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Πλαίσιο Δεξιοτήτων ICF Coach 
 

A. FOUNDATION - ΘΕΜΕΛΙΑ  

1. EΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΗΘΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ  
(DEMONSTRATES 
ETHICAL PRACTICE) 

Κατανοεί και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον κώδικα δεοντολογίας και τα 
επαγγελματικά standards του coaching. 

2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΜΙΑ 
NOOΤΡΟΠΙΑ COACHING 
(EMBODIES A COACHING 
MINDSET) 

Αναπτύσσει και διατηρεί νοοτροπία που είναι ανοικτή, που εκφράζει 
περιέργεια/ενδιαφέρον, που είναι ευέλικτη και πελατο-κεντρική. 

B. ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ – CO-CREATING THE RELATIONSHIP 

3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΚΑΙ 
ΤΗΡΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
(ESTABLISHES & 
MAINTAINS 
AGREEMENTS) 

Αναπτύσσει συνεργασία με τον πελάτη και τους εμπλεκόμενους φορείς 
ώστε να δημιουργήσουν σαφείς συμφωνίες σχετικά με τη σχέση 
coaching, τη διαδικασία, τα σχέδια και τους στόχους. Θεσπίζει 
συμφωνίες για τη συνολική ανάληψη του coaching, καθώς και για κάθε 
μεμονωμένη συνεδρία coaching.  

4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 
ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

(CULTIVATES TRUST AND 
SAFETY) 

Αναπτύσσει συνεργασία με τον πελάτη για να δημιουργήσει ένα 
ασφαλές, υποστηρικτικό περιβάλλον που επιτρέπει στον πελάτη να 
μοιραστεί ελεύθερα. Διατηρεί μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και 
εμπιστοσύνης. 

5. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ                

(MAINTAINS PRESENCE) 

Είναι πλήρως συνειδητοποιημένος  και παρών ενώπιον του  πελάτη, 
χρησιμοποιώντας στυλ που είναι ανοικτό, ευέλικτο, γειωμένο και με 
αυτοπεποίθηση. 

Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ – COMMUNICATING EFFECTIVELY 

6. ΑΚΟΥΕΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ                           
(LISTENS ACTIVELY) 

Επικεντρώνεται σε αυτό που ο πελάτης λέει ή που  δεν λέει, ώστε να 
κατανοήσει πλήρως τι επικοινωνείται  εντός του πλαισίου του 
συστημικού περιβάλλοντος του πελάτη  και να υποστηρίξει την αυτο-
έκφραση του πελάτη. 

7. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ                          
 (EVOKES AWARENESS) 

Διευκολύνει την επίγνωση του πελάτη και τη μάθηση με τη χρήση 
εργαλείων και τεχνικών, όπως ισχυρές ερωτήσεις, σιωπή, αλληγορία ή 
αναλογία.  

Δ. KAΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ  ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –  CULTIVATING LEARNING AND 
GROWTH 

8. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΠΕΛΑΤΗ  
(FACILITATES CLIENT 
GROWTH) 

Συνεργάζεται με τον πελάτη για να μετατρέψει την επίγνωση και τη 
μάθηση σε δράση. Προάγει την αυτονόμηση του πελάτη μέσα από τη 
διαδικασία coaching. 
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1. EΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΗΘΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  
(DEMONSTRATES ETHICAL PRACTICE) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 

1. Επιδεικνύει προσωπική 
ακεραιότητα και εντιμότητα στις 
αλληλεπιδράσεις με τους 
πελάτες, τους χορηγούς και τους 
άλλους εμπλεκόμενους 

2. Είναι ευαίσθητος στην 
ταυτότητα, το περιβάλλον, τις 
εμπειρίες, τις αξίες και τις 
πεποιθήσεις των πελατών 

3. Χρησιμοποιεί κατάλληλη γλώσσα 
η οποία εκφράζει σεβασμό προς 
τους πελάτες, τους χορηγούς και 
τους εμπλεκόμενους. 

4. Συμμορφώνεται με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας του ICF και τηρεί 
τις Βασικές Αξίες. 

5. Διατηρεί την εμπιστευτικότητα με 
τις πληροφορίες πελατών 
σύμφωνα με τις συμφωνίες με 
τους σχετικούς εμπλεκόμενους 
και τους σχετικούς νόμους. 

