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Θέματα σεμιναρίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο coaching

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας σε εκπαιδευτικούς

 Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης

 Ενσυναίσθηση 

 Προτιμώμενα Συστήματα Αναπαράστασης και Μαθησιακά Στυλ  

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

 Ανάπτυξη αυτογνωσίας του εκπαιδευτικού

 Αξιακό σύστημα εκπαιδευτικών 

 Στοχοθεσία 



Coaching

 «Εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο για το ξεκλείδωμα του δυναμικού

του ατόμου, ώστε να μεγιστοποιήσει την απόδοση του»

(Sir John Whitmore (2009), Coaching for Performance) 

 Μη-καθοδηγητική διαδικασία ενδυνάμωσης και ανάπτυξης με σκοπό 

τη βελτίωση διαφόρων πτυχών της ζωής, απόδοσης ή επίτευξης 

στόχων ενός ατόμου 

 Διαδικασία προσωπικής αλλαγής μέσα από τη στοχοθεσία 

 Εστιάζεται κυρίως στην ανάπτυξη και αύξηση των επιδόσεων

 Εστιάζεται στο παρόν και το μέλλον

 Δεν έχει σαν στόχο την παροχή συμβουλών
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Coaching – Coach

Ο coach 

▪ Δεν προσεγγίζει τον coachee από τη θέση ενός εμπειρογνώμονα, ανωτέρου ή θεραπευτή 

▪ Δεν είναι ο ειδικός με τις έτοιμες λύσεις, αλλά

▪ Είναι το όχημα το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο coachee, ώστε να καταφέρει να φτάσει στον 

στόχο του

▪ Ο coach βοηθά τον coachee να:

▪ Αποκτήσει μια θετική αυτογνωσία

▪ Οραματιστεί το μέλλον του

▪ Ορίσει ξεκάθαρους και αυθεντικούς στόχους

▪ Αναπτύξει δημιουργική σκέψη και στρατηγικές για τη επίτευξη των στόχων του

▪ Ενισχύσει θετικά συναισθήματα και δεξιότητες

▪ Αποκτήσει αυτοπεποίθηση

▪ Ξεπεράσει εμπόδια, φραγμούς και αποδυναμωτικές πεποιθήσεις, ώστε να εκπληρώσει 

την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη
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Coaching – Coachee

Οι coachees:

▪ Έχουν την επιθυμία και την προθυμία να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους

▪ Θα επισκεφτούν τον coach όταν:

o έχουν κολλήσει σε κάποιο σημείο που αφορά το στόχο τους, ή 

o δεν έχουν τις κατάλληλες οργανωτικές δεξιότητες για να  φτάσουν 

εκεί που θέλουν 
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Coaching στην εκπαίδευση

Προσφέρει στρατηγικές και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών 

με στόχο την εξέλιξη της κριτικής σκέψης, των δεξιοτήτων συνεργασίας και

επικοινωνίας καθώς και τη δεκτικότητα στην αλλαγή.

Κεντρικό στοιχείο της επαγγελματικής υποστήριξης και ανάπτυξης στην εκπαίδευση 

(The National College for Teaching and Leadership)
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Οφέλη του coaching στην εκπαίδευση

(εκπαιδευτικοί, προσωπικό υποστήριξης)

▪ Θετική επίπτωση στα άτομα και στους οργανισμούς

▪ Εξέλιξη της σταδιοδρομίας

▪ Αυξημένη αυτοπεποίθηση

▪ Αυξημένη αίσθηση του ανήκειν στην εταιρία, ή το σχολείο

‘National Foundation for Educational Research΄ (NFER)

‘The Training and Development Agency for Schools’ (TDA)
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Οφέλη του coaching για τους μαθητές

 Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και οραματισμού

 Εγκαθίδρυση της ταυτότητάς, των αξιών και των πεποιθήσεων τους

 Ανάπτυξη νέων και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που σχετίζονται με το coaching

 Αντιμετώπιση των συναισθηματικών τους προκλήσεων ή δυσφορίας

 Ανάπτυξη ανθεκτικότητας και ψυχικής αντοχής

 Ανάπτυξη συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών 

 Αντιμετώπιση του φόρτου και στρες των εξετάσεων

 Αντιμετώπιση του bullying και καταπολέμηση του άγχους

 Βελτίωση της συμπεριφοράς τους και αποτελεσματικότητα της μάθησης
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COACHING

