
 

 

Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ  
 
Τι είναι, πώς δουλεύει, γιατί τον χρειάζεστε...  

 
Τα πιο πετυχημένα και μακροχρόνια εγγεγραμμένα μέλη μας 
αναφέρουν ότι η διαδικασία της εβδομαδιάιας υπευθυνότητας 
υπήρξε σημαντικό μέρος της επιτυχίας τους κατά τη διάρκεια 
της πιστοποίησης και της ανάπτυξης τους στο coaching. Ας 

βεβαιωθούμε ότι ξεκινάτε και εσείς από την ίδια σωστή 
αφετηρία.  
 

Τι είναι ο Σύντροφος Υπευθυνότητας;  
 

• Ο σύντροφος υπευθυνότητας (AC) αποτελεί έναν 
σπουδαστή στο ίδιο επίπεδο με εσάς, τον οποίο επιλέγετε 
ώστε να "λογοδοτείτε" ο ένας στον άλλο καθημερινά. Κάθε 
εβδομάδα κανονίζετε τηλεφωνικές ή Skype / FB messenger 
συναντήσεις για μια σύντομη ανακεφαλαίωση της εβδομάδας 

σας, διάρκειας 10 έως 20 λεπτών. 
 

 • Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να ελέγξετε αν καθένας 
από εσάς ολοκλήρωσε όσα είχε προγραμματίσει να κάνει τις 
προηγούμενες εβδομάδες (μιας και αυτό σχετίζεται άμεσα με 
το να γίνει κανείς thrive coach), να μοιραστείτε σύντομα τη 
χαρά για όσα έχετε καταφέρει και καθένας σας να ορίσει τους 
νέους στόχους του για την εβδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, το 
κέντρο βάρους δίνεται στην υλοποίηση και στην προώθηση 
των στόχων σας!  

 

Τι δεν είναι ο Σύντροφος Υπευθυνότητας!  
 

• Η εβδομαδιαία συνάντηση υπευθυνότητας σας δεν θα 
πρέπει να έχει το χαρακτήρα συνεδρίας.  

 

• Δεν είναι χάσιμο χρόνου ή νεκρό διάστημα που σπαταλά το 
χρόνο που πρέπει να αφιερώνετε στην υλοποίηση των 
στόχων σας. 
 

 • Δεν είναι ευκαιρία για γκρίνια ή κουτσομπολιό.  

• Δεν είναι επίσης συνάντηση με σκοπό την κριτική ή τη μεταξύ 
σας σύγκριση.  



 

 

 

Διαδικασία επιλογής του Συντρόφου Υπευθυνότητας 
 

 • Αφού συνδεθείτε με τα άλλα μέλη του προγράμματος κατά 
την πρώτη σας συνάντηση ή ηλεκτρονικά στην ομάδα του 
Facebook, θα επιλέξετε ένα άλλο μέλος ως σύντροφο 
υπευθυνότητας. “Ψάχνω για έναν Σύντροφο Υπευθυνότητας. 
Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν ενδιαφέρεστε.” 

 

 • Από εσάς εξαρτάται ποιον θα επιλέξετε. Ενδεχομένως να 
επιλέξετε κάποιον επειδή δουλεύετε στον ίδιο κλάδο ή διαθέτει 
εμπειρία την οποία θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε, επειδή 
ανήκει στην ίδια ζώνη ώρας με τη δική σας ή απλά επειδή σας 

αρέσει η προσωπικότητά του. Τρόπος διεξαγωγής των 
συναντήσεων:  
 

• Η εβδομαδιαία συνομιλία σας πρέπει να είναι κάπως έτσι: 
"Πώς τα πήγες με τα 3 θέματα που είπες ότι θα ολοκληρώσεις 

την περασμένη εβδομάδα;” 
 

 • Εάν έχετε ολοκληρώσει και οι δύο τούς αντίστοιχους 
στόχους σας, είναι ώρα να το γιορτάσετε λιγάκι. Αν όχι, 
αναζητήστε μαζί ποια εμπόδια αναχαίτισαν την προσπάθειά 

σας και σχεδιάστε ένα πρόγραμμα δράσης ώστε να 
υλοποιήσετε τον στόχο αυτό την επόμενη μέρα.  
 

• Έπειτα, ρωτάτε, "Ποια είναι τα πράγματα που θα δεσμευτείς 
να έχεις ολοκληρώσει μέχρι το τέλος της επόμενης 

εβδομάδας;" και δεσμεύετε ο ένας τον άλλον.  
 

• Καθένας περιμένει τη σειρά του. Η κλήση δεν πρέπει να 
διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά.  

 

 

 

 

 

Πώς λειτουργεί ώστε να σας βοηθήσει να παρουσιάζετε νέα 

αποτελέσματα;  
 

• Ενθαρρύνει την υλοποίηση θυμίζοντας τη δέσμευσή σας. 



 

 

 

 • Σας συνδέει με την οικογένεια της Global Academy of 
Coaching. 

.  

• Σας βοηθά να μη χάνετε το στόχο σας σε έναν κόσμο με 
πολλούς αντιπερισπασμούς.  
 

• Καλλιεργείτε καλύτερες συνήθειες. 

 

 • Καταφέρνετε να υλοποιήσετε πολλά περισσότερα από όσα 
θα κάνατε μόνος σας, γεγονός που επιφέρει αποτελέσματα 
που πιθανότατα δεν ξαναείχατε στο παρελθόν.  
 

• Θα κατανοήσετε από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί η 
διαδικασία και η σχέση μεταξύ coach και coachee. Καλώς 
ήρθατε! Απολαύστε τα πλεονεκτήματα του Συντρόφου 
Υπευθυνότητας! 
 