6. Διατηρεί τις διακρίσεις μεταξύ 
coaching, συμβουλευτικής 
ψυχοθεραπείας και άλλων 
επαγγελμάτων υποστήριξης. 

7. Παραπέμπει τους πελάτες σε 
άλλους επαγγελματίες 
υποστήριξης, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 

§ Τηρεί επαγγελματική στάση πχ. Δεν 
αργεί στις συναντήσεις. 

§ Τηρεί πάντα την Εμπιστευτικότητα, 
π.χ. δεν αποκαλύπτει στοιχεία των 
συναντήσεων coaching στον manager 
του πελάτη ακόμη και αν πιεστεί 

§ Δεν εμπλέκει στο coaching στοιχεία 
εκπαίδευσης, consulting ή 
συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας. 
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2. ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΙ ΤΗ NOOΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ COACHING      
(EMBODIES A COACHING MINDSET) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 

1. Αναγνωρίζει ότι οι πελάτες είναι 
υπεύθυνοι για τις δικές τους 
επιλογές. 

2. Συμμετέχει στη διαρκή μάθηση 
και ανάπτυξη ως coach. 

3. Αναπτύσσει μια διαρκή 
αναστοχαστική πρακτική για την 
ενίσχυση του coaching. 

4. Παραμένει σε κατάσταση 
επίγνωσης και είναι ανοικτός 
στην επίδραση του πλαισίου και 
της κουλτούρας, στον ίδιο και 
στους άλλους. 

5. Χρησιμοποιεί την αυτογνωσία 
του και την διαίσθηση του προς 
όφελος των πελατών. 

6. Αναπτύσσει και διατηρεί τη 
δυνατότητα να ρυθμίζει τα 
συναισθήματα του. 

7. Προετοιμάζεται για συνεδρίες 
διανοητικά και συναισθηματικά. 

8. Επιδιώκει βοήθεια από 
εξωτερικές πηγές όταν είναι 
απαραίτητο. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 
Η έννοια της νοοτροπίας στο coaching 
συνδέεται με τον τρόπο που λειτουργούμε, 
με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και 
αισθανόμαστε, με το πώς σχετιζόμαστε με 
τον πελάτη. Έτσι η νοοτροπία του coaching 
έχει δυο εκφάνσεις. Η μια αφορά το «μέσα» 
μας, δηλαδή ποια είναι τα πιστεύω μας, οι 
πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις μας για τον 
πελάτη μας. Η άλλη αφορά τον τρόπο που 
εκφράζουμε αυτή τη νοοτροπία στον 
πελάτη μας.  
 

§ Δεν επιμένει σε κάτι που έχει 
διαισθανθεί σάμπως να είναι το 
σωστό. 

§ Αφιερώνει χρόνο για να 
επιμορφωθεί, να παρακολουθήσει 
σεμινάρια, να διαβάσει άρθρα. 

§ Λαμβάνει υποστήριξη μέσω 
supervision ή/και mentor coaching. 

§ Αναζητά βοήθεια όταν αντιμετωπίζει 
ένα  πελάτη που τον/την δυσκολεύει 
π.χ. όταν δεν μπορεί να ρυθμίσει τα 
συναισθήματα του. 

§ Αφιερώνει χρόνο στο reflection μετά 
από κάθε συνάντηση. 

§ Έχει προετοιμαστεί για τη συνάντηση 
(π.χ. δεν έρχεται  αλαφιασμένος-η, 
έχει ετοιμάσει τις σημειώσεις 
του/της).  
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3. ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  
(ESTABLISHES & MAINTAINS AGREEMENTS) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 

1. Εξηγεί τι είναι coaching και τι δεν 
είναι και περιγράφει τη 
διαδικασία στον πελάτη και 
στους εμπλεκόμενους φορείς. 

2. Καταλήγει σε συμφωνία σχετικά 
με το τι είναι και τι δεν είναι 
κατάλληλο στη σχέση, τι 
προσφέρεται και τι όχι, και τις 
ευθύνες του πελάτη και των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

3. Καταλήγει σε συμφωνία σχετικά 
με τις κατευθυντήριες γραμμές 
και συγκεκριμένες παραμέτρους 
της σχέσης coaching, όπως 
Logistics, αμοιβές, 
προγραμματισμός, διάρκεια, 
τερματισμός, εμπιστευτικότητα 
και την συμπερίληψη τρίτων. 

