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Πρόλογος
Το παρόν βιβλίο ‘Σύγχρονες Έρευνες στην Παιδοψυχολογία: Θεωρία και Πρακτικές’
προσφέρει μια εις βάθος εισαγωγή στις μεθόδους και πρακτικές της ποιοτικής και ποσοτικής
έρευνας στην Κοινωνιολογία και την Ψυχολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή τους
στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη σύγχρονη
επιστημονική συζήτηση και έρευνα αναφορικά με τις εξελίξεις στην ΠαιδοψυχολογίαΠαιδοψυχιατρική και την Ψυχική και Κοινοτική Υγεία, στο πλαίσιο διαφορετικών
προσεγγίσεων στο πεδίο της κοινωνιολογίας και, γενικότερα, των κοινωνικών σπουδών,
διαμορφώνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν
πληθώρα πληροφορίων για τις εξελίξεις στα σύγχρονα αυτά κοινωνιολογικά πεδία και
θέματα.
Το παρόν βιβλίο ‘Σύγχρονες Έρευνες σττην Παιδοψυχολογία: Θεωρία και Πρακτικές’
εξυφάνθηκε από τους γόνιμους διαλόγους και προβληματισμούς, οι οποίοι αναδύθηκαν κατά
τη διάρκεια της επαγγελματικής εξειδίκευσης πάνω από 500 εργαζομένων στην ψυχική
υγεία, εκπαιδευτικών και κοινωνικών επιστημόνων στο Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και
από τις επιστημονικές προσεγγίσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε μια σειρά ετών
ενασχόλησης με τα ανωτέρω σύγχρονα θέματα, τόσο σε θεωρητικό, όσο και εμπειρικό
επίπεδο. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό βασίζεται σε ερευνητικές προσεγγίσεις, οι οποίες
παρουσιάστηκαν στα επιστημονικά συνέδρια, "Συμβουλευτική-Coaching-Διαμεσολάβηση
και Διευκόλυνση: Γεφυρώνοντας τις διάφορες για μια νέα Συμβουλευτική της Κρίσης", το
οποίο πραγματοποιηθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2017
στην Αθήνα και 7-8 Οκτωβρίου 2017 στην Θεσσαλονίκη) και επίσης στο Επιστημονικό
Συνέδριο “Έρευνα και Καινοτομία στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις και Προοπτικές”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30Οκτωβίου-01 Νοεμβρίου 2017, στην Αθήνα. Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων, όπως:


Διαχείριση Συγκρούσεων και Συμβουλευτική Μαθητών



Η συναισθηματική νοημοσύνη στην εκπαίδευση ενηλίκων



Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη



Συνηγορία και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παιδιού



Εξέλιξη του παιδιού στο Κοινωνικό-Πολιτισμικό Περιβάλλον

Θεωρία και Πρακτικές
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Η Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή



Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός



Σχολική Βία και Σχολικός Εκφοβισμός



Εκπαιδευτική Ψυχολογία και Παιδοψυχολογία



Εκπαίδευση των προσφύγων και ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης και διαχείριση των πολυπολιτισμικών τάξεων



Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τα Άτομα με Αναπηρία και
εκπαιδευτική πολιτική



Παιγνιοθεραπεία, Μουσικοκινητική Αγωγή και Aυτοέκφραση

Με το παρόν βιβλίο επιδιώκεται η αποσαφήνιση και ανάλυση βασικών ενοτήτων του
θεωρητικού και εννοιολογικού πλαισίου που χρησιμοποιείται από την Παιδοψυχολογία και
τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας, και εγγυάται την διεπιστημονικότητα των
προσεγγίσεων, μέσα από το διευρυμένο υπόβαθρο των εμπλεκόμενων μερών, φορέων, και
επαγγελματιών. Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα Τόμο Πρακτικών στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο βασικός στόχος του βιβλίου επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση ιδεών και
πορισμάτων από τις θεωρήσεις και αναζητήσεις και θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις
στα παραπάνω θέματα και το ευρύ φάσμα των επιλεγμένων άρθρων που περιλαμβάνονται
στο παρόν βιβλίο, στο πλαίσιο διαφορετικών προσεγγίσεων, διασφαλίζει την συστηματική,
αναλυτική ή στοχαστική μελέτη των πλέον σύγχρονων θεμάτων αναφορικά με τις εξελίξεις
της παιδοψυχολογίας και παιδοψυχιατρικής, στο πλαίσιο της κοινωνιολογικής προσέγγισης
και των σχέσεων ατόμου, δομών, θεσμών και κοινωνίας, αναδεικνύοντας πληρέστερα τις
διαδικασίες και τις σχέσεις που τις διέπουν και τις καθορίζουν.
Ο εκδότης και η επιστημονική επιτροπή του παρόντος βιβλίου θέλουν να ευχαριστήσουν τον
καθένα χωριστά και όλους μαζί τους συγγραφείς των άρθρων του βιβλίου και εύχονται αυτό
να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για περαιτέρω σχετική έρευνα, για σπουδαστές, επαγγελματίες
ερευνητικές και εν γένει την επιστημονική κοινότητα. Ωστόσο, το κάθε άρθρο εκφράζει και
αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του κάθε συγγραφέα και αποτελεί προϊόν
προσωπικής του/της εργασίας.
Επίκουρος Καθηγητής Ευστράτιος Παπάνης
Τμήμα Κοινωνιολογίας-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κορρές
Τμήμα Γεωγραφίας-Πανεπιστήμιο Αιγαίου &
Visiting Professor Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
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«Αναπτύσσοντας τις Κοινωνικόσυναισθηματικές Δεξιότητες και τη Θετική
Ψυχολογία μέσω Βιωματικής Προσέγγισης στο Χώρο του Σχολείου»
Περίληψη:
Η ακόλουθη εργασία αφορά την ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων σε
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς μέσω βιωματικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα αφορά
σεμινάρια και εργαστήρια που εφαρμόζουν οι υπεύθυνες Επαγγελματικού προσανατολισμού
του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Χαλκίδας (ΚΕΣΥΠ) στην τοπική
σχολική κοινότητα.
Τα σεμινάρια προς εκπαιδευτικούς εστιάζουν στην προσέγγιση του εφήβου με
παιδαγωγικούς τρόπους, στην διαχείριση του εφήβου μαθητή στην τάξη, και στην
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μαθητή με μεθόδους ενεργητικής μάθησης. Στόχος
των σεμιναρίων είναι η ενδυνάμωση-ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους και
η προσέγγιση εργαλείων για
αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους μαθητές.
Υποστηρίζοντας τον εκπαιδευτικό στην παιδαγωγική προσέγγιση του μαθητή-εφήβου
επιτυγχάνεται η συνεργασία και η ομαδικότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων στο
σχολικό πλαίσιο και τελικά η διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος στο χώρο της
τάξης
Το ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας διοργανώνει ακόμα βιωματικά σεμινάρια για γονείς με
θέμα «Επικοινωνία στην οικογένεια και ο ρόλος της στις αποφάσεις και στην
προσωπική ανάπτυξη των νέων». Τα σεμινάρια έχουν στόχο να διευκολύνουν και να
στηρίξουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο την εποχή της κρίσης, λειτουργούν με τη
μορφή μίας ομάδας που συμμετέχει ενεργητικά στις συζητήσεις, με θέματα που
αφορούν την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, την αυτοεκτίμηση,
την έκφραση συναισθημάτων, τις συγκρούσεις στην οικογένεια, τη λήψη απόφασης και
το ρόλο των γονιών στην εκπαιδευτική και την επαγγελματική ανάπτυξη των
εφήβων.
Τέλος οι επισκέψεις των συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις σχολικές
μονάδες για ομαδική Συμβουλευτική ή για την διεξαγωγή εργαστηρίων στοχοθεσίας,
διερεύνησης επαγγελματικών ενδιαφερόντων και επαγγελματικών αξιών βοηθάει τους
εφήβους στη λήψη απόφασης για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές.
Λέξεις-Κλειδιά: Επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική, έφηβος, επικοινωνία,
ενδυνάμωση, αυτοεκτίμηση, λήψη απόφασης, εκπαίδευση
Abstract:
The following project refers to the development of the socio-emotional skills in
teachers, students and parents through an experiential approach. More specifically, it
has to do with seminars and workshops that are applied by Business Orientation
counselors (KESYP) at the local school community.
Teacher’s seminars focus on class management and approaching adolescents in
various educational ways as well as boosting student’s self-confidence in active
learning methods. The goals of the seminars are enforcing the teachers’ educational
role as well as the use of more effective communicative tools. Cooperation, team
spirit, emotional management in the school field and finally, the development of a
better school environment are all achieved through supporting teachers during the
educational procedure.
Counseling and Business Orientation’s Center in Halkida is holding experimental
seminars for parents under the title of “Communication in family and its role in
decision-making as well as the personal development of the teenager”. The seminars’
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aim is to facilitate and support parents in their parental role throughout the financial
crisis. They also operate in the form of a team actively participating in debates
handling issues which concern the substantial communication between parents and
children, self-confidence, the expression of feelings, conflicts within the family unit,
decision-making and the parents’ role in the educational and professional development
of adolescents.
All in all, counseling and Business Orientation sessions in school units for a
group counseling, as well as workshops promoting the expansion of professional
interests motivate teenagers to make decisions concerning their educational future.
Keywords: Career guidance, counseling, teenager, communication, empowerment, selfesteem, decision-making, education
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1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση ο όρος «δεξιότητα» αναφέρεται κυρίως στην
ενσωμάτωση των τριών επιπέδων της ανθρώπινης λειτουργίας, γνώσεις, δεξιότητες και
στάσεις (Knowledge, Skills and Attitudes - KSA), που αρχικά περιγράφηκαν ως «γνωστικός,
ψυχοκινητικός και συναισθηματικός» τομέας (Bloom, 1956)
Οι δεξιότητες δεν αποτελούν σταθερά χαρακτηριστικά. Αποτυπώνουν περισσότερο την
επίδειξη της κατάλληλης συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες συνθήκες και καταστάσεις. Η
απόκτηση, ανάπτυξη και έκφρασή τους εξαρτάται, τόσο από τα προσωπικά χαρακτηριστικά,
όσο και από τη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της προσωπικότητας και της γενικότερης
κατάστασης.
Οι «κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες» (soft skills), ως κοινωνιολογικός όρος,
συσχετίζονται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη του ατόμου, καθώς αναφέρονται σε ένα
σύνολο χαρακτηριστικών της προσωπικότητας όπως είναι η κοινωνικότητα, η επικοινωνία,
η γλωσσική επικοινωνία του ατόμου, οι προσωπικές συνήθειες, η φιλικότητα και η θετική
στάση στις διαπροσωπικές σχέσεις.
2. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)
Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) θεσπίστηκαν
με το νόμο 2525/97. Λειτουργούν εβδομήντα εννέα (79) Κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Εδρεύουν στις πρωτεύουσες των νομών αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
Το έργο των κέντρων συμβουλευτικής και προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) έχει δύο
πλευρές, από τις οποίες η μία είναι η άμεση επαφή με τις σχολικές μονάδες και η στήριξη
των μαθητών/τριών, των γονέων και των εκπαιδευτικών σε θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού και η άλλη είναι η παροχή συμβουλευτικής
επαγγελματικού
προσανατολισμού.
Τα ΚΕΣΥΠ συντονίζουν τον θεσμό της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές
λειτουργίες όπως η πληροφόρηση, η αυτογνωσία-αυτοαντίληψη, η λήψη αποφάσεων, η
μετάβαση- κλπ
Η Συμβουλευτική από τα εξειδικευμένα στελέχη ΚΕΣΥΠ παρέχεται τόσο σε ομαδικό
όσο και σε ατομικό επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση (ομαδική συμβουλευτική) οι
μαθητές/τριες συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις στις σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν
στόχο την παροχή πληροφόρησης για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, την ενίσχυση της
αυτογνωσίας των ατόμων και την εκμάθηση τεχνικών λήψης απόφασης. Η αξία της ομαδικής
συμβουλευτικής έγκειται στο ότι αξιοποιεί τις δυναμικές και τις σχέσεις που αναπτύσσονται
στο πλαίσιο της ομάδας και ότι παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παρέμβασης σε μεγάλο
αριθμό ατόμων με ίδια χαρακτηριστικά και ανάγκες.
Στην δεύτερη περίπτωση (ατομική συμβουλευτική) η συμβουλευτική παρέμβαση
γίνεται με τρόπο «εξατομικευμένο» με τη βοήθεια της ατομικής συμβουλευτικής
συνέντευξης στα γραφεία των ΚΕΣΥΠ. Με τη μέθοδο αυτή οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι
Επαγγελματικού Προσανατολισμού των ΚΕΣΥΠ συζητούν κατ’ ιδίαν με τους
ενδιαφερόμενους ή/και με τους γονείς του (δια ζώσης) με σκοπό να τους βοηθήσουν να
συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) και
να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις
εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και
τα ενδιαφέροντά τους.
Τα ΚΕΣΥΠ συντονίζουν ακόμα και τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Ένα
πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να σε
βοηθήσει τους μαθητές να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να
σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.
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3. Ανάπτυξη Κοινωνικών και Συναισθηματικών Δεξιοτήτων
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται, ότι λόγω των αλλαγών του τρόπου ζωής και των νέων
πολιτισμικών δεδομένων, πολλοί νέοι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες
απαιτήσεις και τα προβλήματα της ζωής αφού δεν είναι επαρκώς εφοδιασμένοι με
συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Φαίνεται ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν τις
ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες που χρειάζονται και που θα τους βοηθήσουν να
προσαρμόζονται στις αλλαγές. Αυτό ίσως να συμβαίνει γιατί ο τρόπος με τον οποίο
μεταφέρονται οι δεξιότητες αυτές δεν επαρκεί πλέον, ιδίως αν λάβουμε υπόψη την επίδραση
των κοινωνικών δικτύων, των ΜΜΕ, της παγκοσμιοποίησης και του γρήγορου ρυθμού των
κοινωνικών και τεχνολογικών αλλαγών, παραγόντων που επηρεάζουν πολύ τους νέους.
Το σχολείο αλλά και οι υποστηρικτικές δομές όπως το ΚΕΣΥΠ, έχουν το ρόλο να
ενισχύσουν στα παιδιά την αυτοεκτίμηση και τη δυνατότητα να εμπιστεύονται τον εαυτό
τους, τα συναισθήματά τους και τις επιλογές τους και μπορεί να συνεισφέρουν στην
ενίσχυση των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων
προγραμμάτων, ώστε να συμβάλλουν στη υγιή συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη
τους. Τα Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας δίνουν
έμφαση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, ομαδοσυνεργατικών, διανοητικών και εγκάρσιων
δεξιοτήτων στους εφήβους, ώστε οι ίδιοι να κατανοήσουν τον τρόπο που λαμβάνουν
αποφάσεις αλλά και θέματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους,
γενικότερα.
Οι δεξιότητες αυτές κατακτώνται σταδιακά μέσα από την ομαλή ανάπτυξη της
προσωπικότητάς των νέων και επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων όπως η
αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση, η ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται τα
συναισθήματα του, να επικοινωνεί με τους άλλους, να θέτει στόχους, να αναπτύσσει
ουσιαστικές σχέσεις, να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και να αντιστέκεται στις επιρροές, να
αντιμετωπίζει τα εκάστοτε προβλήματα, να αγαπά, να δημιουργεί και να απολαμβάνει τη
ζωή.
Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται κοντά στους μαθητές και έρχονται σε καθημερινή επαφή
μαζί τους και έτσι βιώνουν τις συναισθηματικές δυσκολίες τους, καθώς είναι τα άμεσα
πρόσωπα προβολής των συναισθημάτων των μαθητών τους. Μέσα στην ομάδα – τάξη
αναπτύσσονται τρόποι επικοινωνίας, τρόποι επίλυσης συγκρούσεων, τρόποι λήψης
αποφάσεων, τρόποι συνειδητής επιλογής, ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, υπευθυνότητας και
ενίσχυση προσωπικότητας. Ο εκπαιδευτικός, ως συντονιστής της τάξης βοηθάει τους
μαθητές να περιγράψουν και να αναλύσουν τις εμπειρίες τους, και πώς μπορούν να
γενικευτούν έτσι ώστε κάποιες ιδέες να χρησιμοποιηθούν αργότερα στη ζωή τους. Ο σκοπός
είναι να συμμετέχουν οι ίδιοι συνειδητά στη διαδικασία ανάπτυξής τους. Ο τρόπος με τον
οποίο ο εκπαιδευτικός συντονίζει την τάξη του και η σχέση που αναπτύσσει με τους μαθητές,
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία του σκοπού της ανάπτυξης
δεξιοτήτων.
Όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι έχουν αξία και τους σέβονται ως άτομα, πως τους
κατανοούν, τους αποδέχονται και δεν τους κρίνουν και όταν οι εκπαιδευτικοί είναι
«ανθρώπινοι» και «αυθεντικοί» τότε μαθαίνουν καλύτερα, Έχουν περισσότερα κίνητρα για
μάθηση όταν η σχέση τους με τον εκπαιδευτικό χαρακτηρίζεται από σεβασμό, κατανόηση
και ειλικρίνεια. Η ομαδική εργασία τονώνει το αίσθημα του «ανήκειν» κι έτσι ευνοεί την
κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των νέων. Η αποδοχή τους στο πλαίσιο της ομάδας
ενδυναμώνει την αυτοεκτίμησή τους και συμβάλλει στην τόνωση της αυτοπεποίθησής τους.
(Dodge and Colker, 1998). «Ξέρω ότι δεν μπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν. Μπορώ όμως
να δημιουργήσω ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο κάποιος θα μπορεί να μάθει κάτι.» ( Rogers
C., 1959).
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Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Χαλκίδας (ΚΕΣΥΠ) διοργανώνει
σεμινάρια και εργαστήρια στην τοπική σχολική κοινότητα με στόχο την ανάπτυξη
κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς μέσω της
βιωματικής προσέγγισης.
Τα σεμινάρια προς εκπαιδευτικού έχουν συνήθως διάρκεια πέντε δίωρες συνεδρίες,
και εστιάζουν στην προσέγγιση του εφήβου με παιδαγωγικούς τρόπους, στην διαχείριση
του εφήβου μαθητή στην τάξη, και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του μαθητή με
μεθόδους ενεργητικής μάθησης. Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενδυνάμωση-ενίσχυση
των εκπαιδευτικών στο ρόλο τους και η προσέγγιση
εργαλείων για
αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους μαθητές. Υποστηρίζοντας τον εκπαιδευτικό
στην παιδαγωγική προσέγγιση του μαθητή-εφήβου επιτυγχάνεται η συνεργασία και η
ομαδικότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων στο σχολικό πλαίσιο και τελικά η
διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος στο χώρο της τάξης
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση σε θέματα σχετικά με την
κοινωνική και συναισθηματική αγωγή, την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και τη
σχολική ψυχολογία, καθώς και βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με βιωματικές
ασκήσεις σε μικρές ομάδες.
Σκοπός των σεμιναρίων που διοργανώνονται από το ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας για
εκπαιδευτικούς είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών, η ευαισθητοποίησή τους
και η άσκηση βασικών δεξιοτήτων σε σημαντικά θέματα όπως η επικοινωνία, η γνώση του
εαυτού, η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της
διαφορετικότητας. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της συμβουλευτικής
διάστασης του ρόλου των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις
της σύγχρονης σχολικής τάξης, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σχολείο, ένα σχολείο
που νοιάζεται και φροντίζει, επιδιώκοντας τη συνεργασία και την ουσιαστική συμμετοχή της
ευρύτερης σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας στη ζωή του σχολείου.
Τα εργαστήρια που διοργανώνονται από το ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας για μαθητές/τριες
περιλαμβάνουν πολλές θεματικές όπως ενεργητική ακρόαση, δεξιότητες επικοινωνίας
διαστάσεις της αυτοαντίληψης, αυτοεκτίμηση, αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση
συναισθημάτων, αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων,
στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας και φυσικά
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων .
Οι μαθητέ/τριες καλούνται να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν τις θετικές αλλά
και αρνητικές μορφές επικοινωνίας που συχνά χρησιμοποιούμε. Παρουσιάζονται θέματα
σχετικά με την έννοια της εικόνας του εαυτού, της άποψης ή της εκτίμησης που έχουμε για
τον εαυτό μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε, εμείς
οι ίδιοι, θετικά στοιχεία στον εαυτό μας., Οι νέοι εξασκούνται στην αναγνώριση, αποδοχή,
έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, τόσο των ευχάριστων όσο και των
δυσάρεστων. Επιπλέον οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στην αναγνώριση και αποδοχή των
συναισθημάτων των άλλων. Παρουσιάζονται θέματα σχετικά με το στρες και τις
καταστάσεις που το προκαλούν, τις ψυχοσωματικές αντιδράσεις σε στρεσογόνες
καταστάσεις αλλά και σε στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων. Γίνεται
αναφορά στους τρόπους αντίδρασης σε καταστάσεις συγκρούσεων και στις συνέπειες του
κάθε τύπου αντίδρασης ενώ παρουσιάζονται τα στάδια επίλυσης συγκρούσεων έτσι ώστε οι
μαθητές/τριες να ασκηθούν σε δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επιλύουν
αποτελεσματικά συγκρούσεις. Γίνεται αναφορά στις αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών
σε καταστάσεις κρίσεων, στις συνήθεις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά, στους
βασικούς στόχους και τις γενικές αρχές της συμβουλευτικής σε περιπτώσεις κρίσεων καθώς
και στη συμβουλευτική κρίσεων στο σχολείο.

13

Θεωρία και Πρακτικές

Οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας διαδραματίζουν άμεσο ρόλο στην κοινωνική και
συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού και η συμβολή τους μαζί με τους σημαντικούς άλλους»
είναι αναμφισβήτητα πολύ σημαντική. Είναι απαραίτητη η ενίσχυση αυτού του ρόλου τους
από το σχολείο και η ενημέρωσή τους για τη χρησιμότητα των εργαστηρίων και των
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και Αγωγής Σταδιοδρομίας στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων των μαθητών προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργή συμμετοχή και συμπαράστασή
τους σε όλη την μαθητική διαδικασία.
Το ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας διοργανώνει ακόμα, βιωματικά σεμινάρια για γονείς με
θέμα «Επικοινωνία στην οικογένεια και ο ρόλος της στις αποφάσεις και στην
προσωπική ανάπτυξη των νέων». Τα σεμινάρια έχουν στόχο να διευκολύνουν και να
στηρίξουν τους γονείς στο γονεϊκό τους ρόλο την εποχή της κρίσης, λειτουργούν με τη
μορφή μίας ομάδας που συμμετέχει ενεργητικά στις συζητήσεις, με θέματα που
αφορούν την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, την αυτοεκτίμηση,
την έκφραση συναισθημάτων, τις συγκρούσεις στην οικογένεια, τη λήψη απόφασης και
το ρόλο των γονιών στην εκπαιδευτική και την επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων.
Τα σεμινάρια αυτά έχουν συνήθως διάρκεια 10 εβδομαδιαίων δίωρων συνεδριών και
διοργανώνονται σε συνεργασία με κοινωνιολόγους και ψυχολόγους του Κέντρου Πρόληψης
Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.
Μέσα από την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών αλλά και των
εκπαιδευτικών ουσιαστικά δίνεται έμφαση στην πρωτογενή πρόληψη. Αυτό συνεπάγεται την
εκμάθηση από όλους τους μαθητές κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, τον
εμπλουτισμό των γνώσεων και την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας, στήριξης και
διαχείρισης της τάξης από τους εκπαιδευτικούς, έχοντας ως απώτερο στόχο την επίτευξη της
αλλαγής σε επίπεδο συστήματος (στην τάξη αλλά και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα) και
τη δημιουργία ενός διαφορετικού σχολείου .
4. Συμπεράσματα
Οι παρεμβάσεις και τα σεμινάρια του ΚΕΣΥΠ είχαν θετικές επιδράσεις και οφέλη τόσο για
τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτά.
Οι εκπαιδευτικοί, βιώνοντας τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια μέσα από τον διττό
ρόλο των εκπαιδευόμενων (συμμετέχοντας στα σεμινάρια κατάρτισης) και των εκπαιδευτών
(διδάσκοντας στις τάξεις τους) παρείχαν πολύτιμη πληροφόρηση και δεδομένα σχετικά με το
σχολικό περιβάλλον, τα οφέλη που αποκόμισαν οι ίδιοι σε προσωπικό και επαγγελματικό
επίπεδο και τις προτάσεις τους για βελτιώσεις και προσαρμογές του προγράμματος.
Ο πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης, θα πρέπει να είναι, καταρχήν, η προσωπική,
ηθική και κοινωνική ανάπτυξη και επάρκεια των μαθητών (να γίνουν καλοί άνθρωποι, να
νοιάζονται για τους άλλους, να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες) και, εν συνεχεία, η
απόκτηση βασικών γνώσεων και μαθησιακών-ακαδημαϊκών δεξιοτήτων..
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι οι στόχοι και οι δράσεις των
προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής δεν θα πρέπει να είναι
αποσπασματικές αλλά να υποστηρίζονται από όλα τα συστήματα που πλαισιώνουν την
εκπαιδευτική διαδικασία (δομές, οικογένεια, φορείς της κοινότητας) (Elias et al., 1997, 2003.
Zins & Elias, 2006). Ακόμη, έχει επισημανθεί ότι η πρόληψη των προβλημάτων ή
διαταραχών είναι πιο αποτελεσματική όταν οι παρεμβάσεις για την προαγωγή της ψυχικής
υγείας και της θετικής ανάπτυξης των παιδιών αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την προσχολική αγωγή και φτάνοντας μέχρι το
γυμνάσιο-λύκειο (Greenberg et al., 2003. Zins & Elias, 2006).
Στο θέμα της μαθητικής διαρροής οι κατάλληλα οργανωμένες δομές των ΚΕ.ΣΥ.Π.
προσφέρουν σημαντική υποστήριξη και βοήθεια. Η ανισότητα στις δυνατότητες μετάβασης
ορισμένων ομάδων, όπως οι νέοι/ες από στερημένο πολιτιστικά και οικονομικά περιβάλλον ή
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τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, οι Ρομά, μαθητές/τριες σε σχολεία φυλακών, οι νέοι
εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETS) κ.λ.π. απαιτεί να μπορούν να
βοηθηθούν αυτές οι ομάδες ουσιαστικά με την ενδυνάμωσή τους σε προσωπικές και
επαγγελματικές δεξιότητες, ρόλο που αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι επαγγελματικού
προσανατολισμού των ΚΕΣΥΠ
Το τι μαθαίνει ο μαθητής στο σχολείο σχετίζεται αναμφίβολα με την αφύπνιση των
ενδιαφερόντων του, την ανάπτυξη των κλίσεών του και την αντίληψη που διαμορφώνει για
τον κόσμο συνολικά και ειδικότερα για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η έμφαση που
θέλει να δώσει το εκπαιδευτικό σύστημα στην ανάπτυξη των (διαφόρων) ποικίλων
δεξιοτήτων και στην απόκτηση εμπειριών εκ μέρους του μαθητικού δυναμικού, όπως αυτή
εκφράζεται από το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, ο βαθμός της εναρμόνισης των
γνώσεων και δεξιοτήτων που θα παρέχει το σχολείο με τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες
και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα και
έμμεσα το μετέπειτα προσανατολισμό των μαθητών.
Στο πλαίσιο της θετικής ψυχολογίας, το οποίο δίνει έμφαση στις δυνατότητες και όχι
στις αδυναμίες, το μοντέλο της «ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας της σχολικής
κοινότητας» επικεντρώνεται σε διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων, ενισχύει τις
κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, προάγει την ψυχική ανθεκτικότητα των ατόμων
και των συστημάτων και ενθαρρύνει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός
«διαφορετικού» σχολείου.
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«Συμβουλευτική Γονέων: Στρατηγικές Αντιμετώπισης Ατόμων με
Αυτοτραυματική Συμπεριφορά, ως Αποτέλεσμα Συναισθηματικών
Προβλημάτων»
Περίληψη:
Ο στόχος της παρούσας ανακοίνωσης αποτέλεσε την καταγραφή των στρατηγικών
αντιμετώπισης του αυτοτραυματισμού μέσα από τη Συμβουλευτική γονέων. Για την
πραγματοποίηση του στόχου, κατέστη αναγκαία η αναφορά στο φαινόμενο του
αυτοτραυματισμού με την ανάλυση των αιτιών του αλλά και τις μορφές που μπορεί να
εκδηλωθεί. Σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης καταλαμβάνει η περιγραφή και σχολιασμός
των πρόσφατων περιστατικών αυτοτραυματισμού που εκδηλώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο
(παιχνίδι «Μπλε Φάλαινα» , “Choking Game”). Ακολούθησε βιβλιογραφική ανασκόπηση
με θέμα τα συναισθηματικά προβλήματα και τα αίτιά τους, τις μορφές με τις οποίες
εμφανίζονται αλλά και εξέτασή τους στο κοινωνικό και το οικογενειακό πλαίσιο, με
αναφορά στο ρόλο των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών ως καθοριστικούς για την
εξέλιξη του οικείου φαινομένου. Ακόμη, γίνεται αναφορά και στην εκπαίδευση των παιδιών
που πάσχουν από ψυχολογικά προβλήματα και τις δυσκολίες που εμφανίζονται. Το τελευταίο
μέρος της εισήγησης, προσανατολίζεται στην παρουσίαση της συμβουλευτικής ψυχολογίας
με την παράθεση των κυριότερων θεωριών της συμπεριφοράς, των μεθόδων, των σταδίων
αλλά και των ειδών της συμβουλευτικής που εφαρμόζονται.
Λέξεις-Κλειδιά: αυτοτραυματισμός, συμβουλευτική γονέων, συναισθηματικά προβλήματα,
αντιμετώπιση
Abstract:
The aim of this study was to record the strategies addressing self-harm behavior through
Parents’ Advisory. To achieve the objective, it was necessary to refer to the phenomenon of
self-harm by analyzing the causes and the forms through which can occur. An important part
of the presentation is taken up by the description and annotation of the recent incidents of
self-inflicted violence occurring globally (game "Blue Whale", "Choking
Game").Bibliographical review follows on emotional problems and their causes, the forms in
which they appear and their examination in the social context and family with reference to
the role of parents and teachers as key to the development of that phenomenon.Also, reports
and the education of children suffering from psychological problems and difficulties are
presented. The last chapter of the study is oriented to the presentation of counseling
psychology with a statement of the main theories of behavioral methods, stages and kinds of
counseling applicable.
Key Words: self-injury, parental counseling, emotional problems, treatment.
Αλμαλιώτη Βασιλική1
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1. Εισαγωγή
Ο αυτοτραυματισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολυσυζητημένο θέμα, το οποίο έχει αποτελέσει
αντικείμενο πολλών ερευνών. Ως συμπεριφορά που παρουσιάζεται σε άτομα με
συναισθηματικά προβλήματα, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό, ενώ η
αντιμετώπισή της προϋποθέτει την παρουσία και υποστήριξη από ομάδα ειδικών συμβούλων,
ιδιαίτερα στην παιδική και εφηβική ηλικία, όπου τα περιστατικά αυτοτραυματισμού
εμφανίζονται σε μαθητές, οι οποίοι σε συνεργασία με τον παιδαγωγό και τους γονείς
μπορούν να φθάσουν μέχρι την εξάλειψη του φαινομένου και την τροποποίηση της
παθολογικής αυτής συμπεριφοράς.
Η τροποποίηση της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς χαρακτηρίζεται από εξαιρετική
δυσκολία και αποτελεί πρόκληση για τους ειδικούς αλλά και τους ίδιους τους γονείς, γεγονός
που σημαίνει πως τα άτομα αυτά πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία και
επικοινωνία. Μάλιστα, η συμβουλευτική αποτελεί ιδιαίτερα βοηθητική διαδικασία για την
κατανόηση του προβλήματος, την αποδοχή του αλλά και την υιοθέτηση των καταλλήλων
στρατηγικών από τους γονείς ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Σε κάθε
περίπτωση, γονείς και σύμβουλος οφείλουν να βρίσκονται σε διαρκή ανατροφοδότηση, στα
πλαίσια της οικοδόμησης μιας σχέσης η οποία στηρίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και
συνέπεια.
1.1 Ορισμός
Ο αυτοτραυματισμός, γνωστός επίσης και σαν κόψιμο, ή αυτο-ακρωτηριασμός, είναι η
διαταραχή κατά την οποία το άτομο σκόπιμα και επανειλημμένα βλάπτει τον εαυτό του. Η
μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο συχνά είναι το κόψιμο, ταυτόχρονα όμως εμφανίζονται και
άλλες ενδείξεις, όπως το κάψιμο και το τρύπημα του δέρματος (Conterio & Lader, 2008). Σε
άλλο ορισμό, σύμφωνα με την Κλημεντοπούλου (2011), ο αυτοτραυματισμός μπορεί να
ορισθεί ως εκείνες οι επιθετικές συμπεριφορές του ατόμου προς τον εαυτό του, οι οποίες δεν
καθοδηγούνται με σκοπό την αυτοκτονία. Όποια συμπεριφορά κινείται εναντίον του ίδιου
του εαυτού του ατόμου, καταστρέφοντας ανθρώπινο ιστό μπορεί να χαρακτηρισθεί μηαυτοκτονικός αυτοτραυματισμός ενώ στον καθορισμό της έννοιας, δεν περιλαμβάνονται
πράξεις αποδεκτές από μια κοινωνία ή κάποιο πολιτισμό, όπως είναι το τρύπημα για
τοποθέτηση σκουλαρικιών ή τατουάζ, θρησκευτικές τελετές εξαγνισμού και άλλες ενέργειες
όπως η ονυχοφαγία και τριχοτιλλομανία. Ακόμα, δεν συμπεριλαμβάνονται συμπεριφορές
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ψυχωτικών επεισοδίων ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων που
έχει προκαλέσει η χρήση ουσιών είτε συμπεριφορές τυποποιημένες που λαμβάνουν χώρα σε
άτομα με νοητική υστέρηση ή άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
Όπως παρατίθεται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών
(DSM-IV-TR,1994), η αυτοτραυματική συμπεριφορά αποτελεί σύμπτωμα της μεταιχμιακής
διαταραχής της προσωπικότητας. Η αναφορά στην συμπεριφορά αυτή καταδεικνύει, ωστόσο,
αποκλειστικά τον ακρωτηριασμό.
Παρόλα αυτά η αυτοτραυματική συμπεριφορά συναντάται και σε άλλες περιπτώσεις ενώ δεν
περιορίζεται στον ακρωτηριασμό. Στον όρο του αυτοτραυματισμού μπορούν να
συμπεριληφθούν ενέργειες αυτοβλάβης, όπως το χτύπημα του κεφαλιού, το μάζεμα και
σκάψιμο του ορθού, τράβηγμα του δέρματος, και το σπρώξιμο ματιού (Bhargava et al., 1996
όπως παρατίθεται στο Ntinas, 2000). Σε μια λιγότερο σοβαρή κατάσταση, το δάγκωμα
νυχιών , το
υπερβολικό ξύσιμο και το ψυχαναγκαστικό τράβηγμα μαλλιών
(τριχοτιλλομανία) θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ήπιες μορφές σωματικής βλάβης.
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2. Αυτοτραυματισμός
2.1 Ιστορική Αναδρομή
Οι πρώτες αναφορές αυτοτραυματισμού συναντώνται στην προχριστιανική περίοδο, όπου για
τον πολιτισμό των Μάγιας αυτή η πρακτική αποτελούσε μια συνηθισμένη τελετουργία, κατά
την οποία οι ιερείς έκοβαν και τρυπούσαν το σώμα τους προκειμένου να αντλήσουν αίμα. Η
λατρεία της Ίσιδας, επίσης, στην αρχαία Αίγυπτο καθώς επίσης και η λατρεία του Διόνυσου
στην αρχαία Ελλάδα περιελάμβαναν το μαστίγωμα στο σύστημα λατρείας τους. Στην αρχαία
Ρώμη, το μαστίγωμα των γυναικών κατά τη γιορτή των Λουπερκαλίων θεωρείτο πως
εξασφάλιζε τη γονιμότητα (Τιβέριος, 2001). Τα ιστορικά αυτά γεγονότα υποδεικνύουν ότι ο
αυτοτραυματισμός ήταν ένα ξεκάθαρο κομμάτι της λατρευτικής τελετουργίας.
Σε σύγχρονο επίπεδο, ο αυτοτραυματισμός εμφανίζεται σε Αμερική και Ευρώπη
κυρίως το τέλος του 20ου αιώνα. Παρατηρείται μάλιστα, μια συνεχώς αυξανόμενη
ενασχόληση με το θέμα ιδίως μετά τα τέλη του 1980, όπου αρχίζουν να καταγράφονται
περιστατικά με άτομα που αυτοτραυματίζονται έτσι ώστε η συγκεκριμένη συμπεριφορά
γίνεται ευρέως γνωστή και πλέον γίνεται αποδεκτό πως χαρακτηρίζει ψυχική ασθένεια
(Simpson, 2015). Χαρακτηριστικό αποτελεί μάλιστα το γεγονός πως οι πρώτες καταγραφές
παρουσιάζουν την συμπεριφορά αυτή να εκδηλώνεται κυρίως σε σχολεία, κλινικές και
φυλακές (Simpson, 2015).
2.2 Μορφές αυτοτραυματισμού
Η αυτοκαταστροφική τάση ενός ατόμου μπορεί να έχει πολλές και ποικίλες εκφράσεις που
δύνανται να εκτείνονται από την αδιαφορία απέναντι στις διάφορες ζωτικές ανάγκες του
ίδιου του εαυτού - έκθεση σε κινδύνους, χρήση ουσιών, διάφορες διατροφικές διαταραχέςέως και την αυτοχειρία (Σαλπιστής, 2014). Η αυτοτραυματική συμπεριφορά ελλοχεύεται
εντός αυτού του φάσματος συμπεριφορών και αφορά στη συνειδητή επιθυμία ή παρόρμηση
του ατόμου να προκαλέσει στο σώμα του κάποιου είδους φυσικό τραυματισμό, όπως
αναφέρθηκε και προηγούμενα. Παραδείγματα αυτοτραυματικών συμπεριφορών είναι το
κόψιμο του δέρματος με ξυράφι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο μέχρι να προκληθεί αιμορραγία
στο άτομο, κάψιμο του δέρματος με τσιγάρο ή σπίρτα, χάραξη διαφόρων συμβόλων στο
σώμα με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, τρύπημα του δέρματος με αιχμηρά αντικείμενα μέχρι
να δημιουργηθεί πληγή ή να αρχίσει να αιμορραγεί, χτύπημα του κεφαλιού στον τοίχο μέχρι
να προκληθούν μελανιές, παρεμπόδιση πληγών να ιαθούν και λοιπά. Ο μέσος όρος της
συχνότητας εμφάνισης της αυτοτραυματικής συμπεριφοράς βρίσκεται διεθνώς περίπου στο
18%.
Επιπλέον, βάσει στατιστικών δεδομένων ο αυτοτραυματισμός είναι συνηθέστερος σε
κορίτσια που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της εφηβείας τους, αλλά που συνεχίζουν να
συμπεριφέρονται ανάλογα και κατά την ενήλικη ζωή τους (Addiction Help Center, 2016).
Τα χέρια, τα πόδια και το μπροστινό μέρος του κορμού είναι τα σημεία που κόβονται
συχνότερα, επειδή είναι εύκολα προσβάσιμα και είναι δυνατή η κάλυψη του τραύματος με τα
ρούχα. Το κόψιμο του δέρματος μπορεί να γίνει ψυχαναγκαστική συμπεριφορά που σημαίνει
ότι όσο περισσότερο ένα άτομο το κάνει, τόσο περισσότερο αισθάνεται την ανάγκη να
συνεχίσει να το κάνει.
Επιπλέον το τράβηγμα μαλλιών αποτελεί παρόρμηση διαταραχής του ελέγχου που κατά
καιρούς φαίνεται να ομοιάζει με συνήθεια, εθισμό ή ψυχαναγκαστική- καταναγκαστική
διαταραχή. Το άτομο έχει μια ακατανίκητη επιθυμία να τραβήξει τις τρίχες ακόμα και από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός του. Η αφαίρεση των τριχών από το τριχωτό της κεφαλής
αφήνει συχνά αποσπασματικά κενά σημεία στο κεφάλι, τα οποία οι πάσχοντες κρύβουν με
καπέλα, κασκόλ και περούκες (Addiction Help Center, 2016).
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Διαπιστώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που επιλέγουν να
υιοθετήσουν
κάποια
από
τις
προαναφερθείσες
μορφές
αυτοτραυματισμού
(Κλημεντοπούλου, 2011):
 1 στους 10 εφήβους και νέους έχουν αυτοτραυματιστεί τουλάχιστον μια φορά.
 Ομάδες του πληθυσμού που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αυτοτραυματισμούς
διαβιώνουν σε συνθήκες περιορισμού ή εγκλεισμού, όπως οι φυλακισμένοι, οι τρόφιμοι
ψυχιατρείων και οι στρατιώτες.
 Τάσεις αυτοτραυματισμού εντοπίζονται συχνά σε άτομα παρεκκλίνουσας σεξουαλικής
προτίμησης.
 Ομάδες υποκουλτούρας της εφηβικής ηλικίας εμφανίζουν τάσεις αυτοτραυματισμών.
 Η κακοποίηση στη παιδική ηλικία, συχνά, οδηγεί τους εφήβους σε αυτοτραυματισμό.
 Συνήθως, τα άτομα που αυτοτραυματίζονται στη συνέχεια νιώθουν ντροπή ή ενοχή. Εάν
η ντροπή οδηγήσει στη δημιουργία ενός έντονου αρνητικού συναισθήματος, το άτομο θα
αυτοτραυματιστεί ξανά και οι συνεχείς επαναλήψεις θα διαμορφώσουν μια επικίνδυνη
συνήθεια εφ’ όρου ζωής (National Alliance on Mental Illness , 2016).
2.3. “Μπλε Φάλαινα” & “Chocking Game”
Μέρικές από τις πιο γνωστές μορφές αυτοτραυματισμού είναι η «Μπλε Φάλαινα» (Blue
Whale) και το «Παιχνίδι Πνιγμού» (Chocking Game).
Το “Blue Whale Challenge”, είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι , όπου οι νέοι καλούνται
να διεκπεραιώσουν μια σειρά προκλήσεων, που στην αρχή είναι φαινομενικά αβλαβείς αλλά
στη συνέχεια γίνονται ριψοκίνδυνες ή επικίνδυνες. Τα παιδιά έχουν στη διάθεσή τους 50
ημέρες για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν
την υιοθέτηση αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών (χαράζουν μια φάλαινα στο χέρι με ένα
ξυράφι). Για να ολοκληρωθεί η κάθε φάση του παιχνιδιού, οι νέοι πρέπει να στείλουν μια
φωτογραφία τους, που να αποδεικνύει την εμπειρία τους. Η τελευταία πρόκληση καλεί τον
συμμετέχοντα να κερδίσει το παιχνίδι, αυτοκτονώντας.
Υποστηρίζεται ότι η πρόκληση της «Μπλε Φάλαινας» καθοδηγείται από εφαρμογή,
ενώ άλλοι πιστεύουν ότι κάποιος ενήλικας ή ένα άλλο παιδί ενεργεί ως "διαχειριστής",
αναθέτοντας τις προκλήσεις αυτές στους παίκτες μέσω του Facebook, Twitter, Instagram ή
άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (CNN Greece, 2017).
Choking Game: Ακόμα ένα «εφηβικό παιχνίδι», όπου οι νέοι διακόπτουν την
κυκλοφορία αίματος στον εγκέφαλο, ώστε να νιώσουν το αίσθημα της ζάλης, προκαλούν
δηλαδή με διάφορους τρόπους πνιγμό μέχρι λιποθυμίας. Το φαινόμενο παρατηρείται σε
άτομα ηλικίας 9-14 ετών και στα δύο φύλα σε διεθνή κλίμακα. Προτιμάται ως πρακτική
συναισθηματικής εκτόνωσης, αντί για χρήση ναρκωτκών. Άμεσες συνέπειες είναι η
καταστροφή εγκεφαλικών κυττάρων ή ακόμα και ο θάνατος. Εναλλακτικές ονομασίες στα
αγγλικά είναι οι εξής : Blackout, Fainting Game, Space Monkey, Dream Game, Suffocation,
Roulette, Pass out, Flatliner, California High, Airplaning, Space Monkey, American Dream,
Funky Chicken, Tingling, Gasp. ( G.A.S.P., 2008).
2.4 Τα αίτια του αυτοτραυματισμού
Οι παράγοντες που έχουν μέχρι τώρα προσδιοριστεί και που οδηγούν τα άτομα στο να
επιλέγουν τον αυτοτραυματισμό, είναι δυνατό να διαχωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες,
ανάλογα με τη φύση τους (National Health System, 2015):
Κοινωνικά προβλήματα: εδώ εντάσσονται οι κάθε είδους παρενοχλήσεις, τα
προβλήματα στην εργασία ή το σχολείο, οι δυσκολίες στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών
σχέσεων, οι ανησυχίες σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα ή η αντιμετώπιση πολιτισμικών
προσδοκιών, όπως οι εξαναγκαστικοί γάμοι.
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Τραύματα: εδώ περιλαμβάνεται η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, ο θάνατος
ενός αγαπημένου προσώπου ή η διακοπή κύησης.
Ψυχολογικοί παράγοντες: εδώ περιλαμβάνονται η απομόνωση του εαυτού και οι
διαταραχές της προσωπικότητας.
Η Τζελέπη (2013) υποστηρίζει ότι ο αυτοτραυματισμός είναι, ουσιαστικά, ένας
τρόπος τον οποίο εφευρίσκει το άτομο προκειμένου να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται τα
πολύ έντονα συναισθήματά του. Αυτό συμβαίνει, διότι κατά την ανάπτυξή του το άτομο, για
ποικίλους λόγους, δεν έχει μάθει να εκτονώνει τα έντονα συναισθήματα που του γεννώνται,
καθώς και να διαχειρίζεται το ψυχικό πόνο.
Οι έφηβοι που αυτοτραυματίζονται δεν επιθυμούν με τη πράξη τους αυτή να
τιμωρήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ούτε να δηλώσουν τα αρνητικά τους
συναισθήματα. Πρόκειται για άτομα που υποφέρουν βουβά και αυτοτραυματίζονται κρυφά.
Οι έφηβοι που αυτοτραυματίζονται, συνήθως, φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά
(Κλημεντοπούλου, 2011):
• Αυτοτραυματίζονται απομονωμένοι.
• Κατά τη διάρκεια της πράξης δεν υφίσταται παρουσία φίλου ή συγγενή.
• Λαμβάνουν προφυλάξεις προκειμένου να μην αποκαλυφθούν.
• Σχεδιάζουν τη πράξη μέρες ή ώρες πριν την ολοκλήρωσή της.
• Δεν ειδοποιούν κανένα κατά τη διάρκεια ή μετά τον αυτοτραυματισμό.
3. Συναισθηματικά Προβλήματα
3.1. Συμπεριφορές που υποδηλώνουν συναισθηματικά προβλήματα
Αν θέλουμε να εντοπίσουμε αν κάποια συμπεριφορά είναι προβληματική και χαρακτηρίζει
ένα παιδί με συναισθηματικά προβλήματα αξίζει, κατά τον Herbert (1998), να διατυπώσουμε
ορισμένα κριτήρια.
Αρχικά, τα άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικά προβλήματα παρουσιάζουν
αντιδράσεις που συνοδεύονται από αρνητικά συναισθήματα. Πολύ συχνά παρουσιάζουν
εκρήξεις οργής, εχθρικότητα, αμηχανία ή αισθήματα ενοχής και άγχος. Βέβαια, οι
εκδηλώσεις αυτές διακρίνονται από ιδιαίτερα υψηλή ένταση και η διαφορά τους έγκειται στο
βαθμό της εκδήλωσης μιας τέτοιας συμπεριφοράς αφού όταν εκδηλώνεται από άτομο που
πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα η έντασή της είναι αρκετά υψηλή και είναι δύσκολο να
διαχειρισθεί από τους άλλους ανθρώπους.
Από την άλλη, η παντελής απουσία κάποιας συμπεριφοράς από κάποιο άτομο είναι δυνατόν
να υποδηλώνει συναισθηματικά προβλήματα. Άτομα που δεν εκδηλώνουν θυμό ή εντάσεις
όντας υπερβολικά παθητικά είναι δυνατόν να διαθέτουν συναισθηματικές διαταραχές. Οι
«συναισθηματικές ανεπάρκειες» όπως ονομάζονται χαρακτηρίζουν συνήθως άτομα που δεν
αντιδρούν ανάλογα με τον τρόπο που οι συνομίληκοί τους αντιδρούν.
Ένα ακόμη κριτήριο για τον εντοπισμό συναισθηματικών προβλημάτων σε κάποιο
άτομο, αποτελεί ο καταναγκασμός που συνοδεύει την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς του. Οι
πράξεις του δηλαδή διακρίνονται από μια αναγκαιότητα της εκδήλωσής τους.
Τέλος, τα άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικά προβλήματα παρουσιάζουν
κοινωνική δυσπροσαρμοστικότητα. Η σχέση τους με το κοινωνικό τους περιβάλλον
χαρακτηρίζεται προβληματική. Έτσι, αδυνατούν να προσαρμοσθούν στον κοινωνικό τους
περίγυρο αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τα μέλη της οικογένειάς τους ή το σχολικό
περιβάλλον αλλά και με τον εαυτό τους καθώς δεν φαίνεται πολλές φορές να έχουν
αποκτήσει κοινωνική συνείδηση.
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4. Μέθοδοι Αντιμετώπισης με Βάση τις Θεωρίες & Συμβουλευτική Γονέων
4.1 Θεωρία συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Η συμβουλευτική ψυχολογία αποτελεί κλάδο της ψυχολογίας που σκοπεύει σε ίαση της
διαταραγμένης ψυχικής υγείας του ατόμου, η οποία οφείλεται σε κοινωνικούς παράγοντες ή
εσωτερικούς ( Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999).
Στη σύγχρονη εποχή, η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να διατυπωθεί και με τον ορισμό
Συμβουλευτική. Όπως αναφέρεται στο Δημητρόπουλο (2000), οι δύο αυτοί όροι έχουν ως
αντικείμενο την καθοδήγηση με σκοπό την προαγωγή της ψυχικής υγείας αλλά και την ίδια
μέθοδο. Η μόνη διαφορά τους έγκειται στο γεγονός πως το άτομο που πραγματοποιεί τις
διαδικασίες στην περίπτωση της Συμβουλευτικής δεν κρίνεται απαραίτητο να είναι
ψυχολόγος σε αντίθεση με την πρώτη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι δεν
παρουσιάζουν διαφορά - γι΄αυτό το λόγο δεν θα διερευνηθούν ξεχωριστά.
Τέλος, σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, (2016) η συμβουλευτική
ως κλάδος της Ψυχολογίας, αποτελεί φορέα υπηρεσιών υγείας που εστιάζει στο πως οι
άνθρωποι λειτουργούν ως προσωπικότητες αλλά και μέσα στη σχέση τους. Ο σύμβουλος
βοηθά τον άνθρωπο να ανταποκριθεί σε δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει
και να βελτιώσει τις πρακτικές που ακολουθεί με σκοπό την παροχή βοήθειας στον εαυτό
του.
4.2. Θεωρίες συμπεριφοράς και Συμβουλευτική
Οι συμβουλευτικές θεωρίες έχουν ταξινομηθεί με τον ακόλουθο τρόπο (Frey,1972):
 Λογικές- ενορατικές θεωρήσεις
 Ενορατικές- συναισθηματικές θεωρήσεις
 Συναισθηματικές- δραστικές θεωρήσεις
 Δραστικές- λογικές θεωρήσεις
Όπως αναφέρει η Μαλικιώση- Λοϊζου (1999) κατά τη διαδικασία της
συμβουλευτικής που στηρίζεται στην πρώτη θεώρηση, πραγματοποιούνται κάποια βήματα,
τα οποία είναι και προϋποθέσεις για την επιτυχή της ολοκλήρωση:
 η σχέση ανάμεσα στο σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο πρέπει να αποτελεί σωστή
σχέση που χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα
 ο σύμβουλος έχει σκοπό να καταδείξει το παράλογο στις πεποιθήσεις του ασθενή, ο
οποίος έχει αντιληφθεί πλέον αυτό τους το χαρακτηριστικό
 ο στόχος βρίσκεται στην τροποποίηση των παράλογων πεποιθήσεών του και υιοθέτηση
λογικών
 η ώθηση του συμβούλου προς τον πάσχοντα στην χρήση των ιδεών αυτών.
Η επόμενη λογικοθυμική θεώρηση, αποτελεί την Συναλλακτική ή Συνδιαλεκτική
Ανάλυση, με κύριο εκπρόσωπό της τον Eric Berne (1961).
Όπως αναφέρει ο Berne (1961), η διαδικασία της συμβουλευτικής περιλαμβάνει κάποια
βήματα. Το πρώτο από αυτά αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευόμενος
προσπαθεί να αντιληφθεί τις καταστάσεις του Εγώ και τη σύστασή τους και αποτελεί τη
«Δομική Ανάλυση», το δεύτερο αποτελεί τη «Συνδιαλεκτική Ανάλυση», όπου στόχος είναι
να αντιληφθεί τις συνδιαλέξεις του το άτομο, το τρίτο αποτελεί την «Ανάλυση παιχνιδιών»
κατά την οποία στόχος είναι να σταματήσει τα παιχνίδια, το τέταρτο αποτελεί το στάδιο της
«ανάλυσης σεναρίου» που περιλαμβάνει τη ζωή του από την ηλικία των παιδικών του
χρόνων και τέλος η «ανάλυση σχέσης» που περιέχει ως αντικείμενο τις σχέσεις του ατόμου.
Η τρίτη θεωρία που πρόκειται να αναλυθεί καθώς εμπίπτει στη λογικοθυμική
προσέγγιση, αποτελεί την ατομική ψυχολογία, με κύριο εκπρόσωπο τον Adler Alfred (1958).
Όπως αναφέρεται στον Κατσίρα (2008), το άτομο για τον Adler αποτελεί «κοινωνικό
ον». Όταν αρχίζει να κατανοεί τις αδυναμίες που τον προσδιορίζουν τότε αισθάνεται
κατωτερότητα ενώ προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει την ανωτερότητα.Όπως αναφέρει η
Μαλικιώση- Λοϊζου (1999), κατά τη συμβουλευτική διαδικασία, πραγματοποιούνται βήματα
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με σκοπό την απόρριψη του αρνητικού συναισθήματος που προκαλούν αυτό της
κατωτερότητας, τροποποίηση του τρόπου σκέψης και των σκοπών του ανθρώπου που
διακατέχεται από διαταραχές αλλά και επίτευξη καλλιέργειας μεγαλύτερου κοινωνικού
συναισθήματος και προσπάθεια ένταξης στο κοινωνικό σύνολο.
Όσον αφορά στις ενορατικές και συναισθηματικές θεωρήσεις, επικρατεί η
ψυχαναλυτική θεώρηση του Freud (2012), η οποία αποτελεί θεωρία που στηρίζεται στην
σημασία του υποσυνειδήτου στην ψυχή του ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτήν, το παιδί από την
αρχή της ζωής του διέρχεται από ορισμένα στάδια, τα οποία βρίσκονται σε συνάρτηση με τις
ερωτογενείς ζώνες όπου βρίσκεται η «libido», η οποία επιθυμεί ικανοποίηση. Όσον αφορά
την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, ο Freud διατυπώνει τις λειτουργίες της
ψυχής σε τρία τμήματα, τα οποία αποτελούν το «εκείνο», το «εγώ» και το «υπερεγώ».
Αναφορικά με τη συμβουλευτική διαδικασία, σκοπός της είναι η εξερεύνηση του
υποσυνειδήτου του ανθρώπου μέσα από αποκάλυψη σκέψεών του που βρίσκονται εκεί
κρυμμένες. Με την επίτευξη αυτού του στόχου θα επιτευχθεί η ενδυνάμωση του «Εγώ», η
ελάττωση του «Υπερεγώ» και η ενίσχυση της αντίληψης για το «Εκείνο» (ΜαλικιώσηΛοϊζου, 1999). Η «Ψυχολογία του Εγώ» αποτελεί και αυτή θεώρηση που εμπίπτει στην
κατηγορία των ενορατικών- συναισθηματικών θεωριών.
Περνώντας στις συναισθηματικές- δραστικές θεωρίες, πρόκειται να αναφερθούμε
στην μορφολογική θεώρηση, με εκφραστή τον Perls Fritz (1969) . Βασική αρχή της θεωρίας
αποτελεί η αντίληψη της προσωπικότητας ως ολότητα.
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το πρόβλημα στην ψυχική υγεία του ατόμου μπορεί να
προκληθεί από δυσαρμονία μεταξύ αυτού που έχει γίνει το άτομο και αυτού που
οραματίζεται και επιθυμεί να είναι. Βασικό επομένως είναι να αποκτήσει επίγνωση, σε μια
προσπάθεια να επιτευχθεί η διαβιώσή του με βάση τις δικές του αρχές και όχι των άλλων.
Στις δραστικές- λογικές θεωρίες, συγκαταλέγεται η συμπεριφοριστική προσέγγιση, η
οποία πρεσβεύει πως η συμπεριφορά του ατόμου είναι δυνατόν να επεξηγηθεί χωρίς τη
συνδρομή όρων όπως είναι η νοητική επεξεργασία παρά μόνο νοείται ως αποτέλεσμα
κάποιας πράξης (Μπασέτας, 2002). Θεωρίες που εμπίπτουν στην προσέγγιση αυτή
αποτελούν η θεωρία της κλασσικής εξαρτημένης μάθησης του Pavlov ή η συντελεστική
μάθηση του Skinner και η κοινωνική μάθηση του Bandura (Κολιάδης, 1996).
Στην συμβουλευτική διαδικασία που προτείνεται από την θεωρία του
συμπεριφορισμού ο στόχος προσηλώνεται στις κατευθύνσεις της τροποποίησης και έπειτα
λήψης αποφάσεων και φροντίδας για πρόληψη. Τα στάδια τα οποία περιλαμβάνει η
συμβουλευτική αποτελούν:
 Εισαγωγή του θέματος προς επίλυση, όταν με τη συνδρομή του συμβούλου συνάγεται
το πρόβλημα
 Καθορισμός του σκοπού, τον οποίο αναλαμβάνει ο πάσχων και είναι σαφής
 Πληροφορία για το στάδιο που βρίσκεται η παρέμβαση
 Εκτίμηση της κατάλληλης τεχνικής
 Προσδιορισμός του κατά πόσο κινείται σε σωστά επίπεδα η μέθοδος
 Τέλος της παρέμβασης (Μαλικιώση- Λοϊζου, 1999).
Η συμβουλευτική αποτελεί μέσο για την απομάκρυνση των φόβων του ατόμου μέσα
από αλλαγή των αντιδράσεών του. Κατά τη θεωρία της ενίσχυσης, αρχικά, οι ασθενείς που
θα δεχθούν την θεραπεία επιλέγονται αφού αυτοί που δεν μπορούν να ωφεληθούν
εξαιρούνται. Ο συμβουλευόμενος οφείλει να διακατέχεται από θέληση και κίνητρα σταθερά
ώστε να ωφεληθεί ενώ η διαδικασία ενδυναμώνεται με την ενίσχυση. Τα άτομα με ιστορικό
χρόνιων νευρώσεων αποτελούν δύσκολη περίπτωση που δεν επιδέχεται εύκολα θεραπεία ενώ
οι δυσλειτουργικές συνήθειες βλάπτουν κατά τη διαδικασία αυτήν (Μαλικιώση- Λοϊζου,
1999).
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Η τελευταία θεωρία που θα αναφερθούμε, αποτελεί τη θεωρία του Glasser William ή
αλλιώς θεωρία της πραγματικότητας. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, ο σκοπός του
ανθρώπου βρίσκεται πάντοτε στην πρόσκτηση μιας «επιτυχημένης ταυτότητας». Η θεώρηση
του Glasser (1972) , η κατοχή επιτυχημένης ταυτότητας, προσδιορίζεται ως η ικανότητα του
ατόμου να έχει συναισθηματικές σχέσεις και να αναγνωρίζει τον εαυτό του ως άτομο που
έχει αξία. Η συμβουλευτική διαδικασία, σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή, στόχο έχει να
καθοδηγήσει τα άτομα προς την αντίληψη της πραγματικότητας καθώς και την επιτυχία στην
πρόσκτηση των δύο αναγκών του: της απόκτησης αισθήματος της αξίας και της αγάπης.
4.3. Αντικείμενο της Συμβουλευτικής
Το αντικείμενο που αφορά την Συμβουλευτική παρέμβαση περιλαμβάνει την παροχή
υπηρεσιών προς τους θεραπευόμενους. Συνήθως εφαρμόζεται σε άτομα πριν την εκδήλωση
παθολογικών συμπεριφορών με σκοπό την πρόληψη αυτών, παρόλα αυτά πολλές φορές
χρησιμοποιείται και μετά την εμφάνιση αυτών με σκοπό την αντιστάθμιση.
Όπως αναφέρει ο Βασιλειάδης (2004), αντικείμενο-στόχοι της Συμβουλευτικής
μπορεί να είναι:
 Η επίγνωση του από πού προέρχονται τα προβλήματα του ατόμου, γεγονός που μπορεί
να φανεί ευεργετικό στην τοποθέτησή του σχετικά με τα συναισθήματά του
 Η επίτευξη της θετικής στάσης προς τον εαυτό του
 Η επίτευξη της όσο το δυνατόν καλύτερης εξέλιξης των δεξιοτήτων του
συμβουλευομένου
 Η παροχή γνώσεων και βελτίωση του νοητικού επιπέδου του
 Η προσπάθεια αντιμετώπισης με παροχή λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει
 Η εξέλιξη των ικανοτήτων του που επιτρέπουν την αντίληψη και τροποποίηση της
συμπεριφοράς του
 Η εξάλειψη ιδεών άτοπων και ο επαναπροσδιορισμός τους/αυτών
 Η αλλαγή στον τρόπο δράσης ενός συστήματος, όπως είναι η οικογένεια ή το σχολείο ή
το ζευγάρι
 Η απόκτηση με το πέρασμα των συνεδριών όσο το δυνατόν περισσότερων δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) , το αντικείμενο των
στόχων της Συμβουλευτικής αποτείλεται από κάποιες ενέργειες του συμβούλου που
προσφέρουν τη δυνατότητα στον συμβουλευόμενο να δεχθεί χαρακτηριστικά του εαυτού
του, η κατάκτηση της αρμονίας με το περιβάλλον του, την αποδοχή διαφορών για λειτουργία
σχέσεων (Μαλικιώση- Λοϊζου, 1999).
4.4. Ρόλος και Σημασία της Συμβουλευτικής σχέσης
Η σχέση που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στο σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο προϋποτίθεται
για την επιτυχή παρέμβαση. Αυτή η σχέση οφείλει να εντάσσεται εντός ορισμένων πλαισίων,
όπου θα τηρούνται οι αρχές της δεοντολογίας ενώ θα έχουν τεθεί ορισμένα όρια και αυτά
καθορισμένα από τον σύμβουλο. Καθοδηγητής σε αυτή τη διαδικασία βρίσκεται πάντα ο
σύμβουλος. Ωστόσο, οφείλει να προσέχει ώστε η σχέση να μην εξελιχθεί σε σχέση που ο
ίδιος θα επιβάλλεται στον συμβουλευόμενο. (Κατσίρας, 2008)
Όπως αναφέρει ο Polmantier (1966), o σύμβουλος οφείλει να έχει κάποια στοιχεία στην
προσωπικότητά του όπως είναι:
 Η περιοχή που εκτείνονται τα ενδιαφέροντά του οφείλει να είναι η παροχή υπηρεσιών
σε ανθρώπους
 Η ανωτερότητα των πνευματικών του διεργασιών και ιδιαίτερα της νοητικής του
ανάπτυξης προϋποτίθεται
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 Οφείλει να είναι συνειδητοποιημένη προσωπικότητα και να μην ενεργεί προς
εκπλήρωση ατομικών του θεμάτων
 Η ισορροπία των συναισθημάτων του και αίσθηση της αγάπης για το συνάνθρωπο
οφείλουν να είναι παρόντα
 Η ηθική του υπόσταση οφείλει να προσδιορίζεται από ένα σύστημα αξιών που θα
αντιλαμβάνεται την σημασία των όσων αποφασίζει για τη συμβουλευτική διαδικασία
 Η γνώση της ψυχολογίας και δυνατότητα χειρισμού κάθε είδους χαρακτήρα του δίνει τη
δυνατότητα να μην αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
 Είναι δυνατόν το άτομο αυτό να μπορεί να εργάζεται με άτομα από όλες τις εθνικότητες
και ανεξάρτητα από διαφυλικά χαρακτηριστικά.
Όπως αναφέρει η Εμμανουηλίδου (2014), οι τεχνικές που αφορούν την επικοινωνία
ανάμεσα στα άτομα που μετέχουν στη συμβουλευτική καθοδήγηση πρέπει να είναι οι εξής:
 Η ανάδραση, η οποία δίδει το λόγο και βοηθά τον συμβουλευόμενο να ανοιχθεί
 Η προσπάθεια να ακούει ο σύμβουλος κάνοντας χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας
για να δηλώνει το παρόν.
 Το καθρέπτισμα, που αποτελεί τη συγκατάβαση σε όσα λέγονται με σκοπό παρόμοιο με
την προηγούμενη τεχνική αλλά και τη βελτίωση της επικοινωνίας τους.
 Η ενθαρρυντική στάση
 Η σύνοψη των όσων λέχθηκαν
 Η προσπάθεια απόδοσης ερμηνείας
4.5. Είδη Συμβουλευτικής
Η συμβουλευτική μπορεί να διαχωρισθεί σε διάφορα είδη, ως προς των αριθμό των ατόμων
που λαμβάνουν μέρος αλλά και ως προς το είδος της βοήθειας που δίδει (ΜαλικιώσηΛοΐζου, 1999).
Έτσι, ως προς τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν μέρος, μπορούμε να
διαχωρίσουμε την συμβουλευτική σε «ατομική» και «ομαδική». Στην περίπτωση της πρώτης,
λαμβάνει μέρος ο συμβουλευόμενος ως μονάδα και ο στόχος είναι η βελτίωση της
αυτογνωσίας του, ενώ στην περίπτωση της «ομαδικής», δύο ή περισσότερα άτομα
βρίσκονται στη θέση του συμβουλευομένου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο στόχος να είναι
η ατομική βελτίωση ή η ομαδική σε επίπεδο σχέσεων.
Ο διαχωρισμός ως προς το είδος της βοήθειας που αποδίδεται στο συμβουλευόμενο,
η διαδικασία μπορεί να διαχωρισθεί σε «Εξελικτική», «Διευκολυντική», «για την παροχή
βοήθειας κρίσιμων περιστάσεων», «Προληπτική», «Επαγγελματική», «Εκπαιδευτική»,
«Εργασιακή», «Αποκατάστασης», «της Τρίτης ηλικίας», «της οικογένειας», «Ποιμαντική»,
«Διαπολιτιστική» και άλλες (Μαλικιώση- Λοΐζου, 1999).
Τέλος αξίζει να αναφέρουμε και άλλες κατηγοριοποιήσεις των ειδών της
Συμβουλευτικής. Κάποιες περιπτώσεις διαχωρισμού μπορεί να περιλαμβάνουν
χαρακτηρισμούς όπως «άμεση» ή «έμμεση», διαχωρισμός ως προς τα πρόσωπα ή ως προς το
επίκεντρό της αν αυτό είναι το άτομο ή ο σύμβουλος. Ακόμη μπορεί να διαχωρισθεί ως προς
την επαφή αν αυτή είναι κατά πρόσωπο ή αν γίνεται με τη βοήθεια κάποιου μέσου, αν είναι
«προληπτική» ή «αντισταθμιστική», αν δηλαδή πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή
αντιστάθμισης (Κατσίρας, 2008).
4.6 Τεχνικές Συμβουλευτικής- Μεθοδολογία
Οι τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από το σύμβουλο αποτελούν την συζήτηση,
χρήση παραδειγμάτων, η παροχή υποστήριξης, η απόδοση πληροφοριακού περιεχομένου.
(Κατσίρας, 2008)
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Ακόμη, όπως αναφέρεται από τον Herbert (1997), κάθε σύμβουλος μπορεί να κάνει
χρήση κάποιων τεχνικών σε όποια θεώρηση κι αν ανήκει. Κάποιες από αυτές μπορεί να
είναι:
 η χρήση της πειθούς, μέσα από την οποία ο σύμβουλος παρέχει την αιτιολογία για την
οποία το άτομο οφείλει να τροποποιήσει κάποια συμπεριφορά ή πεποίθηση.
 η απόδοση οδηγιών ώστε να κατευθυνθεί ο θεραπευόμενος σε ένα πλάνο ενεργειών. Στο
σημείο αυτό οφείλει να γίνεται χρήση παραδειγμάτων και επαναλήψεων ώστε να γνωρίζει ο
συμβουλευόμενος τον τρόπο που πρέπει να κινηθεί.
 η χρήση της ερμηνείας, η οποία επιτυγχάνεται με την εξιστόριση ιστοριών που
αποβλέπουν στο να πεισθεί ο πελάτης να εφαρμόσει κάποιες οδηγίες.
 η παροχή συμβουλών, η οποία περιλαμβάνει την απόδωση συμβουλευτικού
περιεχομένου στους συμβουλευόμενους ή περιλαμβάνει την παροχή οδηγιών για την
χορήγηση τους από τους πελάτες σε τρίτα άτομα (για παράδειγμα όταν απευθύνονται οι
γονείς στα παιδιά).
Στη συνέχεια, πρόκειται να αναφερθούμε στη συμβουλευτική αυτή θεώρηση που
αντλεί το περιεχόμενό της απο την θεωρία της ψυχανάλυσης τoυ Freud. Κάποιες από τις
τεχνικές που αφορούν τη θεώρηση μπορεί να είναι:
 Χρήση των συνειρμών ώστε να αντληθούν στοιχεία από το υποσυνείδητο του ατόμου.
 Η μεταβίβαση, κατά την οποία η σχέση ανάμεσα στο σύμβουλο και τον έφηβο παίρνει τη
μορφή άλλων σχέσεων από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου και
κυρίως έχουν σχέση με το παρελθόν.
 Οι αντιστάσεις: Πρόκειται για αντιμετώπιση των μηχανισμών άμυνας του ατόμου, ώστε
να οδηγηθεί σε κατανόηση κάποιων ασυνείδητων σκέψεων.
 Η ανάλυση ονείρων με στόχο την άντληση και πάλι ασυνείδητων πληροφοριών
(Μαλικιώση- Λοΐζου, 1999).
4.7. Στάδια Συμβουλευτικής
Η διαδικασία της συμβουλευτικής αποτελείται από ορισμένα στάδια, τα οποία είναι σταθερά
σε κάθε μέθοδο:
 Το πρώτο στάδιο αποτελεί την πρώτη επαφή του συμβούλου με τον συμβουλευόμενο,
όπου δίδονται τα πρώτα στοιχεία πάνω στα οποία θα βασισθεί η διαδικασία . Κρίνεται να
δημιουργηθεί στον ασθενή το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αισθανθεί άνετα και θα
απολαμβάνει το αίσθημα της ασφάλειας και χαλάρωσης. Έργο του συμβούλου προς αυτή την
κατεύθυνση οφείλει να είναι η καλλιέργεια του κλίματος αυτού. Επιπροσθέτως,ο σύμβουλος
οφείλει κατά την πρώτη αυτή συνάντηση να παρέχει και πληροφορίες για τον τρόπο που θα
δομηθεί η διαδικασία που θα ακολουθήσουν. Επίσης, οφείλει να αποδώσει πληροφορίες για
άλλα στοιχεία της διαδικασίας όπως είναι η παροχή εμπιστευτικότητας και πληροφορίες για
τα επόμενα βήματα. (Krishnan, 2015).
 Το δεύτερο στάδιο αποτελεί το σημείο εκείνο κατά το οποίο τίθεται ο στόχος με βάση
τον οποίο η διαδικασία θα κινηθεί. Έτσι, αφού έχει κατακτηθεί η εμπιστοσύνη μέσα από τη
σωστή σχέση ακολουθεί η τοποθέτηση όσον αφορά το πού θα στοχεύσουν τα άτομα που
παίρνουν μέρος καθώς πολλές φορές δεν είναι αναγνωρίσιμος ο στόχος από την αρχή.
Μάλιστα, το σημείο αυτό χαρακτηρίζεται από μεγάλου βαθμού δυσκολία.( ΜαλικιώσηΛοΐζου, 1999)
 Το τρίτο στάδιο αποτελεί το σημείο εκείνο που πραγματοποιείται η παρέμβαση με τη
χρήση από την πλευρά του συμβούλου της τεχνικής εκείνης που σχετίζεται με τη θεωρητική
του τοποθέτηση. Κάνοντας έτσι, χρήση της μεθόδου, επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας
που επιλέγεται η συμβουλευτική διαδικασία.
 Το τέταρτο στάδιο αποτελείται από τη διαδικασία της αξιολόγησης της παρέμβασης και
τη σχετική αναφορά του συμβούλου. Αυτό το στάδιο αποτελεί και το τέλος της
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συμβουλευτικής και γι΄αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όσο και το αρχικό στάδιο της
γνωριμίας. Έτσι, οφείλει να έχει σχεδιασθεί προσεκτικά ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται
απαραίτητο να γίνει ξανά κάποια συνεδρία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (Krishnan,
2015).
4.8. Συμβουλευτική Γονέων
Η κατηγορία της Συμβουλευτικής που αναφέρεται στη Συμβουλευτική γονέων αποτελεί
διαδικασία που απευθύνεται στους γονείς καθώς ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για
την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Στόχος πάντοτε είναι η πρόληψη ή η αντιστάθμιση και
θεραπεία σε περιπτώσεις παθογενών συμπεριφορών μέσα από την κατάρτιση των γονέων
από ειδικούς επιστήμονες για τη λήψη των σωστών αποφάσεων που θα επιφέρουν θετικά
αποτελέσματα για την οικογένεια ( Μαλικιώση, Καραθανάση- Κατσαούνου & Μπότου,
2006).
Η σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στους δύο γονείς οφείλει να χαρακτηρίζεται
από αμοιβαίο σεβασμό και επικοινωνία, σύμφωνα με ειδικούς. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που
τα αρνητικά συναισθήματα κατακλύζουν τους συντρόφους, η σχέση ανάμεσα τους
χαρακτηρίζεται δυσλειτουργική και επηρεάζει το παιδί τους σε πολλές διαστάσεις, όπως
στην ικανότητα επαφής του με τους άλλους. (Vansteenwegen, 1995).
Όπως παρατίθεται από το Κέντρο Πρόληψης και Εξαρτήσεων της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας, (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας«Πυξίδα» , 2016) η θεματολογία των ομάδων Συμβουλευτικής γονέων περιλαμβάνουν
ομάδες που αφορούν:
 Τα συναισθηματικά θέματα των παιδιών
 Τις ανάγκες που αφορούν τους γονείς
 Τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδών
 Την συμβουλευτική των παιδιών
 Διευθέτηση συγκρούσεων στην οικογένεια
 Ανάπτυξη του αυτοσεβασμού
 Ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης των παιδιών
 Ναρκωτικές ουσίες και εξάρτηση
Επιπλέον, στη διαδικασία της Συμβουλευτικής Γονέων, κρίνεται απαραίτητο να
τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, κάποιες από τις οποίες είναι:
 η ομαδική συνεδρία με συμβουλευτική 15 ατόμων
 η τήρηση του ωραρίου
 η εμπιστευτικότητα
 έκφραση διαφόρων ιδεών
 η σωστή ακροαματική διαδικασία. (Μπεχράκη, 2002)
4.9 Στρατηγικές αντιμετώπισης αυτοτραυματικής συμπεριφοράς μέσω συμβουλευτικής
γονέων
Μερικές από τις στρατηγικές που προτείνονται από μια ομάδα συμβούλων που παρέχουν
υπήρεσίες συμβουλευτικής γονέων (parentline, 2016) αντιμετώπιση του προβλήματος
περιλαμβάνουν:
 Αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας από ειδικό, ο οποίος θα κατατοπίσει τους γονείς ως
προς τις κινήσεις που οφείλουν να πραγματοποιήσουν για να παρέχουν την κατάλληλη
βοήθεια στο παιδί. Επίσης, παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό ώστε να καταρτισθούν πάνω στο
θέμα.
 Απόδοση φανερής υποστήριξης στο παιδί.
 Φανερή δήλωση της πίστης στο παιδί με παροχή εμπιστοσύνης. Όταν το παιδί αντιληφθεί
πως οι γονείς το εμπιστεύονται, θα εμπιστευθεί κι αυτό τον εαυτό του πιο εύκολα.
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Στον οδηγό αντιμετώπισης αυτοτραυματικής συμπεριφοράς που διατίθεται από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2016) , ομοίως παρέχονται οδηγίες και συμβουλές στους
γονείς από ειδικούς συμβούλους. Τα βήματα του οδηγού που απευθύνουν συμβουλευτική
παρέμβαση προς τους γονείς περιλαμβάνουν τα εξής :
 Αναγκαία κρίνεται η συζήτηση με το παιδί σχετικά με την συμπεριφορά του αυτή αλλά
όχι με ευθεία αναφορά στο θέμα
 Η συζήτηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την πραγματοποίηση κάποιας
δραστηριότητας όπως είναι ένας περίπατος
 Ερωτήσεις για τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά και τα στενοχωρούν πρέπει να
γίνουν
 Οι γονείς οφείλουν να καταστήσουν σαφές πως πρόκειται να συμπαρασταθούν στο παιδί
σε κάθε περίπτωση
 Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να εκφρασθεί λεκτικά το παιδί μπορούν οι γονείς να
προτείνουν τη χρήση γραπτού σημειώματος ή κάποιο άλλο μέσο
 Η συζήτηση του ίδιου του παιδιού με κάποιον ειδικό σύμβουλο μπορεί να κριθεί
ιδιαίτερα βοηθητική
 Σε περίπτωση που το παιδί εκφράζεται ελεύθερα και συζητά για το θέμα του
αυτοτραυματισμού μπορούν οι γονείς να δοκιμάσουν τη διαχείριση συναισθημάτων ή
καταστάσεων που φαίνεται πως προκαλούν το φαινόμενο
 Προσπάθεια και από το ίδιο το παιδί να ανακαλύψει τρόπους αντιμετώπισης και
χειρισμού των αρνητικών συναισθημάτων που το κατακλύζουν
 Υποστήριξη στο παιδί ώστε να αντιληφθεί το πρόβλημά του και να ανακαλύψετε μαζί αν
είναι δυνατόν λύσεις
 Βοήθεια στην παροχή θετικής επίδρασης και περιγραφής του μέλλοντος χωρίς
παθογενείς συμπεριφορές.
Προσθέτως, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε κάποιες τεχνικές αντιπερισπασμού
του ατόμου που αυτοτραυματίζεται καθώς μπορεί να συμβάλλουν ιδιαίτερα. Έτσι, σε
περίπτωση που κάποια τέτοια εκδήλωση υποπέσει στην αντίληψη του γονέα το Βρετανικό
Εθνικό δίκτυο Αυτοτραυματισμού (2015) , τον συμβουλεύει να παρέχει στο παιδί επιλογές
αντιπερισπασμού. Κάποιες τέτοιες πρακτικές μπορεί να είναι:
 Η παρακίνηση για συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν άσκηση, η οποία
είναι ιδιαίτερα ευεργετική καθώς αποφορτίζει το άτομο και έτσι μειώνεται η πιθανότητα να
εκδηλώσει αυτοτραυματική συμπεριφορά ώστε να απαλλαγεί από αρνητικά συναισθήματα.
 Η συμμετοχή σε δραστηριότητες φυσικές που μπορεί να συγκαταλέγονται στην
κατηγορία των ομαδικών παιχνιδιών όπως παιχνίδια με μπάλα ή ατομικά παιχνίδια που
μπορεί να περιλαμβάνουν το κολύμπι
 Η παροχή κινήτρων για δημιουργική απασχόληση όπως ενασχόληση με ποίηση ή
λογοτεχνία ή εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου
 Η παρακίνηση για την εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων μέσα από την διαδικασία
του κλάματος ή με κάποιο παρόμοιο ξέσπασμα για απαλλαγή από αυτά
 Η προσπάθεια παροχής χαλαρωτικού κλίματος στο παιδί, το οποίο μπορεί να
περιλαμβάνει κάποιο κατοικίδιο ζωάκι
 Η ώθηση για συμμετοχή σε δραστηριότητες που διασκεδάζουν το παιδί όπως μαγείρεμα
με τη μητέρα ή ακόμη και αγορά προϊόντων.
Επιλογικά, όπως αναφέρει ο Herbert (1997), η παρέμβασή του σε περίοδο κρίσης
όπως είναι η περίπτωση της εμφάνισης αυτοτραυματικής συμπεριφοράς λόγω
συναισθηματικών προβλημάτων, μπορεί να στεφθεί με επιτυχία όταν πραγματοποιηθεί σε
μια ομαδική συμβουλευτική διαδικασία της οικογένειας ενώ τα βήματα που πρέπει να
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πραγματοποιηθούν αφορούν σε κάποια σημεία που ο ίδιος ο σύμβουλος οφείλει να τηρήσει
έχοντάς τα κατά νου. Έτσι, οφείλει να γνωρίζει πως:
 Τη στιγμή του ξεσπάσματος μιας κρίσης αυτοτραυματισμού, όταν φανερωθούν τα
σημάδια, τα άτομα βρίσκονται πιο ευάλωτα και μπορεί να δεχθούν ευκολότερα βοήθεια
 Η παρέμβαση πρέπει να περιλαμβάνει αρχικά στόχους βραχυπρόθεσμους και σε αυτούς
να απορροφηθεί σε πρώτο επίπεδο ο σύμβουλος
 Δεν βοηθά η προσπάθεια επίλυσης όλων των προβλημάτων μαζί
 Η γνώση της ψυχολογίας αποβαίνει ιδιαίτερα βοηθητική για το σύμβουλο στην διάγνωση
και επίγνωση της κατάστασης και όσων πιθανόν ακολουθήσουν ή προηγούνται
 Πολύ βοηθητική μπορεί να αποβεί η επεξήγηση του προβλήματος στο παιδί και τους
γονείς
 Τέλος, αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης αποτελούν στοιχεία, που ο
σύμβουλος πρέπει να εμπνέει και να ενθαρρύνει στη μεταξύ τους σχέση.
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«Ψυχολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ Παιδιών και Εφήβων»

