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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι coaches κάνουν ερωτήσεις και μάλιστα πολλές από 
αυτές χαρακτηρίζονται ως «ζόρικες»!  

Είτε είσαι επαγγελματίας του χώρου είτε όχι, θα έχεις 
συνειδητοποιήσει πως οι ερωτήσεις είναι ένα από τα πιο δυ-
νατά εργαλεία προκειμένου να αποσαφηνίσουμε, να κατανοή-
σουμε ή να προκαλέσουμε τις σκέψεις μας. 

Το συγκεκριμένο e-book είναι μια συλλογή 459 ερωτή-
σεων που χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια των προσωπικών μου 
συνεδριών. Πολλές από αυτές είναι δικές μου ενώ άλλες τις 
εντόπισα σε βιβλία, εκπαιδευτικά προγράμματα και άρθρα τα 
οποία διάβασα ή παρακολούθησα τα τελευταία 4 χρόνια που 
ασχολούμαι επαγγελματικά με το coaching. Αποφάσισα λοι-
πόν να τις συγκεντρώσω, να τις ταξινομήσω και να τις κατα-
γράψω με τέτοιο τρόπο που να «προσομοιώνει» μια σειρά 
coaching συνεδριών.  

Αυτός είναι κι ο λόγος που κάτω από κάθε ερώτηση υ-
πάρχουν κενές σειρές ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να κατα-
γράφει τις απαντήσεις του. Θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο e-
book δεν το διαβάζεις αλλά το γράφεις εσύ! 

Θα σου πρότεινα λοιπόν να το εκτυπώσεις και καθημε-
ρινά να απαντάς γραπτώς σε μερικές ερωτήσεις. Έχει σημασία 
να γράφεις με το χέρι κι όχι με τον υπολογιστή, μιας και ενερ-
γοποιούνται περισσότερες συνάψεις στον εγκέφαλο.  

  Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα ξεκλειδώσεις ακόμα πε-
ρισσότερο το δυναμικό σου. Καλή επιτυχία! 
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Προσδιορισμός του θέματος της συνεδρίας 

1. Πώς είσαι; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

2. Τι θα θεωρούσες επιτυχία για αυτή την εβδομάδα; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

3. Τι δούλεψε καλά για σένα από την προηγούμενη συνε-
δρία μας; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

4. Τι δεν δούλεψε καλά για σένα; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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5. Τι χρειάζεσαι σήμερα περισσότερο από μένα; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

6. Πώς πιστεύεις ότι μπορώ να σε βοηθήσω αυτή την ε-
βδομάδα; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Προσδιορισμός του στόχου της συνεδρίας 

7. Τι είναι αυτό που αν το ολοκλήρωνες αυτή την εβδο-
μάδα θα ένιωθες πληρότητα; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

8. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που είσαι διατεθειμέ-
νος να κάνεις σήμερα; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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9. Τι θα ήθελες να συμβεί μέχρι το τέλος αυτής της συνε-
δρίας; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

10. Τι θα ήθελες να συνειδητοποιήσεις στα επόμενα λεπτά; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

11. Ποια θα ήταν η πιο χρήσιμη πληροφορία που θα ήθελες 
να μάθεις μέχρι το τέλος της συνεδρίας; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

12. Φαντάσου ότι είχες την τέλεια εβδομάδα! Ποια 3 πράγ-
ματα θα είχες καταφέρει; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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13. Πάνω σε τι θα μπορούσαμε να δουλέψουμε σήμερα, ώ-
στε να σε βοηθήσει για τις επόμενες εβδομάδες; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

14. Τι δε θα ήθελες να παραλείψουμε από τη σημερινή μας 
συνεδρία; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Η πρώτη συνεδρία 

15. Μίλησέ μου για τον εαυτό σου. 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

16. Ποιους στόχους θέλεις να πετύχεις δουλεύοντας με έναν 
coach; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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17. Τι έχεις κάνει ήδη για να πετύχεις τους στόχους σου; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

18. Πώς θα καταλάβουμε ότι έχουμε πετύχει τους στόχους 
μας στο τέλος; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

19. Τι είδους coach θέλεις να είμαι για σένα; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

20. Τι περιμένεις από το coaching; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 



 

11 

21. Τι χρειάζεσαι περισσότερο από μένα κατά τη διάρκεια 
της συνεργασίας μας; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

22. Ποιο είναι το ένα πράγμα που δε θα ήθελες να κάνω ή 
να πω κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

23. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο όφελος δουλεύ-
οντας με έναν coach; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

24. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία δου-
λεύοντας με έναν coach; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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25. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις μετά τη ση-
μερινή μας συνεδρία; 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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