4. Αναπτύσσει συνεργασία με τον 
πελάτη και τους εμπλεκόμενους 
φορείς για την ανάπτυξη ενός 
συνολικού σχεδίου και στόχων 
coaching. 

5. Αναπτύσσει συνεργασία με τον 
πελάτη για να καθορίσει τη 
συμβατότητα πελάτη-coach. 

6. Αναπτύσσει συνεργασία με τον 
πελάτη για να προσδιορίσει ή να 
επιβεβαιώσει τι θέλουν να 
επιτύχουν στη 
Συνεδρία. 

7. Αναπτύσσει συνεργασία με τον 
πελάτη για να καθορίσει τι ο 
πελάτης πιστεύει ότι πρέπει να 
αντιμετωπίσει ή να επιλύσει, για 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 
Στο organizational coaching έχουμε τρεις 
συμφωνίες να συνάψουμε.  

§ Συμφωνία για τη  συνολική σχέση 
coaching (εμπλέκει τον πελάτη 
και τους χορηγούς αυτού). 

§ Συμφωνία για το πλάνο των 
στόχων του coaching (συνήθως 
εμπλέκει τον πελάτη και τους 
χορηγούς αυτού). 

§ Συμφωνία για τη συνάντηση όπου 
έχουμε¨ 

§ Συμφωνία θέματος και 
αποτελέσματος συζήτησης 

§ Εξερεύνηση της σημασίας 
§ Καθορισμός Δεικτών Επιτυχίας 

της συνάντησης 
 

§ Ο coach συμπεριλαμβάνει όλα τα 
σημαντικά σημεία κατά τη 
συμφωνία για τη σχέση coaching. 

§ O coach είναι σε θέση να εξηγήσει 
στον πελάτη με κατανοητό τρόπο, τι 
είναι το coaching. Δεν στέκεται μόνο 
στον επίσημο ορισμό του ICF.  

§ Κατά τη σύναψη της συμφωνία για 
τη σχέση coaching γνωρίζει πώς να 
διαχειριστεί περιπτώσεις που δεν 
υπάρχει σύμπνοια μεταξύ του 
πελάτη και του manager του για 
τους στόχους του coaching. 

§ O coach ξεκαθαρίζει στον manager 
του πελάτη τα θέματα 
εμπιστευτικότητας.  
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να επιτευχθεί αυτό που θέλουν 
να επιτύχουν στη συνεδρία.  

§ Ο coach μπορεί να διακρίνει ποιο 
είναι το πραγματικό θέμα του 
πελάτη. 

§ Ο coach δεν διεξάγει τη συζήτηση 
συμφωνίας διεκπαιραιωτικά σαν να 
ακολουθεί ένα checklist. 

§ O coach αντιλαμβάνεται ότι το 
αρχικό θέμα της συζήτησης μπορεί 
να έχει διαφοροποιηθεί και δεν 
προσκολλάται στο αρχικό θέμα που 
ετέθη.  

§ Τσεκάρει με τον πελάτη για την 
πορεία της συνάντησης – Mid-
session check 

§ Η κατεύθυνση της συζήτησης δεν 
καθορίζεται από τον coach 
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4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ THN ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ THN ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
    (CULTIVATES TRUST AND SAFETY) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 

1. Επιδιώκει να κατανοήσει τον 
πελάτη εντός του δικού του (του 
πελάτη) πλαισίου, το οποίο 
μπορεί να περιλαμβάνει το ποιος 
είναι (ταυτότητα), το περιβάλλον, 
τις εμπειρίες, τις αξίες και τις 
πεποιθήσεις. 

2. Καταδεικνύει σεβασμό για την 
ταυτότητα, τις αντιλήψεις, το 
ύφος και τη γλώσσα του πελάτη 
και προσαρμόζει το coaching του 
στον πελάτη. 

3. Αναγνωρίζει και σέβεται τα 
μοναδικά ταλέντα, τις ιδέες και 
την εργασία του πελάτη στη 
διαδικασία coaching. 

