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Solution Focused Coaching  
για Μικρούς και Μεγάλους
Μέρος 2

ΤΤελικά έμαθα ότι όλα τα παιδιά που αλλάζουν 

χώρα, μαθαίνουν τη νέα γλώσσα σε αντίστοιχο 

χρονικό διάστημα, αλλά η εκμάθηση μιας νέας 

γλώσσας από 5χρονα δεν είναι το θέμα αυτού 

του άρθρου. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να 

κάνουμε πιο εύστοχες και εποικοδομητικές ερω-

τήσεις, είτε στα παιδιά μας είτε στους συνεργάτες 

μας. «Πώς το κατάφερες αυτό;», «Με ποιό τρόπο 

το σκέφτηκες;», «Τι έκανες διαφορετικά και έφτα-

σες σε αυτό το αποτέλεσμα;» οι ερωτήσεις αυτές, 

αντιπροσωπευτικές του Solution Focused 

coaching, στοχεύουν να βοηθήσουν το συνομι-

λητή μας να κωδικοποιήσει το δικό του μηχανι-

σμό επίτευξης πραγμάτων έτσι ώστε να μπορεί 

να τον αξιοποιήσει για την επίλυση κάποιου προ-

βλήματος. 

Είναι ενδιαφέρον να συνειδητοποιήσουμε, ότι τα 

προβλήματα δεν τα έχουμε πάντα στον ίδιο 

βαθμό έντασης. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες θετι-

κές εξαιρέσεις στον κανόνα, φορές που το πρό-

βλημα δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει αλλά σε 

πιο ήπια μορφή. Συνήθως εκεί βρίσκεται το 

κλειδί για τη λύση. Για παράδειγμα, στον επαγ-

γελματικό τομέα, κάποιος manager που δυσκο-

λεύεται να τηρήσει τα deadlines έχει σίγουρα 

κάποιες φορές «καταφέρει» να τα τηρήσει. Ποιες 

είναι εκείνες οι συμπεριφορές και περιστάσεις 

που τον βοήθησαν να λειτουργήσει διαφορετικά; 

Τι έκανε εκείνος διαφορετικά; Τι θα μπορούσε να 

κάνει διαφορετικά την επόμενη φορά;

Ο τρόπος που διατυπώνουμε τις ερωτήσεις, 

βοηθά τον συνομιλητή μας να διαμορφώσει τη 

σκέψη του, να την ξεκαθαρίσει και να βρει τη δική 

του λύση.

Ένα μικρό πείραμα!
Ζητείστε από κάποιον συνεργάτη να βάλει στο 

μυαλό του ένα (μέτριας σημαντικότητας) πρό-

βλημα. Με βάση το ίδιο πρόβλημα, τον ρωτάτε 

τα παρακάτω δυο σετ ερωτήσεων. Την πρώτη 

φορά, του κάνετε τις ερωτήσεις της αριστερής 

στήλης, και τη δεύτερη φορά της δεξιάς. Εσείς 

απλά «ακούστε» τη φωνή του, πως απαντάει στο 

πρώτο γύρο ερωτήσεων; Πώς αλλάζει ο τόνος 

της φωνής του στο δεύτερο γύρο; Τι προέκυψε 

από τις πρώτες ερωτήσεις και τι από τις άλλες;
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Τι είναι αυτό που δεν κάνεις καλά; Τι θέλεις να κάνεις ακόμη καλύτερα;

Γιατί δεν τα έχεις καταφέρει μέχρι 
τώρα;

Τι θα σε βοηθούσε να προχωρήσεις παραπέρα;

Τι λάθη έκανες; Τι είναι αυτό που ήδη δουλεύει; Πώς το 
κατάφερες;

Τι πρέπει να προσέξεις για να μην 
αποτύχεις;

Τι είναι αυτό που θα σου δείξει ότι έχεις κάνει 
μια μικρή πρόοδο;

«Βάζω στο στόμα μου λάσπη, τη γυρνάω γύρω-γύρω, αφήνω ένα κενό στη 
μέση και μιλάω!» αυτή την απάντηση πήρα... όταν ρώτησα τον τότε 5χρονο 
γιο μου πως κατάφερε να μιλάει «αμερικάνικα» μόλις 3 μήνες μετά την 
μετεγκατάσταση μας στην Νέα Υόρκη, και ενώ δεν ήξερε ούτε μια λέξη 
αγγλικά, πριν.

της Ολυμπίας Μητσοπούλου, Managing Partner, Atom Wave.