Abstract:
The content of this article focuses on the cases of children and adolescents, who are
considered LGBTQI. The article presents their psychological status, the ways that their
environment reacts, approaches and treats them as well as the negative psychosocial
consequences they experience caused by the bias against them. Also it portrays the fact that
counselling psychologists lack proper education and training about LGBTQI issues.
Concluding, the article points out the necessity for counselling psychologists to find ways to
protect and support the wellbeing of these young people.
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1. Παιδιά και Έφηβοι που αισθάνονται ΛΟΑΤΚΙ
Τα παιδιά που αισθάνονται διαφορετικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμαθητών
και συνομηλίκων τους, όσον αφορά τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, θεωρούνται
στιγματισμένα στο σχολικό και κοινωνικό τους πλαίσιο. Τα παιδιά και οι έφηβοι που
συμπεριφέρονται με τρόπους ασύμβατους για το φύλο τους γίνονται στόχοι διάκρισης,
ανεξάρτητα από το αν είναι όντως ΛΟΑΤΚΙ ή όχι. Η διάκριση πηγάζει όχι τόσο από το
γεγονός ότι η συμπεριφορά τους δεν θεωρείται κανονική αλλά κυρίως από την ανησυχία και
το φόβο των άλλων μήπως ανήκουν κι εκείνοι στην ίδια ομάδα. Αυτό το οποίο “προκαλεί”
την κοινότητα και τα “κανονικά” της μέλη δεν είναι μόνο η ενδεχόμενη ομοφυλοφιλία αλλά
και η ομοφοβία, βάσεις της οποίας αποτελούν ο σεξισμός και ο ετεροσεξισμός (Δαραής,
2014).
Σύμφωνα με την ILGA Europe, η ομοφοβία ορίζεται ως ο φόβος, ο παράλογος θυμός,
η δυσανεξία ή/ και το μίσος προς την ομοφυλοφιλία. Η τρανσφοβία, σύμφωνα με την
Transgender Europe TGEU, σημαίνει αρνητικές, πολιτισμικές και προσωπικές
πεποιθήσεις, απόψεις, στάσεις και συμπεριφορές που βασίζονται σε προκαταλήψεις,
αποστροφή, φόβο ή/ και μίσος για τους τρανς ανθρώπους ή εναντίον των παραλλαγών
ταυτότητας και έκφρασης φύλου (ILGA Europe, 2014. TGEU, 2011).
“Σεξισμό ονομάζουμε το σύνολο των προκαταλήψεων και συμπεριφορών που
πηγάζουν από τη βίαιη - δηλαδή, αυθαίρετα άνιση - δυιστική ιδεολογία, η οποία βασίζεται
στο διαχωρισμό των φύλων σε αρσενικό και θηλυκό. Έτσι, το ένα εκ των δύο φύλων
θεωρείται βιολογικά, ηθικά, διανοητικά και πνευματικά υποδεέστερο του άλλου,
επιτρέποντας, ή και θεσμοθετώντας, τις εναντίον του συστηματικές διακρίσεις, αρνητικές ή
φοβικές κρίσεις, φυσικούς περιορισμούς ή και εκδηλώσεις μίσους” (Φύλο Συκής, 2012).
Ετεροσεξισμός είναι η ιδεολογία που υποστηρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ή θα πρέπει να
είναι ετεροφυλόφιλοι και ότι η ετεροφυλοφιλία είναι ανώτερη ενώ η ομοφυλοφιλία
υποδεέστερη (Σπίνου, 2015).
Η απόκτηση της ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητας αρχίζει ήδη από την παιδική ηλικία. Η
συνειδητοποίηση του μη ετεροσεξουαλικού προσανατολισμού συμβαίνει κατά μέσο όρο
μεταξύ της ηλικίας των 11 με 12 χρόνων. Όσον αφορά τη συνειδητοποίηση διαφορετικής
ταυτότητας φύλου από αυτήν που προσδιορίζεται κατά τη γέννηση αυτό είναι δυνατό να
συμβεί ήδη από το τρίτο έτος της ηλικίας καθώς σε αυτό το ορόσημο συνειδητοποιείται το
κοινωνικό φύλο. Γενικά, μπορεί να υποστηριχτεί ότι η πρώτη συνειδητοποίηση της ΛΟΑΤΚΙ
ταυτότητας μπορεί να γίνει στο μεσοδιάστημα της μέσης παιδικής ηλικίας και της εφηβείας.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθεί κανείς είναι ότι το παιδί περνάει αυτό το πρώτο
διάστημα εντελώς μόνο του, χωρίς καμία συμπαράσταση ή ψυχολογική στήριξη (Hansen,
2008. Feldman, 2011).
2. Τα ΛΟΑΤΚΙ νεαρά άτομα και ο περίγυρός τους
2. 1. Αντιμετώπιση από τους συνομηλίκους
Τα παιδιά ή οι έφηβοι των οποίων η συμπεριφορά δεν αντιστοιχεί με την αναμενόμενη για το
φύλο τους ή αισθάνονται έλξη για πρόσωπα του ίδιου με αυτά φύλου γίνονται στόχοι
χλευασμού, διαπόμπευσης και παρενόχλησης. Δέχονται συχνά ομοφοβικό/ τρανσφοβικό
εκφοβισμό, διακρίσεις και περιθωριοποίηση (Δαραής, 2014. Sherriff, Hamilton, Wigmore, &
Giambrone, 2011).
Ιδιαίτερα στο σχολείο φαίνεται να βιώνουν καθημερινά ένα αρνητικό προς εκείνα
περιβάλλον. Τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά δέχονται χλευασμό από συνομηλίκους τους, συστηματικό
εμπαιγμό, φραστικές επιθέσεις, λεκτικές απειλές, απομόνωση, μη αποδοχή στις παρέες,
γελοιοποίηση, γίνονται θύματα κλοπής και, σε κάποιες περιπτώσεις, σεξουαλικής
παρενόχλησης και σωματικής βίας. Η σωματική βία συχνά ασκείται όχι μόνον από
μεμονωμένους συνομηλίκους αλλά και από ομάδες. Σε παλαιότερες έρευνες για την
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ενδοσχολική βία ανάμεσα στο 40% των μαθητών στους οποίους είχε ασκηθεί σωματική βία
το 46% αυτού του ποσοστού αφορούσε μαθητές που θεωρούνταν ή αισθάνονταν
ομοφυλόφιλοι (Δαραής, 2014. Birkett, Espelage, Koenig, 2009. Rivers, 2001. Martin-Storey
& Crosnoe, 2012).
2. 2. Αντιμετώπιση από τους εκπαιδευτικούς
Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία αντιμετωπίζουν ως
ταμπού τη συζήτηση στη σχολική αίθουσα σχετικά με θέματα σεξουαλικού
προσανατολισμού και ιδιαίτερα εκείνα τα οποία ξεπερνούν τα όρια των ετεροφυλικών
σχέσεων. Ενώ τολμούν να συζητήσουν με τους μαθητές για θέματα όπως ο ρατσισμός και οι
φυλετικές διακρίσεις, η συζήτηση περί θεμάτων σεξουαλικού προσανατολισμού,
ομοφυλοφιλίας, ταυτότητας φύλου δείχνει να αποφεύγεται συστηματικά. Η αντίδραση των
εκπαιδευτικών προκύπτει στις περιπτώσεις σωματικής βίας εις βάρος παιδιών που
θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ, δεν επεμβαίνουν όμως σε περιπτώσεις λεκτικής βίας, γελοιοποίησης,
χλευασμού αυτών των παιδιών. Η μη εμπλοκή τους φαίνεται να ενθαρρύνει όσους
εκφοβίζουν και παρενοχλούν ΛΟΑΤΚΙ μαθητές (Δαραής, 2014. Martin-Storey & Crosnoe,
2012. Campos, 2005).
Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι, παρά το αρνητικό κλίμα που βιώνουν οι ΛΟΑΤΚΙ
μαθητές στο σχολείο, η εμπειρία τους από τη σχολική ζωή περιγράφεται θετικά, εάν
υπάρχουν υποστηρικτικοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι συζητούν στο σχολικό πλαίσιο θέματα
αποδοχής της διαφορετικότητας (Human Rights Watch, 2001. Campos, 2005).
2. 3. Αντιμετώπιση από το οικογενειακό περιβάλλον
Τα παιδιά και οι έφηβοι που αισθάνονται ΛΟΑΤΚΙ διστάζουν και φοβούνται να εκφράσουν
στα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος πώς αισθάνονται. Υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα η αποκάλυψη της ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητάς τους να προκαλέσει ενδοοικογενειακή
κρίση, συνεχείς εντάσεις ακόμη και εκδίωξη από την οικογενειακή εστία. Ανάμεσα στις
συνήθεις αντιδράσεις της οικογένειας ενός ΛΟΑΤΚΙ νέου ατόμου μπροστά στην αποκάλυψη
του σεξουαλικού προσανατολισμού τους ή της ταυτότητας φύλου τους είναι η απόρριψη, ο
θυμός και το αίσθημα ταπείνωσης (McDermott, 2014. Δαραής, 2014. Kort, 2008).
Σε πολλές περιπτώσεις, ΛΟΑΤΚΙ νέοι έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν εξαιτίας
του τρόπου που αντέδρασε η οικογένειά τους όταν γνωστοποιήθηκε η ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητά
τους. Στην πλειονότητά τους, ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και έφηβοι εκμυστηρεύονται την ταυτότητά
τους σε πρόσωπα που δεν πρόκειται να τα πληγώσουν και αποφεύγουν να είναι οι γονείς
τους οι πρώτοι που θα το ανακοινώσουν (McDermott, 2014. Δαραής, 2014. Kort, 2008).
3. Ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ νεαρών ατόμων
Τα ΛΟΑΤΚΙ νεαρά άτομα, παιδιά και έφηβοι, εκτίθενται σε μια σωρεία προβλημάτων
σωματικής και ψυχικής υγείας. Συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους, η ψυχική ευεξία των
ΛΟΑΤΚΙ νέων και παιδιών βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Η έρευνα δείχνει ότι οι
διακρίσεις έχουν αρνητική επίπτωση στην υγεία και τη συναισθηματική ευεξία των νέων
αυτών ατόμων. Οι κίνδυνοι για τη σωματική, συναισθηματική και ψυχική υγεία των
ΛΟΑΤΚΙ ανήλικων ατόμων συνδέεται άμεσα με τις αρνητικές κοινωνικές αντιδράσεις
(ομοφοβία, τρανσφοβία, σεξισμό), τις διακρίσεις, το κοινωνικό στίγμα καθώς και την
έλλειψη υποστήριξης από την οικογένεια ή το σχολείο (Sherriff, et.al., 2011. McDermott,
2014).
Ακόμη, το αρνητικό οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον τους αποτρέπει να
εκφράσουν ό, τι αισθάνονται. Τα αποτελέσματα του τρόπου που αντιμετωπίζονται κοινωνικά
είναι απομόνωση, απώλεια του φιλικού τους περίγυρου, κατάθλιψη, άγχος, δυσκολίες
μάθησης, σχολική αποτυχία, εγκατάλειψη του σχολείο ή της οικογενειακής εστίας ακόμη και
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κατάληξη στην πορνεία. Οι ΛΟΑΤΚΙ νέοι φοβούνται ότι ο περίγυρός τους δεν μπορεί να
τους κατανοήσει και ότι πιθανόν να γίνουν θύματα αρνητικών και βίαιων αντιδράσεων,
ανησυχούν για το μέλλον τους, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και οδηγούνται να μισούν τον
εαυτό τους. Εξαιτίας της πίεσης που δέχονται, είναι πιθανό να εκδηλώσουν υψηλή
επιθετικότητα, αντίδραση προς τις αρχές, αυξημένα επίπεδα χρήσης καπνού, κατάχρηση
οινοπνευματωδών και άλλων ουσιών και επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, αυξημένα
ποσοστά αυτοκτονικού ιδεασμού και απόπειρας αυτοκτονίας (Martin-Storey & Crosnoe,
2012. Burton, Marshal, Chisolm, Sucato, & Friedman, 2013. Haas, Eliason, Mays, 2011.
Scourfield, Roen, McDermott, 2008).
Όσον αφορά ανήλικα ΛΟΑ άτομα που αισθάνονται απομονωμένα, έχουν δεχτεί
ομοφοβικές αντιδράσεις και το coming out στην οικογένεια προκάλεσε αρνητικές
αντιδράσεις το 53% από αυτά αναφέρει ότι προέβη σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ή
απόπειρα αυτοκτονίας (Scourfield, Roen, McDermott, 2008). Επίσης, το 25% με 33% των
τρανς εφήβων στην Ευρώπη έχει αποπειραθεί να αυτοκτονήσει τουλάχιστον μία φορά
(Γαλανού, 2014).
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ΛΟΑΤΚΙ ανήλικα άτομα όταν παραπέμπονται για
ψυχολογική υποστήριξη, αυτό συμβαίνει όχι εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού ή
της ταυτότητας φύλου τους αλλά για αντιμετώπιση δυσκολιών συμπεριφοράς,
συναισθηματικών δυσκολιών, μαθησιακών δυσκολιών ή σχολικής αποτυχίας (Δαραής,
2014).
Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δε βιώνουν όλα τα ΛΟΑΤΚΙ νέα άτομα μειωμένη
ψυχική ή σωματική ευεξία καθώς αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του
περιβάλλοντός τους καθώς και από την υποστήριξη την οποία δέχονται από τα σημαντικά
πρόσωπα στη ζωή τους. Εξάλλου, η σε βάρος τους παρενόχληση και βία είναι εκείνη που
προκαλεί τον όποιο ψυχικό φόρτο (Martin-Storey & Crosnoe, 2012).
4. Υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ ανηλίκων
4. 1. Ανταπόκριση των συμβούλων ψυχολόγων στις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ ανηλίκων
Η σημασία της σωστής αντιμετώπισης και υποστήριξης των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών
και εφήβων τονίζεται συνεχώς από τα ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στην
ψυχολογική και σωματική τους ευεξία. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν από καιρό
συνειδητοποιήσει την ανεπάρκειά τους στην υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών και εφήβων,
ιδιαίτερα εκείνων που ζουν μακρυά από τα αστικά κέντρα. Η ανεπάρκεια αυτή συνήθως έχει
να κάνει με την ελλιπή εκπαίδευση του ειδικού ψυχικής υγείας γύρω από ΛΟΑΤΚΙ θέματα.
Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών και εφήβων
αισθάνεται ότι είναι ανάγκη οι ειδικοί ψυχικής υγείας που εργάζονται με παιδιά και εφήβους
γενικά (όχι μόνο ΛΟΑΤΚΙ) να είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι γύρω από ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα,
όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση του ομοφοβικού/ τρανσφοβικού εκφοβισμού
(Sherriff, et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007).
Ψυχολόγοι και σύμβουλοι ψυχικής υγείας αναφέρουν σε διάφορες έρευνες ότι ενώ,
έχουν λάβει εκπαίδευση για θέματα που αφορούν πολιτισμικές και θρησκευτικές μειονότητες
ή άτομα με αναπηρίες, η εκπαίδευσή τους δεν έχει καλύψει επαρκώς ΛΟΑΤΚΙ θέματα.
Χρειάζονται επομένως εξειδικευμένη εκπαίδευση για να κατακτήσουν την κατάλληλη
αυτοπεποίθηση, σωστή γλώσσα και δεξιότητες ώστε να απευθυνθούν στους νέους
ανθρώπους (σε όλους, όχι μόνο στους ΛΟΑΤΚΙ) για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως η
σεξουαλικότητα και η ταυτότητα φύλου, το coming out, τον εκφοβισμό και την
αντιμετώπιση της ομοφοβικής/ τρανσφοβικής γλώσσας και βίας. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας
στις σχετικές έρευνες αναφέρουν ακόμη ότι είναι απαραίτητη η εκπαίδευσή τους, σε
ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά με
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έναν ολιστικό τρόπο, σε κάθε τομέα της ζωής τους (Sherriff, et. al., 2011. Crisp & McCave,
2007. Lemoire & Chen, 2005. Alderson, 2004).
4. 2. Εκπαίδευση των ειδικών ψυχικής υγείας γύρω από ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα
Μια σειρά από παλαιότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι η εκπαίδευση των ψυχολόγων
σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ θέματα είναι ελάχιστη και ελλιπής. Οι περισσότεροι θεραπευτές
αναφέρουν ότι νιώθουν ανέτοιμοι και απροετοίμαστοι να ανταπεξέλθουν στη συμβουλευτική
ψυχολογική υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Λίγοι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι αισθάνονται
επαρκώς προετοιμασμένοι να τους παράσχουν αποτελεσματική συμβουλευτική υποστήριξη
ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους. Η άγνοια είναι σοβαρά επιβλαβής στην προσφορά
αποτελεσματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε πελάτες που ανήκουν σε μειονότητες. Αν
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβουλευτικής περιλαμβάνουν τομείς που αναφέρονται
σε διαπολιτισμικά θέματα, θέματα αναπηρίας κλπ., λίγη δουλειά έχει γίνει όσον αφορά την
συμπερίληψη στα προγράμματα αυτά ΛΟΑΤΚΙ θεμάτων (Alderson, 2004).
Στον κώδικα δεοντολογίας του Βρετανικού Συλλόγου Συμβουλευτικών Ψυχολόγων
(BACP) αναφέρεται το πρότυπο γενικού σεβασμού του συμβούλου ψυχολόγου σε ατομικές
πολιτισμικές διαφορές καθώς και σε διαφορές που αναφέρονται στην ηλικία, την αναπηρία,
το επίπεδο εκπαίδευσης, την εθνικότητα, το κοινωνικό φύλο, τη γλώσσα, την εθνική
καταγωγή, τη φυλή, το θρήσκευμα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή και
κοινωνικοοικονομική κατάσταση (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2012).
Τα θέματα της ομοφυλοφιλίας, της ομοφοβίας και του σεξισμού αναφέρονται
ελάχιστα στα εισαγωγικά εγχειρίδια σπουδών ψυχολογίας και σπάνια η αμφισεξουαλικότητα
αναφέρεται ως κάτι παραπάνω από μία λέξη. Ακόμη, τα τρανς και ίντερσεξ ζητήματα μέχρι
πρόσφατα αναφέρονταν στα εγχειρίδια διάγνωσης διαταραχών. Μετα-έρευνες σε μεγάλα
επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τη συμβουλευτική ψυχολογία κατέδειξαν ότι τα
δημοσιευμένα άρθρα μιας δεκαετίας που αφορούσαν σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα κάλυπταν λιγότερο
από 2% του συνόλου των άρθρων. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται σε λιγότερο
από 25% του συνολικού εκπαιδευτικού υλικού για κλινικούς, συμβουλευτικούς και
σχολικούς ψυχολόγους. Οι φοιτητές των προγραμμάτων κλινικής και συμβουλευτικής
ψυχολογίας αναφέρουν ότι είναι απροετοίμαστοι να εργαστούν με ΛΟΑΤΚΙ
θεραπευόμενους, παρότι ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι δύο με τέσσερις φορές πιθανότερο να
αναζητήσουν συμβουλευτική, συγκριτικά με μη-ΛΟΑΤΚΙ άτομα (Sherriff, et.al., 2011. Crisp
& McCave, 2007).
Σύμφωνα με τους κώδικες ηθικής και δεοντολογίας του επαγγέλματος, οι ψυχολόγοι
αναμένεται να κατανοούν την ποικιλομορφία και να εργάζονται χωρίς προκατάληψη. Και
μιας και τα παραπάνω δεν θεωρούνται προαπαιτούμενα για να παρακολουθήσει κανείς τα
προγράμματα σπουδών ψυχολογίας και επειδή δεν μπορεί να υποτεθεί ότι οι εκπαιδευόμενοι
ψυχολόγοι είναι εκ φύσεως απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και σεξιστικά και ομοφοβικά
πιστεύω, θα πρέπει τα ίδια τα προγράμματα σπουδών να γίνουν πιο συμπεριληπτικά σε
ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα και να εκπαιδεύσουν τους ψυχολόγους σε δεξιότητες (Alderson, 2004).
4.3 Χρήση κατάλληλης ορολογίας
Καθώς έχει ήδη αναφερθεί, η γνώση αποτελεί στοιχείο κλειδί ώστε να παρέχονται επαρκείς
και ωφέλιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ΛΟΑΤΚΙ νέους. Οι ειδικοί ψυχικής υγείας θα
πρέπει να γνωρίζουν τη σχετική ορολογία και να τη χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της εργασίας
τους με όλα τα νεαρά άτομα γενικά, αλλά και ειδικά με τα ΛΟΑΤΚΙ. Οι ψυχολόγοι θα πρέπει
να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν με άνεση τους όρους γκέι, λεσβία, αμφισεξουαλικός - ή,
τρανς, κουήρ, ίντερσεξ κλπ. Σύμφωνα με την ILGA Europe (2014):
 Ο όρος ‘λεσβία’ (lesbian) αφορά μια γυναίκα που σεξουαλικά και συναισθηματικά
ελκύεται από γυναίκες.
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 Ο όρος ‘ομοφυλόφιλος’ (homosexual), χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση ατόμων
με βάση το δικό τους κοινωνικό φύλο και το κοινωνικό φύλο του ερωτικού τους συντρόφου.
Εάν το κοινωνικό φύλο του ερωτικού συντρόφου είναι το ίδιο με το φύλο του ατόμου τότε
γίνεται η κατηγοριοποίησή του ως ομοφυλόφιλο. Πλέον αποφεύγεται η χρήση της καθώς είχε
ιατρικοποιηθεί και πολλοί νέοι τον θεωρούν προσβλητικό.
 Ο όρος ‘αμφισεξουαλικός - αμφισεξουαλική’ (bisexual) αφορά ένα πρόσωπο που
συναισθηματικά ή/ και σεξουαλικά ελκύεται από άτομα περισσότερων του ενός φύλου.
 Ο όρος ‘τρανς’ (trans) αφορά έναν όρο “ομπρέλα” που αναφέρεται στα πρόσωπα εκείνα
που η ταυτότητα φύλου τους διαφέρει από το φύλο το οποίο τους έχει αποδοθεί κατά τη
γέννηση.
 Ο όρος ‘γκέι’ (gay) αναφέρεται σε ένα άτομο που αισθάνεται σεξουαλική ή/ και
συναισθηματική επιθυμία αποκλειστικά ή κυρίως για άτομα του δικού της/ του βιολογικού
φύλου. Ωστόσο, ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για να καλύπτει όλους, τους γκέι
άνδρες, τις λεσβίες γυναίκες, ακόμα και τους αμφιφυλόφιλους - τις αμφιφυλόφιλες. Θα
πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν αναφέρεται σε άνδρες που ελκύονται σεξουαλικά ή/
και συναισθηματικά από άλλους άνδρες. Εάν η πρόθεση είναι να καλύψει όλες και όλους
χωρίς σκόπιμο αποκλεισμό, προτιμότερο είναι να χρησιμοποιείται ο όρος ΛΟΑΤΚΙ
(Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι, Τρανς, Κουήρ, Ίντερσεξ).
 Ο όρος ‘κουήρ’ (queer), αφορά και ταυτότητα φύλου και σεξουαλικό προσανατολισμό,
και έχει εξελιχθεί σε ακαδημαϊκό όρο ο οποίος περιλαμβάνει μη ετεροφυλόφιλα πρόσωπα λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλους - ες και τρανς. Παλαιότερα είχε αρνητική χροιά ως
προσβλητικός όρος, όμως πλέον έχει ανακτηθεί από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ως σύμβολο
υπερηφάνειας.
 Ο όρος ‘ίντερσεξ’ (intersex) είναι περισσότερο “ομπρέλα” παρά ενιαία κατηγορία και
αναφέρεται σε μια σειρά φυσικών χαρακτηριστικών ή παραλλαγών που βρίσκονται ανάμεσα
στα στερεοτυπικά ιδεώδη αρσενικού και θηλυκού. Τα ίντερσεξ άτομα γεννιούνται με φυσικά,
ορμονικά ή γενετικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι ούτε αποκλειστικά θηλυκά ούτε
αρσενικά ή συνδυασμός θηλυκού και αρσενικού (ILGA, 2014).
Όταν γίνεται αναφορά σε ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα δίνεται προσοχή στο λεξιλόγιο. Οι
φράσεις εκτός από φορείς νοημάτων αποτελούν και φορείς προκαταλήψεων και
στερεοτύπων. Πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση των αντωνυμιών και των άρθρων και να
απευθυνόμαστε στο άτομο χρησιμοποιώντας το όνομα με το οποίο μας συστήθηκε και τις
αντίστοιχες αντωνυμίες. Ακόμη, όταν γίνεται αναφορά στην ταυτότητα φύλου ενός ΛΟΑΤΚΙ
ανθρώπου χρησιμοποιείται πάντοτε εκείνη που επιθυμεί το ίδιο το άτομο, πχ. τρανς άνδρας ή
άνδρας κλπ. Η χρήση όρων “τραβεστί”, “τρανσέξουαλ”, “διαφυλικός” θα πρέπει να
αποφεύγονται μιας και παραπέμπουν σε κλινική ορολογία (Γαλανού, 2014. TGEU, 2011).
Δεν υφίσταται σεξουαλική ταυτότητα αλλά ταυτότητα φύλου, έκφραση φύλου και
σεξουαλικός προσανατολισμός. Δεν θα πρέπει να γίνονται αναφορές σε επιλογή ή προτίμηση
ούτε σε κλίση ή σε τρόπο ζωής. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου αφορά ένα
βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης (Kort, 2008).
Οι ειδικοί που χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία με άνεση τη μεταδίδουν και
εμπνέουν αίσθηση ασφάλειας στα νεαρά άτομα που επιθυμούν να συζητήσουν γι’ αυτά τα
ζητήματα. Επιπλέον, με τη χρήση ορολογίας που προάγει την αποδοχή οι ψυχολόγοι θα
πρέπει να αντισταθούν στη χρήση κακοποιητικών και υποτιμητικών όρων (“αδελφή”,
“ανώμαλη” κλπ.), όπως θα πρέπει να κάνουν και με τη χρήση ρατσιστικών και σεξιστικών
εκφράσεων (Bieschke, Espelage, DeBord, 2007. Crisp & McCave, 2007).
4.4 Στάσεις και προκαταλήψεις των συμβούλων ψυχολόγων
Οι περισσότεροι σύμβουλοι ψυχολόγοι θα εργαστούν κάποια στιγμή με ΛΟΑΤΚΙ νέα άτομα
ακόμη κι αν εκείνα δεν τους ανακοινώσουν την ταυτότητά τους αυτή. Οι ψυχολόγοι
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διαφέρουν ως προς τις προκαταλήψεις τους στην πρακτική τους με λεσβίες και γκέι άντρες.
Όσον αφορά την αμφισεξουαλικότητα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη προκατάληψη καθώς σε
πολλές περιπτώσεις δε γίνεται αποδεκτή ως σεξουαλικός προσανατολισμός. Η εκπαίδευση
των συμβουλευτικών ψυχολόγων σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα έχει αποτελέσματα και στη μείωση
του σεξισμού και στην αύξηση της ικανότητας να εργάζονται αποτελεσματικά με ΛΟΑΤΚΙ
θεραπευόμενους. Το σημαντικό μέγεθος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και το μεγάλο ποσοστό
της που αναζητά υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης δεν μπορούν πλέον να παραβλέπονται
ή να υποτιμούνται. Οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι θα δυσκολευτούν να αποφύγουν να
εργαστούν με ΛΟΑΤΚΙ θεραπευόμενους (Alderson, 2004).
Επομένως, είναι σημαντικό οι σύμβουλοι να γνωρίζουν τις στάσεις και τις απόψεις
τους σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα και να εμπλέκονται σε διεργασίες καλύτερης
διαχείρισής εκ μέρους τους. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επιδιώκουν τη συνεχή εκπαίδευση
και ενημέρωσή τους ώστε να βελτιώνουν την πρακτική τους με τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και
εφήβους. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει τα ζητήματα που τίθενται ακροθιγώς
στο άρθρο αυτό αλλά και πιο γενικό περιεχόμενο σε σχέση με ΛΟΑΤΚΙ θέματα όπως
workshop για σύγχρονα ΛΟΑΤΚΙ πρότυπα και προβεβλημένα πρόσωπα, μια επισκόπηση της
απόφασης να αφαιρεθεί από το διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM η ομοφυλοφιλία και σύγχρονα
σχετικά ζητήματα δεοντολογίας (Crisp & McCave, 2007).
4.5 Coming out
Η διαδικασία του coming out - της ανακοίνωσης δηλαδή του σεξουαλικού προσανατολισμού
και της ταυτότητας φύλου - του ατόμου στον εαυτό του και στους άλλους έχει διάφορα
στάδια και έχουν προταθεί κάποια μοντέλα για τον τρόπο που αυτά τα στάδια αναπτύσσονται
(Kort, 2008. Crisp & McCave, 2007). Μπορεί να υπάρχουν διαφορές σχετικές με το φύλο
όσον αφορά τις εμπειρίες των γκέι ανδρών και των λεσβιών. Ακόμη, ενώ η ανάπτυξη της
αμφισεξουαλικής ταυτότητας είναι ίδια όπως για τους γκέι και τις λεσβίες, η έρευνα δείχνει
ότι η διαδικασία του coming out είναι ελαφρώς διαφορετική για τα αμφισεξουαλικά άτομα.
Ακόμη, η συνειδητοποίηση του κοινωνικού φύλου και το coming out των τρανς ατόμων είναι
μια ξεχωριστή διαδικασία την οποία πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ειδικοί ψυχικής υγείας
(Crisp & McCave, 2007).
Οι ψυχολόγοι θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους τη διάκριση ανάμεσα στην
ταυτότητα και τη συμπεριφορά. Ενώ αρκετοί νέοι μπορεί να αισθάνονται έλξη και να
σχετίζονται συναισθηματικά ή/ και σεξουαλικά με άτομα του ίδιου φύλου, δεν θεωρούν τον
εαυτό τους ΛΟΑΤΚΙ. Ακόμη, μπορεί να απέχουν από ομοερωτικές σχέσεις και πάλι να
θεωρούν εαυτούς ΛΟΑ. Θα πρέπει να δίνεται χώρος στα άτομα να παρουσιάζουν τον εαυτό
τους όπως αισθάνονται και να αποφεύγεται η επιβολή οποιασδήποτε ‘ετικέτας’ (Sherriff,
et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007).
Οι σύμβουλοι ψυχολόγοι καλό θα ήταν να γνωρίζουν κάποια πολύ βασικά ορόσημα
για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα (Crisp & McCave, 2007), όπως: το μήνα Υπερηφάνειας και γιατί
γίνεται η Παρέλαση Υπερηφάνειας ανά τον κόσμο κάθε Ιούνιο, το συμβολισμό της σημαίας
“ουράνιο τόξο” κλπ. Κυρίως όμως θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πηγές στήριξης της
κοινότητας (Crisp & McCave, 2007), όπως είναι η Πολύχρωμη Νεότητα (Colour Youth)
στην Αθήνα, το έργο “Πες το σε μας”, η ομάδα “Υπερήφανοι Γονείς”, η τηλεφωνική γραμμή
Υποστήριξης “Δίπλα σου 11528”, το Πολύχρωμο Σχολείο, το Σωματείο Υποστήριξης
Διεμφυλικών. Σε αυτές τις πηγές μπορούν να παραπέμπουν τα νεαρά ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τις
οικογένειές τους, εάν κρίνουν ότι χρειαστεί (Crisp & McCave, 2007).
4.6 Δεξιότητες συμβούλων ψυχολόγων που εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και εφήβους
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εκ μέρους των συμβούλων είναι απαραίτητη για την εργασία τους με
ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και εφήβους. Καλό είναι να αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω των οποίων θα
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μπορέσουν να παράσχουν αποτελεσματική στήριξη σε ΛΟΑΤΚΙ νέα άτομα αλλά και σε
νέους και νέες που ακόμη αναζητούν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου τους. Θα πρέπει να δημιουργούν, κατ’ αρχήν, ασφαλή περιβάλλοντα για
αυτά τα παιδιά και εφήβους και να μην υποθέτουν το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την
ταυτότητα φύλου των νεαρών ατόμων που έρχονται για συμβουλευτική (Kort, 2008. Lemoire
& Chen, 2005).
Χρειάζεται επίσης να βοηθούν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κατά τη διαδικασία και τα στάδια
του coming out. Για τους νέους ανθρώπους που αγωνίζονται να καταλάβουν τον εαυτό τους,
την ταυτότητα φύλου τους και τα συναισθήματα έλξης προς άτομα του ίδιου φύλου, η
εφηβεία είναι μια περίοδος ζωής με ιδιαίτερες προκλήσεις. Ενώ οι ετερόφυλοι συνομήλικοί
τους έχουν πολλά θετικά πρότυπα όσον αφορά την συναισθηματική και σεξουαλική
έκφραση, οι ΛΟΑΤΚΙ νέοι δυσκολεύονται να βρουν αντίστοιχα θετικά πρότυπα. Ακόμη,
πρέπει να αντιπαλέψουν την εσωτερικεύμενη ομοφοβία και τρανσφοβία, η οποία προκύπτει
από τα ομοφοβικά και τρανσφοβικά μηνύματα που λαμβάνουν από το σχολείο, την
οικογένεια, την κοινωνία, τα ΜΜΕ κλπ. (Kort, 2008. Crisp & McCave, 2007).
Οι ψυχολόγοι θα πρέπει να βοηθήσουν τη ΛΟΑΤΚΙ νεολαία που τους συμβουλεύεται
ώστε να “ζυγίσουν” τα οφέλη και το κόστος της αποκάλυψης της ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητάς τους
σε άλλους. Πολλές φορές αυτή η αποκάλυψη έχει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αρνητικές
συνέπειες, όπως απόρριψη, παρενόχληση, βία από την οικογένεια και συνομηλίκους. Οι
σύμβουλοι θα καθοδηγήσουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα να σκεφτούν σοβαρά σε ποιον και κάτω
από ποιες συνθήκες θα μιλήσουν σχετικά με το σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την
ταυτότητα φύλου τους (Sherriff, et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007. Campos, 2005).
Οι σύμβουλοι δε θα πρέπει να υποθέτουν ότι οι δυσκολίες που φέρνουν τα ανήλικα
άτομα στο γραφείο τους έχουν σαν αιτία το σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την
ταυτότητα φύλου τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη θεραπευτική προσέγγιση
και να χαθεί η ευκαιρία για πραγματική υποστήριξη του ατόμου και του προσωπικού του
αγώνα. Επίσης, είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω στιγματισμό των νέων αυτών
ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται για την ενδυνάμωσή τους και τη δημιουργία μιας θετικής
ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητας (Sherriff, et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007).
Αυτό που θα πρέπει να κάνουν οι σύμβουλοι ψυχολόγοι είναι να δουν τα ΛΟΑΤΚΙ
νεαρά άτομα μέσα στο πλαίσιο των εμπειριών τους σαν μέλη μιας καταπιεσμένης και
στιγματισμένης κοινωνικής ομάδας. Αν και το πώς εκλαμβάνουν την ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητά
τους δεν αποτελεί την πηγή όλων των προβλημάτων τους, μπορεί ωστόσο να συνεισφέρει
στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στα προβλήματα αυτά και την υποστήριξη την
οποία δέχονται σε σχέση με αυτά (Sherriff, et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007).
Όταν αυτό κριθεί κατάλληλο, μπορούν να συμπεριληφθούν μέλη της οικογένειας και
άλλα σημαντικά πρόσωπα στη θεραπεία, πάντοτε βέβαια με τη συγκατάθεση του ΛΟΑΤΚΙ
ατόμου. Η συνεργασία με την οικογένεια μπορεί να περιλαμβάνει τη βοήθεια στην
προσαρμογή τους με την πληροφορία ότι το παιδί τους είναι ΛΟΑΤΚΙ. Οι οικογένειες των
ΛΟΑΤΚΙ ατόμων περνούν και οι ίδιες μια σειρά από στάδια στη διαδικασία προσαρμογής
στη νέα πληροφορία (Sherriff, et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007).
5. Συμπερασματικά
Η συμβουλευτική ψυχολογική υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών και εφήβων που
αντιμετωπίζουν, όπως αναφέρθηκε, τόσο ιδιαίτερες προκλήσεις σε σχέση με τους
υπόλοιπους συνομηλίκους τους είναι απόλυτα απαραίτητη για τα ίδια τα άτομα. Έτσι, θα
βελτιωθούν οι κοινωνικές τους σχέσεις, η αίσθηση εαυτού και η αυτοεκτίμησή τους, οι
συνθήκες της σχολικής τους ζωής και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις και συνολικά η σωματική
και ψυχική τους υγεία και κατ’ επέκτασιν η υγεία της κοινότητας που τους περιβάλλει
(Δαραής,2014. Sherriff, et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007). Αυτό το άρθρο προτείνει
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τρόπους για τους ψυχολόγους που εργάζονται με τις νεαρές ηλικίες να υποστηρίξουν τα
ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και νέα άτομα με υπευθυνότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα, καθώς
πολλά από τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν χωρίς βοήθεια απέναντι στα
προσκόμματα που θέτει το περιβάλλον τους.
Δεδομένων των μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ νέα άτομα,
είναι επιτακτική ανάγκη για τους ψυχολόγους να διαθέτουν τη γνώση και τις πρακτικές με τις
οποίες θα τους παρέχουν την υποστήριξη που τόσο χρειάζονται. Τα προτεινόμενα εργαλεία
που αναφέρθηκαν αποτελούν μονάχα μία βάση. Απαιτείται διαρκής ανάπτυξη και
ευαισθητοποίηση για τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, ειδικά όσον αφορά τις ευαίσθητες ηλικίες που
αποτελούν την περίοδο ανάπτυξης και συγκρότησης της ταυτότητας του κάθε ατόμου και της
μετάβασης προς την ενήλικη ζωή. Το λιγότερο που μπορούν να κάνουν οι ειδικοί στην
ψυχική υγεία να συμβάλλουν ώστε αυτή η μετάβαση να είναι ομαλή και καρποφόρα
(Δαραής,2014. Sherriff, et.al., 2011. Crisp & McCave, 2007).
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«Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαπολιτισμική Συμβουλευτική»
Η αξία της «ενσυναίσθησης» και της «γλώσσας του σώματος» στα πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα.
Περίληψη:
Ο σύγχρονος πολιτισμός, θεωρείται αποτέλεσμα πολυχιλιετούς εξελικτικής διαδικασίας, που
χαρακτηρίζεται από διαρκή, ανταγωνιστική και έντονη διαπραγμάτευση, ανάμεσα σε άτομα
και κοινωνίες. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο πολιτισμός διαχέεται παγκόσμια,
επηρεάζοντας με ταχείς ρυθμούς, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συμπεριφορά των
ανθρώπων σε σχέση με τους άλλους. Η επικοινωνία διεθνοποιείται και αποτελεί το κυρίαρχο
δομικό
στοιχείο
και
σ
νιστώσα των σύγχρονων κοινωνιών αλλά και σημαντικό, μετασχηματιστικό παράγοντα, που
αναδεικνύει ταυτόχρονα γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Καθώς, η όψη του
κόσμου αλλάζει, από την συνεχιζόμενη διαδικασία ομογενοποίησης του πλανήτη, η Ελλάδα
δέχεται έντονες πιέσεις, μέσω ανεπάλληλων μεταναστευτικών ροών για πολιτισμική
αποδοχή και αλλαγή. Ακολουθώντας ως χώρα ωστόσο, τη δυτικοευρωπαϊκή χριστιανική
κουλτούρα της μεσαίας τάξης του προηγούμενου αιώνα, δεν διαθέτει κατάλληλη
επικοινωνιακή πρακτική για εθνικές, θρησκευτικές και άλλες πολιτισμικά μειονοτικές
ομάδες. Η πολιτισμική ευελιξία, γίνεται απαραίτητη δεξιότητα αλλά και αναγκαία σε κάθε
συνεργασία (συμβουλευτική, επαγγελματική, εκπαιδευτική, παροχή υπηρεσιών υγείας κ.ά.).
Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία, αναδεικνύεται, ως φορέας, ενός νέου επικοινωνιακού
ήθους. Μέσα δε, από μια αυτόνομη, συνεργατική και δια βίου διαδικασία για το άτομο, το
βοηθά να αναπτύξει ιδιαίτερες επικοινωνιακές δεξιότητες, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με
συνθήκες αμφίδρομης αποδοχής, υπομονής, αυθεντικότητας σεβασμού, ανθρωπιάς και
κυρίως ενσυναίσθησης.
Η συστηματική διδασκαλία της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, σε εξειδικευμένους
επαγγελματίες συμβούλους γίνεται πλέον αναγκαία, ενώ η δυνατότητα πιστοποιημένης
«Διαπολιτισμικής Επάρκειας» θα μπορούσε, απευθυνόμενη κυρίως στην Ελληνική
εκπαιδευτική κοινότητα, να συμβάλει ταχύτερα στην επίλυση ζητημάτων που άπτονται
εθνικισμού, στερεότυπων και πολιτισμικών συγκρούσεων και εν τέλει μέσα από τη
κατανόηση λαών και πολιτισμών, να προάγει, στη δημιουργία ενός καλύτερου και
ειρηνικότερου κόσμου.Λέξεις-κλειδιά:
ενσυναίσθηση

επικοινωνία,

διαπολιτισμική

συμβουλευτική,

δεξιότητες,

γλώσσα,

Abstract:
Modern civilization,is considered to be a result of a multi-year evolutionary process
characterized by a lasting, competitive and intense negotiation between individuals and
societies. Today, more than ever, culture diffuses globally, influencing rapidly interpersonal
relationships and people's attitudes towards others. Communication is internationalized and is
the predominant structural element and dominant component of modern societies, but also an
important transformative factor that simultaneously highlights linguistic and cultural
specificities.
As the face of the world changes, from the ongoing process of homogenization of the
planet, Greece is under intense pressure, through unimpeded migratory flows for cultural
acceptance and change. However, as country, with Western European Christian culture of the
middle class of the previous century, does not have the most appropriate communicative
practice for national, religious or other cultural minority groups. Cultural flexibility is
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becoming a necessary skill to any cooperation (counseling, vocational, educational, health
services, etc).
Intercultural Communication emerges as a carrier of a new communicative “etho”s. Through
an independent, cooperative and lifelong process for the individual, it helps develop specific
communication skills which are inextricably linked to the conditions of two-way acceptance,
patience, authenticity, respect, humanity and mainly empathy.
The systematic teaching of Intercultural Communication from specialized
professional advicors - counselors is most needed. The possibility of certified «Intercultural
Competence» could - especially for the Greek educational community - contribute faster to
resolving issues of nationalism, stereotypes and cultural conflicts and ultimately through the
understanding of peoples and cultures, to promote, to the creation of a better and more
peaceful world.

Keywords: communication, intercultural counseling
Ευγενία Αρβανίτη-Πρεβεζάνου1

1

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Ευγενία Αρβανίτη-Πρεβεζάνου, Επικοινωνιολόγος - Σύμβουλος Ανάπτυξης
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Θεωρία και Πρακτικές

1. Επικοινωνία
«Η εξουσία της νέας εποχής!»
Η Επικοινωνία, θεωρείται η ικανότητα για επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους, η οποία
προέρχεται από την ανάγκη τους να συνδεθούν και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους, μέσω
της δημιουργίας, ανταλλαγής, ερμηνείας και αξιολόγησης διαφόρων συμβόλων, σημάτων,
πληροφοριών και μηνυμάτων. Η ορθή χρήση του λόγου, του σώματος αλλά και της σιωπής
θεωρούνται τα κυρίαρχα λειτουργικά εργαλεία στην επικοινωνία.
2. Λεκτική Συμπεριφορά και ΓλώσσαΑ
«Η σωστή χρήση τη σιωπής, είναι μια από τις μεγαλύτερες τέχνες της συνομιλίας!»
Marcus Tullius Cicero
Τα τέσσερα (4) πρώτα λεπτά σχηματίζουμε το 90% της άποψης μας για τον άνθρωπο με τον
οποίο γνωριζόμαστε, άποψη την οποία διατηρούμε σχεδόν, για πάντα. Τα ποσοστά 55–38–
07, αντιστοιχούν στην επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα σε μία πρόσωπο με πρόσωπο
συνάντηση. Συγκεκριμένα, το 55% προέρχεται από τις εκφράσεις του προσώπου (επαφή με
μάτια – πρόσωπο – κεφάλι) και κινήσεις του Σώματος-Χειρονομίες, το 38% τις μη λεκτικές
πλευρές της ομιλίας (ένταση - τόνος - χροιά - ποιότητα) και το 7% από την ομιλία καθαυτή.
Σύμφωνα με τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Jürgen Habermas, τρία είναι
τα δομικά στοιχεία που στηρίζεται η επικοινωνιακή διαδικασία: ο Πολιτισμός2, η Κοινωνία3
και η Προσωπικότητα4. Θεωρείται σημαντικό, για την επιτυχία ενός διαλόγου, να υπάρχει
κοινό υπόβαθρο ανάμεσα στους συνομιλητές, οι οποίοι θα μοιράζονται έναν κοινό ορίζοντα,
θα διαθέτουν κοινό γλωσσικό κώδικα, παρόμοιες γνώσεις, συγκεκριμένες αντιλήψεις, αξίες,
στάσεις αλλά και εμπειρίες.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών, περισσότεροι από 50 εκατομμύρια
άνθρωποι, ομιλούνται 24 επίσημες γλώσσες. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή, στην
Πολυπολιτισμική Κοινωνία5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και στην πόλη της Αθήνας,
ομιλούνται περίπου 150 περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Κάθε μία γλώσσα,
αποτελείται από πολλά επίπεδα (φωνητικό, φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό,
σημασιολογικό, πραγματολογικό κ.λπ.), με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να
επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους. Η αλληλεπίδραση και συνεργασία ατόμων με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο μπορεί να εμφανίσει γλωσσικά και σημασιολογικά
προβλήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε σύγχυση και παρανόηση. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η διαφορές ανάμεσα δυτικού και ανατολικού τρόπου σκέψης που
διακρίνονται και στη βλεμματική επαφή, το καθορισμό του προσωπικού χώρου και
τις χειρονομίες. Ότι μπορεί να θεωρηθεί ευγενικό ή κατάλληλο σε έναν πολιτισμό μπορεί να
Ο Πολιτισμός, είναι ο τρόπος και η στάση ζωής, ενός ατόμου, που διαμορφώνεται κάτω από τις ιστορικές,
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, που υφίσταται. Αποτελείται από σύμβολα, συνθήκες, αξίες,
προοπτικές, νόρμες, σχήματα συμπεριφοράς, και άλλους παράγοντες δημιουργώντας και αντίστοιχες
κοινωνικές ομάδες. Ο πολιτισμός είναι, ένα πολυδύναμο και πολύπλοκο σύνολο συστημάτων που εκφράζεται
σιωπηρά εμπεριέχει γνώσεις, πεποιθήσεις, τέχνες, ηθικούς κανόνες, έθιμα, γλώσσες και μη λεκτική
επικοινωνία.
3
Η Κοινωνία, διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
συνθήκες και προσφέρει στον άνθρωπο, σχήματα συμπεριφοράς, σύμβολα, συνθήκες, αξίες, νόρμες,
προοπτικές. Επιδεικνύει τρόπο και στάση ζωής ώστε να ενταχθεί το άτομο ως μέλος σε μια κοινωνική ομάδα.
4
Η Προσωπικότητα, χαρακτηρίζει τον τρόπο που επικοινωνεί, λεκτικά ή μη λεκτικά, ένα άτομο και ορίζεται
ως «Συμπεριφορά». Η Συμπεριφορά, επηρεάζεται και διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, όπως: κίνητρα,
αξίες, συγκινησιακή κατάσταση, δεξιότητες, στάση ζωής, πεποιθήσεις και προθέσεις.
5
Πολυπολιτισμική Κοινωνία (multicultural society), ο όρος αναφέρεται στις σύγχρονες κοινωνίες στις οποίες
ζουν και εργάζονται μαζί άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες,
έχουν διαφορετικές παραδόσεις, κουλτούρες, εθνικές, πολιτισμικές αξίες και στάσεις ζωής. Θεωρείται ότι σε
μια Πολυπολιτισμική κοινωνία οι διαφορετικές ομάδες αν και ζούνε στην ίδια περιοχή, δεν επικοινωνούν
ουσιαστικά μεταξύ τους και είναι σίγουρο ότι δεν κατανοούν επαρκώς, ο ένας τον άλλον.
2
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είναι εντελώς ακατάλληλο σε κάποιον άλλο. Η μοναδική χαρακτηριστική έκφραση, η οποία
δεν έχει διαπολιτισμικές διακυμάνσεις και θεωρείται από όλους τους ανθρώπους, παγκόσμιος
τρόπος έκφρασης φιλίας και αξιοπιστίας, είναι το «χαμόγελο».
3. Σωματική Επικοινωνία
«Το πιο σημαντικό στην επικοινωνία είναι να ακούμε αυτά που δεν λέγονται»
Σύμφωνα με εργαστηριακά πειράματα, το 93% της επικοινωνίας, έγκειται στη μη λεκτική
επικοινωνία, που εκφράζεται με τη γλώσσα του σώματος (Kinesics) και τη φυσική απόσταση
που υπάρχει, μεταξύ των επικοινωνούντων (Proxemics). Οι χειρονομίες οι στάσεις και οι
κινήσεις ενός ατόμου, λένε μία ιστορία την ώρα που η φωνή μπορεί να λέει μία άλλη.
Η γλώσσα του σώματος αλλάζει πιο δύσκολα και ελέγχεται ακόμη πιο δύσκολα, για το λόγο
αυτό είναι ένας δείκτης πιο αξιόπιστος για τις διαθέσεις ή τις προθέσεις του ατόμου που
έχουμε απέναντι μας. Η δυσκολία της λεκτικής επικοινωνίας κάνει τις περισσότερες φορές,
σημαντικότερη την µη λεκτική επικοινωνία6 η οποία ονομάζεται και Σωματική Επικοινωνία.
Στη σωματική επικοινωνία εμπλέκονται οι επιστήμες της ψυχολογίας, κοινωνιολογίας,
ανθρωπολογίας, γλωσσολογίας καθώς και οι τομείς της κινησιολογίας και
παραγλωσσολογίας. Η Σωματική Επικοινωνία, εξαρτάται από σημαντικούς παράγοντες που
άπτονται του ζωτικού χώρου7 που καθορίζει ένα άτομο, του περιβάλλοντος, της χρονικής
στιγμής, της καταγωγής, της κουλτούρας, της κοινωνικής θέσης, της ψυχικής κατάστασης
και του φύλου των επικοινωνούντων.
4. Διαπολιτισμική Επικοινωνία
«Καθρέφτης σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω!»
Ο πολιτισμός και η κουλτούρα, είναι εξελικτικές διαδικασίες μεταξύ των ανθρώπινων
κοινωνικών δεδομένων και εμπλουτίζονται συνεχώς, μέσω μόνιμης αντιπαράθεσης και
συνεχούς ανατροφοδότησης, ανάμεσα σε άτομα με κοινωνίες, καθώς συμπεριλαμβάνουν
γλώσσα, αξίες, κανόνες και έθιμα κοινωνικών ομάδων. Στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας,
με τη μετακίνηση μεταναστευτικών ροών, οι πολύγλωσσες και πολυπολιτισμικές κοινωνίες
αναπτύσσονται ταχύτατα και αντανακλούν νέα κοινωνικά δεδομένα. Η γνωριμία όμως με
διαφορετικούς πολιτισμούς δεν οδηγεί αυτομάτως στην αμοιβαία αποδοχή και το σεβασμό
και την ισότιμη ανταλλαγή με μέλη εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων, ούτε βέβαια στην
παροχή ίσων ευκαιριών και στην καταπολέμηση διακρίσεων. Ένας σύγχρονος Πύργος της
Βαβέλ δημιουργείται, καθώς η επικοινωνία μεταξύ των πολιτισμών παίρνει τη μορφή
διαπολιτισμικής διείσδυσης. Αυτό με αποτέλεσμα, να γίνεται δυσκολότερη η επικοινωνία και
να διέρχονται κρίση ταυτότητας όχι μόνο τα άτομα αλλά και οι κοινωνίες ολόκληρες.
Ο John H. Mcwhorter, γλωσσολόγος και καθηγητής στο πανεπιστήμιο Columbia, της
Νέας Υόρκης, θεωρεί ότι οι γλώσσες επικοινωνίας, τις οποίες θα μιλούν οι άνθρωποι στο

6

Μη Λεκτική Επικοινωνία (Nonverbal Communication), είναι ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο
χαρακτηρίζεται από α) την ταχύτητα στη μετάδοση του μηνύματος, β) την δυνατότητα έκφρασης
συναισθημάτων και γ) τον υψηλό βαθμό επιρροής προς τον συνομιλητή. Στην λεκτική επικοινωνία,
περιλαμβάνεται η προσωπική παρουσία, η παραγλώσσα, η επικοινωνία για διευθέτηση χώρου και χρόνου, η
συµβολική και φυσική γλώσσα (τόνο, ρυθμό, ταχύτητα λόγου, ένταση της φωνής), η γλώσσα του σώµατος και
η σιωπή.
7
Ζωτικός χώρος. Χαρακτηρίζει τον προσωπικό χώρο γύρω από κάθε άτομο που τον χρησιμοποιεί και ως
προέκταση του. Περιλαμβάνει το χώρο για τα προσωπικά του αντικείμενα καθώς και καθορισμένο χώρο γύρω
από το ίδιο του το σώμα. Ο ζωτικός χώρος χωρίζεται σε 4 ζώνες:

Ζώνη οικειότητας: 15-45 cm. Επιτρέπουμε μόνο όσους έχουν στενή συναισθηματική επαφή μαζί μας.

Προσωπική ζώνη: 46cm-1,22m .Απόσταση από τους άλλους. σε κοινωνικές εκδηλώσεις

Κοινωνική ζώνη: 1,23m- 3,60m .Απόσταση που κρατάμε σε αγνώστους ανθρώπους.
 Δημόσια ζώνη: Από 3,60m και πάνω, όταν απευθυνόμαστε σε μία μεγάλη ομάδα ατόμων.
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μέλλον, θα έχουν απλούστερη μορφή, και θα σχετίζονται άμεσα με δύο βασικούς
παράγοντες:
 τον αριθμό των παιδιών που θα μαθαίνουν μια συγκεκριμένη γλώσσα και
 την επιρροή τους από τις μαζικές μετακινήσεις και μεταναστεύσεις πληθυσμών.
Ο Milton J. Bennett (1993) αναφέρθηκε ότι για την ανάπτυξη της επικοινωνίας
μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και διαπολιτισμικών κοινωνιών8, απαραίτητη αρχή είναι η
Πολιτισμική Αυτεπίγνωση (cultural self-awareness) η οποία επιτρέπει στα μέλη μιας
κοινωνίας να κατανοούν και να αποδέχονται διαφορετικά πολιτισμικά συστήματα,
διατηρώντας ταυτόχρονα τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα. Η σύνθετη διαδικασία
επικοινωνίας, με αλλόγλωσσα άτομα ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες με διαφορετικό
πολιτιστικό υπόβαθρο, χωρίς προκατάληψη9 και στερεότυπα10, ονομάζεται, Διαπολιτισμική
Επικοινωνία.
5. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
«Υπομονή και ανεκτικότητα, είναι η πιο υγιής αντίδραση!»
Η διαδικασία αποδοχής και ενσωμάτωσης πολιτισμικών στοιχείων μιας κοινωνίας από μια
άλλη, προϋποθέτει ανεπτυγμένες ικανότητες σε επικοινωνιακό, κοινωνιογλωσσολογικό,
συνομιλιακό και στρατηγικό πεδίο. Η διαπολιτισμική επικοινωνία εξελίσσεται ως
εκπαιδευτικό εργαλείο αλλάζοντας και τα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα στην εκπαίδευση.
Ο Hohmann (1989), προτείνει την επέκταση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του ατόμου
μέσω της διαπολιτισμικής αγωγής, την οποία θεωρεί απαραίτητη καθώς στοχεύει:
 στην συνάντηση των πολιτισμών, στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας.
 στον παραμερισμό των εμποδίων που παρεμβάλλονται κατά τη συνάντηση.
 στη δρομολόγηση «πολιτισμικών ανταλλαγών» και «πολιτισμικού εμπλουτισμού».
Γνωρίζουμε ότι, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μαθαίνει μια κίνηση μέσω της
παρατήρησης και μπορεί να την αναπαραγάγει νοερά, χωρίς απαραίτητα να την εκτελέσει
και με το σώμα του. Αντίστοιχα και οι διαδικασίες της μάθησης, οι γλωσσικές δεξιότητες και
οι κοινωνικές δεξιότητες, στηρίζονται στους μηχανισμούς προσομοίωσης. Ο Γερμανός
μελετητής Helmut Essigner (1991), αναφέρει ένα μοντέλο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θα
πρέπει να διέπεται από τέσσερις βασικές αρχές: της Αλληλεγγύης, του Σεβασμού, της
εξάλειψης του Εθνικιστικού τρόπου σκέψης και κυρίως της Ενσυναίσθησης.
6. Ενσυναίσθηση
«Η αναδυόμενη μορφή της παγκόσμιας επικοινωνίας!»
Η
αφορά, την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τη
θέση, το συναίσθημα και τις σκέψεις κάποιου άλλου, χωρίς να χάσει την ακεραιότητα της
ενσυναίσθηση11

8

Διαπολιτισμική Κοινωνία: Η κοινωνία όπου άτομα με διαφορετικές κουλτούρες, εθνικές, θρησκευτικές,
πολιτισμικές ομάδες όχι απλά συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή, αλλά διατηρούν μεταξύ τους ανοιχτές διόδους
αλληλεπίδρασης, ανταλλαγής και αμοιβαίας αναγνώρισης των αξιών και του τρόπου ζωής του καθένα
ξεχωριστά.
9
Προκατάληψη: είναι η κρίση που σχηματίζουμε για κάποιον ή κάποιους χωρίς να τους ξέρουμε πραγματικά.
Οι προκαταλήψεις μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές.
10
Στερεότυπο: απόψεις και σκέψεις για ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων. Ένα στερεότυπο είναι ένα
σύνολο χαρακτηριστικών που «συνοψίζει» μία ομάδα με βάση τη συμπεριφορά, τις συνήθειες κ.τ.λ.
11
Ενσυναίσθηση (empathy), είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου, να
αντιλαμβάνεται αυτά που αντιλαμβάνεται ο άλλος με τον δικό του τρόπο και να νιώθει αυτά που βιώνει στον
εσωτερικό του κόσμο χωρίς όμως να συγχέονται με τις προσωπικές του σκέψεις και συναισθήματα (Ivey-1997).
Η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει ευρύ φάσμα συναισθηματικών καταστάσεων, όπως είναι η γνωστική, η
συναισθηματική και η σωματική ενσυναίσθηση.
Η δεξιά κροταφική διασταύρωση (rTPJ), είναι η περιοχή όπου από καιρό έχει συνδεθεί με την Ενσυναίσθηση,
τον Αυτοέλεγχο αλλά και την Ανιδιοτέλεια. Για να τη βρείτε, τοποθετείστε το δεξί δείκτη του χεριού σας στην
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δικής του ύπαρξης. Μόνο όταν κάποιος κατανοεί πώς σκέφτεται και συμπεριφέρεται ο
συνομιλητής του, δηλαδή μπορεί να μετατοπίζεται από το πολιτισμικό του πλαίσιο αναφοράς
χωρίς να εγκαταλείπει τη δική του οπτική γωνία, μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει με τον
άλλον.
Σε έρευνα του Ινστιτούτου Νευροψυχιατρικής του UCLA (ΗΠΑ) αποδείχθηκε ότι μπορούμε
να μαντέψουμε με επιτυχία τις προθέσεις των άλλων, να αντιληφθούμε τις πράξεις τους και
τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από αυτές, μέσω της Ενσυναίσθησης. Για το λόγο αυτό, οι
νευροεπιστήμονες και οι εξελικτικοί ψυχολόγοι υιοθέτησαν, την Ενσυναίσθηση, ως
δεξιότητα επικοινωνίας και εργαλείο Ψυχοθεραπείας. Η Ενσυναίσθηση, έχει τεράστια
επίδραση στις διαπροσωπικές επαφές και παρέχει ικανές και αναγκαίες συνθήκες για:
 Δημιουργία εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ των ατόμων
 Ανάπτυξη της ανεκτικότητας στο διαφορετικό, στις απόψεις των άλλων, έστω κι αν δεν
συμπίπτουν με τις δικές μας
 Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, που ευνοεί την επίλυση προβλημάτων
 Έκφραση συναισθημάτων
 Μείωση της έντασης
 Εμφάνιση πληροφοριών
7. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
«Ο σημαντικότερος τομέας στην Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Ανάπτυξη»
Όταν δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη στάση και τη συμπεριφορά του «άλλου» και κυρίως
δεν γνωρίζουμε ποιος είναι και από πού προέρχεται, οδηγούμαστε συχνά σε γενικεύσεις και
ατεκμηρίωτες θέσεις για την προσωπικότητά του. Στο πεδίο διαπολιτισμικών ζητημάτων, η
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική μπορεί να παρέμβει στην επίλυσή τους καθώς
αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη, η πολιτισμική διαφορετικότητα και τα
διαπολιτισμικά στερεότυπα.
Ένας διαπιστευμένος πολιτισμικός σύμβουλος, διαθέτει διαπολιτισμική Επίγνωση καθώς
είναι σε ετοιμότητα να ερμηνεύσει τα θέματα των εμπλεκομένων μερών και να επιλύσει
προβλήματα, μέσα από τη δική τους πολιτισμική σκοπιά. Έχει την δεξιότητα να αναγνωρίζει
ατομικούς και ευρύτερους πολιτισμικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά
των άλλων καθώς και μπορεί να κατανοεί τις διαφορετικές ή ακόμα και προκλητικές
απόψεις, χωρίς να τις επικρίνει, αλλά αντίθετα είναι έτοιμος να διευρύνει τις γνώσεις του.
8. Διαπολιτισμική Ενσυναίσθηση στην Συμβουλευτική
«Empathize with me, coach. - Έλα στη θέση μου, Σύμβουλε!»
Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση12 δεν αρκεί
και εξελίσσεται σε μορφή Διαπολιτισμικής Ενσυναίσθησης που μπορεί να θεωρηθεί και ως η
σημαντικότερη αρετή επικοινωνίας που μπορεί να διαθέτει ένα άτομο. Ο Κινέζος Honglin
κορυφή του δεξιού σας αυτιού, εκεί που συναντά το κεφάλι σας. Ανεβάστε το μια ίντσα (2,54 εκατοστά) και
πίσω μια ίντσα. Εκεί βρίσκεται η δεξιά κροταφική διασταύρωση (rTPJ).
Η αγγλική λέξη για την Ενσυναίσθηση, Empathy προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη “εμπάθεια”, που
σημαίνει “σωματική αγάπη” ή “πάθος”. Ο όρος προσαρμόστηκε από τους Hermann Lotze και Robert
Vischer για να δημιουργήσει τη γερμανική λέξη Einfühlung που σημαίνει «συναίσθημα σε», η οποία
μεταφράστηκε από τον Edward B.Titchener στο αγγλικό όρο «empathy».
Αντίθετο της ενσυναίσθησης είναι η «Αλεξιθυμία», μια κατάσταση που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που
έχουν ανεπάρκεια στην κατανόηση και έκφραση των συναισθημάτων τους. Προέρχεται από το συνδυασμό
αρχαίων ελληνικών λέξεων: αλέξω (απωθώ ή προστατεύω) και θυμός (ή αλλιώς «ψυχή» που θεωρείται ως η
έδρα του συναισθήματος).
12
Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση/Ευαισθησία (intercultural sensitivity). Το άτομο αναπτύσσει την
διαπολιτισμική του ευαισθησία σε έξι διακριτά στάδια τα οποία συγκροτούν ένα συνεχές (Bennett 1986, 1993)
όπου από το εθνοκεντρικό στάδιο (ethnocentric) καταλήγει σε ένα εθνοσχετικό επίπεδο (ethnorelative) .
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Zhu, διευκρινίζει ότι «οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, επηρεάζουν
την συμπεριφορά ενός άτομου απέναντι σε ένα άλλο και συνδέονται άρρηκτα με αμφίδρομες
συνθήκες που άπτονται στην υπομονή, αυθεντικότητα και κυρίως στην ικανότητα της
Διαπολιτισμικής Ενσυναίσθησης (Intercultural Empathy). Γι΄ αυτό, η Διαπολιτισμική
Ενσυναίσθηση, χαρακτηρίζεται από την κατανόηση της πολιτισμική ταυτότητας του άλλου
και να επικοινωνεί ανάλογα, με άτομα άλλης πολιτισμικής προέλευσης (Η. Zhu, 2011).
Είναι αποδεδειγμένο ότι ένας σύμβουλος με ενσυναίσθηση, κάνει λιγότερα επικοινωνιακά
λάθη, έχει λιγότερες πιθανότητες επαγγελματικής εξουθένωσης, εντοπίζει πιο αξιόπιστα τις
περιπτώσεις ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Με την ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής
Ενσυναίσθησης, το πρόβλημα της πολυγλωσσίας και ασυνεννοησίας, μοιάζει να βρίσκει την
λύση του και οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να συνεννοηθούν μεταξύ τους, στην ίδια
γλώσσα. Καθώς η ανάπτυξη Διαπολιτισμικών Δεξιοτήτων γίνονται απαραίτητα προσόντα για
την κατανόηση και την αποδοχή ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς,
προϋποθέτει πέραν της εκμάθησης της γλώσσας. την απόκτηση γνώσεων πολιτισμικού
περιεχομένου. Αναγκαία γίνεται και η πιστοποίηση της Διαπολιτισμικής δεξιότητας του
ατόμου, το οποίο θα μπορεί μετά από κατάλληλη εκπαίδευση να επιδεικνύει κατάλληλη
συμπεριφορά με αποτελεσματική επικοινωνία σε συνθήκες διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης,
με δυνατότητα διαχείρισης και επίλυσης ζητημάτων που άπτονται εθνικισμού13,
στερεότυπων και πολιτισμικών συγκρούσεων.
9. Διαπολιτισμική Επάρκεια (Intercultural Competence-I.C)
Πιστοποιημένη Εκπαίδευση και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διαπολιτισμική Επάρκεια (Δεξιότητα), είναι η ικανότητα για κατάλληλη συμπεριφορά και
αποτελεσματική επικοινωνία σε συνθήκες διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης με σκοπό την
κατανόηση
και την αποδοχή ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς.
Η Διαπολιτισμική Επάρκεια, θα πρέπει να πιστοποιείται μετά από σειρά εκπαιδευτικών
σεμιναρίων Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, από έγκυρους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως είναι
το Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Η Πιστοποίηση Διαπολιτισμικής Επάρκειας, θα μπορεί να δοθεί, σε
πλήθος εξειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι συνεργάζονται και επικοινωνούν σε
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και θα βεβαιώνει ότι ο κάτοχος της έχει εκπαιδευτεί και
διαθέτει:
 Πολυπολιτισμική Αυτ-επίγνωση (Cultural Self-Awareness/Bennett,1986,1993) με την
ικανότητα να αναγνωρίζει ταυτόχρονα την διαφορετική πολιτισμική πραγματικότητα του
άλλου (Κεσίδου 2007) και τις πολιτισμικές διαφορές που συνεπάγονται από αυτή, ώστε
ερμηνεύοντας εύστοχα τις κοινωνικές περιστάσεις και τις αντιδράσεις των άλλων, ώστε να
προσαρμόζουν με ευέλικτο τρόπο τη συμπεριφορά τους.
 Αντιληπτική Ικανότητα σε σχέση με την διαδικασία και τον τρόπο πρόσληψης,
ερμηνείας και κατανόησης των ερεθισμάτων που δέχεται. την εξοικείωση με κοινωνικά
σενάρια και τυπικές συναλλαγές.

13

Εθνοκεντρισμός (Ethno-centrism), (ετυμ. «έθνος»+«κέντρο») είναι η χρήση της ιδιαίτερης εθνικής
κουλτούρας ή πολιτισμού. Λειτουργεί και ως συγκριτικό μέτρο και κριτήριο άλλων πολιτισμών ή κουλτουρών
από άτομα ή κοινωνικές ομάδες, περικλείοντας συχνά και την πεποίθηση για την ανωτερότητα της. Χωρίζεται
σε στις τρεις φάσεις: Άρνηση (denial) της διαφορετικότητας, απομόνωση και διαχωρισμό των ατόμων μεταξύ
τους, Άμυνα (defense) και Ελαχιστοποίηση (minimization) των πολιτισμικών διαφορών (Bennett 1986, 1993)
Εθνοσχετικότητα, (Ethno-relativism) Πολιτισμική διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης ενός ατόμου, σε
διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Χωρίζεται στις φάσεις: της «Αποδοχής» (acceptance) και σεβασμού στην
διαφορά συμπεριφοράς και αξιών του ατόμων μεταξύ τους, της «Προσαρμογής» (adaptation) μέσω του
πλουραλισμού και της ενσυναίσθησης και της «Ενοποίησης» (integration), στο κοινωνικό περιβάλλον του
ατόμου μετά από αξιολόγηση εντός ενός αποδεκτών πλαισίων αλλά και εποικοδομητικής περιθωριοποίησης.
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 Αναγνώριση της Λεκτικής και της Μη Λεκτικής Συμπεριφοράς του άλλου,
συμπεριλαμβανομένων των εκφράσεων, στάσεων και συναισθημάτων, καθώς και της
διαπροσωπικής απόστασης και της βλεμματικής επαφής.
Τις τελευταίες δεκαετίες συνέβησαν αλλαγές στην πληθυσμιακή σύνθεση της
ελληνικής κοινωνίας οι οποίες αποτέλεσαν το κίνητρο για την εισαγωγή και της
διαπολιτισμικής διάστασης στην ελληνική κοινωνία. Η αναγνώριση των πολιτισμικών
διαφορών δεν αρκεί. Σημαντική προϋπόθεση είναι η ανοιχτότητα, ως στάση απέναντι στο
διαφορετικό και στο μη οικείο.
Στην σύγχρονη εποχή, η λεκτική επικοινωνία υποχωρεί αφήνοντας χώρο στην
διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα. Ταυτόχρονα και με την συνδρομή της
ενσυναίσθησης. η διαπολιτισμική επικοινωνία αποκαλύπτεται, σαν τη νέα γλώσσα των
ανθρώπων.
Αντίστοιχα, στην μετασχηματιζόμενη, ελληνική κοινωνία, η συστηματική και
πιστοποιημένη εκπαίδευση σε ζητήματα Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής
είναι ο ραγδαία αναπτυσσόμενος χώρος, ο οποίος θα συμβάλει στην σταδιακή απάλειψη στον
περιορισμό των πολιτισμικών συγκρούσεων.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο και ειρηνικότερο κόσμο και η
Διαπολιτισμική Επικοινωνία είναι ο δρόμος και η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική το
εργαλείο μας.
10. Βιβλιογραφία
10.1. Ελληνόγλωσση
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Προκλήσεις, Παιδαγωγικές Θεωρήσεις και Εισηγήσεις,
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(σ.187) έργο ISBN: 978-618-5040-54-3 Ιανουάριος 2014
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Παπουτσή Χαρά και Ποταμιάς Γεώργιος «Η πολυτροπική εικόνα ως μέσο προώθησης της
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Δρ. Βασίλης Κιοσσές http://vkiosses.blogspot.gr
truthseeker-vasiliki.blogspot.gr

47

Θεωρία και Πρακτικές

Άννυ Μπενέτου:(ΕΚΠΑ) Διαπολιτισμική Επικοινωνία-Ένα Αναπτυξιακό μοντέλο για τη
Διαπολιτισμική Ευαισθητοποίηση»
Γιώργου Παπατριανταφύλλου, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων «Σωματική
Επικοινωνία: Η Γλώσσα του Σώματος» http://georgepapatriantafillou.com
Διαπολιτισμική επικοινωνίας, Αρβανίτη Πρεβεζάνου Ευγενία
https://www.slideshare.net/ArvanitiPrevezanouEv/ss-72874313
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«Τέχνη και Προσωποκεντρική Συμβουλευτική . Διευκολύνοντας την
Επικοινωνία σε παιδιά και εφήβους στο Φάσμα του Αυτισμού»
Περίληψη:
Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την εφαρμογή της Τέχνης στην Προσωποκεντρική
Συμβουλευτική διαδικασία, σε παιδιά και εφήβους που έχουν διαγνωσθεί με Αυτισμό. Η
ποιότητα της Θεραπευτικής σχέσης αποτελεί τον πυρήνα της Προσωποκεντρικής
Συμβουλευτικής. Σύμφωνα με τον C. Rogers (2006) ο τρόπος με τον οποίο ο θεραπευτής
προσεγγίζει τον πελάτη θα πρέπει να διέπεται από τρεις ιδιότητες (α) ενσυναίσθηση (β)
άνευ όρων αποδοχή γ) αυθεντικότητα. Ο C. Rogers ονόμασε αυτές τις ιδιότητες ¨αναγκαίες
και επαρκείς συνθήκες¨.
Επιπλέον, στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική μέσω εκφραστικών Τεχνών η
Μουσική, η Κίνηση, το Θέατρο, τα Εικαστικά και η Δημιουργική Γραφή συνδυάζονται με
σκοπό να διευκολυνθεί η προσωπική ανάπτυξη και η θεραπευτική αλλαγή. Η
δημιουργικότητα μέσω της Τέχνης δημιουργεί νέα μονοπάτια εξερεύνησης του εαυτού,
έκφρασης και επικοινωνίας(N. Rogers, 1993). Ο προσωποκεντρικός Σύμβουλος προσπαθεί
να κατανοήσει το άτομο με Αυτισμό από το δικό του πλαίσιο αναφοράς δίνοντας έμφαση
στη σημασία των προσωπικών νοημάτων και εμπειριών. Θα συζητηθούν βασικές ιδέες της
Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής μέσω
εκφραστικών Τεχνών καθώς επίσης και της προσέγγισης της Προσωποκεντρικής
Συμβουλευτικής στα άτομα με Αυτισμό. .Σχετικά κλινικά παραδείγματα θα υποστηρίξουν
την παρουσίαση.
Λέξεις-Κλειδιά:
Προσωποκεντρική
Δημιουργικότητα, Αυτισμός

Συμβουλευτική,

Εκφραστικές

Τέχνες,
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Διεύθυνση Επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Χατζησταύρου, Ψυχολόγος MSc.-Μουσικοθεραπεύτρια, Email:
alexandra.chatzistavrou@gmail.com
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1. Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση
Ο κλινικός ψυχολόγος Carl Rogers, βασισμένος στην κλινική εμπειρία του με πελάτες,
μίλησε για την έμφυτη ικανότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι να κινηθούν θετικά προς την
ψυχολογική ωρίμανση και την προσωπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το Rogers, η δύναμη
αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και δουλεύει διαρκώς με στόχο να
ικανοποιήσει τις βιολογικές, ψυχολογικές και νοητικές ανάγκες του ατόμου(Iosifidi and
Iosifidis, 2008). Πιο συγκεκριμένα, ο Rogers(2006) ονόμασε αυτήν την εσωτερική δύναμη
“ τάση πραγμάτωσης” και την τοποθέτησε στην καρδιά της Προσωποκεντρικής
Προσέγγισης. Η τάση πραγμάτωσης κινείται θετικά με σκοπό να υποστηρίξει την ανάπτυξη
, τη διεύρυνση και την εξέλιξη του οργανισμού( Mery, 2002). Επιπλέον, η τάση
πραγμάτωσης ενισχύει την ικανότητα του οργανισμού να κινείται ομαλά σε μια διαρκώς
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα , αλληλεπιδρώντας θετικά και δημιουργικά με το
περιβάλλον.( Sanders, 2007). Οι ποιότητες που συνθέτουν την τάση πραγμάτωσης είναι
όμοιες με αυτές της δημιουργικότητας, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαρκή
διαδικασία του ατόμου για αυτοεξερεύνηση, διεύρυνση και ωριμότητα( Rogers,2006).
Ωστόσο, ο Rogers τόνισε το ρόλο του περιβάλλοντος στην ενδυνάμωση της τάσης
πραγμάτωσης αναφέροντας ότι ένα υποστηρικτικό, σταθερό και ασφαλές περιβάλλον
επιτρέπει στη δύναμη αυτή να δουλεύει αδιάλειπτα με σκοπό να ικανοποιεί όλες τις
ανάγκες του οργανισμού( Mearns and Thorne, 2007)
Στον πυρήνα της Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας συναντούμε την ποιότητα της
θεραπευτικής σχέσης. Ο τρόπος με τον οποίο ο θεραπευτής προσεγγίζει τον πελάτη θα
πρέπει να έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά: α) ενσυναίσθηση, β) άνευ όρων αποδοχή, γ)
και αυθεντικότητα. Ο Rogers ονόμασε αυτές τις ιδιότητες “ αναγκαίες και επαρκείς
συνθήκες τονίζοντας την καταλυτική επίδραση που έχει η ζεστή , ειλικρινής και γεμάτη
αποδοχή στάση του θεραπευτή στην προσπάθεια του πελάτη να ωριμάσει ψυχολογικά και
να επιτύχει μια εποικοδομητική αλλαγή στην προσωπικότητα του(Bozarth, 1998).
O Rogers περιέγραψε τη συνθήκη της ενσυναισθητικής κατανόησης, ως μια
απαιτητική και διαρκώς μεταβαλλόμενη διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευτής
προσπαθεί να δει μέσα από τα μάτια του πελάτη με στόχο να κατανοήσει πώς εκείνος
βιώνει τον κόσμο( Cooper, 2007). Σύμφωνα με το Rogers(2006) ,όταν ένα άτομο βιώνει μια
θεραπευτική σχέση που χαρακτηρίζεται από ενσυναισθητική κατανόηση, ψυχολογική
ασφάλεια και αποδοχή , τότε το άτομο αυτό θα είναι και πιο δημιουργικό.
Με τον όρο “ άνευ όρων αποδοχή”o Rogers(Mearns and Thorne, 2007) περιέγραψε τη
ζεστή και γεμάτη αποδοχή ματιά του θεραπευτή στο σύνολο της ύπαρξης του πελάτη.
Φαίνεται πως όλοι οι άνθρωποι βιώνουν μια βαθιά και διαρκή ανάγκη για αποδοχή . Ο
Rogers ονόμασε αυτή την ανάγκη “ άνευ όρων αποδοχή ”(Mery, 2002). Ο πελάτης
περιγράφει την υποκειμενική του ματιά στον κόσμο και ο θεραπευτής ακούει χωρίς να
κρίνει ή να αξιολογεί τη φαινομενολογική αίσθηση του πελάτη για τον κόσμο(BarrettLennard, 2007).
Η συνθήκη της αυθεντικότητας αναφέρεται στη δέσμευση του θεραπευτή να είναι
γνήσια παρών σε κάθε στιγμή της θεραπευτικής συνεδρίας( Cornelius-White, 2007). O
Rogers είχε υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα της προσωπικής δουλειάς που χρειάζεται να
κάνει ένας θεραπευτής με στόχο την ακριβή συμβολοποίηση των εμπειριών του και την
επίγνωση της συναισθηματικής του κατάστασης την κάθε στιγμή(Mearns and Thorne,
2007)
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2. Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία μέσω Εκφραστικών Τεχνών
Η Natalie Rogers – κόρη του Carl Rogers- ενσωμάτωσε τις εκφραστικές Τέχνες στην
προσωποκεντρική ψυχοθεραπευτική διαδικασία υποστηρίζοντας ότι η καλλιτεχνική
δημιουργία μέσω της μουσικής, της κίνησης, της δημιουργικής γραφής των εικαστικών και
του θεάτρου συνεισφέρει στη θεραπευτική διαδικασία και την προσωπική ανάπτυξη του
ατόμου( N. Rogers, 1993)Η Natalie Rogers τόνισε το ρόλο της δημιουργικότητας στη
Θεραπεία μέσω εκφραστικών Τεχνών υποστηρίζοντας ότι η δημιουργική διαδικασία
ενισχύει την αυτοεξερεύνηση, την αυτοέκφραση και την επικοινωνία. Σύμφωνα με τη N.
Rogers,όλοι οι άνθρωποι έχουν μια έμφυτη ικανότητα να είναι δημιουργικοί. Η
δημιουργική διαδικασία ενσωματώνει πληροφορίες από το σώμα . το μυαλό και τη
συναισθηματική κατάσταση του ατόμου( N.Rogers, 1993)
Σύμφωνα με τη N.Rogers(2007) η δημιουργικότητα είναι θεραπευτική. Αν και η
δημιουργική διαδικασία τρέφει την ψυχοθεραπεία δίνοντας σημαντικές πληροφορίες που
αφορούν την ύπαρξη του πελάτη , η δημιουργική διαδικασία και μόνο αυτή, μπορεί να
οδηγήσει σε μια επανορθωτική εμπειρία. Επιπλέον, η N. Rogers(1993) υποστήριξε ότι στην
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία μέσω Τεχνών, οι διευκολυντές δεν αξιολογούν το
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της δημιουργικής διαδικασίας με αισθητικούς όρους ή με σκοπό
να αναλύσουν την προσωπικότητα του ατόμου .
Η Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία μέσω Τεχνών διέπεται από δύο βασικές
θεωρητικές αρχές: α)την αξία της θεραπευτικής σχέσης και β) την πεποίθηση ότι όλοι οι
άνθρωποι έχουμε μια έμφυτη δημιουργική ικανότητα. Αυτός ο εσωτερικός ,δημιουργικός
πυρήνας μπορεί να οδηγήσει στην επίγνωση του εαυτού. Η δημιουργική διαδικασία μπορεί
να είναι μια επανορθωτική εμπειρία( N.Rogers, 1993).
Με τον όρο “ δημιουργική διασύνδεση” η N.Rogers επιχείρησε να περιγράψει το
συνδυασμό των τεχνών κατά τη θεραπευτική συνεδρία. Σύμφωνα με τη N. Rogers κατά τη
δημιουργική διασύνδεση η μια μορφή τέχνης συναντά και ενεργοποιεί την άλλη μορφή
τέχνης. Το προϊόν αυτού το δημιουργικού διαλόγου συχνά αναδύεται από το ασυνείδητο
απελευθερώνοντας αναμνήσεις και συναισθήματα( N.Rogers, 1993)
3. Η Προσωποκεντρική ματιά στον Αυτισμό
Ο αυτισμός είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή που προκαλεί σοβαρά ελλείματα στην
επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η έρευνα στο πεδίο αυτό επιβεβαιώνει το
νευροβιολογικό υπόβαθρο του Αυτισμού.
Η προσωποκεντρική σύμβουλος χρησιμοποιεί τη διάγνωση με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση της αιτιολογίας του Αυτισμού αλλά και των ελλειμάτων που προκαλούνται από
αυτή τη σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή. Καθώς ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του
Αυτισμού είναι οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που εντοπίζουμε στην κλινική εικόνα των
ατόμων, πρωταρχικός στόχος της συμβούλου είναι να κατανοήσει Πώς βιώνει το παιδί με
αυτισμό τον κόσμο. Παράλληλα, η σύμβουλος μένει προσηλωμένη στις αρχές της
προσωποκεντρικής θεωρίας προσπαθώντας να διατηρήσει τις ποιότητες της θεραπευτικής
σχέσης( Knibbs and Moran, 2009).
Αρχικά, η θεραπεύτρια προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ζεστό περιβάλλον ,όπου
τιμάται το σύνολο της ύπαρξης του παιδιού. Η θεραπεύτρια προσπαθεί να προσεγγίσει
ενσυναισθητικά το παιδί για να κατανοήσει την αίσθηση του για τον κόσμο. Η προσπάθεια
αυτή έχει διάρκεια και προϋποθέτει σεβασμό και αποδοχή της διαφορετικότητας .Στην
προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία, η άνευ όρων αποδοχή εμπεριέχει το σεβασμό προς το
άτομο αλλά και την πίστη ότι η προσωπική ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί( Portner,2005).
Κατά τη θεραπευτική διαδικασία, το παιδί μπορεί να υπάρξει χωρίς το φόβο να αξιολογηθεί
για τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τη θεραπεύτρια. Επιπλέον το παιδί δεν πρέπει
να επιτύχει συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους. Καμία αλλαγή δεν επιβάλλεται. Εν
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τούτοις, η θεραπεύτρια προσδοκά πως η εμπειρία ενός ζεστού , μη-απειλητικού
θεραπευτικού περιβάλλοντος, θα διευκολύνει τελικά τη θεραπευτική αλλαγή (
Portner,2005).
4. Κλινικό Παράδειγμα
Ο Π. είναι 10 ετών και έχει διαγνωστεί με σύνδρομο Asperger. Καλείται να ανταπεξέλθει
στα καθήκοντα ενός εξαιρετικά απαιτητικού ιδιωτικού σχολείου. Παράλληλα , ένα μέλος
της οικογένειας του έχει διαγνωστεί με μια σοβαρή ψυχική νόσο. Οι γονείς του τον
περιγράφουν ως ένα απομονωμένο και επιθετικό παιδί. Επίσης , αναφέρουν ότι παρουσιάζει
εμμονές οι οποίες του δημιουργούν ευερεθιστότητα και άγχος. Ο Π. είχε κατανοήσει ότι
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ήταν ελεύθερος να αυτοσχεδιάσει στα μουσικά όργανα, να
γράψει τους στίχους τραγουδιού και να δημιουργήσει τη μελωδία, να χορέψει , να
ζωγραφίσει, να υποδυθεί ρόλους ή απλά να μιλήσει. Ο Π. χρησιμοποιούσε μουσικό
αυτοσχεδιασμό, παιχνίδι ρόλων και ζωγραφική για να επεξεργαστεί έντονα συναισθήματα
και εμμονικές σκέψεις που τον κατέκλυζαν.
Συνεδρία 1
Ο Π. αποφάσισε να υποδυθεί 3 ρόλους ταυτόχρονα: τον εαυτό του, ένα αγόρι με το όνομα
Βασίλη και τον αδερφό του Βασίλη. Μου έδινε διαρκώς οδηγίες σχετικά με τον μουσικό
αυτοσχεδιασμό και το παιχνίδι ρόλων. Ζήτησε να τον συνοδεύσω στο πιάνο .
Χτυπώντας δυνατά το τύμπανο είπε:
 Ο Βασίλης έχει χτυπηθεί πολύ από τον αδελφό του, τόσο πολύ που δεν μπορείς να τον
βοηθήσεις. Το χτύπημα είναι τόσο δυνατό που τα όργανα του έχουν πεταχτεί έξω.
Χτυπώντας διαρκώς το τύμπανο ήρθε μπροστά μου και άρχισε να ρωτά και αμέσως
μετά να απαντά:
 Τι είναι αυτό στην μπλούζα σου ; Είναι το στομάχι του Β.
 Τι είναι αυτές οι κλωστές στους τοίχους; Είναι τα νεύρα του Β.
 Τι κρατάω στα χέρια μου ; Κρατάω την καρδιά του Β.
Μου ζήτησε να κάνω εμετό επειδή όλο αυτό ήταν αηδιαστικό .Ήταν ιδρωμένος,
αναψοκοκκινισμένος. Ισχυρίστηκε ότι κανείς δεν μπορεί να σώσει το Β. από τον αδερφό
του. Στη συνέχεια ζωγράφισε μια κρεμάλα και το Β. που τον είχε σκοτώσει ο αδερφός του.
Στην ίδια κρεμάλα έβαλε και τους γονείς του Β.
Συνεδρία 2
Μου ζήτησε να παίξουμε ένα παραμύθι που είχε σκεφτεί το διάστημα ανάμεσα στις
συναντήσεις μας. Παράλληλα, ήθελε και οι δύο να αυτοσχεδιάζουμε στα όργανα.
Το παραμύθι
Ήταν ο τρελός διευθυντής ενός εργοστασίου που χτυπάει και απολύει το προσωπικό. Εγώ
ήμουν ένας εργάτης που έπρεπε να λύσω ένα πρόβλημα συναντώντας τον “άνδρα με την
άγρια μάσκα”. Εγώ φοβόμουν. Ο άνδρας με την ¨άγρια μάσκα¨ με έβαλε σε ένα δωμάτιο το
οποίο ήταν ¨το τελευταίο μέρος για τους ζωντανούς¨. Σε ένα άλλο δωμάτιο υπήρχαν όλα τα
είδη των βασανιστηρίων. Τελικά επέλεξε να μην σκοτώσει τον εργάτη.
Ο Π. ήταν δημιουργικός συνδυάζοντας τις τέχνες σε κάθε συνεδρία και για ολόκληρη
την ώρα. Ανέφερε ότι σκεφτόταν το παιχνίδι ρόλων και τα μουσικά όργανα όλη την
εβδομάδα μέχρι την επόμενη συνάντηση μας. Η θεραπεία ήταν ένα ασφαλές μέρος για
εκείνον όπου ένιωθε ότι ήταν αποδεκτό να εκφράσει όλες εκείνες τις επιθετικές, εμμονικές
σκέψεις που τον κατέκλυζαν και τον έκαναν δυσλειτουργικό. Η ενσυναισθητική κατανόηση
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και η άνευ όρων αποδοχή κατάφεραν να κρατήσουν τη διαδικασία επιτρέποντας στον Π. να
δείξει την πιο σκοτεινή και φοβισμένη πλευρά του. Προσπάθησα να είμαι δίπλα του στη
δημιουργική αναπαράσταση της εσωτερικής βίαιης και εξαιρετικά οδυνηρής
πραγματικότητάς του. Η δημιουργική διασύνδεση έγινε το όχημα για να εκφράσει την
αίσθηση του για τον κόσμο. Η μουσική, το παιχνίδι ρόλων , η κινηση και τα εικαστικά
έδειχναν να τον απελευθερώνουν από αρνητικές σκέψεις αι συναισθήματα. Οι γονείς του
ανέφεραν ότι πριν τις συνεδρίες ήταν ανήσυχος ενώ μετά έδειχνε ήρεμος και ήταν πιο
δεκτικός στο πρόγραμμα που έπρεπε να ακολουθήσει.
3. Επίλογος
Η προσωποκεντρική σύμβουλος πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια έμφυτη, δυνατή
και διαρκή τάση να πραγματώσουν το δυναμικό τους. Όταν το άτομο βιώσει αποδοχή και
κατανόηση, η προσωπική ανάπτυξη είναι δυνατή .Σύμφωνα με την προσωποκεντρική
θεωρία ο σεβασμός στην υποκειμενική εμπειρία του ατόμου είναι θεμελιώδης αρχή της
θεραπευτικής διαδικασίας, η οποία διευκολύνει εξαιρετικά τους θεραπευτικούς στόχους.
Στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία μέσω εκφραστικών Τεχνών, η Μουσική, ο
Χορός, το Θέατρο, τα Εικαστικά και η Δημιουργικη γραφή συνδέονται μέσα από τη
δημιουργική διαδικασία προτείνοντας ένα μη απειλητικό, μη κατευθυντικό θεραπευτικό
μοντέλο. Τα παιδιά και οι έφηβοι με Αυτισμό μπορούν να αλληλεπιδράσουν και να
εκφραστούν , επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερη αίσθηση εαυτού, συναισθηματική ρύθμιση,
αυτοεκτίμηση και ευχαρίστηση.
Για τη θεραπεύτρια, η δημιουργική διαδικασία γίνεται μια μοναδική εμπειρία κατά
την οποία έχει την ευκαιρία να συναντήσει τα βαθύτερα επίπεδα του εσωτερικού κόσμου
ενός παιδιού που παλεύει να υπάρξει.
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«Η Ψυχοδυναμική Προσέγγιση στο Executive Coaching»