4. Επιδεικνύει υποστήριξη, 
ενσυναίσθηση και φροντίδα για 
τον πελάτη. 

5. Αναγνωρίζει και υποστηρίζει την 
έκφραση των συναισθημάτων, 
των αντιλήψεων, των ανησυχιών, 
των πεποιθήσεων και των 
εισηγήσεων του πελάτη. 

6. Επιδεικνύει ανοιχτή διάθεση και 
διαφάνεια ως έναν τρόπο για να 
επιδείξει τρωτότητα και να 
οικοδομήσει εμπιστοσύνη με τον 
πελάτη. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 

§ Δεν ασκεί καμία κριτική (είτε θετική 
είτε αρνητική) προς τον πελάτη  
μέσω σχολίων που κάνει ή μέσω της 
γλώσσας του σώματος. 

§ Δεν ασκεί κριτική για τον πελάτη 
ούτε εσωτερικά. 

§ Σέβεται τη μοναδικότητα του 
πελάτη π.χ. αποδέχεται πλήρως 
ιδέες και διαπιστώσεις του πελάτη 
που μπορεί προσωπικά να θεωρεί 
εσφαλμένες. 

§ Προσαρμόζει τη γλώσσα που 
χρησιμοποιεί πχ. Δεν μιλάει με 
coaching jargon σε κάποιον που δεν 
προέρχεται από το χώρο. 
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5. ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ      
(MAINTAINS PRESENCE) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 

1. Παραμένει εστιασμένος, 
παρατηρητικός, με ενσυναίσθηση 
και πάντα σε ετοιμότητα να 
ανταποκρίνεται στον πελάτη. 

2. Επιδεικνύει περιέργεια κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας 
coaching. 

3. Διαχειρίζεται τα συναισθήματα 
του ώστε να παραμένει παρών με 
τον πελάτη. 

4. Επιδεικνύει αυτοπεποίθηση όταν 
εργάζεται με έντονα 
συναισθήματα του πελάτη κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
coaching. 

5. Έχει την άνεση να εργάζεται σε 
χώρο που δεν γνωρίζει. 

6. Δημιουργεί ή αποδέχεται χώρο 
για τη σιωπή, την παύση ή τον 
αναστοχασμό. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 

§ Αντιλαμβάνεται πότε ο πελάτης έχει 
μια ενόραση/insight (ένα aha 
moment) και στέκεται σε αυτήν. 

§ Μπορεί να συγκρατήσει τα 
συναισθήματα του, ακόμη και όταν 
ακούει για μια πολύ δύσκολη 
κατάσταση που μπορεί να βιώνει ο 
πελάτης. 

§ Νοιώθει άνετα να ρωτήσει τον 
πελάτη για κάτι που είπε ή έδειξε 
και που δεν κατάλαβε, δηλαδή 
λειτουργεί από μια θέση 
περιέργειας. 

§ Αφήνει χρόνο να υπάρξει παύση – 
δεν σπεύδει να γεμίσει το κενό με 
μια ερώτηση ή μια δήλωση. 

§ Δεν είναι ανυπόμονος-η. 
§ Κάνει τις ερωτήσεις με φυσικότητα, 

όχι μηχανικά τη μια μετά την άλλη.  
§ Οι ερωτήσεις εκπορεύονται από μια 

θέση περιέργειας και όχι για να 
καθοδηγήσουν την σκέψη του 
πελάτη προς μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση.  

§ Δεν βιάζεται να φτάσει τη συζήτηση 
στο στάδιο του επόμενου βήματος. 
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6. ΑΚΟΥΕΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ  
(LISTENS ACTIVELY) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 

1. Λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο του 
πελάτη, την ταυτότητα, το 
περιβάλλον, τις εμπειρίες, τις 
αξίες και τις πεποιθήσεις για την 
ενίσχυση της κατανόησης του τι 
ο πελάτης επικοινωνεί. 

2. Αντικατοπτρίζει ή συνοψίζει τι ο 
πελάτης έχει επικοινωνήσει για 
να εξασφαλίσει σαφήνεια και 
κατανόηση. 

