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Απρίλιος 2020 

Εµείς, το Συµβούλιο, το Διεθνές Συµβούλιο Ηγεσίας (ILC) και ο Εκτελεστικός Διευθυντής 
του Διεθνούς Ινστιτούτου Focusing (TIFI) ευχόµαστε να διευκρινήσουµε συγκεκριµένες 
µακροχρόνιες πολιτικές που σχετίζονται µε τους Συντονιστές. Αυτές δεν είναι νέες 
πολιτικές, και δεν θα πρέπει να µπερδευτούν µε το Πιλοτικό Πρόγραµµα για την 
ονοµασία των Συντονιστών το οποίο εκτελείται από το ILS αυτήν την στιγµή. Μερικές 
TIFI πολιτικές έχουν συµπεριληφθεί από παλιότερα, έτσι µπορεί να υπάρχουν 
πολλαπλές κατανοήσεις, βασισµένες στο πότε ένας/µια Συντονιστής/Συντονίστρια 
ξεκινάει την δουλειά του ή της. Αυτό το έγγραφο είναι µια προσπάθεια να εκφραστούν 
µερικές από τις πολιτικές οι οποίες δεν έχουν εκφραστεί για πολλά χρόνια, ώστε να 
µπορούµε να λειτουργήσουµε σε κλίµα σαφήνειας, συνοχής και δικαιοσύνης. 

Οι πολιτικές του Ινστιτούτου είναι, βέβαια, πάντα αντικείµενο υπο αλλαγή όταν οι 
καταστάσεις και οι αντιλήψεις αλλάζουν. Γι’αυτό, όπως πάντα, καλοσορίζουµε σχόλια , 
ερωτήσεις, και συζητήσεις. 

1.Συντονιστής µπορεί να ονοµάσει οποιοδήποτε άτοµο ως  Συντονιστή 
Οποιοσδήποτε Συντονιστής από οποιαδήποτε χώρα µπορεί να ονοµάσει οποιοδήποτε 
πρόσωπο (αρκεί να έχει ήδη πιστοποιηθεί από το TIFI) Συντονιστή Eκπαιδευόµενο (CiT) 
και, εν συνεχεία, Συντονιστή.  

2.Συντονιστές και Πιστοποιηµένοι Επαγγελµατίες/Εκπαιδευτές Focusing είναι 
ελεύθεροι να διδάσκουν παγκοσµίως  

Το Ινστιτούτο δεν παρέχει σε κανέναν Συντονιστή, ούτε κανένα οργανισµό που 
διευθύνεται από Συντονιστές, αποκλειστικά δικαιώµατα σε οποιαδήποτε περιοχή.  Στην 
πραγµατικότητα, ενθαρρύνουµε τo «µπόλιασµα» µεταξύ πολιτισµών και χωρών. Η τάση 
του να µαθαίνεις από κάποιον σε διαφορετική χώρα (και µε διαφορετικούς ανθρώπους 
από φορά σε φορά) έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η τηλεδιάσκεψη 
επιτρέπει τώρα στους ανθρώπους να επικοινωνούν εύκολα έξω από την τόπο διαµονής 
τους. Πιστεύουµε ότι αυτό συµβάλλει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης του Focusing και 
επιτρέπει στους ανθρώπους να ακολουθήσουν το µονοπάτι που είναι πιο κατάλληλο για 
τις ατοµικές τους ανάγκες.  Επίσης, οι Πιστοποιηµένοι Επαγγελµατίες Focusing (CFPs / 
Trainers) και οι Συντονιστές είναι ελεύθεροι να διδάσκουν σε οποιαδήποτε τοποθεσία. 
Δεν χρειάζονται την άδεια του τοπικού Συντονιστή.Ένας Συντονιστής που διδάσκει σε µια 
χώρα ή περιοχή διαφορετική από τη δική του/της, καλείται να εξετάσει πώς θα βιώσει 
την παρουσία του ο τοπικός Συντονιστής (ή ο Εκπαιδευόµενος Συντονιστής, εάν η 
περιοχή αυτή διαθέτει CiT αλλά όχι Συντονιστή), και ίσως θέλουν να ενηµερώσουν τον 
τοπικό Συντονιστή ότι θα διδάσκουν στην περιοχή. 