Abstract:
This article seeks to present the psychodynamic perspective in executive coaching. The
approach in question, is based on the psychoanalytical study of organisations and it
essentially implements the psychodynamic theories in the world of executive coaching.
Strange though the link between psychodynamic theories and the world of enterprises
and organisations may seem, in reality, psychodynamic executive coaching is the
product of a fruitful combination which introduces the examination of unconcious dynamics
in the practice of coaching. This article examines the theoretical background of this type of
coaching as well as the circumstances where it is most effective and those where it should be
avoided.
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1.Ορισμός του executive coaching
Σύμφωνα με τον Feldman (2001), το executive coaching αποτελεί ουσιαστικά μια μορφή
ατομικής συμβουλευτικής η οποία εστιάζει στα ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία.
Δίνει στον πελάτη ένα ισχυρό feedback όσον αφορά τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του και
έχει ως στόχο να βελτιώσει την απόδοση του στην συγκεκριμένη θέση εργασίας. Σύμφωνα
με τον Kilburg (2000), πρωταρχικός σκοπός του executive coaching είναι να αλλάξει την
αποδοτικότητα του ατόμου μέσα στον συγκεκριμένο οργανισμό, ενώ ο Kets de Vries (2008)
τονίζει ότι το coaching έχει στόχο να βοηθήσει τo άτομο ή την ομάδα να επιτύχoυν έναν από
κοινού καθορισμένο στόχο και να φτάσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Πρόκειται για
μια υπηρεσία που απευθύνεται στους executives και γίνεται είτε one to one είτε ομαδικά και
αποσκοπεί στο να δημιουργήσει υγιέστερους και πιο αποδοτικούς οργανισμούς δεδομένου
ότι όταν ο executive γίνει πιο αποδοτικός βελτιώνεται η συνολική λειτουργία του οργανισμού
(Κets de Vries, 2006).
Ο coach μπορεί είτε να εργάζεται στον οργανισμό είτε να συνεργάζεται μαζί του ως
εξωτερικός συνεργάτης. Οι εσωτερικοί coaches συνήθως γνωρίζουν περισσότερα για τον
οργανισμό. Από την άλλη μέρια όμως το θέμα της εμπιστευτικότητας είναι πολύ ευαίσθητο
σε αυτή την περίπτωση. Η εμπιστοσύνη αποτελεί πάντα απαραίτητη προϋπόθεση του
επιτυχημένου coaching ( Kets De Vries, 2008).
2. Η σημασία της ψυχοδυναμικής προσέγγισης στο εταιρικό περιβάλλον
Παρά το γεγονός ότι στο executive coaching εφαρμόζεται μια ευρεία γκάμα μεθόδων και
προσεγγίσεων, η ψυχαναλυτική προσέγγιση συχνά απορρίπτεται στα πλαίσια των εταιρειών.
Ωστόσο, σύμφωνα με τoν Kets de Vries (2006) δεν πρέπει να αποκλείουμε την ψυχανάλυση
από το εργασιακό περιβάλλον θεωρώντας την εξατομικευμένη ή προσανατολισμένη στην
ψυχική ασθένεια καθώς αρκετές φορές η συμπεριφορά των ατόμων στην εργασία τους
επηρεάζεται από ασυνείδητες διεργασίες. Αυτές τις διεργασίες λοιπόν, οι οποίες διέπουν την
οργανωσιακή συμπεριφορά έχει ως στόχο να εξετάσει η ψυχοδυναμική προσέγγιση στο
executive coaching, η οποία βασίζεται πάνω στις ψυχαναλυτικές αρχές. Άλλωστε, όπως
υπογραμμίζει ο Κilburg (2000), πολλοί coaches θεωρούν χρήσιμη την ψυχοδυναμική θεωρία
για να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα των οργανισμών και να υποστηρίξουν τις
παρεμβάσεις τους όταν αντιμετωπίζουν πολλές αντιστάσεις ή υπερβολικά φορτισμένες
συναισθηματικά καταστάσεις.
Σύμφωνα με την ψυχοδυναμική προσέγγιση, οι ασυνείδητοι φόβοι, οι επιθυμίες και οι
φαντασιώσεις του executive επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά του στην
εργασία του (Κilburg,2004). Πιο συγκεκριμένα, ο Diamond (2000) εξηγεί ότι οι
ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις στο executive coaching βασίζονται στα δυναμικά των ομάδων
αλλά και στις ασυνείδητες συναισθηματικές και γνωστικές διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν
χώρα στο μυαλό του πελάτη. H ανάλυση αυτων των διεργασιών οδηγεί στην βαθύτερη
κατανόηση των διαπροσωπικών ανταλλαγών αλλά και των επιρροών που πραγματοποιούνται
στο χώρο εργασίας. Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη σύνοψη των κυριότερων
ψυχαναλυτικών θεωριών έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το
θεωρητικό πλαίσιο του ψυχοδυναμικου executive coaching.
3.Βασικές αρχές ψυχοδυναμικής θεωρίας
Η σύγχρονη ψυχαναλυτική θεωρία βασίζεται σε τρία διαφορετικά ρεύματα σκέψης. Το
πρωτο ρεύμα βασίζεται στο έργο του Φροϋντ και την κλασική ψυχαναλυτική θεωρία ενώ το
δευτερο έχει τις ρίζες του στην θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων και στα έργα της
Μelanie Klein και του Donald Winniccot. Τέλος, το τρίτο ρεύμα βασίζεται στο έργο του
Kohut για την ψυχολογία του εαυτού (Diamond).
Όσον αφορά το πρώτο ρεύμα, ο Kilburg (2004) συνοψίζει την θεωρία της σύγκρουσης,
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η οποία βασίζεται στη φροϋδική ψυχανάλυση ως εξής: Αρχικά, ένα μεγάλο μέρος των
σκέψεων, των συναισθημάτων και των κινήτρων των ατόμων είναι ασυνείδητα και οι
πρώιμες εμπειρίες της ζωής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που τα ίδια μεγαλώνουν
και αλληλοεπιδρούν με τους άλλους. Επιπλέον, οι άνθρωποι έχουν περίπλοκες ψυχολογικές
δομές οι οποίες παράγουν συχνά διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι στις ίδιες σκέψεις ή
συναισθήματα γεγονός που προκαλεί έντονες ενδοψυχικές συγκρούσεις. Aυτές οι
ενδοψυχικές συγκρούσεις προκαλούν έντονη συναισθηματική αντίδραση και λόγω αυτής της
δυσαρέσκειας τα άτομα χρησιμοποιούν μια σειρά από συμπεριφορές, οι οποίες ονομάζονται
μηχανισμοί άμυνας, για να κρατήσουν αυτό το υλικό μακριά από την συνείδηση. Οι
συμπεριφορές αυτές μπορεί να γίνουν δυσλειτουργικές και να παράγουν συμπτώματα όπως
άγχος και κατάθλιψη.
Ένα άλλο ρεύμα σκέψης που είναι κεντρικό στην ψυχαναλυτική θεώρηση βασίζεται
στην θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων. Η συγκεκριμένη θεωρία τονίζει ότι τα μοτίβα
σχέσεων τα οποία αποκτούμε στην πρώιμη παιδική ηλικία επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο
με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους στην ενήλικη ζωή. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη
του ατόμου περνά από διάφορα στάδια ξεκινώντας από το στάδιο της πλήρης εξάρτησης του
βρέφους μέχρι να φτάσει στο στάδιο του ανεξάρτητου και λειτουργικού ενήλικα. Η αποτυχία
του ατόμου να διέλθει ομαλά από αυτά τα στάδια και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που
αυτά εμπεριέχουν, καθώς επίσης και τα δυσλειτουργικά μοτίβα σχέσεων της παιδικής ηλικίας
επηρεάζουν τον τρόπο που διαμορφώνει σχέσεις κατα την ενηλικίωση. Τα μοτίβα των
σχέσεων του κάθε ατόμου παραμένουν ασυνείδητα στην ενήλικη ζωή (Κilburg, 2004).
Τέλος, ιδιαιτέρα σημαντική επιρροή στην ψυχαναλυτική θεωρία άσκησε και το έργο
του Kohut για την ψυχολογία του εαυτού. Ο Kohut έδωσε έμφαση στην μεταβίβαση του
«καθρεπτίσματος» και της «εξειδανίκευσης» ενώ θεωρούσε ότι η ανικανότητα των γονέων
να καθρεπτίσουν με ενσυναίσθηση τις ανάγκες του βρέφους έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
μετέπειτα ψυχική ανάπτυξη και μπορεί να οδηγήσει στην ψυχική ασθένεια.
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξηγήσει πώς συνδέονται οι ψυχοδυναμικές
θεωρίες με το executive coaching μέσα από τα έργα των κυριότερων θεωρητικών του
ψυχοδυναμικού coaching.
4. Η εφαρμογή των ψυχοδυναμικών θεωριών στο coaching
Επομένως, όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, στην ψυχοδυναμική προσέγγιση θεωρείται ότι οι
σκέψεις, οι φαντασιώσεις, και οι επιθυμίες του executive που είναι εκτός της συνείδησής του
ασκούν μεγάλη επίδραση στην συμπεριφορά του (Κilburg, 2004). Έτσι, ο coach με
ψυχοδυναμικό προσανατολισμό εστιάζεται στην ανάλυση των ασυνείδητων αυτών
δυναμικών τα οποία προσπαθεί να εξηγήσει μέσω της μεταβίβασης για να βοηθήσει τον
πελάτη. Η μεταβίβαση είναι ο ψυχαναλυτικός όρος που χρησιμοποιούμε για να
περιγράψουμε την επανάληψη παιδικών μοτίβων σχετίζεσθε στο εδώ και τώρα. Το να
κατανοήσουμε την μεταβίβαση μας βοηθάει να κατανοήσουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε
με τους άλλους. Έτσι, η προσοχή του πελάτη και του coach στρέφεται πέρα από την απλή
παρατήρηση της συμπεριφοράς και επικεντρώνεται στις σχέσεις του πρώτου με τους άλλους
στον χώρο εργασίας (Diamond).
Βασιζόμενος στην ψυχοδυναμική προσέγγιση, ο Kets de Vries (2004) παρατηρεί τους
οργανισμούς μέσα από μια κλινική οπτική τονίζοντας πως οι leaders παρά τις ικανότητες
τους έχουν και κάποιες σκοτεινές πλευρές όπως αντιφατικές επιθυμίες, φόβους και άγχη οι
οποίες δυσχεραίνουν το έργο τους, καθώς το παρελθόν τους επηρεάζει σημαντικά την
συμπεριφορά τους στο παρόν (Kets de Vries 2008). Σίφωνα με αυτή την οπτική, η ψυχική
ασθένειά νοείται περισσότερο ως ένα φάσμα παρά ως μια έννοια διχοτομική αφού οι ίδιες
διεργασίες πραγματοποιούνται τόσο στην περίπτωση της ψυχικής ασθένειας όσο και στην
περίπτωση της φυσιολογικής συμπεριφοράς (Kets de Vries 2006).
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Πιο συγκεκριμένα, ο Kets de Vries (2004), εστιάζει στον ρόλο της μεταβίβασης στο
εργασιακό πλαίσιο καθώς και στην σχέση του με τα επίπεδα ναρκισισμού που παρουσιάζουν
ορισμένοι executives. Συχνά στον εργασιακό χώρο παρατηρείται μεταβίβαση
συναισθημάτων μεταξύ του leader και των followers. Με άλλα λόγια, οι followers δεν
ανταποκρίνονται στον leader όπως είναι στην πραγματικότητα αλλά προβάλλουν σε αυτόν
σκέψεις και συναισθήματα που προέρχονται από την παιδική τους ηλικία και την σχέση τους
με τους σημαντικούς άλλους της ζωής τους. Στο εργασιακό πλαίσιο κυριαρχούν δύο είδη
μεταβίβασης: η «εξιδανίκευση» και το «καθρεπτίσμα». Οι followers εξιδανικεύουν τον
leader και ο leader από την μεριά του καθρεπτίζει την ανάγκη του για προσοχή και θαυμασμό
στις φαντασιώσεις των ακολούθων του. Οι leaders με υψηλά επίπεδα ναρκισσισμού τείνουν
να ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά σε αυτή την εξιδανίκευση πιστεύοντας ότι είναι
πράγματι τόσο εξαιρετικοί ενώ θυμώνουν πάρα πολύ όταν κάποιος αντιπαρατεθεί μαζί τους
εκφράζοντας μια αντίθετη γνώμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός άσχημου
κλίματος στην εταιρεία καθώς οι υπάλληλοι χωρίζονται σε αυτούς που είναι υπέρ και σε
αυτούς που είναι κατά του leader. Εν τέλει, όσοι είναι κατά του leader διώκονται ως
«αποδιοπομπαίοι τράγοι» ενώ οι υπόλοιποι για να μην βρεθούν απέναντι από τον leader
υοθετούν μηχανισμούς άμυνας όπως η «ταύτιση με τον επιτιθέμενο ».
Έτσι, οι ακόλουθοι μεταμορφώνουν τους εαυτούς τους από αυτούς που απειλούνται σε
αυτούς που απειλούν μέχρι φυσικά να καταλάβουν πως θα είναι οι επόμενοι που κάποια
στιγμή θα βρεθούν αντιμέτωποι με την οργή του leader και να προσπαθήσουν να τον
απομακρύνουν. 'Έπομένως, σύμφωνα με τον Kets de Vries(2003), η σχέση μεταξύ των
leaders και των followers «μολύνεται» από τα μεταβιβαστικά δυναμικά τα οποία μπορεί σε
ορισμένες περιπτώσεις να αποβούν καταστροφικά .
Ο H.Levinson, σύμφωνα με τον Diamond (2003), επηρεασμένος επίσης από την
ψυχανάλυση εισήγαγε τον όρο του ψυχολογικού συμβολαίου για να περιγράψει τις αμοιβαίες
προσδοκίες που έχουν αφεντικά και υπάλληλοι από την μεταξύ τους συνεργασία σε
συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ιδέα του «ιδανικού εαυτού»
στην εργασία, επηρεασμένος από την ψυχολογία του εαυτού του Κοhut, θέλοντας να τονίσει
την συναισθηματική επένδυση του ατόμου στην εργασία του. Ουσιαστικά, θεωρούσε ότι η
κατανόηση αυτής της επένδυσης μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε τη σύγκρουση που
παρατηρείται μερικές φορές μεταξύ του ατόμου και του οργανισμού.
5. Το ψυχοδυναμικό coaching στην πράξη
Η εφαρμογή του ψυχοδυναμικού μοντέλου στην πρακτική του coaching βασίζεται κυρίως
στην αναγνώριση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών μοτίβων τα οποία κυριαρχούν
στη ζωή του πελάτη αλλά και στη διαμόρφωση υποθέσεων από μέρος του coach. Oι coaches
βασιζόμενοι στην ψυχοδυναμική υπόθεση την οποία δεν αποκαλύπτουν όμως στον πελάτη,
μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο που θα κινηθούν στην συνέχεια (Sandler 2012).
Επίπλέον, σημαντικά στοιχεία στην πρακτική του ψυχοδυναμικού coaching είναι,
σύμφωνα πάντα με την Sandler (2012), η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης αλλά και η
διαχείριση του άγχους του πελάτη . Η διαμόρφωση ενός κλίματος μέσα στο οποίο ο πελάτης
θα νιώθει άνετα αλλά και η προσφορά θετικού feedback παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην
εξέλιξη του coaching .
Κατά τις πρώτες συνεδρίες είναι επίσης σημαντική η διαχείριση διαφόρων
συμπεριφορών που μπορεί να εμφανιστούν από μέρους του πελάτη. Πιο αναλυτικά, η ύπαρξη
ανάμεικτων συναισθημάτων για την όλη διαδικασία, ο θυμός προς τον οργανισμό και προς
τον coach, ειδικά αν το coaching έχει επιβληθεί από την εταιρεία, ή η ντροπή του πελάτη
επειδή ζητά την συμβολή του coach, θα ήταν καλό να αντιμετωπιστούν με προσοχή (Sandler,
2012). Επιπροσθέτως, μια άλλη συμπεριφορά η οποία είναι συχνή στις πρώτες συνεδρίες είναι
η τάση των πελατών να «τεστάρουν» τον coach σχετικά με την εχεμύθεια, τις γνωστικές του
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ικανότητες και για το αν κατέχει την συναισθηματική ευελιξία να ακούει τα προβλήματα
τους. Τέλος, η διαχείριση των ορίων ειναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, καθώς ο coach πρέπει
να είναι ξεκάθαρος και σαφής στην τήρηση τους. Η διατήρηση της ώρας των συνεδριών, η
πολιτική ακύρωσης ή η αμοιβή είναι σημαντικοί τρόποι θέσπισης ορίων καθώς κάποιοι
πελάτες ίσως να θελήσουν να δοκιμάσουν ή να υπερβούν τα όρια αυτά για διάφορους
λόγους (Sandler, 2012). Εν τέλει, η coaching σχέση θα εγκαθιδρυθεί πλήρως όταν πελάτης
και coach θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν από κοινού ένα σημαντικό εργασιακό ζήτημα του
πελάτη καθώς αυτή η εμπειρία θα κάνει τον πρώτο λιγότερο επιφυλακτικό (Sandler, 2012) .
Όσον αφορά τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο ψυχοδυναμικό executive coaching,
o Κilburg (2004), τονίζει την σημασία της τεχνικής του ''Story telling''. Η περιγραφή της
προσωπικής ιστορίας δημιουργεί μια πολύ έντονη γνωστική και συναισθηματική διεργασία
στον πελάτη. Μέσα από τις διηγήσεις των ατόμων, οι coaches αντλούν πολλές από τις
πληροφορίες που χρειάζονται. Ωστόσο, κατά την διάρκεια της αφήγησης χρειάζεται
ενσυναίσθηση από μέρους του coach, ένστικτο και προσεκτική ακρόαση έτσι ώστε να
γίνουν κατανοητά τα μοτίβα με βάση τα οποία ο πελάτης διαχειρίζεται την ζωή του και τις
καταστάσεις. Όταν εμφανιστούν τα δεδομένα, τότε ο coach μπορεί να προβεί σε λογικές
αναλύσεις καθώς και στην διατύπωση θεωριών και υποθέσεων για να διαμορφώσει διάφορα
μοντέλα για το τι μπορεί να συμβαίνει στο ασυνείδητο του πελάτη. Όταν ο coach καταλάβει
τι συμβαίνει στην ψυχοδυναμική σφαίρα του ατόμου θα αποφασίσει αν χρειάζεται κάποια
παραπάνω παρέμβαση .
Έτσι, σύμφωνα με τον Kets de Vries (2006), η αλλαγή γίνεται σε τρία επίπεδα. Στο
επίπεδο των συναισθημάτων, το γνωστικό και το συμπεριφορικό με βάση το τρίγωνο της
ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με την Brunning (2006), στην ψυχοδυναμική προσέγγιση η
προσοχή εστιάζεται στις συνδέσεις μεταξύ παρόντος και παρελθόντος έτσι ώστε ο πελάτης
να ειναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αλλάξει τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα τα οποία
έχουν αναπτυχθεί ως άμυνες απέναντι σε ασυνείδητες εσωτερικές συγκρούσεις. Εδώ αξίζει
να σημειωθεί ότι ο coach προσπαθεί να κατανοήσει τον εσωτερικό κόσμο του πελάτη
στηριζόμενος και στα δικά του αντιμεταβιβαστικά συναισθήματα τα οποία προκαλούνται
από το υλικό που φέρνει ο πελάτης στις συνεδρίες. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι ο coach
δεν προβαίνει σε μια εις βάθος ανάλυση της παιδικής ηλικίας ή των σχέσεων με τους γονείς.
Αντίθετα, αντλεί όλα τα στοιχεία που χρειάζεται από τις εργασιακές σχέσεις και μέσα από
την διαδικασία του coaching. Αν και μπορεί να προκύψουν συνδέσεις με την προσωπική
ιστορία του πελάτη δεν αποτελούν το βασικό μονοπάτι στο οποίο θα κινηθεί (Sandler, 2011).

6. Αποτελεσματικότητα
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του executive coaching, υπάρχουν αρκετές έρευνες οι
οποίες καταδεικνύουν το θετικό αποτέλεσμα που έχει σε πολλές πτυχές της ζωής των
executives. Σύμφωνα με τον Gegner (1997 οπ.αναφ. σε Feldman & Lankau 2005), ο οποίος
πήρε συνεντεύξεις από 25 executives και τους ρώτησε σχετικά με την εμπειρία που
αποκόμισαν από το coaching, το 84% εξέφρασε θετικά συναισθήματα σχετικά με την
εμπειρία του ενώ το 32% ανέφερε βελτίωση στην απόδοσή του. Όλοι οι executives
συμφώνησαν ότι το να μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και να αποκτούν νέες
δεξιότητες είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του coaching. Επίσης, όλοι ανέφεραν ότι το
coaching είχε θετικό αντίκτυπο στην προσωπική τους ζωή βοηθώντας τους στην διαχείριση
του χρόνου , στο να βάζουν σε τάξη τις προτεραιότητες τους καθώς και στην αλληλεπίδραση
τους με τους άλλους ανθρώπους. Τέλος, το 24% ανέφερε ότι απέκτησε μεγαλύτερη
προσωπική ανάπτυξη, έγινε πιο ανοιχτό στην αλλαγή και είχε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Σύμφωνα με τον Κilburg (2001), η αποτελεσματικότητα του coaching βασίζεται στην
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αφοσίωση του coach στο αναπτυξιακό πλάνο του πελάτη, στο είδος των προβλημάτων που
έχει ο πελάτης (συχνότητα, ένταση, διάρκεια, επίπεδα σύγκρουσης, συναισθηματικότητα)
αλλά και στη δομή του συμβολαίου coaching το οποίο πρέπει να σαφές και στοχοθετημένο.
Επιπλέον, η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση στη σχέση αλλά και η επιλογή της κατάλληλης
coaching παρέμβασης ασκούν σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας. Τέλος, η προσκόλληση στο πρωτόκολλο δηλαδή το κατά πόσο οι πελάτες
σημειώνουν τα ραντεβού για την επόμενη συνεδρία αλλά και το αν ο οργανισμός του πελάτη
στηρίζει το coaching είναι στοιχεία που επιδρούν εξίσου στην αποτελεσματικότητα μιας
coaching παρέμβασης .
Όσον αφορά συγκεκριμένα την ψυχοδυναμική προσέγγιση, αυτή ευνοεί την διαχείριση
των συναισθημάτων και το management και βελτιώνει την απόδοση αυξάνοντας την
ευελιξία, την δημιουργικότητα, την ψυχολογική ανάπτυξη και την εξισορρόπηση
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επίσης, αναπτύσσει τις κοινωνικές σχέσεις του
ατόμου και τις εγκεφαλικές του ικανότητες, διευκολύνοντας παράλληλα την πνευματική
εξέλιξη και την καλύτερη κατανόηση του εαυτού, της οικογένειας και των ομάδων (Kilburg
2004).
Επομένως, σύμφωνα με τον Kilburg (2004), υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες όπου
το ψυχοδυναμικό coaching
μπορεί να αποδειχτεί μια αποτελεσματική λύση. Πιο
συγκεκριμένα, συνθήκες κατά τις οποίες όλες οι άλλες λύσεις και πρακτικές έχουν αποτύχει
ή ο executive συνεχίζει να μην έχει καλή απόδοση στην εργασία του παρά την επιθυμία του
να τα πάει καλά, χρήζουν μιας πιο ψυχοδυναμικής παρέμβασης. Επιπλέον, αν ο executive
αντιμετωπίζει αποδιοργανωτικές συναισθηματικές εμπειρίες οι οποίες δεν έχουν προφανή
εξήγηση ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην εργασία ή την οικογένεια μπορεί να
απευθυνθεί σε έναν ψυχοδυναμικό coach. Επίσης, η ύπαρξη συγκρούσεων είτε σημαντικών
αλλαγών στη ζωή του executive είναι καταστάσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με
το ψυχοδυναμικό coaching. Tέλος, η επιθυμία για αυτογνωσία αποτελεί άλλη μία γόνιμη
συνθήκη .
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά υπάρχουν μερικές συνθήκες στις οποίες οι
ψυχοδυναμικές παρεμβάσεις πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει να εστιαζόμαστε στην εργασία
του executive και όχι στα υπόλοιπα θέματα οικογενειακά ή ενδοψυχικά. Επίσης, όταν το
άτομο δεν έχει κίνητρο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία ή όταν δεν είναι σίγουρο ότι οι
ψυχοδυναμικοί παράγοντες εμπλέκονται στην απόδοση του executive
καλύτερα να
αποφευχθεί η ψυχοδυναμική παρέμβαση. Επιπλέον, οι συγκρούσεις ενδιαφέροντος ανάμεσα
στην ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ή μια πιο γρήγορη συμπεριφοριστική λύση
δεν ευνοούν το ψυχοδυναμικό coaching (Κilburg, 2004).
Από την άλλη μεριά, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί μια ψυχοδυναμική παρέμβαση να
κάνει τα πράγματα χειρότερα καθώς το υλικό που αναδύεται μπορεί να είναι τραυματικό για
τον πελάτη και να διαταράξει προσωρινά τις σχέσεις του στην οικογένεια και την εργασία.
Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αν ο coach δεν διαθέτει τον απαραίτητο
χρόνο και την γνώση ώστε να στηρίξει τον πελάτη μέσα σε αυτή την διαδικασία καλύτερα
να το αποφύγει (Kilburg, 2004).
Ωστόσο, ο Berglas (2002) τονίζει την σημαντικότητα των ασυνείδητων δυναμικών
στην coaching διαδικασία υποστηρίζοντας πως πολλές φορές η παράβλεψή τους μπορεί να
κάνει τα πράγματα χειρότερα καθώς υπάρχει διαφορά μεταξύ ενος προβληματικού executive
και ενός executive με πρόβλημα. Ο πρώτος μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να λειτουργεί
καλύτερα ενώ ο δεύτερος μπορεί να χρειάζεται ψυχοθεραπεία (Βerglas, 2002).
7. Συμπεράσματα
Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχοδυναμική προσέγγιση είναι πιο μακρόχρονη
και δίνει περισσότερη βάση στα συναισθήματα συγκριτικά με άλλες προσεγγίσεις. Σίγουρα
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αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση στο πεδιο του coaching το οποίο κυριαρχείται από τις
γρήγορες και εστιασμένες στην λύση παρεμβάσεις. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι παρά
την έκδηλη επιρροή της βραχύχρονης ψυχοθεραπείας, δεν πρέπει να συγχέεται το
ψυχοδυναμικό coaching με την ψυχοθεραπεία καθώς εδώ ο στόχος είναι η βελτίωση της
επίδοσης και όχι η θεραπεία κάποιας παθολογίας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση δείχνει
αναμφίβολα πως λειτουργούν τα ασυνείδητα δυναμικά στο εργασιακό πλαίσιο αλλά και πως
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο coaching με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουμε την
απόδοση αλλά και τις σχέσεις των ατόμων μέσα στους οργανισμούς.
8. Βιβλιογραφία
Baker , H. S., & Baker, M. N. (1987). Heinz Kohut's Self Psychology :
An overview. The
american
journal
of
psychiatry
,
144(1),
1-9.
Retrieved
December16,2017,fromhttp://icpla.edu/wp-content/uploads/2014/08/Baker-H.-HeinzKohuts-Self-Psychology-An-Overview-1-9.pdf
Berglas, S. (2002). The very real dangers of executive coaching . Harvard Bussiness review ,
3-8. Retrieved December 15, 2017, from
http://matrix-performance.com/wp-content/uploads/2013/01/HBR-Dangers-of-executivecoaching.pdf
Brunning, H. (2006). Εxecutive Coaching :Systems -psychodynamic perspectives . London :
Karnac.
Cilliers, F. (2005). Executive Coaching Experiences. A Systems Psychodynamics
Perspective. SA Journal of Industrial Psychology, 31(3), 23-30.Retrieved December
14, 2017, from http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/2824/?sequence=1
Diamond, M.A . Psychodynamic Executive Coaching chapter 21 .Retrieved December 15,
2017, from
http://csoc.missouri.edu/wp-content/uploads/2011/10/Psychodynamicapproaches-to-executive-coaching.pdf
Diamond, M. A. (2003). Organizationa l Immersion and Diagnosis: The Work of Harry
Levinson. Organisational & Social Dynamics, 3(1), 1-18. Retrieved
December14,2017,from
https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/3756/OrganizationalImmersion
Diagnosis.pdf.
Feldman , D. C., & Lankau, M. J. (2005). Executive Coaching: A Review and Agenda for
Future Research. Journal of Management, 31(6), 829 -848. doi:
10.1177/0149206305279599
Feldman, D. C. (2001). Career coaching: What HR professionals and managers need to know.
Human Resource Planning, 24: 26-35.F
Kets de Vries, M.F.R. (2006). The Leader on the couch: A clinical approach to changing
people and organizations. West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd
Kets de Vries, M.F.R.(2003). Dysfunctional Leadership .Faculty and Research INSEAD.
Retrieved 24/9/17 from https://flora.insead.edu/fichiersti_wp/inseadwp2003/200358.pdf
Kilburg, R. (2004). When Shadows Fall: Using Psychodynamic Approaches in Executive
Coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research,, 56(4), 246-268.
doi:10.1037/1065-9293.56.4.246 Kilburg , R. (2000). Executive Coaching :
Developing managerial wisdom in a world of chaos . American Psychological
Association.
Sandler, K. (2012). Psychodynamics in practice. Coaching Today. Retrieved September 24,
2017,
from
http://www.sandlerconsulting.co.uk/files/pdfs/v2/Coaching-TodayPsychodynamics-In-Practice-Oct-2012.pdf
Sandler, K. (2011). This way out. Coaching at work vol.6(6),31-35 Retrieved September

61

Θεωρία και Πρακτικές

24,2017 from http://www.sandlerconsulting.co.uk/files/pdfs/v2/This-Way-Out-NovDev-2011.pdf
Sandler, K., & Lanz, K. (2009). Top tips for….. establishing a quality
coach/ client
relationship. Coaching at work . Retrieved September 24,
2017, from
http://www.sandlerconsulting.co.uk/files/pdfs/v2/Coaching-At-Work-Top-Tips-Oct2009.pdf

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

62

«Προσεγγίσεις Συμβουλευτικής με Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας στην
Κύπρο»
Περίληψη:
Οι μεταναστευτικοί ρυθμοί, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια είναι τόσο
εντατικοί, που θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι εισερχόμαστε στην εποχή, όπου η
μετανάστευση γίνεται "το ορατό πρόσωπο της κοινωνικής αλλαγής". Πολιτικές, υπηρεσίες και
επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να αναστοχαστούν τον τρόπο παρέμβασης, να
οργανώσουν νέες υπηρεσίες και προγράμματα αλλά και να αναθεωρήσουν υπάρχοντα
μοντέλα εργασίας. Το κεφάλαιο αυτό συζητά ευρήματα από μια συνεχιζόμενη μελέτη για την
αποτύπωση αποτελεσματικών προσεγγίσεων συμβουλευτικής σε δικαιούχους διεθνούς
προστασίας που διαμένουν στην Κύπρο. Η συγκέντρωση των δεδομένων ξεκίνησε το 2014
στο πλαίσιο υποστηρικτικής εποπτείας σε κοινωνικούς λειτουργούς και κλινικούς
ψυχολόγους δομών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η έρευνα ανέδειξε ότι οι
σύμβουλοι προσαρμόζουν μια ποικιλία θεραπευτικών μεθόδων στις ανάγκες και στις
ιδιαιτερότητες των εξυπηρετούμενων τους στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης. Υπάρχοντα
μοντέλα χρειάζονται, επίσης, να μελετηθούν εκ βάθρων και να εμπλουτισθούν, ώστε να
περιλαμβάνουν διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές αξιώσεις.
Λέξεις-κλειδιά: μετανάστευση,
προστασίας, Κύπρος.

προσεγγίσεις

συμβουλευτικής,

δικαιούχοι

διεθνούς

Abstract:
Migration, at European level, is occurring on a historically unprecedented scale. It has been
argued that we are entering a new era – the age of migration – where migration is
increasingly “the visible face of social change”. Policies, services and professionals are
required to reflect on how to intervene, to organize new services and programs, and to revise
existing working models. Τhe chapter discusses findings from an ongoing study on setting up
effective counseling approaches for beneficiaries of international protection residing in
Cyprus. The collection of data began in 2014 in the context of supportive supervision of
social workers and clinical psychologists of advisory services for migrants. Some key
findings are that counselors adapt a variety of counselling models to the needs of their clients
within the therapeutic relationship. Existing models also need to be studied and enriched to
include different cultural and social claims.
Key words: immigration, counseling approaches, beneficiaries of international protection,
Cyprus.
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1. Εισαγωγή
Το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί πλέον μια σημαντική παράμετρο για όλες τις
Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα τις Μεσογειακές, οι οποίες αποτελούν τα σύνορα της
Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική. Τα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων σε
διαφορετικές χώρες των δύο αυτών ηπείρων έχουν αυξήσει ακόμα περισσότερο τα
μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρεται ο πόλεμος στη Συρία
εξαιτίας του οποίου 5 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον έχουν ζητήσει καταφύγιο και
προστασία σε διαφορετικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Παράλληλα
οικονομικοί μετανάστες επιλέγουν να μετεγκατεσταθούν σε άλλες χώρες προκείμενου να
βελτιώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές τους συνθήκες.
Πιο συγκεκριμένα όμως σε χώρες που ταλανίζονται από πολέμους και συγκρούσεις οι
άνθρωποι βιώνουν δυσμενείς και ιδιαίτερα θλιβερές συνθήκες. Γίνονται μάρτυρες
δολοφονίας μελών της οικογένειας τους ή υπόκεινται βία οι ίδιοι, μπορεί να χρειαστεί να
εγκαταλείψουν τη χώρα τους με ή χωρίς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Πιθανόν
μπορεί να καταλήξουν σε μια ξένη χώρα της οποίας η γλώσσα και η κουλτούρα τους είναι
τελείως άγνωστες. Επίσης, μπορεί να χρειάζεται να παραμείνουν υπό κράτηση για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, συχνά είναι θύματα ρατσιστικών διώξεων ή
υπόκεινται σε διακρίσεις ή να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά συνήθως
αποτελούν χαρακτηριστικά βιώματα της πλειοψηφίας του πληθυσμού στην ομάδα των
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.
Η Κύπρος από την ένταξη της στην ΕΕ το 2004 έχει κυρώσει τις περισσότερες
οδηγίες, συμβάσεις και νομοθεσία της ΕΕ και εναρμόνισε την εθνική της νομοθεσία. Έχει
επίσης ένα εξελισσόμενο ιστορικό αλλαγών που συνέβησαν τα τελευταία 11 χρόνια. Είναι
ένα από τα μικρότερα κράτη μέλη που έχει βιώσει ριζικές αλλαγές από το 1974,
συμπεριλαμβανομένης της τουρκικής κατοχής και τέλος της οικονομικής ύφεσης. Έχει
καταφέρει όμως να εφαρμόσει μια κατάλληλη πολιτική μετανάστευσης ανταποκρινόμενη
στις οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Ωστόσο, έχει δώσει προτεραιότητα στον
έλεγχο των μεταναστευτικών ροών παρά στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μεταναστών.
Η κυπριακή μεταναστευτική πολιτική, η οποία βασίζεται στην εξάρτησή της από φθηνούς,
εκμεταλλεύσιμους και προσωρινά εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, αποδείχθηκε
ασυμβίβαστη με τα πρότυπα της ΕΕ για την ισότητα που επιβλήθηκαν στη χώρα με την
ένταξή της στην ΕΕ. Αυτή η ανομοιογένεια αντικατοπτρίζει την αδυναμία ανταπόκρισης στις
προκλήσεις του υφιστάμενου μοντέλου προσωρινής μετανάστευσης.
Επιπρόσθετα, απέχει πολύ επίσης από την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων
κοινωνικής ένταξης που θα δημιουργήσουν δυνατότητες κοινωνικής ένταξης για
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (Κοχλιού κ.α., 2015). Στην Κύπρο, παρά την πολιτική
βούληση να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ίσης και αμερόληπτης μεταχείρισης των μεταναστών,
στην πράξη εφαρμόζεται ελάχιστα. Η μετανάστευση στην Κύπρο προσεγγίζεται μάλλον από
οικονομική άποψη παρά από την προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελάχιστη
έμφαση δίνεται στους μετανάστες με την έννοια της εξεύρεσης μιας βιώσιμης και
αποτελεσματικής λύσης. Υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης των υφιστάμενων πολιτικών
ισότητας και ένταξης προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων στην
Κύπρο. Στη συζήτηση για τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση δίνεται ελάχιστη προσοχή
στην εξασφάλιση των βασικών υποδομών υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, γεγονός που ωθεί την ομάδα αυτή σε κοινωνική
περιθωριοποίηση. Επιπλέον, η γραφειοκρατική νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς
διαδικασίες διαχείρισης πχ. των αιτήσεων ασύλου, συμβάλλουν στην ασυνέπεια όσον αφορά
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Παράλληλα, σχετική βιβλιογραφία για τους πρόσφυγες, επικεντρώνεται στη
συνεχιζόμενη συζήτηση μεταξύ επαγγελματιών της ψυχικής υγείας και πρόνοιας στο ποιες
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είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα και πιο
αποτελεσματικά στις ανάγκες της ομάδας αυτής (Blackwell, 2005). Επίσης προέκυψε μια
σχετικά έντονη συζήτηση για το αν το τραύμα επηρεάζει όλες τις μεταναστευτικές
κοινότητες και πρόσφυγες από διαφορετικούς πολιτισμούς και αν οι ψυχιατρικές διαταραχές,
όπως η διαταραχή του μετατραυματικού άγχους, συνιστούν κάτι περισσότερο από μια
φυσιολογική ψυχολογική αντίδραση στο άγχος. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη δημιουργία
αλλά και διατήρηση στρεσογόνων παραγόντων των μεταναστών που, αρκετά συχνά, σε μια
προσπάθεια επιτυχίας στη χώρα υποδοχής, καταπιέζουν τις πρότερες αντιλήψεις τους, ήθη,
έθιμα και πολιτισμό. Η προσπάθεια πολιτισμικής αλλαγής αλλά και προσαρμογής στη χώρα
υποδοχής μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα διαταραχής της ψυχικής τους υγείας. Η
Χαρίτου-Φατούρου κ.α. (1994) υποστηρίζει ότι μια σειρά από ατομικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες επηρεάζουν την προσωπικότητα του μετανάστη, που σε
συνδυασμό με την πιθανή ύπαρξη προετοιμασίας στην χώρα προέλευσης αλλά και τη
δυνατότητα για πολιτισμική προσαρμογή στη χώρα υποδοχής μπορεί να λειτουργήσουν είτε
κατασταλτικά είτε να συμβάλλουν στην εμφάνιση διαταραχών.
Η έμφαση στην παρούσα βιβλιογραφία αναφέρεται στο ότι η συμβουλευτική που
βασίζεται στα δυτικά πρότυπα μπορεί να είναι αδικαιολόγητη και πολιτιστικά «ξένη» για
πολλές ομάδες δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Κατά συνέπεια, στον σύγχρονο δυτικό
κόσμο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάσουμε τις διαθέσιμες προσεγγίσεις στη
συμβουλευτική και να αναγνωρίσουμε ποιες από αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα
παγκόσμιο και πολυπολιτισμικό πλαίσιο.
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να συνεισφέρει στο διάλογο για την
αξιοποίηση των διαφορετικών προσεγγίσεων συμβουλευτικής με τη συγκεκριμένη ομάδα
στόχου διευρύνοντας τη συζήτηση με στοιχεία που θεωρήθηκαν σημαντικά από τους ίδιους
τους συμμετέχοντες στην ερευνητική διαδικασία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται και αναλύεται
η μεθοδολογία της έρευνας και συζητούνται τα κυριότερα αποτελέσματά της.
2. Ερευνητική Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες/δεοντολογικά ζητήματα
Διενεργήθηκαν ποιοτικές συνεντεύξεις με 6 κλινικούς ψυχολόγους και 7 κοινωνικούς
λειτουργούς στα πλαίσια παροχής υποστηρικτικής εποπτείας τους. Οι συμμετέχοντες
εργάζονταν σε διάφορα προγράμματα παροχής κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε
μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Κύπρο κατά την περίοδο 2014 ως
2017.
Ήταν ένα ευκαιριακό δείγμα ή ένα δείγμα ευκολίας, καθώς περιελάμβανε επιλογή
συμμετεχόντων βάσει της διαθεσιμότητας τους (Miles & Huberman, 2014). Όλοι οι
συμμετέχοντες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των δεδομένων υπογράφοντας
έντυπο συγκατάθεσης και είχαν το δικαίωμα να αποσυρθούν από την έρευνα ή να
αφαιρέσουν και / ή να τροποποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία υπό την προϋπόθεση.
Διαδικασία
Η έρευνα έλαβε τη μορφή ποιοτικής μελέτης μέσω συνεντεύξεων. Οι ποιοτικές συνεντεύξεις
επιλέχθηκαν καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κοινωνικά ευαίσθητες συνθήκες και
παρέχουν τη δυνατότητα βαθύτερης διερεύνησης του νοήματος των εμπειριών των
ανθρώπων και του τρόπου αντίληψης και κατανόησης του κόσμου από τη δική τους οπτική
γωνία (Kvale & Brinkmann, 2009).
Οι συνεντεύξεις ήταν ημι-δομημένες με έναν συγκεκριμένο οδηγό συνέντευξης, ο
οποίος ήταν επικεντρωμένος σε επιλεγμένα θέματα, επιτρέποντας όμως παράλληλα ευελιξία
στον ερευνητή να προχωρήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις και να λάβει συμπληρωματικές
πληροφορίες, όπου κρινόταν απαραίτητο (Kvale & Brinkmann, 2009). Οι συνεντεύξεις
μαγνητοφωνήθηκαν με ψηφιακή μηχανή καταγραφής και απομαγνητοφωνήθηκαν. Το
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προσχέδιο στάλθηκε στους συμμετέχοντες για έλεγχο και επιβεβαίωση των όσων ελέχθησαν
και καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύχθηκαν
οποιεσδήποτε λανθασμένες καταγραφές στα δεδομένα πριν την ανάλυση.
Ανάλυση Δεδομένων
Χρησιμοποιώντας τη θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) (Strauss & Corbin, 1998), τα
δεδομένα χωρίστηκαν σε θέματα και υπο-θέματα. Η συνέντευξη αναλύθηκε ως μια
αναπτυσσόμενη ιστορία, που είναι μεν ανοιχτή αλλά επικεντρωμένη και πλαισιωμένη, και
χρησιμοποιείται για να πει μια συλλογική ιστορία παρά μια ατομική αφήγηση (Charmaz,
2003). Η συγκριτική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό των αναδυόμενων
εννοιών και την ομαδοποίηση παρόμοιων θεμάτων. Ακολούθησε μια διαδικασία αναζήτησης
αναφορών εντός των δεδομένων που αντιπροσώπευαν τα θέματα και την τοποθέτησή τους σε
σχετικές ενότητες με διαδοχική σειρά. Ως αποτέλεσμα ένας χάρτης θεμάτων δημιουργήθηκε
με αντίστοιχες συνδέσεις μεταξύ θεμάτων και ιδεών (Thomas, 2009). Στα αρχικά στάδια του
ερευνητικού έργου, ο τρόπος σκέψης επικεντρώθηκε στην επιλογή συγκεκριμένων
κατηγοριών θεωρητικών κατευθύνσεων που θα εφαρμόζονταν σε σχέση με τις προσεγγίσεις
συμβουλευτικής για τη συγκεκριμένη την ομάδα στόχου. Καθώς όμως η έρευνα
προχωρούσε, η άποψη των ερευνητών τροποποιήθηκε σε μια πιο ολιστική ή συστηματική
προοπτική σε μια προσπάθεια ανάλυσης των προσεγγίσεων μέσα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό,
πολιτιστικό και πολιτικό πλαίσιο. Η έμφαση στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να
ειδωθεί σε σχέση με τις οικολογικές θεωρητικές απόψεις και τρέχουσες έρευνες για τις
αντιξοότητες της μετανάστευσης (Van der Veer, 1998, Papadopoulos, 2002).
3. Ανάλυση και Συζήτηση Αποτελεσμάτων
Τα ευρήματα παρουσιάζονται ως ξεχωριστά θέματα, καθώς αναδείχθηκαν ως κύριες
κατηγορίες στις συνεντεύξεις με όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Από αυτά τα
θέματα έχουν προκύψει σημαντικά ζητήματα και αναδείχθηκαν ως πιο σημαντικά από τους
ίδιους τους ερωτώμενους. Η χρήση των όρων «ερωτώμενοι», «συμμετέχοντες», και
«σύμβουλοι» είναι εναλλάξιμοι και αναφέρονται στον ερευνώμενο πληθυσμό.
Ανάγκες Υποστήριξης: πρακτικές ανάγκες-ασφάλεια.
Ένα κυρίαρχο ζήτημα σε όλες τις συνεντεύξεις ήταν η σημασία να βοηθηθεί ο
εξυπηρετούμενος, ώστε να αισθάνεται ασφαλής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου
στη χώρα υποδοχής ή κατά τη διάρκεια και μεταξύ των συμβουλευτικών συνεδριών. Οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν ότι η παροχή συμβουλών μπορεί να είναι
επωφελής εάν ικανοποιηθούν οι βασικές ή πρακτικές ανάγκες. Επισημάνθηκε, ιδιαίτερα από
τους συμμετέχοντες που εργάζονταν με αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
αίτησης ασύλου οι δυσκολίες της διενέργειας συμβουλευτική όταν δεν έχει εγκαθιδρυθεί ένα
αίσθημα ασφάλειας:
«… πολύ δύσκολο να αρχίσεις να δουλεύεις με τους πελάτες, εκτός αν τους έχει
δοθεί ήδη καθεστώς πρόσφυγα. Μέχρι να αρχίσει να νιώθει στο περιβάλλον του,
είναι δύσκολο να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με πιο σημαντικά για αυτούς
θέματα. Προέχουν τα πρακτικά θέματα επιβίωσης» (Συμμετέχοντας 3)
Αυτό το εύρημα υποστηρίζεται από τους ισχυρισμούς συγγραφέων, όπως οι Van der
Veer και Van Waning (2004), ότι πολλοί πρόσφυγες που διαβιούν υπό αβέβαιες συνθήκες,
όπως το ασαφές νομικό καθεστώς, μπορεί να επιδεινώσει τα όποια συναισθήματα
ανασφάλειας. Παρόμοια άποψη εκφράζεται στη βιβλιογραφία που βασίζεται στην ιεραρχία
των αναγκών του Maslow, σύμφωνα με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν απαιτήσεις
χαμηλότερου επιπέδου, όπως η σωματική ευεξία, η διατροφή, η στέγαση και η ασφάλεια,
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προτού εξεταστούν ανάγκες υψηλότερου επιπέδου που σχετίζονται με την αυτοεκτίμηση και
την αυτοεκπλήρωση (Yule, 2002).
Πιθανόν για το λόγο αυτό και άλλο άτομο από τους συμμετέχοντες, υποστήριξε ότι οι
πελάτες του επωφελούνται αρκετά από την ταυτόχρονη παροχή συμβουλευτικής ενώ
ασχολούνται με την επίλυση των πρακτικών τους θεμάτων:
«σε έναν νέο πελάτη, για να με εμπιστευθεί, για να ξεκινήσω τη συμβουλευτική
διαδικασία μαζί του, θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσω να βρω αποδεκτές και
ικανοποιητικές λύσεις σε πρακτικά ζητήματα» (Συμμετέχοντας 1)
Συναισθηματικές Εμπειρίες
Η έννοια της «απώλειας» που φέρνουν οι πελάτες ως βίωμα στις συμβουλευτικές συνεδρίες
αποτέλεσε ένα εξίσου σημαντικό θέμα συζήτησης. Παραδείγματα φράσεων και προτάσεων
που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των πελατών
τους γύρω από την απώλεια ήταν: «αίσθηση απώλειας», «ολική απώλεια υποστήριξης»,
«γονείς και παιδιά που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους». Η
επαναλαμβανόμενη χρήση της λέξης «απώλειας» και το νόημα αυτής σε συνδυασμό με τα
συναισθήματα που αναβλύζουν αναδεικνύουν την ευθύνη του συμβούλου να δώσει μια
διέξοδο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ένας σύμβουλος, περιγράφοντας τη σημασία των
οικογενειακών και πολιτιστικών συνδέσμων που αναπτύσσονται μεταξύ όλων των
ανθρώπων, περιέγραψε μια εμπειρία σχετικά με την απώλεια:
«Μου είπαν για τις εμπειρίες τους στην αρχή του πολέμου ... όταν μια
ειδυλλιακή οικογενειακή συγκέντρωση διακόπηκε από την είσοδο των τανκς.
Ξαφνικά εισέβαλαν με βία και χώριζαν τις οικογένειες βάζοντας τους άντρες σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης και μετά ότι έβλεπαν το σπίτι τους να καίγεται ή
ολόκληρες περιοχές να ισοπεδώνονται. Πραγματικά, μια ολοκληρωτική
απώλεια!» (Συμμετέχοντας 4).
Ορισμένοι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι οι πελάτες τους είχαν βιώσει διαφορετικού
τύπου συναισθηματικές εμπειρίες. Η βιβλιογραφία επικεντρώνεται κυρίως στους παράγοντες
άγχους που περιγράφονται στα τρία επίπεδα εμπειρίας: προ-μετανάστευση, μετανάστευση
και μετανάστευση (Rutter, 2001; Fazel & Stein, 2002). Οι συμμετέχοντες έδωσαν
συγκεκριμένα παραδείγματα εμπειριών, σε σχέση με αυτά τα τρία στάδια, που οι ίδιες οι
πελάτες ή οι οικογένειές τους είχαν υποστεί.
Ένας συμμετέχων αφηγήθηκε τα όσα είχαν υποστεί γυναίκες κατά τη διάρκεια του
πολέμου:
‘Κάποιες από εμάς βιάστηκαν, είδαν τους αγαπημένους τους να σκοτώνονται μπροστά
τους, και τα παιδιά τους να τα βλέπουν όλα αυτά, και μετά περπάτημα για μέρες για να
φτάσουν σε κάποια ελεύθερη περιοχή, όντας συνεχώς κάτω από εχθρικά πυρά.
(Συμμετέχοντας 4).
Χρόνος θεραπείας
Ένα σημαντικό θέμα που προέκυψε ήταν ότι υπήρχαν διαφορές ως προς τη χρονική διάρκεια
της θεραπείας, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, τις περιστάσεις του πελάτη. Δύο
συμμετέχοντες πρότειναν ότι η μακροχρόνια εντατική θεραπεία θα ήταν πιο επωφελής:
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«Μπορεί να χρειάζονται συνεχή και μακροχρόνια συμβουλευτική, μιλώντας για
χρόνια. Έξι μήνες, αυτό δεν πρόκειται να κάνει τίποτα - μιλάμε για πραγματικά
εντατική» (Συμμετέχοντας 6).
Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τη σημασία της εντατικής θεραπείας ανάλογα με τις
συνθήκες που έχει βιώσει ο πελάτης πριν και μετά την είσοδο στη χώρα υποδοχής. Όπως
υποδηλώνει ο Hopkins (2004), η θεραπεία μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμη, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου. Τη βραχύχρονη προσέγγιση
υποστήριξε άλλος σύμβουλος, υποστηρίζοντας ότι μόνο σε περίπτωσης τραύματος και
σύνθετης απώλειας, κρίνεται αναγκαία η μακροπρόθεσμη παρέμβαση.
Πρόσβαση σε υπηρεσίες/κατάρτιση.
Τα ευρήματα έδειξαν επίσης ότι αν και υπάρχουν μια σειρά από διαθέσιμες υπηρεσίες για
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων υπηρεσιών,
ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Watters (2001) υποστηρίζει ότι
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τονίζει ότι αρκετές από αυτές θα
πρέπει να διευθύνονται από τους ίδιους τους μετανάστες, ώστε να ανταποκρίνονται
περισσότερο στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.
Ένας από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στην εμπειρία των επαγγελματιών μαστην
εργασία τους ευάλωτους ενήλικες γενικότερα. Πρότεινε ότι παρόλο που είναι χρήσιμο να
έχει κάποιος το πολιτιστικό και πολιτικό υπόβαθρο και γνώση, είναι πιο επωφελής η εργασία
με απλή σύνδεση με τον πελάτη. Τα ευρήματα επομένως αποδεικνύουν ότι παρόλο που είναι
σημαντικός ο αναστοχασμός ή/και η πολιτισμική κατάρτιση πρώτα απ’ όλα κατέχει ζωτική
σημασία η αναγνώριση του ατόμου ως ένα μοναδικό ανθρώπινο ον. Ο Van der Veer (1998)
διατείνονταν ότι συχνά η θεραπεία με πρόσφυγες σημαίνει να συναντάς ανθρώπους από
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο με τον οποίο ο θεραπευτής δεν είναι απαραίτητα
εξοικειωμένος, αλλά πέρα από τις πολιτισμικές διαφορές, τα συναισθήματα αδυναμίας που
βιώνουν οι άνθρωποι είναι τα ίδια παγκοσμίως.
Παρόλο που οι σύμβουλοι είχαν βασική εκπαίδευση σε μια συμβουλευτική
προσέγγιση, όλοι διέθεταν μια "εργαλειοθήκη" διαθέσιμων μεθόδων και δεν στόχευαν να
εργαστούν με οποιαδήποτε συγκεκριμένη προσέγγιση στην αρχή της διαδικασίας. Αυτό
επέτρεπε να βρουν τον κατάλληλο τρόπο εργασίας και να επικεντρωθούν στη θεραπευτική
σχέση. Οι στόχοι της θεραπείας είναι να βοηθηθούν να κατανοήσουν τις δικές τους ανάγκες,
να κατανοήσουν την έννοια της συμβουλευτικής και να επικεντρωθούν σε θετικά
αποτελέσματα.
4. Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
Η διάγνωση και θεραπεία των δυσλειτουργιών στην ομάδα των προσφύγων και των νέων
μεταναστών στις δυτικές κοινωνίες υποδοχής μπορεί συχνά να αποδειχθεί προβληματική,
καθώς πολιτιστικοί περιορισμοί και προσδοκίες μπορεί να επηρεάσουν την παρουσίαση των
συμπτωμάτων ή ακόμη τα συμπτώματα μπορεί να έχουν διαφορετική και ξεχωριστή σημασία
στην κουλτούρα προέλευσης των προσφύγων. Η διάγνωση με βάση το ιατρικό μοντέλο
μπορεί να προτείνει φαρμακευτικές θεραπείες ή θεραπευτικές παρεμβάσεις που
αποδεικνύονται να είναι αποτελεσματική μέσα στα δυτικά πλαίσια, αλλά μπορεί να μην είναι
αποτελεσματικές με τους πρόσφυγες Andary κ.α. (2003). Είναι σημαντικό να κατανοηθεί
όσο το δυνατόν περισσότερο η πολιτισμική κουλτούρα του ατόμου πριν από τη θεραπεία,
καθώς και τα σχετικά ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει
τη χώρα του. Επίσης, είναι πολύ πιθανόν τα αναφερόμενα προβλήματα να απέχουν από το
πραγματικό πρόβλημα το οποίο για κάποιο χρονικό διάστημα, να μην αναφέρεται καν. Η
αξιολόγηση έτσι χρειάζεται χρόνο και διαρκεί για πολλούς μήνες και ίσως χρειαστεί ο
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σύμβουλος να επικεντρωθεί σε περισσότερες από μία διαταραχές. Είναι σημαντικό να μην
συγχέονται οι μη δυτικές πολιτιστικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές με την ψυχοπαθολογία.
Επίσης, ορισμένες συμπεριφορές και συμπτώματα μπορεί να αγνοηθούν ή εξηγούνται ως
θέματα κουλτούρας, παρά ως συμπτώματα φτωχής ψυχικής υγείας. Ως αποτέλεσμα, η
ψυχοπαθολογία μπορεί να αγνοηθεί, αν δίνεται βαρύτητα μόνο στις πολιτισμικές εξηγήσεις
των προβλημάτων των πελατών (Hopkins, 2004).
Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της εμπιστοσύνης στη δημιουργία της
θεραπευτικής σχέσης και συμμαχίας. Αρκετοί ερευνητές σημειώνουν ότι υπάρχουν ευρύτερα
πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συμβουλευτική με τους πρόσφυγες. Ο
Stedman (1999) υποστήριξε ότι είναι σημαντικό να τίθεται η θεραπεία στο επίκεντρο του
ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού επίπεδου επειδή πολλοί πρόσφυγες,
προέρχονται από ακραία πολιτικοποιημένα περιβάλλοντα, όπου αντιμετώπισαν απειλές και
έπρεπε να αναπτύξουν στο έπακρο δεξιότητες επιβίωσης και χειρισμού αντιξοοτήτων για να
επιβιώσουν από τη βία, τους διωγμούς και την εκμετάλλευση από άλλους ανθρώπους. Αυτό
αναπόφευκτα έχει επιπτώσεις στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε οποιαδήποτε σχέση και δη
την θεραπευτική, καθώς μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη,
ο αμοιβαίος σεβασμός και φυσικά η συνεργασία. Ένας συμμετέχων εξέφρασε τη σημασία
της αναγνώρισης της μοναδικότητας του ατόμου ως ατόμου με αξία:
‘Το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς στην πρώτη συνάντηση είναι να βρούμε κάποιου
είδους βασικό σύνδεσμο και να τονίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αποδοχή του
ποιοι είναι… ανεξάρτητα από το ποια η ιστορία τους μπορεί να είναι ή να μην είναι...
Σημαντικό επίσης είναι να δείξουμε ότι θα χαρούμε να είμαστε σε θέση να
συνεργαστούμε μαζί τους σε ό, τι θέλουν να κάνουν. Η αναγνώριση είναι μια καλή λέξη,
θα έλεγα ως σημείο εκκίνησης...’ (Συμμετέχοντας 8)
Όπως υποστηρίζουν οι Van der Veer and Van Waning (2004) το «θεραπευτικό ιερό»
μπορεί να δημιουργηθεί εάν ο θεραπευτής έχει την ικανότητα καλλιέργειας της σχέση και
μπορεί να επιδείξει την κατανόηση και ενσυναίσθηση στον πελάτη δίνοντας παράλληλα
«φωνή» στην ιστορία τους μέσω της αντανάκλασης συναισθημάτων.
Συστημική Θεραπεία.
Σε αρκετές από τις συνεντεύξεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση μιας ολιστικής ή
συστημικής προσέγγισης για την παροχή συμβουλευτικής στους πρόσφυγες. Η συστημική
προοπτική είναι μια ολιστική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τόσο τον εσωτερικό όσο και τον
εξωτερικό κόσμο ενός ατόμου - την πρακτική πραγματικότητα και τις συναισθηματικές
διαταραχές. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, όπως ο Woodcock (2000),
υποστηρίζουν ότι ένα συστημικό πλαίσιο βοηθά τον θεραπευτή και τον πελάτη, καθώς
παρέχει ένα ασφαλές υπόβαθρο από το οποίο μπορεί να συνεργαστούν για τη θεραπεία του
τραύματος. Ένας συμμετέχοντας έδωσε το ακόλουθο παράδειγμα από τη δουλειά του:
Είχα ψυχοδυναμική εκπαίδευση, αλλά εδώ ακολουθούμε μια ευρεία αντίληψη
που ονομάζουμε "Θεραπευτικό Casework", η οποία περιλαμβάνει
συναισθηματική υποστήριξη και υπεράσπιση γύρω από τα πρακτικά ζητήματα
του πελάτη. (Συμμετέχοντας 13)
Ο Keefe (2008) σχολιάζει ότι δεν θεωρεί ότι η επίλυση των πρακτικών ζητημάτων
αποτελεί πρόδρομο των θεραπευτικών παρεμβάσεων, καθώς οι πρακτικές παρεμβάσεις
συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και του συμβούλου. Η
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συστημική προσέγγιση σχετίζεται με την ιεραρχία των αναγκών του Maslow, αν και η πρώτη
αντιμετωπίζει την πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη ως εξίσου σημαντική.
Επιπλέον, δύο σύμβουλοι δήλωσαν ότι είχαν παράσχει θεραπευτική υποστήριξη και σε
παιδιά δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Ο Cohen (2009) ισχυρίζεται ότι σε τραυματικά
γεγονότα που επηρεάζουν άμεσα ολόκληρη την οικογένεια, καθώς κάθε μέλος αντιμετωπίζει
την πρόκληση να επεξεργαστεί την τραυματική εμπειρία του, ενώ παράλληλα συνειδητοποιεί
και αντιδρά στις εμπειρίες άλλων μελών της οικογένειας. Για το λόγο αυτό και
υποστηρίζεται η άποψη ότι η συστημική άποψη μπορεί να αναδείξει τόσο τον εσωτερικό
κόσμο όσο και τον εξωτερικό ενός ατόμου – τόσο την πρακτική πραγματικότητα όσο και τη
συναισθηματική ενόχληση. Υποστηρικτές του συγκεκριμένου μοντέλου όπως ο Woodcock
(2000) υποστηρίζουν ότι η συστημική θεραπεία βοηθά τόσο τον θεραπευτή όσο και τον
πελάτη επειδή παρέχει μια ασφαλή βάση για τη διαχείριση του τραύματος.
Συνθετική ψυχοθεραπεία
Κάποιοι από τους συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν τη συνθετική ψυχοθεραπεία. Αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό γεγονός που αποδεικνύει την ευελιξία που χρειάζεται η συμβουλευτική όταν
εργαζόμαστε με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Αυτό το σημείο συνδέεται
με υποστηρικτές της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, όπως για παράδειγμα οι Lago και
Moodley (2002) που υποστηρίζουν ότι μια αμιγή κύρια προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο της
έκθεσης του πελάτη σε δυτικοευρωπαϊκές υποθέσεις. Άρα μια πολιτισμικά
ευαισθητοποιημένη πρακτική είναι απαραίτητη σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Κάποιοι άλλοι από τους συμμετέχοντες εξήγησαν ότι εργάζονται κυρίως με μια
ολοκληρωμένη και συνθετική προσέγγιση. Αρκετοί συγγραφείς (Lago & Moodley, 2002,
Pearce, 2002) υποστηρίζουν τέτοιου είδους προσεγγίσεις στη συμβουλευτική με άτομα από
διαφορετικούς πολιτισμούς, καθώς προσφέρεται στον πελάτη μια διαδικασία που είναι
ευέλικτη και ιδέες από διαφορετικές θεραπείες μπορούν να είναι χρήσιμες για τις ανάγκες
διαφορετικών πελάτών. Ένας συμμετέχοντας θεώρησε ότι δεν μπορούσε να αφήσει τους
πελάτες του να κάθονται σιωπηλοί, όπως προτρέπει η προσωποκεντρική συμβουλευτική,
αφού σε πολλές περιπτώσεις αυτό θα θεωρούνταν ασέβεια σε ορισμένους πολιτισμούς:
«Η βασική μου κατάρτιση ήταν προσωποκεντρική, αλλά χρησιμοποίησα μια
ολοκληρωμένη συνθετική προσέγγιση ... θεωρώ ό,τι βοηθούσε τον πελάτη τη
δεδομένη στιγμή» (Συμμετέχοντας 11)
Καταληκτικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι εξαιτίας των περιορισμένων διεθνώς
στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφορετικών προσεγγίσεων
συμβουλευτικής για συγκεκριμένες ομάδες όπως οι πρόσφυγες, οι αιτούντων άσυλο και
μετανάστες είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι
νέοι οι μετανάστες είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί. συνεπώς, οι μέθοδοι που
περιγράφονται ως αποτελεσματικοί με μια ομάδα, μπορεί να μην είναι απαραίτητα
εφαρμόσιμες ή να γενικεύονται με τον ίδιο τρόπο σε άλλες. Ταυτόχρονα, υπάρχει αντίστοιχη
συζήτηση ότι ορισμένες γενικές αρχές συμβουλευτικής και συγκεκριμένες προσεγγίσεις είναι
πιθανώς κατάλληλες για την ενίσχυση των συνθηκών διαβίωσης στη χώρα υποδοχής αλλά
και της ψυχικής υγείας για αυτές τις ομάδες πληθυσμού.
5. Συμπεράσματα
Η έρευνα αυτή είχε σκοπό να αναδείξει τις διαφορετικές παραμέτρους στη συμβουλευτική
διαδικασία που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη με δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Ως
πελάτες συμβουλευτικών υπηρεσιών θα εκφράσουν σημαντικά συναισθήματα κατά τις
συνεδρίες τους με τους συμβούλους και θα επηρεαστούν συναισθηματικά και φυσικά από
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καταστάσεις που εξαρτώνται από το πλαίσιο και τον τύπο της εμπειρίας που έχουν βιώσει,
καθώς και τη γενετική τους σωματική και ψυχολογική διάθεση. Μελετώντας τις
προσεγγίσεις από συστημική ή οικολογική άποψη, τα συμπεράσματα αναδεικνύουν ότι η
ανάγκη για ένα βαθμό ασφάλειας και μια αίσθηση του σπιτιού είναι ζωτικής σημασίας την
ψυχολογική και σωματική ευημερία του πελάτη, καθώς η απώλεια αποτελεί ένα σημαντικό
θέμα της εμπειρίας τους πριν και κατά την μετάβαση σε μια νέα χώρα.
Παρόλο που οι σύμβουλοι είχαν βασική εκπαίδευση από μια βασική συμβουλευτική
θεωρία, όλοι διέθεταν μία "εργαλειοθήκη" διαθέσιμων μεθόδων και δεν προέβαιναν στην
εργασία τους μόνο μέσα από μια συγκεκριμένη προσέγγιση ειδικά στην αρχή της διαδικασίας
(Σπανέας & Κοχλιού, 2017). Αυτό τους επέτρεπε να βρουν έναν κατάλληλο τρόπο εργασίας
με τον πελάτη και να επικεντρωθούν στη θεραπευτική σχέση που αποτελεί σημαντική
παράμετρο στην επίτευξη ισορροπίας κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Οι στόχοι της
θεραπείας είναι να βοηθηθούν οι πελάτες να κατανοήσουν τις δικές τους ανάγκες, να
κατανοήσουν την έννοια της συμβουλευτικής και να επικεντρωθούν σε θετικά αποτελέσματα
για τη ζωή τους. Δίνοντας έμφαση στη γλώσσα της συμβουλευτικής και της εξερεύνησης η
έννοια των συναισθημάτων και της έκφρασης σε διαφορετικούς πολιτισμούς θα μπορούσε να
είναι ευεργετική για ασκούμενους ή εκπαιδευόμενους θεραπευτές. Οι σύμβουλοι και οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να προσεγγίζουν την εργασία με τη συγκεκριμένη ομάδα στόχου από
συστημική άποψη, εξετάζοντας το πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό και παγκόσμιο πλαίσιο
του ατόμου.
Η συμβουλευτική με πολιτιστικά και γλωσσικά διαφορετικούς χρήστες υπηρεσιών,
είναι σημαντικό να συνοδεύεται από συνεχή κατάρτιση, υποστηρικτική και εκπαιδευτική
εποπτεία, αλλά κυρίως εξειδικευμένους δομές που θα ασχολούνται με την αξιολόγηση και
διαχείριση περιπτώσεων δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η συμβουλευτική με ανθρώπους
οι οποίοι έχουν υπόβαθρο σοβαρών τραυματικών εμπειριών μπορεί να είναι πρόκληση, και
η/ο σύμβουλος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανά ζητήματα όπως ο
επανατραυματισμός, η μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση συναισθημάτων και η σαφήνεια
ρόλων. Σημαντική κρίνεται η αυτό-φροντίδα του συμβούλου, η συναδελφική υποστήριξη και
εποπτεία, και η ενημέρωση για την εργασία σε αυτό τομέα εξειδικευμένης πρακτικής.
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«Emotionally Focused Therapy (EFT): Μία κοινωνία αγάπης»
Abstract:
This study aims to present the Emotionally Focused Therapy model. The purpose of the study
is to highlight the importance of the model for the creation of a love society. First, a brief
reference is made to the concept of love, as it has been shaped by studies that have been
conducted. Then, Bowlby's study of attachment of the person to the parental figure, usually
the mother, is mentioned, as well as other studies on this subject. At the same time, the need
for a healthy attachment is emphasized, as the subsequent relationships of the individual are
strongly based on this. It follows the reference to the EFT model, its stages and the success it
has, not only in improving interpersonal relationships but also in the family as a whole. There
is emphasis on the effect of a secure bond between partners, both in bringing up children and
in shaping people who are able to love and be loved.
Keywords: EFT model, love society, Bowlby, attachment theory, interpersonal relationships.
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1. Η έννοια της αγάπης
Η αγάπη είναι «ένας συνδυασμός συναισθημάτων, αντιλήψεων και συμπεριφορών που
συνίσταται σε σχέσεις οικειότητας» (Hogg & Vaughan, 2010: 637). Η αγάπη αποτελεί ένα
πολύ δημοφιλές θέμα στην έρευνα Dion & Dion, 1996), καθώς οδηγεί στην συναισθηματική
δέσμευση με σημαντικούς άλλους, όπως είναι οι γονείς, τα αδέρφια, οι φίλοι και οι
σύντροφοι. Αυτοί οι σημαντικοί άλλοι είναι που μας προσφέρουν την συναισθηματική
προστασία που χρειαζόμαστε στη ζωή μας (Johnson, 2014: 25). Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
υπάρχουν δύο αλήθειες για τη ζωή του ανθρώπου. Πρώτον, το γεγονός ότι οι άνθρωποι
βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον για να επιβιώσουμε και δεύτερον ότι ο καθένας μας αποτελεί
μία ξεχωριστή μονάδα, κάτι που σημαίνει ότι όσο και να συνεργαζόμαστε ή να
αλληλεξαρτόμαστε στο πλαίσιο μίας κοινωνίας, θα υπάρξουν προσωπικά συμφέροντα ή
στόχοι που θα μας οδηγήσουν σε σύγκρουση (Oatley & Jenkins, 2004: 442).
Το 1973 ο Rubin διέκρινε τις έννοιες «συμπάθεια» και «αγάπη», αναπτύσσοντας μία
κλίμακα μέτρησης της κάθε έννοιας ξεχωριστά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμπάθεια
δείχνει την επιθυμία κάποιου ανθρώπου να συνδεθεί και να αλληλεπιδράσει με ένα άτομο,
ενώ η αγάπη προσθέτει το στοιχείο της εμπιστοσύνης, το οποίο διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο
στις διαφυλικές σχέσεις (Hogg et al, 2010: 637).
Σε πάρα πολλές κοινωνίες ο «έρωτας» υμνείται, μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική,
την ποίηση, κτλ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις όμως ο έρωτας παρουσιάζεται ως προβληματικός
και αυτό ίσως ισχύει γενικώς για τις συγκινήσεις, στις εκδηλώσεις δηλαδή ενός
συναισθήματος. Η εκδήλωση ενός συναισθήματος είναι η απάντηση σε μία ξαφνική αλλαγή
στο περιβάλλον, στο οποίο ζει ένα άτομο. Ένα συναίσθημα, είτε θετικό είτε αρνητικό, μας
βοηθά να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένους στόχους, ώστε να τους
επιτύχουμε και να επέλθει και πάλι η κανονικότητα (Greenberg, 2004; Oatley et al, 2004:
446;).
Ο Kemper, το 1990, μιλώντας για τα συναισθήματα υποστήριξε ότι η τρυφερότητα, η
αγάπη αφορά τη συνεργασία και την αποδοχή του άλλου, ενώ αντίθετα η εξουσία, η
επιθετικότητα σχετίζεται με τον έλεγχο του άλλου παρά τη θέλησή του (Oatley et al, 2004:
442 – 443).
2. Θεωρία προσκόλλησης: ο δεσμός μητέρας–παιδιού ως μήτρα των μελλοντικών
δεσμών μας
Η ομαλή και ισορροπημένη ανάπτυξη ενός παιδιού, εξαρτάται σημαντικά από τις διαδικασίες
της προσκόλλησης και της αποκόλλησης (ή του ψυχολογικού αποθηλασμού) του γονεϊκού
προτύπου (Κοσμόπουλος, 2007: 76). Οι Μπιχεβιοριστές πίστευαν ότι το έμφυτο γνώρισμα
της προσκόλλησης ήταν η πείνα. Η ανάγκη αυτή καλύπτεται μέσα από το θηλασμό και τη
φυσιολογική ηρέμηση (ηρεμία) του βρέφους. Ένας από τους πατέρες του σύγχρονου
συμπεριφορισμού, ο John B. Watson, υποστήριζε ότι η μητρική αγάπη είναι πολύ επικίνδυνη,
καθώς εμποδίζει τα παιδιά να ανεξαρτητοποιηθούν (Johnson, 2016: 44; Κοσμόπουλος, 2007:
77). Ο πρώτος που μελέτησε εκτενώς τις διαδικασίες της προσκόλλησης και της
αποκόλλησης ήταν ο Άγγλος ψυχίατρος John Bowlby (Johnson, 2016: 44; Κοσμόπουλος,
2007: 76).
Ειδικότερα, ο Bowlby δουλεύοντας με διαταραγμένους νέους στις Κλινικές
Καθοδήγησης Παιδιών (Child Guidance Clinics) στο Λονδίνο, υποστήριξε ότι τα
προβλήματα των νέων αυτών είχαν τις ρίζες τους σε σημαντικές σχέσεις που είχαν συνάψει
με άτομα στη ζωή τους (Johnson, 2014: 27). Αργότερα, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ζήτησε από τον Bowlby να διεξάγει μια έρευνα σε
παιδιά, στα οποία ο πόλεμος είχε στερήσει τους γονείς και το σπίτι τους. Τα αποτελέσματα
του επιβεβαίωσαν την αντίληψη του ότι η σχέση αγάπης είναι εξίσου σημαντική με την
τροφή. Ο Bowlby συμπέρανε ότι το να κρατάς κοντά σου τα πρόσωπα που θεωρείς
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ανεκτίμητα, δηλαδή τους σημαντικούς άλλους, είναι μία σπουδαία τεχνική επιβίωσης
(Johnson, 2014: 28; Johnson, 2016: 52).
Ο Bowlby, στο έργο του Μητρική Φροντίδα και Διανοητική Υγεία του 1951,
αναφέρθηκε στη δύναμη της αγάπης, του δεσμού μάνας και παιδιού, αλλά και στους δεσμούς
που αναπτύσσονται γενικώς με πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος που ασχολούνται μαζί
του ή το φροντίζουν. Ο Bowlby πίστευε ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησης του
είναι προδιαγεγραμμένος να προσκολληθεί στο περιβάλλον του για να επιβιώσει. Είναι,
όμως, πολύ σημαντικό αυτός ο δεσμός να διατηρηθεί μέσα στο χρόνο (Bowlby, 1982;
Κοσμόπουλος, 2007: 76).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεωρία του Bowlby θεωρήθηκε ακραία και ριζοσπαστική
και φυσικά απορρίφθηκε παταγωδώς. Μέχρι τότε επικρατούσε η άποψη ότι η ανατροφή των
παιδιών πρέπει να έχει ορθολογική και αποστειρωτική απόσταση. Ωστόσο, ο Bowlby
συνέχισε το έργο του και την προσπάθειά του να δείξει στον κόσμο αυτό που ήδη γνώριζε
(Johnson, 2014: 28; Lehalle & Mellier, 2009: 64; Johnson, 2016: 47 – 49).
Σε έρευνες που διεξήγαγε ο H. Harlow κατά δεκαετία 30’ βρέθηκε ότι ένα μικρό ζώο,
και κατ’ επέκταση και ο άνθρωπος. είναι βιολογικά εξαρτημένο περισσότερο από εκείνα που
συνδέονται με τη «μάνα», όπως είναι η σωματική επαφή, το παιχνίδι, η αγκαλιά, η ηχητική
επικοινωνία, κ.ά. και λιγότερο με τα στοιχεία μίας «τροφού», η οποία παρέχει την τροφή στο
παιδί (Johnson, 2016: 52; Κοσμόπουλος, 2007: 76). Συγκεκριμένα, σε πείραμα που διεξήχθη
με πιθήκους φάνηκε η προτίμηση στην προσωπική σχέση και όχι στην τροφή. Σε ένα
δωμάτιο τοποθετήθηκαν δύο σιδερένια ομοιώματα πιθήκων. Το ένα ήταν κρύο και παγωμένο
αλλά είχε την παροχή της τροφής, ενώ το δεύτερο ήταν ένας σιδερένιος σκελετός με τρίχωμα
χωρίς όμως καμία παροχή τροφής. Ο μικρός πίθηκος πήγαινε στο πρώτο ομοίωμα για να πιει
γάλα από το μπιμπερό αλλά αμέσως μετά επέστρεφε στη ζεστασιά του άλλου ομοιώματος,
που θύμιζε περισσότερο τη μορφή της μάνας (Κοσμόπουλος, 2007: 78). Από το πείραμα
αυτό εύλογα καταλαβαίνουμε ότι «η μορφή της μητέρας είναι ένα πρόσωπο και γεγονός, μια
παρουσία που δίνει στο παιδί ψυχολογική ασφάλεια και ζεστασιά» (Κοσμόπουλος, 2007: 78).
Σε άλλες έρευνες των R. Spitz, J. Bowlby και H. Harlow που διεξήχησαν κατά
δεκαετία του 50’ και 60’ αποδείχθηκε ότι οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται κατά
την παιδική και νεανική ηλικία συμβάλλουν σημαντικά στην ομαλή συναισθηματική εξέλιξη
του παιδιού. Η σχέση ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί αποτελεί πρότυπο για όλες τις
μεταγενέστερες σχέσεις του ατόμου (Hogg et al, 2010: 635; Κοσμόπουλος, 2007: 77; Oatley
et al, 2004: 445). Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε και η Berscheid, το 1990, παρατηρώντας
ότι οι σχέσεις που αναπτύσσουμε ως ενήλικες βασίζονται σημαντικά στην προσκόλληση του
ατόμου κατά τη βρεφική και νεανική ηλικία (Hogg et al, 2010: 635).
Οι νέες έρευνες, βέβαια, δείχνουν ότι είναι απαραίτητο το παιδί να μην προσκολλάται
μόνο σε ένα πρόσωπο, σε αυτό της μητέρας, αλλά αντίθετα σε πολλά διαφορετικά, όπως για
παράδειγμα του πατέρα. Τα παιδιά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται ικανοποιητικά όταν
δημιουργούν πολλούς ισχυρούς και στενούς δεσμούς (Κοσμόπουλος, 2007: 80; Lehalle et al,
2009: 66). Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούσε να παραλείψουμε το σπουδαίο έργο που
επιτελεί η μητέρα, δηλαδή το διαπότισμα του ατόμου, του παιδιού με ανθρωπιά και αξίες,
που δίνουν τιμή στον άνθρωπο, καθώς τις περισσότερες φορές η μητέρα είναι αυτή που
αναλαμβάνει την ανατροφή του παιδιού, μυώντας το παιδί στις μελλοντικές σχέσεις του με
τους άλλους ανθρώπους.(Κοσμόπουλος, 2007: 82).
Πολύ σημαντικό αποτέλεσε και το πείραμα της Mary Ainsworth, το οποίο
ονομάστηκε «συνθήκη με τον ξένο» ή «ασυνήθιστης κατάστασης (Feldman, 2009: 246 –
247; Jehalle et al, 2009: 66). Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο πείραμα μια μητέρα μαζί με το
παιδί της βρίσκονται σε ένα άγνωστο δωμάτιο. Μετά από λίγο η μητέρα φεύγει από το
δωμάτιο με αποτέλεσμα το παιδί να μένει μόνο του με την ερευνήτρια, που έχει το ρόλο του
«ξένου». Η ερευνήτρια φυσικά είναι έτοιμη να παρηγορήσει το παιδί όποτε χρειαστεί. Τρία