Δεξιότητες – Εργαλεία 

Δεξιότητες επικοινωνίας

Αναλυτικές δεξιότητες
Δεξιότητες στις 

ανθρώπινες σχέσεις
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Δεξιότητες ενός ικανού Coach = Δεξιότητες επικοινωνίας

 Συναισθηματική υπευθυνότητα και αυτογνωσία

 Χτίσιμο εμπιστοσύνης και συναισθηματικής εναρμόνισης (rapport)

 Εχεμύθεια (ακρογωνιαίος λίθος της σχέσης coaching)

 Αναστολή της κρίσης (πιστεύει ότι ο coachee έχει τις κατάλληλες γι’ αυτόν λύσεις )

 Αποδοχή (ο coach δεν είναι επικριτικός – αποδέχεται τον coachee)

 Ισχυρή Ενσυναίσθηση

 Δεξιότητες ακρόασης – Ενεργητική ακρόαση

 Τεχνικές αντανάκλασης και ανατροφοδότησης

 Χρήση θετικής γλώσσας

 Διατύπωση αποτελεσματικών ερωτήσεων

 Γνώση τεχνικών και μοντέλων coaching



Λεκτική, Μη-Λεκτική Επικοινωνία 

 Ενεργητική ακρόαση

 Ενσυναίσθηση και συναισθηματική εναρμόνιση

 Συστήματα αναπαράστασης

 Μαθησιακά στυλ



Ενεργητική ακρόαση

❖ Η ενεργητική ακρόαση έχει στόχο την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της 

προσωπικής επαφής, καθώς συμβάλει στη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης και στη σαφέστερη κατανόηση του ομιλητή

❖ Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενεργητικής ακρόασης στον χώρο της εκπαίδευσης 

έχει φανεί ότι οι εκπαιδευτικοί  που διακρίνονται από:

• γνήσιο ενδιαφέρον

• φροντίδα

• συναισθηματική κατανόηση 

• σεβασμό για τους μαθητές τους

• που εκδηλώνουν αποδοχή και 

• εκφράζουν ενσυναίσθηση

 αναπτύσσουν θετικότερες διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους



Ενεργητική ακρόαση – Οφέλη για τους μαθητές

❖ Θετικότερη αυτοαντίληψη

❖ Καταλληλότερη συμπεριφορά

❖ Ανάπτυξη του αυθορμητισμού

❖ Χρήση υψηλών γνωστικών επιπέδων (σκέψη)

❖ Αύξηση της δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

❖ Λιγότερες απουσίες

❖ Λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας

❖ Μείωση βανδαλισμών σε βάρος της σχολικής ιδιοκτησίας
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Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης

 Προσοχή και παρατηρητικότητα: εκφράζεται με μη-λεκτικές 

συμπεριφορές και με ελάχιστα λεκτικά ερεθίσματα 

 Παρακολούθηση και ανταπόκριση της γλώσσας του σώματος:

επιτυγχάνεται με αντιστοίχιση και κατοπτρισμό των χειρονομιών και 

άλλων κινήσεων του ομιλητή

 Ενεργητική ανταπόκριση: επανάληψη, παράφραση, ανακεφαλαίωση

 Ανάπτυξη ενεργητικής ακρόασης σε τρία επίπεδα
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Επίπεδα Ακρόασης
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Τρίτο επίπεδο: Εσωτερική ακρόαση: Αναστολή της κρίσης, 

ενσυναίσθηση, ακρόαση με υψηλό βαθμό κατανόησης και σεβασμού.

Δεύτερο επίπεδο: Εκλεκτική ακρόαση. Διασπασμένη προσοχή.

