Solution  Focus  Coaching  
για  Παιδιά  και  Μεγάλους
Τις προάλλες µμε φώναξε η δασκάλα του 8χρονου γιου µμας να
µμε ενηµμερώσει ότι το παιδάκι µμας δεν πρόσεχε ιδιαίτερα µμέσα
στην τάξη. Εν ολίγοις είπε ότι ο γιος µμας κάνει στην τάξη ό,τι
θѳέλει και δεν την ακούει καθѳόλου.
της Ολυµμπίας Μητσοπούλου, Managing Partner, Atom Wave.
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Προβληµματισµμένη πώς να διαχειριστώ εποικο-‐
δοµμητικά το θѳέµμα αυτό µμε τον γιο µμας, αποφά-‐
σισα να κάνω ένα πείραµμα και να δοκιµμάσω
µμερικές από τις τεχνικές coaching και feedback
στις οποίες εκπαιδεύω τους µμεγάλους. Έτσι,
αφού του παρουσίασα αυτά που είπε η δασκάλα
µμε θѳετικό και όχι απειλητικό τρόπο... στη συνέ-‐
χεια του έκανα την πιο κλασική ερώτηση «Κλί-‐
µμακας» που κάνουµμε στο Solution Focused
Coaching.
Μαµμά-‐Coach: Άρη, αν είχαµμε µμια κλίµμακα 1 –
10, όπου 10 είναι ότι ακούς τη δασκάλα, και προ-‐
σέχεις ακριβώς όπως χρειάζεται, και 1 είναι το
αντίθѳετο. Που θѳα έβαζες τον εαυτό σου τώρα;
Άρης: Στο 2.
Μαµμά-‐Coach: ΩΩραία..., άρα συµμφωνείς και εσύ
ότι χρειάζεται να το διορθѳώσεις αυτό, σωστά;
Και για να µμην µμακρηγορώ µμε το θѳέµμα, όντως
καταλήξαµμε µμε τον Άρη σε ένα πλάνο δράσης
µμε αυτοκολλητάκια... και µμικρές βελτιώσεις
κάθѳε µμέρα που τις συζητάµμε. Ζήτησα και από τη
δασκάλα να εστιάζει στα θѳετικά του Άρη, έτσι
ώστε να της προσανατολίσω το “focus of
awareness” στις βελτιώσεις και σύµμφωνα του-‐
λάχιστον µμε την τελευταία επικοινωνία που
είχαµμε µμε τη δασκάλα, ο Άρης βελτίωσε τη
συµμπεριφορά του στην τάξη.
Απ’ όλα αυτά, για µμένα η µμεγαλύτερη έκπληξη
είναι πόσο καλά ο 8χρονος Άρης γνώριζε την
κατάστασή του, δηλαδή ότι στο θѳέµμα της προ-‐
σοχής στην τάξη, ήταν στο επίπεδο 2 σε σχέση
µμε το επιθѳυµμητό 10. Έτσι, επιβεβαίωσα για άλλη
µμια φορά αυτό που λέµμε για τους εργαζόµμε-‐
νους, δηλαδή ότι τις περισσότερες φορές οι
άνθѳρωποι γνωρίζουν ή υποψѱιάζονται µμε σιγου-‐
ριά πότε κάνουν κάτι καλά και πότε όχι. Αν θѳα