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

76

λεπτά αργότερα η μητέρα επιστρέφει. Ο αποχωρισμός και η επανασύνδεση
επαναλαμβάνονται άλλη μία φορά (Feldman, 2009: 246 – 247; Jehalle et al, 2009: 67; Oatley
et al, 2004: 317).
Στο πείραμα φάνηκε ότι τα περισσότερα παιδιά, όταν έχαναν την μητέρα τους από το
οπτικό τους πεδίο, αναστατώνονταν, κουνιόντουσαν πέρα – δώθε, κλαίγανε και πετούσαν τα
παιχνίδια τους. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις παιδιών που αποδείχθηκαν πολύ πιο ικανά
συναισθηματικά. Τα συγκεκριμένα παιδιά ησύχαζαν γρήγορα, επανασυνδέονταν εύκολα με
την μητέρα τους και πολύ γρήγορα συνέχιζαν να παίζουν με τα παιχνίδια τους. Η έρευνα
έδειξε ότι τα παιδιά που ησυχάζουν εύκολα είχαν πιο ζεστές μητέρες που ανταποκρίνονταν,
οι μητέρες των θυμωμένων παιδιών είχαν απρόβλεπτη συμπεριφορά ενώ οι μητέρες των
απόμακρων παιδιών ήταν κρύες και απορριπτικές (Feldman, 2009: 246 – 247; Jehalle et al,
2009: 67 – 68; Oatley et al, 2004: 318 – 320).
Αν και το αρχικό ενδιαφέρον των ερευνητών βρισκόταν γύρω από την προσκόλληση
του παιδιού με τη μητέρα, σταδιακά επεκτάθηκε γενικότερα στις σχέσεις που αναπτύσσει
ένας άνθρωπος καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, είτε ως παιδί είτε ως ενήλικας. Ο
άνθρωπος διαθέτει μία έμφυτη ανάγκη για κοινωνική επαφή, για σύνδεση και δημιουργία
δεσμών (Bowlby, 1982; Hogg et al, 2010: 632). «Η παρόρμηση των ανθρώπων να συνδέονται
και να έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους ονομάζεται ανάγκη για προσεταιρισμό» (Hogg
et al, 2010: 632).
Η ανάγκη αυτή είναι τόσο ισχυρή που διέπει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε
τις διαπροσωπικές και διαφυλικές μας σχέσεις. Ο Schachter, στο έργο του «Η ψυχολογία του
Προσεταιρισμού» υποστήριξε ότι ένας άνθρωπος σε κοινωνική απομόνωση μπορεί να
υποφέρει από άγχος. Το άγχος αυτό σταδιακά θα του δημιουργήσει την επιθυμία να βρεθεί
ανάμεσα σε ανθρώπους, είτε δικούς του είτε ακόμη και άγνωστους (Hogg et al, 2010: 633 –
634).
Οι Hazan και Shaver (1978), προχωρώντας ένα βήμα περισσότερο από την έρευνα
του Bowlby, μελέτησαν τόσο τον έρωτα όσο και τη μοναξιά σε ενηλίκους. Στην μελέτη τους
παρατήρησαν την ύπαρξη τριών διαφορετικών υφών προσκόλλησης. Συγκεκριμένα
διέκριναν ένα ασφαλές ύφος, ένα ύφος αποφυγής και ένα αγχώδες. Στο πρώτο ύφος, το
ασφαλές, το άτομο δείχνε εμπιστοσύνη στους άλλους ενώ δεν υπάρχει ανησυχία για
εγκατάλειψη. Φυσικά, υπάρχει μία άνεση στην εγγύτητα και στην εξάρτηση τόσο με τους
άλλους όσο και το αντίστροφο. Αντιθέτως, στο ύφος της αποφυγής το άτομο προσπαθεί να
καταπνίξει τις ανάγκες του για προσκόλληση, απορρίπτει τις προσπάθειες για
συναισθηματική εγγύτητα, δυσκολεύεται να εμπιστευτεί και κατ’ επέκταση να εξαρτηθεί από
τους γύρω του. Τέλος, στο αγχώδες ύφος επικρατεί ανησυχία ότι οι γύρω δεν θα μπορέσουν
να ανταποδώσουν την επιθυμία κάποιου για οικειότητα. Ανάμεσα στα άτομα παρατηρείται
μία αίσθηση ότι ο σύντροφος δεν θα μπορέσει να προσφέρει στ’ αλήθεια αγάπη ή ότι μπορεί
να επιθυμεί να φύγει, να απομακρυνθεί (Hogg et al, 2010: 635 – 636).
3. Το μοντέλο Emotionally Focused Therapy (Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία )
(α). Η βάση του μοντέλου
Το μοντέλο EFT (Emotionally Focused Therapy) ξεκίνησε μέσα από τις παρατηρήσεις που
έκανε η δόκτωρ Johnson Sue στις συνεδρίες με τα ζευγάρια που είχε. Η Johnson γρήγορα
συνειδητοποίησε ότι αυτό που μπορεί να φέρει κοντά δύο ανθρώπους είναι ένας κοινός
εχθρός. Έτσι, σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τα ζευγάρια να δουν ως εχθρό τα
αρνητικά μοτίβα των δράσεων τους. Τα ζευγάρια σιγά σιγά συνειδητοποιούσαν ότι οι
διάλογοι τους, οι τσακωμοί τους πλήγωναν και τους δύο (Greenberg, 2006, Johnson, 2014).
Οι τσακωμοί αυτοί εμφανίζονταν όταν ένα μέλος από το ζευγάρι δεν μπορούσε να
επιτύχει ασφαλή δεσμό (Crawley & Grant, 2005; Johnson, 2014: 43). Άτομα που έχουν
δημιουργήσει ένα ασφαλή δεσμό με το πρόσωπο φροντίδας κατά τη βρεφική και παιδική
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ηλικία, φαίνεται να είναι πιο ικανά συναισθηματικά, δείχνοντας εμπιστοσύνη και την
απαραίτητη προσοχή – φροντίδα που χρειάζεται ο σύντροφο τους (Hogg et al, 2010: 635).
Όταν, τα ζευγάρια μοιράζονταν πιο ήπια συναισθήματα, έβλεπαν ο ένας τον άλλον
διαφορετικά. Μερικά συναισθηματικά ερεθίσματα μπορούν να αλλάξουν τον δεσμό μεταξύ
των συντρόφων (Greenberg, 2004; Johnson, 2014: 56). Το πρόγραμμα EFT μετά από χρόνια
εφαρμογής δείχνει επιτυχημένο, με περισσότερο από το 85% των ζευγαριών να έχει δεχτεί
σημαντική βοήθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα EFT απευθύνεται τόσο σε
ετερόφυλα όσο και σε ομόφυλα ζευγάρια (Johnson, 2014: 58).
Το μοντέλο βασίζεται στην συναισθηματική ανταπόκριση των συντρόφων.
Ειδικότερα, η συναισθηματική ανταπόκριση έχει τα εξής τρία στοιχεία: τη διαθεσιμότητα,
την ανταπόκριση και τη δέσμευση. Με τον όρο διαθεσιμότητα εννοείται το πόσο ανοιχτό
παραμένει ένα άτομο στο σύντροφο του, ακόμη και στην αμφιβολία και την ανασφάλεια. Ο
σύντροφος καλείται να κατανοήσει τα συναισθήματά του, να υπερβεί την προσωπική του
τάση για φυγή και να συντονιστεί με τις ανάγκες για σύνδεση του αγαπημένου του
(Greenberg, 2004; Johnson, 2014: 62 – 63). Αρκετές φορές θα υπάρξουν προβλήματα,
συγκρούσεις μέσα σε μία σχέση και τα άτομα θα επιλέξουν το δρόμο της φυγής και της
απομάκρυνσης από την εστία του προβλήματος. Η επιτυχία του μοντέλου βασίζεται τόσο
στην φυσική όσο και στη συναισθηματική παρουσία των συντρόφων (Johnson, 2014; Oatley
et al, 2004: 442)
Ο όρος ανταπόκριση αναφέρεται στο συναισθηματικό συντονισμό με το σύντροφο,
ιδιαιτέρως με τις ανάγκες και τους φόβους του συναισθηματικού δεσμού (Greenberg, 2004;
Johnson, 2014: 62 – 63). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μία βασική, γενετήσια ανάγκη του
ανθρώπου είναι αυτή της κοινωνικής επαφής, της αποδοχής από τους άλλους (Hogg et al,
2010: 632; Rohner, 1986; Rohner, 2017; Khaleque & Cournoyer, 2012). Τελευταίο στοιχείο
της συναισθηματικής ανταπόκρισης είναι η δέσμευση, δηλαδή η ιδιαίτερη προσοχή που
δίνουμε μόνο σε ένα αγαπημένο πρόσωπο, κοιτάζοντάς το και αγγίζοντάς το περισσότερο,
Συχνά οι σύντροφοι το ονομάζουν «συναισθηματική παρουσία» (Johnson, 2014: 62 – 63).
Όπως το βρέφος προσκολλάται στη μητέρα, κατά τον ίδιο τρόπο στις μετέπειτα σχέσεις μας
επιθυμούμε την ιδιαίτερη, τη μοναδική επαφή με ένα ξεχωριστό πρόσωπο, το σύντροφο μας.
Η σχέση αυτή βασίζεται φυσικά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και αγάπη, που αναπτύσσεται
μέσα στο δεσμό (Hogg et al, 2010: 637).
(β). Η εφαρμογή του μοντέλου
Οι σύντροφοι, αρκετά συχνά, εμπλέκονται σε συγκρούσεις (Johnson, 2014: 226 – 228) χωρίς
όμως, τις περισσότερες φορές, να δηλώνουν την πραγματική αιτία. Οι συγκρούσεις αυτές
ονομάζονται δαιμονικοί διάλογοι και χωρίζονται σε τρία μοτίβα: «Βρες τον Κακό», «Πόλκα
της Διαμαρτυρίας» και «Παγώνω και το βάζω στα πόδια». Κάθε μοτίβο διαθέτει διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Και στα τρία όμως ένα είναι το κοινό πρόβλημα: η συναισθηματική
αποσύνδεση. Οι σύντροφοι νιώθουν μη αποδεκτοί, αλληλοκατηγορούνται ή αμύνονται
παθητικά στην ανάγκη του άλλου για επαφή, για σύνδεση, για φροντίδα (Crawley et al, 2005;
Gottman, 2011: 182 –189; Johnson, 2014: 77 – 111). Η αίσθηση της ασφάλειας που μας δίνει
ένας συναισθηματικός δεσμός χάνεται και πλέον κυριαρχεί ο φόβος της απώλειας της σχέσης
(Crawley et al, 2005; Johnson, 2014: 77 – 80; Rohner, 1986; Rohner et al, 2012, Rohner,
2017). Έχει παρατηρηθεί ότι στο Δυτικό πολιτισμό οι γυναίκες αναλαμβάνουν πιο συχνά το
ρόλο του κατήγορου, καθώς είναι αυτές που φροντίζουν περισσότερο για τη σχέση. Οι
άντρες έχουν διδαχθεί να καταπιέζουν τις συναισθηματικές τους ανταποκρίσεις και ανάγκες,
επιλύοντας τα προβλήματα με την απομάκρυνση από τη σχέση (Gottman, 2011: 184;
Johnson, 2014: 96).
Πολλές φορές κατά τη διάρκεια μίας σύγκρουσης είναι πολύ πιθανόν να
ακουμπήσουν οι σύντροφοι ένα ευαίσθητο σημείο, το οποίο αποτελεί «μία υπερευαισθησία
του ατόμου η οποία έχει προκληθεί από στιγμές που έχει περάσει σε προηγούμενες ή τωρινές
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σχέσεις, στιγμές κατά τις οποίες μια συναισθηματική ανάγκη στη σχέση έχει επανειλημμένα
παραμεληθεί, αγνοηθεί ή απορριφθεί. Κάτι τέτοιο καταλήγει συνήθως σε συναισθηματική
στέρηση ή εγκατάλειψη» (Johnson, 2014: 112). Πηγή αυτών των ευαίσθητων σημείων
αποτελούν πιθανόν τραυματικές σχέσεις του παρελθόντος, που μπορεί να έχουν συμβεί
κάποιους μήνες πριν ή ακόμη και χρόνια, αλλά να διατηρείται η δύναμη τους έως και σήμερα
(Johnson, 2014: 187), με ανθρώπους που είχαν μεγάλη σημασία για μας (Johnson, 2014: 113;
Oatley et al, 2004: 431), όπως είναι τα αδέρφια, οι φίλοι, οι πρώην σύντροφοι αλλά ιδιαίτερα
οι γονείς, που αποτελούν τα βασικά πρότυπα για τις μελλοντικές ερωτικές μας σχέσεις (Hogg
et al, 2010: 635; Johnson, 2014; Κοσμόπουλος, 2007: 77; Oatley et al, 2004: 445).
Oι άνθρωποι έχουν την τάση να προφυλάξουν αυτά τα ευαίσθητα σημεία με κάθε
μέσο (Johnson, 2014: 117). Ένα γεγονός που αγγίζει ένα τέτοιο ευαίσθητο σημείο αυτομάτως
καθιστά αδύναμο το άτομο απέναντι στο σύντροφο του. Οι άνθρωποι επιθυμούν να
αποφύγουν την εκδήλωση, την αποκάλυψη των αδυναμιών τους καθώς φοβούνται την
εκμετάλλευση τους από τους άλλους. Αυτό όμως οδηγεί όλο και περισσότερο στην
απομάκρυνση των δύο συντρόφων, στην έλλειψη εμπιστοσύνης και συχνά στην οριστική
διάλυση της σχέσης (Johnson, 2014: 120 – 127; Oatley et al, 2004).
Ωστόσο, για να αντιμετωπιστεί μία τέτοια κατάσταση κρίνεται απαραίτητο τα άτομα
να μιλήσουν για αυτά τα ευαίσθητα σημεία και να προσπαθήσουν από κοινού με το
σύντροφό τους να τα θεραπεύσουν (Crawley et al, 2005; Greenberg, 2004; Greenberg, 2006;
Johnson, 2014: 117 – 118). Οι έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα, τα οποία έχουν μεγαλώσει σε
ένα ασφαλές περιβάλλον, καταφέρνουν με περισσότερη ευκολία να θεραπεύσουν αυτά τα
σημεία (Johnson, 2014: 117 – 118). Αντίθετα, για ανθρώπους που δεν είχαν ασφαλείς
δεσμούς, είτε ως παιδιά είτε ως ενήλικες, η διαδικασία αυτή είναι πιο χρονοβόρα και φυσικά
πιο επίπονη. Κάτι τέτοιο εξηγείται εύκολα με όσα έχουμε ήδη αναφέρει για την
σπουδαιότητα της προσκόλλησης του ατόμου στη μητέρα και τη δημιουργία μίας ασφαλούς
σχέσης εμπιστοσύνης και αγάπης μαζί της (Hogg et al, 2010: 635; Κοσμόπουλος, 2007: 77 –
78; Oatley et al, 2004: 445).
Για να χτιστεί και να διατηρηθεί ένας ασφαλής δεσμός, πρέπει να μπορεί κάποιος να
συντονίζεται με το αγαπημένο του πρόσωπο τόσο δυνατά όσο και κατά τον πρώτο καιρό της
σχέσης. Με τη πάροδο του χρόνου, γινόμαστε λιγότερο προσεκτικοί, περισσότερο
αυτάρεσκοι, ενώ κάποιες φορές νιώθουμε κουρασμένοι με τον σύντροφό μας. Επομένως,
είναι πολύ σημαντικό η λαχτάρα που νιώθουμε για ένα ξεχωριστό άτομο στην έναρξη μίας
σχέσης, ο φαντασιακός και πρόσκαιρος έρωτας να μπορεί να διατηρηθεί με την πάροδο του
χρόνου και να μετασχηματιστεί σε μία μόνιμη αγάπη και φροντίδα προς το πρόσωπο αυτό
(Johnson, 2014: 161; Johnson, 2016: 169; Oatley et al, 2004: 447).
Στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντέλου είναι πολύ σημαντικό οι σύντροφοι να
μιλήσουν ανοιχτά για όσα φοβούνται (Johnson, 2014: 165 – 171). Ο θυμός, ο φόβος και η
περιφρόνηση είναι τα συναισθήματα του ανταγωνισμού και εμπλέκονται άμεσα,
εκδηλώνονται δηλαδή, κατά τη διάρκεια μίας σύγκρουσης (Oatley et al, 2004: 451). Ο
βαθύτερος φόβος σε ένα δεσμό σε κρίση είναι ο ίδιος ο φόβος της διάλυσης της σχέσης
(Hogg et al, 2010: 651; Johnson, 2014: 128). Είναι κοινά αποδεκτό, ότι ένας άνθρωπος
μπορεί να πληγώσει ένα συνάνθρωπό του όχι μόνο μέσω του θυμού, της βίας και της
επιθετικότητας, αλλά επίσης μέσω της περιφρόνησης (Gottman, 2011: 184 – 186; Oatley et
al, 2004: 475). Η αίσθηση ότι το αγαπημένο πρόσωπο θα είναι εκεί όποτε και εάν τον
χρειαστούμε, αποτελεί πηγή δύναμης και αρχή της αλληλοανταπόκρισης και την
αλλολοδέσμευσης (Johnson, 2014: 173 – 179). Μέσα από την αποκάλυψη των φόβων, τα
άτομα οδηγούνται στην αποκάλυψη των πρωταρχικών τους αναγκών, δηλαδή της ανάγκης
για συναισθηματική δέσμευση, για επαφή (Hogg et al, 2010: 632 – 636).
Έχει παρατηρηθεί ότι οι δυστυχισμένοι σύντροφοι, σε ποσοστό 50% – 70%,
αποδίδουν τις δυσκολίες τους στη σχέση σε σεξουαλικά προβλήματα. Ωστόσο, αυτό που
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πραγματικά έχει συμβεί είναι ότι το ζευγάρι έχει χάσει την επαφή του, δεν υπάρχει
συναισθηματική ασφάλεια και έτσι απολαμβάνουν λιγότερο ικανοποιητικό σεξ. Αυτό οδηγεί
σταδιακά σε λιγότερο σεξ και περισσότερα πληγωμένα συναισθήματα και κατ’ επέκταση σε
πιο χαλαρή συναισθηματική σύνδεση, ώσπου πλέον δεν υπάρχει καν δεσμός (Johnson, 2014:
207).
Αξίζει να σημειωθεί εδώ η σπουδαιότητα του αγγίγματος ανάμεσα στους συντρόφους
(Johnson, 2014: 212 – 213). Ο Δαρβίνος, ήδη από το 1872 υπέθετε ότι το αγκάλιασμα προς
το βρέφος βρέφους αποτελεί μια αντίστοιχη εμπειρία με αυτή που βιώνουν οι ενήλικες όταν
δέχονται χάδι από το σύντροφό τους. Αργότερα, ο Freud πρόσθεσε σε αυτό την ιδέα ότι μέσα
από τον έρωτα το άτομο επιστρέφει ξανά στην πρώτη ευδαιμονική συνένωση με τη μητέρα
του (Oatley et al, 2004: 446). Από αυτό γίνεται αντιληπτό το πόσο σημαντική είναι η πρώτη
προσκόλληση του βρέφους με τη μητέρα για τις μετέπειτα ερωτικές του σχέσεις και τη
δημιουργία ασφαλών δεσμών (Hogg et al, 2010: 635; Κοσμόπουλος, 2007: 77; Oatley et al,
2004: 445).
Για να μπορέσει να διατηρηθεί η αγάπη ανάμεσα στους συντρόφους είναι απαραίτητο
να δημιουργηθεί ανάμεσα τους ένας ισχυρός και ασφαλής δεσμός που θα βασίζεται σε
αμοιβαία εμπιστοσύνη και αποδοχή (Hogg et al, 2010: 648). Η Johnson (2014) προτείνει τη
δημιουργία μίας «Ιστορίας Ανθεκτικής Σχέσης» που θα διδάσκει στο ζευγάρι πώς να
ερωτεύεται κάθε φορά, ξανά και ξανά, όπως την πρώτη φορά (Oatley et al, 2004: 447), ενώ
παράλληλα το ζευγάρι οφείλει να δημιουργήσει και μια «Μελλοντική Ιστορία Αγάπης», η
οποία θα δείχνει πώς ονειρεύεται το ζευγάρι να είναι η αγάπη του στο μέλλον. Πολύ
σημαντικό, επίσης, είναι να υπάρχουν τελετουργίες σηματοδότησης των στιγμών
αποχωρισμού και επανασύνδεσης, όπως οι αγκαλιές όταν συναντιούνται, τα μηνύματα
αγάπης, κ.ά. (Johnson, 2014: 228).
4. Η δύναμη της αγάπης
Η σύγκρουση μέσα σε ένα δεσμό πληγώνει και τους δύο συντρόφους. Το ζήτημα που
ανακύπτει είναι γιατί κάποιος να θέλει να πληγώσει το σύντροφό του, το ιδιαίτερα
αγαπημένο του πρόσωπο; Αρκετές φορές η εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών αποτελεί
μίμηση των γονεϊκών προτύπων (Hogg et al, 2010: 597). Εδώ αναδεικνύεται και ο σπουδαίος
ρόλος που μπορεί να έχει το μοντέλο EFT στη δημιουργία ευρύτερων κύκλων αγάπης σε όλη
την κοινωνία. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στα ζευγάρια καθώς επίσης και η αύξηση των
διαζυγίων εύλογα αποτελούν αιτία κοινωνικής ανησυχίας. Αρκετές φορές, ορισμένες μορφές
συζυγικών συγκρούσεων έχουν τις ίδιες επιβλαβείς συνέπειες όπως και ένα διαζύγιο
(Gottman, 2011: 176 – 177).
Ειδικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκρούσεις ανάμεσα σε γονείς επηρεάζουν
σημαντικά την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Κάθε παιδί έχει ανάγκη όχι μόνο και
τους δύο γονείς του, αλλά και την αίσθηση της επιτυχημένης συζυγικής τους σχέσης
προκειμένου να μεγαλώσει σωστά (Gottman, 2011: 170 – 172; Κοσμόπουλος, 2007: 85).
Επομένως, ένα παιδί που ζει και μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον με συγκρούσεις,
καβγάδες, και διαφωνίες είναι πολύ πιθανόν να διακατέχεται από ένα αίσθημα
αποδιοργάνωσης, ενώ ο κλονισμός της αίσθησης ασφάλειας που έχει προκληθεί μπορεί να
μην καλυφθεί ποτέ (Κοσμόπουλος, 2007: 87). Αρχικά, για την παραβατικότητα των παιδιών
θεωρούνταν υπεύθυνο μόνο το διαζύγιο το γονέων. Πλέον όμως γνωρίζουμε ότι τα
προβλήματα εξωτερίκευσης των εφήβων και των παιδιών, ακόμη και των ενηλίκων
ανάγονται και στις γονεϊκές συγκρούσεις πριν από το διαζύγιο (Oatley et al, 2004: 373).
Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι η επιθετική συμπεριφορά ανάμεσα στους γονείς, το
εχθρικό και αρνητικό συναίσθημα ανάμεσα στους ενήλικες μπορεί να γεννήσει
επιθετικότητα και στα ίδια τα παιδιά. Οι γονείς αποτελούν πρότυπα για τα παιδιά, με
αποτέλεσμα η αρνητική συναισθηματική έκφραση τους ως τρόπος αντιμετώπισης ενός
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προβλήματος να γίνεται κτήμα και των ίδιων των παιδιών σε ανάλογες περιπτώσεις (Oatley
et al, 2004: 374 – 375; Gottman, 2011: 173). Υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ των
συζυγικών σχέσεων και της συμπεριφοράς των παιδιών με τους φίλους τους. Συγκεκριμένα,
παιδιά των οποίων οι γονείς ένιωθαν ότι είχαν ένα δυστυχισμένο γάμο, παρουσίαζαν
δυσκολίες στις κοινωνικές τους σχέσεις σε αντίθεση με παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν
έναν ευτυχισμένο γάμο (Gottman, 2011: 171 – 172).
Επομένως, η αγάπη ανάμεσα στους συντρόφους συμβάλει στην ενδυνάμωση και στην
υγιή ζωή ολόκληρης της οικογένειας. Εδώ και δεκαετίες γνωρίζουμε, ότι οι ευτυχισμένες
οικογένειες βασίζονται στις ευτυχισμένες σχέσεις μεταξύ των συντρόφων. Οι συχνές
συγκρούσεις οδηγούν του συντρόφους να γίνουν λιγότερο συνεπείς απέναντι στα παιδιά
τους, όσον αφορά την φροντίδα και την καθοδήγηση που χρειάζονται, ενώ επίσης μπορεί να
εκδηλώσουν βίαιη συμπεριφορά. Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί συχνά συναισθηματικά
και συμπεριφορικά προβλήματα στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, του
άγχους, της εσωστρέφειας, της απομάκρυνσης, της κατάχρησης ουσιών, της χαμηλής
σχολικής επίδοσης, την παραβατική συμπεριφορά, κ.ά. (Gottman, 2011: 172 – 178; Johnson,
2014: 285 – 286).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι άντρες που απομακρύνονται από τις συζύγους
τους, γίνονται απρόσιτοι και στα παιδιά τους. Σε έρευνα του Zill (1981), το 65% των νέων με
χωρισμένους γονείς ανέφερε μικρή μόνο σχέση με τους πατέρες, σε αντίθεση με το 9% των
παιδιών των οποίων οι γονείς δεν είχαν χωρίσει. Σε ανάλογα ποσοστά βέβαια παρατηρείται
και η σχέση παιδιών με τις μητέρες. Περίπου το 30% των παιδιών των διαζευγμένων γονέων
ανέφερε μάλλον κακές σχέσεις με τις μητέρες σε σύγκριση με το 16% των παιδιών των μη
χωρισμένων γονέων (Gottman, 2011: 176).
Έχει βρεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν ανάμεσα τους
σχέσεις, δεσμούς, όχι μόνο με τους πολύ αγαπημένους ανθρώπους, αλλά και με φίλους
φίλων, συναδέλφους, κ.ά. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα που σχηματίζονται θα μπορούσαμε να
πούμε ότι μοιάζουν με ένα πυκνό δάσος. Φυσικά, ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να έχει τόσο
θετικές επιδράσεις όσο και αρνητικές. Οι άνθρωποι που δείχνουν αγάπη στους συντρόφους
τους, στου γονείς τους, στους φίλους τους, στους συνεργάτες τους, μπορούν να
δημιουργήσουν ευρύτερους κύκλους αγάπης, πέρα από τον δικό τους προσωπικό κύκλο
(Christakis & Fowler, 2010: 54). Συνεπώς, οι καλύτερες σχέσεις μεταξύ ερωτικών
συντρόφων δεν είναι απλά μία προσωπική προτίμηση, αλλά και κοινωνική προσφορά, όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Christakis & Fowler (2010). Οικογένειες με περισσότερη
αγάπη σημαίνει κοινωνίες που μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των μελών
τους (Johnson, 2014: 287).
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι το Μοντέλο της Θεραπείας Εστιασμένη στο
Συναίσθημα (Emotional Focused Therapy-EFT) μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στα
ζευγάρια, αλλά στις οικογένειες, στις κοινωνικές σχέσεις και σε κάθε άλλο ανθρώπινο
υποσύστημα (σχολείο, επάγγελμα), ενισχύοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις με σκοπό την
ψυχική ανθεκτικότητα των ατόμων.
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«Conflict Coaching: όταν το Coaching συναντά τη Διαμεσολάβηση»

Abstract:
Conflict is an inevitable part of our lives. Usually we regard it as something negative,
something to avoid or to fight against, however if we learn to handle it constructively, it can
help us deepen and enrich our relationships. Conflict coaching is a new coaching field, that
deals with supporting people, who are part of interpersonal conflict and combines the
knowledge and tools of two arts: the art of coaching and the art of mediation. Conflict
coaching can be applied to a series of cases, such as conflict among adults, kids, in teams,
before, during, or after the procedure of mediation, dialogue or other alternative dispute
resolution processes, as well as in organizations, as part of conflict resolution systems.
Λέξεις κλειδιά: Συγκρούσεις, διαμεσολάβηση, coaching, conflict coaching, διάλογος.
Keywords: Conflict, adr, coaching, conflict coaching, dialogue.
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1. Εισαγωγή
Οι συγκρούσεις είναι ένα καθημερινό φαινόμενο μεταξύ ανθρώπων, που ζούν ή εργάζονται
μαζί, με το οποίο συνήθως δύσκολα συνδιαλεγόμαστε, συνήθως τις αντιμετωπίζουμε ως κάτι
αρνητικό, άλλοτε τις αγνοούμε, άλλοτε τις αποφεύγουμε, άλλοτε δεν έχουμε τους
κατάλληλους τρόπους να τις διαχειριστούμε, με ότι αυτό συνεπάγεται για εμάς και το
περιβάλλον μας, προσωπικό και εργασιακό.
Κάθε σύγκρουση όμως είναι ταυτόχρονα μια ευκαιρία για ανάπτυξη και βελτίωση
των σχέσεών μας. Το αν η ευκαιρία αυτή αξιοποιηθεί για να εμβαθύνουμε και να
εμπλουτίσουμε τις σχέσεις μας, εξαρτάται από τον τρόπο, με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε
τη σύγκρουση και θα τη διαχειριστούμε.
2. Οι συγκρούσεις
Σύμφωνα με ένα ορισμό του Καθηγητή Thomas Jordan σύγκρουση θεωρείται κάθε
αλληλεπίδραση μεταξύ δύο τουλάχιστον πλευρών, στην οποία τουλάχιστον το ένα μέρος έχει
επιθυμίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για αυτό, ώστε να τις παρατήσει και ταυτόχρονα
θεωρεί ότι το άλλο μέρος το εμποδίζει την εκπλήρωση αυτών των επιθυμιών (Larson, 2010).
Εαν γενικεύσουμε λίγο περισσότερο αυτό τον ορισμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
συγκρούσεις προκύπτουν όταν θεωρούμε ότι μια ή περισσότερες από τις αξίες, τις ανάγκες ή
πλευρές της ταυτότητάς μας αμφισβητούνται, απειλούνται ή υποβαθμίζονται από ένα άλλο
πρόσωπο.
Συνήθως μια σύγκρουση εμπεριέχει τα εξής στοιχεία
 Τουλάχιστον ένα πρόσωπο θεωρεί ότι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ αυτού και ενός άλλου
προσώπου
 Υπάρχουν ασυμβατότητες σχετικά με το πώς τουλάχιστον ένα πρόσωπο βλέπει τις
προοπτικές, τους στόχους, τα ενδιαφέροντά του, τις προσδοκίες του, τις πράξεις, τις λέξεις ή
τους τρόπους, που επικοινωνεί σε αντίθεση με το άλλο πρόσωπο
 Το άτομο, που εκλαμβάνει τη διαφωνία βιώνει αρνητικά συναισθήματα, που κυριαρχούν
για μεγάλα χρονικά διαστήματα
 Συχνά τουλάχιστον ένα πρόσωπο κατηγορεί το άλλο
 Εξωτερικές ή εσωτερικές αντιδράσεις ή και τα δύο υπάρχουν στο άτομο, που βιώνει τη
διαφωνία
 Υπάρχει μια επιθυμία για δράση στην κατάσταση αυτή (Noble, 2014).
Σύμφωνα με το γνωστό μοντέλο του παγόβουνου, σε μια σύγκρουση κάποια μέρη
είναι εμφανή, ενώ άλλα – όπως μεταξύ άλλων ενδιαφέροντα, συναισθήματα, ανάγκες, αξίες,
διαταραγμένες σχέσεις, διαπροσωπικά προβλήματα και προβλήματα επικοινωνίας είναι πιο
δύσκολο να εντοπιστούν. Ωστόσο αυτά είναι που συνήθως οδηγούν και αποτελούν τις αιτίες
μιας σύγκρουσης. (Besemer, 2014, Νικολόπουλος, 2009). Σε όλα αυτά τα μέρη μπορούμε να
εστιάσουμε περισσότερο ή λιγότερο, δουλεύοντας σε διαφορετικό επίπεδο αναλόγως του
τρόπους διαχείρισής της σύγκρουσης, που θα επιλέξουμε.
3. Η διαμεσολάβηση
Ένας από τους τρόπους, με τον οποίο μπορούμε να επιλέξουμε να διαχειριστούμε και να
επιλύσουμε μια σύγκρουση είναι η διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι μια δομημένη
εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης των συγκρούσεων, που προκύπτουν μεταξύ δύο ή
περισσότερων ατόμων. Ως διαδικασία ξεκίνησε να αναπτύσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 και έκτοτε εφαρμόζεται παγκοσμίως με
μεγάλη επιτυχία.
Στην Ελλάδα έχει εισαχθεί το 2010 με το Νόμο 3898/2010 και παρέχει στα μέρη, που
αποφασίζουν εκουσίως να προσφύγουν σε αυτή, μια ταχύτερη, οικονομικότερη και
επωφελέστερη μέθοδο επίλυσης των διαφορών τους, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται
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αυτές, είτε δηλαδή σε αρχικό στάδιο είτε και κατά το στάδιο, που εκκρεμεί μια δικαστική
διαδικασία.
Ως διαδικασία η διαμεσολάβηση στοχεύει στο να δώσει την ευκαιρία στα μέρη να
επιλύσουν τη διαφωνία τους με ένα τρόπο, που να τα εκφράζει και να καθορίζεται από αυτά,
έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν ουσιαστικά τα συμφέροντα τους, αντί να αποδωθεί στείρα
δικαιοσύνη, η οποία εν τέλει ενδεχομένως και να μην αποβαίνει προς όφελος των μερών. Και
μόνο η παρουσία του διαμεσολαβητή και η προσέγγισή του μπορεί να βοηθήσει τις δύο
πλευρές να καταλάβουν καλύτερα το ένα το άλλο και έτσι να καταλήξουν σε λύσεις, που
ικανοποιούν όλους.
Επιπλέον η διαμεσολάβηση ως ένας διαφορετικός τρόπος επίλυσης των διαφορών,
που ανακύπτουν μεταξύ των πολιτών, παρέχει συγκεκριμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα
οποία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα σε συγκεκριμένες ιδίως περιπτώσεις διαφορών, ιδίως στο
πλαίσιο διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν στο πλαίσιο μακρόχρονων εμπορικών,
επαγγελματικών ή προσωπικών σχέσεων, ή διαφορές, των οποίων η ορθή λύση είναι σχετική
ή μερικές φορές δεν εξαρτάται απόλυτα από τα νομικά επιχειρήματα των μερών, ή στις
οποίες η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας είναι πολύτιμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η από
κοινού διευθέτηση είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέσο.
Η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιήθει μεταξύ ιδιωτών, μιας ομάδας ή μεταξύ
εργαζομένων μιας εταιρείας ή και μεταξύ διαφορετικών ομάδων ή τμημάτων μιας εταιρείας
και μπορεί να αφορά εμπορικές, αστικές, μισθωτικές, οικογενειακές ή εργατικές διαφορές,
συγκρούσεις, που προκύπτουν μέσα σε μια οικογένεια ή ένα εργασιακό χώρο ή και
οτιδήποτε άλλη σύγκρουση, στην οποίο όσοι εμπλέκονται έχουν την δυνατότητα να
συμφωνήσουν οικοειοθελώς σε μια λύση.
Η διαμεσολάβηση απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μια αλλαγή νοοτροπίας και
τρόπου θεώρησης των ανθρώπινων διαφορών, η οποία είναι σε θέση να δημιουργήσει μια
πολύ μεγάλη ευκαιρία για μετάβαση σε ένα διαφορετικό, πιο ανθρώπινο τρόπο
αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφορών, που ανακύπτουν στην κοινωνία μας, κατά τον
οποίο ο διαμεσολαβητής αναλαμβάνει ένα ρόλο εν δυνάμει «ειρηνοποιού», εστιάζει και
προσανατολίζεται στην υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων μερών και εργάζεται μαζί τους
για την ουσιαστική επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν και την «ίαση» της εκάστοτε
διαφοράς τους.
Ένα βασικό στοιχείο της διαμεσολάβησης, όπως ήδη είπαμε, είναι το εκούσιο του
χαρακτήρα της: δηλαδή η εκούσια – εθελοντική προσέλευση των μερών σε αυτή. Όμως όταν,
όπως συμβαίνει αρκετές φορές ένα μέρος μόνο θέλει να επιλύσει τη διαφορά χρειάζεται μια
διαφορετική προσέγγιση, όπως αυτή του Coaching και συγκεκριμένα ενός κλάδου του, του
Conflict Coaching.
4. Το Coaching
Το Coaching σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Coaching International Coach Federation, είναι «ο συνεταιρισμός με τον πελάτη σε μια δημιουργική
διαδικασία, που προκαλεί τη σκέψη και τον εμπνέει να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και
επαγγελματικό του δυναμικό». Ως διαδικασία και τρόπος διαχείρισης συγκρούσεων έχει
πολλές ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφορές από τη διαμεσολάβηση.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, που δεν εστιάζει στο παρελθόν, παρά μόνο στο
παρόν και στο μέλλον, ο Coach υποστηρίζει τον πελάτη, ώστε αυτός να αναπτύξει το
δυναμικό του, τις δεξιότητες και τα ταλέντα του, να βελτιώσει την απόδοση και τις σχέσεις
του και να αναλάβει δράση για να υλοποιήσει τους στόχους και τα όνειρά του, ώστε να ζήσει
τη ζωή που θέλει.
5. Το Conflict Coaching
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Το Conflict Coaching ειδικότερα είναι ένας νέος κλάδος του coaching, που ασχολείται με την
υποστήριξη όσων εμπλέκονται σε διαπροσωπικές συγκρούσεις και συνδυάζει τη γνώση και
τα εργαλεία από τις δύο αυτές τέχνες: το coaching και τη διαμεσολάβηση.
Το Conflict Coaching μπορεί να εφαρμοστεί σε σειρά περιπτώσεων, όπως σε
συγκρούσεις μεταξύ ενηλίκων, παιδιών ή στο εσωτερικό ομάδων, στο πλαίσιο της
διαδικασίας της διαμεσολάβησης ή διαδικασιών διαλόγου και άλλων μορφών εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών (τόσο πριν και κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας αυτών), καθώς
και στο πλαίσιο οργανισμών, ως μέρος συστημάτων διαχείρισης και εκπαίδευσης για τη
διαχείριση συγκρούσεων (Noble, 2012).
Μερικά από τα βασικότερα και γνωστότερα μοντέλα – προσεγγίσεις για τη διαχείριση
των συγκρούσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Conflict Coaching
είναι τα παρακάτω (Γαμβρέλλη, 2018):
 Μοντέλο Χάρβαρντ (Fisher – Ury, 1983)
Το μοντέλο αυτό εστιάζει κυρίως στην επίλυση προβλημάτων και στα συμφέροντα των
πλευρών. Βάσει αυτού του μοντέλου ο coach υποστηρίζει τον πελάτη, ώστε να διερευνήσει
τα πιθανά συμφέροντα όλων των μερών σε μια σύγκρουση και να βρει κοινό έδαφος και
δημιουργικές λύσεις.
 Μεταμορφωτικό μοντέλο (Bush & Folger, 1994, 2005)
Το μοντέλο αυτό βασίζεται στη μεταμορφωτική προσέγγιση στη διαμεσολάβηση των Bush
και Folger (1994, 2005). Σε αυτή την προσέγγιση η έμφαση στρέφεται στην ενδυνάμωση του
εαυτού και στην αναγνώριση των άλλων, με αποτέλεσμα οι πλευρές να υποστηρίζονται,
ώστε να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις ως ευκαιρίες για ηθική ανάπτυξη και
μεταμόρφωση.
 Αφηγηματικό μοντέλο (Winslade & Monk, 2000)
Το μοντέλο αυτό ενδιαφέρεται κυρίως στους τρόπους, με τους οποίους οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν αφηγήσεις για να κατανοήσουν τις ζωές τους και τους τρόπους, με τους
οποίους οι διαφορετικές αφηγήσεις μπορούν να οδηγήσουν στη σύγκρουση και στην επίλυσή
της.
 Μοντέλο «Μη Βίαιης Επικοινωνίας» Marshall Rosenberg (Rosenberg, 2016)
Το μοντέλο της Μη Βίαιης ή Ενσυναισθητικής Επικοινωνίας διδάσκεται ως μία διαδικασία
επικοινωνίας, που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει στην ενσυναισθητική επαφή μεταξύ των
ανθρώπων.
 Μοντέλο συγκρούσεων της Pat Parfoort
Το μοντέλο αυτό είναι βοηθητικό για την κατανόηση των συγκρούσεων και της πορείας
τους, εστιάζει στο πως προκύπτει η βία, τονίζει τη σημασία της υπεροχής και της
κατωτερότητας, της δύναμης και της αδυναμίας κατά την κλιμάκωση των συγκρούσεων
 Μοντέλο βασισμένο στις ενοράσεις (Melchin & Picard, 2008)
Το μοντέλο αυτό εστιάζει όχι τόσο στην επίλυση, όσο στο να εμπλακούν οι πλευρές σε
δίκαιες και γόνιμες συζητήσεις και ενθαρρύνει τα μέρη να εξερευνήσουν βαθύτερα τις αξίες
και τα συναισθήματά τους.
 Μοντέλο βασισμένο στο solution focus (Bannink, 2010)
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό ο coach δεν εστιάζει σε προβλήματα του παρελθόντος, αλλά
παρέχει υποστήριξη για την αναζήτηση νέων δυνατοτήτων που οδηγούν προς τα εμπρός.
 Μοντέλο βασισμένο στα στυλ σύγκρουσης (Thomas & Kilmann, 2011)
Το συγκεκριμένο αποτελεί ένα δομημένο μοντέλο coaching, χρησιμοποιείται αρχικά για να
καθορισθεί το προφίλ σύγκρουσης του πελάτη και εν συνεχεία ως εφαλτήριο της συζήτησης,
γύρω από συγκεκριμένες συγκρουσιακές καταστάσεις, που αντιμετωπίζει ο πελάτης.
 Μοντέλο CINERGY (Noble, 2012)
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Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, που αποτελεί ένα δομημένο μοντέλο conflict coaching, που
χρησιμοποιεί στοιχεία από αρκετά από τα παραπάνω μοντέλα, ο coach κατά την εργασία του
με τον πελάτη μπορεί να ακολουθήσει συγκεκριμένα στάδια, που αντιστοιχούν στα αρχικά
των γραμμάτων του μοντέλου.
6. Τα οφέλη του Conflict Coaching
Σε ατομικό επίπεδο το conflict coaching μπορεί να μας βοηθήσει να:
 Αναπτύξουμε καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορών (δικών μας και των άλλων), που
αναπτύσσουμε στις συγκρούσεις
 Δημιουργήσουμε αυτ-επίγνωση σε σχέση με περιοχές συμπεριφοράς, που χρειάζονται
ανάπτυξη
 Αναπτύξουμε νέες επιλογές, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές για την
καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία στις σχέσεις μας
 Εργασθούμε για την ανάπτυξη των περιοχών, που χρειάζονται βελτίωση και την
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 Αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε συγκεκριμένες παρούσες και μελλοντικές
συγκρούσεις και να
 Αναπτύξουμε αυτοπεποίθηση σχετικά με την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε
εποικοδομητικά τις συγκρούσεις μας (Γαμβρέλλη, 2018).
Πέρα από τα παραπάνω σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό αντίστοιχα το Conflict
Coaching:
 βοηθά στην ανάπτυξη ικανότητας για παραγωγική σύγκρουση
 στο επίπεδο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών, τα βοηθά να αντιμετωπίσουν τις
συνήθεις “τοξίνες” της επικοινωνίας, που σύμφωνα με τον John Gottman, είναι η μομφή, η
αμυντικότητα, η κωλυσιεργία και η περιφρόνηση (Gottman, Silver, 1999).
 βοηθά στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνοχής μεταξύ των μελών και την δημιουργία
ουσιαστικής αρμονίας
 προσφέρει ένα άλλο μοντέλο συνεργασίας
 συντελεί στην εποικοδομητικότερη λειτουργία τους και εν τέλει
 τις βοηθά να παράγουν τα αποτελέσματα που θέλουν.
7. Συμπεράσματα
Το Coaching, όπως προαναφέρθηκε, δεν διδάσκει τους ανθρώπους, αλλά δημιουργεί τις
αναγκαίες συνθήκες μάθησης και ανάπτυξης. Έτσι και το Conflict Coaching όταν
εφαρμόζεται - τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και στις ομάδες, τις εταιρίες και τους
Οργανισμούς – βοηθά όχι απλώς να αποκτήσουμε επίγνωση των προκλήσεων, που
αντιμετωπίζουμε και να δώσουμε λύσεις σε αυτές, αλλά επιπλέον να τις μεταμορφώσουμε σε
ευκαιρίες και εμπειρίες μάθησης και αλλαγής, να κατανοήσουμε βαθύτερα πως
λειτουργούμε, τόσο εμείς, όσο και οι άλλοι και να αναπτύξουμε τις δυνατότητες μας (τις
δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες μας), αλλά και μια ευρύτερη αντίληψη, στάση και
αντιμετώπιση, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις με έναν άλλο από το
συνηθισμένο τρόπο και να έχουμε αρμονικότερες σχέσεις.
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«Ο Θεσμός του Μέντορα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
Abstract:
Mentoring, as a means of supporting a beginning teacher from an older and more experienced
colleague, is an effective form of mentoring new teachers which aims at their educational and
psychological support, as well as promoting their personal, social and professional
development.
This paper is concerned with investigating the attitudes of teachers of Primary
Education on the necessity and functioning of mentoring in the Greek educational system, the
required qualifications and characteristics of the role of mentors and the conditions of
effective mentoring. The data collection of this survey was conducted by the use of two
research techniques, quantitative and qualitative and two research tools, (questionnaire,
interview).
According to the survey’s results, most teachers are well versed towards the
institution of mentoring and consider its introduction into the Greek educational system
necessary, provided that mentors will have some specific characteristics and adequate
training to be able to succeed in their role of mentoring beginning teachers. Furthermore, the
successful operation of this institution in the Greek educational system will depend on several
key factors such as the mentoring support frame with the use of appropriate mentoring
strategies, the selection of mentors and their preparation-education.
Key-words: mentor, beginning teachers, quality education, professional development.
Λέξεις–Κλειδιά: μέντορας, νέοι εκπαιδευτικοί, ποιοτική εκπαίδευση, επαγγελματική
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1. Εισαγωγή
Η σύγχρονη εκπαίδευση υφίσταται μια συνεχή αναπροσαρμογή λόγω της μεταβαλλόμενης
πραγματικότητας η οποία χαρακτηρίζεται από ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές και κοινωνικές
αλλαγές, οι οποίες επιτάσσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των ίδιων των εκπαιδευτικών,
ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν έναν αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων και να
συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής
διαδικασίας γενικότερα.
Αποτελεί παγκόσμια πρόκληση λοιπόν, η αναγκαιότητα μιας υποστηρικτικής
στρατηγικής για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των νέων εκπαιδευτικών στο
επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής κοινότητας, καθώς και για την
παροχή εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και επαγγελματικής υποστήριξης κατά τα πρώτα χρόνια
της σταδιοδρομίας τους, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες εκπαιδευτικές
προκλήσεις και να εξελιχθούν επαγγελματικά (Howe, 2006; Wang, Odell, 2007; Hobson et
al., 2009; Ulvik et al., 2009; European Commission, 2010; Aspfors & Bondas, 2013).
Σύμφωνα με τη αυτή τη διαπίστωση, ο θεσμός του μέντορα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
είδος προγράμματος για την υποστήριξη της αρχικής προετοιμασίας και κατάρτισης των
εκπαιδευτικών καθώς και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη (Hobson et al, 2009; Alhijaa
& Freskob, 2010; Richter et al, 2013).
Ο θεσμός του μέντορα αφορά ουσιαστικά «την υποστήριξη ενός νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού από έναν παλαιότερο και εμπειρότερο συνάδελφό του, ο οποίος εφόσον
εκδηλώσει ενδιαφέρον θα αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα» (ΥπΔΒΘΜ, 2010).
Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, το 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια των καινοτομιών που διέπουν το «Νέο σχολείο»,
του οποίου ως κύριοι άξονες ορίζονται η παροχή υψηλής ποιότητας
παιδαγωγικού/διδακτικού έργου και η προσωπική/επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού, εισάγει το θεσμό του μέντορα για την καθοδήγηση, στήριξη και ομαλή
ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο
ότι έως σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία επίσημα Προγράμματα Καθοδήγησης
(mentoring) στον ελληνικό χώρο.
Ο βασικός σκοπός λοιπόν του εν λόγω άρθρου είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εισαγωγή του θεσμού
του μέντορα για την υποστήριξη και καθοδήγηση των νέων εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, διερευνώνται η αναγκαιότητα και ο τρόπος λειτουργίας του θεσμού του μέντορα
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα,
καθώς και οι συνθήκες μιας αποτελεσματικής καθοδήγησης ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.
2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Α. Ποιοτική εκπαίδευση στην εποχή της Μετανεωτερικότητας
Η νέα εκπαιδευτική πολιτική προϋποθέτει τη διαμόρφωση θεσμών ανοικτής εκπαίδευσης και
δια βίου μάθησης με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη, την επιστημονική εξειδίκευση και
τη συνεχόμενη κατάρτισή των εκπαιδευτικών για την απόκτηση νέων μεθοδολογικών,
οργανωτικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Βεργίδης, 2005:60; Γιαβρίμης, κ.α., 2009).
Το νέο πρότυπο της εκπαιδευτικής πολιτικής βασίζεται σε ένα πιο εξατομικευμένο
μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο καθιστά το άτομο υπεύθυνο για την προσωπική και
επαγγελματική του ανάπτυξη μέσω της συνεχούς απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων
(Γιαβρίμης, κ.α., 2009:81-101).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το βασικότερο στοιχείο της ποιοτικής διδασκαλίας αποτελεί
ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατά την αρχική σχολική σταδιοδρομία του αντιμετωπίζει
μια πληθώρα προβλημάτων που τον καθιστούν ευάλωτο και δυσχεραίνουν την διεξαγωγή
του εκπαιδευτικού του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για μια ποιοτική εκπαίδευση
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αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας του ίδιου του εκπαιδευτικού μέσω μιας επαρκούς
καθοδήγησης και υποστήριξης (mentoring), ώστε να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τις
σύγχρονες εκπαιδευτικές προκλήσεις και να εξελιχθεί επαγγελματικά (Moir, 2003;
Μπαλαρός, 2012).
(Β). Οι νέοι εκπαιδευτικοί
Τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας θεωρούνται ως μια ιδιαίτερα αγχωτική περίοδος για τους
νέους εκπαιδευτικούς
εφόσον καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και
προβλήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές συνθήκες, το διδακτικό τους έργο, την
απουσία μηχανισμών υποδοχής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, τις σχέσεις με τους γονείς
και τους συναδέλφους, την έλλειψη ετοιμότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση της
πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας στο σχολείο, καθώς και την αυξανόμενη
απαίτηση για διαρκή επιμόρφωση σε καινοτομίες (Veenman, 1984; Ανθοπούλου, 1999;
Κατσουλάκης, 1999; Hargreaves & Fullan, 2000; Roehrig et al., 2002; Achinsteina &
Athanases, 2005; Fantilli & McDougall, 2009; Hobson et al., 2009; Richter et al., 2013; See,
2014; Ντούρου, 2014).
Η ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα σχετίζεται με τη
διαδικασία υποδοχής και αρχικής στήριξης τους (Ανθοπούλου, 1999:48), καθώς και με την
παροχή επαγγελματικής και συναισθηματικής υποστήριξης (Κατσουλάκης, 1999:541).
Μια αποτελεσματική μορφή καθοδήγησης αποτελεί ο θεσμός του μέντορα,
ειδικότερα όσον αφορά την υποστήριξη της αρχικής προετοιμασίας και κατάρτισης των
εκπαιδευτικών καθώς και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Hobson et al, 2009).
(Γ). Μέντορας
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο μέντορας είναι κάποιο έμπειρο άτομο, συνήθως με
επιρροή, που υποστηρίζει την μάθηση και ανάπτυξη, τη διδακτική πρακτική, την
επαγγελματική σταδιοδρομία, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη, ενός νέου ή
λιγότερου έμπειρου ατόμου. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την καθημερινή επιβίωση των
εκπαιδευτικών, την κατάρτιση, εποπτεία και την αξιολόγηση, την εκπαίδευση και
συμβουλευτική καθώς και την κάλυψη των αναγκών τους και την παροχή ασφάλειας
(Ragins, 1989; Reece & Brandt, 1993; Beardwell & Holden, 1994; Vonk et al., 1995; Martin,
1997; Smith, 1998; Ανθοπούλου, 1999; Orland, 2001; Fischer & Andel, 2002; Matthews,
2003; Moir, 2003; Wong, 2004; Harrison et al., 2006; Hudson et al., 2007; Alhija & Fresko,
2010; Langdon, 2011; Crasborn et al., 2012; Ruginosu, 2014;).
Οι στόχοι της καθοδήγησης (mentoring) αφορούν την εκπαιδευτική και ψυχολογική
στήριξη των νέων εκπαιδευτικών, καθώς και την προαγωγή της κοινωνικοποίησης και της
επαγγελματικής τους ανάπτυξης (Matthews, 2003; Lindgren, 2005; Chung & Bemak, 2007;
Hobson et al, 2009; Stanulis & Flodén, 2009; Alhijaa & Freskob, 2010; Othman et al., 2012;
Richter et al, 2013; Ruginosu, 2014).
Σχετικά με το ρόλο του μέντορα, οι Ambrosetti & Dekkers (2010) επισημαίνουν
εννέα βασικούς ρόλους που οι μέντορες εκτελούν: υποστηρικτής, πρότυπο παρατήρησης,
συνεργάτης, φίλος, εκπαιδευτής, προστάτης, συνάδελφος, αξιολογητής, διευκολυντής της
επικοινωνίας (Fong et al, 2012:303-304).
Επιπλέον, η αποτελεσματική καθοδήγηση εξαρτάται κυρίως από τέσσερις βασικούς
παράγοντες, την επιλογή των μεντόρων και την αντιστοιχία τους με τους καθοδηγούμενους,
τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών καθοδήγησης, την προετοιμασία-εκπαίδευση των
μεντόρων, καθώς και το πλαίσιο υποστήριξης της καθοδήγησης.
2. Ερευνητική προσέγγιση
(Α). Σκοπός, στόχοι έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή του θεσμού του μέντορα στο ελληνικό
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εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας και τα αντίστοιχα ερευνητικά
ερωτήματα, είναι οι εξής:
(1). Διερεύνηση της αναγκαιότητας και του τρόπου λειτουργίας του θεσμού του
μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 (1α). Για ποιους λόγους είναι αναγκαίος ο θεσμός του μέντορα και ποιους στόχους
καλείται να εξυπηρετήσει;
 (1β). Ποιες είναι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υιοθέτηση του θεσμού του
μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;
 (1γ). Ποια η διάθεση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμμετοχή τους σε μια μεντορική
σχέση αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα ή του μαθητευόμενου;
 (1δ). Πώς επηρεάζεται η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
του θεσμού του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το φύλο, την ηλικία, το
μορφωτικό επίπεδο και από τα χρόνια της διδακτική τους εμπειρίας;
(2). Διερεύνηση των χαρακτηριστικών του ρόλου του μέντορα
α
 (2 ). Ποιες πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα στο πλαίσιο της
καθοδήγησης των νέων εκπαιδευτικών;
(3). Διερεύνηση των συνθηκών μιας αποτελεσματικής καθοδήγησης στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα
 (3α). Ποιες είναι οι συνθήκες - προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής καθοδήγησης όσον
αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα;
(Β). Μεθοδολογία έρευνας
Για την άντληση των δεδομένων της παρούσας έρευνας διενεργήθηκε ένας συνδυασμός
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση δύο μεθόδων, του
ερωτηματολογίου και της συνέντευξης.
Σχετικά με την διενέργεια της ποσοτικής έρευνας, το δείγμα αποτέλεσαν 150
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, από διάφορα μέρη
της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο το οποίο
διανεμήθηκε σε 100 εκπαιδευτικούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αναρτήθηκε σε
διάφορες διαδικτυακές ομάδες,
κοινότητες και ιστολόγια του κοινωνικού δικτύου
«Facebook» που σχετίζονται με την εκπαίδευση. Κάποια ερωτηματολόγια (10)
συμπληρώθηκαν τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα (40) δόθηκαν σε έντυπη μορφή δια της
προσωπικής διανομής της ερευνήτριας σε εκπαιδευτικούς του Ν. Λέσβου.
Το τελικό ερωτηματολόγιο , το οποίο διαμορφώθηκε από την επεξεργασία των
δεδομένων της πιλοτικής φάσης περιλάμβανε συνολικά 39 ερωτήσεις, από τις οποίες οι 12
πρώτες αποτελούσαν τις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας και αφορούσαν δημογραφικά
στοιχεία του δείγματος. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτήσεων (19) ήταν κλειστού τύπου
και απαιτούσαν διαβαθμισμένες απαντήσεις με κλίμακα 1 προς 10. Οι υπόλοιπες (8)
ερωτήσεις ήταν επίσης κλειστού τύπου και αφορούσαν το βαθμό συμφωνίας των
ερωτώμενων με κλίμακα (lickert) και με αντιστοιχία 1 έως 5 (Α. Καθόλου, Β. Λίγο, Γ.
Αρκετά, Δ. Πολύ και Ε. Πάρα Πολύ).
Όσον αφορά τη διενέργεια της ποιοτικής έρευνας, τα υποκείμενα από τα οποία
συλλέχθηκαν οι πληροφορίες μέσω της συνέντευξης, αποτέλεσαν οκτώ εκπαιδευτικοί,
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου. Η συλλογή των
στοιχείων τόσο της ποσοτικής όσο και της ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκε από τις
αρχές Δεκεμβρίου 2015 και ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2016.
3. Παρουσίαση – Συζήτηση των αποτελεσμάτων
Από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψαν πέντε βασικοί θεματικοί άξονες, οι
οποίοι απαρτίζονται από συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες προέκυψαν από την
κωδικοποίηση των συνεντεύξεων:
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Πίνακας 1: Θεματικοί άξονες και Κατηγορίες των συνεντεύξεων
Θεματικοί άξονες
Κατηγορίες
Α. Αναγκαιότητα του θεσμού 1. Ενημέρωση για το θεσμό
του μέντορα
2.Κυριότερα προβλήματα εκπαιδευτικών και αναγκαιότητα
στήριξης
3. Στόχοι του θεσμού του μέντορα
4. Αρχές καθοδήγησης
Β. Υιοθέτηση και τρόπος 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υιοθέτηση του θεσμού
λειτουργίας του θεσμού στο στην Ελλάδα
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 2. Τρόπος λειτουργίας του θεσμού
3. Κίνητρα μεντόρων
Γ. Ο ρόλος, η εκπαίδευση και οι 1. Ρόλος μέντορα
ικανότητες του μέντορα
2. Εκπαίδευση μέντορα
Δ.
Πλεονεκτήματα
μειονεκτήματα
καθοδήγησης

και 1. Συνθήκες αποτελεσματικής καθοδήγησης
της 2. Πλεονεκτήματα του θεσμού του μέντορα

3. Μειονεκτήματα του θεσμού του μέντορα
Αναφορικά με την ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, στον παρακάτω πίνακα,
αποτυπώνονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα.
Πίνακας 2: Ανάλυση συχνοτήτων των ατομικών χαρακτηριστικών των υποκειμένων της
έρευνας

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα
αναφορικά με τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα.
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Πίνακας 3: Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους λόγους που είναι αναγκαίος ο
θεσμός του μέντορα και τους στόχους που καλείται να εξυπηρετήσει
Ποσοτικά αποτελέσματα
Ποιοτικά
αποτελέσματα
1η επιλογή
2η επιλογή
3η επιλογή
Οι νέοι
Τα κυριότερα Η γενικότερη Η
απουσία Οι σχέσεις με εκπαιδευτικοί
προβλήματα
οργάνωση του μηχανισμών
τους γονείς, τους αισθάνονται
των
μαθήματος
υποδοχής των συναδέλφους, το μεγάλη
εκπαιδευτικών
νεοδιόριστων διευθυντή και το ανασφάλεια και
άγχος σχετικά με:
κατά τα
εκπαιδευτικών σύλλογο
πρώτα χρόνια
 τη γενικότερη
της
οργάνωση του
διδασκαλίας
34%
19,3%
18,7%
μαθήματος
τους
 τα
προβλήματα
συμπεριφοράς
των παιδιών και
ειδικότερα όσον
αφορά την
ειδική αγωγή
 τις σχέσεις με
τους γονείς και
τους άλλους
εκπαιδευτικούς
 τη
διδασκαλία στα
ολιγοθέσια
σχολεία
Οι στόχοι που Η
Η ψυχολογική
Η
Θα μπορούσε να
καλείται
να εκπαιδευτική
στήριξη των κοινωνικοποίηση αποτελέσει ένα
εξυπηρετήσει στήριξη των
νέων
και ο
σημαντικό
ο θεσμός του νέων
εκπαιδευτικών επαγγελματισμός μηχανισμό
μέντορα
εκπαιδευτικών
των νέων
υποστήριξης των
εκπαιδευτικών νέων
συναδέλφων σε
θέματα:
46%
43,3%
62,7%
 Εκπαιδευτικά
 Ψυχολογικά
 Γνωστικά
 Κοινωνικοποίηση
ς

 Οργάνωσης της
διδασκαλίας
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Πίνακας 4: Απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υιοθέτηση του θεσμού του μέντορα
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη συμμετοχή τους σε μια μεντορική σχέση
αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα και του μαθητευόμενου
Ποσοτικά αποτελέσματα
Ποιοτικά αποτελέσματα
Πολύ Αρκετά
Λίγο Πάρα πολύ
Καθόλου
Θα
σας
24,0
5,3
Όλοι οι εκπαιδευτικοί
70,7
ενδιέφερε
η
τονίζουν
την
υιοθέτηση του
αναγκαιότητα
στήριξης
θεσμού
του
των νέων συναδέλφων,
μέντορα
στο
ειδικότερα κατά τα πρώτα
ελληνικό
χρόνια της επαγγελματικής
εκπαιδευτικό
τους σταδιοδρομίας και
σύστημα
για
είναι θετικά διακείμενοι
την
αρχική
αναφορικά
με
την
υποστήριξη και
υιοθέτηση του θεσμού του
ένταξη
των
μέντορα στο ελληνικό
νέων
εκπαιδευτικό σύστημα.
εκπαιδευτικών;
Σε ποιο βαθμό
26,7
42,0
Οι
περισσότεροι
31,3
θα
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι
επιθυμούσατε
δεν
διαθέτουν
την
να
αντίστοιχη εμπειρία και
λειτουργήσετε
ετοιμότητα
για
την
ως
μέντορας
ανάληψη του ρόλου του
στο
πλαίσιο
μέντορα, ενώ οι υπόλοιποι
της
ισχυρίζονται ότι θα τους
καθοδήγησης
ενδιέφερε
να
των
νέων
λειτουργήσουν
ως
εκπαιδευτικών;
μέντορες,
εφόσον
θα
πληρούσαν τα κατάλληλα
προσόντα.
Σε ποιο βαθμό
22,0
5,3
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, από
72,7
θα
την άλλη πλευρά, είναι
επιθυμούσατε
θετικά διακείμενοι ως
να
προς την ανάληψη του
λειτουργήσετε
ρόλου
του
ως
καθοδηγούμενου.
μαθητευόμενος
δίπλα
σε
κάποιον
μέντορα;
Από τους παραπάνω πίνακες 3, 4 διαφαίνεται ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί
αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων κατά τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας τους, που
σχετίζονται κυρίως με τη γενικότερη οργάνωση του μαθήματος, την απουσία μηχανισμών
υποδοχής τους και τις σχέσεις με τους γονείς, τους συναδέλφους, το διευθυντή και το
σύλλογο. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών, το
70,7% είναι θετικά διακείμενοι (πάρα πολύ έως πολύ) ως προς την υιοθέτηση του θεσμού
του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την εκπαιδευτική και ψυχολογική
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στήριξή τους καθώς και για την προαγωγή της κοινωνικοποίησης και του επαγγελματισμού
τους.
Επιπλέον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, με ποσοστό 72,7% ενδιαφέρονται από πολύ
έως πάρα πολύ για την ανάληψη του ρόλου του μαθητευόμενου, ενώ μόνο το 31,3% για την
ανάληψη του ρόλου του μέντορα., γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην ανασφάλεια τους
λόγω της έλλειψης εμπειρίας ή κατάλληλης εκπαίδευσης.
Πίνακας 5: Πως επηρεάζεται η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
του θεσμού του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από το φύλο, την ηλικία, το
μορφωτικό επίπεδο και από τα χρόνια της διδακτική τους εμπειρίας;
Ποσοτικά αποτελέσματα
Ποιοτικά
αποτελέσματα
Εξαρτημένες
Ανεξάρτητες μεταβλητές, αντίστοιχα ποσοστά
μεταβλητές
στατιστικής σημαντικότητας και ποσοστά των ομάδων
με τις μεγαλύτερες συχνότητες
Φύλο
Ηλικία
Μορφωτικό
Χρόνια
επίπεδο
διδακτικής
εμπειρίας
Απόψεις των
χ²(8)=15,761, χ²(8)=18,566,
χ²(12)=26,654, Η στάση των
εκπαιδευτικών
p=0,007<0,05 p=0,017<0,05
p=0,009<0,05 εκπαιδευτικών
σχετικά με την
σχετικά με την
υιοθέτηση του
Μεγαλύτερες Μεγαλύτερες
Μεγαλύτερες υιοθέτηση του
θεσμού του
συχνότητες:
συχνότητες:
συχνότητες: θεσμού στο
μέντορα στο
ελληνικό
23-49
Κάτοχοι
6-17
ελληνικό
εκπαιδευτικό
(84,9%)
Πτυχίου ΑΕΙ
(49,1%)
εκπαιδευτικό
σύστημα δεν
(45,3%) και
σύστημα για την
επηρεάζεται
Μεταπτυχιακού
αρχική
από τα ατομικά
Διπλώματος
υποστήριξη και
τους
(32,1%)
ένταξη των νέων
χαρακτηριστικά.
εκπαιδευτικών
Οι απόψεις των χ²(16)=62,392, χ²(16)=34,148, χ²(24)=72,244, Η στάση των
εκπαιδευτικών
p=0,000<0,005 p=0,005=0,005 p=0,000<0,005 εκπαιδευτικών
σχετικά με τη
σχετικά με την
Μεγαλύτερες Μεγαλύτερες
συμμετοχή τους
συχνότητες:
συχνότητες:
Μεγαλύτερες συμμετοχή τους
σε μια
41-58
Απόφοιτοι της συχνότητες: σε μια
μεντορική
μεντορική
(53,2%)
Παιδαγωγικής 12-35
σχέση
σχέση ως
Ακαδημίας
(72,4%)
αναλαμβάνοντας
μέντορες δεν
(31,9%),
το ρόλο του
επηρεάζεται
κάτοχοι
μέντορα
από το φύλο
Πτυχίου ΑΕΙ
τους, αλλά
(29,8%) και
εξαρτάται από
Μεταπτυχιακού
την ηλικία, τη
Διπλώματος
διδακτική
(29,8%)
εμπειρία και το
μορφωτικό τους
επίπεδο.
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Για να διαπιστωθεί αν η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
του θεσμού του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαφοροποιείται με βάση τις
ανεξάρτητες μεταβλητές φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και χρόνια
διδακτικής
εμπειρίας εφαρμόστηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας
x² «chi-squre test», με επίπεδο
σημαντικότητας 5%.
Σύμφωνα με τον πίνακα 5, η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την υιοθέτηση του
θεσμού του μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την αρχική υποστήριξη και
ένταξη των νέων εκπαιδευτικών δεν φαίνεται να διαφοροποιείται με βάση το φύλο, ενώ
επηρεάζεται από την άλλη πλευρά από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και από τα χρόνια
της διδακτική τους εμπειρίας .
Πιο συγκεκριμένα, οι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί (23-49), με 6-17 χρόνια
διδακτική εμπειρίας και οι απόφοιτοι ΑΕΙ, καθώς και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού
Διπλώματος είναι περισσότερο θετικά διακείμενοι ως προς την υιοθέτηση του θεσμού του
μέντορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γεγονός που ίσως οφείλεται στην καλύτερη
επιμόρφωση και στις πρόσθετες γνώσεις που διαθέτουν για τον εν λόγω θεσμό, καθώς και
στην αδυναμία
αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων που προκύπτουν στο
επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής κοινότητας λόγω των μειωμένων
χρόνων διδακτικής εμπειρίας. Αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη
συμμετοχή τους σε μια μεντορική σχέση αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα, είναι
εμφανές ότι διαφοροποιούνται με βάση την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και τα χρόνια
διδακτικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα, περισσότερο θετικά διακείμενοι ως προς την ανάληψη
του ρόλου του μέντορα είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, 41-58, με 12-35 χρόνια
διδακτικής εμπειρίας, καθώς και οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, οι κάτοχοι
Πτυχίου ΑΕΙ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
Είναι εμφανές λοιπόν, ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των εκπαιδευτικών, αυξάνεται
αντίστοιχα και η επιθυμία τους να λειτουργήσουν ως μέντορες, γεγονός που θα μπορούσε να
δικαιολογηθεί από την εμπειρία, τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που έχουν αντλήσει από
τα αυξημένα χρόνια διδακτικής εμπειρίας. Επιπλέον, σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, θα
μπορούσε να ειπωθεί ότι οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας είναι μεγαλύτερης
ηλικίας, και άρα διαθέτουν μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία, με αποτέλεσμα να επιθυμούν να
μεταδώσουν αυτή τη γνώση. Όσον αφορά την επιθυμία, που παρουσιάζουν οι κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από το γεγονός της πρόσθετης
γνώσης και της εξειδίκευσης που ίσως έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των επιμέρους σπουδών
τους.
Πίνακας 6: Ο ρόλος του μέντορα
Σειρά
προτίμησης
1η
2η
3η
4η
5η
6η
7η
8η
9η

Ο ρόλος του μέντορα
Υποστηρικτής
Πρότυπο παρατήρησης
Συνεργάτης
Προστάτης
Εκπαιδευτής
Συνάδελφος
Διευκολυντής της επικοινωνίας

Αντίστοιχο
ποσοστό
76,7%
38,7%
16,7%
20%
18%
19,3%
16,7%

Φίλος
Αξιολογητής

40%
74,7%
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Όμοια, αναφορικά με τα ποιοτικά αποτελέσματα, ο μέντορας θα πρέπει να έχει ρόλο
συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και υποστηρικτικό, να είναι συνεργάσιμος και
επικοινωνιακός, να εμπνέει την ασφάλεια στους καθοδηγούμενους και να παρέχει πρακτικές
γνώσεις που να απορρέουν από την διδακτική του εμπειρία.
Πίνακας 7:Οι κυριότερες προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής καθοδήγησης όσον αφορά το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Σειρά
προτίμησης
1η
2η
3η
4η

Οι κυριότερες προϋποθέσεις μιας
αποτελεσματικής
καθοδήγησης
όσον αφορά το
ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα
Το πλαίσιο υποστήριξης της
καθοδήγησης
Η χρήση κατάλληλων στρατηγικών
καθοδήγησης
Η επιλογή των μεντόρων και η
αντιστοιχία
τους
με
τους
καθοδηγούμενους
Η προετοιμασία-εκπαίδευση των
μεντόρων