3. Ο Συντονιστής που πιστοποίησε ένα άτοµο ως Πιστοποιηµένο Επαγγελµατία 
Focusing (CFP/Εκπαιδευτή) δε χρειάζεται να συγκαταθέσει για αυτό το 
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πιστοποιηµένο πρόσωπο να οριστεί ως συντονιστής (ούτε ως Εκαιδευόµενος 
Συντονιστής).   
 Οποιοσδήποτε Συντονιστής µπορεί να προσκαλέσει οποιοδήποτε άτοµο που έχει 
πιστοποιηθεί ως CFP / Εκπαιδευτής µέσω του TIFI (ανεξάρτητα από το ποιος τους έχει 
πιστοποιήσει) για να συµµετάσχει στη διαδικασία να γίνει Εκπαιδευόµενος Συντονιστής 
(CiT) και στη συνέχεια Συντονιστής. Είναι επίσης αλήθεια ότι εάν ένα πιστοποιηµένο 
άτοµο ενδιαφέρεται να γίνει Συντονιστής, µπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε 
Συντονιστή σε οποιαδήποτε χώρα για να γίνει Καθοδηγητής Συντονιστής του. Δεν 
υπήρξε ποτέ προϋπόθεση να ζητηθεί η γνώµη του Συντονιστή που πιστοποίησε το 
άτοµο, ούτε να διαδραµατίσει κάποιο ρόλο στην αναβάθµιση του ατόµου ως Συντονιστή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Διεθνές Συµβούλιο Ηγεσίας (ILC) δηµιούργησε νέες οδηγίες τον 
Δεκέµβριο του 2017 σχετικά µε τον τρόπο ορισµού Συντονιστών. Οι νέες οδηγίες 
δοκιµάζονται επί του παρόντος σε Πιλοτικό Πρόγραµµα. Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές 
στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον τρεις Συντονιστές αποτελούν µέρος της 
εκπαίδευσης του Εκπαιδευόµενου Συντονιστή (έτσι ώστε να υπάρχει και ένα ευρύτερο 
δίκτυο υποστήριξης και επίσης µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην κοινότητα). Στο παρόν, οι 
Συντονιστές και οι Εκπαιδευόµενοι Συντονιστές µπορούν να επιλέξουν να λάβουν την 
εκπαίδευση του CiT είτε σύµφωνα µε τις παλιές οδηγίες (που επιτρέπουν σε έναν 
Συντονιστή να ονοµάσει έναν άλλο Εκπαιδευόµενο Συντονιστή χωρίς να έχει Οµάδα 
Υποστήριξης), ή υπό το Πιλότικό Πρόγραµµα (το οποίο απαιτεί ο Καθοδηγητής 
Συντονιστής να έχει δύο άκοµη Συντονιστές για να σχηµατίσει Οµάδα Υποστήριξης).  
Σύµφωνα µε τη µακροχρόνια πολιτική, το Πιλοτικό Πρόγραµµα δεν απαιτεί ο αρχικός 
συντονιστής να είναι µέλος της Οµάδας Υποστήριξης. 
  

4. Οι Συντονιστές πρέπει να είναι µέλη του TIFI, αλλά το TIFI δεν απαιτεί να είναι 
µέλη άλλων οργανισµών Focusing. 
Εκτιµούµε τη συλλογικότητα και την κοινότητα µεταξύ των Συντονιστών (και των 
Εκπαιδευόµενων Συντονιστών).  Θα θέλαµε οι Συντονιστές µας να δουλεύουν µε 
συνεργασία: ωστόσο, το TIFI δεν επέβαλε ποτέ καµία απαίτηση οι Συντονιστές (ούτε 
κάποιο από τα µέλη µας) να πρέπει να είναι µέλη οποιουδήποτε οργανισµού εκτός από 
το ίδιο το TIFI. Πολλοί οργανισµοί Focusing αναδύονται σε όλο τον κόσµο. Μερικοί από 
αυτούς είναι περιφερειακοί οργανισµοί και µερικοί από αυτούς βασίζονται στο 
ενδιαφερον τους (για το Focusing).   Οι περιφερειακοί ή οι ενδιαφερόµενοι (για το 
Focusing) οργανισµοί είναι ελεύθεροι να δηµιουργούν τους δικούς τους κανόνες για τα 
δικά τους µέλη και ορισµένοι απαιτούν από τα µέλη τους να είναι µέλη του TIFI. Φυσικά, 
είµαστε ευγνώµονες όταν ένας οργανισµός υποστηρίζει το TIFI µε αυτόν τον τρόπο.  
Ωστόσο, ποτέ µέχρι στιγµής δεν ήταν η πολιτική της TIFI να απαιτεί από τα µέλη µας να 
είναι µέλη της τοπικής ή ενδιαφερόµενης οργάνωσής τους. 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Υπάρχουν άλλες πολιτικές που µπορεί να χρειάζεται να αποσαφινιστούν στο µέλλον. Για 
παράδειγµα, το ILC εξετάζει  θέµατα σχετικά µε την πιστοποίηση µε προσεκτικό και 
Focusing τρόπο. Όταν το ILC προσφέρει ευκαιρίες για εσάς να δώσετε ανατροφοδότηση 
ή να παραβρεθείτε σε µια συνάντηση για τέτοια θέµατα, παρακαλούµε συµµετάσχετε. 
Θέλουµε να λάβουµε υπόψη µας όλες τις ιδέες, οπτικές και εµπειρίες.  Αναγνωρίζουµε 
ότι το να ακούµε από τους οµιλούντες διαφόρων γλωσσών είναι σηµαντικό και πάντα 
δουλεύουµε για να δηµιουργούµε δυνατότητες να ακούµε από όλους εσάς.  

Σας ευχαριστούµε για την εκπληκτική δουλειά που κάνετε στη διάδοση το Focusing και 
σε όλες τις σχετικές µε αυτό πρακτικές στον κόσµο. Η σχέση µας µε τους Συντονιστές 
είναι σηµαντική σε εµάς, και καλοσορίζουµε τις απαντήσεις, ερωτήσεις και σχολιά σας.  
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Με σεβασµό και ζεστασιά, 
Το Διοικητικό (focusing.org/board and board@focusing.org) 
Το Διεθνες Συµβούλιο Ηγεσίας (focusing.org/ilc and ilc@focusing.org) 
Catherine Torpey, Εκτελεστικός Διευθυντής (catherine@focusing.org) 
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