3. Αναγνωρίζει και ερευνά όταν 
υπάρχει κάτι περισσότερο απ’ 
αυτό που ο πελάτης επικοινωνεί. 

4. Προσέχει, αναγνωρίζει και 
εξερευνά τα συναισθήματα του 
πελάτη, τις μετατοπίσεις 
ενέργειας, τις μη λεκτικές νύξεις ή 
άλλες συμπεριφορές. 

5. Ενοποιεί τα λόγια του πελάτη, 
τον τόνο της φωνής και την 
γλώσσα του σώματος για να 
καθορίσει την πλήρη έννοια 
αυτού που κοινοποιείται. 

6. Σημειώνει τάσεις στις 
συμπεριφορές του πελάτη και 
στα συναισθήματα κατά την 
διενέργεια των συνεδριών για να 
διακρίνει θεματικές ενότητες και 
μοτίβα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 

§ Ακούει όχι μόνο το λεκτικό αλλά 
είναι σε θέση να το συνδέει με όλο 
το σύστημα του πελάτη. 

§ Ακούει με ενσυναίσθηση για τον 
πελάτη, όχι μέσα από τα δικά του 
αυτιά. 

§ Χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο του 
πελάτη. 

§ Ακούει συναισθήματα, μετατοπίσεις 
ενέργειας, λεκτικές νύξεις και τα 
εξερευνά μέσω διευκρινιστικών 
ερωτήσεων. 

§ Παρατηρεί πιθανές ανακολουθίες 
μεταξύ των λεγόμενων και της 
στάσης του σώματος για να τις 
επισημάνει. 

§ Δεν επαναλαμβάνει απλά τα 
λεγόμενα του πελάτη. 

§ Δεν δίνει δικές του ερμηνείες όταν 
επαναδιατυπώνει τα λεγόμενα του 
πελάτη. 

§ Δεν προχωρά στις ερωτήσεις χωρίς 
να πει κάτι που να δείχνει ότι 
άκουσε αυτά που είπε ο πελάτης. 

§ Δεν διακόπτει τον πελάτη. 
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7. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 
(EVOKES AWARENESS) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 

1. Λαμβάνει υπόψη του την εμπειρία 
πελάτη όταν αποφασίζει τι θα 
μπορούσε να είναι πιο χρήσιμο. 

2. Προκαλεί τον πελάτη έτσι ώστε να 
δημιουργήσει επίγνωση ή ενόραση. 

3. Υποβάλλει ερωτήσεις στον πελάτη, 
σχετικές με τον τρόπο σκέψης του, τις 
αξίες του, τις ανάγκες του, τα θέλω και 
τις πεποιθήσεις του. 

4. Θέτει ερωτήσεις που βοηθούν τον 
πελάτη να διερευνήσει πέρα από την 
τρέχουσα σκέψη. 

5. Καλεί τον πελάτη να μοιραστεί 
περισσότερα για την εμπειρία του στη 
παρούσα στιγμή. 

6. Σημειώνει τι λειτουργεί για να 
ενισχύσει την πρόοδο του πελάτη. 

7. Προσαρμόζει την προσέγγιση coaching 
με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη. 

8. Βοηθά τον πελάτη να προσδιορίσει 
τους παράγοντες που επηρεάζουν τα 
τρέχοντα και μελλοντικά μοτίβα 
συμπεριφοράς, σκέψης ή 
συναισθήματος. 

9. Καλεί τον πελάτη να δημιουργήσει 
ιδέες για το πώς μπορούν να κινηθούν 
προς τα εμπρός και τι είναι πρόθυμοι ή 
ικανοί να κάνουν. 

10. Υποστηρίζει τον πελάτη στην 
επαναδιαμόρφωση των προοπτικών. 

11. Μοιράζεται τις παρατηρήσεις, τις ιδέες 
και τα συναισθήματα, χωρίς 
συναισθηματική εξάρτηση, που έχουν 
τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέα 
μάθηση για τον πελάτη. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 
 

§ Δεν ρωτά για τα γεγονότα, για 
στοιχεία, πληροφορίες που 
είναι ήδη γνωστά. 

§ Οι ερωτήσεις του δεν γίνονται 
για να καταλάβει εκείνος-η αλλά 
για να καταλάβει ο πελάτης. 