Πρώτο επίπεδο: Δεν δίνουμε σημασία. Προσποιούμαστε. 
Αγνοούμε.
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Ενεργητική ακρόαση – Ο ακροατής  

❖ Λαμβάνει αλλά και εκπέμπει σήματα (πομπός–δέκτης)

❖ Δείχνει ενδιαφέρον – Εστιάζει την προσοχή του στον ομιλητή

❖ Παρατηρεί τη μη-λεκτική συμπεριφορά

o Επαφή με τα μάτια – Παρατηρεί τη γλώσσα του σώματος

❖ Ακούει για αισθήματα

❖ Ακούει και απομνημονεύει λέξεις, είναι ευαίσθητος στα ηχητικά σημάδια

❖ Αποφεύγει τη διακοπή και τον περισπασμό

❖ Διερευνά – Διευκρινίζει – Συνοψίζει – Καθρεπτίζει

o Δεν δίνει «καλές» συμβουλές

❖ Λαμβάνει υπόψη το προσωπικό και το κοινωνικό πλαίσιο της επικοινωνίας

❖ Αποφεύγει την προκατάληψη – Αποχή από ηθικολογία και κατακρίσεις 

❖ Δείχνει σεβασμό και αποδέχεται τις ιδέες και αντιλήψεις του ομιλητή 



Ενεργητική ακρόαση

Ακρόαση με όλο το σώμα

Τα μάτια κοιτάζουν

Το στόμα είναι 
ήσυχο / κλειστό

Τα χέρια και τα πόδια είναι 
κάτω και ακίνητα

Τα αυτιά ακούνε

Το μυαλό σκέφτεται τι λέγεται



Ενεργητική ακρόαση

 Βήμα 1: Επικεντρωθείτε στο να μη μιλήσετε, ενώ το άλλο άτομο μιλάει. 

Δείχνετε προσοχή και κοιτάζετε τον ομιλητή.

 Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι ακούτε το άλλο άτομο όταν μιλάει, αντί να 

προετοιμάζετε την απάντησή σας.

 Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι προσέχετε πώς συμπεριφέρεται ο ομιλητής.

 Βήμα 4: Παρατηρείστε τη γλώσσα του σώματος του/της.

 Βήμα 5: Αφήστε τον ομιλητή να καταλάβει ότι τον/την ακούτε 

(π.χ., κουνώντας το κεφάλι σας).

 Βήμα 6: Όταν ο ομιλητής σταματήσει να μιλάει, προσπαθήστε να 

παραφράσετε αυτό που είπε. Κατοπτρίστε αυτό που νομίζετε ότι έχετε 

ακούσει. (Αυτή η τεχνική βοηθά να διασφαλίσουμε αν υπάρχει σαφής 

κατανόηση).

 Βήμα 7: Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα του συνομιλητή 

σας (π.χ.: «Ακούγεσαι θυμωμένος», ή «φαίνεσαι αναστατωμένος»).



Ενσυναίσθηση

 Η ενσυναίσθηση δεν είναι συμπόνια, ούτε λύπηση για τους άλλους 

 Είναι κατανόηση του τι αισθάνονται οι άλλοι και πως σκέφτονται 

 Η ικανότητα να ανιχνεύεις συναισθηματικά στοιχεία 

 Η ικανότητα να ακούς 

 Η κατανόηση των αναγκών και των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων 

 Η κατανόηση του διαφορετικού τρόπου σκέψης των άλλων ανθρώπων

 Να είναι ευαίσθητος στους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και δυνατότητες



Ενσυναίσθηση στην εκπαίδευση

Είναι αναγκαία για την κατασκευή μιας αποτελεσματικής 

σχέσης μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να:

 Προσπαθήσει να βάλει τον εαυτό του μέσα στο πλαίσιο αναφοράς του μαθητή

 Ακούσει το μαθητή πολύ προσεχτικά 

 Προσπαθήσει να καταλάβει το πρόβλημα του, όπως το καταλαβαίνει ο ίδιος 

ο μαθητής τόσο νοητικά όσο και συναισθηματικά

 Διατηρεί μια αντικειμενική διάθεση προς τον μαθητή και το πρόβλημα, ώστε 

να μην ταυτισθεί με αυτό, αλλά ούτε και να παγιδευτεί στη λογική του 

μαθητή

 Διατηρεί μια στάση τρίτου παρατηρητή 



Μη-λεκτική επικοινωνία: Ο Τροχός της Επικοινωνίας

«Το πιο σημαντικό πράγμα στην επικοινωνία είναι να ακούμε αυτό που δεν 

λέγεται» (Peter F. Drucker)

 Κατά την συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων, λιγότερο από το 35% των 