το παραδεχτούν ή όχι στον manager τους, εξαρ-‐
τάται από τη µμεταξύ τους σχέση, αν δηλαδή
υπάρχει µμια σχέση εµμπιστοσύνης και βέβαια
από το πώς θѳα τους το θѳέσει έτσι ώστε όταν το
συζητήσουν ως «feedback» να παραµμείνουν
ανοιχτοί, και όχι αµμυντικοί. Αυτό συχνά εξη-‐
γούµμε σε οµμάδες εκπαιδευόµμενων όταν τους
«µμυούµμε» στο Solution Talk, πώς δηλαδή επι-‐
λέγοντας τις σωστές λέξεις µμπορούµμε να ξεκινή-‐
σουµμε µμια δύσκολη συζήτηση, µμια συζήτηση
που αφορά µμια συµμπεριφορά που χρειάζεται να
αλλάξει, κρατώντας µμε τις λέξεις µμας την επικοι-‐
νωνία ανοιχτή.
Για παράδειγµμα, είχα έναν coachee που ένα από
τα θѳέµματα βελτίωσης που είχε ήταν η «αλαζο-‐
νεία» του. Ήταν CFO σε µμια πολυεθѳνική εται-‐
ρεία, µμε προοπτικές για CEO αλλά το επικοινω-‐
νιακό του στυλ, ειδικά µμε τις πωλήσεις ήταν
εµμπόδιο για την προαγωγή του στη θѳέση του
Γενικού Δ∆ιευθѳυντή. Έτσι όταν κλήθѳηκα να δου-‐
λέψѱω µμαζί του αυτό το θѳέµμα, χρειάστηκε να
είµμαι ιδιαίτερα προσεκτική ώστε να µμπορέσω να
τον βοηθѳήσω να συνειδητοποιήσει τη σηµμαντι-‐
κότητα του.
Με βάση µμια ευκαιρία που µμου έδωσε ο ίδιος
περιγράφοντας ένα board meeting και το πόσο
«...οι Εµμπορικοί δεν καταλαβαίνουν νούµμερα
και άλλες αντίστοιχες περιγραφές», του έκανα
την επισήµμανση ότι «Βλέπω όµμως ότι είσαι
αρκετά επιλεκτικός ως προς τους άλλους,
δηλαδή επειδή ο ίδιος έχεις υψѱηλά standards
για το πως πρέπει να λειτουργεί κάποιος και να
κατανοεί τα πράγµματα, θѳέλεις να είναι και οι
υπόλοιποι σε αυτό το επίπεδο».
Coachee: ΘѲες να πεις ότι πιστεύουν πως είµμαι
αλαζόνας;

Ο Ολυµμπία Μητσοπούλου είναι Managing Partner της Atom Wave (www.atom-‐wave.
com), η οποία εξειδικεύεται σε προγράµμµματα Mentoring και Coaching. Η Ολυµμπία ζει στην
Ελβετία αλλά δουλεύει µμε εταιρείες-‐πελάτες σε όλο τον κόσµμο. Είναι από τις πρώτες
πιστοποιηµμένες coach στην Ελλάδα. Είναι ενεργό µμέλος της διεθѳνούς Solution Focus
κοινότητας και ασχολείται µμε έρευνα γύρω από το Solution Focus και το Return on
Investment (ROI) προγραµμµμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης στον επιχειρηµματικό κόσµμο.

Ολυµμπία: Δ∆εν ξέρω αν πρέπει να του βάλουµμε
ετικέτα, το θѳέµμα είναι αν αυτή η αντίληψѱη των
άλλων για εσένα, σου είναι χρήσιµμη ή είναι κάτι
που θѳα ήθѳελες να δουλέψѱουµμε;
Coachee: ΘѲέλω να το δουλέψѱουµμε... πώς δεν
θѳα µμε εκλαµμβάνουν οι άλλοι ως snob.
Η παραπάνω κουβέντα είναι φυσικά συµμπτυγ-‐
µμένη για πρακτικούς λόγους, αλλά ουσιαστικά
το µμήνυµμα είναι ότι όσο περισσότερο αποφεύ-‐
γουµμε να χρησιµμοποιούµμε αρνητικό λόγο, τόσο
ο άλλος ενδέχεται να ανοιχτεί να το δεχτεί και να
συµμφωνήσει να δουλέψѱει ο ίδιος για τη βελτί-‐
ωση κάποιων συµμπεριφορών του.
Αυτή η τεχνική λέγεται Eπαναπλαισίωση (Refram-‐
ing) και ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να πεις τα
πράγµματα µμέσα σε ένα θѳετικό πλαίσιο, ένα πλαί-‐
σιό που επιτρέπει περαιτέρω βελτίωση. Ουσια-‐
στικά περιγράφουµμε τη συµμπεριφορά θѳετικά, και
αποφεύγουµμε να χαρακτηρίζουµμε κάποιον µμε
επίθѳετα, και ειδικά αρνητικά επίθѳετα. Μερικά
ενδεικτικά παραδείγµματα επαναπλαισίωσης:

Ανοργάνωτος

ασχολείται µμε πάρα
πολλά ταυτόχρονα

Γκρινιάρης/
ανικανοποίητος

επιζητά συνεχώς το
καλύτερο

Αυταρχικός

έχει πολύ ξεκάθѳαρη
άποψѱη για το τι πρέπει
να γίνει

Τσιγκούνης

δεν θѳέλει τίποτα να πάει
χαµμένο

Τεµμπέλης

δουλεύει στους δικούς
του ρυθѳµμούς
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Τ: + 41 79 836 87 18
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