Αντίστοιχο
ποσοστό

32%
35,3%
31,3%

30%

Όμοιες είναι και οι απόψεις των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση,
οι οποίοι αναφέρουν ότι ο μέντορας θα πρέπει να ανταπεξέρχεται στο ρόλο του, να εμπνέει
εμπιστοσύνη και να στηρίζεται στη χρήση νέων στρατηγικών και συνεχούς
ανατροφοδότησης. Επιπλέον σημαντική θεωρούν την αποδοχή του εν λόγω θεσμού από τους
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, η οποία θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως ο τρόπος εισαγωγής
του θεσμού, η σύνδεσή του με την αξιολόγηση, η αντιστοιχία του μέντορα με τον
καθοδηγούμενο, καθώς και η εκπαίδευση των μεντόρων.
4. Συμπεράσματα
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα ευρήματα
προηγούμενων ερευνών, που έχουν διεξαχθεί τόσο στο διεθνή όσο και τον ελληνικό χώρο.
Οι νέοι εκπαιδευτικοί βιώνουν έντονα συναισθήματα άγχους λόγω των δυσκολιών
που αντιμετωπίζουν κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Για το
λόγο αυτό, το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών θεωρούν αναγκαία την εισαγωγή του εν
λόγω θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την αρχική υποστήριξη και ένταξη,
την εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη των νέων εκπαιδευτικών, καθώς και για προαγωγή
της κοινωνικοποίησης και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι στην περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η
Ελλάδα, είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας ενός μηχανισμού υποστήριξης των
νέων εκπαιδευτικών, ο οποίος θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τους σχεδιαστές
της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ένα από τα πιο ζωτικά στοιχεία για την επιτυχή λειτουργία του θεσμού, στα πλαίσια
της μετανεωτερικής εποχής, αποτελεί η αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της σχολικής
κουλτούρας, καθώς και η υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων μερών να λειτουργήσουν ως
αποτελεσματικοί φορείς για την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Η καθοδήγηση
πρέπει παράλληλα να συνδεθεί ρητά με τις συνολικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το
μετασχηματισμό του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, ώστε να συντελέσει στην
συνολικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των εκπαιδευτικών και στη διαρκή βελτίωση του
σχολείου. (Hargreaves & Fullan, 1999; Devos, 2010)
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«Η Δύναμη της Αφήγησης ως Θεραπευτικής και Συμβουλευτικής
Διαδικασίας»
Abstract:
This work is about the power of storytelling as a therapeutic and counseling process and is
based on the fact that the creation of images and the narrative efforts and approaches of the
individual not only surround their experiences and values in a way that frames and guides its
actions , but they are also structural elements of his identity (Vgenopoulos, Prezerakos &
Tzavella, 2017). In particular, since the early 1990s, a large number of therapists, assuming
the fact that people organize their experiences in the form of stories, did the "narrative turn"
(Androutsopoulou, 2004), while at the same time special emphasis was placed on selfnarration, aiming at familiarizing the individual with himself, in the context of acquiring the
sense of a meaningful consistency, continuity and duration of his life's events (Gergen,
Gergen, 1983). The power of storytelling is particularly important in the context of
empowering emotional skills based on social and emotional education and relating to selfawareness, self-regulation, mobilization, empathy and the development of social skills
(Karolidou, 2017). In this case, the individual is led with relative security to self-exploration
and the development of close and sincere contacts by removing the sense of vulnerability and
isolation (Elliot, Bohart, Watson & Greenberg, 2011). It is worth noting that narrative will
mainly reveal concepts, emotional manifestations and their effects on the person's psychosis,
which suggests that caregivers and the interdisciplinary group should be alert to the use of
narratives as part of a story (Palley & Eva, 2005). It is clear, therefore, that narrative
technique helps the therapist and the interdisciplinary team to understand the individual as a
whole in his or her history and social environment
Keywords: Narration, counseling, treatment, experiences, identification
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία αφορά στη δύναμη της αφήγησης ως θεραπευτικής και συμβουλευτικής
διαδικασίας και στηρίζεται στο γεγονός ότι η δημιουργία εικόνων και οι αφηγηματικές
προσπάθειες και προσεγγίσεις του ατόμου, όχι μόνο πλαισιώνουν τις εμπειρίες και τις αξίες
του με τρόπο που να πλαισιώνουν και να καθοδηγούν τις πράξεις του, αλλά αποτελούν και
δομικά στοιχεία της ταυτότητάς του (Βγενόπούλος, Πρεζεράκος & Τζαβέλλα, 2017).
Συγκεκριμένα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ένας μεγάλος αριθμός θεραπευτών,
έχοντας ως παραδοχή το γεγονός ότι οι άνθρωποι οργανώνουν τις εμπειρίες τους με μορφή
ιστοριών, πραγματοποίησαν την «αφηγηματική στροφή» (Ανδρουτσοπούλου, 2004), ενώ
παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον όρο αυτό-αφήγηση (self-narration), με απώτερο
σκοπό την εξοικείωση του ατόμου με τον ίδιο του τον εαυτό, στο πλαίσιο απόκτησης της
αίσθησης μιας νοηματοδοτημένης συνέπειας, συνέχειας και διάρκειας των γεγονότων της
ζωής του (Gergen, Gergen, 1983). Η δύναμη της αφήγησης καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική
στο πλαίσιο ενίσχυσης των συναισθηματικών ικανοτήτων, που βασίζονται στην κοινωνική
και συναισθηματική αγωγή και αφορούν στην επίγνωση του εαυτού, στην αυτορρύθμιση,
στην κινητοποίηση, στην ενσυναίσθηση και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων
(Καρολίδου, 2017). Στην περίπτωση αυτή, το άτομο οδηγείται με σχετική ασφάλεια στην
αυτοδιερεύνηση και στην ανάπτυξη στενών και ειλικρινών επαφών απομακρύνοντας την
αίσθηση ευαλωτότητας και απομόνωσης (Elliot, Bohart, Watson & Greenberg, 2011). Αξίζει
βέβαια να σημειωθεί ότι μέσω της αφήγησης θα αποκαλυφθούν κυρίως έννοιες,
συναισθηματικές εκδηλώσεις και οι επιπτώσεις τους στην ψυχοσύνθεση του ατόμου, γεγονός
που υποδηλώνει ότι οι φροντιστές και η διεπιστημονική ομάδα οφείλουν να είναι σε
εγρήγορση αναφορικά με τη χρήση των αφηγήσεων ως μέρους μιας ιστορίας (Palley & Eva,
2005). Είναι, λοιπόν, σαφές ότι αφηγηματική τεχνική βοηθάει τον θεραπευτή και τη
διεπιστημονική ομάδα, ώστε να κατανοήσουν το άτομο ως σύνολο στην ιστορία του και στο
κοινωνικό του περιβάλλον.
(1). Ο εαυτός στο πλαίσιο της αφήγησης
Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, οι εικόνες και οι αφηγήσεις που πλαισιώνουν τις πράξεις
και ενδυναμώνουν την έννοια των αξιών του ανθρώπου συνδέθηκαν άρρηκτα με τα δομικά
στοιχεία που συναποτελούν την ταυτότητά του (Βγενόπούλος, Πρεζεράκος & Τζαβέλλα,
2017). Μοντέλα που δημιουργήθηκαν με αναφορά στο ατομικό και φυσιοκρατικό επίπεδο
του εαυτού, καθώς και τοποθετήσεις που αφορούν σε ένα υποκείμενο απομονωμένο και
αυτοπροσδιοριζόμενο, τίθενται σε αμφισβήτηση με ρυθμό γοργά αυξανόμενο (Πουρκός,
2011).
Ο εαυτός, εφόσον αποδεχτούμε ότι δεν αποτελεί μια μορφή με τα δομικά
χαρακτηριστικά ενός σταθερού πυρήνα, ούτε κάποια ουσία το περιεχόμενο της οποίας
προσεγγίζουμε μετά από μια σε βάθος αναζήτηση της υποκειμενικότητάς της, σύμφωνα με
τον Bruner (2004), είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί ως μια κατασκευή, στην οποία το άτομο,
μέσω της αφήγησης, ασκεί μια επίδραση επανορθωτική και επαναπροσδιοριστική. Στο ίδιο
ακριβώς πλαίσιο, ο Polkinghorne (1988) επεσήμανε ότι ο εαυτός δεν είναι μια ουσία ή κάτι
στατικό και τόνισε ότι το άτομο κατορθώνει να αναδείξει την ύπαρξή του ως ολότητα και
κατακτά την ατομική – προσωπική του ταυτότητα, όταν φθάνει στο σημείο να την
αντιληφθεί και να την κατανοήσει ως έκφραση μιας μοναδικής και ανεπανάληπτης ιστορίας,
η οποία αναδιπλώνεται, αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.
Σε μια σχεδόν ταυτόχρονη χρονικά εφαρμογή της αφηγηματικής προοπτικής στην
ενδελεχή μελέτη της ταυτότητας του ατόμου, προέβη ο McAdams (1985), ο οποίος τόνισε
ότι η ταυτότητα αποτελεί στην ουσία μια ατομική – προσωπική ιστορία, την οποία μάλιστα
τα άτομα αρχίζουν να συνθέτουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, κατά τη διάρκεια της όψιμης
εφηβείας. Γράφει χαρακτηριστικά: «Τα τελευταία δέκα χρόνια έχω μείνει έκπληκτος από τον
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τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυθόρμητα κατασκευάζουν την ιστορία της ζωής τους ή τον
προσωπικό τους μύθο. Προκειμένου να συγκροτήσουν αυτό που ο Erikson ονόμασε
ταυτότητα….. Ζωή και ιστορία εμπλέκονται διαλεκτικά συμπληρώνοντας η μια την άλλη»
(McAdams, 1985: 57-58).
Επιπλέον, ο κοινωνικός ψυχολόγος Gergen (1994), μελετώντας σε βάθος την
κατασκευή του εαυτού, απέδωσε το περιεχόμενό του ως μια αφήγηση, η οποία δεν
λειτουργεί ανεξάρτητα από το κοινωνικό της πλαίσιο και καθίσταται κατανοητή από την
αλληλεπίδρασή της με τις κοινωνικές σχέσεις που την πλαισιώνουν. Υπό το πρίσμα της
συγκεκριμένης θεωρίας, οι αυτοδιηγήσεις, θεωρούνται «προϊόντα κοινωνικής ανταλλαγής»
και «αποκτήματα των σχέσεων» με αποτέλεσμα να είναι δεκτικές συνεχών μεταβολών και
επαναπροσδιοριστικών τάσεων. Σε παράλληλες οδούς οδηγείται κάποιος μελετώντας τη
θεωρία των Hermans, Kempen και Van Loon (1992), καθώς η πολυφωνία και η διαλογική
τάση στη φύση του εαυτού, οδηγούν αβίαστα στη διατύπωση της πρότασης του εαυτού ως
διαλογικού αφηγητή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απόψεις που αναφέρθηκαν ενέχουν το στοιχείο της
νεωτερικότητας για τον εαυτό και την ταυτότητα και έχουν δεχτεί πλήθος αναθεωρήσεων και
επεκτάσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης της
αφήγησης με τον εαυτό, άποψη που βεβαιώνουν τα λόγια του Bakhtin (1984: 287): «Το
ανθρώπινο πρόσωπο δεν έχει κανένα εσωτερικό κυρίαρχο έδαφος, είναι πάντα ολοκληρωμένο
στο μεταίχμιο ….. κοιτάζοντας μέσα του, κοιτάζει μέσα στα μάτια του άλλου ή με τα μάτια του
άλλου».
(2). Η θεραπεία της Αφήγησης
Η θεωρία της θεραπείας της αφήγησης, διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τους
Michael White και David Epson. Από τις αρχές κιόλας της δεκαετίας του 1990, ένας μεγάλος
αριθμός θεραπευτών, κυρίως από τις συστημικές και τις ψυχοδυναμικές σχολές,
πραγματοποίησαν την «αφηγηματική στροφή» και εστίασαν το ενδιαφέρον τους στην
προσπάθεια του ατόμου να οργανώσει και να αποτυπώσει τις εμπειρίες του με τη μορφή
ιστοριών (humans as “storytelling animals”) (Ανδρουτσοπούλου, 2004).
Η αφήγηση θεωρείται για τους μελετητές του εαυτού ως μια κατά κόρον κοινωνική
δραστηριότητα, που προκύπτει από τη βαθύτερη επιθυμία του ατόμου για επικοινωνία και
κοινωνική συνύπαρξη, καθώς αποτελεί έναν τρόπο βιωματικό και μια εμπειρία ατομική –
προσωπική, με τη συνδρομή της οποίας το άτομο φεύγει από τα στενά όρια του εαυτού και
μοιράζεται με άλλους γεγονότα καθημερινά, συμπεριφορικά και κοινωνικά, καθώς και
απρόσμενες αλλαγές της ζωής (Kirkpatrickc, 2008). Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που
στοχεύουν στην ολιστική φροντίδα των ατόμων, με ικανή και ασφαλή γνώση της
καθημερινότητάς τους, επισημαίνουν ότι παίρνουν περισσότερες πληροφορίες και αποκτούν
περισσότερες γνώσεις για τους ασθενείς τους, όταν τους ρωτάνε «ποια είναι η ιστορία σας»,
παρά ρωτώντας «πώς είστε;» (Thomas, Reeve, Bingley, Brown, Payne, Lynch, 2009).
Η κάθε είδους και μορφή προφορικής ιστορίας (συμβάν, παιδική ανάμνηση, όνειρο)
αλλά και το κάθε είδους παραγόμενο κείμενο (ημερολόγιο, γράμμα, ποίημα, αυτοβιογραφική
άσκηση) που αντιπροσωπεύει τον/την ασθενή και προωθείται από τον/την ίδιο/α στη
διεπιστημονική ομάδα φροντίδας και παρακολούθησής του/της, αποκτά μεγάλη σημασία ως
μια έκφραση και εκδοχή του εαυτού. Η αφηγηματική οπτική και προσέγγιση επισημαίνει την
έννοια της διάρκειας στην «κατασκευή» του εαυτού, η οποία ξεκινάει από την παιδική ηλικία
και συνεχίζεται νομοτελειακά ως το τέλος της ζωής του, με μέλημα του «κατασκευαστή» του
τη διατήρηση μιας αίσθησης συνέχειας, νοήματος και σκοπού. Στη συγκρότηση της
κατασκευής του εαυτού, είναι ιδιαίτερα σημαντικά ακόμη και παλαιά «κεφάλαια» ή
«επεισόδια» (γεγονότα και εμπειρίες του παρελθόντος), που βρίσκονται σε συνεχή
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αναθεώρηση και τροποποίηση, έτσι ώστε να ταιριάζουν κάθε φορά με τον τρόπο που
εξελίσσεται η αυτοβιογραφία (Androuysopoulou, 2001).
Κύριο μέλημα του θεραπευτή που αξιοποιεί την τεχνική της θεραπείας της αφήγησης
δεν είναι η επίλυση προβλημάτων ούτε η εκφορά απόψεων που μπορεί να αφορούν στον
τρόπο ζωής του/της ασθενούς, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο εξωτερίκευσης και
«μοιράσματος» του προβλήματος που τον/την απασχολεί. Σημαντικό αποτέλεσμα της εν
λόγω διαδικασίας αποτελεί η ερμηνεία των συνθηκών που περιβάλλουν το άτομο, με
απώτερο σκοπό να κατορθώσει να παρατηρήσει τις εναλλακτικές λύσεις, που υπάρχουν γύρω
του ή να επικεντρώσει την προσοχή του σε πιο ελκυστικά γεγονότα (Zimmerman &
Beaudoin, 2002). Αναγκαία συνθήκη, προκειμένου το άτομο που προσφεύγει σε βοήθεια,
ώστε να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα και να αλλάξει συμπεριφορά, είναι να αναπτύξει μια
«υποστηρικτική διαπροσωπική σχέση» με τον θεραπευτή του. Η θεραπευτική διαδικασία της
αφήγησης είναι μη κατευθυντική και αποτελεί αναγκαία συνθήκη ο/η ασθενής να επιλέγει
τους δικούς του/της στόχους και να προσδιορίζει την κατεύθυνση της φροντίδας,
συμμετέχοντας ενεργά στην κατανόηση και στην ερμηνεία της συμπεριφοράς του/της
(Παπαδάτου & Μπελλάλη, 2008).
Η ιστορία που ξεδιπλώνεται κατά την αφήγηση είναι μια, αλλά την ίδια στιγμή ο
καθένας που την ακούει αναδημιουργεί και επικοινωνεί με τρόπο μοναδικό τη δική του ως
πρωτότυπη. Στις ίδιες λέξεις μεταφέρει τις δικές του παραστάσεις, κάνει τις δικές του
προβολές. Δημιουργείται ένα δίδυμο ενεργό, κινητοποιημένο, σε αναμονή, και ανάμεσά του
επικρατεί δυναμική, έμπνευση και δημιουργικότητα. Με το τρόπο αυτό «γεννάται» η
επικοινωνία, το μικρότερο σύστημα σχέσης, καθώς και ένα μοίρασμα συναισθημάτων,
ιδεών, εμπειριών, πράξεων από τον αφηγητή προς τον ακροατή με στόχο τη γνώση, την
ανταπόκριση, την αντανάκλαση. Και οι δύο αλληλοκαθρεπτίζονται, αναγνωρίζουν τον άλλο
και τον εαυτό τους. Με τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, η αφήγηση αποκτά διάσταση
εξωατομική, επαναδημιουργείται και ως έναν βαθμό πολλαπλασιάζεται, καθώς τα όρια
ανάμεσα σ΄ εκείνον που ακούει και σ΄ αυτόν που αφηγείται συγχέονται και
αλληλοκαλύπτονται και το συμβολικό υλικό δίνει τη θέση του στην πραγματικότητα και
αντίστροφα (Landy, 1996).
(3). Η αυτοαφήγηση ως συνιστώσα της θεραπείας και της συμβουλευτικής μέσω της
αφήγησης
Η διαδικασία, σύμφωνα με την οποία το άτομο προσπαθεί να αφηγηθεί μια ιστορία με θέμα
τον ίδιο του τον εαυτό, αποδόθηκε το 1983 με τον όρο αυτο-αφήγηση (self-narration).
Στόχος της αυτό-αφήγησης είναι η πραγματοποίηση συνδέσεων ανάμεσα στα γεγονότα της
ζωής και η απόκτηση της αίσθησης μιας νοηματοδοτημένης συνέπειας, συνέχειας και
διάρκειας. Ενώ ως διαδικασία δίνει την αίσθηση ότι το άτομο αποστασιοποιείται από τον
εαυτό του, ώστε να κατορθώσει να αφηγηθεί-αποδώσει την ιστορία της ζωής του, στην
πραγματικότητα αποτελεί μια τεχνική εξοικείωσης με τον ίδιο τον εαυτό, καθώς στην
προσπάθειά του να προβάλλει τον εαυτό του μέσα σ΄ έναν άλλο χώρο και άλλο χρόνο από
εκείνον που περιγράφει η ιστορία του, στην πραγματικότητα προσεγγίσει ουσιαστικότερα
τον εαυτό του (Gergen, Gergen, 1983). Οι αναμνήσεις που συνθέτουν το σύνολο του
«εαυτού» και αποθηκεύονται ως αφηγήσεις, αποκαλύπτουν πτυχές του εαυτού στο πλαίσιο
της ιστορίας ενός ατόμου, αλλά αποκτούν και μια και την ενδεχόμενη μελλοντική πορεία
(Nelson, 2004).
Η αυτό-αφήγηση μπορεί να είναι ένα διακριτό επεισόδιο ζωής του ατόμου, αλλά και
μια μακρά ιστορία της ζωής, χρονολογικής πορείας από τις πρώτες εμπειρίες έως την
παρούσα κατάσταση. Σ αυτό το πλαίσιο, είναι βέβαιο ότι ορισμένα από τα γεγονότα της
ιστορίας που αναδιπλώνεται είτε αποσιωπούνται είτε παραφράζονται, καθώς οι συνθήκες
ζωής αλλάζουν, η φθορά της ηλικίας και τα κενά μνήμης λειτουργούν αποτρεπτικά πολλές
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φορές στην αναδιήγηση της ιστορίας τους εαυτού ή μέρος του από το άτομο. Συνεπικουρικά,
μια αφήγηση εαυτού μπορεί να επηρεαστεί από την ταυτότητα του κοινού, την τρέχουσα
κατάσταση και την ανατροφοδότηση από τους χαρακτήρες. Η κατασκευή και ανακατασκευή
μιας ιστορίας εαυτού που έχει ως πυρήνα δόμησης της ιστορίας την οικογένεια αποτελεί πιο
ασφαλή τρόπο προσέγγισης του ατόμου και της ζωής του, καθώς τις περισσότερες φορές,
φέρει μια εικόνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πραγματικών προσώπων, τα οποία
σχετίζονται με την ιστορία. Μελλοντικές αφηγήσεις για την οικογένεια του/της ασθενούς
μπορεί να αποκαλύψουν στόχους, προσδοκίες και προσδοκώμενες αλλαγές, στις οποίες
κεντρικό ρόλο έχουν τα πρόσωπα της οικογένειας (Bruner, 2001).
Ερευνητικά έχει αποδειχθεί ότι για τον ασθενή τελικού σταδίου υπάρχει μια σειρά
πέντε συγκρουσιακών ιστοριών που σχετίζονται με την «ασθένεια»:
 (α) Γένεση (πώς γεννήθηκε το πρόβλημα),
 (β) Συναίσθημα (τι συναισθήματα μπορεί να εμφανιστούν και πώς αυτά «αλλοιώνονται»
από το άτομο που ζητά βοήθεια, με σκοπό να προστατευθεί από την πραγματικότητα του
«προβλήματος» ο ίδιος ή οι «άλλοι»),
 (γ) Φόβος και απώλεια (προβλέπουν ή αναρωτιούνται για το «πότε» και το «ποσό» της
απώλειας),
 (δ) Ιστορία του νοήματος (το βάρος μιας ιστορίας που νοηματοδοτεί το πρόβλημα), (ε)
Ιστορία του εαυτού (ο οποίος πρέπει, δείχνοντας ηρωισμό, να πλησιάσει τον φόβο και τις
απώλειες που υπέστη) (Androutsoroulou, 2001).
Η δύναμη της αφήγησης στην «ασθένεια» δείχνει πολύ ισχυρή, αλλά θα πρέπει να
επισημανθεί ότι οι αφηγήσεις «ασθένειας» σχετίζονται περισσότερο με την κοινωνική, την
ψυχολογική και την πνευματική διάσταση του πόνου παρά με την οργανική (total pain)
(Riessman, 2008).
(4). Η λειτουργία της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο της θεραπευτικής αφήγησης
Οι λειτουργίες της ενσυναίσθησης μπορούν να διακριθούν σε :
(α) λειτουργία μέσα στη θεραπευτική σχέση και
(β) λειτουργία για το άτομο που ζητάει βοήθεια (Elliot, Bohart, Watson & Greenberg, 2011).
Όσον αφορά στην πρώτη λειτουργία, τη λειτουργία της ενσυναίσθησης μέσα στη
θεραπευτική σχέση, ο ρόλος της στη δημιουργία μιας καλής και ωφέλιμης θεραπευτικής
σχέσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας, βοηθά
τον ασθενή να ανοιχθεί περισσότερο, χαλαρώνει τις αντιστάσεις και απομακρύνει τα
συναισθήματα φόβου και άρνησης. Ο ασθενής αισθάνεται ότι γίνεται κατανοητός, η
εμπιστοσύνη του απέναντι σε αυτό που έχει να προσφέρει ο θεραπευτής μεγαλώνει (Bohart
& Tallman, 1999) ενώ, επί πλέον, βοηθείται η αποφυγή και η επίλυση παρεξηγήσεων,
προσφέροντας πολλά θετικά οφέλη στη σχέση επαγγελματία υγείας-ασθενούς. Τέλος, η
σημασία της ενσυναίσθησης ως λειτουργίας μέσα στη θεραπευτική σχέση έγκειται στο ότι
συνιστά μια διαδικασία που ευνοεί τον διάλογο, το μοίρασμα, τις νέες αποκαλύψεις και την
κοινή προσπάθεια δημιουργίας νέων νοημάτων από τον ασθενή και τον επαγγελματία (Elliot,
Bohart, Watson & Greenberg, 2011).
Η ενσυναίσθηση αυτή βοηθά στη λεκτική περιγραφή επίσης βιώματος, οδηγώντας
τον ασθενή στην αυτοδιερεύνηση και την αυτοκατανόηση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη
διαπροσωπική ένταση και διευκολύνει τη δίοδο στη διαπροσωπική εμπειρία και την
πρόσβαση σε δυναμικά βαθύτερου βιώματος. Ο ασθενής αναγνωρίζει την εμπειρία του,
αναζητά επίσης βαθύτερες πτυχές επίσης, ενώ συχνά ο επαγγελματίας αποκτά πρόσβαση σε
ασυνείδητα μέχρι στιγμής τμήματα του βιώματός του. Τέλος, οδηγεί στην ανάπτυξη στενών
και ειλικρινών επαφών, μέσα από επίσης οποίες επιβεβαιώνονται η εμπειρία και οι
δυνατότητες του ασθενούς, απομακρύνοντας την αίσθηση ευαλωτότητας και απομόνωσης.
Στην περίπτωση επίσης διευκόλυνσης επίσης τελικής θεραπευτικής έκβασης, η
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ενσυναίσθηση οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτοαποδοχή, αρμονία και συνέπεια με τον εαυτό,
μειωμένη αυτοκριτική και λιγότερα συναισθήματα ενοχής και ντροπής. Συνεπώς, οδηγεί
στην αυτοπραγμάτωση, στην αυτοδόμηση και στην ανάπτυξη του σχετικού εαυτού, ενώ
επίσης είναι υπεύθυνη για την ανακούφιση από την απομόνωση και τη μοναξιά (Elliot,
Bohart, Watson & Greenberg, 2011).
(5). Ο αντίλογος και η αφηγηματική Αλήθεια
Όσον αφορά στην ορθότητα των ιστοριών οι οποίες λέγονται στο πλαίσιο της ΑΦ, οι
νεότερες συστημικές προσεγγίσεις αμφισβητούν την πεποίθηση ότι υπάρχει μία μόνο
αντικειμενική αλήθεια που συμβάλλει στην κατανόηση των συμπτωμάτων και
υπογραμμίζουν την υποκειμενική αλήθεια, η οποία εξαρτάται από γνωσιακές και
συναισθηματικές προσωπικές εκτιμήσεις του ίδιου του ατόμου που σχετίζονται με το
πρόβλημα της υγείας του. Συνεπώς, το νόημα μιας ιστορίας είναι υποκειμενικό, ενώ τα
πραγματικά ιστορικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν. Η φύση της υποκειμενικής εμπειρίας
στις αφηγηματικές προσεγγίσεις επιτρέπει πολλαπλές πραγματικότητες (Beverley, 2000).
Σειρά ερευνών εφιστά την προσοχή στην εξιδανίκευση προσωπικών αφηγήσεων,
απορρίπτοντας την εγγενή αυθεντικότητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι φροντιστές και η
διεπιστημονική ομάδα οφείλουν να είναι σε εγρήγορση αναφορικά με τη χρήση των
αφηγήσεων ως μέρους μιας ιστορίας. Είναι σαφές ότι μέσω των αφηγήσεων δεν θα
αποκαλυφθούν οριστικά ιστορικά γεγονότα, αλλά περισσότερο έννοιες, πρότυπα ζωής,
συναισθηματικές εκδηλώσεις και οι επιπτώσεις τους στην ψυχοσύνθεση των ασθενών (Palley
& Eva, 2005).
(6). Αναγνωρίζοντας στοιχεία αφηγηματικής συνοχής σε ένα παράδειγμα
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της θεραπευτικής αξίας της αφήγησης, αξιοποιήθηκε
συγκεκριμένο εργαλείο (Ανδρούτσου, 2008:10)3 αξιολόγησης της αφήγησης, προκειμένου να
αναδειχθεί ότι η αξιολόγηση δεν βασίζεται στο περιεχόμενο, στο «τι λέει» ο θεραπευόμενος,
αλλά στη μορφή, στο «πώς».
Το απόσπασμα είναι η αφήγηση του ενός εκ των δυο συζύγων (άντρα) που αφορά στην
απόφασή τους να πάρουν διαζύγιο. Ο σύζυγος δεν επιθυμεί το διαζύγιο, αλλά δεν μπορεί να
το αρνηθεί στη σύζυγό του που είναι αποφασισμένη (Καρολίδου,2015).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. Αποφυγή άμεσης Αναφοράς στο Συναίσθημα
(i) Αποφυγή άμεσης αναφοράς σε συναίσθημα: «Άσε, Φώτη, η Τριανταφυλλιά μου είναι
αποφασισμένη»
«Κομμάτια» εαυτού ή εσωτερικές «φωνές» (Ανδρουτσοπούλου, 2003, Penn & Frankfurt,
1994) που συγκρούονται: Αναρωτιέμαι, αν υπάρχει και ένα κομμάτι σου που φοβάται λίγο...
(ii) Συναίσθημα που αποδίδεται σε ‘ανώδυνα’/’ασφαλή’ αίτια: «Πέντε χρόνια γάμου
μαγικά, μια κορούλα να στολίζει τα όνειρά μας, χαμόγελα και ευτυχία, καριέρα …»
«Αντανάκλαση Συναισθήματος»: (Ερώτηση) Φαίνεσαι ακόμα πολύ πληγωμένος από αυτή
την ιστορία
(iii) Συναίσθημα ως ‘αδικαιολόγητο’/παράλογο/παθολογικό: «…. Ο ουρανός ξαφνικά
έγινε μελαγχολικός»
«Διστακτική» εισαγωγή εναλλακτικών οπτικών/ενσυναίσθησης (Butler& Bird, 2000):
Λες λοιπόν ότι …. δεν κατάλαβες πώς άλλαξαν τα πράγματα;
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(iv) Αναφορές σε συναισθήματα ακολουθούντα από άλλα λεκτικά μηνύματα που
αναιρούν/μειώνουν τη σημασίας τους: «… νεύρα, φασαρίες, απουσία, …. Μάλλον φταίει
που λείπω πολλές ώρες από το σπίτι, …»
«Ορίζοντας τον πρωταγωνιστή»: Ναι, αυτό μας λες. Αισθάνεσαι ενοχές για τη στάση σου
στο γάμο
«Θεραπευτική σχάση» (ξεδίπλωμα της εσωτερικής λογικής) (Omer, & Alon, 1997):
Φαίνεται πως ο τρόπος (η σκέψη, η συμπεριφορά, η στάση, η αντίληψη κλπ) αυτός σε έχει
βοηθήσει πολύ ως τώρα στο να ..... ίσως όμως δε σε βοηθάει πλέον στο να .....
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ. Υφολογικά-γλωσσικά
(i) Φράσεις/λέξεις που ενισχύουν το νόημα: «Δεν υπάρχει τίποτε. Επιτέλους, νομίζω ότι
τα έχουμε ξεκαθαρίσει»
(ii) Χρήση ευθέος (αντί πλάγιου) λόγου: «Αφού δεν το ‘χεις, δεν πας σπίτι σου να
ξεκουραστείς;»
(iii)Χρήση συναισθηματικά ουδέτερων λέξεων: «Αυτή η κοπέλα έγινε το όνειρό μου, η
ζωή μου»
(iv) Χρήση ‘συμμάχου’ (φίλος, γραπτό μήνυμα): «Το γράμμα αυτό, λίγες αράδες, αφήνω
στον Φώτη τον δικηγόρο»
(7). Ο ρόλος της επιστημονικής ομάδας στη θεραπευτική και συμβουλευτική
διαδικασία
Η διεπιστημονική ομάδα, ως ακροατής μιας αφήγησης, δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιη
για το πώς συνέβησαν τα γεγονότα, αλλά περισσότερο για κάποιους συσχετισμούς που τα
αφορούν και συνεπώς θα πρέπει να ενδιαφέρεται κυρίως για την υποκειμενική εμπειρία του
ασθενούς σε σχέση με την αφήγηση. Επί πλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη το γεγονός
ότι πολλές φορές οι ασθενείς φοβούνται την προκατάληψη και αντιστέκονται στην ειλικρινή
αφήγηση, με την αντίσταση αυτή να αποβαίνει κεντρικής σημασίας για τα καθημερινά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν (Frank, 2007).
Η ομάδα έχει ουσιαστικά τον ρόλο του βοηθού αυτοβιογράφου. Η μορφή που ο
θεραπευόμενος δίνει στις ιστορίες του, καθώς και το περιεχόμενο αυτών που επιλέγει να
αφηγηθεί, είναι καθοριστικά γιατί σηματοδοτούν τον αντίληψη που έχει για τον εαυτό του,
καθώς η «κατασκευή» της αυτοβιογραφίας είναι, τελικά, ο εαυτός του (Ανδρουτσοπούλου,
2004).
Ο τρόπος με τον οποίο κάθε ασθενής ερμηνεύει την ασθένειά του και τις αιτίες που
την προκάλεσαν, καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί για να την αντιμετωπίσει, έχουν
άμεση σχέση με την προσωπική του βιογραφία και πορεία, αλλά και με το ευρύτερο
ερμηνευτικό πλαίσιο μέσω του οποίου νοηματοδοτεί τα γεγονότα της ζωής του. Ο ασθενής
με ανίατη νόσο βιώνει και την αποδιοργάνωση της βιογραφίας του, καθώς καλείται να
αντιμετωπίσει πολλαπλές απώλειες που αφορούν στην εικόνα του εαυτού, στις πεποιθήσεις,
στις αξίες και στις προτεραιότητές του για τη ζωή και στις σχέσεις του με τους άλλους. Σε
αυτή τη διαδικασία ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας είναι κρίσιμος, καθώς μπορεί να
παρέχει στον ασθενή την ασφαλή σχέση την οποία χρειάζεται για να επανεξετάσει την
πορεία της ζωής του, να αναθεωρήσει και ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσει τις αξίες, τις
προτεραιότητες και τους στόχους που είχε θέσει. Προκειμένου να μπορούν να
ανταποκριθούν οι επαγγελματίες υγείας σε αυτόν τον πολυδιάστατο ρόλο, σημαντικής
σημασίας κρίνονται τα κάτωθι:
 η αναγνώριση και η επιείκεια στο υποκειμενικό βίωμα κάθε ασθενούς
 ο σεβασμός στην μοναδικότητα κάθε εμπειρίας
 οι σωστές βάσεις μιας ουσιαστικής συνεργασίας
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 η οργανωμένη ανταπόκριση στις εξατομικευμένες βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές
και πνευματικές ανάγκες του (Παπαδάτου & Μπελλαλή, 2008).
(9). Χρησιμότητα εργαλείου στην αξιολόγηση θεραπευτικής πορείας
Το εργαλείο αυτό μπορεί να βοηθήσει:
 (1). Να εντοπίσουμε περιοχές συναισθήματος («ευαίσθητα» θέματα) που «φυλάγονται»
και που οι «θεραπευόμενοι» θα ήθελαν πιθανόν να διασχίσουν μαζί μας κατά τη διάρκεια της
θεραπευτικής τους πορείας, ώστε να θέσουμε στόχους από κοινού.
 (2). Να καταγράψουμε και να επισημάνουμε στους «θεραπευόμενους» τον τρόπο με τον
οποίο οι αυτοβιογραφικές τους αφηγήσεις μεταβάλλονται, και πώς διαφέρουν από το
παρελθόν.
 (3). Να αξιολογήσουμε την επίτευξη των στόχων και να θέσουμε νέους.
 (4). Να προετοιμάσουμε «θεραπευόμενους» που είτε διακόπτουν είτε αποφοιτούν για το
ποια θέματα φαίνεται να παραμένουν συναισθηματικά φορτισμένα και πιθανόν να
δουλέψουν στο μέλλον μόνοι ή με τη βοήθειά μας.
2. Συμπεράσματα
Η θεραπευτική αφήγηση είναι καλά τεκμηριωμένη τα τελευταία έτη και έχει προσελκύσει το
αυξανόμενο ενδιαφέρον των ερευνητών στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών
επιστημών. Συνέπεια αυτού του ενδιαφέροντος είναι η δημιουργία ενός χώρου στον οποίο η
αφηγηματική έρευνα και η παρέμβαση μέσω αυτής θα μπορούσε να επιτρέψει νέες
κατανοήσεις στο πώς ορισμένα κλινικά συμπτώματα συσχετίζονται με γεγονότα της ζωής. Η
συλλογή και η μελέτη ειδικών περιπτώσεων θεραπευτικής αφήγησης στην παροχή της ΑΦ
είναι πολύ χρήσιμη, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η προσπάθεια ένταξής
της στο σχέδιο φροντίδας του ασθενούς. Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας η
συνειδητοποίηση του ρόλου των αφηγήσεων ως μέρος του σχεδίου παροχής ολιστικής
φροντίδας σε ασθενείς με ανίατο νόσημα. Μέσω των αφηγήσεων μπορεί να συλληφθεί το
σύνολο των εμπειριών που είναι κεντρικής σημασίας για τη διεπιστημονική ομάδα, η οποία
αναζητά πάνω απ’ όλα να κατανοήσει το άτομο ως σύνολο στην ιστορία του και στο
κοινωνικό του περιβάλλον. Στο πλαίσιο της θεραπευτικής αφήγησης καθίσταται εμφανής και
η αξία της ενσυναίσθησης ως καθοριστικού παράγοντα για την εδραίωση μιας καλής
θεραπευτικής σχέσης και την επίτευξη μιας θετικής θεραπευτικής έκβασης.
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«Η Σχέση του Τύπου Γονεϊκότητας των Μητέρων με τους Φόβους των
Παιδιών τους και τη Μέση Παιδική Ηλικία»
Περίληψη:
Σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στις αντιλήψεις των μητέρων για
τους φόβους των παιδιών τους στη μέση παιδική ηλικία και στον τύπο γονεϊκότητας. Η
βασική υπόθεση της έρευνας είναι ότι ο γονικός τύπος της μητέρας, σύμφωνα με τo μοντέλο
που πρότεινε η Baumrind (1966, 1968) και επέκτειναν οι Maccoby και Martin (1983), θα
σχετίζεται με τη συχνότητα και το είδος των φόβων των παιδιών, όπως τους αντιλαμβάνονται
οι μητέρες. Η διερεύνηση της σχέσης αυτών των δύο μεταβλητών έγινε μέσω ατομικών ημιδομημένων συνεντεύξεων με τις μητέρες και μέσω ποιοτικής ανάλυσης. Εφαρμόστηκε
ποιοτική έρευνα μέσω ατομικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων με 19 μητέρες παιδιών μέσης
παιδικής ηλικίας, 7-9 ετών, του νομού Θεσσαλονίκης και ακολούθησε ποιοτική ανάλυση
περιεχομένου. Οι τρεις γονικοί τύποι που προέκυψαν από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας
συμφωνούν με την ταξινόμηση της Baumrind, ωστόσο προέκυψε κι ένας τέταρτος γονικός
τύπος ο οποίος ονομάστηκε αντιφατικός βάσει των χαρακτηριστικών του. Ως προς τους
φόβους των παιδιών, οι μητέρες ανέφεραν διαφορετικές αντιδράσεις των παιδιών τους με πιο
έντονες και συχνές τις αντιδράσεις των παιδιών των αυταρχικών μητέρων. Επίσης, μεγάλος
αριθμός φόβων αναφέρθηκε για τα παιδιά μητέρων με αντιφατικό τύπο γονεϊκότητας.
Λέξεις-κλειδιά: γονικές πεποιθήσεις, τύποι γονεϊκότητας, φόβοι παιδιών
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα εστίασε στις πεποιθήσεις των μητέρων, ώστε να διερευνηθεί η σχέση του
τύπου γονεϊκότητας με τους φόβους των παιδιών. Επιλέχθηκε η εξέταση του θέματος υπό το
πρίσμα των πεποιθήσεων των μητέρων, διότι θεωρείται ότι επηρεάζουν την ανάπτυξη των
παιδιών, επιτρέπουν την εκτίμηση εκπλήρωσης των γονικών απαιτήσεων και συμβάλουν
προστατευτικά στην αυτοεκτίμηση και την αυτo-αποτελεσματικότητα των ατόμων
(Ταχτσόγλου, 2004).

1.1.1 Οι Τύποι Γονεϊκότητας
Κάθε γονικός τύπος υποδεικνύει τη μορφή μεθόδων ή πρακτικών που ακολουθούν οι γονείς
σε θέματα ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους (Παππά, 2006). Στη δεκαετία
του ’60 η Baumrind (1966,1968) διέκρινε αρχικά τρεις τύπους γονέων τον αυταρχικό
(“authoritarian”), τον παραχωρητικό (“permissive”), και τον δημοκρατικό/διαλεκτικό
(“authoritative”). Ακολούθησε η μετεξέλιξη των Maccoby και Martin (1983),
διαφοροποιώντας τον ανεκτικό τύπο σε ανεκτικό-επιεική και ανεκτικό-αδιάφορο.
Οι αυταρχικοί γονείς (“authoritarian”), εφαρμόζουν αυστηρό έλεγχο με άκαμπτο
τρόπο, οι απαιτήσεις τους υπερβολικές, δυσανάλογες με την ηλικία του παιδιού και δείχνουν
χαμηλή ανταπόκριση στην επικοινωνία τους με το παιδί. Οι παραχωρητικοί-επιεικείς γονείς
(“permissive-indulgent”) είναι ο δεύτερος τύπος. Ο έλεγχος δεν ασκείται κι έχουν χαμηλές
απαιτήσεις από τα παιδιά τους. Οι παραχωρητικοί αδιάφοροι (“permissive-indifferent”)
γονείς χαρακτηρίζονται από ανεκτικότητα και αδιαφορία στις ανάγκες του παιδιού και στην
επικοινωνία μαζί του, παρέχοντας τα απολύτως απαραίτητα: τροφή, ρουχισμό και κατάλυμα.
Τέταρτος γονικός τύπος είναι ο διαλεκτικός (“authoritative”). Οι γονείς αυτοί ασκούν έλεγχο
με ευέλικτο τρόπο και ενθαρρύνουν το παιδί να είναι ανεξάρτητο.
Ο Gottman (2000), πρότεινε τέσσερις γονικούς τύπους βάσει της συναισθηματικής
νοημοσύνης, ενώ από τους ερευνητές Olson & DeFrain (2000), προτάθηκε το μοντέλο
οικογενειακής λειτουργικότητας, βασιζόμενο στη θεωρία της Baumrimd. Αργότερα, στην
έρευνά του ο Grolnick (2003), πρότεινε τρεις έννοιες του τύπου γονεϊκότητας: την
υποστήριξη της αυτονομίας σε σχέση με τον έλεγχο, τη δομή και την εμπλοκή.
Στην Ελλάδα η τυπολογία του Σουρά (2006), εντοπίζει έξι διαφορετικούς τύπους Ελληνίδων
μητέρων (υπερ-μητέρα, παραδοσιακή, υστερική, καταθλιπτική, βίαιη ή παθητική,
καριερίστρια).
Η πρώτη διάσταση του γονικόυ τύπου είναι ο γονικός έλεγχος με τη γονική εμπλοκή
και την παρεμβατικότητα (Baumrind, 1971). Η γονική εμπλοκή (“parental involvement”)
αφορά όλες τις συμπεριφορές που εκδηλώνουν οι γονείς όταν εμπλέκονται στη ζωή των
παιδιών τους, από την προετοιμασία για το σχολείο μέχρι τον έλεγχο της τηλεοπτικής
παρακολούθησης (Bruckman & Blanton, 2003; Epstein & Sheldon, 2002; Gonzalez-Pienda,
et al. 2002). Δεύτερη παράμετρος, η παρεμβατικότητα (“intrusiveness”) και μπορεί να
εκδηλωθεί με περιττή βοήθεια και υποτιμά την ηλικία του παιδιού (Wood, 2006). Ως προς τη
γονική στοργή, η συναισθηματική έκφραση των γονέων και η επικοινωνία με το παιδί
διαμορφώνουν την κοινωνικοποίηση και τη διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών τους
(Dunsmore et al. 2009; Paterson et al., 2012).
Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε το συναίσθημα του φόβου και αποτελεί τη δεύτερη
ενότητα που ακολουθεί.
1.1.2 Οι φόβοι των παιδιών
Ο φόβος θεωρείται η συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει ως απάντηση σε έναν
αντιληπτό, πραγματικό και εξωτερικό κίνδυνο (Field, 2002). Τα κριτήρια για τον
προσδιορισμό μιας συναισθηματικής κατάστασης ως φόβου και για τον διαχωρισμό της από
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το συναίσθημα της φοβίας είναι τρία: α) η ένταση και η διάρκεια του συναισθήματος
χρειάζεται να είναι ανάλογη προς τον κίνδυνο, β) το συναίσθημα αμβλύνεται με την
ανάληψη δράσης και γ) ο φόβος συνοδεύεται από φυσιολογικές μεταβολές που
προετοιμάζουν το άτομο για μυϊκή δραστηριότητα φυγής ή μάχης (Field, 2002). Οι φόβοι της
παιδικής ηλικίας ποικίλουν τόσο ως προς το αντικείμενο ή την κατάσταση, όπως και ως προς
την έντασή τους. Οι φόβοι των παιδιών, εμφανίζονται με μεγαλύτερη ένταση από ότι στους
ενηλίκους και είναι πολλοί περισσότεροι σε αριθμό (Σίμος, 2001). Το σκοτάδι, η μοναξιά και
τα στοιχεία της φύσης, μπορεί να εκληφθούν ως φοβογόνες καταστάσεις, τις οποίες το παιδί
δυσκολεύεται να κατανοήσει και να ελέγξει (Κοντοπούλου, 2007).
Ο Rogge (2006), αναφέρθηκε στις κοινωνικές φοβίες και στην επίδραση της
τηλεόρασης στην εμφάνιση των φόβων. Το ελληνικό ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς,
έδειξε ότι τα παιδιά μέσης ηλικίας ή προ-εφηβείας εκδηλώνουν κυρίως το φόβο στην
«αποτυχία και το σχολιασμό» (“The Hellenic Fear Survey Schedule for Children”, Mellon,
2004). Ενώ έχουν συσχετισθεί με τους παιδικούς φόβους συγκεκριμένα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του παιδιού και της οικογένειας (Καράκος & Τεκτενοπούλου, 2007).
Σε αρκετές μελέτες, έχει βρεθεί ότι γονείς παιδιών με φοβίες εκδηλώνουν πολύ
υψηλό ψυχολογικό έλεγχο, υπερπροστασία, επιβάλουν υψηλούς κανόνες και επιδεικνύουν
υψηλή παρεμβατικότητα σε αγχογόνες συνθήκες (Bogels & Brechman-Toussaint, 2006;
McLeod, Wood, & Weisz, 2007).
Ο Field Catwright-Hatton (2006), αναφέρθηκε επίσης στη σχέση μεταξύ των
αρνητικών γονικών πρακτικών και φόβων στα παιδιά, αλλά επεσήμανε την επίδραση της
λεκτικής πληροφορίας για την εμφάνιση των φόβων. Σύμφωνα με το μοντέλο λεκτικής
πληροφορίας, η γονική γνώση και οι συμπεριφορές φιλτράρονται και μεταδίδονται στα
παιδιά μέσω προφορικών πληροφοριών, ή μέσω της αντιπροσωπευτικής εκμάθησης και ίσως
ακόμη σε ακραίες περιπτώσεις, των τραυματικών εμπειριών.
1.2 Σκοπός της έρευνας
Η έρευνα εστίασε στη διερεύνηση των τύπων γονεϊκότητας των μητέρων και τη σχέση
αφενός με το είδος, την ένταση και τη συχνότητα εκδήλωσης φόβων στη μέση παιδική ηλικία
και αφετέρου με την επακόλουθη ανταπόκριση των μητέρων στους φόβους των παιδιών.
Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, εξαιτίας των περιορισμένων ερευνών και δεδομένων τόσο
στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία, παρουσιάζει ενδιαφέρον να διερευνηθούν
οι φόβοι στην παιδική ηλικία ως προς τον τύπο γονεϊκότητας.
1.2.1 Ερευνητικά ερωτήματα
Η βασική υπόθεση της έρευνας ήταν ότι υπάρχει σχέση του γονικού τύπου των μητέρων με
την εμφάνιση του φόβου στα παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας (Field Catwright-Hatton, 2006).
Ειδικότερα, αναμενόταν ότι οι μητέρες με διαφορετικό γονικό τύπο θα διαφοροποιούνταν
στις αναφορές τους ως προς το είδος, την ένταση και τη συχνότητα εκδήλωσης του φόβου
από τα παιδιά τους. Επίσης, σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, αναμενόταν ότι οι
μητέρες θα διαχειρίζονταν με διαφορετικούς τρόπους τις αντιδράσεις φόβου των παιδιών
τους, ανάλογα με τον γονικό τους τύπο (Dunshmore et al., 2009; Rogge, 2006). Αναμενόταν
ότι θα υπάρχει σύνδεση του φόβου με τις δύο παραμέτρους της γονικής στοργής. Σχετικά με
την επικοινωνία μεταξύ μητέρας και παιδιού αναμενόταν ότι η μειωμένη επικοινωνία, με
έντονες συγκρούσεις θα συνδεόταν με δυσκολία του παιδιού στη ρύθμιση του φόβου (Davies
et al., 2002).
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2. Μεθοδολογία
Η έρευνα ήταν ποιοτική με σκοπό την εις βάθος μελέτη, αφού αυτό που κυρίως ενδιέφερε
είναι η καταγραφή πεποιθήσεων, προσωπικών εμπειριών και βιωμάτων (Καρδάση, 2014). Η
παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε μέσω ημι-δομημένης συνέντευξης.
2.1 Μέσα συλλογής δεδομένων
Η συνέντευξη ήταν ημι-δομημένη διότι υπάρχουν σαφείς ενότητες που διερευνήθηκαν, όμως
στις συμμετέχουσες δόθηκε μια σχετική ελευθερία στις απαντήσεις τους (Αθανασίου, 2007).
Η συνέντευξη κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία
και βασίστηκε σε ερωτηματολόγια σχετικά με τους τύπους γονεϊκότητας και με τους φόβους
των παιδιών, όπως το ερωτηματολόγιο των Καράκου & Τεκτενοπούλου (2007), το
ερωτηματολόγιο «Ιδέες για τη γονεϊκότητα» (“Ideas about parenting”) (Heming & Cowan,
1990), την «Κλίμακα Γονεϊκού Πεδίου Ελέγχου» (Campis, Lymman & Prentice-Dunn,
1986). Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτές, ώστε να επιτρέπουν στις μητέρες να αναπτύσσουν τις
υποκειμενικές εμπειρίες τους (Καρδάση, 2014). Οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν,
απομαγνητοφωνήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν. Οι θεματικές και οι ερωτήσεις της
συνέντευξης ήταν προσεκτικά διατυπωμένες ώστε να διευκολύνουν τις συμμετέχουσες να
μιλήσουν για τα θέματα που αντιμετωπίζουν στο βαθμό που επιθυμούσε η καθεμία. Οι
ενότητες προς διερεύνηση ήταν οι ακόλουθες :
Α) Ενότητα : Οι παράμετροι του τύπου γονεϊκότητας των μητέρων
1η Θεματική υποενότητα: Παράμετροι τύπου Γονεϊκότητας
Έλεγχος
1.1 Άσκηση Ελέγχου στο παιδί από τη μητέρα. Παράδειγμα ερώτησης Αν θα μπορούσατε να
αλλάξετε κάτι στη συμπεριφορά του παιδιού σας, τι θα ήταν αυτό;
1.2 Παρεμβατικότητα από τη μητέρα στο παιδί. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ανησυχείτε ότι
το παιδί σας δεν μπορεί χωρίς την παρουσία σας; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές οι στιγμές
μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα;
1.3 Προσδοκίες ωριμότητας του παιδιού από τη μητέρα. Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι
στη συμπεριφορά του παιδιού σας, τι θα ήταν αυτό;
Στοργή
1.4 Ανταπόκριση της μητέρας προς το παιδί . Θέλω να θυμηθείτε κάποια στιγμή που το παιδί
σας έδειχνε φοβισμένο και πως το αντιμετωπίσατε εσείς αυτό το γεγονός.
1.5 Επικοινωνία της μητέρας με το παιδί. Πως θα περιγράφατε τη σχέση σας με το παιδί σας;
1.6 Έκφραση Συναισθήματος μεταξύ μητέρας και παιδιού. Πως θα περιγράφατε τη σχέση σας
με το παιδί σας;
(Β) Ενότητα: Οι Φόβοι των παιδιών, είδος, ένταση, συχνότητα.
Ερωτ. Ποιους φόβους εκδηλώνει το παιδί;
Με ποιον τρόπο αντιδρά το παιδί όταν φοβάται;
Πόσο συχνά εκδηλώνει φόβους το παιδί;
(Γ) Ενότητα: Ανταπόκριση
Ερωτ. Ποια είναι η άποψη της μητέρας για τους φόβους των παιδιών στην ηλικία του παιδιού
της;
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Τι κάνει η μητέρα όταν βλέπει το παιδί της φοβισμένο;
Θέλω να θυμηθείτε κάποια στιγμή που το παιδί σας έδειχνε φοβισμένο και πως το
αντιμετωπίσατε εσείς αυτό το γεγονός.
2.2 Οι συμμετέχοντες
Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 19 μητέρες παιδιών μέσης παιδικής ηλικίας 7-9 ετών του
νομού Θεσσαλονίκης. Η επιλογή της ηλικίας των παιδιών έγινε διότι γνωστικά έχουν την
δυνατότητα να εκφράζουν και να περιγράφουν τους φόβους τους (Χατζηχρήστου, 2004). Oι
μητέρες προσεγγίστηκαν μέσα από τον κοινωνικό κύκλο της ερευνήτριας. Από τις
συμμετέχουσες και οι 19 ήταν παντρεμένες, ηλικίας 36-48 ετών, με ανώτερη μορφωτική
εκπαίδευση και είχαν τουλάχιστον ένα παιδί μέσης παιδικής ηλικίας (7 έως 9 χρόνων). Οι
συμμετέχουσες δεν ήταν γνωστές στην ερευνήτρια ώστε να αποφευχθεί πιθανή προκατάληψη
ερευνήτριας-συμμετέχουσας.
2.3 Τρόπος συλλογής δεδομένων
Αρχικά, οι μητέρες ενημερώθηκαν σχετικά με την έρευνα και το σκοπό της και ζητήθηκε η
οικειοθελής συμμετοχή τους. Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν ατομικά και είχαν ωριαία
διάρκεια. Ο τόπος διεξαγωγής της συνέντευξης ήταν γραφείο ψυχολόγου.
3. Αποτελέσματα
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Σύμφωνα με
τους Hsieh και Shannon (2005), η ανάλυση περιεχομένου είναι οποιαδήποτε τεχνική έρευνα
για την κατασκευή συμπερασμάτων από το συστηματικό και αντικειμενικό εντοπισμό
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών στο κείμενο. Αφορά λιγότερο το ύφος του κειμένου και
περισσότερο τις εκφραζόμενες ιδέες.
Κατά την ανάλυση εντοπίστηκαν βασικές έννοιες και η ερμηνεία που οι μητέρες δίνουν σ’
αυτές. Σε όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων η ερευνήτρια παρατηρούσε τις λέξεις που
επαναλαμβάνονται και την ερμηνεία που οι μητέρες δίνουν. Έπειτα, οι συνεντεύξεις
κωδικοποιήθηκαν με έναν αντιπροσωπευτικό κωδικό για κάθε ενότητα και οι κώδικες
συγκρίθηκαν μεταξύ τους για να κατηγοριοποιηθούν. Δημιουργήθηκαν κατηγορίες οι οποίες
συσχετίστηκαν τόσο στα πλαίσια της κάθε συνέντευξης όσο και μεταξύ όλων των
συμμετεχουσών. Οι κατηγορίες οργανώθηκαν ιεραρχικά, κατηγορίες και υποκατηγορίες και
μέσα από την αναδιοργάνωση του υλικού σε κατηγορίες συσχετίστηκαν τα δεδομένα τόσο
στα πλαίσια της κάθε συνέντευξης όσο και μεταξύ όλων των συμμετεχουσών και του υπό
διερεύνηση θέματος. Με την κατηγοριοποίηση συμφώνησε και άλλος ερευνητής αφού έκανε
δική του κατηγοριοποίηση στις ίδιες απομαγνητοφωνήσεις που είχαν συλλεχθεί (Αθανασίου,
2007). Ακολουθούν οι ενότητες, υποενόητες και κατηγορίες.
(Α) Ενότητα: Οι παράμετροι του τύπου γονεϊκότητας
1η Θεματική υποενότητα: Παράμετροι του τύπου γονεϊκότητας
Κατηγορίες
(1.1) Άσκηση ελέγχου στο παιδί από τη μητέρα
(1.2) Παρεμβατικότητα από τη μητέρα στο παιδί.
(1.3) Προσδοκίες ωριμότητας του παιδιού από τη μητέρα.
(1.4) Ανταπόκριση της μητέρας προς το παιδί .
(1.5) Επικοινωνία της μητέρας με το παιδί.
(1.6) Έκφραση Συναισθήματος μεταξύ μητέρας και παιδιού.
2η Θεματική υποενότητα: Τύποι γονεϊκότητας
Κατηγορίες
(1.1) Τύποι γονεϊκότητας της μητέρας
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(1.2) Σχέση παιδιού μητέρας.
(Β) Ενότητα: Οι Φόβοι του παιδιού και η ανταπόκριση της μητέρας σε αυτούς.
1η Θεματική υποενότητα: Οι Φόβοι του παιδιού
Κατηγορίες
1.Είδη φόβων του παιδιού.
1.1Συχνότητα
2. Αντιδράσεις του παιδιού στους φόβους
2.1Σκέψεις του παιδιού για τους φόβους του.
2.2Συναισθηματική αντίδραση του παιδιού στους φόβους.
2.3Συμπεριφορική αντίδραση του παιδιού στους φόβους.
2η Θεματική υποενότητα: Η αντίδραση της μητέρας στους φόβους του παιδιού
1. Αντίδραση της μητέρας στο φόβο του παιδιού.
1.1 Αιτιολόγηση των φόβων από τη μητέρα.
1.2 Συναισθηματική αντίδραση της μητέρας στους φόβους.
1.3 Συμπεριφορική αντίδραση της μητέρας στους φόβους του παιδιού.
2. Είδη φόβου της μητέρας.
(Γ). Ενότητα: Σχέση του τύπου γονεϊκότητας με τους φόβους του παιδιού και τις
επακόλουθες αντιδράσεις του παιδιού και της μητέρας.
1η Θεματική υποενότητα: Σχέση τύπου γονεϊκότητας και είδη φόβου του παιδιού.
2η Θεματική υποενότητα: Σχέση τύπου γονεϊκότητας και αντίδρασης του παιδιού.
3η Θεματική υποενότητα: Σχέση τύπου γονεϊκότητας και ανταπόκρισης της μητέρας.
Πρώτη κατηγορία που προέκυψε είναι ο τύπος γονεϊκότητας μέσα από το συνδυασμό
των δύο παραμέτρων του ελέγχου και της στοργής. Οι τρεις γονικοί τύποι συμφωνούν με την
τυπολογία της Baumrind (1980), ενώ προέκυψε κι ένας τέταρτος τύπος που ονομάστηκε
αντιφατικός (παραχωρητικός-αυταρχικός) λόγω των χαρακτηριστικών του.
Σχετικά με το γονικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι 17 στις 19 συμμετέχουσες
εκδηλώνουν υψηλή παρεμβατικότητα. Στη συνέντευξη με κωδικό A6 η μητέρα που
ταξινομήθηκε στον παραχωρητικό τύπο δήλωσε «Εγώ τον κάνω μπάνιο, δεν είναι αυτάρκης
ο Κ., ίσως κι εγώ δεν τον έχω κάνει». Στη συνέντευξη μητέρας παραχωρητικού τύπου με
κωδικό Α11 «Είμαστε παντού μαζί σαν σιαμαίοι», ενώ άλλες τρεις μητέρες με
παραχωρητικό τύπο δήλωσαν ότι το παιδί κοιμάται μαζί τους. Παράλληλα, οι ίδιες μητέρες
ανέφεραν ότι τα παιδιά φοβούνται να μείνουν μόνα τους, με εκδηλώσεις δυσαρέσκειας και
αναστάτωσης όταν αποχωρίζονται τους γονείς.
Ως προς τη γονική στοργή, στη συναισθηματική έκφραση οι μητέρες με αυταρχικό
τύπο γονεϊκότητας, δήλωσαν ότι προσπαθούν να μην εκδηλώσουν το φόβο τους και να είναι
ψύχραιμες μπροστά στο παιδί, ενώ το ίδιο το παιδί δεν θέλει με τίποτα να το δουν οι άλλοι να
φοβάται. Στον παραχωρητικό τύπο οι μητέρες αποφεύγουν να δείχνουν τα «δυσάρεστα
συναισθήματα» και φροντίζουν ώστε το παιδί να μη βιώσει φόβο, ενώ το ίδιο δεν αντέχει
καθόλου τις δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις. Στο δημοκρατικό τύπο τόσο οι μητέρες
όσο και το παιδί εκφράζουν λεκτικά τα συναισθήματά τους και το παιδί προσπαθεί να τα
διαχειρίζεται.
Δεύτερη κατηγορία ήταν οι φόβοι του παιδιού, όπου αναφέρθηκαν αναμενόμενοι
φόβοι γι αυτή την ηλικία, ο φόβος στον ύπνο, στο σκοτάδι, στους τραυματισμούς, τις
ενέσεις, τα ζώα, τα καιρικά φαινόμενα, στην έντονη φασαρία, της έκθεσης μπροστά σε κοινό
και της αποτυχίας. Ωστόσο, δεν αναμενόταν και αναφέρθηκε από όλες τις μητέρες χωρίς
διαφορά ως προς το φύλο του παιδιού ο φόβος του άγχους του αποχωρισμού. Το άγχος
αποχωρισμού περιγράφηκε με έντονη αναστάτωση του παιδιού όταν η μητέρα δεν βρίσκεται
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στον ίδιο χώρο, στην επιθυμία του παιδιού να κοιμηθεί με τη μητέρα, στην άρνηση του
παιδιού να κοιμηθεί εκτός σπιτιού, φόβο ότι θα πεθάνουν οι γονείς και κοιλιακό άλγος.
Συνέντευξη παραχωρητικού γονικού τύπου Α11 «φοβάται να πάει μόνος του μέχρι το
γκαράζ, φοβάται να πάει τουαλέτα μόνος του, να πάει στο δωμάτιο αν δεν είμαι εγώ».
Σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης των παιδιών στο φόβο, ενώ 12 μητέρες με μη
αυταρχικό γονικό τύπο ανέφεραν ότι το παιδί όταν φοβάται κλαίει κι αποζητά αγκαλιά,
τέσσερις μητέρες με αυταρχικό γονικό τύπο ανέφεραν ότι το παιδί έκλαιγε υπερβολικά,
τσίριζε, ήταν σε κρίση πανικού ή εμφάνισε κοιλιακό άλγος. Ως παράδειγμα στη συνέντευξη
με κωδικό Α3 αναφέρθηκε «έκλαιγε πάρα πολύ κι ήταν σε έξαλλη κατάσταση… ξεσήκωσε
όλο τον κόσμο». Οι μητέρες αυταρχικού τύπου ανέφεραν ότι η εκδήλωση του φόβου είναι
συχνή και σε μία περίπτωση είναι συχνότερη το τελευταίο εξάμηνο. Στον παραχωρητικό και
τον αντιφατικό (αυταρχικό-ανεκτικό-επιεική) τύπο, η συχνότητα εκδήλωσης δεν φαίνεται να
μειώνεται. Αντιθέτως, στο δημοκρατικό τα παιδιά δείχνουν να ξεπερνούν τους φόβους τους.
Ως προς την ανταπόκρισή των μητέρων στο φόβο αποχωρισμού του παιδιού τους, οι
μητέρες παραχωρητικού γονικού τύπου δεν ενθαρρύνουν το παιδί να ξεπεράσει το φόβο του,
το δικαιολογούν και πιστεύουν ότι το παιδί θα το ξεπεράσει μεγαλώνοντας. Συνέντευξη Α11
«Δεν με ενοχλεί, είναι κάτι που θα το ξεπεράσουν». Αντιθέτως, οι μητέρες αυταρχικού τύπου
εξέφρασαν δυσαρέσκεια για τις αντιδράσεις του παιδιού τους και θεωρούν αδικαιολόγητο το
φόβο του. Συνέντευξη Α3 «Είμαστε στο ίδιο σπίτι ξέρει ότι είμαι εδώ, δεν γίνεται να μην το
ξέρει. Ποτέ δεν έχω φύγει να πάω να πετάξω τα σκουπίδια κι όμως εκεί που κάθεται και
παίζει θα φωνάξει «μαμά είσαι εδώ ή έφυγες;». Οι μητέρες του αντιφατικού τύπου άλλοτε
συμπεριφέρονται αδιάφορα και άλλοτε είναι πολύ στοργικές όταν το παιδί δείχνει ανήσυχο.
Συνέντευξη Α5 «Ανάλογα τα κέφια μου. (γέλια) αν έχω δουλειές και τον έχω να τρώγεται
μες στα πόδια μου θα πω και μια κουβέντα παραπάνω(γέλια) θα τον σπρώξω θα του πω
«κάνε στην άκρη θα ‘ρθω μετά να το κουβεντιάσουμε». … ενώ σε άλλο σημείο στην ίδια
συνέντευξη Α5 «Προσπαθώ να είμαι κοντά του όσο γίνεται και δεν τον αφήνω, δεν τον
αφήνω. Τρέχω αναλόγως την περίσταση».
Ως προς τη συσχέτιση τύπου γονεϊκότητας και φόβων του παιδιού, τα είδη φόβου των
παιδιών που αναφέρθηκαν διαφοροποιούνται μεταξύ διαφορετικών τύπων γονεϊκότητας με
το φόβο του παιδιού «όταν κάνει κάτι άσχημο» να έχει αναφερθεί μόνο στον αυταρχικό
τύπο.
4. Συζήτηση
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση των πεποιθήσεων των μητέρων για τους
φόβους των παιδιών τους σε σχέση με τον τύπο γονεϊκότητάς τους. Ενδιαφέρον εύρημα είναι
ότι προέκυψε ένας επιπλέον τύπος γονεϊκότητας ο αντιφατικός, καθώς είναι συνδυασμός δύο
διαφορετικών τύπων και δεν εντάσσεται σε έναν αποκλειστικά.
Η βασική υπόθεση ήταν ότι υπάρχει σχέση του γονικού τύπου των μητέρων με την εμφάνιση
του φόβου στα παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας η οποία και επιβεβαιώθηκε. Στα είδη φόβου
υπήρχε διαφορά μεταξύ των διαφορετικών τύπων γονέων με το φόβο του παιδιού «όταν
κάνει κάτι άσχημο» να έχει αναφερθεί μόνο στον αυταρχικό τύπο. Επιπλέον, οι μητέρες που
ταξινομήθηκαν στον παραχωρητικό τύπο, δεν ενθαρρύνουν το παιδί να ξεπεράσει το φόβο
του και ανταποκρίνονται σε ό,τι ζητά το παιδί όταν φοβάται. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η
υπερπροστασία δημιουργεί στο παιδί ανασφάλεια, φόβο και εξάρτηση από το γονέα (Ispa et
al., 2004). Αντιθέτως, οι μητέρες δημοκρατικού τύπου, ανέφεραν ότι το παιδί δείχνει πιο
αυτόνομο, πιο ριψοκίνδυνο και οι φόβοι του υποχωρούν σταδιακά, σε συμφωνία με τη
βιβλιογραφία ότι αυτά τα παιδιά είναι πιο ανθεκτικά κι ευπροσάρμοστα (Παππά, 2006). Ως
προς τον αντιφατικό (αυταρχικό-ανεκτικό-επιεική) τύπο, τα παιδιά εμφανίζουν φόβο σε
υψηλή ένταση και συχνότητα, εύρημα που συμφωνεί με τη διαπίστωση ότι μια
διαπαιδαγώγηση που τη διακρίνει η ασυνέπεια, προκαλεί φόβους και ανασφάλειες (Rogge,
2006).
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Μητέρες που υποστήριξαν ότι δεν εκφράζουν θλίψη και θυμό, παράλληλα δήλωσαν
ότι το παιδί δεν εκφράζει συναισθήματα. Σχετικά με τα παιδιά των οποίων οι γονείς
αποτρέπουν την έκφραση αρνητικών συναισθημάτων οι Lagace-Seguin & Caplan (2005),
υποστήριξαν ότι τείνουν να επιδεικνύουν φτωχότερες δεξιότητες ρύθμισης των
συναισθημάτων και μεγαλύτερη ανησυχία.
Οι φόβοι που αναφέρθηκαν στην έρευνα, συμφωνούν με τους αναμενόμενους φόβους
σε αυτή την ηλικία, πλην του φόβου αποχωρισμού που δεν αναμενόταν στη μέση παιδική
ηλικία (Rogge, 2006). Οι συμμετέχουσες περιέγραψαν για το παιδί τους συχνές ή έντονες
συμπεριφορές άγχους αποχωρισμού, χωρίς ωστόσο να τις αναγνωρίζουν ως τέτοιες.
4.1 Περιορισμοί
Η ποιοτική έρευνα είναι ανεκτίμητη καθώς προσφέρει πλούσιο υλικό εμβαθύνοντας στις
απόψεις, αλλά υπάρχει ο περιορισμός λόγω υποκειμενικής πλευράς των ατόμων. Ο αριθμός
των συμμετεχόντων ήταν περιορισμένος και αυτό δεν επιτρέπει τη γενίκευση.
Επίσης, περιορισμός της έρευνας ήταν ότι οι μητέρες απέφυγαν να αναφερθούν εκτεταμένα
στις γονικές τους πρακτικές, πιθανόν λόγω της ανησυχίας τους για κριτική από ειδικό.
4.2 Προτάσεις
Στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, η ταξινόμηση των μητέρων έδειξε ότι η τυπολογική
ταξινόμηση δεν ήταν αντιπροσωπευτική για όλες τις συμμετέχουσες. Συνεπώς, οι μητέρες
που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για να ενταχθούν σε ένα τύπο, ταξινομήθηκαν σε ένα νέο
συνδυαστικό γονικό τύπο. Ως εκ τούτου, η τυπολογική ταξινόμηση χρειάζεται περαιτέρω
διερεύνηση στην Ελλάδα.
Οι μητέρες αναφέρθηκαν στην τηλεόραση ως αιτία πρόκλησης φόβου, ωστόσο προκύπτει ότι
χρειάζεται να ψάξουμε κι άλλες πιθανές αιτίες. Επιπρόσθετα, θα ήταν σημαντικό να
διερευνηθούν οι φόβοι των παιδιών μέσω συνεντεύξεων αυτό-αναφοράς στα παιδιά και να
συγκριθούν με τους φόβους που οι μητέρες αναφέρουν πως έχουν τα παιδιά τους. Θα ήταν
χρήσιμη η εφαρμογή των ευρημάτων σε προγράμματα συμβουλευτικής γονέων και παιδιών.
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«Διερεύνηση της βίωσης θετικών συναισθημάτων σε άτομα που
συμμετείχαν σε συμβουλευτική διαδικασία και η συμβολή της
συμβουλευτικής στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων»
Περίληψη:
Τα συναισθήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Σκοπός της παρούσας
διπλωματικής είναι η μελέτη της συμβολής της συμβουλευτικής ως προς την βίωση θετικών
συναισθημάτων. Η έρευνα που διεξήχθη είναι ποσοτική. Το δείγμα που συγκεντρώθηκε
αποτελείται από 201 ενήλικες μεταξύ 18 έως 65 ετών που βρίσκονται είτε στην έναρξη της
συμβουλευτικής διαδικασίας είτε στο στάδιο ολοκλήρωσης της. Η συγκέντρωση των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Οι
συμμετέχοντες της έρευνας συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο
είναι η Κλίμακα Καταγραφής Συναισθημάτων-Differential Emotions Scale (DES-Mod) και
το δεύτερο ερωτηματολόγιο που ακολουθούσε είχε δυο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα
ερωτήσεων αφορά δημογραφικές μεταβλητές και η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων εστιάζει στο
κομμάτι της συμβουλευτικής διαδικασίας.
Πραγματοποιήθηκε συσχέτιση μεταβλητών με τον συντελεστή Pearson r και ανάλυση
διακύμανσης από όπου και εξήχθησαν τα συμπεράσματα της έρευνας. Συσχετίστηκαν οι
εξαρτημένες μεταβλητές των θετικών συναισθημάτων, των αρνητικών συναισθημάτων και
του λόγου των θετικών προς τα αρνητικά συναισθήματα με τις ανεξάρτητες μεταβλητές της
ηλικίας, των χρόνων εργασίας, του φύλου, του επαγγέλματος, του τόπου διαμονής, της
οικογενειακής κατάστασης, των προηγούμενων προβλημάτων υγείας και του μορφωτικού
επίπεδου. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των περισσοτέρων
μεταβλητών εξαρτημένων και ανεξάρτητων. Όσο αφορά το στάδιο της συμβουλευτικής
διαδικασία, το είδος της συμβουλευτικής αλλά και τον αριθμό των συνεδριών υπάρχει
στατιστικά σημαντική σχέση τόσο με τα θετικά συναισθήματα όσο και με τα αρνητικά καθώς
και με τον λόγο θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων.
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι ενθαρρυντικά για τον τομέα της
συμβουλευτικής, καθώς προσφέρουν μια νέα θεώρηση στην συμβουλευτική και φέρνουν στο
προσκήνιο το ρόλο της βίωσης θετικών συναισθημάτων και την αξιοποίηση αυτού.
Λέξεις-Κλειδιά: Συμβουλευτική, Θετική Ψυχολογία, Θετικά Συναισθήματα.
Abstract:
Emotions represent an inseparable part of human existence and play a vital role in everyday
life. The objective of this master thesis is to examine in detail the contribution of counseling
with regard to how positive emotions are being experienced. The research was conducted in a
quantitative manner. The gathered sample consists of 201 adults aged between 18 and 65
years, who are either at the beginning of the counseling process or in its final stage. The
collection of data was conducted by completing a self-reporting questionnaire. Participants in
this study completed two different questionnaires, the first of which was the Differential
Emotions Scale (DES-Mod) while the second questionnaire consisted of two groups of
questions. The first group refers to demographic variables, while the second group focuses in
the counseling process.
A correlation between the variable was established by use of the Pearson coefficient r
and the fluctuations were analyzed in order to reach the conclusions of this research. Were
related the dependent variables of positive emotions, negative emotions and the ratio of
positive towards negative emotions to the independent variables of age, years of work, sex,
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profession, place of residence, family/marital status, previous health problems and
educational level. It was found, that there is a significant statistical relationship between most
–
dependent
and
independent
–
variables.
As far as the stage of the counseling process, the type of counseling, as well as the
number of counseling sessions are concerned, a significant statistical relation can be
established both towards positive and negative emotions, as well as towards the ratio of
positive towards negative emotions.
The results of this research are encouraging for the counseling sector, as they offer a
new view on counseling and highlight the importance of how positive emotions are being
experienced and how this can be used.
Key Words: Counseling, Positive Psychology, Positive Emotions.
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1. Σύνθεση: Σκοπός της έρευνας & Ερευνητικά Ερωτήματα
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη διατύπωση του σκοπού της συγκεκριμένης
έρευνας και στην καταγραφή των ερευνητικών υποθέσεων.
1.1 Σκοπός της έρευνας
Μέσω της παρούσας έρευνας πραγματοποιείτε σύνδεση της συμβουλευτικής διαδικασίας
με την βίωση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Σκοπός της έρευνας είναι να
αποδειχθεί ότι η συμβουλευτική διαδικασία συμβάλλει στην βίωση θετικών
συναισθημάτων και ο συμβουλευόμενος συγκριτικά με την έναρξη και την ολοκλήρωση
της συμβουλευτικής διαδικασίας βιώνει περισσότερα θετικά και λιγότερα αρνητικά
συναισθήματα.
1.2 Ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας
Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα ερευνηθούν και στην συνέχεια θα ερμηνευθούν μέσω
της ερευνητικής διαδικασίας είναι χωρισμένα σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα
ερευνητικών ερωτημάτων:
 (1). Υπάρχουν σχέσεις ως προς την ηλικία με τον βαθμό βίωσης θετικών
συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης
θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων ;
 (2). Υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο και τον βαθμό βίωσης θετικών
συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης
θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων;
 (3). Υπάρχουν διαφορές ως προς το επάγγελμα και τον βαθμό βίωσης θετικών
συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης
θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων;
 (4). Υπάρχουν διαφορές ως προς την εργασιακή κατάσταση και τον βαθμό βίωσης
θετικών συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο
βίωσης θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων;
 (5). Υπάρχουν διαφορές ως προς την οικογενειακή κατάσταση και τον βαθμό βίωσης
θετικών συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο
βίωσης θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων;
 (6). Υπάρχουν διαφορές ως προς τον τόπος διαμονής και τον βαθμό βίωσης θετικών
συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης
θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων;
 (7). Υπάρχουν διαφορές ως προς το μορφωτικό επίπεδο και τον βαθμό βίωσης θετικών
συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης
θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων;
 (8). Υπάρχουν διαφορές ως προς το πρόβλημα υγείας και τον βαθμό βίωσης θετικών
συναισθημάτων, τον βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης
θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων;
 (9). Σχετίζονται τα χρόνια εργασίας με τον βαθμό βίωσης θετικών συναισθημάτων, τον
βαθμό βίωσης αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης θετικών προς αρνητικών
συναισθημάτων; Η δεύτερη ομάδα των ερευνητικών ερωτημάτων αφορούν την
συμβουλευτική διαδικασία. Ειδικότερα ερευνείται εάν:
 (10). Υπάρχουν διαφορές στην αρχή και στο τέλος της συμβουλευτικής διαδικασίας ως
προς την βίωση θετικών συναισθημάτων, ως προς ως προς την βίωση αρνητικών
συναισθημάτων και ως προς τον λόγο βίωσης θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων ;
 (11). Υπάρχουν διαφορές ως προς το είδος της συμβουλευτικής διαδικασίας και τη
βίωση θετικών συναισθημάτων, τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης
θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων ;
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 (12). Υπάρχουν διαφορές στον αριθμό των συνεδριών και τη βίωση θετικών
συναισθημάτων, τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων και τον λόγο βίωσης θετικών προς
αρνητικών συναισθημάτων ;
2. Μεθοδολογία
Έπειτα από την διατύπωση του σκοπού της συγκεκριμένης έρευνας και την καταγραφή
των ερευνητικών υποθέσεων γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της μεθοδολογίας που
χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων και την ανάλυση τους προκειμένου να
εξαχθούν τα συμπεράσματα. Η έρευνα που διεξήχθη αποτελεί μια ποσοτική και πιο
συγκεκριμένα μια περιγραφική συσχετιστική έρευνα (αξιολόγηση μεταβλητών με σκοπό
των καθορισμών των σχέσεων μεταξύ τους), αφού έγινε προσπάθεια να μελετηθεί η
βίωση των θετικών συναισθημάτων στην έναρξη και στην ολοκλήρωση της
συμβουλευτικής διαδικασίας (Babbie, 2011).
2.1 Δείγμα
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες μεταξύ 18 έως 65 ετών που βρίσκονται είτε
στην έναρξη της συμβουλευτικής διαδικασίας είτε στο στάδιο ολοκλήρωσης της
συμβουλευτικής. Το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 201 ενήλικες, 39 άνδρες (19.4%)
και 162 γυναίκες (80.6 %), μεταξύ 18 έως και 65 ετών (M.O.=30.61, T.A.=10.12). Το
36.3% ζει στο Βόλο, το 17.4 % ζει στην Αθήνα και αντίστοιχο ποσοστό 17.4 % στην
Αλεξανδρούπολη, 15.9 % του δείγματος ζει στην Λάρισα, 5.5% στην Θεσσαλονίκη και
7.5% σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σχετικά με την εργασιακή κατάσταση του δείγματος
51.2% είναι εργαζόμενοι, το 27.9% είναι φοιτητές, το 17.4 % είναι άνεργοι και το 3.5%
συνταξιούχοι. Όσον αφορά την επαγγελματική ιδιότητα του δείγματος, το 24.4% είναι
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, το 17.9% εκπαιδευτικοί και 19.9% ασχολούνται με άλλου
είδους επαγγέλματα. Σχετικά με τα χρόνια εργασίας του δείγματος ο μέσος όρος είναι
(Μ.Ο.=4.13, Τ.Α.=6.76). Όσο αφορά την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος το
73.6% είναι άγαμοι, το 20.9% είναι έγγαμοι, 4% σε διάσταση και 1.5% χήροι.
Σχετικά με την κατάσταση υγείας, το 90.5% δεν αντιμετώπισε κατά το τρέχον
χρονικό διάστημα κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ το 9.5% αντιμετωπίζει κάποιο
σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο 41.3% έχουν φοιτήσει σε
σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ, ποσοστό 41.8% βρίσκονται σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών,
12.9% είναι απόφοιτοι Λυκείου, 3.5% είναι απόφοιτοι σχολών ΙΕΚ και 0.5% είναι κάτοχος
διδακτορικού τίτλου. Σχετικά με το στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας 48.3%
βρίσκονται στην έναρξη της συμβουλευτικής διαδικασίας και 51.7% έχουν ολοκληρώσει
την συμβουλευτική διαδικασία. Όσο αφορά το είδος της συμβουλευτικής το 77.6%
ακολούθησαν ατομική συμβουλευτική και το 22.4% ατομική και ομαδική συμβουλευτική.
Αναφορικά με τον αριθμό συνεδριών 48.3% έχουν πραγματοποιήσει μία συνεδρία καθώς
βρίσκονται στην έναρξη της συμβουλευτικής διαδικασίας, 21.9% από 15 έως 30 συνεδρίες,
14.9% από 31 έως 50 συνεδρίες και αντίστοιχο ποσοστό 14.9% από 51 συνεδρίες και άνω.
Σε ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά με το αν το άτομο θεωρεί τον εαυτό του φύσει
αισιόδοξο άτομο, 2.5% απάντησε καθόλου, 24.4% λίγο, 45.3% αρκετά και 27.9% πολύ.
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Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (Ν=201)
Ν
(%)
Φύλο
Άνδρας
39
19.4
Γυναίκα
162
80.6
Τόπος διαμονής
Αλεξανδρούπολη
35
17.4
Θεσσαλονίκη
11
5.5
Λάρισα
32
15.9
Βόλος
73
36.3
Αθήνα
35
17.4
Άλλες πόλεις
15
6.4
Εργασιακή κατάσταση
Φοιτητής/τρια
56
27.9
Εργαζόμενος
103
51.2
Άνεργος
35
17.4
Συνταξιούχος
7
3.5
Επάγγελμα
Επαγγελματίας Ψυχικής
49
24.4
Υγείας
Εκπαιδευτικός
36
17.9
Άλλα επαγγέλματα
40
19.9
Οικογενειακή Κατάσταση
Άγαμος
148
73.6
Έγγαμος
42
20.9
Σε διάσταση
8
4.0
Χήρος
3
1,5
Πρόβλημα Υγείας
Ναι
19
9,5
Όχι
182
90.5
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Πίνακας 1: (συνέχεια) Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος (Ν=201)
Ν
(%)
Μορφωτικό επίπεδο
Λύκειο
26
12.9
ΙΕΚ
7
3.5
ΑΕΙ/ΤΕΙ
83
41.3
Μεταπτυχιακό
84
41.8
Διδακτορικό
1
.5
Συμβουλευτική
Σε εξέλιξη
97
48.3
Ολοκλήρωση
104
51.7
Είδος Συμβουλευτικής
Ατομική
156
77.6
Ατομική και Ομαδική
45
22.4
Αριθμός Συνεδριών
Από 1 συνεδρία
97
48.3
Από 15 έως 30 συνεδρίες
44
21.9
Από 31 έως 50συνεδρίες
30
14.9
Από 51 και πάνω
30
14.9
Αισιοδοξία
Καθόλου
5
2.5
Λίγο
49
24.4
Αρκετά
91
45.3
Πολύ
56
27.9
Μέση Τιμή
Τυπική Απόκλιση
Ηλικία
30.61
10.12
Χρόνια Εργασίας
4.13
6.76
2.2 Ψυχομετρικά εργαλεία
Οι συμμετέχοντες της έρευνας συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο
ερωτηματολόγιο είναι η Κλίμακα Καταγραφής Συναισθημάτων-Differential Emotions
Scale-Μodified (Des mod) και το δεύτερο ερωτηματολόγιο που ακολούθησε αποτελείτε
από δυο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορούν δημογραφικές
πληροφορίες και η δεύτερη ομάδα ερωτήσεων εστιάζουν στο κομμάτι της
συμβουλευτικής διαδικασίας. Τα ερωτηματολόγια περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
2.2.1 Κλίμακα Καταγραφής Συναισθημάτων – Differential Emotions Scale –
modified (Des mod).
Το τεστ αποσκοπεί στην αξιολόγηση του βαθμού βίωσης Θετικών συναισθημάτων καθώς
και του λόγου βίωσης των Θετικών προς τα αρνητικά συναισθήματα σε ενήλικες.
Αποτελεί τροποποίηση του παλαιότερου DES (Differential Emotions Scale) του Izard
(1977) που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της αυξανόμενης ανάγκης μέτρησης των θετικών
συναισθημάτων. Στην πορεία τροποποιήθηκε από της Fredrickson έτσι ώστε να
περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύτερο σύνολο θετικών συναισθημάτων και να βοηθήσει την
επιστημονική έρευνα. Με σκοπό να χρησιμοποιείτε για να αξιολογεί τη βίωση
συγκεκριμένων διακριτών θετικών και αρνητικών συναισθημάτων (Galanakis, Stalikas,
Pezirkianidis & Karakasidou, 2016). Το τεστ περιλαμβάνει 10 θετικά και 8 αρνητικά
συναισθήματα.
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Αυτή η κλίμακα επιλέχθηκε για τις καλές της ψυχομετρικές ιδιότητες και επειδή
επιτρέπει την εκτίμηση των θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Αποτελείται από 20
δηλώσεις (όπως, για παράδειγμα, "Ένιωσα να διασκεδάζω, να βλέπω τα πράγματα από
την πιο ασήμαντη πλευρά", "ένιωσα θυμωμένος, απογοητευμένος, ενοχλημένος") και μια
ερώτηση όσον αφορά την επιλογή των πιο έντονων από τα παραπάνω συναισθήματα. Οι
ερωτηθέντες καλούνται να αναφέρουν τον υψηλότερο βαθμό στον οποίο αισθάνονταν
αυτό το συναίσθημα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο βαθμός της συμφωνίας του
ερωτηθέντος με κάθε δήλωση αξιολογείται σε κλίμακα τύπου Likert 5 σημείων, όπου 1=
καθόλου, 2=λίγο, 3=σε μέτριο βαθμό, 4=αρκετά, και 5 =πάρα πολύ.
Τα θετικά συναισθήματα του ερωτηματολογίου είναι: διασκέδαση (Ερ.1),
εντυπωσιασμός (Ερ.4), ευχαρίστηση (Ερ.6), χαρούμενος (Ερ.9), ευγνωμοσύνη (Ερ.10),
ελπίδα-αισιοδοξία (Ερ.11), ενδιαφέρον (Ερ.12), αγάπη (Ερ.13), υπερηφάνεια (Ερ.14),
σέξι-ελκυστικός-σε διάθεση για φλερτ (Ερ.18). Τα αρνητικά συναισθήματα είναι:
Θυμωμένος (Ερ.2), ντροπιασμένος (Ερ.3), ότι περιφρονώ τους άλλους (Ερ. 5), αηδία
(Ερ.7), έρχομαι σε δύσκολη θέση (Ερ.8), αποκρουστικός (Ερ.15), θλιμμένος (Ερ.16),
φοβισμένος (Ερ.17), έκπληκτος-ξαφνιασμένος (Ερ.19), συμπάθεια –οίκτο συμπόνια
(Ερ.20) (Galanakis et al,2016).
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και ακολουθούσε του Des
Μod αποτελείτε από δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα ερωτήσεων αφορούν
δημογραφικές πληροφορίες. Έτσι οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να
απαντήσουν σε στοιχεία που αφορούν τον εαυτό τους σχετικά με το φύλο (άνδρας ή
γυναίκα), την ηλικία (οι ηλικίες των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι από 18 έως
65ετών), το επάγγελμα (τα επαγγέλματα χωρίστηκαν σε τρείς κατηγορίες, επαγγέλματα
ψυχικής υγείας στα οποία ανήκουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, η δεύτερη
κατηγορία αφορά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και η τρίτη κατηγορία απαρτίζεται από
διάφορα επαγγέλματα όπως υπάλληλοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι
επαγγελματίες, οι κατηγοριοποιήσεις έγιναν με βάση την πλειοψηφία της επαγγελματικής
ιδιότητας του δείγματος), την επαγγελματική κατάσταση (φοιτητής, άνεργος,
εργαζόμενος), την οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, σε διάσταση, χήρος), τον
τόπο διαμονής (Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Αθήνα και ένα μικρό
δείγμα ατόμων από άλλες πόλεις), το μορφωτικό επίπεδο (Λύκειο, ΙΕΚ, ΑΕΙ/ΤΕΙ,
Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό) , τα χρόνια εργασίας, αν έχουν περάσει κατά το τρέχουν
έτος κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας (ναι ή όχι) και αν θεωρούν τον εαυτό τους φύσει
αισιόδοξο άτομο(1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ) .
Το δεύτερο μέρος ερωτήσεων αφορά σε πληροφορίες σχετικές με την
συμβουλευτική. Έτσι οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν στην
πρώτη ερώτηση που αφορά το στάδιο στο οποίο βρίσκονται σχετικά με την
συμβουλευτική διαδικασία, (έναρξη ή αντίστοιχα ολοκλήρωση της συμβουλευτικής). Η
επόμενη ερώτηση αφορά το είδος της συμβουλευτικής διαδικασίας, ( αν βρίσκονται σε
ατομική συμβουλευτική, ή αν έχουν ακολουθήσει και τα δύο είδη, ατομικής και ομαδικής
συμβουλευτικής). Η τρίτη ερώτηση αφορά των συνολικό αριθμό συνεδριών που έχουν
πραγματοποιήσει (1= 1 συνεδρία, 2= από 15 έως 30 συνεδρίες, 3=από 31 έως 50 και 4=
από 51 και πάνω).
2.3 Διαδικασία-Συλλογή Υλικού
Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων
αυτοαναφοράς. Όλα τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στους συμμετέχοντες ως ένα
σύνολο, που αποτελούνταν από δύο μέρη που παρουσίαζαν, πληρότητα, σαφήνεια,
συνοχή και κατάλληλη δομή.
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Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν είτε απευθείας στους συμμετέχοντες της έρευνας,
είτε δόθηκαν στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς από όπου οι υπεύθυνοι των κέντρων τα
χορήγησαν στα άτομα. Κάθε υποκείμενο αφού ενημερωνόταν για τους σκοπούς της
έρευνας και επιβεβαιωνόταν για την ανωνυμία των προσωπικών του δεδομένων και της
συμμετοχής του, ρωτούνταν αν επιθυμούσε να συμμετάσχει εθελοντικά στην έρευνα. Για
να διασφαλιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, στο μοίρασμα με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας,
όπου το ερωτηματολόγιο δεν δινόταν απευθείας από την ερευνήτρια στο υποκείμενο,
συντάχθηκε ένα εισαγωγικό σημείωμα με τα προαναφερόμενα, ώστε να δοθεί η ευκαιρία
στο άτομο να αποφασίσει αν επιθυμεί να συμμετάσχει στην έρευνα ή όχι.
Όσο αφορά τη μέθοδο της δειγματοληψίας, πραγματοποιήθηκε ένας συνδυασμός μη
τυχαιοποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος της συμπτωματικής δειγματοληψίας μέσα από ένα τυχαίο δείγμα, από διάφορες
περιοχές της Ελλάδας με βασικό κριτήριο τα υποκείμενα να βρίσκονται σε στάδιο
έναρξης ή ολοκλήρωσης της συμβουλευτικής διαδικασίας, είτε ατομικής είτε ομαδικής
και να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011).
Η χορήγηση των ερωτηματολογίων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων ήταν
αρκετά χρονοβόρα εξαιτίας του βασικού χαρακτηριστικού του δείγματος της έρευνας:
άτομα που βρίσκονται σε στάδιο έναρξης ή ολοκλήρωσης της συμβουλευτικής. Στην
έρευνα συμμετείχαν, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, άτομα από
τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τον Συμβουλευτικό
Σταθμό Τυρνάβου, από τον Συμβουλευτικό Σταθμό ΧΕΝ Λαρίσης και από το
Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αλεξανδρούπολης.
3. Αποτελέσματα
Έπειτα από την παρουσίαση της μεθοδολογίας στην οποία βασίστηκε η παρούσα έρευνα,
σε αυτό το κεφάλαιο ακολουθεί λεπτομερής αναφορά σχετικά με τα βήματα που
ακολουθήθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν
τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από όλη την διαδικασία.
3.1 Ανάλυση Δεδομένων
Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και
συγκεκριμένα με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Αφού περάστηκαν όλα τα δεδομένα
στο πρόγραμμα ακολούθησαν οι αναλύσεις.
Στο πρώτο στάδιο χωρίστηκαν τα 20 συναισθήματα του ερωτηματολογίου σε θετικά
και αρνητικά. Έτσι δημιουργούνται δυο νέες μεταβλητές θετικών και αρνητικών
συναισθημάτων. Η μεταβλητή των θετικών συναισθημάτων αφορά το σύνολο των
θετικών συναισθημάτων στο άτομο, πόσα θετικά και πόσο έντονα βίωσε τα
συναισθήματα. Η μεταβλητή των αρνητικών συναισθημάτων αφορά το σύνολο των
αρνητικών συναισθημάτων στο άτομο, πόσα αρνητικά και πόσο έντονα τα βίωσε. Μια
τρίτη μεταβλητή που δημιουργείται είναι ο λόγος των θετικών προς τα αρνητικά
συναισθήματα. Αν ο λόγος είναι υψηλότερος σημαίνει περισσότερα θετικά συναισθήματα,
αν ο λόγος είναι χαμηλότερος σημαίνει περισσότερα αρνητικά συναισθήματα. Μιας και η
έρευνα είναι συσχετιστική, για την επιβεβαίωση ή απόρριψη των ερευνητικών μας
υποθέσεων πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση συσχέτιση των μεταβλητών της ηλικίας
και της επαγγελματικής εμπειρίας (χρόνια εργασίας) με την βίωση θετικών
συναισθημάτων, με την βίωση αρνητικών συναισθημάτων, όπως επίσης συσχέτιση αυτών
των μεταβλητών με τον λόγο των θετικών προς τα αρνητικά συναισθήματα.
Διεξήχθη έλεγχος κανονικότητας και βρέθηκε ότι οι μεταβλητές των θετικών
συναισθημάτων και των αρνητικών συναισθημάτων δεν ακολουθούν κανονική κατανομή,
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ενώ η μεταβλητή του λόγου των θετικών προς τα αρνητικά συναισθήματα ακολουθεί
κανονική κατανομή. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις τόσο με παραμετρικές όσο και με μη
παραμετρικές μεθόδους.
Για την ανάλυση του ερωτηματολογίου και των υπόλοιπων δημογραφικών
στοιχείων πραγματοποιήθηκε σύγκριση μέσων όρων με τον έλεγχο Oneway ANOVA και
έλεγχος Independent Sample T-Test για κάθε μεταβλητή ξεχωριστά σε σχέση με τους
παράγοντες της βίωσης θετικών συναισθημάτων, αρνητικών συναισθημάτων και με τον
λόγο των θετικών προς τα αρνητικά συναισθήματα όσο αφορά της παραμετρικές
μεθόδους. Σχετικά με τις μη παραμετρικές μεθόδους πραγματοποιήθηκε έλεγχος MannWhitney U και Kruskal Wallis Test.
Σχετικά με τις κατηγορίες βίωσης θετικών προς αρνητικών συναισθημάτων, από το
συνολικό δείγμα της έρευνας αποδείχθηκε ότι το 60.7% βιώνει περισσότερα θετικά
συναισθήματα, το 19.4% βιώνει περισσότερα αρνητικά συναισθήματα, το 14.9% βιώνει
ίδιο βαθμό θετικών και αρνητικών συναισθημάτων και το 4.5% βιώνει πολλά και έντονα
θετικά συναισθήματα.
4. Συζήτηση
Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων της παρούσας
έρευνας, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα
πορίσματα προηγούμενων ερευνών.
Ξεκινώντας από το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας και συγκρίνοντας το
με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται ότι η ηλικία δεν
επηρεάζει τον βαθμό βίωσης θετικών συναισθημάτων, δεν επηρεάζει τον βαθμό βίωσης
αρνητικών συναισθημάτων όπως επίσης δεν επηρεάζει και τον λόγο βίωσης θετικών προς
αρνητικών συναισθημάτων, καθώς δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Τα
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με μελέτες όπως αυτές των Barrick, Hutchinson,&
Deckers, 1989 και των Vaux & Meddin, 1987 οι οποίες δεν έχουν εντοπίσει σημαντικές
διαφορές στη θετική επίδραση μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων ενηλίκων. Αναφορικά
με άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αφορά τις ηλικιακές διαφορές όπως
των Gross, Carstensen, Pasupathi, Tsai, Goe-testam Skorpen, & Hsu, 1997 , προκύπτει ότι
τα αρνητικά συναισθήματα αναφέρονται λιγότερο συχνά σε ηλικιωμένους από ότι σε
νεότερους ενήλικες.
Ωστόσο, μερικές μελέτες δεν βρήκαν μείωση των αρνητικών συναισθημάτων
κατά τη διάρκεια της ζωής όπως σε έρευνα των Mroczek and Kolarz, 1998 όπου
αποδείχτηκε ότι τα αρνητικά συναισθήματα συσχετίζονταν αρνητικά με την ηλικία μόνο
μεταξύ παντρεμένων ανδρών. Επιπλέον, μια άλλη μελέτη των Carstensen, Pasupathi,
Mayr, & Nesselroade, 2000 διαπίστωσε ότι τα αρνητικά συναισθήματα μειώνονται από
την ηλικία των 18 ετών έως την ηλικία των 60 ετών, αλλά δεν αλλάζουν από την ηλικία
των 60 έως την ηλικία των 94 ετών. Όσον αφορά τα θετικά συναισθήματα, το πρότυπο
των διαφορών που σχετίζονται με την ηλικία είναι λιγότερο σαφές. Έρευνα των Gross et
al, 1997 ισχυρίζεται επίσης ότι μεγαλύτεροι ενήλικες ανέφεραν ελαφρώς υψηλότερα
επίπεδα θετικών συναισθημάτων από τους νεότερους ενήλικες ενώ μια άλλη έρευνα των
Mroczek & Kolarz, 1998 έδειξε αύξηση της θετικής επίδρασης με την ηλικία των
γυναικών.
Στις συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν αναφορικά με την μεταβλητή του
φύλου, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν διαφορές σχετικά με το φύλο και τον βαθμό βίωσης
θετικών συναισθημάτων, καθώς φαίνεται ότι οι γυναίκες βιώνουν περισσότερα θετικά
συναισθήματα από τους άνδρες. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να συμφωνεί με τα
ευρήματα της έρευνας των Wood, Rhodes & Whelan, 1989, οι οποίοι έδειξαν ότι οι
γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερη ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή τους, σχετικά με τους
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άνδρες. Αυτή η διαφορά φύλου εξηγήθηκε στο πλαίσιο των κοινωνικών ρόλων των
ανδρών και των γυναικών. Ο ρόλος του γυναικείου (έναντι του ανδρικού) φύλου
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συναισθηματική ανταπόκριση. Οι διαφορές μεταξύ των
φύλων στα συναισθήματα έχουν γενικά ερευνηθεί από την άποψη του κοινωνικού και
πολιτιστικού πλαισίου, ιδίως ως αποτέλεσμα της στερεοτυπικής κοινωνικοποίησης του
φύλου αναφέρεται χαρακτηριστικά σε έρευνα των Flora & Stalika 2015, αντίστοιχα
λοιπόν μια πιθανή εξήγηση ίσως είναι η εξέλιξη του γυναικείου φύλου στο κοινωνικό
πλαίσιο, η πρόοδος της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον που συμβάλουν στην
αίσθηση αυταξίας και προσωπικής ικανοποίησης, συγκριτικά με το παρελθόν. Μια πιθανή
εξήγηση της βίωσης περισσότερων θετικών συναισθημάτων από πλευράς γυναικών ίσως
αποτελεί το ενδεχόμενο ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την πλειοψηφία των
συμβουλευόμενων , τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Συνηθίζουν να
ζητούν βοήθεια για προβλήματα τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν κυρίως τις
διαπροσωπικές σχέσεις, την κατάχρηση, οικογενειακά και εργασιακά ζητήματα, το άγχος
και τρόπους διατροφής όπως αναφέρεται σε σχετική βιβλιογραφία των Efstathiou, 2007,
Efthimiou, Efstathiou, Kalatzi Azizi, 2007, Madianos, 2000 & Kastrani, DeliyanniKouimtzi & Athanasiadou, 2015. Η συμβουλευτική διαδικασία λειτουργεί ως καθρέφτης
του κοινωνικού πλαισίου τόσο του σύμβουλου όσο και του συμβουλευόμενου, κάτι που
επηρεάζει άμεσα τη συμβουλευτική σχέση. Δεδομένου ότι το φύλο αποτελεί σημαντικό
μέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης, τόσο ο σύμβουλος όσο και ο πελάτης ο καθένας
από τους δύο φέρνει το φύλο του σε συμβουλευτική και σχετίζεται αναπόφευκτα με τα
γένη. Η συμβουλευτική είναι μια δυναμική διαδικασία διερεύνησης μέσω της οποίας
δίνετε η δυνατότητα στο υποκείμενο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που βιώνει. Με κάθε
επιφύλαξη λοιπόν συμπεραίνουμε ότι ένας πιθανός λόγος της βίωσης περισσότερων
θετικών συναισθημάτων από το γυναικείο φύλο είναι ότι μέσω της συμβουλευτικής
διαδικασίας βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, με την ανάπτυξη της αυτογνωσίας
την δημιουργία μιας αρμονικής σχέσης με τον εαυτό με την αναγνώριση και την έκφραση
των συναισθημάτων, των αναγκών και των κινήτρων. Έτσι βλέπουν μέσα από μια άλλη
οπτική τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη ζωή τους, επαναπροσδιορίζοντας τους
στόχους με βάση τις νέες ανάγκες τους οδηγούνται στην βίωση περισσότερων θετικών
συναισθημάτων συγκριτικά με τους άνδρες. Επίσης καθώς πρόκειται για δείγμα γυναικών
ένας ακόμη πιθανός λόγος βίωσης θετικών συναισθημάτων μπορεί να σχετίζεται και με το
συναίσθημα της μητρότητας. Σε έρευνα των Moraitou, Galanaki, Stalika, & Garivaldi,
2011 οι ερευνητές αναφέρουν την σημασία της μητρότητας και τα θετικά συναισθήματα
που δημιουργεί στην γυναίκα, όπως χαρά, υπερηφάνεια και ενδιαφέρον τα οποία
εκδηλώνονται ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, ένα
ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο το οποίο συμβάλει σε μια καλή γενική αίσθηση του
εαυτού και μια καλή επαγγελματική ζωή και είναι ικανά να προστατεύουν τις γυναίκες
από τα μεταγεννητικά συμπτώματα κατάθλιψης μετά τον τοκετό.
Συνεχίζοντας γύρω από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αναπόφευκτα το δείγμα
σχετίζεται με την ελληνική πραγματικότητα με την υψηλή ανεργία, την μεγάλη απώλεια
εισοδήματος, τις απότομες αυξήσεις φόρου και τη σημαντική μείωση στην παροχή
κοινωνικών, ιατρικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Έρευνα των Pezirkianidi, Stalikas,
Efstathiou & Karakasidou, 2016 μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι Έλληνες είναι οι λιγότερο
αισιόδοξοι ευρωπαίοι πολίτες και κατατάσσονται στα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας
μεταξύ των 27 ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέχοντας παράλληλα και το
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω
παρατηρείτε σχετικά με την εργασιακή κατάσταση του δείγματος, ότι επηρεάζει τον βαθμό
βίωσης θετικών συναισθημάτων, διαπιστώνοντας σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα της
έρευνας ότι υπάρχουν διαφορές ως προς την εργασιακή κατάσταση και τον βαθμό βίωσης
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θετικών συναισθημάτων, καθώς παρατηρείτε ότι οι συνταξιούχοι βιώνουν λιγότερα θετικά
συναισθήματα εύρημα που συνδέεται άμεσα με τα ευρήματα της έρευνας Fenge, Hean,
Worswick, Wilkinson, Fearnley & Ersser, 2012 στην οποία αναφέρεται ότι ανάμεσα στις
ομάδες υψηλού κινδύνου που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση είναι: πρώτον οι
ηλικιωμένοι, στους οποίους οι πρακτικές και συναισθηματικές συνέπειες της κρίσης
σχετίζονται αρνητικά με την ύπαρξη νοήματος και την ικανοποίηση από την ζωή, καθώς
επίσης και με την ψυχολογική ανθεκτικότητα και την υποκειμενική ευτυχία. Συγκρίνοντας
την σημασία της εργασιακής κατάσταση μεταξύ των δύο ομάδων του δείγματος της
παρούσας έρευνας, τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους παρατηρείτε ότι οι
εργαζόμενοι συγκριτικά με τους συνταξιούχος βιώνουν περισσότερα θετικά συναισθήματα
και ο λόγος των θετικών προς τα αρνητικά συναισθήματα είναι υψηλότερος. Αυτό το
εύρημα συμφωνεί με έρευνες που έχουν γίνει γύρω από τα θετικά συναισθήματα και το
εργασιακό περιβάλλον. Τα άτομα, που έχουν υψηλότερα επίπεδα θετικών συναισθημάτων,
επωφελούνται περισσότερο από τη δουλειά τους και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι
σύμφωνα με έρευνα των Wright & Cropanzano, 2000, η Ψυχολογική ευεξία σχετίζετε με τις
αποδόσεις στην εργασία. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη βασική πρόταση ότι οι
«χαρούμενοι» εργαζόμενοι συχνά έχουν υψηλότερες επιδόσεις. Το εύρημα αυτό ενισχύεται
και από μια ακόμη έρευνα των Losada & Heaphy, 2004 οι οποίοι αναφέρουν ότι τα θετικά
συναισθήματα συμβάλλουν στην μεγαλύτερη ικανοποίηση και επιτυχία στο εργασιακό
περιβάλλον.
Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση οι μονογονεϊκές οικογένειες σύμφωνα με
τα ευρήματα της έρευνας των Wahlbeck & McDaid, 2012 ανήκουν επίσης στις ομάδες
υψηλού κινδύνου που επηρεάζονται από την οικονομική κρίση. Ως αποτέλεσμα αυτού
παρατηρείτε, ότι η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει τον βαθμό βίωσης αρνητικών
συναισθημάτων καθώς βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά με τα αρνητικά
συναισθήματα και ειδικότερα με το δείγμα των ατόμων που βρίσκονται σε διάσταση τα
οποία αποδεικνύεται ότι βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα, έτσι
επιβεβαιώνεται το ερευνητικό ερώτημα της έρευνας το οποίο συμφωνεί και με τα
πορίσματα της έρευνας που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αντίθετα το δείγμα των ατόμων που
είναι άγαμοι φαίνεται να βιώνουν λιγότερα αρνητικά συναισθήματα, μια πιθανή εξήγηση
ίσως είναι οι λιγότερες υποχρεώσεις και οι ανάγκες που αφορούν κυρίως τον εαυτό τους
και έχουν να καλύψουν στην καθημερινή τους ζωής σε σχέση με τα άτομα που βρίσκονται
σε διάσταση που πιθανόν να αντιμετωπίζουν ψυχικές και πρακτικές δυσκολίες, όπως
θέματα μονογονεικότητας, δικαστικές διαμάχες, διατροφή παιδιών κλπ. Αξίζει να
αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι έγγαμοι βιώνουν λιγότερα
αρνητικά συναισθήματα από τους διαζευγμένους. Έρευνες σχετικά με την οικογενειακή
κατάσταση αναδεικνύουν ότι στις διαπροσωπικές σχέσεις με σκοπό την μεγαλύτερη
συζυγική ικανοποίηση, η συναισθηματική έκφραση έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός
παράγοντας ικανοποίησης οικογενειακής ποιότητας και σταθερότητας Waldinger, Schulz,
Hauser, Allen & Crowell, 2004. Ακόμη έρευνες τονίζουν ότι το συναίσθημα είναι ένας
βασικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη μεταβλητότητα της
οικογενειακής ποιότητας Bradbury, Fincham, & Beach, 2000. Άλλες έρευνες υποδεικνύουν
ότι οι κατηγορίες θετικών και αρνητικών συναισθημάτων είναι υπερβολικά ευρείες ώστε να
έχουν μέγιστη προβλεπτική χρησιμότητα και ότι συγκεκριμένα αρνητικά συναισθήματα
(π.χ. περιφρόνηση) και θετικά συναισθήματα (π.χ. χιούμορ) είναι κρίσιμα για την πρόβλεψη
των οικογενειακών αποτελεσμάτων Gottman, Coan, Carrere, & Swanson, 1998.
Συνεχίζοντας παρατηρείτε ότι και το επάγγελμα επηρεάζει τον βαθμό βίωσης
αρνητικών συναισθημάτων. Συγκεκριμένα το δείγμα της κατηγορίας των άλλων
επαγγελμάτων βιώνει περισσότερα αρνητικά συναισθήματα αποτέλεσμα το οποίο συνάδει
με τα ευρήματα της έρευνας των Pezirkianidi et al, 2016 καθώς όπως αναφέρεται
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χαρακτηριστικά η κρίση προκαλεί οικονομική ανασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο
και για τους ανέργους, με αρνητικές συνέπειες στην αυτοεκτίμησή τους. Οι έρευνες
δείχνουν ότι ακόμη και οι εργαζόμενοι επηρεάζονται από την οικονομική κρίση, με
διαφορετικούς τρόπους καθώς στο πλαίσιο μιας οικονομικής κρίσης, οι συνθήκες
απασχόλησης επιδεινώνονται και χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα ανασφάλειας,
μακρόχρονα ωράρια εργασίας, υπερβολικά φορτωμένα χρονοδιαγράμματα και αυξημένες
απαιτήσεις, οδηγώντας σε αυξημένα επίπεδα στρες, άγχους και εξάντλησης, συμβάλλοντας
έτσι στην αύξηση των αρνητικών συναισθημάτων. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα οι νέοι, εργάζονται υπό συνθήκες μαύρης και αδήλωτης απασχόλησης
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης παρουσιάζοντας χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας
ζωής συγκριτικά με εκείνους τους νέους που εργάζονται νόμιμα. Τα ανωτέρω πορίσματα
υπογραμμίζουν ότι η επαγγελματική απασχόληση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη των ατόμων και στην βίωση θετικών συναισθημάτων.
Όσο αφορά τον τόπο διαμονής των ατόμων του δείγματος βρέθηκε στατιστικά
σημαντική σχέση με τα αρνητικά συναισθήματα και με τον λόγο των θετικών προς τα
αρνητικά συναισθήματα. Έτσι φαίνεται οι κάτοικοι της Αθήνας να βιώνουν λιγότερα
αρνητικά συναισθήματα και οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης να βιώνουν περισσότερα
αρνητικά συναισθήματα. Αυτό το αποτέλεσμα πιθανόν να συνδέεται με τις συνέπειες της
οικονομικής κρίσης και μια πιθανή αιτιολογία είναι ότι οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν
συνηθίσει στους γρήγορους και έντονους ρυθμούς ζωής διευρύνοντας το ρεπερτόριο της
σκέψης και της δράσης τους, βρίσκοντας πιο εύκολα λύσεις στα προβλήματα τους και
επινοώντας χρήσιμες ιδέες αντιμετώπισης των δυσκολιών τους. Με κάθε επιφύλαξη μια
πιθανή εξήγηση μπορεί να αφορά στο γεγονός ότι οι κάτοικοι των μεγάλων αστικών
κέντρων βίωσαν σχετικά νωρίτερα από τους κατοίκους της επαρχίας το φαινόμενο της
οικονομικής κρίσης και των έντονων αλλαγών που προκάλεσε σε όλα τα επίπεδα ζωής τους
με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε στάδιο συμβιβασμού και εξεύρεσης νέων εναλλακτικών
πρακτικών ώστε να καλύψουν τις δυσκολίες που προκλήθηκαν. Αντίθετα οι κάτοικοι της
επαρχίας βίωσαν σχετικά πιο πρόσφατα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και φαίνεται
να μην έχουν αναπτύξει ακόμη τους κατάλληλους μηχανισμούς αντιμετώπισης της και
θωράκισης της ψυχικής τους υγείας. Μια άλλη πιθανή εξήγηση βέβαια ίσως να έχει να
κάνει και με το γεγονός ότι η ζωή έχει μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερες αφορμές για
χαρά και ενασχόληση με δραστηριότητες στην μεγαλούπολη από ότι στην επαρχία, όπου
υπάρχουν λιγότερες και συγκεκριμένες μορφές αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Ενώ
υπάρχουν πολλοί καθοριστικοί παράγοντες της ευτυχίας, το αν ένα άτομο είναι ευτυχισμένο
εξαρτάται επίσης από το αν οι άλλοι στο κοινωνικό δίκτυο του ατόμου είναι ευτυχείς. Έτσι
σε έρευνα των Fowler & Christakis, 2008 αποδείχτηκε ότι τα άτομα που ζουν σε μικρότερα
κοινωνικά δίκτυα, όπως αυτά της επαρχίας είναι πιθανότερο να βιώνουν περισσότερα
αρνητικά συναισθήματα εξαιτίας των κοινωνικού σχολιασμού ο οποίος ανθίζει κυρίως σε
μικρά κοινωνικά δίκτυα όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και έχουν πρόσβαση ο
ένας στην ζωή του άλλου. Η ευτυχία, με άλλα λόγια, δεν είναι απλώς μια συνάρτηση της
ατομικής εμπειρίας ή της ατομικής επιλογής, αλλά είναι επίσης αποτέλεσμα ομάδας
ανθρώπων καθώς οι άνθρωποι είναι ενσωματωμένοι στα κοινωνικά δίκτυα και η υγεία και
η ευημερία ενός προσώπου επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των άλλων.
Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο βρέθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές τόσο με τα θετικά όσο και με τα αρνητικά συναισθήματα αλλά και με τον λόγο
των θετικών προς τα αρνητικά συναισθήματα. Ειδικότερα μέσω της έρευνας αποδείχθηκε
ότι όσο αυξάνεται η μόρφωση αυξάνει και η βίωση των θετικών συναισθημάτων. Αυτό το
εύρημα ταυτίζεται με το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας της Fredrickson που αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι τα θετικά συναισθήματα που βιώνει το άτομο οδηγούν σε γνωσιακή και
προσωπική διεύρυνση, η οποία με τη σειρά της βοηθά το άτομο να ανακαλύψει νέες ιδέες.
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Έτσι παρατηρείτε ότι μέσω της μόρφωσης το άτομο νιώθει θετικά συναισθήματα γύρω από
τον εαυτό του, οδηγείτε από εσωτερικά κίνητρα και αισθήματα αυταξίας και ικανοποίησης
των στόχων του ενισχύοντας έτσι την βίωση θετικών συναισθημάτων. Τα θετικά
συναισθήματα βοηθούν το άτομο ώστε να αναπτυχθεί και να ωριμάσει και μέσω της
διεύρυνσης δοκιμάζει τις δυνατότητες του, αποκτώντας πλούσιους πόρους όπως η
μόρφωση, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη εσωτερική ισορροπία Fredrickson, 1998.
Επιπροσθέτως έρευνες των Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991 και των Hidi,
Renninger & Krapp, 1992 στον χώρο της εσωτερικής και εξωτερικής κινητοποίησης των
ατόμων, έδειξαν ότι η εσωτερική κινητοποίηση που προκύπτει από το ενδιαφέρον του
ατόμου για το αντικείμενο μάθησης λειτουργεί αποτελεσματικότερα στις διαδικασίες
μάθησης από τα εξωτερικά κίνητρα ανταμοιβής, ενώ έχει φανεί ότι σχετίζεται με καλύτερη
εννοιολογική κατανόηση, υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής επιτυχίας, χαμηλότερα επίπεδα
παραίτησης και καλύτερη ψυχολογική προσαρμογή. Ακόμη μια έρευνα των Kahneman &
Deaton, 2010 ενισχύει το εύρημα αυτό, καθώς υποστηρίζουν στην μελέτη τους ότι η
μόρφωση έχει υψηλή συσχέτιση με την ικανοποίηση από την ζωή και κατ’ επέκταση με την
βίωση θετικών συναισθημάτων.
Αναφορικά με το πρόβλημα υγείας τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι
υπάρχουν διαφορές ως προς το πρόβλημα υγείας και τον βαθμό βίωσης αρνητικών
συναισθημάτων, γεγονός που δείχνει ότι τα άτομα που πέρασαν κατά το τρέχον έτος κάποιο
σοβαρό πρόβλημα υγείας βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα. Έρευνα των
Larsen, Edey & Jevne, 2007, εστιάζει στην σημαντικότητα τους συναισθήματος της ελπίδας
κατά την συμβουλευτική διαδικασία με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Αναφέρουν λοιπόν ότι, η ελπίδα δεν υπάρχει από μόνη της, αντίθετα αποτελεί το φόντο που
ενισχύει της δεξιότητες των συμβούλων. Ο σύμβουλος οφείλει να εμπνεύσει ελπίδα και να
αναπτύξει το θάρρος καθώς ασχολείται με σημαντικές μεταβάσεις της ζωής κάνοντας
πρώτα την ελπίδα ορατή για τον εαυτό του και στην συνέχεια για τον συμβουλευόμενο.
Υπάρχουν εκφράσεις τις οποίες ο συμβουλευόμενος δεν θα ήθελε να ακούσει από τον
σύμβουλο, όπως και ο σύμβουλος αντίστοιχα δεν επιθυμεί να ακούσει από τον
συμβουλευόμενο π.χ. ο συμβουλευόμενος δεν θα ήθελε να ακούσει από τον σύμβουλο ότι
‘’πρέπει να αγνοήσεις τα συμπτώματα και να ζήσεις μια καλή ζωή’’ και αντίστοιχα ο
σύμβουλος δεν θα ήθελε να ακούσει ότι ‘’έχω ακούσει και από αλλού αυτό και δεν με
βοήθησε’’ αλλά αντίστοιχα η επιτυχία της συμβουλευτικής σχέσης θα ήταν να ακούσει ότι
‘’μου εμπνέεις εμπιστοσύνη’’. Καθώς η αρρώστια δημιουργεί την ανάγκη για ελπίδα και η
ελπίδα βοηθά ώστε να ζει το άτομο ένα δύσκολο παρών και ένα αβέβαιο μέλλον. Μέσα από
αυτήν την έρευνα πραγματοποιείτε ουσιαστικά μια σύνδεση της συμβουλευτικής με ένα
από τα βασικότερα θετικά συναισθήματα, αυτό της ελπίδας. Σύμφωνα με την Θετική
Ψυχολογία δεδομένου ότι τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα έχουν αντιθετική δράση
μεταξύ τους, δηλαδή τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν το γνωστικό πεδίο του ατόμου,
ενώ τα αρνητικά το συρρικνώνουν το βίωμα θετικών συναισθημάτων μπορεί να
λειτουργήσει ως αντίδοτο για τις επιδράσεις που έχουν στον οργανισμό τα αρνητικά
συναισθήματα. Η ελπίδα αποτελεί βασικό θετικό συναίσθημα, που λειτουργεί
υποστηρικτικά στην ψυχολογία τόσο του ατόμου που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα
υγείας αλλά και γενικότερα θεωρείτε ότι αποτελεί συναίσθημα κινητοποίησης του ατόμου.
Συμβάλει στην ενεργοποίηση του ώστε να μην μένει άπραγο και το καταβάλουν οι
δυσκολίες που βιώνει αλλά ενεργοποιείτε ώστε να αναζητήσει τρόπους διαχείρισης των
προκλήσεων που αντιμετωπίζει Stalikas et al,2015. Τα θετικά συναισθήματα λειτουργούν
με τέτοιον τρόπο που ανατρέπουν την επίδραση που έχουν τα αρνητικά συναισθήματα στον
οργανισμό. Σε έρευνά τους οι Fredrickson και Levenson, 1998, μελέτησαν τον ρόλο που
μπορεί να έχει το χαμόγελο κατά την διάρκεια αντίξοων ή δύσκολων συναισθηματικά
καταστάσεων σε ότι αφορά την επαναφορά του οργανισμού στα βασικά επίπεδα
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νευροφυσιολογικής λειτουργίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι
συμμετέχοντες που χαμογελούσαν κατά την διάρκεια προβολής σύντομου φιλμ που
προκαλούσε λύπη επανήλθαν πιο γρήγορα στα βασικά επίπεδα καρδιοαγγειακής
λειτουργίας, ενώ δεν υπήρχαν διαφορές στα επίπεδα θλίψης κατά την διάρκεια της
προβολής της ταινίας. Έτσι σύμφωνα με τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου Διεύρυνσης
και Δόμησης το βίωμα θετικών συναισθημάτων οδηγεί σε ταχύτερη αντιστροφή των
επιπτώσεων που έχει στον οργανισμό το βίωμα αρνητικών συναισθημάτων. Στο χώρο της
υγείας εμφανίζονται όλο και περισσότερες έρευνες σχετικά με την επίδραση των θετικών
συναισθημάτων στην υγεία. Σε έρευνα τους οι Danner, Snowdon & Friesen, 2001,
αναφέρουν ότι τα Θετικά συναισθήματα συμβάλλουν στην μακροζωία.
Σχετικά με την δεύτερη ομάδα των αποτελεσμάτων που αφορούν την
συμβουλευτική διαδικασία και την σύνδεση της με τα θετικά συναισθήματα και
κατ΄επέκταση την συμβολή της στην βίωση θετικών συναισθημάτων τα ευρήματα της
έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς βρέθηκε ότι η συμβουλευτική διαδικασία
συμβάλλει στην βίωση θετικών συναισθημάτων και ο συμβουλευόμενος συγκριτικά με την
έναρξη και την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας βιώνει περισσότερα θετικά
και λιγότερα αρνητικά συναισθήματα, επιβεβαιώνοντας και τον σκοπό της παρούσας
έρευνας.
Πιο συγκεκριμένα αποδεικνύεται ότι υπάρχουν διαφορές στην αρχή και στο τέλος
της συμβουλευτικής διαδικασίας ως προς την βίωση θετικών συναισθημάτων. Τα άτομα
που έχουν ολοκληρώσει την συμβουλευτική διαδικασία έχουν δημιουργήσει πρωταρχικά
σχέση εμπιστοσύνης με τον σύμβουλο τους καθώς πρόκειται για μια διαδικασία
αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται
σ’ αυτόν και επιπλέον είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με
σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη
ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας. Σε ποιοτική
έρευνα των Sackett, Lawson & Burge, 2012, η οποία ερευνά σημαντικές εμπειρίες στην
διαδικασία της συμβουλευτικής, τόσο από την πλευρά των συμβούλων όσο και από την
οπτική των συμβουλευόμενων καταθέτουν απόψεις γύρω από τα συναισθήματα που
ένιωσαν και την συμβουλευτική διαδικασία. Όταν ζητήθηκε από μια συμβουλευόμενη να
μιλήσει σχετικά με το πιο σημαντικό βίωμα της από τις συνεδρίες της, αναφέρθηκε στα
συναισθήματα της, αναφέρει λοιπόν πως
’Ένιωθα άλλοτε άγχος, άλλοτε χαλαρή, εκτεθειμένη και ευάλωτη. Ελπίζω από εδώ
και πέρα να ανοιχτώ, μετά από το άνοιγμα μου στον σύμβουλο, δεν είναι πολύ συνηθισμένο
για μένα να μπορώ να μιλώ για θέματα που με απασχολούν, να μπορώ να κλαίω μπροστά του.
Νιώθω ότι με βοήθησε στο να ελπίζω και να συναισθάνεται ότι αυτό που του λέω είναι
σημαντικό για μένα πραγματικά δεν έχω μιλήσει πουθενά αλλού έτσι’’. Στην συνέχεια ένας
σύμβουλος αναφέρει για τα συναισθήματα του πελάτη του κατά την συνεδρία. ‘’Νιώθω ότι
χτυπήθηκα από την απελευθέρωση του συναισθήματος ενός πελάτη στη συνεδρία, θα ήθελα
απολύτως να πω ότι πιστεύω ότι ήταν η απελευθέρωση. Πείρε τελικά την ευκαιρία να
απελευθερώσει αυτά που ένιωθε και κρατούσε μέσα του για αρκετό καιρό, ήταν ίσως ένα
μεγάλο συναίσθημα’’.
Τα κοινά σημεία μεταξύ της συμβουλευτικής και του μοντέλου της Fredrickson
είναι ότι η βίωση των θετικών συναισθημάτων προκύπτει σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Για
την Fredrickson η αίσθηση ασφάλειας αποτελεί προϋπόθεση για τη βίωση θετικών
συναισθημάτων, σε αντιδιαστολή με τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων που σχετίζονται
με την αίσθηση ενός απειλητικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα, στον χώρο της
συμβουλευτικής η ύπαρξη ενός σταθερού και ασφαλούς πλαισίου και μιας καλής
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συμβουλευτικής σχέσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την γενικότερη έκβαση της
συμβουλευτικής. Για την Fredrickson η βίωση θετικών συναισθημάτων χτίζει κοινωνικούς
πόρους και συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου.
Αντίστοιχα, η αγάπη ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο, τα θετικά
συναισθήματα μεταξύ των μελών μιας ομάδας και το ενδιαφέρον για τον σύμβουλο ή τα
άλλα μέλη της ομάδας αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση σχέσης και την επίτευξη της
αλλαγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Korman & Greenberg, 1996 κατά
την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας τα άτομα που παρουσιάζουν εμφανή
βελτίωση, παρουσιάζουν και σημαντικές αλλαγές στην βίωση θετικών και αρνητικών
συναισθημάτων στην έναρξη και λήξη της διαδικασίας. Η βίωση και έκφραση των
συναισθημάτων του συμβουλευόμενου συμβάλλει στην διαδικασία της αλλαγής. H Fosha
2004, αναγνωρίζει τα θετικά συναισθήματα ως «δείκτες αλλαγής». Υποστηρίζει ότι η
αυθόρμητη ανάδυση θετικών συναισθημάτων τη στιγμή που ο πελάτης επεξεργάζεται
θέματα που σχετίζονται με αρνητικά και επώδυνα συναισθήματα, σηματοδοτεί την
χαλάρωση των αμυνών. Για την Fosha, αυτό το στιγμιαίο βίωμα θετικών συναισθημάτων
υποδηλώνει ότι η διαδικασία βρίσκεται στον «σωστό δρόμο».
Όσο αφορά το είδος της συμβουλευτικής διαδικασίας βρέθηκε ότι το δείγμα ατόμων
που συμμετείχε σε ατομική και ομαδική συμβουλευτική, βιώνει περισσότερα θετικά
συναισθήματα έναντι των ατόμων που συμμετείχαν μόνο σε ατομική συμβουλευτική.
Χωρίς αυτό να αναιρεί την συμβολή της ατομικής συμβουλευτικής στην βίωση θετικών
συναισθημάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείτε ότι η βίωση
θετικών συναισθημάτων ενισχύεται όταν ένα άτομο ακολουθήσει και τα δύο είδη
συμβουλευτικής. Πιθανότατα γιατί του δίνετε η ευκαιρία εκτός από τα οφέλη της ατομικής
συμβουλευτικής να αξιοποιεί τη δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων για την αντιμετώπιση
και την διαχείριση δύσκολων θεμάτων. Μέσω της ομαδικής συμβουλευτικής δίνετε η
δυνατότητα στο άτομο να διαντιδράσει με τους άλλους σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και
μη επικριτικό περιβάλλον. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορούν να δώσουν feedback για
συγκεκριμένα προβλήματα ή καταστάσεις και να λειτουργήσουν ως ένα σημείο αναφοράς
για τη συνέχεια. Επιπλέον, η ανταπόκριση και οι πληροφορίες, όπως προκύπτουν από μια
ομαδική διεργασία είναι πλούσιες, καθώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία απόψεων και οπτικών.
Η ομάδα λειτουργεί σας καθρέφτης καθώς δίνει την ευκαιρία στο άτομο να δει άμεσα το
πώς διαφορετικοί άνθρωποι βλέπουν αυτό που σκέπτεται και καταθέτει. Δίνει στο άτομο
την ευκαιρία να παγιδεύεται λιγότερο από τα αρνητικά συναισθήματα και να δει το δικό
του ρόλο σε όσα του συμβαίνουν Yalom, 2006) .
Οι διαδικασίες της διεύρυνσης και της δόμησης μπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχες
των κεντρικών διαδικασιών της συμβουλευτικής είτε είναι ατομική συμβουλευτική είτε
ομαδική συμβουλευτική. Το ίδιο διαπιστώνεται να συμβαίνει και αναφορικά με τον αριθμό
των συνεδριών καθώς συμπεραίνετε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνεδριών τόσο
αυξάνεται η βίωση των θετικών συναισθημάτων. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική και τα
παραπάνω αποτελέσματα, η βάση κάθε είδους συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η
διεύρυνση της αντίληψης του πελάτη σχετικά με το πρόβλημα ή τον εαυτό του συνολικά,
καθώς και η εύρεση νέων τρόπων σκέψης και δράσης για να την επίλυση των προβλημάτων
του. Ολόκληρη η συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να νοηθεί ως μία διαδικασία
διεύρυνσης. Επιπροσθέτως, η δόμηση μπορεί να θεωρηθεί ως το επιθυμητό αποτέλεσμα της
συμβουλευτικής διαδικασίας. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των συνεδριών είναι η δόμηση
κοινωνικών, ψυχικών, νοητικών και σωματικών πόρων, ώστε ο πελάτης ολοκληρώνοντας
την συμβουλευτική να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις καθημερινές προκλήσεις και τις
αντιξοότητες της ζωής με έναν τρόπο πιο λειτουργικό από τον υπάρχοντα. Συμπερασματικά
λοιπόν όταν το άτομο επενδύει ακολουθώντας και τα δύο είδη συμβουλευτικής
διαδικασίας, επενδύοντας σε αυτήν για κάποιο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις ανάγκες
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του οδηγείτε στην βίωση θετικών συναισθημάτων μέσω της διεύρυνσης και της δόμησης
καθώς σύμφωνα με την Fredrickson η βίωση θετικών συναισθημάτων οδηγεί σε διευρυμένο
τρόπο σκέψης και αντίληψης, προωθώντας μια νέα οπτική γωνία.
5. Προτάσεις
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι ενθαρρυντικά για τον τομέα της
συμβουλευτικής, καθώς αποδεικνύουν ότι μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας το άτομο
οδηγείτε στην βίωση θετικών συναισθημάτων, άρα όχι μόνο ανακουφίζεται από την
δυσκολία που βιώνει στην παρούσα φάση της ζωής του και ήταν αυτή που τον οδήγησε
στην συμβουλευτική αλλά μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας αναγνωρίζει τις
δυνατότητες του και βρίσκει τον τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει και να νοηματοδοτήσει τις
δυσκολίες του, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν
μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.
Η συμβουλευτική αποτελεί μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας ένας
καταρτισμένος σύμβουλος αναπτύσσει μια σχέση με ένα ή περισσότερα άτομα, με σκοπό
να τα βοηθήσει να συζητήσουν και να επιλύσουν προσωπικά τους ζητήματα. Η σχέση αυτή
αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των στόχων της συμβουλευτικής διαδικασίας
διαθέτοντας συγκεκριμένη δομή, μεθοδολογία και χαρακτηριστικά.
Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και ο τρόπος που μελετήθηκε η βίωση θετικών
συναισθημάτων σε συμβουλευόμενους μέσω του Τεστ Des Mod θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν από τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς ως ένας τρόπος μέτρησης και
διερεύνησης της βίωσης τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών συναισθημάτων στους
συμβουλευόμενους τους αλλά και ως ένα μέσο αξιολόγησης της προσωπικής τους δουλειάς
και κυρίως της αποτελεσματικότητας της συνεδρίας με τους συμβουλευόμενους τους καθώς
μέσω του τεστ παρέχεται μια αξιόπιστη και έγκυρη εικόνα της συναισθηματικής
κατάστασης των υποκειμένων.
Τέλος, πέρα από την αναπαραγωγή της συγκεκριμένης έρευνας, η παρούσα
διπλωματική ανοίγει τον δρόμο για την διερεύνηση πληθώρας σχετικών ερωτημάτων. Από
την βιβλιογραφική και ερευνητική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την
συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαπιστώθηκε ότι τα θετικά συναισθήματα
στην συμβουλευτική διαδικασία δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς από τους ερευνητές και τους
θεωρητικούς των συναισθημάτων. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών έχει εστιάσει στην
μελέτη της συναισθηματικής διέγερσης στην ψυχοθεραπεία. Έτσι μελλοντικές έρευνες θα
μπορούσαν να επικεντρωθούν, στο ρόλο των θετικών συναισθημάτων ως αιτία αλλαγής του
ατόμου κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής, αλλά και στις τεχνικές και μεθοδολογίες με
τις οποίες θα μπορούσε να συμβάλλει ο σύμβουλος στην ενίσχυση των θετικών
συναισθημάτων. Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό επίσης σε μια επόμενη έρευνα σχετικά με
την βίωση θετικών συναισθημάτων κατά την συμβουλευτική διαδικασία να ερευνηθεί ο
παράγοντας του κοινωνικού δικτύου και κυρίως ο παράγοντας της φιλίας των υποκειμένων
της έρευνας καθώς οι καλές κοινωνικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην ζωή
των ανθρώπων που βιώνουν θετικά συναισθήματα και των ευτυχισμένων ανθρώπων.
Επιπροσθέτως σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως το ελληνικό, μια επόμενη έρευνα
στην συμβουλευτική θα μπορούσε να επικεντρωθεί σε μετρήσεις διερευνώντας τις
πολιτιστικές διαφορές ως προς την βίωση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων.
Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα θα βοηθήσουν στην βαθύτερη κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο η αλληλουχία θετικών συναισθημάτων και της διεύρυνσης λειτουργεί
στην συμβουλευτική. Επίσης, θα διευκρινιστούν οι τρόποι με τους οποίους οι σύμβουλοι
μπορούν να αξιοποιήσουν κατά το δυνατόν τα θετικά συναισθήματα και την διεύρυνση του
πελάτη με στόχο την επίτευξη της αλλαγής.
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Διερμηνεία και Συμβουλευτική Προσφύγων
Περίληψη:
Η καλή ψυχική υγεία παρέχει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να καταστεί ικανό να λαμβάνει
μόνο του αποφάσεις, να σκέπτεται ορθά και γενικά να διατηρεί καλές σχέσεις με το
κοινωνικό του περιβάλλον. Αναμφίβολα, σωματική και ψυχική υγεία είναι έννοιες
αλληλένδετες. Βασικός παράγοντας της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι η επιτυχής
επικοινωνία. Καθώς οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών υγείας υποδέχονται άτομα διαφόρων
εθνικοτήτων που απευθύνονται σε αυτούς, συχνότατα γεννάται η ανάγκη για παρουσία
διερμηνέων στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα στο πεδίο της ψυχικής
υγείας. Η επιλογή, λοιπόν, κατάλληλου διερμηνέα και η συναφής παροχή συμβουλευτικού
έργου απαιτεί μείζονα προσοχή, για το λόγο ότι ο ρόλος του διερμηνέα στη συμβουλευτική
διαδικασία είναι πολύπλευρος και συνάμα οι ενέργειές του οφείλουν να διέπονται από ηθικές
αρχές, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του ασθενούς. Άλλωστε, λόγω εμπόλεμων διαμαχών ή
πολιτικής αστάθειας ποικίλων χωρών, πολλοί πρόσφυγες αναγκάζονται να μετοικήσουν σε
άλλες χώρες. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια αυτής της μετακίνησης τα ψυχοσωματικά τραύματα
που βιώνουν τους οδηγούν στην αναζήτηση βοήθειας από επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Έτσι, η συμβουλευτική διαδικασία έρχεται αντιμέτωπη με εύλογες προκλήσεις και
προσλαμβάνει έναν εμφανή πολυπολιτισμικό χαρακτήρα.
Abstract:
Good mental health characterizes a person who can only make decisions, think properly and
generally maintain good relations with his / her social environment. Body and mental health
have concepts that are perfectly connected to each other. The main factor in the counselling
process, when the person research for solutions to his problems, is communication. Due to
the different nationalities addressing health services, the need for interpreters in the field of
mental health services is renewed, and not only. This type of international prestige requires
great care. The role of the counselling process is multifaceted, and at the same time its actions
must be guided by moral principles, always with the patient in mind. Nowadays, due to the
political controversy or the political instability of the countries, many refugees are obliged to
go to other countries. During this movement the psychosomatic traumas made refugees to
look for help in counseling from mental health professionals. Thus, the consultative process
acquires a multicultural character with challenges for updating to every aspect.
Keywords: mental health, counseling, refugees, interpreting, multiculturalism
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1. Εισαγωγή
Ο World Health Organization (2003) αναφέρει πως η ψυχή και το σώμα είναι δυο έννοιες
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, και πως όταν επηρεάζεται η μία συνάμα επηρεάζεται
και η άλλη. Παρά το γεγονός ότι το άτομο εκδηλώνει συμπτώματα εξαιτίας αγχογόνων
γεγονότων, αυτά συνηθέστατα είναι αντιμετωπίσιμα μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας.
Άλλωστε, η συμβουλευτική δεν είναι μία απλή διαδικασία παροχής οδηγιών και
πληροφοριών, αλλά μία διαδικασία προσέγγισης του ατόμου, τέτοια που θα το βοηθήσει να
ενδυναμωθεί και να θωρακιστεί έναντι δύσκολων πιθανών καταστάσεων που αντιμετωπίζει.
Βέβαια, η συμβουλευτική, λόγω της διαφορετικής εθνικής προέλευσης των
συμβουλευόμενων, λαμβάνει έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα -για την επιτυχή διεξαγωγή
της οποίας χρειάζεται η παρουσία διερμηνέα. Σε αυτήν, λοιπόν, τη σύνθετη τριμελή σχέση
συμβούλου – συμβουλευόμενου - διερμηνέα, συχνά αναφύονται δυσχέρειες που είναι δυνατό
να αποφευχθούν με την εφαρμογή καλών πρακτικών.
Κατά συνέπεια, η παρουσία και ενεργή δράση του διερμηνέα στη διαδικασία της
διαπολιτισμικής συμβουλευτικής κρίνεται εξόχως απαραίτητη. Μεταξύ των
συμβουλευόμενων μπορεί να είναι και πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις
πατρογονικές τους εστίες. Οι λόγοι που τους ώθησαν στη φυγή είναι κυρίως οι ακατάλληλες
συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα τους και επομένως η ανάγκη να εγκατασταθούν εκ
νέου σε άλλες. Με την αξιοποίηση συγκεκριμένων πρακτικών όχι μόνο πριν από τη
συνεδρία, αλλά και κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής μπορεί να επιτευχθεί ένα
υψηλό επίπεδο της συμβουλευτικής διαδικασίας.
Κατά συνέπεια, η ενασχόληση των επαγγελματιών υγείας με το πεδίο της
συμβουλευτικής θα λειτουργούσε ως περαιτέρω εφόδιο, προκειμένου να επιτελούν
περισσότερο αποτελεσματικά το έργο τους.
2. Διερμηνείς και συμβουλευτική διαδικασία
2.1 Αναγκαιότητα διερμηνέα
Βασική παράμετρος στην παροχή υπηρεσιών υγείας είναι η επικοινωνία -συνάμα, όμως,
λειτουργεί και ως ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο πρόσβασης των ασθενών με πολυπολιτισμικό
υπόβαθρο σε αυτές. Η παρουσία, λοιπόν, ενός επαγγελματία διερμηνέα στον τομέα της
υγείας είναι αυτός που θα διευκολύνει την πρόσβασή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες.
Συνεπώς, ο διερμηνέας λειτουργεί ως συνοδοιπόρος της ομάδας παροχής φροντίδας, με
γνώμονα την περιφρούρηση της υγείας του ασθενούς (CHIA, 2002). Άλλωστε, καθώς οι
επαγγελματίες υγείας που έχουν επαρκείς γλωσσικές δεξιότητες, για να εργαστούν
αποτελεσματικά στις υπηρεσίες υγείας, είναι λίγοι, συχνά πλαισιώνει την ομάδα
επαγγελματίας διερμηνέας (Paone & Malott, 2008).
Ο διερμηνέας με τη σειρά του είναι εκπαιδευμένος να μεταφράζει την ομιλούμενη
γλώσσα, με απώτερο σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο ατόμων, του συμβούλου
και του ασθενούς. Ακόμα, μπορεί να περιστείλει τις πολιτισμικές διαφορές, εφόσον είναι
αυτός που θα ενημερώσει τον σύμβουλο για την πολιτισμική ετερότητα του ασθενούς (Paone
& Malott, 2008). Στην παρούσα συγκυρία, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί η διαφορά
μεταξύ διερμηνέα και μεταφραστή. Ο πρώτος είναι εκείνος που μεταφράζει το νόημα όσων
ειπωθούν σε μία συζήτηση μεταξύ μιας ομάδας ατόμων ή ενός ατόμου, ενώ ο δεύτερος
μεταφράζει έγγραφα. Ωστόσο, ο διερμηνέας μπορεί να μεταφράσει ένα κείμενο προφορικά
στον συμβουλευόμενου όχι όμως με ακρίβεια, κάτι για το οποίο ίσως χρειαστεί τη βοήθεια
του μεταφραστή (Miletic et al., 2011).
2.2 Αναγκαιότητα για συνεργασία
Η επιτυχής επικοινωνία αποτελεί βασική παράμετρο ευόδωσης μιας παρεχόμενης θεραπείας.
Ωστόσο, λόγω της πιθανής απουσίας διερμηνέα περιορίζεται η ικανότητα του επαγγελματία
ψυχικής υγείας ως προς:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Την ανάπτυξη μιας θεραπευτικής σχέσης.
Την κατανόηση των σκέψεων και του πολιτισμικού πλαισίου του ασθενούς.
Την ικανότητα αξιολόγησης και διάγνωσης.
Την από κοινού επιλογή του θεραπευτικού σχήματος.
Τον έλεγχο της ασθένειας.
Την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