πληροφοριών μεταδίδονται λεκτικά, ενώ περισσότερο από 65% 

μεταδίδονται μη-λεκτικά 



Δημιουργία συναισθηματικής εναρμόνισης – Rapport 

Πρώτος κανόνας επικοινωνίας: «Αν θέλετε να σας ακούσει κάποιος, 

δημιουργήστε πρώτα συναισθηματική εναρμόνιση» 

 Rapport = rapporter = «επιστρέφω ή ανταποδίδω»

 «Σχέση συμπάθειας ή κατανόησης»

• Σύνδεση – Συνδέομαι 
• Ενεργή ακρόαση – Ακούω 
• Καθρεπτισμός – Αντικατοπτρίζομαι 
• Συνταυτισμός – Ταυτίζομαι με …
• Σεβασμός – Σέβομαι 
• Σχετίζομαι – Σχετίζω
• Εξηγώ
• Χτίζω 



Μη λεκτική επικοινωνία – Αντιστοίχιση και καθρεπτισμός

Με την αντιστοίχιση και τον καθρεπτισμό μιμούμαστε τα πρότυπα της γλώσσας 

του σώματος και της φωνής του άλλου. 

Τα δομικά στοιχεία της αντιστοίχισης και του καθρεπτισμού είναι:

Η γλώσσα του σώματος Ποιότητα της φωνής 

Στάση του σώματος Όγκος

Κατανομή βάρους Τόνος

Χειρονομίες – χέρια και πόδια Ύψος

Εκφράσεις του προσώπου Ρυθμός

Επαφή με τα μάτια Ήχοι

Ρυθμός βλεφαρίσματος Λέξεις

Ρυθμός αναπνοής
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Επεξεργασία πληροφοριών

 Βιώνουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας μέσα από τις 5 αισθήσεις μας.

 Ο καθένας από εμάς έχει διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών.

➢ Μερικοί άνθρωποι τείνουν να επεξεργάζονται τις πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας έναν τρόπο που είναι περισσότερο οπτικός, 

παρατηρούν εικόνες – έχουν σαφή εικόνα της οπτικής διάστασης 

➢ Άλλοι ακούν τους ήχους – προσέχουν περισσότερο την ακουστική διάσταση

➢ Άλλοι συλλαμβάνουν συναισθήματα ή την αφή – νιώθουν την κιναισθητική

διάσταση ως σωματική αντίληψη. Σε αυτή την ομάδα περιλαμβάνεται 

και η αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης

➢ Κάποιοι άλλοι προτιμούν να αναλύουν διαρκώς και καταφεύγουν σε 

εσωτερικό διάλογο προκειμένου να πάρουν κάποια απόφαση 



Συστήματα Αναπαράστασης (VAKOG - ΟΑΚΟσΓ)

➢ Οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους το ανθρώπινο μυαλό επεξεργάζεται 

πληροφορίες αναφέρονται ως «Συστήματα Αναπαράστασης»

VAKOG (ΟΑΚΟσΓ)

➢ Οπτικό (V), Ακουστικό ( A), Κιναισθητικό (K), Οσφρητικό (Οσ), Γευστικό (G)

Visual = Οπτικό

Auditory =Ακουστικό

Αφή / Αισθήματα = Κιναισθητικό

Olfactory = Οσφρητικό

Gustatory = Γευστικό



Προτιμώμενο Σύστηματα Αναπαράστασης (VAKOG - ΟΑΚΟσΓ)

➢ Επικοινωνούμε με το προτιμώμενο μας σύστημα αναπαράστασης

➢ Αυτό επηρεάζει και τις κινήσεις των ματιών, της αναπνοής, της ομιλίας, 

τον τρόπο της σκέψης και της μάθησης 

➢ Η έρευνα και οι στατιστικές έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι κυρίως: 

60% οπτικοί, 20% ακουστικοί, και 20% κιναισθητικοί

Visual = Οπτικό

Auditory =Ακουστικό

Kinesthetic = Κιναισθητικό

Olfactory = Οσφρητικό

Gustatory = Γευστικό



Δραστηριότητα – «Ακούστε πως σκέφτονται οι άλλοι»