§ Όταν παρατηρεί κάτι, δεν 
επιμένει στην άποψη του και 
πάντα ρωτά τον πελάτη πώς του 
φαίνεται η παρατήρηση του. 

§ Ζητά την άδεια του πελάτη πριν 
μοιραστεί κάποια παρατήρηση 
ή διαίσθηση του. 

§ Δεν μιλά περισσότερο από τον 
πελάτη. 

§ Διατυπώνει ξεκάθαρα και 
κατανοητά την ερώτηση του. 

§ Δεν κάνει πολλές ερωτήσεις 
ταυτόχρονα. 

§ Νοιώθει άνετα με τη σιωπή όταν 
κάνει μια ερώτηση και ο 
πελάτης αργεί να απαντήσει. 
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8. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ     
(FACILITATES CLIENT GROWTH) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ICF 
 
1. Συνεργάζεται με τον πελάτη για να 
ενσωματώσει νέα επίγνωση, 
ενόραση  ή μάθηση στην 
κοσμοθεωρία και στις 
συμπεριφορές του. 

2. Αναπτύσσει συνεργασία με τον 
πελάτη για τον σχεδιασμό στόχων, 
δράσεων και μέτρων λογοδοσίας 
που ενσωματώνουν και 
επεκτείνουν τη νέα μάθηση. 

3. Αναγνωρίζει και στηρίζει την 
αυτονομία του πελάτη στο 
σχεδιασμό των στόχων, των 
δράσεων και των μεθόδων 
λογοδοσίας 

4. Υποστηρίζει τον πελάτη στον 
προσδιορισμό των πιθανών 
αποτελεσμάτων ή της μάθησης 
από τα διαπιστωμένα βήματα 
δράσης 

5. Καλεί τον πελάτη να εξετάσει πώς 
θα προχωρήσει, 
συμπεριλαμβανομένων των 
πόρων, της στήριξης και των 
πιθανών εμποδίων 

6. Αναπτύσσει συνεργασία με τον 
πελάτη για να συνοψίσει τη 
μάθηση και την ενόραση εντός ή 
μεταξύ των συνεδριών 

7. Γιορτάζει την πρόοδο και τις 
επιτυχίες του πελάτη. 

8. Αναπτύσσει συνεργασία με τον 
πελάτη για να κλείσει τη συνεδρία 

  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ… 
 
§ Υποστηρίζει τον πελάτη για να 

μετατρέψει την επίγνωση και τη 
μάθηση σε δράση. Προσκαλεί τον 
πελάτη να:  

- κάνει κάτι μετά τη συνάντηση 
- σχεδιάσει πώς θα υλοποιήσει τα 

επόμενα βήματα 
- σκεφτεί πώς θα τηρήσει αυτά που 

προγραμμάτισε 
§ Ζητά από τον πελάτη να συνδέσει τις 

διαπιστώσεις του με ένα επόμενο 
βήμα. 

§ Δεν υποδεικνύει στον πελάτη τι να 
κάνει. 

§ Συζητά με  τον πελάτη όλες τις 
λεπτομέρειες σχετικά με το επόμενο 
βήμα δηλ. τι θα κάνει, πώς θα το 
κάνει, μέχρι πότε, και με ποιον. 

§ Ενθαρρύνει τον πελάτη να δει πώς οι 
διαπιστώσεις του επηρεάζουν και 
άλλους τομείς της ζωής του πλην των 
στενών ορίων του θέματος.   

§ Όταν γιορτάζει την πρόοδο και τις 
επιτυχίες του πελάτη, υιοθετεί μια 
’μη-πατρική’ στάση π.χ. «Ακούω ότι 
έχεις κάνει πολλά βήματα προόδου, 
θα ήθελες να μοιραστείς μαζί πώς το 
κατάφερες όλο αυτό;» Αντι για 
«Συγχαρητήρια» ή  «Good job»   

 
ΣΗΜ: Αυτό το στάδιο εξαρτάται άμεσα από 
τη σύναψη μια καλής συμφωνίας για το 
θέμα της συνάντησης. Αν ο coach δεν έχει 
κάνει μια καλή συμφωνία τότε η συζήτηση 
για τα επόμενα βήματα δεν έχει ουσία. 