1.
2.
3.
4.

Αντίστοιχα, εξαιτίας της απουσίας διερμηνέα ο ασθενής δε θα αντιληφθεί ορθά:
Το ρόλο του επαγγελματία υγείας
Το ρόλο της υπηρεσίας
Τη φύση της ασθένειάς του.
Τον σκοπό της θεραπείας (Miletic et al., 2011).
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2.3 Ωφελιμότητα της παρουσίας διερμηνέων
Η ωφελιμότητα της παρουσίας διερμηνέων είναι πολυειδής. Συνήθως, η δεξιότητα του
διερμηνέα να χειρίζεται σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό τη γλώσσα στην οποία λαμβάνει
πληροφορίες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Ακόμα, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να κατέχει σε υψηλό βαθμό και τη γλώσσα-στόχο, ώστε η μετάφραση να
είναι ακριβής. Πολλοί διερμηνείς γνωρίζουν σε έναν καλό βαθμό μόνο τη μία από τις δύο
γλώσσες, δυσκολευόμενοι στο επίπεδο απόλυτα αξιόπιστης μεταφοράς μηνυμάτων
(Hamerdinger & Karlin, 2003).
Επιπλέον, ένας ακόμα παράγοντας που χρειάζεται να συνεκτιμηθεί είναι η εμπειρία
του διερμηνέα στη διαδικασία διερμήνευσης των μηνυμάτων. Υπερτερεί η αντίληψη πως αν
ένα άτομο γνωρίζει να μιλά μία γλώσσα, συγχρόνως θεωρείται ότι γνωρίζει και να την
ερμηνεύσει. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία να εκφραστεί μία
άποψη και να μεταφραστεί με το ίδιο πρωτότυπο ύφος που αποδόθηκε στη γλώσσα-στόχο.
Ένας διερμηνέας χρειάζεται εκπαίδευση στη μεταφορά των πληροφοριών που λαμβάνει,
καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να τις αποδίδει υπό το πρίσμα δικών του ιδεών και σκέψεων.
Πιθανές βασικές πηγές διαστρέβλωσης των γεγονότων μπορεί να είναι:
 Η ελλιπής γλωσσική δεξιότητα.
 Η έλλειψη γνώσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας.
 Η πιθανή δυσμενής προδιάθεση απέναντι στον ασθενή ή στον σύμβουλο.
Επομένως, απαιτείται εκπαίδευση του διερμηνέα, προκειμένου να εργαστεί σε ένα
κλινικό περιβάλλον και να αποκτήσει μία βασική κατανόηση της θεραπευτικής διαδικασίας
(Hamerdinger & Karlin, 2003).
2.4 Πιθανοί κίνδυνοι
Η συμβουλευτική διαδικασία και όλο το έργο που επιτελείται δεν είναι το ίδιο, όταν
παρεμβαίνει κάποιο άλλο άτομο, λόγω του γλωσσικού χάσματος συμβουλευόμενουσύμβουλου. Έτσι, όταν υπάρχει ανάγκη, δεν παρέχεται ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας (Hamerdinger & Karlin, 2003).
Διάφοροι κίνδυνοι επιγεννώνται σε αυτήν τη διαδικασία της συμβουλευτικής:
Υπάρχει η πιθανότητα ο σύμβουλος να αισθανθεί απειλή από την παρουσία του διερμηνέα ή
ακόμα ότι θα κρίνει τις δεξιότητές του, κυρίως όταν πρόκειται για έναν άπειρο σύμβουλο με
περιορισμένη εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον, συμβαίνει ως διερμηνείς, κατά τη συνεδρία, να
αξιοποιούνται μέλη της οικογένειας του συμβουλευόμενου, κάτι το οποίο αίρει το απόρρητο
της πληροφόρησης ή ακόμα δύνανται να τροποποιήσουν κάποιες πληροφορίες, για να μην
αποκαλυφθούν οικογενειακά ζητήματα (Paone & Malott, 2008).
Αντίστοιχα, ο διερμηνέας είναι αυτός που μπορεί να:
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 Παραλείψει φράσεις που δεν καταλαβαίνει τη σημασία τους και που θα φέρουν σε
δύσκολη θέση τον ίδιο ή τον συμβουλευόμενο ή ακόμα πιστεύει πως δεν υπάρχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον να τις αναφέρει.
 Τροποποιήσει το υλικό, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της γλώσσας, με αποτέλεσμα ο
συμβουλευόμενος να μην προσλάβει τη συναισθηματική επίδραση του μηνύματος.
 Αναλάβει το ρόλο του συμβούλου, υποβιβάζοντάς τον και αναλαμβάνοντας
περισσότερα καθήκοντα από ό,τι του αναλογεί. Έτσι, δημιουργείται σύγχυση ως προς τον
ρόλο του διερμηνέα, αν δηλαδή δρα ως σύμβουλος, διερμηνέας ή ως σύμμαχος του
συμβουλευόμενου.
 Αλλοιώσει πληροφορίες ή στοιχεία, εγείροντας εύλογες αντιδράσεις εναντίον της
παρουσίας και της δράσης του επαγγελματία της συμβουλευτικής (Paone & Malott, 2008).
 Μειώσει με την παρουσία του την αυτονομία του συμβουλευόμενου και να τον
υποσκελίσει, με αποτέλεσμα την ελλιπή συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
(NSW Health Care Interpreter Services, 2014).
2.5 Επιλογή διερμηνέα
Προκειμένου να γίνει επιτυχής επιλογή του διερμηνέα χρειάζεται να:
 Προσδιοριστεί η σωστή γλώσσα.
 Ληφθεί υπόψη η εθνικότητα, η θρησκεία, η εκπαίδευση, το γένος και το μορφωτικό
επίπεδο του συμβουλευόμενου.
 Ελεγχθεί ότι η επιλεγμένη γλώσσα είναι κατανοητή από τον συμβουλευόμενο.
 Καθοριστεί ο χρόνος για μία συνάντηση με τον διερμηνέα.
 Συνεργαστούν σύμβουλος-διερμηνέας.




Έτσι, κατά την επιλογή του διερμηνέα χρειάζεται να:
Καθοριστεί η γλώσσα, η εθνικότητα και το γένος.
Επιβεβαιωθεί πως θα είναι διαθέσιμος καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίας.
Επιλεγεί ένας διερμηνέας με εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας (Miletic et al., 2011).

3. Ρόλος διερμηνέα
Ο ρόλος του διερμηνέα στον τομέα της υγείας ποικίλλει και προσλαμβάνει τις εξής ιδιότητες:
 Μετατροπέας μηνυμάτων. Ο διερμηνέας μετατρέπει το νόημα των μηνυμάτων που ακούν
τα άλλα δύο άτομα, ενώ ταυτόχρονα παρατηρεί και τη γλώσσα του σώματος. Βέβαια, δεν
προσθέτει ή/και αφαιρεί φράσεις που ενδεχομένως θα άλλαζαν το νόημα των όσων
ειπώθηκαν.
 Διευκρινίζει τα μηνύματα, ώστε να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και παρανοήσεις.
Έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη διαδικασία της επικοινωνίας, όταν αντιλαμβάνεται
σημεία σύγχυσης των νοημάτων, ζητώντας επιπλέον ενημέρωση για κάποιες λέξεις που δεν
κατάφερε να κατανοήσει.
 Συνήγορος του συμβουλευόμενου. Στο συγκεκριμένο ρόλο ο διερμηνέας είναι σε θέση να
βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να ξεπεράσει τα πολιτιστικά και γλωσσικά εμπόδια, ώστε να
εκφραστεί. Άλλωστε, υπάρχουν άτομα που δυσκολεύονται να αποδώσουν σωστά όσα θέλουν
να πουν, καθώς δεν κατέχουν επαρκώς τη γλώσσα.
 Αποσαφηνίζει τον πολιτισμό. Κάποιες φορές ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο, εφόσον είναι αυτός που καθορίζει τη συμπεριφορά του ατόμου. Έτσι, βοηθά ώστε τα
δυο άτομα που συζητούν να κατανοήσουν το ένα το άλλο (CHIA, 2002).
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4. Ηθικές αρχές και δεξιότητες
Όπως κάθε επάγγελμα, έτσι και αυτό του διερμηνέα διέπεται από ηθικές αρχές σε όλες του
τις εκφάνσεις. Οι προαναφερθείσες ενέργειες του διερμηνέα συνάπτονται με αξίες που
προσδιορίζουν τις ακόλουθες ηθικές αρχές που διακρίνουν τον διερμηνέα:
 Εμπιστευτικότητα. Δεν εκμυστηρεύεται πληροφορίες που λαμβάνει κατά τη
συμβουλευτική διαδικασία.
 Αμεροληψία. Δεν ενεργεί με προκατάληψη ή μεροληψία.
 Σεβασμός. Απαραίτητος στη τριμελή ομάδα της συνεδρίας.
 Επαγγελματισμός και ακεραιότητα. Είναι χρέος του να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις
αρχές του επαγγέλματός του.
 Ακρίβεια και πληρότητα. Απόδοση του περιεχομένου και νοήματος της συζήτησης σε
συνάρτηση προς το πολιτιστικό υπόβαθρο και το πνεύμα που απορρέει από αυτό.
 Πολιτιστική ανταπόκριση. Πρόκειται για τη διαδικασία αναγνώρισης της πολιτιστικής
πολυμορφίας (CHIA, 2002).
Σαφέστατα, οι δεξιότητες του διερμηνέα αναφέρονται κυρίως στην ικανότητά του να
αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο και τα νοήματα των λεγομένων, καθιστώντας
λειτουργική την επικοινωνία. Ακόμα, είναι αναγκαία η ενημέρωση του διερμηνέα ως προς
τις εξελίξεις που επισυμβαίνουν στον τομέα του, καθώς και η χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Επιπλέον, απαιτείται να έχει άμεσα αντανακλαστικά και να είναι ευγενικός και
διακριτικός καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίας (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014˙ Healthcare
Interpretation Network, 2007).
5. Πρόσφυγες
Οι εμπόλεμες διαμάχες και οι πολιτικές ταραχές είναι αυτές που ωθούν αρκετές ομάδες
πληθυσμών να εισέρχονται σε άλλες γειτονικές ή πιο μακρινές χώρες. Οι ομάδες αυτές, που
καλούνται πρόσφυγες, βιώνουν βαθιές απώλειες και τα ταξίδια τους περιλαμβάνουν ιστορίες
βίας και ελλιπούς ικανοποίησης αναγκών, καθώς -μεταξύ άλλων- υστερούν σε επίπεδο
εκπαίδευσης και διατροφής (American Psychological Association, 2009).
Οι προσωπικές τραυματικές εμπειρίες που βιώνουν οι πρόσφυγες τους οδηγούν,
συχνά, σε βαθεία ανασφάλεια. Μάλιστα, ορισμένες φορές θυμούνται αυτές τις εμπειρίες σαν
βασικό σημείο της ύπαρξής τους, εκδηλώνοντας συμπτώματα μετατραυματικής αγχώδους
διαταραχής, που συνοδεύονται με κατάθλιψη και σωματικά συμπτώματα (Cariceo, 1998).
Είναι αλήθεια ότι κάθε πρόσφυγας αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το τραύμα που έχει
βιώσει και συνήθως οι αντιδράσεις του μπορεί να περιλαμβάνει:
 Άγχος
 Κρίσεις πανικού
 Αναδρομές
 Κατάθλιψη
 Αντιδράσεις θλίψης
 Μούδιασμα
 Συναισθηματικό άγχος
 Διατροφικές διαταραχές
 Ψυχο-σεξουαλικά προβλήματα
 Κακή οδοντική υγεία
 Μη διαγνωσμένη ή κακή διαχείριση της υπέρτασης, του διαβήτη και του χρόνιου πόνου
 Χαμηλά επίπεδα ανοσοποίησης (Bowles & Alston, 2004)
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6. Προτάσεις συνεργασίας σύμβουλου-διερμηνέα
6.1 Πριν τη συνεδρία
Πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνεδρίας, θα ήταν καλό:
 Ο σύμβουλος να ταιριάξει το γένος, την ηλικία και τον πολιτισμό του διερμηνέα με αυτά
του συμβουλευόμενου.
 Να προσδιοριστούν οι στόχοι της συνεδρίας σε ένα σημειωματάριο και ο
συμβουλευόμενος να πληροφορηθεί τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στη συνεδρία.
 Να εξακριβωθούν οι γνώσεις του επαγγελματία διερμηνέα.
 Να ανιχνευθεί η πολιτισμική αντίληψη του διερμηνέα.
 Να διευθετηθεί η διάταξη των καθισμάτων, ώστε να διευκολυνθεί η σχέση σύμβουλουσυμβουλευόμενου.
 Να τηρηθεί η αρχή της εμπιστευτικότητας.
 Να προηγηθεί εξάσκηση σε πολύπλοκες συζητήσεις, έννοιες και δυσνόητο λεξιλόγιο με
δοκιμαστικές συνεδρίες.
6.2 Κατά τη συνεδρία
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συνιστάται:
 Η γνωριμία των μελών μεταξύ τους και ο προσδιορισμός των καθισμάτων τους.
 Η αφιέρωση χρόνου για την επικοινωνία συμβούλου-συμβουλευόμενου, γιατό ο
συμβουλευόμενος έχει την τάση να επικεντρώνεται στον διερμηνέα.
 Η εξήγηση του ρόλου του διερμηνέα ως ουδέτερου μέλους της επικοινωνίας.
 Η λιτή επικοινωνία με τον συμβουλευόμενο, ώστε να κατανοηθεί ευχερέστερα το
περιεχόμενο της συζήτησης.
 Η επικέντρωση της συνεδρίας στις ανάγκες του συμβουλευόμενου και όχι η εστίαση
στον διερμηνέα.
 Η επιδίωξη αργής ομιλίας με καθαρές, απλές και σύντομες προτάσεις.
 Η αποφυγή χρήσης ιδιωματικών φράσεων ή δύσκολης ορολογίας.
 Η διευκρίνιση απαντήσεων και η αποφυγή παρανοήσεων.
 Η συνόψιση και επιβεβαίωση των λεγομένων των συμβουλευόμενων από τον διερμηνέα
σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6.3 Μετά τη συνεδρία
Τέλος, μετά τη συνεδρία συνιστάται:
 Παρακολούθηση των συναισθηματικών αντιδράσεων του συμβουλευόμενου από τον
διερμηνέα, προκειμένου να ανιχνευθούν πιθανές εκφάνσεις της πολιτιστικής συμπεριφοράς
του συμβουλευόμενου.
 Διερεύνηση από τον σύμβουλο της εκτίμησης του διερμηνέα σχετικά με το περιεχόμενο
των λεγομένων του συμβουλευόμενου και την όλη στάση του κατά τη συνεδρία.
 Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων της συνεδρίας με τη χρήση σημειωματάριου, ώστε να
επανέλθουν στο προσκήνιο τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια.
 Ανίχνευση πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με τη διερμηνεία, απολογισμός της
συνεδρίας στον οποίο προβαίνει ο σύμβουλος και η εκτίμηση ενδεχόμενων αντιδράσεων του
διερμηνέα. Στην περίπτωση που ο διερμηνέας έχει εμπλακεί συναισθηματικά, ο σύμβουλος
μπορεί να τον βοηθήσει να επεξεργαστεί την αντίδρασή του. Μάλιστα, αυτή η διαδικασία
θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της συνεργασίας συμβούλου-διερμηνέα.
7. Προτάσεις συνεργασίας επαγγελματιών υγείας με πρόσφυγες
Γενικότερα, οι επαγγελματίες υγείας προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε
πρόσφυγες είναι επωφελές να:
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Εξετάσουν το ενδεχόμενο παρουσίας διερμηνέα, ώστε να επιτύχουν αποτελεσματική
επικοινωνία.

Συζητήσουν σε απλή γλώσσα, με αποφυγή αρκτικολέξων και σύνθετης ορολογίας.

Διαμορφώσουν κλίμα εμπιστοσύνης, ώστε οι πρόσφυγες να έχουν καλές αναμνήσεις.

Αξιολογήσουν το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να προσφέρουν στο άτομο και την
οικογένεια.

Βελτιώσουν την πολιτιστική τους αντίληψη, αξιοποιώντας συνεδρίες εποπτείας για την
επίλυση των προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Είναι γνώστες και άλλων διαθέσιμων υπηρεσιών, σε περίπτωση που ο πρόσφυγας
χρειαστεί μια περαιτέρω υποστήριξη φροντίδας.

Διατίθεται χρόνος για την επικοινωνία με τον πρόσφυγα, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση
στις ανάγκες του.

Εργαστούν κατανοώντας πως κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και διαθέτει μοναδικές
εμπειρίες, προκειμένου να επιδείξουν σεβασμό στην ετερότητα του συμβουλευόμενου.

Εξηγήσουν ότι δεν πρόκειται για κυβερνητικές υπηρεσίες, με την προσδοκία να
αμβλυνθεί ο φόβος.
8. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Μεταξύ πολλών ιδεών και προτάσεων για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνονται τα εξής:

Αύξηση προγραμμάτων συμβουλευτικής γύρω από θέματα μεταναστών και
προσφύγων.

Επισήμανση αποτελεσματικών στρατηγικών για την καλύτερη προετοιμασία των
συμβούλων.

Διερεύνηση αιτημάτων συμβουλευτικής και ανίχνευση των κλινικών αναγκών των
προσφύγων και των μεταναστών.

Διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας ως προς την καθοδήγηση των συμβούλων αλλά και των
εποπτών τους, ώστε οι σύμβουλοι να επαυξήσουν τις δεξιότητές τους.
Καθώς διαβιούμε σε ένα ολοένα και περισσότερο σύνθετο πολυπολιτισμικό
περιβάλλον, οι ανάγκες για παροχή υψηλών συμβουλευτικών υπηρεσιών από
καταρτισμένους συμβούλους αυξάνονται. Συνεπώς, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα
για την εκπαίδευσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται ποιοτικά στον δύσκολο και επωφελή
ρόλο τους.
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«Η Συμβολική Αλληλεπίδραση και η Αγωγή του Συμβούλου
Σταδιοδρομίας»
Περίληψη:
Αναμφισβήτητα, ζούμε σε μια εποχή, η οποία, χαρακτηρίζεται από την κρίση του
καπιταλιστικού συστήματος, την μετανάστευση με συνέπεια την δημιουργία
πολυπολιτισμικών κοινωνιών, την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εκμηδένιση
του χώρου και του χρόνου. Η σφαίρα της εργασίας δεν θα μπορούσε να παραμείνει
ανεπηρέαστη από τις κοινωνικές μεταβολές, που συντελούνται στην κοινωνία.
Συγκεκριμένα, στο χώρο της εργασίας διαπιστώνεται υψηλή ανεργία, δημιουργία νέων και
ευέλικτων μορφών εργασίας και η συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών πολιτισμών στο ίδιο
εργασιακό περιβάλλον. Για την αντιμετώπιση αυτών των καινούργιων εργασιακών
προκλήσεων αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα η συμβουλευτική
σταδιοδρομίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, λίγο νωρίτερα, στις αρχές του 20ου
αιώνα είχε ξεκινήσει να διαμορφώνεται και η κοινωνική θεωρία της συμβολικής
αλληλεπίδρασης. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στην
συμβολική αλληλεπίδραση και την αγωγή του συμβούλου σταδιοδρομίας.
Λέξεις – Κλειδιά: Συμβολική αλληλεπίδραση, αγωγή, σύμβουλος σταδιοδρομίας.
Abstract:
Without a doubt, we are living in an era, which it is characterized by the crisis of the
capitalist system, the immigration with the consequence the creation of multicultural
societies, the vast development of the technology and the annihilation of the time and space.
The sphere of the work, it could not remain unaffected by all this social changes, which it is
occurred in the society. In particular, in the field of work, it is found high unemployment, the
creation of new and flexible forms of employments and the coexistence of many and different
cultures in the same working environment. For the confrontation of all this new work
challenges, in the middle of the 20th century, it is developed and evolved the career
counselling. It is very interesting the fact that earlier in the same century, it had started to take
form the social theory of the symbolic interaction. The aim of this article is to highlight the
association between the symbolic interaction and the significance of the conducting of the
career counselor.
Key words: Symbolic interaction, conducting, career counselor
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1. Εισαγωγή
Η παγκοσμιοποίηση, την οποία βιώνουμε, είναι ένα σύνθετο, πολύπλοκο και επαναστατικό
κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την νεωτερικότητα. Για να την
κατανοήσουμε θα πρέπει να μελετήσουμε τις μεταβολές, που υλοποιούνται στο
καπιταλιστικό σύστημα και κατά συνέπεια και στις εργασιακές σχέσεις, όπου επεκτείνονται
πέρα από τα εθνικά σύνορα, την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και τον
αυξανόμενο ρυθμό μετανάστευσης, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή της δομής
των κοινωνιών, καθώς γίνονται όλο και περισσότερο πολυπολιτισμικές. Επίσης, καθοριστική
αλλαγή συντελείται στον τρόπο, που αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και τον χρόνο, όπου οι
γεωγραφικές αποστάσεις και τα χρονικά όρια εκμηδενίζονται λόγω των μέσων της
τεχνολογίας και της μεταφοράς (π.χ. ίντερνετ, βιντεοκλήσεις στα κινητά τηλέφωνα,
αεροπλάνα κ.λ.π.). Απόρροια αυτού του κοινωνικού φαινομένου είναι οι σημαντικές
αλλαγές, που διαμορφώνονται σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, και ειδικότερα στον
εργασιακό τομέα, όπου οι μεταβολές είναι πολλές και ποικίλες. Αρχικά, οι κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες έχουν οδηγήσει στην αύξηση της ανεργίας.. Στη συνέχεια, οι
παραδοσιακές μορφές εργασίας συρρικνώνονται, ενώ την θέση τους καταλαμβάνουν όλο και
περισσότερο νέες “ευέλικτες” μορφές εργασίας με αποτέλεσμα να «υπάρχει έλλειψη
αντικειμενικής και ρεαλιστικής πληροφόρησης» (Μαλικιώση – Λοϊζου 2012: 45). Από την
άλλη πλευρά, η πληθώρα εταιρειών (εθνικών και διεθνών) στην αγορά έχει αυξήσει τον
ανταγωνισμό. Οι νέοι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται, ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τα
ταλέντα και τις ικανότητες τους μόνοι τους χωρίς να χρειάζονται την ασπίδα κάποιας
εταιρείας, η οποία δεν τους δίνει την δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης ή έκφρασης.
Τέλος, η συνύπαρξη εργαζομένων διαφορετικών εθνικοτήτων, με επακόλουθο την
διαφορετική τους κουλτούρα και νοοτροπία, αποτελεί νέα πρόκληση για τους
κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Όλες αυτές οι αλλαγές συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στο να
αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες η συμβουλευτική σταδιοδρομίας τόσο σε ατομικό, όσο
και σε εταιρικό επίπεδο με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανταποκριθούν στις
εργασιακές προκλήσεις της εποχής μας αποτελώντας σημαντικό παράγοντα της σφαίρας της
εργασίας τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ωστόσο, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια
μηχανική διαδικασία, όπου ο σύμβουλος σταδιοδρομίας ακολουθεί πιστά μια επιστημονική
μέθοδο και παράγει αυτόματα αποτελέσματα. Απεναντίας, η σχέση μεταξύ του συμβούλου
σταδιοδρομίας και του συμβουλευόμενου δημιουργείται και εξελίσσεται με την πάροδο του
χρόνου. Για αυτόν τον λόγο, η αγωγή του συμβούλου σταδιοδρομίας στην διαμόρφωση της
εν λόγω σχέσης και κατά συνέπεια στο αποτέλεσμα της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι
ζωτικής σημασίας και αυτό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε στην συνέχεια αυτού του
άρθρου μέσω της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης.
2. Η Θεωρία της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης
Η κοινωνική θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, γνωστή και ως η «σχολή του Σικάγο»,
αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1920 από Αμερικανούς κοινωνικούς επιστήμονες του
Πανεπιστήμιου του Σικάγο, οι οποίοι εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον στο να μελετήσουν με
ποιο τρόπο το κοινωνικό γίγνεσθαι επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς
θεωρούσαν, ότι υπάρχει αμοιβαία επίδραση ανάμεσα στην κοινωνία και το άτομο. Οι
βασικές θέσεις της εν λόγω θεωρίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε επτά προτάσεις, οι
οποίες είναι οι εξής:
«1. Οι άνθρωποι σε αντίθεση με τα κατώτερα έμβια όντα, είναι προικισμένα με την
ικανότητα σκέψης.
2. Η ικανότητα της σκέψης διαμορφώνεται από την κοινωνική διαντίδραση.
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3. Κατά, την κοινωνική διαντίδραση, οι άνθρωποι μαθαίνουν τα νοήματα και τα σύμβολα,
που τους επιτρέπουν να ασκούν την χαρακτηριστικά ανθρώπινη ικανότητα της σκέψης.
4. Τα νοήματα και τα σύμβολα επιτρέπουν στους ανθρώπους να προβαίνουν στην
χαρακτηριστικά ανθρώπινη ενέργεια της δράσης και διαντίδρασης.
5. Οι άνθρωποι είναι σε θέση να τροποποιούν ή να μεταβάλλουν τα νοήματα και τα σύμβολα
που χρησιμοποιούν στη δράση και τη διαντίδραση με βάση τον τρόπο, που ερμηνεύουν την
κατάσταση.
6. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν αυτές τις τροποποιήσεις και μεταβολές εν μέρει χάρη
στην ικανότητα τους να διαντιδρούν με τον εαυτό τους, μια ικανότητα, που τους επιτρέπει να
εξετάζουν πιθανές πορείες δράσης, να αξιολογούν τα σχετικά πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα τους και κατόπιν να επιλέγουν μία από αυτές.
7. Τα αλληλένδετα πρότυπα δράσης και διαντίδρασης συγκροτούν ομάδες και κοινωνίες.»
(Ritzer 2000: 248)
Αν και συνέβαλλαν πολλοί κοινωνικοί μελετητές στην δημιουργία και στην εξέλιξη
της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης, ο βασικός θεμελιωτής της είναι ο George
Hebert Mead και κύριοι εκπρόσωποι της είναι οι Hebert Blumer και Erving Goffman.
Σύμφωνα με τον George Hebert Mead, η νόηση αποτελεί την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα
στους ανθρώπους και τα ζώα. Τα τελευταία, μεταδίδουν μεταξύ τους σήματα χωρίς κάποιο
συγκεκριμένο νόημα ή σημασία. Η δράση και η διαντίδραση τους είναι μηχανική. Αντιθέτως,
οι άνθρωποι μέσω της ικανότητας της σκέψης μπορούν να ερμηνεύουν και να αξιολογούν
την δράση ενός ατόμου και με γνώμονα αυτήν την ερμηνεία να αλληλεπιδρούν σε αυτήν.
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της γλώσσας και των συμβόλων της, όπου προσδίδουν ένα
«συνειδητό νόημα» (Ritzer 2000: 244) στην κοινωνική δράση του υποκειμένου. Αξίζει να
υπογραμμιστεί ότι, ο George Hebert Mead έδινε έμφαση στον Εαυτό του ατόμου. Για τον
George Hebert Mead, ο εαυτός είναι απόρροια του «εγώ» και του «εμέ». Το «εγώ» αποτελεί
ένα αυθόρμητο και μη προβλεπόμενο κομμάτι του ανθρώπου, όπου στηρίζεται στις
προσωπικές του εμπειρίες, ενώ το «εμέ» είναι η προβλεπόμενη συμπεριφορά του ατόμου,
όπου στηρίζεται σε κανόνες, αξίες και πρότυπα, τα οποία έχει εσωτερικεύσει μέσω της
κοινωνικοποίησης του. Τέλος, ο
George Hebert Mead, αν και αποδεχόταν την
αλληλεπίδραση, όπου ενυπήρχε μεταξύ του ατόμου και της κοινωνίας (Ritzer 2000: 240-247,
Timasheff & Theodorson 2001: 393-401), δεν εστίαζε ιδιαίτερα στην κοινωνία, την οποία
θεωρούσε ένα «οργανωμένο σύνολο ανταποκρίσεων» μέσα στο οποίο το κοινωνικό
υποκείμενο δρα και διαντιδρά (Ritzer 2000: 247).
Από την άλλη πλευρά, ο Hebert Blumer υποστήριζε, ότι η κοινωνική δράση των
ανθρώπων πραγματοποιείται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια και είναι
συγκεκριμένη προς τα αντικείμενα με βάση τον ορισμό, που έχουν ήδη προσδώσει τα
κοινωνικά υποκείμενα στα αντικείμενα. Αυτός ο ορισμός προέρχεται από την κοινωνική
αλληλεπίδραση των ατόμων κατά την διαδικασία της κοινωνικοποίησης τους και δεν είναι
πάντα σταθερός, οπότε μπορεί να τροποποιηθεί μέσω της ερμηνείας τους. Αξίζει να
αναφέρουμε, ότι για τον Hebert Blumer τα αντικείμενα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα
υλικά (π.χ. καρέκλες ή δέντρα), τα κοινωνικά (οι άνθρωποι) και τα αφηρημένα (π.χ. ιδέες ή
αξίες) (Ritzer 2000: 250). Σε αντίθεση με τον George Hebert Mead, ο Hebert Blumer
θεωρούσε ότι, εκτός από τις μεμονωμένες ατομικές κοινωνικές δράσεις υπάρχει και η «κοινή
δράση» των ανθρώπων, η οποία καθοδηγείται από την κουλτούρα και την κοινωνική ευταξία
(Ritzer 2000: 265-266). Επίσης, πίστευε, ότι οι δράσεις των υποκειμένων τόσο οι ατομικές
όσο και οι ομαδικές είναι αυτές, που διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα.
Ωστόσο, συμφωνούσε μαζί του για τον «συνεχώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα» της κοινωνίας
(Timasheff & Theodorson 2001: 393-401). Τέλος, ο Hebert Blumer ισχυριζόταν, ότι η μελέτη
της κοινής δράσης και της κοινωνικής ζωής των ατόμων θα έπρεπε να πραγματοποιείται
μέσω της «συμπαθητικής ενδοσκόπησης», δηλαδή της κατανόησης της οπτικής γωνίας της
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δράσης και διαντίδρασης των ανθρώπων, που μελετιούνται μέσω της παρατήρησης της
κοινωνικής ζωής τους, κι όχι με επιστημονικά μεθοδολογικά εργαλεία (Ritzer 2000: 267268).
Άλλος εκφραστής της συμβολικής αλληλεπίδρασης ήταν ο Erving Goffman, ο οποίος
έδωσε μια δραματουργική θεώρηση στην έννοια του Εαυτού παραλληλίζοντας την
κοινωνική δράση με το θέατρο. Η συμπεριφορά του ατόμου είναι η ερμηνεία ενός ρόλου, ο
χώρος, που πραγματώνεται η κοινωνική δράση, είναι το προσκήνιο, τα άλλα κοινωνικά
υποκείμενα, που συμμετέχουν, είναι η συνεργατική ομάδα, ενώ οι άνθρωποι, που
παρακολουθούν την κοινωνική δράση είναι το ακροατήριο. Ανάλογα με την κοινωνική
κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται το κοινωνικό υποκείμενο, υιοθετεί και την κατάλληλη
συμπεριφορά. Δηλαδή ερμηνεύει και τον αντίστοιχο ρόλο, είτε επειδή επιθυμεί να
παρουσιάσει τον καλύτερο εαυτό του, είτε επειδή θέλει να επιτύχει τον σκοπό του. (Goffman
2006). Για τον Erving Goffman η κοινωνική δράση ήταν μια συνεχής παράσταση, χωρίς,
όμως, να υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο σενάριο ή ιστορία με αρχή, μέση και τέλος.
Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι όλοι τους παρά τις διαφοροποιήσεις
τους συμφωνούν στο πυρήνα της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης. Δηλαδή,
θεωρούν, ότι τα άτομα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έμβια όντα διαθέτουν νοητικές
ικανότητες με αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους να μην είναι αντανακλαστική. Αυτό
υποδηλώνει ότι, ερμηνεύουν, αξιολογούν και αποκωδικοποιούν την συμπεριφορά ενός
ανθρώπου και με γνώμονα την ερμηνεία, που δίνουν, ανταποκρίνονται σε αυτήν την
συμπεριφορά. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των κοινωνικών υποκειμένων,
όσο διαρκεί η κοινωνική αλληλεπίδραση τους. Επιπλέον, συμφωνούν στο γεγονός, ότι το
κοινωνικό υποκείμενο ως φορέας δράσης είναι εκείνο, όπου κυριαρχεί στην διαμόρφωση της
κοινωνίας και όχι το αντίστροφο.
Η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, παρόλο που προκάλεσε μεγάλο
ενδιαφέρον στους επιστημονικούς κύκλους, δεν μπόρεσε να αποφύγει την κριτική. Μελανά
σημεία της εν λόγω κοινωνικής θεωρίας για τους επικριτές της ήταν, ότι «εγκατέλειψε πολύ
εύκολα συμβατικές επιστημονικές τεχνικές», ότι παραγνώρισε τη σημασία των κοινωνικών
δομών μεγάλης κλίμακας και των κοινωνικών συστημάτων και ότι οι έννοιες του George
Hebert Mead ήταν ασαφείς κι αόριστες (Ritzer 2000: 271). Αν και ασκήθηκε έντονη κριτική
στη θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται η μεγάλη
συνεισφορά της στις κοινωνικές επιστήμες.
3. Η Αγωγή του Συμβούλου Σταδιοδρομίας
Υπό το πρίσμα της θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης, γίνεται αντιληπτό, ότι η
αλληλεπίδραση των κοινωνικών υποκειμένων δεν μπορεί να θεωρηθεί μια τυποποιημένη
διαδικασία, καθώς το άτομο αντιδρά και ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα, τα οποία δέχεται.
Αυτό ισχύει για όλες τις κοινωνικές σχέσεις, όπου διαμορφώνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους,
και δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση η σχέση, που δημιουργείται ανάμεσα σε έναν
σύμβουλο σταδιοδρομίας και σε έναν συμβουλευόμενο.
Προτού αναφερθούμε στην σημασία της αγωγής των συμβούλων σταδιοδρομίας,
κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί αρχικά η έννοια της συμβουλευτικής. Όπως κάθε έννοια
στις κοινωνικές επιστήμες, έτσι και η συμβουλευτική είναι πολυσήμαντη και δεν υπάρχει
μόνο ένας ορισμός για να την ορίσει. Ωστόσο, κατά την γνώμη μας, ο πιο κατάλληλος
ορισμός, που έχει δοθεί για την συμβουλευτική είναι του Carl Rogers, ο οποίος θεωρεί ότι «η
επιτυχημένη συμβουλευτική είναι μια σαφώς οργανωμένη και επιτρεπτική σχέση, που δίνει
στο πελάτη τη δυνατότητα να αποκτήσει αυτογνωσία, σε βαθμό που να μπορεί να κάνει
θετικά βήματα προς την κατεύθυνση, στην οποία έχει υποδείξει ο νέος του
προσανατολισμός» (Μαλικιώση – Λοϊζου 2012: 25). Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής
σταδιοδρομίας θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι ένας συμβουλευόμενος ανάλογα με τις
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εργασιακές ανάγκες και προβλήματα, που αντιμετωπίζει, μέσα από την συμβουλευτική
διαδικασία επιζητά «α) την βελτιωμένη αυτογνωσία, β) την ανάπτυξη της επαγγελματικής
ωριμότητας, γ) τη δημιουργία λίστας εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εναλλακτικών
λύσεων, δ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή κατάλληλων διαδοχικών
προσεγγίσεων, ε) την βελτίωση των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων, στ) στην προώθηση και
επαύξηση των δεξιοτήτων στην αναζήτηση πληροφόρησης, ζ) την είσοδο στο κόσμο της
εργασίας, η) την ικανοποίηση από την εργασία, θ) την παραγωγικότητα στην εργασία, ι) την
επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση, ια) τους ρεαλιστικούς στόχους στην αναζήτηση και
επιλογή εργασίας και ιβ) την διερεύνηση των εναλλακτικών επαγγελματικών δυνατοτήτων»
(Μαλικιώση – Λοϊζου 2012: 57). Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές
μορφές συμβουλευτικής για την επίτευξη των ανωτέρω εργασιακών στόχων, όπως είναι το
mentoring, το coaching κ.λ.π., και ο κάθε σύμβουλος σταδιοδρομίας επιλέγει να εφαρμόσει
αυτήν, που αρχικά έχει εκπαιδευτεί και στη συνέχεια κρίνει, ότι είναι η καταλληλότερη για
την επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων του συμβουλευόμενου του.
Στην συμβουλευτική διαδικασία, ο ρόλος του συμβούλου σταδιοδρομίας είναι
υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός και καθοριστικός και για αυτόν τον λόγο οι σύμβουλοι
χρειάζεται να έχουν αγωγή. Με την έννοια «αγωγή» εννοούμε το σύστημα εκπαίδευσης
(Μπαμπινιώτης: 1998) του συμβούλου σταδιοδρομίας. Ως εκπαίδευση δεν θα πρέπει να
εκλαμβάνεται μόνο το επιστημονικό και το θεωρητικό υπόβαθρο στο τομέα της εργασιακής
συμβουλευτικής αλλά και άλλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, όπως είναι για
παράδειγμα η ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση και η κατανόηση, όπου θα αποτελέσουν
αρωγή στο έργο τους. Για να αποκτήσουν αυτήν την «αγωγή», αρχικά, οι σύμβουλοι
σταδιοδρομίας χρειάζεται να έχουν ένα αξιακό σύστημα, το οποίο θα τους βοηθήσει να
διαχειριστούν ενδεχόμενα ηθικά προβλήματα ή διλλήματα στη συνεργασία τους με τους
συμβουλευομένους τους. Σύμφωνα με την Kitchener οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται
να υιοθετήσουν τέσσερα επίπεδα ηθικών συλλογισμών. Το πρώτο επίπεδο είναι η προσωπική
διαίσθηση, βάση της οποίας ο σύμβουλος θα ενεργήσει έντιμα και ορθά προς τον
συμβουλευμένο του. Το δεύτερο επίπεδο είναι οι οδηγίες δεοντολογίας, που ανέπτυξαν οι
επαγγελματικές ενώσεις. Η εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια αποτελούν στοιχεία ζωτικής
σημασίας για την σχέση μεταξύ συμβούλου και συμβουλευομένου. Το τρίτο επίπεδο
αναφέρεται στις ηθικές αρχές. Η Kitchener αναφέρεται σε πέντε ηθικές αρχές: την
αυτονομία, την μη κακοβουλία, την καλοβουλία, τη δικαιοσύνη και την πίστη. Και το
τελευταίο επίπεδο είναι οι γενικές θεωρίες για ηθική δράση, όπως είναι ο ωφελισμός ή η
καντιανή ηθική, έτσι ώστε ο σύμβουλος να μπορεί να επιλύσει σύνθετα ηθικά διλλήματα
(McLeod 2005: 481-491).
Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο, που επιδρά στην αγωγή του σύμβουλου σταδιοδρομίας
είναι η προσωπική και εργασιακή του ανάπτυξη. Η συμβουλευτική είναι μια δυναμική
διαδικασία, η οποία μεταβάλλεται σε καθημερινό επίπεδο, καθώς οι ανάγκες της αγοράς
αλλάζουν, δημιουργούνται καινούργιοι μέθοδοι συμβουλευτικής, τα επιστημονικά
μεθοδολογικά εργαλεία εξελίσσονται και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες
μεταβάλλονται κάθε ημέρα. Για τους παραπάνω λόγους, η προσωπική και εργασιακή
ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας είναι απαραίτητη και μπορούν να την επιτύχουν
μέσω της παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, της μελέτης
επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, την συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια
συμβουλευτικής για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την πραγματοποίηση
συμβουλευτικών συνεδριών (Nathan &Hill 2006: 280). Επιπρόσθετα, χρειάζεται να έχουν
διαρκή ενημέρωση για τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να έχουν γνώση
του εθνικού οικονομικού και νομικού πλαισίου του εργασιακού τομέα, καθώς οι αλλαγές,
που πραγματοποιούνται είναι συνεχείς, πολλαπλές και ραγδαίες. Τελευταίο αλλά όχι
ήσσονος σημασίας είναι ότι, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να έχουν εποπτεία
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σχετικά με την εργασία τους. Σύμφωνα με τους Hawkins και Shohet υπάρχουν «τρεις
λειτουργίες της εποπτείας της συμβουλευτικής. Η πρώτη όψη είναι εκπαιδευτική, με στόχο
να δώσει στο σύμβουλο μια τακτική ευκαιρία να έχει ανατροφοδότηση, να προωθεί την
κατανόηση του και να αποκομίζει πληροφορίες. Η δεύτερη λειτουργία είναι ο
υποστηρικτικός ρόλος της εποπτείας, μέσα στον οποίο ο σύμβουλος μπορεί να μοιραστεί τα
διλλήματα του, να επιβεβαιώσει τις επιδόσεις της εργασίας του και να αντιμετωπίσει
οποιαδήποτε προσωπική αγωνία ή αντιμεταβίβαση που του προκαλούν οι πελάτες του.
Τέλος, υπάρχει και μια διαχειριστική διάσταση στην εποπτεία, ως προς το ότι διασφαλίζει
την ποιότητα του έργου και βοηθά το σύμβουλο να σχεδιάσει την εργασία του και να
αξιοποιήσει τα μέσα, που διαθέτει» (McLeod 2005: 631). Σε αυτό το σημείο, αξίζει να
υπογραμμιστεί, ότι είναι προτιμότερο ένας νέος σύμβουλος σταδιοδρομίας να
πραγματοποιήσει ατομική εποπτεία, ενώ η ομαδική εποπτεία προτείνεται στους έμπειρους
συμβούλους σταδιοδρομίας (Nathan &Hill 2006: 281).
Εν κατακλείδι, χρειάζεται να καθίσταται σαφές στους συμβούλους σταδιοδρομίας, ότι
η επιστημονική κατάρτιση είναι σημαντική. Έχοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές, που
προαναφέρθηκαν, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας έχει την δυνατότητα να συνδράμει
αποτελεσματικά και με αίσιο τρόπο στην προσπάθεια του συμβουλευομένου να επιτύχει τους
εργασιακούς του στόχους. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι γνώσεις και οι δεξιότητες του
συμβούλου σταδιοδρομίας δεν είναι στατικές. Επομένως, η απόκτηση τους αποτελεί μια
αέναη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση από μόνη της δεν είναι αρκετή. Οι
άνθρωποι δεν είναι μηχανές για να δημιουργούνται αυτοματοποιημένα και απρόσωπα
αποτελέσματα. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συντελείται από τον σύμβουλο και τον
συμβουλευόμενο, οι οποίοι έχουν προσωπικότητες και ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και
μορφωτικό υπόβαθρο, τα οποία διαμορφώνουν τη στάση και την συμπεριφορά τους, και για
αυτόν τον λόγο χρειάζεται να τους προσδίδεται η δέουσα προσοχή. Η στάση, που επιλέγει να
έχει ένας σύμβουλος σταδιοδρομίας, έχει αντίκτυπο στην συμπεριφορά του
συμβουλευομένου του. Όπως εύστοχα αναφέρει ο Ritzer (2000: 253), «κατά την διαδικασία
της κοινωνικής διαντίδρασης, οι άνθρωποι μεταδίδουν κατά συμβολικό τρόπο νοήματα
στους αποδέκτες της δράσης τους. Οι αποδέκτες ερμηνεύουν αυτά τα σύμβολα και με βάση
αυτήν την ερμηνεία καθορίζουν την ανταπόκριση τους. Με άλλα λόγια, κατά την κοινωνική
αντίδραση, οι δρώντες συμμετέχουν σε μια διαδικασία αμοιβαίας επίδρασης.». Συνεπώς, η
αγωγή του σύμβουλου σταδιοδρομίας έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση και στη
διαχείριση της σχέσης του με τον συμβουλευόμενο του, και κατά συνέπεια στην θετική ή
αρνητική εξέλιξη της συμβουλευτικής διαδικασίας.
4. Συμπεράσματα
Φθάνοντας στο τέλος αυτού του άρθρου, ελπίζουμε να καταφέραμε να αναδείξουμε την
σχέση, που ενυπάρχει ανάμεσα στην συμβολική αλληλεπίδραση και την αγωγή του
συμβούλου σταδιοδρομίας.
Αρχικά, αναφερθήκαμε στην θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, η οποία υποστηρίζει
ότι η ικανότητα σκέψης είναι αυτή, που διαφοροποιεί τους ανθρώπους από τα άλλα έμβια
όντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ανθρώπινες κοινωνικές δράσεις, να μην είναι
αντανακλαστικές αλλά να εντοπίζεται σε αυτές η σχέση «ερεθίσματος και ανταπόκρισης»
(Ritzer 2000: 237).
Στην συνέχεια, αναφερθήκαμε στην αγωγή του συμβούλου σταδιοδρομίας. Στις μέρες μας, οι
άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν την εργασία μόνο ως ένα μέσο για την οικονομική τους
επιβίωση αλλά ως ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους μέσω του οποίου επιθυμούν να
είναι δημιουργικοί και παραγωγικοί. Επιδιώκουν την ηθική ικανοποίηση αλλά και την
προσωπική τους ανάπτυξη μέσω της εργασιακής τους απόδοσης. Για αυτόν τον λόγο,
απευθύνονται σε συμβούλους σταδιοδρομίας με στόχο την επίλυση των εργασιακών τους
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προβλημάτων. Το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής διαδικασίας καθορίζεται από τη σχέση,
όπου διαμορφώνεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευομένου, η οποία έχει πολλαπλά
επίπεδα. Είναι επαγγελματική, εκπαιδευτική, παιδαγωγική, κοινωνική και επικοινωνιακή.
Συνεπώς, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας δεν συμβάλλει μόνο στην επίλυση του εργασιακού
προβλήματος του συμβουλευομένου αλλά με την στάση και την συμπεριφορά του επηρεάζει
είτε άμεσα είτε έμμεσα την δράση και την συμπεριφορά του συμβουλευομένου του. Σε
πολλές περιπτώσεις διαπιστώνεται, ότι οι συμβουλευόμενοι αποτελούν «αυτοεκπληρούμενες
προφητείες» των συμβούλων σταδιοδρομίας τους. Με αυτό εννοούμε ότι, οι θετικές ή οι
αρνητικές προσδοκίες, στάσεις, προκαταλήψεις και διαθέσεις των συμβούλων σταδιοδρομίας
επιδρούν καταλυτικά στη συμπεριφορά των συμβουλευομένων τους (Μπασέτας 2010).
Η συμβολική αλληλεπίδραση, όπου δημιουργείται ανάμεσα στους σύμβουλους
σταδιοδρομίας και τους συμβουλευόμενους χρίζει ύψιστης σημασίας τόσο σε προσωπικό,
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πολλοί σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορεί να έχουν
επιστημονική κατάρτιση στον τομέα της εργασιακής συμβουλευτικής αλλά, δυστυχώς,
στερούνται κάποιων ή όλων των υπολοίπων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Για αυτόν τον λόγο,
είναι σημαντικό οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας να μην εκλαμβάνουν την συμβουλευτική
σταδιοδρομίας ως ένα επάγγελμα, για την κάλυψη των βιοποριστικών τους αναγκών, αλλά
να αντιλαμβάνονται την κοινωνική θέση και ρόλο, που κατέχουν μέσα στην κοινωνία, και να
ανταποκρίνονται σε αυτήν με σοβαρότητα και σεβασμό, καθώς αποτελούν πρότυπο
συμπεριφοράς και αξιών, τα οποία χρειάζεται να εκδηλώνουν σε όλες τις εκφάνσεις της
κοινωνικής τους ζωής και όχι μόνο κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής διαδικασίας. Με
αυτόν τον τρόπο, αφενός θα γίνουν επιτυχημένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και αφετέρου θα
συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας καλύτερης μελλοντικής κοινωνίας.
5. Βιβλιογραφία
Goffman E. (2006), Η παρουσίαση του Εαυτού στην καθημερινή ζωή, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.
Μαλικιώση – Λοϊζου Μ. (2012), Συμβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα, Πεδίο.
McLeod J. (2005), Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Αθήνα, Μεταίχμιο.
Μπαμπινιώτης Γ. (1998), Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο
Λεξικολογίας.
Μπασέτας Κ. (2010), Οι προσδοκίες των δασκάλων και οι επιδράσεις τους στους μαθητές,
Αθήνα, Γρηγόρη.
Nathan R. & Hill L. (2006), Επαγγελματική Συμβουλευτική: Η Συμβουλευτική προσέγγιση
της επαγγελματικής επιλογής και Σταδιοδρομίας, Αθήνα, Μεταίχμιο.
Ritzer G. (2000), «Θεωρία των Συμβολικών Διαντιδράσεων» στη Σύγχρονη Κοινωνιολογική
Θεωρία Ι, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Timasheff N.S. & Theodorson G.A. (2001), Ιστορία των Κοινωνιολογικών Θεωριών, Αθήνα,
Gutenberg.
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Blumer .
https://plato.stanford.edu/entries/mead/.
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Mead.
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbolic_Interactionalism