 Ακούγοντας τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι

 Παρακολουθώντας τις κινήσεις των ματιών τους

 Παρατηρώντας τη γλώσσα του σώματος τους

 Μπορούμε να ανακαλύψουμε το προτιμώμενο τους σύστημα αναπαράστασης 



Μη-Λεκτική επικοινωνία – Η γλώσσα του σώματος 

 Η γλώσσα του σώματος μας δίνει πολύ καλές ενδείξεις για τα συστήματα 

αναπαράστασης που προτιμούν οι άλλοι 

 Ο τρόπος που αναπνέουμε, η στάση μας, ο τόνος και ο ρυθμός της 

φωνής μας συνήθως διαφέρουν, ανάλογα με το οπτικό, το ακουστικό 

και το κιναισθητικό στυλ που επιλέγουμε



Eye Accessing Cues: Ενδείξεις προσπέλασης ματιών 

Οι άνθρωποι κινούν τα μάτια τους προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάλογα 

με το σύστημα αναπαράστασης που χρησιμοποιούν



Eye Accessing Cues: Ενδείξεις προσπέλασης ματιών  

Δεξιά Αριστερά

Οι κινήσεις των ματιών καθώς συνομιλούμε με κάποιον μπορεί να μας δώσει 

επιπρόσθετες πληροφορίες για το πώς ακριβώς σκέφτεται εκείνη τη στιγμή.

Το βλέμμα μας κινείται ανάλογα με το είδος της πληροφορίας στην οποία 

προσπαθούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση: οπτική, ακουστική, 

συναισθηματική, εσωτερικός διάλογος



Μαθησιακά στυλ  

 Κάθε ένας από εμάς έχει τη δική του στρατηγική μάθησης, έναν 

κατάλογο μάθησης, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι νευρολογικά 

συσκευασμένος

 Γνωρίζοντας κάποιος τις δικές του προτιμήσεις και περιορισμούς, μπορεί

συνειδητά να δημιουργήσει καταστάσεις μάθησης που του αρέσουν

περισσότερο και να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα 

 Ο καθένας μπορεί να μάθει οτιδήποτε αν αναγνωρίζει το στυλ μάθησης του 

και την προσαρμογή των μεθόδων της διδασκαλίας
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Μαθησιακά Μοντέλα

 Το πολυδιάστατο μοντέλο των Dunn & Dunn (1987): Γνωστικό, 

αισθητηριακό και προσωπικότητας / συναισθηματικό μοντέλο

 Το Kolb’s Learning Style: ανήκει στα γνωστικά μοντέλα μαθησιακών στυλ

 Το VARK, το οποίο ανήκει στα αισθητηριακά μοντέλα μαθησιακών στυλ

 Το μοντέλο Πολλαπλής Νοημοσύνης (Multiple Intelligences Theory)  του Dr. 

Howard Gardner (1983): 

Λεκτική–Γλωσσική, Λογική–Μαθηματική, Οπτικό–Χωρική, 

Σωματική–Κιναισθητική, Μουσική–Ρυθμική, Ενδοπροσωπική, 

Διαπροσωπική Νοημοσύνη



Μαθησιακά στυλ

 VAK = Οπτικό, Ακουστικό, Κιναισθητικό (Visual, Auditory, Kinesthetic) 

 Το 1987 ο Neil Fleming πρόσθεσε ένα ακόμα τύπο τον «Αναγνωστικό» – VARK

 VARK = Οπτικό, Ακουστικό, Αναγνωστικό/Λεκτικό, Κιναισθητικό 

(Visual, Auditory, Reading/Writing, Kinesthetic)

Κατά το VARK, η οπτική προτίμηση χωρίζεται σε δύο αντιληπτικές λειτουργίες:

 α) Οπτική (Visual) προτίμηση για τους γραφικούς και συμβολικούς τρόπους 

παρουσίασης / αναπαράστασης των πληροφοριών

 β) Αναγνωστική / Λεκτική (Reading / Writing) προτίμηση για πληροφορίες 

που είναι τυπωμένες με λόγια.



Μαθησιακά στυλ (VARK)

Οπτικός τύπος Ακουστικός τύπος

Κιναισθητικός τύπος

Αναγνωστικός / 
Λεκτικός τύπος
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Τρόποι διδασκαλίας

 Η διδασκαλία πρέπει να συνδέεται και με τα τέσσερα στυλ μάθησης, 

χρησιμοποιώντας ποικίλους συνδυασμούς από:

➢ Την εμπειρία 

➢ Τον αναστοχασμό

➢ Την ερμηνεία μιας έννοιας 

➢ Τον πειραματισμό

 Π.χ., οι διδάσκοντες μπορούν να εισάγουν μια μεγάλη ποικιλία από 

στοιχεία πειραματισμού στην τάξη, όπως 

➢ Ήχο, μουσική, οπτικά στοιχεία, κίνηση, εμπειρία και ομιλία



Αυτογνωσία

 Παροχή βοήθειας προς τον coachee για να γνωρίσει τον εαυτό του

 Στο coaching, τα θέματα στα οποία οι coachees ζητούν συνήθως 

απαντήσεις είναι:

 «Ποιος είμαι;» «Που βρίσκομαι τώρα;»

 «Τι θέλω;» «Που θα ήθελα να είμαι;»

 «Τι τρόπους και τι μέσα διαθέτω για να προχωρήσω;»

 «Τι με εμποδίζει να προχωρήσω;»



Αξίες

 Οι αξίες είναι το σύνολο των πεποιθήσεών μας στις οποίες αποδίδουμε

ιδιαίτερη αξία 

 Οι αξίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις αποφάσεις και τις επιλογές μας 

 Οι επαγγελματικές αξίες συνδέονται στενά με το είδος της δουλειάς που

θέλουμε να κάνουμε 

 Είναι τα στοιχεία που προσδοκούμε και αναζητούμε στις επαγγελματικές

μας δραστηριότητες

 Οι αξίες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του να είσαι αυθεντικός δάσκαλος /

ηγέτης ή οργανισμός



Wheel of Life – Ο Τροχός της Ζωής
Αξιολογήστε το βαθμό 

ικανοποίησης σε 8 
διαστάσεις της ζωής σας

Παράδειγμα

8
9

7

2

4

5

8

6

Υγεία

Χρήματα

Καριέρα Σπιτικό 
περιβάλλον

Προσωπική
ανάπτυξη

Διασκέδαση &
αναψυχή

Σημαντικός/ή 
άλλος/η

Φίλοι και
οικογένεια



Τροχός της δουλειάς

Θέση

Αρμοδιότητες

Εξουσία

Ανταμοιβή

Ατομική επίδοση

Προοπτικές

Διευθυντής

Συνάδελφοι



S.M.A.R.T.  ΣΤΟΧΟI

S Specific – Συγκεκριμένοι 

M Measurable – Μετρήσιμοι

A Attainable – Εφικτοί 

R Realistic / Relevant – Ρεαλιστικοί / Σχετικοί

T Time-bound – Χρονικά δεσμευτικοί



SWOT Ανάλυση

STRENGTHS – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

(εσωτερικά θετικά χαρακτηριστικά) 

Ποιές θεωρούμε ότι είναι οι δυνάμεις μας; 

Τι πλεονεκτήματα έχουμε;

Τι λένε οι άλλοι για τις δυνάμεις μας;

WEAKNESSES – ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

(εσωτερικά αρνητικά χαρακτηριστικά)

Ποιές θεωρούμε ότι είναι οι αδυναμίες μας;

Ποιά είναι η πιο συχνή αιτία επίκρισης που 

δεχόμαστε; 

Τι βρίσκουμε δύσκολο και μας παίρνει πολύ 

χρόνο να το κάνουμε καλά;

OPPORTUNITIES – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

(εξωτερικά θετικά στοιχεία) 

Ποιές ευκαιρίες για βελτίωση έχουμε, αλλά δεν 

τις έχουμε χρησιμοποιήσει ακόμα; 

Πως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε μια αδυναμία 

σε δύναμη;

THREATS – ΑΠΕΙΛΕΣ

(εξωτερικά αρνητικά στοιχεία) 

Ποιός ή τι μας απειλεί περισσότερο;

Ποιές είναι οι προκλήσεις που δεχόμαστε στις 

οποίες πρέπει να ανταποκριθούμε;

Τι θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδό μας;

ΣΤΟΧΟΣ

1) Καθορίστε με σαφήνεια και ακρίβεια τον στόχο, ο οποίος πρέπει να είναι SMART. 
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