155

Θεωρία και Πρακτικές

«Η Αφηγηματική Τεχνική ως Φορέας Παρακίνησης και Αλλαγής σε
Προσωπικό και Επαγγελματικό Επίπεδο»

Περίληψη:
Η ακόλουθη εργασία έχει ως αντικείμενό της την ανάδειξη της σημασίας της αφηγηματικής
πρακτικής ως σημαντικού μοχλού για την παρακίνηση και την αλλαγή σε προσωπικό και
επαγγελματικό επίπεδο στην εποχή της μετανεωτερικότητας. Συγκεκριμένα, επιχειρείται μία
σκιαγράφηση της διαδικασίας ανάδυσης και ανακάλυψης της αφηγηματικής τεχνικής, η
οποία συνδέεται οργανικά με τη μετάβαση της ανθρωπότητας από τη νεωτερική στη
μετανεωτερική
εποχή και το μετασχηματισμό της απόλυτης και καθολικής αλήθειας, της μίας και μοναδικής
‘’αφήγησης’’, σε μικρές προσωπικές αφηγήσεις. Τέλος, παρατίθενται δύο ιστορίες, οι οποίες
στοχεύουν στην παρακίνηση για αλλαγή και καινοτομία.
Λέξεις-κλειδιά: Νεωτερικότητα, μετανεωτερικότητα, αφηγηματική τεχνική, αφήγηση,
συναίσθημα, παρακίνηση, αλλαγή
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1. Εισαγωγή
Όλο και συχνότερα ακούγεται στις μέρες μας η σημασία της αφήγησης στη ζωή μας. Μέχρι
πρότινος η αφήγηση ιστοριών περιοριζόταν στο πεδίο της ψυχαγωγίας, αλλά και της
προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Η αφήγηση θεωρείτο μία ιδιαίτερα αποτελεσματική
τεχνική για τη μετάδοση γνώσεων, αλλά κυρίως αξιών, στάσεων και συμπεριφορών στα
μικρά παιδιά, με απώτερο σκοπό την ομαλή τους κοινωνικοποίηση και την ένταξη στην
ενήλικη ζωή. Ωστόσο, στην εποχή μας η αφήγηση ιστοριών αρχίζει να αποκτά νέους ρόλους
και λειτουργίες, τόσο στο επίπεδο της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου όσο και το πεδίο
της επαγγελματικής ανάπτυξης. Η εξέλιξη αυτή στην αξιοποίηση της αφηγηματικής τεχνικής
είναι απότοκο βαθύτερων διεργασιών ευρύτερης κλίμακας και συνδέεται με τη μετάβαση της
ανθρωπότητας από την εποχή της νεωτερικότητας στη μετανεωτερική εποχή.
2. Νεωτερικότητα
Η εποχή της νεωτερικότητας, η οποία εντοπίζεται από τον 18ο αιώνα και έως τις τελευταίες
δεκαετίες του 20ου αιώνα, είναι συνυφασμένη με το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού
και τη Βιομηχανική Επανάσταση (Giddens, 1990). Η εποχή αυτή είναι άρρηκτα
συνυφασμένη με μία Καντιανή θεώρηση της επιστήμης, σύμφωνα με την οποία η γνώση
είναι κάτι απόλυτο και ‘χειροπιαστό’, που μπορεί να αποδειχθεί και να ανακαλυφθεί μόνο
μέσω της επιστημονικής έρευνας (Snowden, 2002). Ό,τι δεν αποδεικνύεται ή δεν
τεκμηριώνεται με λογικά επιχειρήματα ή αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα εξοβελίζεται
ως αναξιόπιστο και, σε τελική ανάλυση, κρίνεται ως αναληθές. Η αλήθεια είναι μία και
απόλυτη (Harvey, 2007) και λειτουργεί σε μανιχαϊστικούς όρους.
Στη βάση αυτή επιχειρήθηκαν να δοθούν συνολικές και καθολικές ερμηνείες όχι μόνο
για τα φυσικά αλλά και για τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και τούτο είχε ως επακόλουθο
να δημιουργηθούν και οι λεγόμενες ‘μεγάλες αφηγήσεις’ (Λυοτάρ, 1979), τα μεγάλα
παραδείγματα δηλαδή που επιχείρησαν να δώσουν μία συνολική και καθολική ερμηνεία του
κόσμου (Ασημάκη, Κουστουράκης, & Καμαριανός, 2011).
Οι επιστημολογικές παραδοχές της νεωτερικότητας, όπως είναι αναμενόνενο,
άσκησαν καταλυτική επίδραση σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Στο μακροεπίπεδο της κοινωνίας υπήρχε η πεποίθηση ότι η θετική γνώση και η επιστήμη θα οδηγούσε
στην πρόοδο και τη χειραφέτηση. Από την άλλη πλευρά, στο μικροεπίπεδο του ατόμου και,
δη, στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακαδημαϊκά
επιτεύγματα και στην πνευματική νοημοσύνη. Αυτά θεωρήθηκαν ως τα πιο σημαντικά
εφόδια στη φαρέτρα ενός ατόμου, για να προοδεύσει και να τα ευημερήσει. Όλη αυτή η
επιστημολογική περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε το χώρο των
οργανώσεων. Το επιστημονικό μάνατζμεντ και ο Τεηλορισμός οδήγησαν στην καθιέρωση
της άποψης ότι στον χώρο των οργανώσεων τα πάντα είναι προβλέψιμα και βασίζονται σε
σχέσεις αιτίου-αιτιατού (Snowden, 2002). Βάσει αυτής της παραδοχής θεωρείτο ότι τα πάντα
στις οργανώσεις μπορούσαν να ελεγχθούν, να ποσοτικοποιηθούν, να παραμετροποιηθούν.
3. Μετανεωτερικότητα
Από την άλλη πλευρά, η μετανεωτερική εποχή, οι απαρχές της οποίας εντοπίζονται στα τέλη
του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου, σφραγίστηκε από την αποδόμηση των
επιστημονικών βεβαιοτήτων με την ανάδυση νέων επιστημονικών θεωριών στο πεδίο των
φυσικών επιστημών, όπως η κβαντομηχανική και η θεωρία του χάους (Φρυδάκη, 2009).
Αυτό οδήγησε σε μια σειρά μετασχηματισμών που επηρέασαν βαθιά την κουλτούρα σκέψης
και τον τρόπο θεώρησης των πραγμάτων, σε τέτοιο σημείο που νομιμοποιούμαστε να
ομιλούμε για ‘αλλαγή παραδείγματος’. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες προσδοκίες ότι η επιστήμη
και οι μεγάλες ιδέες θα οδηγούσαν τον άνθρωπο και την κοινωνία στην πρόοδο, στην
επίλυση όλων των προβλημάτων και την ευημερία διαψεύστηκαν σε μεγάλο βαθμό και το
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γεγονός αυτό προκάλεσε την ‘απομυθοποίηση’ της λογικής, alteris verbis την αποκαθήλωση
του ορθού λόγου ως της μοναδικής αντικειμενικής αλήθειας (Φρυδάκη, 2009). Η γνώση
αποκτά πλουραλιστικό χαρακτήρα και η ασυνέχεια, το χαοτικό, το νεφελώδες, το αμφίσημο
γίνονται πλέον αποδεκτά ως φορείς νοήματος.
Ως εκ τούτου, το συναίσθημα άρχισε να ανακαλύπτεται εκ νέου και να βγαίνει από
την αφάνεια, στην οποία είχε εκτοπιστεί ως συνέπεια της ειδωλοποίησης της λογικής και του
αποδεικτικού λόγου. Η συνειδητοποίηση αυτή του ανθρώπου ότι η λογική δεν είναι πανάκεια
μας οδηγεί συνειρμικά στον Πλάτωνα στην εποχή της ωριμότητάς του, όταν ο Έλληνας
φιλόσοφος έγραφε στον ‘Φίληβο’ ότι το συναίσθημα είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Ο
άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με μια ζωή γεμάτη γνώση και σοφία, αλλά
χωρίς ‘βιώματα ηδονής ή πόνου’ (Dodds, 1996). Στη μετανεωτερική εποχή, λοιπόν, η λογική
βαδίζει χέρι-χέρι με το συναίσθημα.
Ειπώθηκε παραπάνω ότι η νεωτερική εποχή σφραγίστηκε από τις μεγάλες ιδέες που
επιχείρησαν να δώσουν μια ερμηνεία του κόσμου με οικουμενική ισχύ. Η κατάρρευση των
μεγάλων αυτών ιδεών συμπαρέσυρε και το τέλος των ‘μεγάλων αφηγήσεων’, οι οποίες
απώλεσαν την αξιοπιστία τους (Λυοτάρ, 1979). Η κατάρρευση των επιστημολογικών
παραδοχών που επικρατούσαν, καθώς και των ιδεολογιών, των μεγάλων αφηγήσεων δηλαδή,
δημιούργησαν ένα πνευματικό και ηθικό κενό, που ήταν συνακόλουθα και κενό νοήματος.
Με ποιες αρχές και με ποια κριτήρια ο άνθρωπος θα ερμήνευε τώρα τον κόσμο; Ο Giddens
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εμφανίστηκε επιτακτική η ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη
γλώσσα, για να περιγραφούν τα τεκταινόμενα και να προσδοθεί νόημα και σημασιολογικό
βάρος σε αυτά (Giddens, 1990).
4. Ο ρόλος της αφήγησης στη μετανεωτερικότητα
Το κενό που δημιουργήθηκε ήρθε να καλύψει η γλώσσα της αφήγησης, της μικρής αφήγησης
που εμπνέεται από τις εμπειρίες της καθημερινότητας, τόσο της προσωπικής όσο και της
επαγγελματικής. Ο άνθρωπος άρχισε να ανακαλύπτει ξανά την αξία της αφήγησης στη ζωή
του. Η αφήγηση είναι μια παλαιά ανθρώπινη πρακτική που συναντάται σε όλους τους
πολιτισμούς (Jenkins, 2006) και χρησιμοποιούνταν, πέραν της ψυχαγωγίας, με σκοπό να
μεταλαμπαδεύσει γνώσεις, αξίες, κανόνες από γενιά σε γενιά (Snowden, 1999). Γιατί, όμως,
χρησιμοποιούνταν η αφήγηση ιστοριών και όχι κάποιος άλλος τρόπος; Κατά πρώτον, γιατί,
όπως φαίνεται, οι άνθρωποι τείνουν να συγκρατούν γνώσεις που κωδικοποιούνται και
μεταδίδονται με τη μορφή ιστοριών (Schank & Abelson 1995). Και δεύτερον και πιο
σημαντικό, γιατί με την αφήγηση η όποια πληροφορία ή γνώση μπορεί να μεταφερθεί με πιο
προσωπικό τρόπο (Post, 2002). Άλλωστε, η αφήγηση ιστοριών εμπεριέχει σε καθοριστικό
βαθμό την εμπλοκή του συναισθήματος και την εκδήλωσή του. Σύμφωνα με την Simmons,
καταλυτικό ρόλο στην αφήγηση μιας ιστορίας διαδραματίζει η ‘προσθήκη συναισθηματικού
περιεχομένου’ (Simmons, 2002).
Καθίσταται, λοιπόν, προφανές γιατί η εκ νέου ανακάλυψη της αφηγηματικής τεχνικής
είναι απόρροια της μετανεωτερικότητας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η αφήγηση
συνδέεται στενά με την έκφραση του συναισθήματος, η σημαντικότητα του οποίου, όπως
είδαμε, αναγνωρίστηκε – ή, καλύτερα, ανακαλύφθηκε εκ νέου – κατά τη μετανεωτερική
εποχή. Πέραν τούτου, η αφήγηση ιστοριών, αλλά και οι ιστορίες αυτές καθεαυτές επιτελούν
και μία άλλη λειτουργία, που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την κατανόηση, ταξινόμηση και
ερμηνεία πολύπλοκων νοημάτων. Η χρήση συμβολισμών και αφαιρέσεων, η οποία
συναντάται κατά κόρον στη γλώσσα της αφήγησης, παρέχει τη δυνατότητα στον άνθρωπο,
λειτουργώντας και επιδρώντας στο υποσυνείδητο, να προσπελάσει και να κατανοήσει πολλά
επίπεδα πολυπλοκότητας. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος ερμηνεύει πράγματα, φαινόμενα
και καταστάσεις, χωρίς πολλές φορές να το συνειδητοποιεί. Και αυτό γιατί κατά τη νοητική
αυτή διεργασία δεν μεσολαβεί η λογική, η οποία λόγω της πεπερασμένης φύσης της μπορεί
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να αποτελέσει ακόμη και τροχοπέδη για την ολοκλήρωση της διεργασίας αυτής. Οι μικρές
προσωπικές αφηγήσεις, λοιπόν, μπορούν να μεταφέρουν γνώσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές,
αξίες, βοηθούν τον άνθρωπο να εναρμονιστεί με το περιβάλλον του και να κατανοήσει τον
εαυτό του και τους άλλους.
Έτσι, στην εποχή της μετανεωτερικότητας ο άνθρωπος ανακαλύπτει εκ νέου τη
χαμένη του αθωότητα. Ανακαλύπτει παλιές συνταγές και τεχνικές που χρησιμοποιούσε η
λαϊκή σοφία και παράδοση, αλλά η βιομηχανική νεωτερική εποχή τις είχε εκθρονίσει ως
αναξιόπιστες ή μη αποτελεσματικές. Η αφήγηση, που θεωρείτο στη νεωτερική εποχή
συνώνυμη του μύθου και είχε απορριφθεί ως φορέας υποκειμενικών εντυπώσεων και
αποτιμήσεων, μετατοπίζεται ξανά στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος.
5. Ο ρόλος της αφήγησης στις οργανώσεις
Mέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο που σκιαγραφήθηκε παραπάνω, η αξία της αφήγησης και της
αφηγηματικής τεχνικής επαναπροσδιορίστηκε και στον εργασιακό χώρο και στο χώρο των
οργανώσεων. Η επιστημονική έρευνα άρχισε να εξετάζει το ρόλο και τις λειτουργίες που
επιτελεί η αφήγηση στον εργασιακό / επαγγελματικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, άρχισε να
διατυπώνεται όλο και πιο συχνά η άποψη ότι η αφηγηματική τεχνική μπορεί να συμβάλει
στην εξοικείωση των ατόμων με κανόνες, συμπεριφορές και αξίες, να εδραιώσει ένα κλίμα
εμπιστοσύνης, να βοηθήσει στην μετάδοση της γνώσης στο πλαίσιο των οργανώσεων (Sole
& Wilson 2002). Η φαντασία που επιστρατεύεται κατά τη νοητική διεργασία αλλά και την
πράξη της αφήγησης παρέχει τη δυνατότητα αναπλαισίωσης των επίσημων οργανωσιακών
αρχών και πρακτικών και επιτρέπει μια, προσωρινή έστω, επικράτηση του συναισθήματος
έναντι της λογικής και της απροσδιοριστίας έναντι του ελέγχου (Gabriel, 1995).
Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι με την αφήγηση μπορεί να μεταφερθεί στις
οργανώσεις η λεγόμενη ‘άρρητη’ γνώση (Nelson and Winter, 1982), η οποία είναι δύσκολο
να μεταφερθεί με άλλον τρόπο (Nonaka, Toyama & Konno, 2001). Η άρρητη γνώση
νοηματοδοτείται αντιστικτικά με τη ρητή γνώση, η οποία μπορεί να διατυπωθεί και να
μεταδοθεί με τη χρήση τυποποιημένης γλώσσας, δηλαδή με τη χρήση γραμματικών όρων,
μαθηματικών τύπων, προδιαγραφών κλπ. (Polanyi, 1967). Αντίθετα, η άρρητη γνώση είναι η
γνώση που δεν μπορεί να αναλυθεί σε κατηγορίες, να ‘τεμαχιστεί’, να παραμετροποιηθεί.
Είναι η προσωπική γνώση που πηγάζει από την ατομική εμπειρία και περικλείει
απροσδιόριστους παράγοντες, όπως προσωπικές πεποιθήσεις, συγκεκριμένη οπτική γωνία
και συστήματα αξιών.
Οι μάνατζερ, λοιπόν, και οι ηγέτες των οργανισμών και επιχειρήσεων, οι οποίοι μέχρι
πρότινος είχαν αναπτύξει έναν τρόπο ομιλίας που στηριζόταν στην απόδειξη και το
επιχείρημα, άρχισαν να συνειδητοποιούν πως, για να πείσουν ή να παρακινήσουν τους
συνεργάτες τους, έπρεπε πρώτα να ‘μιλήσουν’ στην καρδιά τους, να ‘αγγίξουν΄ το
συναίσθημά τους. Έτσι λοιπόν, τα ηγετικά στελέχη οργανισμών αρχίζουν όλο και
περισσότερο να χρησιμοποιούν την αφήγηση ιστοριών, προκειμένου να προσανατολίσουν,
να πείσουν, να μετασχηματίσουν ή να μεταδώσουν το όραμα του οργανισμού. Με τον τρόπο
αυτό έχουν τη δυνατότητα να μεταδώσουν πολύπλοκα νοήματα και ιδέες και να
παρακινήσουν σε δράση, να ενθαρρύνουν την αλλαγή και την καινοτομία.
Ουσιαστικά η αφήγηση δεν αναφέρεται στις αξίες που θέλει να τονίσει ο αφηγητής,
να εμφυσήσει στους αποδέκτες της αφήγησής του. Αυτές ενσωματώνονται ή αλλιώς
‘ενσαρκώνονται’ μέσα στην αφήγηση και μεταδίδονται στον άλλο σαν εμπειρία. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία μετάδοσης της εμπειρίας στον άλλο με προσωπικό τρόπο εμπλέκουν
συναισθηματικά τον αποδέκτη της αφήγησης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να δεσμεύεται για
δράση.
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6. Παραδείγματα ιστοριών αλλαγής και καινοτομίας
Προς επίρρωση όσων αναφέραμε έως τώρα, θα ήθελα να περάσω σε πιο συγκεκριμένα
παραδείγματα, προκειμένου να καταδειχθεί στην πράξη πώς η αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί
να μεταφέρει γνώσεις και εμπειρίες με πιο προσωπικό τρόπο και προσωποποιημένο τρόπο,
να εμπνεύσει και να παρακινήσει σε δράση.
7. Ιστορία 1η: «Το δάσος εκεί που πάντα βρέχει»
Η πρώτη ιστορία που θα σας αφηγηθώ είναι μια ιστορία που έγραψα εγώ η ίδια. Μια ιστορία
που είναι γραμμένη σαν παραμύθι:
«Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα δάσος που έβρεχε πολύ -το ονομαζόμενο «Εκεί
που πάντα βρέχει» - όλα τα ζώα που ζούσαν εκεί είχαν συνηθίσει τόσο πολύ στις συνεχείς
βροχοπτώσεις, που πίστευαν πως έτσι είναι τα πράγματα παντού και έτσι πρέπει να είναι σε
ένα δάσος. Να βρέχει συνέχεια.
Στο δάσος αυτό ζούσε ο Τίτος ο Τρυποκάρυδος. Σαν τρυποκάρυδος που ήταν, του
άρεσε να κάνει τρύπες στους κορμούς των δέντρων. Αυτή ήταν η δουλειά του άλλωστε.
Μια μέρα έπεσε μια μεγάλη νεροποντή και όλο το δάσος πλημμύρισε. Κορμοί
δέντρων ξεριζώθηκαν, πολλές φωλιές καταστράφηκαν και τα καημένα τα ζώα που ζούσαν σε
αυτές έμειναν άστεγα.
Ο Τίτος είχε μια ιδέα. «Γιατί να μην αξιοποιήσουμε τους πεσμένους κορμούς των
δέντρων και να φτιάξουμε με αυτούς ένα ωραίο στέγαστρο για το δάσος μας; Θα
αξιοποιούσαμε τους πεταμένους κορμούς και θα γλυτώναμε από τέτοιες καταστροφές».
Το είπε στον Άγη, τον Αετό, που ήταν ο αρχηγός των ζώων του δάσους. «Και αν δεν
πετύχει; Έχουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα, Τίτο, να ασχοληθούμε», του απάντησε
εκείνος.
Ο Τίτος απογοητεύτηκε, μα δεν το έβαλε κάτω. Πήγε και βρήκε τον Κωστή τον
Κάστορα που του άρεσε να ροκανίζει ξύλα και να φτιάχνει φράγματα στον ποταμό και του
είπε την ιδέα του.
«Ο Άγης τι λέει;», ρώτησε ο Κωστής. «Ο Άγης δε συμφωνεί. Μα αν το δει
τελειωμένο είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβει πόσο χρήσιμο είναι».
Έτσι και έγινε. Οι δυο φίλοι έφτιαξαν μαζί ένα στέγαστρο και το δοκίμασαν σε ένα
σημείο του δάσους. Το σημείο παρέμενε στεγνό και προστατευμένο.
Τα άλλα ζώα είδαν το αποτέλεσμα και τους άρεσε. «Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί τόσον
καιρό;», αναφώνησαν. Και ο Άγης, όταν το είδε, κατάλαβε τη χρησιμότητά του. Παρήγγειλε
ένα στέγαστρο για όλο το δάσος.
Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! (Γκέγκας, Α., Κοσεγιάν, Χ.,
Μαντζαρίδου, Α., Μαρκιανίδου, Ε., & Μακρή, Β., 2017)
Πρόκειται για μια απλή ιστορία, η οποία θα μπορούσε να ειπωθεί και σαν παραμύθι
σε μικρά παιδιά, καθότι χρησιμοποιείται η τεχνική του ανθρωπομορφισμού, της απόδοσης
δηλαδή ανθρώπινων χαρακτηριστικών (σκέψεις, εκφράσεις, ομιλία, κινήσεις, λογική κ.α.) σε
ζώα ή άλλες μη ανθρώπινες οντότητες. Ωστόσο, ο κάθε άνθρωπος που εργάζεται σε έναν
οργανισμό, μία εταιρεία ή μία επιχείρηση μπορεί να βρει αναλογίες με συμπεριφορές και
περιστατικά από τον επαγγελματικό του βίο – περιστατικά, για παράδειγμα, όπου εισηγήθηκε
μία αλλαγή ή καινοτομία και βρήκε ή όχι ‘ευήκοα ώτα’. Πέραν τούτου, η ιστορία έχει σαφές
μήνυμα, επιμύθιο. Το κύριο μήνυμά της είναι πως κάθε άνθρωπος μπορεί να επιτύχει την
αλλαγή, να προωθήσει μια καινοτόμα ιδέα στην εργασία του παρά τις αντιξοότητες και τα
εμπόδια που πιθανόν να ανακύψουν. Αρκεί να έχει επιμονή, να μην απογοητεύεται, να
προβεί στους κατάλληλους χειρισμούς και να βρει και να δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα
ανθρώπων που θα τον υποστηρίξει σε αυτό. Κοντολογίς, η ιστορία αυτή είναι μια ιστορία για
την αλλαγή. Μια ιστορία που μας παρακινεί, μας ενθαρρύνει να τολμήσουμε, να
δοκιμάσουμε.
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Η ιστορία αυτή έχει δημοσιευθεί στο εκπαιδευτικό υλικό του επιμορφωτικού
προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ». Το
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, ο φορέας στον οποίο εργάζομαι, είναι ο κατεξοχήν φορέας που
έχει ως σκοπό του την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα. Για το σκοπό αυτό
σχεδιάζει, διοργανώνει και υλοποιεί πληθώρα επιμορφωτικών προγραμμάτων. Μεταξύ
αυτών υπάρχουν και προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο τους την επιμόρφωση των
υπαλλήλων του Δημοσίου στις λεγόμενες κοινωνικές ή ‘ήπιες δεξιότητες’ (soft skills), όπως
έχουν επικρατήσει να ονομάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Υπάρχουν, δηλαδή,
προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν τη δυναμική της ομάδας, το coaching και το
mentoring, την τέχνη της πειθούς, την τέχνη της διαπραγμάτευσης και επίτευξης συμφωνίας.
Μεταξύ αυτών, υπάρχει και ειδικό πρόγραμμα για την Αφηγηματική Τεχνική ως Διοικητική
Πρακτική.
Ιστορία 2η: «Ο πρώτος πιγκουίνος»
Η δεύτερη ιστορία που θα ήθελα να επικαλεστώ και να μοιραστώ μαζί σας δεν είναι δική
μου. Είναι μια ιστορία του Ράντυ Πάους. Ο Ράντυ Πάους ήταν καθηγητής Επιστήμης
Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των ΗΠΑ. Ο Ράντυ Πάους δεν υπάρχει
πια. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το 2008. Προτού πεθάνει όμως, έδωσε μια τελευταία
διάλεξη, για να μεταλαμπαδεύσει τις πιο σημαντικές κατά τον ίδιο εμπειρίες της ζωής του. Η
διάλεξη αυτή, στη συνέχεια, αποτυπώθηκε στο χαρτί και έγινε παγκόσμιο best seller.
Λέει, λοιπόν, ο Πάους πως, όταν δίδασκε στο πρόγραμμα «Δημιουργία Εικονικών
Κόσμων», είχε καθιερώσει στο τέλος κάθε εξαμήνου να δίνει ένα βραβείο σε μια ομάδα
φοιτητών του. Τι ήταν το βραβείο αυτό; Ήταν ένα λούτρινο ζωάκι, ένας πιγκουίνος. Ονόμαζε
δε το βραβείο αυτό «Βραβείο του Πρώτου Πιγκουίνου». (Πάους, 2009).
Σε ποιον έδινε το βραβείο αυτό; Στην ομάδα που τολμούσε να δοκιμάσει νέες
πρωτότυπες ιδέες, αλλά αποτύγχανε να εκπληρώσει τον αρχικό της στόχο. Ήταν ένα
βραβείο, λέει χαρακτηριστικά ο Πάους, ένδοξης αποτυχίας. Γιατί ονόμασε έτσι ο Πάους το
βραβείο αυτό; Όλοι έχουμε δει ντοκιμαντέρ με πιγκουίνους από την Ανταρκτική, δεν είναι
έτσι; Τι κάνουν λοιπόν οι πιγκουίνοι; Πέφτουν όλοι από τον πάγο μέσα στο νερό για να
βρουν τροφή. Στη θάλασσα όμως μπορεί να παραμονεύουν αρπακτικά, όπως λευκές
αρκούδες, φάλαινες όρκα, που καραδοκούν για να αρπάξουν και να κατασπαράξουν τον
πρώτο πιγκουίνο που θα πέσει στο νερό. Οι πιγκουίνοι ξέρουν τους κινδύνους. Ωστόσο, ένας
από όλους, ο πιο τολμηρός, πέφτει πρώτος και ανοίγει δρόμο για τους υπόλοιπους.
Για μας τους ανθρώπους η δοκιμή καινοτόμων ιδεών δεν έχει τόσο τραγικά
αποτελέσματα. Μόνοι μας οι άνθρωποι πολλές φορές φοβόμαστε το άγνωστο. Φοβούμαστε
να ρισκάρουμε στη ζωή μας, στην εργασία μας. Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε διαφορετικά; Να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί; Να τολμήσουμε;
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«Η Έξαρση του Ρατσισμού στα Ελληνικά Σχολεία, Η Συγκυρία της
Οικονομικής Κρίσης και η Σημασία της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής:
Απόψεις Εκπαιδευτικών»

Abstract:
This lecture deals with the extent of racism and xenophobia in Greek society. In what way
and degree does the economical crisis affect the rise of these phenomena? The conduction of
a quantitative research in the framework of school community has been chosen to give
prominence to this problem. Subsequently, the potential of capitalization of the cross-cultural
counseling in the educational field is tested. In this project are cited the aspects of racism
which take place in the school environment, the possible rise of the phenomenon with the
conjuncture of economical recession and the discretion of effective approaches by teachers
based on the tools of the cross-cultural counseling. In order to conduct this research teachers
of primary education, who work in multicultural school environments, have been taken as
samples, Using school as a starting point, the teacher is challenged to alleviate or if it is
possible to eliminate the phenomenon of xenophobia in Greek family.
Keywords: Racism, xenophobia,, economical crisis, multicultural school environments,
cross-cultural counseling
Λέξεις-κλειδιά: Ρατσισμός, ξενοφοβία, οικονομική κρίση, πολυπολιτισμικά σχολικά
περιβάλλοντα, Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
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1. Εισαγωγή
Ο ρατσισμός ορίζεται ως κοινωνική ή πολιτική πρακτική διακρίσεων που υφίστανται κάποιες
φυλές, κοινωνικές ομάδες ή μεμονωμένα άτομα από άλλους που θεωρούν τους ίδιους
«ανώτερους», τόσο σε βιολογικό όσο και σε κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό επίπεδο. Η
παραδοχή της ανισότητας βασίζεται σε ακραίες και αντιεπιστημονικές θεωρίες που
προσπαθούν να την στηρίξουν σε βιολογικά και κληρονομημένα χαρακτηριστικά. Η
πρακτική αυτή εξυπηρετεί την καλλιεργημένη αντίληψη των μελών μιας φυλής, εθνικής ή
κοινωνικής ομάδας ότι οφείλουν να περιφρουρήσουν την αμιγή σύσταση, την καθαρότητα
της ομάδας τους, καθώς και τον κυριαρχικό τους ρόλο έναντι των υπολοίπων φυλετικών,
εθνικών, κοινωνικών και άλλων ομάδων, που θεωρούνται από αυτά κατώτερες.
Η μετανάστευση συνδέεται άρρηκτα με την εμφάνιση και την εκδήλωση ρατσιστικών
φαινομένων υπό τη μορφή κοινωνικών ανισοτήτων και περιστατικών περιθωριοποίησης των
ατόμων που διαφοροποιούνται γλωσσικά, εθνικά και πολιτισμικά. Η μορφή αυτή ονομάζεται
«φυλετικός ρατσισμός» και ορίζεται ως «η πολιτική ιδεολογία που κατατάσσει τους
ανθρώπους σε μια αξιολογική κλίμακα, υποστηρίζοντας την ανωτερότητα μιας φυλής και
αποβλέποντας στη διατήρηση της καθαρότητάς της και στην κυριαρχία της επί των άλλων 2».
Φυλετικός ρατσισμός και μάλιστα ακραίος κάποιες φορές διακρίνεται και στην Ελλάδα, η
οποία αποτελεί χώρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων.
Ο φυλετικός ρατσισμός περνάει με πολλές μορφές και μέσα στις σχολικές αίθουσες,
καθώς αυτές αποτελούν μικρόκοσμο και καθρέπτη της κοινωνίας. Οι γενικεύσεις και οι
προκαταλήψεις που κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία διαμορφώνουν τις αντίστοιχες
ομαδοποιήσεις και αψιμαχίες στο σχολικό περιβάλλον. Απότοκα αποτελούν η βία και η
επιθετικότητα, τα στερεότυπα και τα παρατσούκλια, η αδιαφορία για την αξία της
ανθρώπινης υπόστασης, η έλλειψη ανεκτικότητας, η κοινωνική διάκριση και ο αποκλεισμός.
Με τον όρο βία δεν εννοείται μόνο η σωματική, αλλά και η ψυχολογική και λεκτική. Μορφές
βίας που κάποιες φορές είναι πιο επιβλαβείς για το παιδί, καθώς επηρεάζουν τη
ψυχοσύνθεσή του και προκαλούν σημάδια που δεν επουλώνονται εύκολα.
Η έξαρση των ρατσιστικών φαινομένων είναι εντονότερη σε περιόδους οικονομικής
κρίσης. Σύμφωνα με μια νέα αμερικάνικη επιστημονική έρευνα, «όταν μια οικονομία
πλήττεται από ύφεση και κρίση, τότε οι έγχρωμοι είναι πιο πιθανό να φαίνονται στα μάτια
των άλλων ανθρώπων ακόμη πιο μαύροι». Η μελέτη δείχνει ότι, από ψυχολογική άποψη, η
οικονομική κρίση τείνει ασυνείδητα να ενισχύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις
ρατσιστικές διακρίσεις3. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που πλήττει αναμφίβολα και την
ελληνική κοινωνία, αποτελεί παράγοντα πολλαπλών ανατροπών. Οδηγεί τη χώρα σε ηθικές,
κοινωνικές στρεβλώσεις και κινδύνους αναστροφής των κατακτήσεων του παρελθόντος που
αφορούν στον σεβασμό των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, αναφορικά με την αποδοχή της
διαφορετικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Ερευνών, το 65% των
Ελλήνων υποστηρίζουν πως οι μετανάστες κάνουν κακό στην ελληνική οικονομία.
Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν σε ποσοστό 63% πως η χώρα έχει γίνει χειρότερο μέρος για να
ζει κανείς εξαιτίας των μεταναστών και σε ποσοστό 57% ότι η πολιτική ζωή της Ελλάδας
υποβαθμίζεται και δεν εμπλουτίζεται από την παρουσία των μεταναστών. Ακόμη, γεγονός
αποτελεί ότι έξι στους δέκα Έλληνες θεωρούν τους μετανάστες απειλή για τη ζωή και την
κοινωνία4.
Προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην ενσωμάτωση των ατόμων που
διαφοροποιούνται πολιτισμικά, δημιουργήθηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα η Διαπολιτισμική
Συμβουλευτική. Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική έχει τις θεωρητικές της ρίζες στη
2

http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Ratsismos.htm
Εφημερίδα «Έθνος» (2014)
4
Εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» (2017)
3
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συνθήκη της πολυπολιτισμικότητας, η οποία δεν συνίσταται απλά στην συνύπαρξη
διαφορετικών ομάδων. Προϋποθέτει την γνώση άλλων πολιτισμών, τον σεβασμό και την
αποδοχή της ετερότητας, την ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με τους
«άλλους» που θεωρούνται «διαφορετικοί», την ενθάρρυνση της ενσωμάτωσής τους στο νέο
πολιτισμικό περιβάλλον και την κατανόηση των ψυχολογικών και διαπροσωπικών
δυσκολιών που εμφανίζουν τα μέλη των πολιτισμικών ομάδων λόγω των ψυχοπιεστικών
καταστάσεων που αντιμετωπίζουν. Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική θέτει ορισμένους
στόχους, που αφορούν στην εμπέδωση της κουλτούρας, του πολιτισμού και του ιστορικού
μετανάστευσης. Θεωρείται αναγκαία η κατανόηση του σημαντικού ρόλου που έχουν παίξει
στη ζωή του μετανάστη φαινόμενα και ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η περιθωριοποίηση και
οι διακρίσεις.
Η ελπίδα για τη μείωση ή και την εξάλειψη των ρατσιστικών φαινομένων της
κοινωνίας εναποτίθεται πλέον στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, σε συνδυασμό με τη
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική. Γεγονός θεωρείται ότι η απόκτηση παιδείας αποτελεί τρόπο
αντιμετώπισης του ρατσισμού απέναντι στη διαφορετικότητα. Η εκπαίδευση μπορεί να
επηρεάσει τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων στη φάση κατά την
οποία αυτή διαπλάθεται, με στόχο τη διευκόλυνση της αποδοχής της ετερότητας και της
αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. Η
ανθρωπιστική παιδεία είναι δυνατό να συμβάλλει στη στενότερη επικοινωνία και συνεργασία
μεταξύ των ανθρώπων ανεξαρτήτου χρώματος, φύλου, καταγωγής, επαγγέλματος και να
βοηθήσει στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των αλλοδαπών. Η παιδεία συμβάλλει στην
απομάκρυνση από τον φανατισμό και τις προκαταλήψεις, βοηθώντας στην επανατοποθέτηση
σε σωστότερες και δικαιότερες βάσεις των σχέσεων με τους συνανθρώπους και στην
παρουσίαση των θετικών γνωρισμάτων της διαφορετικότητας. Μέσω της παιδείας και της
προσωπικής καλλιέργειας, οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν να σέβονται, να αγαπούν, να
συνεργάζονται και να συνυπάρχουν ειρηνικά μέσα στην κοινωνία.
Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες προσπάθειες
εισχώρησής της στην εκπαίδευση, καθιστώντας τους εκπαιδευτικούς ως συμβούλους για την
αντιμετώπιση των ρατσιστικών φαινομένων στα πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα. Ο
συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σχολικού
κλίματος αλληλεγγύης και προσφοράς. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός σήμερα αποκτά και τον
ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στη χώρα υποδοχής και στους αλλοδαπούς μαθητές.
Καλείται να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα προκύπτουν και ταυτόχρονα οφείλει να
λαμβάνει υπόψη του τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών που προέρχονται από άλλες
χώρες, να κατανοεί τα προβλήματά τους και να διαμορφώνει τη μαθησιακή διαδικασία με
τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τους αλλοδαπούς να μάθουν την ελληνική γλώσσα ως
δεύτερη γλώσσα, να γνωρίσουν τα πολιτισμικά στοιχεία της χώρας υποδοχής και ταυτόχρονα
να αποκτήσουν την ικανότητα της επικοινωνίας με τους ντόπιους μαθητές.
Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, παρόλο που ανοίγει νέους ορίζοντες στην
αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα πολυπολιτισμικά σχολικά
περιβάλλοντα, συναντά εμπόδια στην υλοποίησή της. Η απουσία εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και σεμιναρίων σχετικών με τη διαπολιτισμική αγωγή των παιδιών και τους
τρόπους αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας καθιστά ακόμη δυσκολότερο το
έργο των εκπαιδευτικών σε πολυπολιτισμικά πλαίσια. Οι ελλείψεις αυτές τους οδηγούν
συχνά σε μεροληπτικούς ή εσφαλμένους παιδαγωγικούς χειρισμούς.
Επιπρόσθετα, μέσα από έρευνες διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν
ξενοφοβικές και εθνοκεντρικές αντιλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν αποδέχονται την
ισοτιμία των μορφωτικών κεφαλαίων των αλλοδαπών μαθητών και δεν επιθυμούν να τα
αξιοποιούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν παρέχουν τις ίδιες
ευκαιρίες στα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής και είναι συχνό το φαινόμενο κατά το οποίο
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εθελοτυφλούν στα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι αυτοί οι μαθητές. Επίσης,
σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί, έχει διαπιστωθεί ότι συχνά οι προσδοκίες των
εκπαιδευτικών για αυτούς τους μαθητές είναι κατά κανόνα χαμηλές. Στις περιπτώσεις που
ισχύει κάτι ανάλογο, παρέχουν στα παιδιά λιγότερες ευκαιρίες για μορφωτική ανάπτυξη, δεν
τα ενθαρρύνουν να βελτιωθούν και να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους και τις κλίσεις τους,
με αποτέλεσμα τα ίδια τα παιδιά να αποσύρονται από την προσπάθεια για μάθηση5.
Γεγονός αποτελεί ότι η εκπαίδευση των παιδιών στην Ελλάδα είναι εθνοκεντρική και
μονοπολιτισμική. Αυτό διαφαίνεται από το άρθρο 16 στην παράγραφο 2 του ισχύοντος
συντάγματος, όπου αναφέρονται τα εξής: «Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του
κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των
Ελλήνων, της ανάπτυξης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και της διάπλασής τους
σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες6». Το ελληνικό σχολείο μεταδίδει γνώσεις σχετικά με
το ελληνικό έθνος και τονίζει την υπεροχή της ελληνικής φυλής. Μέσα στον χώρο του
σχολείου, τα παιδιά δεν ενθαρρύνονται να γνωρίσουν άλλες κοινωνίες και πολιτισμούς και
έρχονται σε επαφή μόνο με την κουλτούρα του έθνους. Όπως διαφαίνεται λοιπόν, μέλημα
της εκπαίδευσης είναι να αφομοιώσει τα άτομα που διαφοροποιούνται πολιτισμικά.
2. Έρευνα
Ανατρέχοντας στις παραπάνω πληροφορίες, όπως γίνονται γνωστές από πλήθος πηγών και
ερευνών που διεξήχθησαν τα τελευταία κυρίως χρόνια, γεννήθηκε η ανάγκη διερεύνησης των
απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά στα ζητήματα φυλετικού ρατσισμού που
παρουσιάζονται στα πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα. Η συγκεκριμένη έρευνα
στοχεύει αφενός στη διερεύνηση των μορφών ρατσισμού που μπορούν να εντοπίσουν οι
εκπαιδευτικοί εντός του σχολικού χώρου, και αφετέρου στους τρόπους με τους οποίους οι
ίδιοι επιχειρούν να μειώσουν τα φαινόμενα αυτά. Γίνεται μια προσπάθεια ώστε να γίνουν
εμφανείς οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στην μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών όσον
αφορά στο συγκεκριμένο πρόβλημα, προκειμένου να υπάρξουν μετέπειτα και οι κατάλληλες
συνθήκες για την εξάλειψή του. Σε μία κοινωνία που η πολυπολιτισμικότητα είναι πλέον
μέρος της ταυτότητάς της, θεωρείται ατυχές και παράλογο το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό
σύστημα δεν είναι ακόμα σε θέση να αφομοιώσει την Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και
Εκπαίδευση προς όφελος των μελλοντικών πολιτών της.
2.1 Δείγμα
Δείγμα της παρούσας έρευνας είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι και
νηπιαγωγοί, που εργάζονται σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα σε σχολεία της
Καρδίτσας και της Αργολίδας. Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν 32 ερωτηματολόγια από
εκπαιδευτικούς του νομού Καρδίτσας και 25 του νομού Αργολίδας.
2.2 Ερευνητικά ερωτήματα
Συνοπτικά, τα ερευνητικά ερωτήματα εστιάζουν στη διερεύνηση και διαπίστωση μορφών
ρατσισμού που παρατηρούνται ανάμεσα σε μαθητές σε πολυπολιτισμικά σχολικά
περιβάλλοντα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους ένας εκπαιδευτικός μπορεί να
παρέμβει στη μείωση/εξάλειψη ανάλογων φαινομένων. Στόχος μέσα από τις ερωτήσεις ήταν
να διερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών στα ρατσιστικά φαινόμενα που εκδηλώνονται
στο σχολικό περιβάλλον καθώς και τα εργαλεία με τα οποία οι ίδιοι επιχειρούν την μείωση/
εξάλειψη αυτών των φαινομένων. Βασικό μέλημα ήταν να γίνουν εμφανείς οι ελλείψεις των
εκπαιδευτικών στην πληροφόρηση όσον αφορά στη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και

5
6

Ιωάννα Τσιτσίνια, 2003
Σύνταγμα, Βουλή των Ελλήνων
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Εκπαίδευση και να γίνει κατανοητή η ανάγκη έγκυρης πληροφόρησης και περαιτέρω
επιμόρφωσής τους στον τομέα αυτό.
2.3 Μέθοδος- Ανάλυση δεδομένων
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας ήταν το
ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα, καθώς η
μία μέθοδος συμπληρώνει την άλλη. Ο τύπος ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, καθεμία από τις οποίες αποσκοπούσε σε συγκεκριμένο
λόγο. Οι ανοικτές ερωτήσεις επιλέχθηκαν ώστε να παρουσιαστεί μια πιο καθαρή εικόνα των
στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ύπαρξη και την
αντιμετώπιση των ρατσιστικών φαινομένων στο σχολικό περιβάλλον. Προτιμήθηκαν σε
ορισμένες περιπτώσεις ώστε οι ερωτώμενοι να μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους
ελεύθερα. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις αποσκοπούσαν στον σχηματισμό μιας
αντικειμενικής εικόνας του φαινομένου και στην ταχύτερη κωδικοποίηση των
αποτελεσμάτων. Προτιμήθηκαν κυρίως οι διχοτομικές ερωτήσεις, καθώς και οι ερωτήσεις
βαθμονόμησης. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς, τα συμπλήρωσαν μόνοι
τους, αφού τους είχε δοθεί ελευθερία χρόνου.
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους στόχους της έρευνας, τη χρήση των
δεδομένων, τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν χωρίς όμως να ασκηθεί πίεση για τη
συμμετοχή τους ή για τις απαντήσεις τους σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πληροφορήθηκαν
επιπλέον ότι τα στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν πουθενά αλλού χωρίς την άδειά τους.
Τέλος, δε χρειαζόταν να συμπληρώσουν το όνομά τους στα ερωτηματολόγια, προκειμένου
να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές
ενότητες, οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται διεξοδικά παρακάτω. Η ανάλυση γίνεται
μέσα από την παρουσίαση των κυριότερων περιγραφικών αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων
στο θέμα που διερευνάται. Στο αμέσως παρακάτω υποκεφάλαιο απαντώνται και
ερμηνεύονται τα ερευνητικά ερωτήματα.
2.4 Παρουσίαση δεδομένων
Στην πρώτη ερώτηση ερευνήθηκαν οι εθνικότητες των μαθητών που φοιτούν στο σχολικό
περιβάλλον όπου εργάζονται οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι στα συγκεκριμένα σχολεία φοιτούν μαθητές από την Ελλάδα, την
Αλβανία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Ρωσία, την Ινδία, τις Φιλιππίνες, την Ουκρανία, το
Μπαγκλαντές, το Πακιστάν και την Κίνα. Πρόκειται για σχολεία με έντονα πολυπολιτισμικά
στοιχεία και μαθητές με καταγωγή από πολλά διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σε
πολλές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν και την ύπαρξη μαθητών Ρομά στο σχολείο
τους, παρόλο που πολλοί από αυτούς διευκρίνιζαν πως πρόκειται για ελληνικής ιθαγένειας
μαθητές. Το γεγονός αυτό αφήνει να διαφαίνεται ο διαχωρισμός των Ρομά μαθητών στα
ελληνικά σχολεία.
Πώς κρίνετε τη συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων μαθητών
και των μαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων;
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Συνεχίζοντας, η δεύτερη ερώτηση ερευνούσε τη συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων
μαθητών και των μαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών
κυμαίνονται από «μέτρια» έως «πολύ καλή». Συγκεκριμένα, το 37% των ερωτηθέντων
απάντησαν πως η συνεργασία τους είναι πολύ καλή, το 49% πως είναι καλή και το 14% πως
είναι μέτρια. Κανένας εκπαιδευτικός δεν απάντησε πως η συνεργασία τους είναι ανύπαρκτη.

Στην τρίτη ερώτηση που διερευνούσε ρατσιστικές συμπεριφορές ανάμεσα σε
Έλληνες μαθητές και μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, τα αποτελέσματα είναι αρκετά
απρόσμενα, αν αναλογιστεί κανείς τα έντονα ρατσιστικά φαινόμενα που κατά καιρούς
έρχονται στο φως. Συγκεκριμένα, το 47% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι έχουν
αντιμετωπίσει ρατσιστικά φαινόμενα εντός του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ η πλειοψηφία
(53%) απάντησε ότι δεν έχουν αντιληφθεί ρατσιστικές συμπεριφορές ανάμεσα στους
μαθητές τους. Παρόλα αυτά παρακάτω γίνεται περαιτέρω διερεύνηση εάν τα αποτελέσματα
αυτά είναι πραγματικά ή προσδοκώμενα από τους εκπαιδευτικούς.

Όταν οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τις μορφές ρατσισμού που εντοπίζουν συνηθέστερα
στο σχολικό περιβάλλον, μεγάλο ποσοστό αυτών απάντησε ότι συνήθως έρχονται
αντιμέτωποι με λεκτική βία και αποκλεισμό/περιθωριοποίηση. Λιγότερες απαντήσεις
δόθηκαν για την ύπαρξη σωματικής και ψυχολογικής βίας καθώς και εκφοβισμού. Αξίζει να
αναφερθεί ότι πολλοί εκπαιδευτικοί που στην προηγούμενη ερώτηση απάντησαν ότι δεν
έχουν αντιληφθεί ρατσιστικές συμπεριφορές, έδωσαν απαντήσεις στο συγκεκριμένο
ερώτημα. Έτσι μας δημιουργούνται ερωτηματικά κατά πόσο υποτιμούν κάποια περιστατικά
όταν συμβαίνουν.
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Από πού πιστεύετε πως πηγάζουν τα φαινόμενα ρατσισμού και
ξενοφοβίας που εκφράζουν τα παιδιά;
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Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν από πού πιστεύουν πως πηγάζουν τα
φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας που εκφράζουν τα παιδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία
απάντησε πως για την εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών από τα παιδιά ευθύνεται η
οικογένεια. Με φθίνουσα σειρά, απάντησαν πως συνυπεύθυνοι είναι ο κοινωνικός περίγυρος,
τα ΜΜΕ και το φιλικό τους περιβάλλον. Ελάχιστοι απάντησαν πως οι ρατσιστικές
συμπεριφορές πηγάζουν και από την εκπαίδευση.
Πόσο πιστεύετε ότι έχει συμβάλλει η οικονομική κρίση
στα φαινόμενα ρατσισμού;
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Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν κατά πόσο πιστεύουν ότι έχει συμβάλλει η
οικονομική κρίση στα φαινόμενα ρατσισμού. Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι η
οικονομική κρίση έχει συμβάλλει αρκετά στα φαινόμενα ρατσισμού (38%). Μεγάλο επίσης
ποσοστό απάντησε ότι η οικονομική κρίση έχει συμβάλλει πολύ (29%) και πάρα πολύ (14%).
Μικρότερα ποσοστά έλαβαν οι απαντήσεις λίγο (14%) και καθόλου (5%).
Ενθαρρύνετε τους αλλοδαπούς μαθητές να βελτιωθούν
και τους παρέχετε τις ίδιες ευκαιρίες να γνωρίσουν τις
δυνατότητές τους;
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Στην έκτη ερώτηση που αφορούσε την ενθάρρυνση, από τους εκπαιδευτικούς. των
αλλοδαπών μαθητών να βελτιωθούν και να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους, η πλειοψηφία
(57%) απάντησε πάρα πολύ. Μικρότερα ποσοστά έλαβαν οι απαντήσεις πολύ (32%) και
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αρκετά (11%). Κανένας από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς δεν απάντησε λίγο και
καθόλου.

Στη διερεύνηση των μαθησιακών προσδοκιών για την μορφωτική ανάπτυξη των
αλλοδαπών μαθητών, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Το
54% απάντησε θετικά ενώ το 46% αρνητικά. Η αιτιολόγηση των απαντήσεών τους έχει
μεγάλο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά, δίνουν
επιχειρήματα όπως ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες που πρέπει να προσφέρονται στα παιδιά,
ισότητα σε όλα τα επίπεδα, ύπαρξη ίδιων δυνατοτήτων αλλοδαπών και ημεδαπών μαθητών,
ανάγκη για παροχή κινήτρων και δικαίωμα στη μόρφωση και την ποιότητα ζωής.
Ενδεικτικά, παρατίθενται οι απαντήσεις:
«Οι προσδοκίες μου ως εκπαιδευτικός και η προσπάθεια που καταβάλλω είναι ίδιες για
όλους τους μαθητές μου γιατί πιστεύω στις ίσες ευκαιρίες».
«Διότι η ευκαιρία για μορφωτική ανάπτυξη ξεκινά για όλα τα παιδιά με βάση τις προσδοκίες
των γονέων τους και των δασκάλων τους».
Στην αντίπερα όχθη εμφανίζονται αρνητικές απαντήσεις εκπαιδευτικών, που δίνουν
επιχειρήματα όπως έλλειψη υποστήριξης και βοήθειας από την οικογένεια, χαμηλή
οικονομική δυνατότητα, χαμηλό βιοτικό επίπεδο και δυσκολία στην εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι απαντήσεις:
«Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα δύσκολο κομμάτι για τους αλλοδαπούς μαθητές και
ως αποτέλεσμα καθυστερεί τη μορφωτική τους ανάπτυξη».
«Πολλές φορές η δεύτερη γλώσσα δεν είναι αναπτυγμένη στο ίδιο επίπεδο με τη μητρική
και τα βιβλία δεν είναι προσαρμοσμένα».

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο ερώτημα εάν πιστεύουν πως το
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου συμβάλλει στην ανάπτυξη φαινομένων
ρατσισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία (93%) απάντησε αρνητικά. Μόνο το 7% απάντησε
θετικά. Αιτιολογώντας τη συμβολή του αναλυτικού προγράμματος στην ανάπτυξη
ρατσιστικών φαινομένων έδωσαν τις απαντήσεις:
«Δεν προωθεί τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τη γνωριμία με άλλες κοινωνίες και
κουλτούρες».
«Αντιμετωπίζει μαζικά τα παιδιά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητά τους σε
κοινωνικό, οικογενειακό, οικονομικό επίπεδο».
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Η ένατη ερώτηση ήταν διχοτομική και ζητούσε περαιτέρω διευκρινήσεις με βάση την
επιλογή απάντησης. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν εάν έχουν τα εργαλεία
για να αντιμετωπίσουν τις μορφές ρατσισμού που πιθανόν να εκδηλωθούν στο σχολικό τους
περιβάλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (86%) απάντησε πως έχει όλα τα
απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση τυχόν ρατσιστικών φαινομένων, ενώ μόνο το
14% απάντησε πως στερείται αυτών.

Οι εκπαιδευτικοί που απάντησαν καταφατικά στην προηγούμενη ερώτηση
ρωτήθηκαν από πού αντλούν τις γνώσεις για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. Οι
περισσότεροι απάντησαν πως αντλούν απαραίτητες γνώσεις από επιμορφώσεις/σεμινάρια,
την ενημέρωσή τους μέσω βιβλίων και διαδικτύου, την εμπειρία της προϋπηρεσίας τους.
Λιγότεροι απάντησαν πως οι γνώσεις τους προέρχονται από
προπτυχιακές και
μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι εκπαιδευτικοί που έδωσαν αρνητική απάντηση ρωτήθηκαν πώς πιστεύουν ότι θα
αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις. Οι απαντήσεις τους μοιράστηκαν εξίσου σε
επιμορφώσεις/σεμινάρια από το Υπουργείο Παιδείας και σε επισκέψεις ειδικών στα σχολεία.
Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν πως ναι, έχουν τα απαραίτητα εργαλεία,
πιστεύουν ότι χρειάζεται να επανατροφοδοτούν τις γνώσεις τους με επιπλέον επιμορφώσεις
και επισκέψεις ειδικών στα σχολεία, αναγνωρίζοντας την αξία της δια βίου μάθησης.
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Στη συνέχεια, ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη στήριξή τους, από
το Υπουργείο Παιδείας, για την υλοποίηση προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Οι
απαντήσεις κυμάνθηκαν από «καθόλου» έως «πολύ». Συγκεκριμένα, το 12% απάντησε
καθόλου, το 39% λίγο, το 37% αρκετά και το 12% πολύ. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν
απάντησε πως τα προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποστηρίζονται πάρα πολύ
από το ΥΠΕΠΘ.

Η ενδέκατη ερώτηση διερεύνησε αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τι είναι η
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών (77%) απάντησε όχι, ενώ μόνο το 23% απάντησε ναι. Στη συνέχεια, οι
εκπαιδευτικοί που απάντησαν θετικά στην ερώτηση αυτή απάντησαν στο υποερώτημα με
ποιον τρόπο χρησιμοποιούν τη Διαπολιτισμική Συμβουλευτική προκειμένου να εξαλείψουν
τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ενδεικτικά, παρατίθενται ορισμένες απαντήσεις τους.
«Ξεκινώντας από τον εαυτό μου και τη σχέση που έχω με τους μαθητές μου, πως τους
συμπεριφέρομαι, πως τους κοιτάζω και τι προσμένω από αυτούς. Από την άλλη πλευρά, στην
πράξη με τεχνάσματα και αλλαγή στρατηγικής ανάλογα με τα αποτελέσματα και το τι
προκύπτει».
«Ενημέρωση- συνεργασία μαθητών. Συμμετοχή σε διαπολιτισμικά προγράμματα».
Μέσα από τις απαντήσεις πολλών εκπαιδευτικών γίνεται εμφανές ότι συγχέουν τη
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό οι
απαντήσεις τους είναι συχνά πολύ γενικευμένες και δεν αφορούν στους στόχους της
Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής. Προβάλλουν τις εμπειρικές κυρίως γνώσεις τους για την
εξάλειψη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας ως αποκτηθείσες γνώσεις για τη Διαπολιτισμική
Συμβουλευτική.
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Έπειτα, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο ερώτημα εάν διαθέτουν τις απαραίτητες
γνώσεις για τα πολιτισμικά περιβάλλοντα των ομάδων που φοιτούν στο σχολικό τους
περιβάλλον. Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα αν και απογοητευτικά, καθώς το
58% δεν κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις, ενώ μόνο το 42% απάντησε πως έχει γνώσεις για
τα πολιτισμικά περιβάλλοντα των ομάδων που φοιτούν στο σχολείο τους.

Όσοι απάντησαν καταφατικά στην προηγούμενη ερώτηση, ρωτήθηκαν επιπλέον εάν
χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους στα πλαίσια της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Το 85%
απάντησε ναι και μόλις το 15% απάντησε όχι.

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητούσε τη γνώμη των εκπαιδευτικών
κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει η εκπαίδευση στην εξάλειψη του ρατσισμού από την
ελληνική κοινωνία. Το 32% απάντησε πως η εκπαίδευση συμβάλλει πάρα πολύ στην
εξάλειψη του ρατσισμού, το 25% πολύ, το 32% αρκετά και το 11% λίγο. Κανένας δεν
απάντησε πως η εκπαίδευση δεν συμβάλλει στη εξάλειψή του. Όταν ρωτήθηκαν με ποιον
τρόπο συμβάλλει η εκπαίδευση στην εξάλειψη του ρατσισμού, οι απαντήσεις τους ήταν
ποικίλες και όλες πολύ ενδιαφέρουσες. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι εξής:
«Οι νεαρές ηλικίες και δη τα παιδιά είναι πολύ πιο «ανοιχτά» σε θέματα που οι
ενήλικες δεν έχουν αποδεχθεί. Μέσω του σχολείου και των ίσων ευκαιριών που πρέπει να
δώσει μεταφέρεται στην οικογένεια και κατά συνέπεια και στην κοινωνία».
«Αν οι σημερινοί μαθητές σταματήσουν να αντιμετωπίζουν ρατσιστικά τους συμμαθητές
τους και να τους αποδεχτούν ως ισότιμους, υπάρχει πιθανότητα οι ίδιοι ως γονείς αργότερα να
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μη μεταφέρουν στα παιδιά τους συμπεριφορές ρατσισμού και ξενοφοβίας προς τους
αλλοδαπούς συμμαθητές τους».
«
Η ελληνική κοινωνία βάλλεται συστηματικά από ποικίλα συμβάντα και δεκάδες
εξωγενείς παράγοντες, αλλά η εκπαίδευση είναι ο βασικός καταλύτης για τη διατήρηση της
ισορροπίας εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα».
3. Συμπεράσματα
Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι στα σχολεία της χώρας υπάρχει
έντονο το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας. Απόρροια αυτής της πραγματικότητας είναι
συχνά τα έντονα ρατσιστικά φαινόμενα, με την μορφή λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής
βίας, εκφοβισμού καθώς και αποκλεισμού/περιθωριοποίησης. Τα φαινόμενα ρατσισμού και
ξενοφοβίας υφίστανται στα σχολεία. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία που εκφράζουν συχνά οι
μαθητές πηγάζουν κατά κύριο λόγο από την οικογένεια. Το γεγονός αυτό θεωρείται λογικό,
αν αναλογιστεί κανείς την επιρροή που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον στο παιδί, καθώς
οι γονείς αποτελούν πρότυπο και μοντέλο μίμησης για το ίδιο. Σε μικρότερο βαθμό,
υπεύθυνοι των ρατσιστικών συμπεριφορών των παιδιών είναι ο κοινωνικός περίγυρος, το
φιλικό περιβάλλον, τα ΜΜΕ και η εκπαίδευση. Με τη συγκυρία της οικονομικής κρίσης το
φαινόμενο έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.
Σημαντικό ρόλο για την μείωση ή και την εξάλειψη του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας οφείλουν να έχουν οι εκπαιδευτικοί. Η επιρροή που δύναται να ασκήσει η
εκπαίδευση στην προσωπικότητα των παιδιών είναι δυνατόν να αλλάξει συμπεριφορές και
στάσεις ζωής. Το γεγονός αυτό οφείλουν να αφουγκραστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
της εκπαίδευσης. Προϋπόθεση είναι η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
θέματα Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής, όπως, επίσης, η διαμόρφωση του αναλυτικού
προγράμματος σπουδών, ώστε να ανταπεξέρχεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Σίγουρα αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς θα πρέπει να
αλλάξουν δομές και απόψεις της εκπαίδευσης και να εκσυγχρονιστούν με βάση τα καινούρια
δεδομένα που έχουν προκύψει λόγω του μεταναστευτικού.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να υιοθετήσουν διαπολιτισμικές απόψεις, όπως η ισότητα
όλων των πολιτισμών και η κατανόηση της αξίας κάθε κουλτούρας. Να αναπτύξουν
εκπαιδευτικές πρακτικές που δεν θα στοχεύουν στην αφομοίωση των αλλοδαπών μαθητών,
αλλά στη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, στο σεβασμό της κουλτούρας τους,
στη δημιουργία συνθηκών πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και στην παροχή ίσων ευκαιριών
σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα της εθνολογικής και της κοινωνικής καταγωγής τους.
Το ΥΠΕΠΘ πρέπει να αφουγκραστεί τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, να
προσφέρει στους εκπαιδευτικούς δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να αποκτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις για την υλοποίηση διαπολιτισμικών προγραμμάτων. Ακόμη, να εντάξει
στο πρόγραμμα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων την Διαπολιτισμική Συμβουλευτική.
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν σωστές πρακτικές για την αντιμετώπιση των
ρατσιστικών φαινομένων. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να διαμορφωθεί έτσι
ώστε να προάγει τη γνωριμία διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών.
4. Βιβλιογραφία
Αθανασίου Μ., Σαββάκη Κ., Τερεστσένκο Β. (2015) Η έξαρση του ρατσισμού στους
μετανάστες στην Ελλάδα.
Γιωτσίδη Β., Σταλίκας Α. (2004) Η Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε
πρόσφυγες: Ψυχοκοινωνικές ανάγκες και πολιτισμικές διαφορές.
Γκότοβος Α. (2004) Μαθητές και πολιτισμική ετερότητα: Εμπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις
των μαθητών απέναντι στο διαφορετικό.
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2003), Διαπολιτισμική Συμβουλευτική.

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

174

Κοσμίδου-Hardy Χρυσούλα, Διαπολιτισμική Συμβουλευτική: Είναι κάτι «άλλο» από τη
Συμβουλευτική;
Μάνου Α. (2013) Πολιτισμική ετερότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ο ρόλος του
εκπαιδευτικού και της Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής στην ενσωμάτωση των
αλλοδαπών μαθητών.
Νικολάου Γ., Σούλης Σ., Καρατζένη Ι., Πολύζου Μ. Η διαφορετικότητα σε περίοδο Κρίσης.
Κρίση οικονομική… ή κοινωνική;
Ξενοφώντος Κ., Χατζησωτηρίου Χ. (2014) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: προκλήσεις,
παιδαγωγικές θεωρήσεις και εισηγήσεις, Εκδόσεις Σαΐτα
Παπαχρήστου Κ. (2007), Η έμφυλη διάσταση της Διαπολιτισμικής ΣυμβουλευτικήςΑνιχνεύοντας πτυχές της/του Διαπολιτισμικού Συμβούλου, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με
θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα 2007.
Τσιτσίνια Ιωάννα (2003) Αλλοδαποί μαθητές σε ελληνικό νηπιαγωγείο.
5. Δικτυογραφία
Βουλή των Ελλήνων, Σύνταγμα: Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) Διαθέσιμο στον
διαδικτυακό τόπο: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToPolitevma/Syntagma/article-16/
Εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» (2017) Εκτόξευσε την ξενοφοβία η κρίση: 6 στους 10 Έλληνες
θεωρούν τους μετανάστες απειλή. Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο:
http://www.protothema.gr/greece/article/664593/ektoxeuse-tin-xenofovia-i-krisi-6stous-10-ellines-theoroun-tous-metanastes-apeili/
Εφημερίδα «Έθνος» (2014) Η οικονομική κρίση κάνει τους ανθρώπους πιο ρατσιστές.
Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο:
http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/h_oikonomiki_krisi_kanei_tous_anthropous_pi
o_ratsistes-64020204/
Θέμα:
Ρατσισμός
Διαθέσιμο
στον
διαδικτυακό
τόπο:
http://www.vlioras.gr/Philologia/Composition/Ratsismos.htm

175

Θεωρία και Πρακτικές

«Σχολικός Εκφοβισμός και Συμβουλευτική Μέσω της Πλατφόρμας Live
without Bullying»
Περίληψη:
Η ακόλουθη εργασία αποτελεί προσπάθεια προσέγγισης του φαινομένου του σχολικού
εκφοβισμού καθώς και της αποτελεσματικότητας της παροχής συμβουλευτικής σε εφήβους,
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Live Without Bullying. Ο σχολικός εκφοβισμός
αποτελεί ένα φαινόμενο που τείνει να λάβει διαστάσεις επιδημίας, με γνωστές και υπό
διερεύνηση πτυχές, πολυεπίπεδες επιπτώσεις αλλά πάντα τον ίδιο αποδεκτή, το παιδί. Για τον
λόγο αυτό, παρατίθενται, αρχικά, ορισμοί του φαινομένου και οι μορφές με τις οποίες μπορεί
να εκδηλωθεί, εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία
που αντικατοπτρίζουν την έκταση, την ένταση και την υπόσταση του εκφοβισμού, τόσο σε
διεθνές όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Συνακόλουθα, αναλύονται τα αίτια εμφάνισης
εκφοβιστικών συμπεριφορών και οι επιπτώσεις, τόσο για τα «θύματα» όσο και για τους
«θύτες» και «παρατηρητές», καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σχολικός
εκφοβισμός μπορεί να ευδοκιμήσει. Στη συνέχεια, ακολουθεί μία συνοπτική παρουσίαση της
πλατφόρμας Live Without Bullying, της λειτουργίας της και της φιλοσοφίας που την διέπει.
Παράλληλα, περιγράφεται ο ρόλος ενός διαδικτυακού συμβούλου και το πώς προσαρμόζεται
η έννοια της συμβουλευτικής αφενός σε ένα καινοτόμο πλαίσιο, όπως αυτό της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, και αφετέρου σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, όπως αυτό του εκφοβισμού.
Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων
που συλλέχθησαν στη διάρκεια λειτουργίας της πλατφόρμας.
Λέξεις-κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, συμβουλευτική, ηλεκτρονική πλατφόρμα
Μαυρογιώργη Φωτεινή1
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1. Εισαγωγή
Η βία µεταξύ των παιδιών δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόµενο. Σχετικά παραδείγµατα
μπορούν να εντοπιστούν ακόµα και σε πολύ γνωστά έργα της παγκόσµιας λογοτεχνίας, όπως
«οι περιπέτειες του Τόµας Μπράουν» και «ο Όλιβερ Τουίστ». Έρευνες σε διεθνές επίπεδο
έχουν δείξει ότι περίπου το 20.8% των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές εκφοβισμού και
βίας (National Center for Education Statistics, 2016). Αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα
καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού αφορά ένα στα δέκα παιδιά, με αποτέλεσμα
σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη και στις διαδικασίες μάθησης. Η
σχολική βία είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της βίας που εντοπίζεται στην κοινωνία. Θύτης και
θύμα είναι άτομα από την κοινωνία στην οποία βρίσκεται το σχολείο και ο τρόπος με τον
οποίο δρουν αμφότεροι αντανακλά ό, τι καλλιεργείται στο οικογενειακό, σχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον. Στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, ο εκφοβισµός λαµβάνει
διάφορες διαστάσεις και ποικίλα είδη.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1 Ορισμοί του σχολικού εκφοβισμού
Ο εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον δεν αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων ετών, αλλά
έχει παρατηρηθεί και καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια (Αρτινοπούλου,
2001. Eron, Huesmann, Dubow, Romanoff, & Yarmel, 1987. Espelage, & Swearer, 2003).
Αποτελεί μία μορφή επιθετικής συμπεριφοράς (Solberg, Olweus, & Endresen, 2007), που
εμφανίζεται στο σχολικό πλαίσιο, επηρεάζοντας τόσο την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη
του παιδιού και του εφήβου όσο και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Πρωτοπόρος
στην έρευνα για τη διερεύνηση του φαινομένου θεωρείται ο Olweus (1996), σύμφωνα με τον
οποίο, «ένας μαθητής γίνεται αντικείμενο εκφοβισμού ή θυματοποιείται όταν υφίσταται, κατ’
επανάληψη διάφορες μορφές βίαιης συμπεριφοράς από έναν ή περισσότερους μαθητές.
Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια βίαιη πράξη ως περιστατικό «σχολικού εκφοβισμού» θα
πρέπει αυτή να είναι εμπρόθετη, αδικαιολόγητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη, να
ασκείται από ένα πιο δυνατό παιδί ή μια ομάδα παιδιών σε κάποιον πιο αδύναμο (υπάρχει
πάντα διαφορά δύναμης), με στόχο να προκαλέσει φόβο, ανησυχία, σωματική και ψυχική
οδύνη στο παιδί που θυματοποιείται, αντλώντας το πιο δυνατό παιδί, απ’ την πράξη αυτή,
κάποιο όφελος (π.χ., αίσθημα ικανοποίησης, απόκτηση δημοφιλίας κ.λπ.), ενώ το πιο
αδύναμο παιδί δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.»
Οι Arora και Thompson (1987) υποστηρίζουν ότι ο εκφοβισμός είναι «η επίτευξη ή
διατήρηση της κοινωνικής κυριαρχίας που συμβαίνει επειδή τα θύματα δεν διαθέτουν
επαρκείς δεξιότητες ή την ικανότητα να ενσωματωθούν με την ομάδα των συμμαθητών
τους». Οι Hoover και συνεργάτες (1993) αναφέρονται στον εκφοβισμό ως την «σωματική ή
ψυχολογική κακοποίηση ενός ατόμου από έναν μαθητή ή μια ομάδα μαθητών». Σύμφωνα με
τους Rigby (1996), Suckling και Temple, (2001), τα χαρακτηριστικά του σχολικού
εκφοβισμού είναι η πρόθεση του δράστη να βλάψει, η πραγματοποίηση της παραπάνω
πρόθεσης, η βλάβη του θύματος, η κυριαρχία του δράστη επί του θύματος, η έλλειψη
δικαιολογίας για την πράξη, η επανάληψή της και η ικανοποίηση που αντλεί ο δράστης από
τη βλάβη του θύματος. Οι Smith (1999), Farrington (1993), Smith and Brain (2000)
αναφέρουν πως «ο εκφοβισμός έχει δύο βασικές συνιστώσες. Τις επαναλαμβανόμενες
επιβλαβείς πράξεις και την ανισορροπία δύναμης. Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενη
σωματική, λεκτική ή ψυχολογική επίθεση εναντίον του θύματος, το οποίο δεν μπορεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του, λόγω μεγέθους αντοχής, ή επειδή το θύμα έχει αριθμητικό
μειονέκτημα, ή χαρακτηρίζεται ως διαλλακτικός».
Όπως παρατηρείται, σημαντικός αριθμός των ορισμών αυτών αναφέρουν ως
κυριότερα γνωρίσµατα του εκφοβισµού την επανάληψη, τον πόνο που προκαλεί στο θύµα,
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την σκοπιµότητα και την διαφορά δύναµης µεταξύ θύτη και θύματος (Olweus, 1993. Rigby,
2002).
2.1.1 Μορφές σχολικού εκφοβισμού
Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Η πιο συχνή διάκριση γίνεται
ανάμεσα στον άμεσο εκφοβισμό, που περιλαμβάνει την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή
θύματος και θύτη, και τον έμμεσο, που αναφέρεται στη διάδοση μιας φήμης ή τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων. Σύμφωνα με τον Rigby (2008), οι άμεσες και οι έμμεσες μορφές
σχολικού εκφοβισμού μπορούν να εκφραστούν μέσω:
 λεκτικού εκφοβισμού: είναι μια από τις συνηθέστερες μορφές εκφοβισμού που μπορεί
να εκδηλωθεί και μπροστά σε κοινό. Μπορεί να εκφραστεί μέσω προσβλητικών σχολίων και
χυδαίας φρασεολογίας με στόχο την δημιουργία ευάλωτων ομάδων ατόμων, την πρόκληση
πόνου και ντροπής,
 σωματικού εκφοβισμού: περιλαμβάνει κυρίως χτυπήματα αλλά πολλές φορές μπορεί να
εκδηλωθεί μέσω της αρπαγής αντικειμένων (π.χ., εκβιαστική αρπαγή χρημάτων) ή και της
καταστροφής περιουσιών,
 κοινωνικού εκφοβισμού: εδώ εντάσσεται ο εσκεμμένος αποκλεισμός από κοινωνικές
ομάδες (Lee, 2006),
 διαδικτυακού εκφοβισμού: σε αυτή την κατηγορία ανήκει η χρήση τεχνολογιών
επικοινωνίας όπως τα emails, τα μηνύματα και οι ιστοσελίδες και πρόκειται για ένα
συνονθύλευμα λεκτικού, διαπροσωπικού και ψυχολογικού εκφοβισμού. Διαφέρει από τα
άλλα είδη εκφοβισμού αφού επεμβαίνει στον προσωπικό χώρο του παραλήπτη ενώ είναι
δύσκολο να περιοριστεί, αφού δεν υπάρχει περιορισμός αφενός των μηνυμάτων που
διανέμονται ηλεκτρονικά, αφετέρου του αριθμού των παραληπτών που μπορούν να γίνουν
δέκτες και στη συνέχεια αποστολείς αυτών των μηνυμάτων.
2.2 Αιτιολογία του σχολικού εκφοβισμού
Αναφορικά με τις αιτίες του σχολικού εκφοβισμού, αυτό αποτελεί ένα σύνθετο και
πολυπαραγοντικό φαινόμενο, στην εκδήλωση του οποίου συμβάλλουν πλήθος ατομικών και
περιβαλλοντικών μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, παράγοντες όπως η εμφάνιση και η
σωματική διάπλαση, κάθε είδους διαφορετικότητα, η εθνικότητα, η σχολική επίδοση, η
γενικότερη συμπεριφορά, ο τρόπος ζωής, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, οι διαφορές
δυναμικής μπορούν να ασκήσουν τεράστια επίδραση στην εκδήλωση του σχολικού
εκφοβισμού. Επισης, μπορεί να οφείλεται στην καταπίεση συναισθημάτων, στο οικογενειακό
και πολιτισμικό περιβάλλον καθώς και στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ποικίλα κοινωνικά
φαινόμενα, η επαναληψιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε αποδοχή. Στην περίπτωση του
εκφοβισμού, μετά την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση της σχολικής βίας, μπορεί να
δημιουργηθεί η αίσθηση στα παιδιά ότι ένα βίαιο μήνυμα - συμπεριφορά είναι και
φυσιολογικό – κανονικό.
2.3 Επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού
Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να επηρεάσει άμεσα την λειτουργία του σχολείου καθώς
εντείνει τα αισθήματα φόβου μεταξύ των μαθητών, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της
διδακτικής διαδικασίας και την εκδήλωση αντικοινωνικών συμπεριφορών. Όσον αφορά τις
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του εκφοβισμού στα παιδιά, αυτές είναι πολλές και σοβαρές. Πιο
συγκεκριμένα, τα παιδιά που υφίστανται σχολικό εκφοβισμό είναι δυνατό:
 να εκδηλώσουν άγχος και ανασφάλεια,
 να παρουσιάσουν σχολική άρνηση και, επομένως, να κάνουν συχνές απουσίες,
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 να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες και, κατ’ επέκταση, να οδηγηθούν σε σχολική
αποτυχία,
 να παρουσιάσουν κοινωνική απόσυρση και να βιώσουν έντονη μοναξιά,
 να εμφανίσουν ψυχοσωματικά προβλήματα όπως πονοκεφάλους, κοιλιακό άλγος,
ανορεξία, αϋπνίες, ενούρηση κ.ά.,
 να παρουσιάσουν φοβίες, απαισιόδοξες σκέψεις, δυσκολία συγκέντρωσης και, σε ακραίες
περιπτώσεις, να οδηγηθούν σε απόπειρες αυτοκτονίας.
Τα παιδιά-θύτες βρίσκονται, επίσης, σε μεγάλο κίνδυνο (Gini & Pozzoli, 2006):
 να αποβληθούν από το σχολείο και να διακόψουν τη σχολική φοίτηση,
 να εμφανίσουν τάσεις φυγής από το σπίτι,
 να εξελιχθούν σε ενήλικες με παραβατική συμπεριφορά,
 να κάνουν χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών,
 να ασκήσουν πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα.
Οι παρατηρητές, καθώς διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωση του
σχολικού εκφοβισµού, νιώθουν ποικίλα συναισθήµατα για αυτά τα περιστατικά. Οι µαθητές
που παραµένουν αµέτοχοι αισθάνονται άβολα και δυσκολεύονται να αποφασίσουν σχετικά
µε το ποιος ευθύνεται ή αν το θύµα άξιζε τη συγκεκριµένη συµπεριφορά ενώ ενδέχεται να
νιώθουν ενοχές που δεν έλαβαν θέση υπέρ του θύματος. Παράλληλα, το σχολικό περιβάλλον
δημιουργεί έντονα αισθήματα ανασφάλειας καθώς οι συγκεκριµένοι µαθητές
παρακολουθούν περιστατικά εκφοβισμού να λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον που
θεωρούσαν ότι τους παρέχει ασφάλεια. Από την άλλη, όταν οι µαθητές-παρατηρητές
εµπλακούν σε κάποιο περιστατικό εκφοβισµού, αυτόµατα «γίνονται» θύµατα αυτού και
αισθάνονται ότι απειλούνται. Ο εκφοβισµός, επομένως, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά όχι
µόνο τους µαθητές που τον υφίστανται ή τον ασκούν.
2.4 Στατιστικά Στοιχεία
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της UNESCO για την βία στα σχολεία, 246 εκατομμύρια παιδιά
και έφηβοι, ανεξαρτήτως φύλου, υφίστανται σχολικό εκφοβισμό κάθε χρόνο παγκοσμίως με
βασικές κατευθύνσεις την αναπηρία, το φύλο, τη φτώχεια, τη διαφορετικότητα. Τα θύματα
σχολικής βίας ζητούν βοήθεια σε ποσοστό 30% από κάποιον ενήλικα ή άτομο του φιλικού
περιβάλλοντος, σε ποσοστό μικρότερο του 10% από το διδακτικό προσωπικό, ενώ σε
ποσοστό της τάξης του 30% θύματα βίας και εκφοβισμού δεν μοιράζονται το πρόβλημά τους
με κανένα άλλο πρόσωπο. Στην Ευρώπη το ποσοστό των εφήβων ηλικίας 9-16 ετών, που
έχουν υποστεί εκφοβισμό μέσω διαδικτύου έχει αυξηθεί την περίοδο 2010-2014 από το 8%
στο 12% και αφορά κυρίως τα κορίτσια και τα παιδιά μικρότερων ηλικιών. Τα στατιστικά
στοιχεία για την Ελλάδα αποκαλύπτουν ότι 33% των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
έχει βιώσει κάποια μορφή εκφοβισμού, εκ των οποίων το 17% δεν αναφέρει πουθενά το
γεγονός (Υπ.Παιδείας 2016) ενώ 20% των παιδιών αναφέρουν ότι έχουν παραστεί σε
επεισόδια εκφοβισμού 2-3 φορές το μήνα (ΕΨΥΠΕ). Η Ελλάδα πλέον κατέχει την 4η θέση
ανάμεσα σε 41 χώρες σε περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στην Ευρώπη.
2.5 Θύτες – θύματα – παρατηρητές
2.5.1 Θύτες
Κάθε παιδί µπορεί να είναι εν δυνάμει θύτης, αν δεν καταφέρει να αντιληφθεί τους
παράγοντες που οδηγούν στον έλεγχο ή την εξωτερίκευση της βίας, που ενδεχομένως
υπάρχει μέσα του, κι αν δεν κατανοήσει πώς οι προσωπικές του εμπειρίες μπορούν να
καθορίσουν τις στάσεις και τις συµπεριφορές του (Τσιάντης & Ασηµόπουλος, 2010). Τα
παιδιά που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά προς τους συνομηλίκους τους συχνά
παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά:
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 αισθάνονται ανεπαρκείς στο να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας,
 έχουν, πιθανώς, βιώσει παρόμοιες συμπεριφορές εντός του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος,
 οι οικογένειές τους, ενδεχομένως, τα παρακινούν ώστε να εκδηλώνουν εκφοβιστικές
συμπεριφορές, τονίζοντας τα «οφέλη» αυτών των συμπεριφορών,
 δυσκολεύονται στο να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους ή δεν τους επιτρέπεται να
το κάνουν,
 είναι μαθητές με μέτρια ή χαμηλή σχολική επίδοση, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το
σχολείο,
 έχουν έντονες αρχηγικές τάσεις και εδραιώνουν το «status» μέσω εκφοβιστικών
συμπεριφορών προς τους «ανυπάκουους». (Τσαγκάρη, 2003).
2.5.2 Θύματα
Τα θύματα συνήθως είναι οι λεγόμενοι «καλοί μαθητές», παιδιά ήσυχα, ευαίσθητα, αγχώδη
και ανασφαλή. Το κύριο χαρακτηριστικό των θυμάτων είναι η σωματική ή ψυχολογική
αδυναμία έναντι των συνομηλίκων τους ενώ μπορεί να εντοπίζεται κάποια διαφορετικότητα
ή «απόκλιση» από τον μέσο όρο που θα αποτελέσει λόγο θυματοποίησης (αγόρια µε
θηλυπρεπή χαρακτηριστικά, εύσωµα ή µικροκαµωµένα παιδιά, µαθησιακές δυσκολίες,
προβλήµατα εµφάνισης κι επικοινωνίας, σωµατική αναπηρία, µειονοτικές ή µεταναστευτικές
οµάδες) (Rigby, 2008. Τσίγκανου, 2008). Σύμφωνα με τους Perry, Perry και Kennedy
(1992), αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και, όταν έρχονται
σε σύγκρουση με κάποιο άλλο παιδί, εκδηλώνουν υποτακτική, αμυντική συμπεριφορά –
υποχώρηση, κλάμα, ή μη διεκδίκηση. Αισθάνονται αποτυχημένα, ντροπιασμένα, χωρίς
υποστηρικτικό περιβάλλον εντός του σχολικού πλαισίου ενώ αδυνατούν να κατανοήσουν
γιατί είναι θύματα εκφοβισμού.
2.5.3 Παρατηρητές
Πολλές φορές ο ρόλος θύτη και θύματος μπορεί εύκολα να αντιστραφεί και αυτό εξαρτάται
από την στάση που θα υιοθετήσουν οι παρατηρητές των περιστατικών βίας. Ως παρατηρητής
ενός τέτοιου περιστατικού θεωρείται εκείνος που γνωρίζει ή παρακολουθεί το περιστατικό
χωρίς να συμμετέχει ενεργά σε αυτό. Μπορεί ο ίδιος να μην εμπλέκεται άμεσα, ωστόσο,
μπορεί να επηρεαστεί έμμεσα, κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο. Μπορεί να ενθαρρύνει το
θύτη (µε γέλια, χειροκροτήµατα ή άλλες µορφές επιδοκιµασίας) (Cowie, 2000. Smith,
Twemlow & Hoover, 1998), ενώ κάποιες φορές ενδέχεται να πάρει θέση βοηθώντας το θύµα
ή αποδοκιµάζοντας τον θύτη και να παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για το γεγονός βίας.
Ακόµη, όμως, και µε την παθητική στάση του µπορεί να δίνει το µήνυµα ότι αυτό που
συµβαίνει είναι αποδεκτό. Έτσι τροφοδοτεί το φαινόµενο.
2.6 Πότε ευδοκιμεί
Εντοπίζονται διάφορες συνθήκες στη ζωή ενός παιδιού που σωρρευτικά μπορούν να
οδηγήσουν στην εμφάνιση και ευδοκίμηση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.
Ωστόσο, ακόμα και η επαναληψιμότητα ενός μεμονωμένου γεγονότος μπορεί να «φθείρει»
το παιδί οδηγώντας στην ψυχική του αποδιοργάνωση. Ορισμένες από αυτές τις συνθήκες
(Ρασιδάκη, 2013) αναλύονται παρακάτω:
 αγάπη και σύγκριση υπό όρους: η αναγνώριση των επιτευγμάτων του παιδιού από το
οικογενειακό περιβάλλον και η αγάπη δίνονται μόνο όταν αυτό καταφέρνει να συμμορφωθεί
υπό τους όρους που του τίθενται. Έτσι, η εκφοβιστική συμπεριφορά θα μπορούσε να
αντικατοπτρίζει τα αισθήματα ματαίωσης που το κατακλύζουν λόγω αυτής της απόρριψης,
 αδιαφορία και έλλειψη ορίων στην οικογένεια: αυτές οι συνθήκες δημιουργούν μεγάλο
άγχος και ανασφάλεια στο παιδί, καθιστώντας τόσο το οικογενειακό περιβάλλον όσο και τον
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εξωτερικό κόσμο απρόβλεπτο. Το παιδί στην προσπάθειά του να νιώσει ασφαλές προκαλεί
τα όρια και η συμπεριφορά του τείνει να γίνεται ολοένα και πιο προκλητική,
 απώλεια ή πένθος: γεγονότα όπως ο χωρισμός, το διαζύγιο, η απώλεια φίλων ή
αγαπημένων προσώπων μπορούν να δημιουργήσουν αισθήματα θλίψης και αβεβαιότητας. Η
συσσώρευση πολλών τέτοιων γεγονότων σε μικρό χρονικό διάστημα καθιστούν παιδιά και
εφήβους ευάλωτα σε εκδηλώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς καθώς και σε εκφοβιστικές
συμπεριφορές,
 ιδιαιτερότητα, δυσκολία, διαφορετικότητα: εν τη απουσία υποστήριξης του σχολείου
στην προσπάθεια κοινωνικοποίησής τους, τα παιδιά αυτά βιώνουν καθημερινό άγχος καθώς
καλούνται να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους. Αυτό λειτουργεί σωρευτικά,
οδηγώντας σε ξεσπάσματα οργής ή στην εσωτερίκευση της αρνητικής ταυτότητας που τους
προσάπτεται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αντικοινωνικές συμπεριφορές.
2.7 Το Πρόγραμμα “Live Without Bullying”
Το πρόγραμμα «Live Without Bullying» αποτελεί πρωτοβουλία του Κέντρου Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του
Παίδων και της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών του Γ.Ν.Α Παίδων
Αγλαΐα Κυριακού για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού και του
διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι ομάδες οι οποίες απευθύνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Live Without Bullying είναι:
 παιδιά 10 έως 18 ετών που υφίστανται σχολικό ή διαδικτυακό εκφοβισμό,
 γονείς/κηδεμόνες, των οποίων οι οικογένειες επηρεάζονται από το φαινόμενο του
εκφοβισμού,
 εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι στο χώρο της παιδείας.
Μέσω της πλατφόρμας και της εφαρμογής για Android κινητά, παιδιά, γονείς και
εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε online, ανώνυμη και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη,
προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι υπηρεσίες του Live Without Bullying
παρέχονται με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2.8 Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ)
Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη
ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη
ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη
υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε
θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Τα τελευταία χρόνια, το ΚΜΟΠ ασχολείται ενεργά με το φαινόμενο του εκφοβισμού
και με τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών και εκπαιδευτικών εργαλείων για παιδιά και
νέους.
2.9 Οι καινοτομίες του προγράμματος
Οι καινοτομίες του προγράμματος «Live Without Bullying» συνίστανται:
 στον διαδικτυακό χαρακτήρα: το πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά μέσω μίας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί
έναν κόμβο επικοινωνίας που διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα μέλη των ομάδων
στόχων, τόσο μεταξύ τους όσο και με το επιστημονικό προσωπικό που μπορεί να προσφέρει
άμεση υποστήριξη σε θέματα εκφοβισμού,
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 στην μεθοδολογία υποστήριξης ομοτίμων: θεμελιώδης άξονας της μεθοδολογίας αυτής
αποτελεί η εκπαίδευση παιδιών και εφήβων 15 –18 ετών με στόχο την υποστήριξη των
συμμαθητών τους ή παιδιών μικρότερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν φαινόμενα εκφοβισμού.
Η επιρροή των συνομηλίκων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ενηλίκων καθώς η
οικειότητα που ενυπάρχει στην επικοινωνία μεταξύ τους συμβάλλει στην ταχύτερη
δημιουργία συνθηκών αμεσότητας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης,
 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαδικτυακά προσαρμοσμένων στις ανάγκες
της εκάστοτε ομάδας.
2.9.1 Διαδικτυακή συμβουλευτική
Η διαδικτυακή συμβουλευτική αποτελεί μία αναδυόμενη μορφή παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών με χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από την παραδοσιακή δια ζώσης
συμβουλευτική. Πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, προϋποθέτει τη συμμετοχή δύο ή
περισσότερων ατόμων και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με το είδος της
επικοινωνίας (γραπτή/προφορική) και το χρόνο της επικοινωνίας (στον ίδιο
χρόνο/ετεροχρονισμένη). Ανάλογα με το είδος της διαδικτυακής συμβουλευτικής,
σύμβουλος και συμβουλευόμενος έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον γραπτό λόγο, τη
λεκτική επικοινωνία, την οπτική επαφή ή και συνδυασμό των δύο τελευταίων.
Η διαδικτυακή συμβουλευτική έχει αποτελέσει αντικείμενο διχογνωμιών καθώς δεν
εμπλέκει την άμεση ανθρώπινη επαφή συμβούλου και συμβουλευόμενου με αποτέλεσμα να
θεωρείται ότι βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής διαδικασίας, όπως η μη λεκτική
επικοινωνία, μπορεί να χάνονται, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητά της.
Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες (Wagner, Horn & Maercker, 2013), η
διαδικτυακή συμβουλευτική μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με τις δια ζώσης
συνεδρίες, προσφέροντας μάλιστα κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως την
προσβασιμότητα, το μειωμένο κόστος ή την δωρεάν παροχή, την ευελιξία και την ανωνυμία.
Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν σαφή προτίμηση στην
αναζήτηση βοήθειας μέσω διαδικτύου κυρίως λόγω της ανωνυμίας που προσφέρει, της τάσης
τους να επιλύουν προβλήματα μόνοι τους χωρίς την αρωγή των γονιών τους και της μεγάλης
εξοικείωσης και του χρόνου που περνούν στο διαδίκτυο (Sindahl, 2013).
2.9.2 Η διαδικτυακή συμβουλευτική στο πρόγραμμα «Live Without Bullying»
Η διαδικτυακή συμβουλευτική παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν προβλήματα
εκφοβισμού είτε στο σχολείο είτε στο διαδίκτυο αποτελεί τον βασικό πυρήνα του
προγράμματος. Η βασική ιδέα δημιουργίας της πλατφόρμας ήταν ότι ο μεγάλος βαθμός
εξοικείωσης των παιδιών και των εφήβων με το διαδίκτυο θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην
αναζήτηση βοήθειας για τη διαχείριση του προβλήματος εκφοβισμού.
Αν και οι μορφές διαδικτυακής συμβουλευτικής ποικίλουν, επιλέχθηκε η επικοινωνία
μέσω online chat για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των χρηστών και την άμεση επικοινωνία.
Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο νέοι θα μπορούν να
βοηθήσουν νέους καθώς μοιράζονται κοινούς κώδικες επικοινωνίας και δημιουργείται ένα
αίσθημα οικειότητας αυξάνοντας τις πιθανότητες αναζήτησης βοήθειας από τα παιδιά–
θύματα εκφοβισμού. Τέλος, προβλέφθηκε και η συμβουλευτική στήριξη γονέων και
εκπαιδευτικών μέσω ενός ασύχρονου messaging για την πληρότητα της παρέμβασης.
2.9.3. Η δομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Live Without Bullying»
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα πάνω στην οποία στηρίζεται η υλοποίηση του προγράμματος
απαρτίζεται από τέσσερις ομάδες χρηστών:
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 παιδιά: είναι η βασικότερη και πολυπληθέστερη ομάδα χρηστών και αποτελείται από
παιδιά ηλικίας 10-18 ετών που βιώνουν φαινόμενα σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.
Τα παιδιά επικοινωνούν με τους συμβούλους μέσω συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων σε
πραγματικό χρόνο (on-line chat),
 σύμβουλοι: η ομάδα αυτή αποτελείται κυρίως από εθελοντές φοιτητές και αποφοίτους
ψυχολογίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Οι σύμβουλοι είναι αυτοί που παρέχουν τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω του online chat στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τον
εκφοβισμό στη ζωή τους. Παράλληλα, ένας μικρός αριθμός εκπαιδευμένων εφήβων 15 – 18
ετών παρέχουν την υποστήριξή τους στους κοινόχρηστους χώρους των ιστοριών και του Be
Positive,
 γονείς και εκπαιδευτικοί: η ομάδα αυτή αφορά στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των
οποίων η επαγγελματική και προσωπική ζωή επηρεάζονται από το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού. Οι χρήστες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους συμβούλους
της πλατφόρμας μέσω ενός ασύχρονου messaging,
 επιβλέποντες: η ομάδα αυτή αποτελείται από τους υπεύθυνους για την εύρυθμη
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τόσο σε επιστημονικό όσο και τεχνικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται:
 οι επόπτες ψυχολόγοι του προγράμματος, οι οποίοι παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή την
αλληλεπίδραση μεταξύ συμβούλων και παιδιών, παρεμβαίνοντας μόνο σε έκτακτες
περιπτώσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν τους συμβούλους στο συμβουλευτικό τους ρόλο.
Οι επόπτες του προγράμματος είναι εθελοντές απόφοιτοι σχολών ψυχολογίας, με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος και εργασιακή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
σε παιδιά,
 οι αξιολογητές-υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, οι οποίοι αξιολογούν τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τόσο από τους ψυχολόγους όσο και από τους συμβούλους. Η ομάδα αυτή
αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΜΟΠ με εμπειρία στην παροχή
συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα εκφοβισμού. Στόχος τους είναι όχι μόνο να
διασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και να αξιολογήσουν την
ικανότητα των συμβούλων να αναλάβουν δυσκολότερες περιπτώσεις,
 οι υπεύθυνοι τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας, οι οποίοι διασφαλίζουν τη
απρόσκοπτη λειτουργία της σε τεχνικό επίπεδο και υλοποιούν συστήματα παροχής
συμπληρωματικών υπηρεσιών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο με βάση τις ανάγκες των
χρηστών. Η ομάδα αυτή αποτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του ΚΜΟΠ.
2.9.4. Δεξιότητες ενός καλού συμβούλου
Η διαδικασία της συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων, στο πλαίσιο του
προγράμματος, κινείται υπό τους όρους της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής και
προσωποκεντρικής προσέγγισης. Γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι και οι δεξιότητες των
συμβούλων προσδιορίζονται από τις συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Στο «ρεπερτόριο
δεξιοτήτων» περιλαμβάνονται η ενσυναίσθηση, η άνευ όρων αποδοχή, η αυθεντικότητα και
η ενεργητική ακρόαση. Πιο συγκεκριμένα, η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην διάθεση και
την ικανότητα του συμβούλου «να βιώσει νοητικά και συναισθηματικά» τον κόσμο μέσα από
την οπτική γωνία του συμβουλευόμενου, σα να ήταν αυτός (σύμβουλος) στη θέση του
συμβουλευόμενου, χωρίς, όμως, να παραβλέπει το γεγονός ότι δεν είναι στη θέση του
τελευταίου (Rogers, 1959). Στην άνευ όρων αποδοχή, ο σύμβουλος δεν επηρεάζεται και δεν
κρίνει τον συμβουλευόμενο για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του αλλά τον αποδέχεται ως
ανθρώπινη οντότητα. Όταν αισθάνεται ότι γίνεται αποδεκτός χαλαρώνει τις άμυνές του,
νιώθει ασφαλής και αρχίζει να εξετάζει ο ίδιος το πρόβλημά του με τον δικό του ρυθμό. Η
αυθεντικότητα αναφέρεται στη συμβατότητα των εμπειριών του ατόμου με την
αυτοαντίληψή του. Συμβατότητα εντοπίζεται όταν οι εμπειρίες και τα συναισθήματα δεν
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απειλούν την αυτοεικόνα και δεν συγκρούονται με εκείνη αλλά αναγνωρίζονται και είναι
διαθέσιμες για περαιτέρω επεξεργασία. Τέλος, η ενεργητική ακρόαση είναι ένας
επικοινωνιακός τρόπος εμπλοκής πομπού και δέκτη, όπου και οι δύο είναι ενεργητικοί στην
διαδικασία. Σύμφωνα με τους Lang και συνεργάτες, η ενεργητική ακρόαση είναι μία
επικοινωνιακή δεξιότητα διερεύνησης και αναγνώρισης των σκέψεων (Lang, 2000).
2.9.5. Στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας
Μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας γίνεται προσπάθεια να ενδυναμωθεί το παιδί και ο
έφηβος προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση κατά μόνας και στη συνέχεια να
αναζητήσει συμμάχους από τον κοινωνικό περίγυρό του, ιδανικά από το σχολικό περιβάλλον
του. Εναλλακτικά, παρακινείται ώστε να αναζητήσει συμμάχους-συνομηλίκους στο σχολικό
περιβάλλον γενικότερα. Παρέχεται υποστήριξη ώστε να μοιραστεί την κατάσταση με έναν
ενήλικα από τον οικογενειακό του περίγυρο με σκοπό την παροχή συναισθηματικής
υποστήριξης και συμβουλών ή με έναν ενήλικα από το σχολικό περιβάλλον ο οποίος θα
μπορέσει να κατανοήσει την κατάσταση και να παρέμβει αποτελεσματικά σε αυτήν. Τέλος,
σε ακραίες περιπτώσεις, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη στην πιθανότητα παρέμβασης
σε νομικό επίπεδο.
Η συνομιλία με τα παιδιά και τους εφήβους ξεκινά με τις συστάσεις, τη δήλωση της
εμπιστευτικότητας ενώ ενημερώνονται ότι η διάρκεια της συνομιλίας κυμαίνεται στα 30-45
λεπτά. Τίθενται κάποιες ανοιχτές εισαγωγικές ερωτήσεις με σκοπό την διερεύνηση της
παρούσας συναισθηματικής κατάστασης του ατόμου και του προβλήματος γενικότερα.
Γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι στόχοι του συμβουλευόμενου και να διερευνηθούν οι
σκέψεις του σχετικά με πιθανές παρεμβάσεις. Επιλέγεται μια ικανοποιητική -σύμφωνα με
την κρίση του συμβούλου- λύση και διαμορώνεται ένα λεπτομερές πλάνο δράσης όπου
συζητώνται οι πιθανές εκβάσεις και τα πιθανά εμπόδια. Στο τέλος της συνομιλίας, το
παιδί/έφηβος προτρέπεται ώστε να ξαναεπισκεφθεί την πλατφόρμα και δίνονται πληροφορίες
σχετικά με τις βάρδιες του συμβούλου.
2.9.6 Ποσοτικά-Ποιοτικά στοιχεία
Παρακάτω ακολουθούν στατιστικά στοιχεία που ελήφθησαν στο διάστημα Σεπτεμβρίου
2016-Ιουνίου 2017. Όσον αφορά τον αριθμό των συνομιλών ανά μοναδικό χρήστη
παρατηρείται ότι 63% των παιδιών επικοινωνεί με την πλατφόρμα μία φορά, 18% δύο φορές,
6% τρείς φορές και 13% πάνω από τέσσερις φορές. Στην συνεχεια, παρατίθενται στοιχεία
σχετικά με τις μορφές εκφοβισμού που αναφέρουν τα παιδιά. Το 64% αφορά λεκτικό
εκφοβισμό, το 3% σωματικό εκφοβισμό, το 4,5% κοινωνική απομόνωση, το 15% τον
συνδυασμό λεκτικής και σωματικής βίας ενώ το 13,5% αφορά ομοφοβικά σχόλια.
Παράλληλα, καταγράφησαν και κάποια δημογραφικά στοιχεία των συμβουλευόμενων.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον παράγοντα ηλικία, παιδιά ηλικίας 10-12 ετών επισκέφτηκαν
την πλατφόρμα σε ποσοστό 25,4%, έφηβοι ηλικίας 13-15 ετών σε ποσοστό 47,5% ενώ
έφηβοι ηλικίας 16-18 ετών εισήλθαν στην πλατφόρμα σε ποσοστό 27,1%. Ενώ, σε σχέση με
το φύλο, φάνηκε ότι η πλειοψηφία των παιδιών που κατέφυγαν στην πλατφόρμα ήταν
κορίτσια (σε ποσοστό 62,6% έναντι 37,4% που αφορά τα αγόρια).
Τέλος, συλλέχθησαν και ποιοτικά στοιχεία που βασίζονται στις καταγραφές των
περιστατικών από τους συμβούλους. Καταρχάς, τα κορίτσια φαίνεται να ασκούν πιο συχνά
κοινωνικό εκφοβισμό και τα αγόρια λεκτική βία ή συνδυασμό λεκτικής και σωματικής βίας,
γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από σχετική βιβλιογραφία (π.χ., Crick & Grotpeter, 1995.
Smith, Nika & Parasideri, 2004). Ο εκφοβισμός ασκείται πολύ συχνότερα από μια ομάδα
παιδιών, ενδεχομένως και από ολόκληρη την τάξη, παρά από ένα άτομο και ελάχιστα θύματα
επικοινωνούν με την πλατφόρμα αμέσως μετά την αρχική εκδήλωση περιστατικών
εκφοβισμού και, επομένως, παρέρχεται πολύτιμος χρόνος. Σημαντικός αριθμός παιδιών έχει
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απευθυνθεί σε δασκάλους, καθηγητές και διευθυντές οι οποίοι, όμως, δεν κατάφεραν να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα. Οι συνέπειες του εκφοβισμού αφορούν
κυρίως την εμφάνιση καθημερινού φόβου, αισθήματα παραίτησης και έλλειψης ελπίδας,
καταθλιπτικά συμπτώματα, σχολική άρνηση, κοινωνική απομόνωση και, σε ακραίες
περιπτώσεις χρόνιου εκφοβισμού, ευχές θανάτου και αυτοκτονικό ιδεασμό (Andreou, 2000.
Γαλανάκη & Βογιατζόγλου, 2007. Γαλανάκη, Αµανάκη, & Ξύκη, 2012). Τέλος, οι
συνομιλίες κινούνται κυρίως γύρω από την αποενοχοποίηση των θυμάτων, την ενδυνάμωση
και υποστήριξη των τρόπων που έχουν επεξεργαστεί τα παιδιά για να υπερασπιστούν τον
εαυτό τους αλλά φοβούνται να τους εφαρμόσουν.
3. Επίλογος
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης του σχολικού εκφοβισμού, το
οποίο συνεχώς αυξάνεται. Πρόκειται για ένα φαινόµενο νεανικής παραβατικότητας το οποίο
εµφανίζεται σε πολλές χώρες του κόσµου και αναφέρεται στη χρήση βίας µεταξύ µαθητών ή
συνοµήλικων παιδιών. Παρόλο που υπήρχε πάντα, το ενδιαφέρον των ερευνών ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια το καθιστούν ένα από τα πιο πολυσυζητηµένα κοινωνικά φαινόµενα,
χωρίς, ωστόσο, αυτό να συνεπάγεται αποτελεσματική παρέμβαση και αντιμετώπιση αυτού,
ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο. Η πρωτοβουλία του ΚΜΟΠ με τη λειτουργία της πλατφόρμας
Live Without Bullying στοχεύει στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αφενός σε
εφήβους που υφίστανται σχολικό εκφοβισμό αφετέρου σε γονείς και εκπαιδευτικούς, με
σκοπό να λάβουν τις κατευθυντήριες γραμμές για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα
συγκεκριμένα περιστατικά.
4. Βιβλιογραφία
4.1 Ελληνόγλωσση
Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο. Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα:
Μεταίχμιο.
Αρτινοπούλου, Β., Mπαμπάλης, Θ. & Νικολόπουλος Β., Ι. (2016). Πανελλήνια έρευνα για την
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Retrieved
from
http://socialpolicy.gr/wpcontent/uploads/2016/03/Πανελλήνια-Έρευνα-Bullying.pdf
Γαλανάκη, Ε. & Βογιατζόγλου, Π. (2007). Εκφοβισμός/θυματοποίηση στο σχολικό πλαίσιο
και μοναξιά. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 44, 7-24.
Γαλανάκη, Ε., Αμανάκη, Ε. & Ξύκη, Ν. (2012). Εκφοβισμός/θυματοποίηση και μοναξιά του
παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 54, 37-56.
Ρασιδάκη, Χ. (2013). Σχολικός Εκφοβισμός - Bullying: Αποτελεσματικές δεξιότητες
επικοινωνίας -Τρόποι αντιμετώπισης. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Τσαγκάρη, Μ. (2003). Bullying: Η βία και η επιθετικότητα μεταξύ συνομηλίκων στην
παιδική ηλικία. Κοινωνική Εργασία, 69, 29-42.
Τσιάντης, Ι. & Ασημόπουλος, Χ. (2010). Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός στο δημοτικό
σχολείο: Το διακρατικό πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ της ΕΨΥΠΕ. Στο: Α. Γιωτοπούλου –
Μαραγκοπούλου (Επιμ.), Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία (σελ. 111-128).
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.
Τσίγκανου, Ι. (2008). «Βία και θυματοποίηση του «καλού παιδιού» και «καλού μαθητή»,
Πανελλήνιο ∆ιεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Κακοποίηση του Παιδιού και Ψυχικό
τραύμα, της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Πρόληψης της Σεξουαλικής
Κακοποίησης, 18-20 ∆εκεμβρίου 2008, Αθήνα.

185

Θεωρία και Πρακτικές

4.2 Ξενόγλωσση
Andreou, E. (2000). Bully/victim problems and their association with psychological
constructs in 8 to 12 year-old Greek school children. Aggressive Behavior, 26, 49-56.
Arora, C.M.J. & Thompson, D.A. (1987). Defining Bullying for a Secondary School.
Education and Child Psychology, 4, 110-120.
Cowie, H. (2000). Bystanding or standing by: Gender issues in coping with bullying in
English schools. Aggressive Behavior, 26, 85 – 97.
Crick, N.R. & Grotpeter, J.K. (1995). Relational aggression, gender and social psychological
adjustment. Child Development, 66, 710-722.
Eron, L.D., Huesmann, L.R., Dubow, E., Romanoff, R. & Yarmel, P.W. (1987). Aggression
and its correlates over 22 years. In D.H. Crowell, I.M. Evans, & C.R. O'Donnell
(Eds.), Childhood aggression and violence (pp. 249-262). New York: Plenum.
Espelage, D. & Swearer, S.M. (2003). Research on school bullying and victimization: what
we learned and where do we go from here? School Psychology Review, 32(3), 365–
383.
Farrington, D. P. (1993). Understanding and preventing bullying. In M. Tonry (Ed.), Crime
and justice (vol. 17, pp. 381–458). Chicago: University of Chicago Press.
Gini, G. & Pozzoli T. (2006). The Role of Masculinity in Children's Bullying. Sex Roles, 54,
585-588.
Hoover, J. H., Oliver, R. & Thomson, K. (1993). Perceived victimization by school bullies:
New research and future directions. Journal of Humanistic Education and
Development, 32, 76-84.
Lang, F., Floyd, M., Beine, K.L. (2000). Clues to patients’ explanations and concerns about
their illnesses. A call for active listening. Archives of Family Medicine, 9(3), 222-27.
Lee, C., (2006). Preventing Bullying in Schools. A Guide for Teachers and Other
Professionals. London: Paul Chapman Publishing.
Olweus, D. (1993). Bullying At School: What We Know And What We Can Do (1st Ed.).
Oxford: Wiley-Blackwell
Olweus D. (1996). The Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire. Bergen: Research Center
for Health Promotion.
Perry, D.G., Perry, L.C., & Kennedy, E. (1992). Conflict and the development of antisocial
behavior. In C.U. Shantz & W.W. Hartup (Eds.), Conflict in child and adolescent
development (pp. 301-329). New York: Cambridge University Press.
Rigby, K. (1996). Bullying in Schools: what to do about it. Melbourne: Australian Council
for Education Research Limited.
Rigby, K. (2002). New perspectives on bullying. London: Jessica Kingsley Publishers.
Rigby, K.. (2008). Children and Bullying. How Parents and Educators Can Reduce Bullying
at School. USA: Blackwell Publishing.
Rogers, C.R. (1959). The actualizing tendency in relation to “motives” and to consciousness.
In M. Jones (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 1-24). Lincoln, NE:
University of Nebraska Press.
Sindahl, T. N. (2013). Chat Counselling for Children and Youth: A Handbook. Amsterdam:
Child Helpline International.
Smith, J., Twemlow, S.W. & Hoover D.W. (1999). Bullies, victims and bystanders: A
method of in-school intervention and possible parental contributions. Child Psychiatry
and Human Development, 30, 29-37.
Smith, P.K. & Brain, P.F. (2000). Bullying in schools: lessons from two decades of research.
Aggressive Behavior, 26, 1-9.

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

186

Smith, P. K., Nika, V. & Papasideri, M. (2004). Bullying and violence in schools: An
international perspective and findings in Greece. Psychology, 11, 184 – 203.
Solberg, M. E., Olweus, D. O. & Endresen, I. M. (2007). Bullies and victims at school: Are
they the same pupils? British Journal of Educational Psychology, 77, 441–464.
Suckling, A. & Temple, C. (2001). Bullying: A whole approach. London: Jessica Kingsley
Publishers.
Wagner, B., Horn, A.B. & Maercker A. (2013). Internet-based versus face-to-face cognitivebehavioral intervention for depression: A randomized controlled non-inferiority trial.
Journal of Affective Disorders, 152-154.
4.3 Δικτυογραφία
U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. (2017). Indicators of
School
Crime
and
Safety:
2016,
available
at:
https://nces.ed.gov/pubs2017/2017064.pdf, (May, 2017).
School violence and bullying (2017), available at: http://www.isotita.gr/wpcontent/uploads/2017/04/246970e.pdf , (January, 2017)

187

Θεωρία και Πρακτικές

Συμβουλευτική Ζευγαριών
Abstract:
In A Couple's Counseling, the approach starts with the basic goals that will be the basis upon
which the whole process will go. Undoubtedly, it is considered necessary to analyze the
causes of any conflicts of the couple that led them to the solution of the Advisory Couple.
There are clearly two major approaches to Couples Counseling, where their difference will be
examined in summary. These are Psychodynamics and Cognitive Behavior, respectively. At
this point, emphasis will be placed on the analysis of these techniques, considering that this is
also the most important sector in a Couple's Advisory.
It is worth mentioning that there are specific stages of the process followed by a Pair
Counsel, which are respected. Additionally, after the completion of the sessions held within
the Couple's Advisory, there is definitely the stage of the final selection and the final
decision.
Keywords: counseling, couples, Couple's Advisory causes, techniques
Λέξεις-κλειδιά: συμβουλευτική, ζευγάρια, συμβουλευτική ζεύγους, αιτίες, τεχνικές
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1. Εισαγωγή
Η Συμβουλευτική Ζεύγους είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία ένα ζευγάρι
συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο Σύμβουλο Σχέσεων, με σκοπό να εντοπιστούν οι τομείς
των συγκρούσεων και οι πτυχές της σχέσης που χρήζουν βελτίωσης, με σκοπό να αυξηθεί ο
βαθμός ικανοποίησης στο ζευγάρι.
Σε συνεργασία με το Σύμβουλο, μέσα σε ένα ασφαλές και έμπιστο περιβάλλον, το
ζευγάρι θα εξερευνήσει το ατομικό τους υπόβαθρο, τις πεποιθήσεις τους, τις σκέψεις του και
τις συμπεριφορές οι οποίες επιδρούν στη σχέση τους θετικά και αρνητικά.
Στην περίπτωση που το ζευγάρι βρίσκεται σε μεγάλη συναισθηματική ένταση η
καλύτερη τεχνική είναι η διεξαγωγή ατομικών συνεδριών ξεχωριστά (μετά το πέρας της
πρώτης κοινής συνεδρίας), κατόπιν συνεννόησης με το Συμβουλευόμενο και στην πορεία
ακολουθείται το μοντέλο εναλλαγής ατομικής θεραπείας-θεραπείας ζεύγους, ανάλογα με τα
προβλήματα που εμφανίζονται, καθώς και την πρόοδο των μελών του ζεύγους.
Ο Σύμβουλος θα κατευθύνει το ζευγάρι μέσα από τα άμεσα και επιτακτικά
προβλήματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών για την προστασία και τη βελτίωση
της μακροπρόθεσμης υγείας και ευημερίας της σχέσης τους.
2. Ο ορισμός της Συμβουλευτικής
Για τη Συμβουλευτική, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, υπάρχουν ποικίλοι ορισμοί στη
βιβλιογραφία. Εδώ παρουσιάζεται η Συμβουλευτική ως η διαδικασία η οποία περιλαμβάνει
ένα ιδιαίτερο είδος σχέσης, μεταξύ ενός ατόμου που χρειάζεται βοήθεια σχετικά με ένα
πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζει και του ανθρώπου ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και
εξειδικευμένος έτσι ώστε να είναι σε θέση, να παρέχει μια τέτοιου είδους βοήθεια
(Μαλικιώση – Λοΐζου, 1999).
Η σχέση μεταξύ του Συμβούλου και του Συμβουλευόμενου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως μια σχέση αλληλεπίδρασης, με κοινή αναφορά τους φυσικά στο θέμα που απασχολεί το
Συμβουλευόμενο και καλούνται να αναλύσουν με σκοπό τον προσδιορισμό των επιλογών
αντιμετώπισης της κατάστασης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Σύμβουλος δε δίνει συμβουλές, ούτε έτοιμες λύσεις και
επιπλέον δεν κρίνει κανέναν. Ο ρόλος του κατά κανόνα, είναι να λειτουργεί περισσότερο
υποστηρικτικά και βοηθητικά απέναντι στο Συμβουλευόμενο.
3. Στόχος της Συμβουλευτικής
Η Συμβουλευτική έχει ως στόχο, να διευκολύνει το άτομο να πάρει τις αποφάσεις του, είτε
να πραγματοποιήσει αυτό που σκέφτεται ή ακόμα και να επιλέξει τρόπους αντιμετώπισης
που να ικανοποιούν τον ίδιο χωρίς φυσικά να βλάπτουν τον κοινωνικό του περίγυρο. Με τον
τρόπο αυτό, διευκολύνεται ο Συμβουλευόμενος έτσι ώστε να πετύχει μια σωστή
προσαρμογή, να εξασφαλίσει την προσωπική του υγεία και να διατηρήσει ή να προάγει την
ατομική του ισορροπία (Μαλικιώση -Λοΐζου, 2001 και Δημητρόπουλος, 2002) .
Σκοπός της Συμβουλευτικής
Η διαδικασία της Συμβουλευτικής οφείλει να ολοκληρώσει ορισμένες απαραίτητες φάσεις –
στάδια, έτσι ώστε να φτάσει σε επίπεδο εντός συμπεράσματος.
Το πρώτο στάδιο, αυτό της ενημέρωσης, είναι η αρχή όλης πορείας. Εδώ,
συγκεντρώνονται από το Σύμβουλο μέσα από τη συζήτηση, όσα περισσότερα στοιχεία για το
Συμβουλευόμενο μπορούν να αναφερθούν.
Ακολουθεί η φάση της πρόγνωσης, κατά την οποία τείνουν να προβλεφθούν όλες οι
τυχόν μελλοντικές αντιδράσεις ή οι μελλοντικές εξελίξεις που μπορούν προκύψουν, ακόμα
και οι ευνοϊκές εξελίξεις αν αυτές υφίστανται έτσι ώστε να διευκολυνθούν κατά το δυνατόν.
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Η τρίτη κατάσταση που θα ακολουθήσει είναι η διάγνωση. Θεωρείται πολύ
σημαντικό, σε αυτό το στάδιο να διερευνηθούν οι αιτίες του προβλήματος που αναλύεται ή
της αντίστοιχης συναισθηματικής φόρτισης.
Ακολουθεί η απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη από το Σύμβουλο. Η
συναισθηματική στήριξη, ίσως ακόμα και η κοινωνική αποδοχή που εισπράττει ο
Συμβουλευόμενος από τον ειδικό που έχει απέναντί του, εκλαμβάνεται ως κάτι ιδιαίτερα
θετικό για τον ίδιο.
Ο Σύμβουλος οφείλει στην πορεία, να περάσει στη φάση της θεραπευτικής
παρέμβασης. Απαιτείται η οργάνωση ενός πλήρους και αναλυτικού σχεδίου παρέμβασης.
Με αυτό τον τρόπο, υλοποιείται βήμα βήμα και η αντιμετώπιση του προβλήματος από την
πλευρά του Συμβουλευόμενου.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω παρέμβασης, ουσιαστικά τελειώνει η διαδικασία.
Όμως η «μεταπαρακολούθηση» της κατάστασης, είναι εξίσου σημαντική. Αναμφισβήτητα,
αποτελεί το μέρος της διαδικασίας, κατά το οποίο θα διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της
παρέμβασης καθώς και η εξέλιξη του ατόμου (Κασσωτάκης, 2002).
4. Βασικές επιδιώξεις της Συμβουλευτικής Ζευγαριών
Όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει να απευθυνθεί σε Σύμβουλο, πάντα υπάρχει κάτι
συγκεκριμένο που τους απασχολεί και χρήζει κατά τη γνώμη τους αντιμετώπιση, με τη
συμβολή ενός ειδικού. Συνήθως οι βασικότερες επιδιώξεις της Συμβουλευτικής Ζευγαριών
είναι οι ακόλουθες:

Η δημιουργική επικοινωνία του ζευγαριού. Επιτυγχάνεται μέσω της εκμάθησης νέων
τεχνικών και δεξιοτήτων επικοινωνίας μεταξύ τους.

Η εκπαίδευση σε δεξιότητες που επιτρέπουν να κατανοήσει το ζευγάρι το περιεχομένου
των λεγομένων του. Σκοπός είναι, να αντιληφθεί το ζευγάρι τα συναισθήματα του. Πρόκειται
για τη λεγόμενη ενεργητική ακρόαση.

Η επίγνωση των τρεχόντων προβλημάτων. Αφορά τον προσδιορισμό της πραγματικής
κατάστασης της σχέσης του ζευγαριού.

Η ανεπηρέαστη αναφορά στις εσωτερικές ανάγκες του καθενός, η γνωστοποίηση των
σκέψεων που τυχόν επηρεάζουν αρνητικά τον έναν στον άλλον ή και ο προσδιορισμός των
συναισθημάτων τους ειδικότερα. Φυσικά, μέσα από τη διαδικασία της Συμβουλευτικής
Ζεύγους, δεν υπάρχει σε κανέναν από τους δύο, ο φόβος της τιμωρίας ή της ποινής.

Η πλήρης και ανιδιοτελής κατανόηση στην προσωπική υπόθεση του κάθε ατόμου, στις
εμπειρίες του αλλά και τις αντιλήψεις του. Η συγκεκριμένη κατάσταση, κρίνεται απαραίτητη
ειδικά όταν το οικογενειακό περιβάλλον του καθενός, τείνει να επηρεάζει την εν λόγο σχέση
συμβίωση ή γάμο, του ζευγαριού.

Τα θετικά αλλά και τα αρνητικά προσωπικά χαρακτηριστικά που ο κάθε σύντροφος
φέρνει μέσα στη σχέση.

Η ευκαιρία να αναλογιστεί το ζευγάρι με ειλικρίνεια τους λόγους που τους «δένουν»
και να προσδιορίσουν εκ νέου, τις βασικές αξίες της δικής τους σχέσης.

Η αναγνώριση των προσδοκιών του καθένα ξεχωριστά, των επιδιώξεών τους αλλά
ακόμα και τον εντοπισμό των προσωπικών τους στόχων, μέσα από αυτή τη σχέση που έχουν.
5. Αιτίες Συγκρούσεων
Οι συγκρούσεις που θα οδηγήσουν ένα ζευγάρι στη Συμβουλευτική Ζεύγους, ποικίλουν αλλά
συχνά μπορεί και να μην είναι μόνο μια η αιτία, αλλά συνδυασμός πολλών. Άλλωστε όταν
κυριεύεται κανείς από αρνητισμό, τείνει να εκνευρίζεται ακόμα και με το κάθε παραμικρό ή
ασήμαντο. Οι αιτίες συγκρούσεων, συνηθίζεται να είναι οι ακόλουθες:
 Η δυσκολία στην επικοινωνία
 Η διαφορετική οπτική των καταστάσεων στην κοινή ζωή
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 Οι διαφορετικές ανάγκες, είτε προτεραιότητες, ή στόχοι , ακόμα και οι προσδοκίες του
καθενός
 Οι συχνές καθεαυτού συγκρούσεις
 Η στέρηση της ελευθερίας του συντρόφου
 Η παθολογική ζηλοτυπία
 Η απαίτηση από τον άλλον να σκέφτεται και να ενεργεί πάντα, σύμφωνα με τις
προσωπικές επιθυμίες και αξίες του συντρόφου του
 Ο αρνητισμός για συνεργασία μεταξύ τους
 Οι σεξουαλικές διαταραχές
 Η απιστία ή η ύπαρξη τρίτου προσώπου στη σχέση τους
 Οι διαφορετικές αντιλήψεις των δύο συντρόφων
 Η χαλαρότητα στο γάμο ή τη σχέση τους, η οποία επιτρέπει την παρεμβολή τρίτων
προσώπων και την ανάμειξή τους σε θέματα και αποφάσεις που αφορούν αποκλειστικά μόνο
το ζευγάρι.
Μια κύρια πηγή συγκρούσεων στο ζευγάρι, σύμφωνα με τον Framo, είναι οι
προβολές των εξωτερικευμένων αρνητικών χαρακτηριστικών του ατόμου απέναντι στο
σύντροφό του, τις οποίες και μάχεται ως χαρακτηριστικά του συντρόφου του (Goldenberg &
Goldenberg, 2005).
6. Μείζονες προσεγγίσεις Συμβουλευτικής Ζευγαριών
Οι επικρατέστερες προσεγγίσεις στο κομμάτι της Συμβουλευτικής Ζευγαριών είναι κυρίως η
ψυχοδυναμική και η Γνωστική – συμπεριφορική.
Η ψυχοδυναμική, βοηθάει τα ζευγάρια να εμβαθύνουν στα αίτια της επιλογής του
συντρόφου τους. Με αυτό τον τρόπο, καταφέρνουν να ξεκαθαρίσουν μέσα τους όλες τις
αιτίες για αποστροφή και άρνηση που απέκτησαν, στην πορεία της υπάρχουσας σχέση τους.
Η γνωστική – συμπεριφορική, δίνει έμφαση στην αναζήτηση λύσεων για την
αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Το κύριο μέλημα αυτής της προσέγγισης, είναι ότι η
προσπάθεια γίνεται αμοιβαία και ταυτόχρονα κι από τους δυο. Στοχεύει στην ενδυνάμωση
της στενής διαπροσωπικής τους σχέσης με βασικότερο στόχο τη θετική τους ενίσχυση, τόσο
σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχέσης.
7. Συμπεριφορικές τεχνικές στη Θεραπεία Ζεύγους
Οι Συμπεριφορικές τεχνικές, θεωρούνται αποτελεσματικότερες κατά την εφαρμογή τους,
όταν η εφαρμογή τους, εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της θεραπευτικής παρέμβασής του
ζεύγους και προσαρμόζεται στις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε Συμβουλευόμενου και του
συντρόφου του. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις συμπεριφορικές τεχνικές παρέμβασης, είναι οι
ακόλουθες:
Η Αρχή της συνεργασίας. Σε πρώτη φάση στόχος της συμπεριφορικής θεραπείας
ζεύγους είναι να παρακινήσει το ζευγάρι να αρχίσει να συνεργάζεται και να προσπαθήσει
κυρίως για την αλλαγή της δικής του συμπεριφοράς (collaborative set) (Craighead,
Craighead, Kazdin, Mahoney), 1994).
Ο εντοπισμός και η αναγνώριση μοτίβων αρνητικής αλληλεπίδρασης. Γίνετε
παρατήρηση και περιγραφή βήμα-βήμα της διαμάχης ενός ζευγαριού, από τη στιγμή που
ξεκινάει, έως ότου κορυφωθεί και λήξει, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην αναγνώριση
ενός μοτίβου αρνητικής αλληλεπίδρασης που εμφανίζεται συχνά στη σχέση (Craighead,
Craighead, Kazdin, Mahoney, 1994).
Αύξηση των θετικών σημείων στη σχέση. Ένας από τους βασικούς στόχους που είχε
ο Beck στη θεραπεία ζεύγους ήταν να βοηθάει το ζευγάρι να δίνει σημασία στις ευχάριστες
πλευρές της σχέσης και να είναι ικανό να ανακαλύψει ξανά την γοητεία που έβρισκε κάποτε
ο ένας στον άλλον (Beck, 1996).
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Η Άσκηση στην επικοινωνία. Ένα από τα βασικά παράπονα των ζευγαριών είναι ότι
δεν συζητάνε μεταξύ τους αρκετά συχνά (Terman, 1938). Έρευνες έχουν δείξει ότι τόσο η
ποσότητα (Terman, 1938. Locke, 1951) όσο και η ποιότητα (Hobart ) Klausner, 1959.
Navran, 1967) της επικοινωνίας σχετίζονται με την καλή προσαρμογή στο γάμο ή τη σχέση
τους.
Οι Φωτογραφίες της οικογένειας. Ο Σύμβουλος ζητά από τους Συμβουλευόμενους να
διαχωρίσουν, ο καθένας ξεχωριστά, φωτογραφίες από τις κοινές οικογενειακές ή
συντροφικές στιγμές και να τις κατατάξουν ατομικά σε ένα άλμπουμ, σύμφωνα με κάποια
συναισθηματικά ή λογικά κριτήρια, που έχουν τεθεί και συζητηθεί από πριν. Στη συνέχεια, ο
Σύμβουλος συζητά τους λόγους επιλογής των συγκεκριμένων φωτογραφιών, την αναγνώριση
και την εξέλιξη των συναισθημάτων, προτρέπει για χρονικές αντιστροφές, ώστε να
φωτιστούν κάποια σημαντικά γεγονότα, εστιάζει σε πρόσωπα που έχουν χαθεί, αλλά
επηρέαζαν ή επιδρούν ακόμα στις δυναμικές της οικογένειας, ανακαλύπτει διαδικασίες και
ιεροτελεστίες των ενδιαφερομένων, αποκαλύπτει αλλοτινούς και τωρινούς ρόλους,
λειτουργικές και αδόκιμες συμπεριφορές, διαφωτίζει το παρόν με αφορμή το παρελθόν και
την ιστορία, που διηγούνται οι φωτογραφίες ή τα βίντεο (http://bit.ly/2BvodGE).
Η αναπλαισίωση. Η γνωστική ψυχολογία έχει διαπιστώσει ότι εάν η ερμηνευτική των
καταστάσεων ή συμπεριφορών τοποθετηθεί σε ένα διαφορετικό θετικό πλαίσιο, μπορεί να
προκαλέσει αλλαγές στο γενικότερο τρόπο σκέψης, βοηθώντας τα ζευγάρια και τις
οικογένειες να αναπροσδιορίσουν τις δυναμικές και να αναθεωρήσουν στερεότυπα και
προκαταλήψεις (http://bit.ly/2BvodGE).
Ο έλεγχος του συναισθήματος. Αυτή η παράδοξη τεχνική αποσκοπεί στην κατανόηση
των συνεπειών ενός αρνητικού συναισθήματος πάνω στους άλλους με τον εκούσιο και
προγραμματισμένο χειρισμό του από το Συμβουλευόμενο (http://bit.ly/2BvodGE).
Η εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ο θεραπευτής εκπαιδεύει τα μέλη της
οικογένειας στην ενεργητική ακρόαση, στην αντανάκλαση συναισθήματος (ανακάλυψη,
προβολή και ερμηνεία των συναισθημάτων, που κρύβονται πίσω από περιστατικά και
καταστάσεις), στην παράθεση επιχειρημάτων με τη σειρά, χωρίς διακοπές και περισπασμούς,
στη θέσπιση κανόνων διαλόγου, στην ανάπτυξη θέσεων της αντίθετης πλευράς, στην
ιδεοθύελλα, στην ιεράρχηση και τελικά την επίλυση των προβλημάτων
(http://bit.ly/2BvodGE).
Η καθιέρωση περιόδων αλληλεγγύης και φροντίδας. Δεδομένου ότι η ρουτίνα, οι
ιεροτελεστίες, η ανία και η προβλεψιμότητα είναι οι μέγιστοι αντίπαλοι του πόθου, της
έκπληξης, του απρόσμενου, της ηδονής και της λαγνείας, ο Σύμβουλος προτρέπει στην από
κοινού οργάνωση ημερών αλληλοκατανόησης, διαφορετικότητας, πρόκλησης και ερωτικού
παιχνιδιού, συνήθως σε πλαίσια που με τίποτα δε θυμίζουν τις τετριμμένες διαδικασίες
(ταξίδια, αλλαγή χώρου, τροποποίηση ωραρίων κλπ) (http://bit.ly/2BvodGE).
Η τεχνική της άδειας καρέκλας (τεχνική της θεραπείας Gestalt). Ο Σύμβουλος
τοποθετεί μια άδεια καρέκλα και παροτρύνει τους Συμβουλευόμενους να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους προς το φανταστικό συνομιλητή, που κάθεται εκεί. Έπειτα ο
θεραπευόμενος κάθεται κι αυτός και επιχειρεί να απαντήσει σε όσα πριν ο ίδιος εξέφρασε
(http://bit.ly/2BvodGE).
Ο οικογενειακός σχεδιασμός. Ο Σύμβουλος συνδράμει τα μέλη της οικογένειας στην
αναπαράσταση σκηνικών, συνήθως συγκρουσιακών, στο παίξιμο ρόλων και έπειτα ζητά την
τροποποίηση της σκηνοθεσίας, ανάλογα με τις επιθυμίες του καθενός από τα μέλη. Έτσι
διδάσκεται ο σχεδιασμός και ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών, ενώ φωτίζονται πλευρές,
που είχαν αποσιωπηθεί στην πραγματικότητα (http://bit.ly/2BvodGE).
Το οικογενειακό δέντρο ή γενεόγραμμα. Με τη χρήση συμβόλων καταγράφεται η
ιστορία, οι σημαντικές ημερομηνίες και τα κρίσιμα γεγονότα στη διαχρονική πορεία τριών
γενεών. Ανακαλύπτονται σχήματα, που έχουν μεταβιβαστεί, πρότυπα και επαναλήψεις
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καταστάσεων, μέλη και συμβάντα, που αποτέλεσαν σταθμό στη διαμόρφωση της
οικογενειακής ταυτότητας, προσδοκίες, που δεν ευτύχησαν της πραγμάτωσης, ματαιώσεις
και μελλοντικές προβολές στα παιδιά (http://bit.ly/2BvodGE).
8. Στάδια - Διαδικασία έναρξης της Συμβουλευτικής Ζεύγους
Αρχικά δίνονται πληροφορίες για το ιστορικό της σχέσης, την πορεία, τις συνθήκες που
οδήγησαν σε ρήξη, τους περιφερειακούς παράγοντες που ενισχύουν τις υπάρχουσες
συγκρούσεις, τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά από τους συμμετέχοντες.
Στην συνέχεια, μέσω της χρήσης των τεχνικών που αναλύθηκαν παραπάνω,
οδηγούμαστε στην πηγή του προβλήματος, εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα που το
ζευγάρι επιθυμεί να διαπραγματευτεί ώστε να επιφέρει αλλαγές και να πάρει αποφάσεις.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν είναι πλέον σαφή και ξεκάθαρη η εικόνα της
κατάστασης της σχέσης τους. Στο τέλος όλων των συνεδριών του ζευγαριού, θα πρέπει να
είναι ο καθένας τους σε κατάσταση ικανή να επιλέξει και να προσδιορίσει το προσωπικό του
«μέλλον» όσον αφορά τη σχέση του με το σύντροφό του.
9. Μετά από τη Συμβουλευτική Ζεύγους…
Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων της Συμβουλευτικής Ζεύγους, οι σύντροφοι συνήθως
καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να έχουν κοινή ζωή ή αν θα ήταν καλύτερα για
αυτούς να πορευτούν πλέον μεμονωμένοι. Συνήθως η τελική επιλογή τους, εξαρτάται από
τους λόγους που ήρθαν αρχικά και είναι αποτέλεσμα σύμφωνης απόφασης και των δυο τους
αμοιβαία.
Οποιαδήποτε απόφαση κι αν παρθεί τελικά, η σχέση αυτή έχει αποκτήσει γερές
βάσεις ειλικρίνειας μεταξύ των συντρόφων της, έτσι ώστε να υπάρχει γόνιμη επικοινωνία
μεταξύ τους και ειδικότερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια.
10. Διάρκεια ψυχοθεραπείας Ζευγαριών
Η Ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι συνήθως βραχείας διάρκειας. Η κάθε συνεδρία, διαρκεί
περίπου μεταξύ σαράντα πέντε με εξήντα λεπτά. Στο σύνολο, είθισται να απαιτούνται από
έξι έως και δώδεκα συνεδρίες. Η συχνότητα ποικίλει και προσαρμόζεται ανάλογα με τις
δυνατότητες τόσο των Συμβουλευόμενων όσο και του Συμβούλου. Συνηθίζεται να είναι ανά
δεκαπενθήμερο, αν και θα υπάρξουν εξαιρέσεις για περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται
πιο εντατική παρακολούθηση.
Η θεραπεία ζεύγους μπορεί να πραγματοποιείται και παράλληλα με ατομική
ψυχοθεραπεία του ενός ή και των δυο μερών της σχέσης, και μάλιστα, σε πολλές
περιπτώσεις η τακτική αυτή οδηγεί σε ταχύτερα αποτελέσματα επικοινωνίας μεταξύ του
ζευγαριού. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται περισσότερος διαθέσιμος χρόνος των
Συμβουλευόμενων.
11. Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τον Γιωσαφάτ (2008), η κύρια ανάγκη του ανθρώπου είναι η σύναψη
ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων.
Το ζευγάρι γνωρίζοντας το πρόβλημα, αναγνωρίζει από κοινού την ευθύνη του για
τη δημιουργία της τωρινής κατάστασης και την αμοιβαία ευθύνη για τη συνέχιση ή όχι της
σχέσης.
Ο Σύμβουλος, τους βοηθά να κάνουν επιλογές που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες
τους, να είναι ανοιχτοί στην αλλαγή και τη δημιουργία, αν θέλουν να βρουν τη σταθερότητα
στη σχέση τους. Πρέπει να διαθέτει ευελιξία και να προσαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις
ανάλογα με τις ανάγκες του ζευγαριού.
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Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η άμεση διαπραγμάτευση των
δυσκολιών και προβλημάτων της σχέσης, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική διόγκωσή τους.
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«Εργαλείο Αξιολόγησης και Υλοποίησης Προληπτικής και Κοινωνικής
Παρέμβασης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας»

Abstract:
Counselling and social intervention in the Social Welfare Services (Ministry of Labour, Welfare and
Social Insurance, Republic of Cyprus) is defined as the assessment, the preparation of an intervention
plan and its implementation. These services are offered to individuals and/or families.
The assessment is based on the method of Structured Professional Judgment, which combines
the two widely used assessment methods, namely clinical interview and psychometric assessment. On
the basis of the assessment an intervention plan is prepared, which includes a record of the problems
identified, the long-term objectives of the intervention and the immediate objectives and actions to be
implemented at each counselling session. Once the intervention has been completed, an evaluation on
whether the objectives set have been achieved is carried out and, if necessary, the intervention plan is
revised.

Key-Words: counselling, preventive and social intervention, structured professional judgment

Λέξεις-κλειδιά: συμβουλευτική, προληπτική και κοινωνική παρέμβαση, δομημένη επαγγελματική
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1. Εισαγωγή
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κύριος στόχος των ΥΚΕ είναι
η ενίσχυση της κοινωνικής ευεξίας και ευημερίας του πληθυσμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας μέσω του σχεδιασμού πολιτικής και της υλοποίησης προγραμμάτων. Μεταξύ
άλλων, οι βασικές επιδιώξεις των ΥΚΕ στον τομέα της κοινωνικής ευημερίας είναι η
διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά καθώς και η παροχή υπηρεσιών στο
πλαίσιο πολιτικών για την οικογένεια, η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης και η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου
διαβίωσης και προώθηση της ενεργοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων
πολιτών (Ετήσια Έκθεση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 2017). Με στόχο την επίτευξη
των προειρημένων επιδιώξεων οι ΥΚΕ υλοποιούν διάφορα προγράμματα μεταξύ των οποίων
και το Πρόγραμμα Προληπτικής Παρέμβασης Ενηλίκων / Οικογενειών με ανήλικα και το
νεοσύστατο Πρόγραμμα Κοινωνικής Παρέμβασης. Στο πλαίσιο των προσπαθειών συνεχούς
αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών οι ΥΚΕ σχεδίασαν και υλοποιούν πιλοτικά
εργαλείο αξιολόγησης και υλοποίησης προληπτικής και κοινωνικής παρέμβασης σε ένα
τοπικό Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε επαρχία στις ελεγχόμενες από την
Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.
2. Μέθοδος Δομημένης Επαγγελματικής Εκτίμησης
Η μεθοδολογία της κοινωνικής και προληπτικής παρέμβασης στηρίζεται στη χρήση
εργαλείων Δομημένης Επαγγελματικής Εκτίμησης (π.χ. Kropp & Hart, 2000, Doyle &
Dolan, 2002, de Vogel και συν., 2015, de Vries Robbé, 2016). Τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται γενικότερα σε αξιολογήσεις ανήκουν σε τρείς μεγάλες κατηγορίες. Η
πλέον κλασσική μέθοδος αξιολόγησης είναι αυτή της κλινικής συνέντευξης (SommersFlanagan & Sommers- Flanagan, 2003), όπου ο επαγγελματίας μέσω μιας σειράς ερωτήσεων
καταλήγει στα συμπεράσματά του στηριζόμενος στην παρατήρηση και την κλινική του
εμπειρία. Η κλινική συνέντευξη προσφέρει μεγάλο βαθμό ευελιξίας στον επαγγελματία και
προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πολύ
σημαντικές πληροφορίες για την παρέμβαση και την πρόληψη. Στα αρνητικά της ανήκουν η
χαμηλή προβλεπτική δυνατότητα που έχει, η αδυναμία της να λάβει υπόψη της την πληθώρα
δεδομένων και εμπειρικών ευρημάτων, ενώ αναπόφευκτα επηρεάζεται και από μια σειρά
παράγοντες όπως οι ικανότητες του επαγγελματία, πιθανά στερεότυπα που έχει αυτός, κ.λπ.
(π.χ. Grove και συν., 2000).
Ως απάντηση στις αδυναμίες της μεθόδου της κλινικής συνέντευξης αναπτύχθηκε μια
σειρά από ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούν την αναλογιστική μέθοδο (Harris, Rice
& Quinsey, 1993). Η αναλογιστική μέθοδος στηρίζεται σε μεγάλο εύρος εμπειρικών
δεδομένων για την υπό αξιολόγηση συμπεριφορά, είναι τυποποιημένη και έχει συγκεκριμένο
αλγόριθμο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Συνεπώς αυξάνει την αξιοπιστία και την
εγκυρότητα της πρόβλεψης. Ταυτόχρονα όμως, στηρίζεται κυρίως σε στατικούς παράγοντες
και ως επακόλουθο αυτού δεν παρέχει ευελιξία στον επαγγελματία και είναι δύσκολη η
προσαρμογή της στο συγκεκριμένο άτομο που αξιολογείται, αφού είναι προσανατολισμένη
σε ομάδες ατόμων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Τέλος, είναι δύσκολη η εφαρμογή των
ευρημάτων σε συγκεκριμένο πλάνο παρέμβασης σε συγκεκριμένο άτομο, εξαιτίας των
δυναμικών παραγόντων που εμπεριέχονται στην ανθρώπινη συμπεριφορά (Dolan & Doyle,
2000).
Ως σύνθεση των πλεονεκτημάτων των δύο πιο πάνω μεθόδων αναπτύχθηκε η τεχνική
της δομημένης επαγγελματικής εκτίμησης (ΔΕΕ). Η μέθοδος της ΔΕΕ συνδυάζει τα δυνατά
χαρακτηριστικά της κλινικής συνέντευξης με αυτά της αναλογιστικής μεθόδου.
Συγκεκριμένα, στηρίζεται σε ένα μεγάλο εύρος ερευνητικών και εμπειρικών δεδομένων, ενώ
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ταυτόχρονα παρέχει ευελιξία στον επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει την
κλινική του εμπειρία και τις γνώσεις του ώστε να προσαρμόσει τη μέθοδο στις ιδιαιτερότητες
του εκάστοτε αξιολογούμενου ατόμου και των συγκείμενων της αξιολόγησης (de Vogel και
συν., 2015). Η ΔΕΕ βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα για τους παράγοντες που ενισχύουν
ή/και αποτρέπουν κάποια συμπεριφορά, ενώ ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της αλλαγής
των συνθηκών - των παραγόντων κινδύνου / προστασίας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην
ετοιμασία πλάνου παρέμβασης, αφού καταλήγει σε συγκεκριμένα σενάρια διαχείρισης των
θεμάτων που απασχολούν το άτομο ή την οικογένεια.
Η γενικότερη μεθοδολογία της αξιολόγησης (π.χ. Neukrug & Fawsett, 2015) και της
υλοποίησης της κοινωνικής και προληπτικής παρέμβασης (π.χ. Jongsma, Peterson & Bruce,
2014, Jongsma και συν., 2014, Wodarski και συν., 2014) στηρίζεται στην ετοιμασία λίστας
προβλημάτων που διαπιστώνονται σε κάθε περίπτωση, στην ετοιμασία μακροπρόθεσμων
στόχων, μεσοπρόθεσμων στόχων και άμεσων ενεργειών.
Για τον σκοπό αυτό έχουν αναλυθεί όλες οι αναφορές και έχουν καταγραφεί τα
πιθανά προβλήματα, οι μακροπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι και άμεσες ενέργειες.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης καταγράφονται οι παράγοντες, οι οποίοι
ενισχύουν κάποιο πρόβλημα ή προβληματική συμπεριφορά (παράγοντες επικινδυνότητας).
Στην ψυχολογία, ως παράγοντας επικινδυνότητας χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε συμβάν ή
συνθήκη που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αποκλίνουσας ή μη επιθυμητής
συμπεριφοράς. Ταυτόχρονα, αξιολογούνται οι παράγοντες που όπως προκύπτει από τις
έρευνες μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης της μη επιθυμητής συμπεριφοράς (παράγοντες
προστασίας). Οι παράγοντες προστασίας είναι αυτοί που υποβοηθούν στην ανθεκτικότητα
και μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης αποκλίνουσας ή προβληματικής συμπεριφοράς.
Τέλος, λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα συγκείμενα, τα οποία πιθανώς να λειτουργούν ως
παράγοντες ευαλωτότητας, οι παράγοντες δηλαδή, οι οποίοι λειτουργούν ως «εύφορη βάση»
για την ανάπτυξη της μη επιθυμητής συμπεριφοράς (π.χ. Wenar & Kerig, 2011).
Οι προειρημένοι παράγοντες (προστασίας, επικινδυνότητας και ευαλωτότητας)
λειτουργούν διαφορετικά στα διάφορα επίπεδα της προσωπικότητας. Για παράδειγμα, σε
σχέση με την εμφάνιση της συμπεριφοράς εξάρτησης στα δημόσια επιδόματα, σε οργανικό /
βιολογικό επίπεδο, η ύπαρξη κάποιας σοβαρής ασθένειας και η μεγάλη ηλικία (>60)
λειτουργούν ως παράγοντες επικινδυνότητας. Το φύλο (γυναίκα) λειτουργεί ως παράγοντας
ευαλωτότητας, ενώ η εύκολη ιδιοσυγκρασία του οργανισμού (π.χ. γνωστικό απόθεμα στις
περιπτώσεις κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης) λειτουργεί ως παράγοντας προστασίας.
Παρόμοια, στο ενδοπροσωπικό επίπεδο, η χαμηλή ευφυία, ο χαμηλός αυτοέλεγχος και ο
ανασφαλής δεσμός προσκόλλησης αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες
επικινδυνότητας για την εμφάνιση βίαιης ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ η ανεπαρκής
ικανότητα σχεδιασμού ως παράγοντας ευαλωτότητας και τέλος η ευφυία, οι δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων ως παράγοντες προστασίας. Παράλληλα, στο
διαπροσωπικό επίπεδο, η συζυγική δυσαρμονία, απουσία κοινωνικού δικτύου υποστήριξης
κ.λπ. λειτουργούν ως παράγοντες επικινδυνότητας για την εμφάνιση βίαιης συμπεριφοράς,
ενώ η ύπαρξη για παράδειγμα υγιούς ρομαντικής σχέσης λειτουργεί ως παράγοντας
προστασίας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αξιολογούνται και σε επίπεδο υπερκείμενων
διάφοροι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η φτώχεια και το χαμηλό κοινωνικό –
οικονομικό επίπεδο που λειτουργούν ως παράγοντες επικινδυνότητας για μια σειρά μη
επιθυμητών συμπεριφορών, κάποια ατομικά χαρακτηριστικά που έρχονται σε αντίθεση με τις
κοινωνικές προσδοκίες (π.χ. ιδιαίτερη σεξουαλική προτίμηση σε αυστηρά πατριαρχικό
περιβάλλον) που λειτουργούν ως παράγοντες ευαλωτότητας, και η πολιτισμική ανοχή στη
διαφορετικότητα που λειτουργεί ως παράγοντας προστασίας.
Στο στάδιο της αξιολόγησης, όλοι οι παράγοντες που φαίνεται να λειτουργούν ως
παράγοντες επικινδυνότητας για συγκεκριμένες συμπεριφορές καταγράφονται και
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συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο παρέμβασης με στόχο την υλοποίηση τεχνικών που
επιδιώκουν τη μείωση της επίδρασής τους. Ταυτόχρονα, καταγράφονται οι παράγοντες
προστασίας που απουσιάζουν ώστε να υλοποιηθεί πλάνο ενίσχυσής τους και οι παράγοντες
προστασίας που πρέπει να διατηρηθούν.
3. Μεθοδολογικές Βάσεις για την Κοινωνική Παρέμβαση
Το Πρόγραμμα της Κοινωνικής Παρέμβασης περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την ενεργοποίηση ατόμων για απεξάρτηση από τις
δημόσιες παροχές και την επίλυση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,
τα οποία δυνητικά δυσχεραίνουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Βασικός στόχος του
Προγράμματος «Κοινωνική Παρέμβαση» είναι η αύξηση της πιθανότητας εργοδότησης
κάποιου ατόμου – δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Υπάρχει σωρεία
ερευνών ως προς τους παράγοντες που ενισχύουν ή αντίθετα αποδυναμώνουν τις
πιθανότητες απεξάρτησης κάποιου ατόμου από τις δημόσιες παροχές και την ένταξη του
στην αγορά εργασίας. Μια σχετική έρευνα που διενεργήθηκε ανάμεσα σε λήπτες Δημοσίου
Βοηθήματος στην Κύπρο κατέδειξε ότι η μεγάλη ηλικία, η χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, τα
λίγα/καθόλου χρόνια εμπειρίας και η κακή κατάσταση της υγείας / διαπροσωπικά
προβλήματα αποτελούν παράγοντες επικινδυνότητας ως προς την πιθανότητα απεξάρτησης
από το Δημόσιο Βοήθημα (Πασιαρδής, 2010).
Εκτός όμως των παραγόντων «επικινδυνότητας», υπάρχουν και συγκεκριμένες
συμπεριφορικές δεξιότητες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την πιθανότητα ένταξης κάποιου
ατόμου στην αγορά εργασίας και την παραμονή του σε αυτή (π.χ. Bartram, 2005).
Συγκεκριμένα, οι δεξιότητες αυτές είναι:
 η επίδειξη αυτοπεποίθησης, αξιοπιστίας και αυτοδυναμίας
 η θέληση και η ικανότητα χειρισμού διάφορων καταστάσεων και η ανάληψη
πρωτοβουλιών
 η ικανότητα διατήρησης αρμονικής σχέσης με άλλους ανθρώπους και επίδειξη της
αφοσίωσης του ατόμου προς αυτούς
 η ικανότητα του ατόμου να θέτει στόχους και να εργάζεται προς υλοποίησή τους
 η ικανότητα του ατόμου να υποστηρίξει τις θέσεις και τις απόψεις του ορθολογιστικά
και να πείσει τους άλλους ως προς την ορθότητά τους
 η ικανότητα του ατόμου να κατανοήσει τα διάφορα προβλήματα και να λαμβάνει υπόψη
του τις εναλλακτικές επιλογές που υπάρχουν
 η δυνατότητα του ατόμου να επιλύει προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες
και τα εμπόδια
 η δεξιότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τη δυσκολία του προβλήματος και να κατανοεί
το πόσες δυνάμεις πρέπει να αναλωθούν για την επίλυσή του και να τις διαμοιράζει
αναλόγως.
Στη συνέχεια οι παράγοντες «προστασίας» αναλύονται σε μικρότερες κατηγορίες και
ικανότητες συμπεριφοράς (όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως):
Για παράδειγμα, η δέσμευση περιλαμβάνει την ικανότητα κάποιου να: «προστατεύσει
τον εαυτό του», δηλαδή να επιδεικνύει αυτοπεποίθηση, αξιοπιστία και αυτοδυναμία, «να τα
βρίσκει με τους άλλους», δηλαδή να δύναται να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
ανθρώπους και να επιδεικνύει προς αυτούς τις προθέσεις του και την αφοσίωσή του, «να
μεταδίδει στους άλλους τις θέσεις του», δηλαδή να δύναται να προτείνει εισηγήσεις σε
άλλους και να μπορεί να πείσει τους υπόλοιπους για τις θέσεις του, «να δημιουργεί», δηλαδή
να μπορεί να βρίσκει λύσεις σε διάφορα προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη του τις δυσκολίες
και τα εμπόδια.
Εκτός όμως της δέσμευσης (που αποτελεί το πρώτο και το βασικό στάδιο της
συμπεριφοράς προς την εργασία και την απεξάρτηση από τις δημόσιες παροχές), υπάρχει και
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ο παράγοντας της «ικανότητας» υλοποίησης των δεξιοτήτων αυτών. Πρόκειται ουσιαστικά
για την ικανότητα κάποιου ατόμου «να γνωρίζει το τι πρέπει να γίνει και πως πρέπει να το
κάνει».
Οι δεξιότητες σε επίπεδο συμπεριφοράς ταυτίζονται με αυτές που υπάρχουν σε
επίπεδο δέσμευσης και συγκεκριμένα πρόκειται για την ικανότητα κάποιου: «να
προστατεύσει τον εαυτό του», δηλαδή η δυνατότητα κάποιου ατόμου να αναλάβει δράση και
την ευθύνη σε διάφορες καταστάσεις, «να προβλέπει», δηλαδή να θέτει στόχους και να
επενδύει την προσπάθειά του στην υλοποίησή τους, «να αναλύει», δηλαδή να καταβάλλει
προσπάθεια να κατανοήσει τα ζητήματα και να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις διάφορες
εναλλακτικές λύσεις και τέλος, «να υλοποιεί», δηλαδή να μπορεί να αναγνωρίσει το μέγεθος
της προσπάθειας που απαιτείται σε σχέση με τα μέσα που διαθέτει και να τα χρησιμοποιεί με
τρόπο που να υλοποιεί τον προγραμματισμό του.
Όπως είναι προφανές, οι παράγοντες «επικινδυνότητας» αποτελούν τις μεταβλητές
κατά την αξιολόγηση που λαμβάνονται υπόψη ώστε να μειωθεί η πιθανότητα αποτυχίας της
παρέμβασης. Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα εντάσσονται άτομα τα οποία έχουν κριθεί από
ιατροσυμβούλιο ως ικανά για εργασία και βρίσκονται σε ηλικία που μπορούν να
εργοδοτηθούν. Σε ότι αφορά τα άτομα με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, αυτό συνεκτιμάται
στο στάδιο της αξιολόγησης και σε περίπτωση που ισχύει, εκτός των άλλων παραμέτρων της
παρέμβασης το άτομο διασυνδέεται με διάφορα προγράμματα κατάρτισης (π.χ. Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) ή ενισχύεται με συγκεκριμένες τεχνικές και μεθόδους
ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα (π.χ. εκπαιδευτικό άγχος) για να ολοκληρώσει
τη λυκειακή εκπαίδευση στο πλαίσιο του νυκτερινού σχολείου. Τα άτομα με ελάχιστη ή και
καθόλου εργασιακή εμπειρία παραπέμπονται σε σχετικά Προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας. Εκτός αυτών, αξιολογούνται διάφορα κοινωνικά προβλήματα που
πιθανώς να αποτελέσουν παράγοντες επικινδυνότητας / ευαλωτότητας (π.χ. μικρά παιδιά και
απουσία δυνατότητας φροντίδας τους) και αποφασίζονται σχετικές πτυχές της παρέμβασης
(π.χ. επιδότηση φροντίδας παιδιών). Τέλος, αναπτύσσονται μέσω συγκεκριμένων
θεραπευτικών τεχνικών (π.χ. Σταλίκας, 2011) οι προειρημένοι παράγοντες προστασίας που
σχετίζονται με τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου.
4. Μεθοδολογικές Βάσεις για την Προληπτική Παρέμβαση
Η προληπτική παρέμβαση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας προσδιορίζεται ως η
αξιολόγηση, δημιουργία πλάνου παρέμβασης και υλοποίηση του πλάνου αυτού σε άτομα και
οικογένειες με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και τη βελτίωση της
λειτουργικότητας του ατόμου ή / και της οικογένειας. Μετά την αξιολόγηση των αναφορών
που έγιναν στις ΥΚΕ για το 2016 και την ομαδοποίησή τους σε διάφορες κατηγορίες
προβλημάτων δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστές ομάδες προβλημάτων. Συγκεκριμένα, μια
λίστα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενήλικες και μια λίστα με προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οικογένειες με παιδιά. Ακολούθως, κάθε πρόβλημα συγκεκριμενοποιήθηκε
σε επιθυμητές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά (παράγοντες προστασίας) και μη
επιθυμητές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά (παράγοντες επικινδυνότητας). Στη συνέχεια
δημιουργήθηκε η λίστα με τους μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι αποτελούν στην ουσία
την περιγραφή των παραγόντων επικινδυνότητας που πρέπει να μειωθεί η επίδρασή τους και
των παραγόντων προστασίας που πρέπει να αναπτυχθούν ή να διατηρηθούν. Οι στόχοι
διαφοροποιούνται αναλόγως των υπερκείμενων συνθηκών της κάθε περίπτωσης. Τέλος,
διενεργήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση σε τεχνικές παρέμβασης και
συμβουλευτικής, οι οποίες είναι εμπειρικά αποδεδειγμένες ως προς την πιθανότητα
διαφοροποίησης της συμπεριφοράς του ατόμου ή της αλλαγής σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά του συστήματος. Οι τεχνικές αυτές καταγράφηκαν σε συσχέτιση με τα

199

Θεωρία και Πρακτικές

προβλήματα και αποτελούν τη λίστα με τους μεσοπρόθεσμους στόχους και τις άμεσες
ενέργειες.
Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος είναι απαραίτητο να ικανοποιούνται
οι ακόλουθες συνθήκες:
1. Οι Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΛΚΥ) που έχουν την ευθύνη της υλοποίησης της
παρέμβασης πρέπει να έχουν πολύ καλές γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού,
συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης των σταδίων ανάπτυξης, των διάφορων παραμέτρων
που λειτουργούν ενισχυτικά ή όχι, τα διάφορα στυλ γονεϊκότητας, τη θεωρία της
προσκόλλησης και τα διάφορα στυλ προσκόλλησης κ.λπ.
2. Να έχουν ικανότητες λήψης συνέντευξης από παιδιά και έφηβους.
3. Να κατανοούν τους παράγοντες που είναι ενισχυτικοί και αυτούς που είναι
δυσλειτουργικοί ως προς την επιτυχή ενάσκηση του γονικού ρόλου, συμπεριλαμβανομένης
της κατανόησης των προβλημάτων που συνυπάρχουν με την ύπαρξη προβλημάτων ψυχικής
υγείας στους γονείς, γονείς με διαταραχές προσωπικότητας, γονείς με διάφορα κοινωνικής
φύσης προβλήματα και δυσκολίες, χρήση αλκοόλ / ουσιών κ.λπ.
4. Να διαθέτουν ικανότητες ανάλυσης, επεξεργασίας και σύνθεσης των πληροφοριών που
συλλέχθηκαν από διαφορετικές πηγές.
5. Να διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια, συγκεκριμένα να διατηρούν την
αντικειμενικότητά τους σε όλες τις περιπτώσεις.
6. Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης και συνέντευξης ώστε να είναι σε θέση να
αξιολογούν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση, όσο και την ετοιμότητα του εκάστοτε ατόμου
να διαφοροποιήσει τη συμπεριφορά του, τη δεκτικότητά του δηλαδή για αλλαγή.
7. Να μπορούν να συνάψουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το παιδί ώστε αυτό να συμμετέχει
στην παρέμβαση με ενεργό τρόπο.
8. Να υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στο προσωπικό που ασχολείται με την αξιολόγηση
της οικογένειας και του παιδιού, τόσο ενδοϋπηρεσιακά όσο και δι-υπηρεσιακά.
10. Να γίνεται συχνή εποπτεία ανά περίπτωση.
Για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκε εκπαιδευτικό πλάνο και καταρτίστηκαν ΛΚΥ σε
δύο διαφορετικές ομάδες, τη Μονάδα αξιολόγησης κοινωνικής και προληπτικής παρέμβασης
και τη Μονάδα υλοποίησης της προληπτικής και κοινωνικής παρέμβασης.
Η αξιολόγηση βασίζεται στη μεθοδολογία της δομημένης επαγγελματικής εκτίμησης
όπως περιγράφεται πιο πάνω.
Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της προληπτικής παρέμβασης, αν και υπάρχουν
διάφορες θεωρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που στηρίζονται σε διαφορετικές
ψυχολογικές σχολές (Σταλίκας, 2011), οι θεωρίες αυτές συνήθως δεν είναι αντιφατικές, αλλά
μελετούν το ίδιο αντικείμενο από διαφορετική οπτική. Συνεπώς, κατά την ετοιμασία των
πλάνων παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε μια συνθετική προσέγγιση με τη χρησιμοποίηση
τεχνικών από διαφορετικές σχολές συμβουλευτικής. Το χρονικό πλαίσιο όμως της
παρέμβασης (συγκεκριμένα η αναγκαιότητα βραχείας παρέμβασης λόγω του μεγάλου
αριθμού περιστατικών) καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την επιλογή σημαντικού αριθμού
συγκεκριμένων τεχνικών από τη σχολή της γνωσιο-συμπεριφοριστικής θεραπείας (Σίμος,
2010).
5. Αξιολόγηση Κοινωνικής και Προληπτικής Παρέμβασης
Το στάδιο της αξιολόγησης ξεκινά με την αναφορά του περιστατικού. Για την κοινωνική
παρέμβαση οι αναφορές γίνονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και
αφορούν σε άτομα δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τα οποία αρνήθηκαν
τουλάχιστον τρεις προσφορές εργασίας από το Τμήμα Εργασίας ή με αυτόβουλη απόφαση
των ΥΚΕ για υλοποίηση του Προγράμματος για κάποιο άτομο. Για την προληπτική
παρέμβαση οι αναφορές προέρχονται από διαφορετικούς φορείς ή άτομα. Συγκεκριμένα,
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μπορεί να πρόκειται για αναφορά από σύμβουλο ή διεύθυνση σχολείου, κοινοτάρχη,
αστυνομία κ.λπ. Υπάρχουν αναφορές από άλλα μέλη της οικογένειας, αναφορές από
επαγγελματίες (π.χ. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, ιδιώτες ψυχολόγοι κ.λπ.) ή αυτόβουλη
απόφαση παρέμβασης των ΥΚΕ. Τόσο στην περίπτωση της κοινωνικής παρέμβασης, όσο και
στην περίπτωση αναφοράς για προληπτική παρέμβαση, το άτομο μπορεί να αρνηθεί τη
συμμετοχή του στη διαδικασία της αξιολόγησης ή και στο στάδιο της υλοποίησης.
Μετά την αξιολόγηση της αναφοράς, αποφασίζεται κατά πόσο θα συνεχιστεί η
αξιολόγηση του ατόμου / οικογένειας ή αν πρόκειται για περίπτωση που πρέπει να τύχει
χειρισμού από άλλο Πρόγραμμα των ΥΚΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα και το άτομο /
οικογένεια παραπέμπεται αναλόγως. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η συνέχιση της
αξιολόγησης, η περίπτωση εντάσσεται στο πλάνο της Μονάδας Αξιολόγησης Κοινωνικής και
Προληπτικής Παρέμβασης.
Μετά από την απόφαση για την ένταξη κάποιας περίπτωσης στο Πρόγραμμα, δύο
ΛΚΥ της Μονάδας αξιολόγησης προληπτικής και κοινωνικής παρέμβασης διενεργούν
ημιδομημένες συνεντεύξεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της υπό αναφορά οικογένειας ή /
και σημαντικούς άλλους, π.χ. δάσκαλοι κ.λπ. και χορηγούν διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία ή
ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς αναλόγως της περίπτωσης. Η διενέργεια της συνέντευξης
από δύο επαγγελματίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού με αυτό τον τρόπο ο ένας
επαγγελματίας διενεργεί τη συνέντευξη και ο δεύτερος είναι σε θέση να παρακολουθεί και να
καταγραφεί σημαντικές πτυχές της συμπεριφοράς του αξιολογούμενου ατόμου, ενώ
αυξάνεται η δυνατότητα πρόβλεψης (Fuller & Cowan, 1999). Στη συνέχεια, μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων και της χορήγησης των ψυχομετρικών
εργαλείων, οι επαγγελματίες σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της Μονάδας
χρησιμοποιούν συγκεκριμένο φύλλο σκοραρίσματος, στο οποίο περιλαμβάνονται διάφορες
προβληματικές συμπεριφορές ή /και συστημικά προβλήματα αναλόγως. Για κάθε κατηγορία
προβλημάτων υπάρχουν οι παράγοντες προστασίας και επικινδυνότητας, οι οποίοι
βαθμολογούνται από τους επαγγελματίες με «0» - δεν ισχύει, «1» - ισχύει μερικώς και «2» ισχύει σίγουρα (Κούλουμου, Μεταξάς & Χριστοδούλου, 2017). Η βαθμολόγηση γίνεται με
τη μέθοδο της καθ’ ομοφωνία απόφασης (de Vogel και συν., 2015).
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το μηχανογραφικό σύστημα που έχει
ετοιμαστεί με αυτοματοποιημένο τρόπο προτείνει διάφορα πακέτα παρέμβασης (Κούλουμου,
Μεταξάς & Χριστοδούλου, 2017), στα οποία όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως
περιλαμβάνεται μια λίστα με καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το άτομο /
οικογένεια, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι και άμεσες ενέργειες. Οι
ΛΚΥ της Μονάδας αξιολόγησης ετοιμάζουν στη συνέχεια έκθεση αξιολόγησης, στην οποία
καταγράφονται το ιστορικό όλων των εμπλεκόμενων και τα πλάνα παρέμβασης. Ακολούθως,
ετοιμάζεται συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο καταγράφονται τα προβλήματα και οι
μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι ευθύνες και τα δικαιώματα του ΛΚΥ και του εξυπηρετούμενου
(εμπιστευτικότητα, διαδικασία ακύρωσης συναντήσεων κ.λπ.) και η διαδικασία της
υλοποίησης (καθορισμός συναντήσεων, χρονική διάρκεια παρέμβασης κ.λπ.). Το
συμφωνητικό συνεργασίας υπογράφεται από τον Λειτουργό αξιολόγησης, τον Λειτουργό
υλοποίησης και τους εξυπηρετούμενους. Με αυτή τη μέθοδο διασφαλίζεται η ομαλή
μετάβαση από την αξιολόγηση στην υλοποίηση, δεσμεύεται το εξυπηρετούμενο άτομο για
την παρέμβαση, αποφεύγεται ο κίνδυνος μετατόπισης της ευθύνης στις υπηρεσίες από το
εξυπηρετούμενο άτομο, το οποίο ενημερώνεται ταυτόχρονα για τα προβλήματα που
διαπιστώθηκαν και τους στόχους που θα πρέπει να υλοποιηθούν, κάτι που ακόμα και στην
περίπτωση που δεν συμφωνήσει σε συνεργασία για την υλοποίηση του πλάνου έχει
θεραπευτική αξία. Η απόφαση για τον διαχωρισμό των επαγγελματιών που διενεργούν την
αξιολόγηση και του επαγγελματία που αναλαμβάνει την υλοποίηση σχετίζεται με τη
δυνατότητα των αξιολογητών να διατηρήσουν την αντικειμενικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα
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ο επαγγελματίας που θα υλοποιήσει το πλάνο είναι σε θέση να δημιουργήσει μια υγιή
θεραπευτική επαγγελματική σχέση με το εξυπηρετούμενο άτομο απρόσκοπτα και χωρίς να
παρεμβαίνουν διάφορα εμπόδια που σχετίζονται με νομικά ζητήματα και την πιθανότητα το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης να μην αρέσει ή να μην είναι προς το συμφέρον του
εξυπηρετούμενου ατόμου.
Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, υπήρξαν 491 αναφορές.
Από αυτές 307 δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, είτε γιατί επιλύθηκε το πρόβλημα, είτε γιατί
παραπέμφθηκαν σε άλλο Πρόγραμμα των ΥΚΕ (π.χ. αξιολόγηση αναγκών κοινωνικής
φροντίδας), είτε γιατί παραπέμφθηκαν σε άλλη Υπηρεσία (π.χ. για θέματα ουσιοεξαρτήσεων
σε σχετικά προγράμματα ή στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για άτομα με μείζονα
ψυχοπαθολογία). Από τις εναπομείνασες 184 περιπτώσεις, 32 άτομα αρνήθηκαν συνεργασία
(ποσοστό 17.39%) και οι υπόλοιπες 152 αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Σε
41 αξιολογήσεις δεν προέκυψε κανένα πακέτο παρέμβασης (26.97%). Σε 2 περιπτώσεις οι
εξυπηρετούμενοι αρνήθηκαν να υπογράψουν συμφωνητικό συνεργασίας με τους τιθέμενους
στόχους της παρέμβασης (1.32%). Σε 24 από τις υπόλοιπες 129 περιπτώσεις, αναμένεται
έναρξη της υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν, σε 105 περιπτώσεις έχει ανατεθεί η
υλοποίηση σε ΛΚΥ και υπογράφηκε συμφωνητικό συνεργασίας.
6. Αξιολόγηση πιλοτικής φάσης υλοποίησης του Προγράμματος
Για σκοπούς αξιολόγησης της πιλοτικής φάσης του Προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν 25
αξιολογήσεις που επιλέγηκαν με τυχαίο τρόπο (5 αξιολογήσεις από κάθε επαρχία). Τα
συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία 25 περιπτώσεων αναφορών που αξιολογήθηκαν
Αναφορέας Είδος αναφοράς Εργαλεία που
Αποτελέσματα
4
χρησιμοποιήθηκαν
Απουσία δεξιοτήτων
διαχείρισης και επίλυσης
Οδηγός Ενήλικες με
προβλημάτων. Υλοποίηση
Παραβατική
παιδιά
εκμάθησης τεχνικών
συμπεριφορά
Οδηγός Παιδιά
επίλυσης προβλημάτων και
Γυμνάσιο
έφηβης.
Διαβίωση
συγκρούσεων
Οδηγός Ενήλικες
Άτομο με
(ο αναφερόμενος, ο
Ιστορικό σωματικής /
προβλήματα
πατέρας, η μητέρα),
ψυχολογικής κακοποίησης
Μητέρα
ψυχικής υγείας
Διαβίωση
κατά την παιδική ηλικία.

Οδηγός Ενήλικες: Οδηγός συνέντευξης προληπτικής αναφοράς για ενήλικες χωρίς παιδιά (Κούλουμου,
Μεταξάς & Χριστοδούλου, 2017). Οδηγός Ενήλικες με παιδιά: Οδηγός συνέντευξης προληπτικής αναφοράς για
ενήλικες με παιδιά (Κούλουμου, Μεταξάς & Χριστοδούλου, 2017). Οδηγός παιδιά: Οδηγός συνέντευξης
προληπτικής αναφοράς για παιδιά / έφηβους (Κούλουμου, Μεταξάς & Χριστοδούλου, 2017). Διαβίωση:
Εργαλείο αξιολόγησης συνθηκών διαβίωσης (Κούλουμου, Μεταξάς & Χριστοδούλου, 2015). ΚΚΔ: Κλίμακα
καθημερινών δυσκολιών για οικογένειες με παιδιά 2-6 & 7-12 ετών (Κούλουμου, Μεταξάς & Χριστοδούλου,
2017). ΚΟΔ: Κλίμακα οικογενειακών δραστηριοτήτων για οικογένειες με παιδιά 2-6 & 7-12 ετών (Κούλουμου,
Μεταξάς & Χριστοδούλου, 2017). SDQ: Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (SDQ-Hel) (Goodman,
2005). ΑΓΡ: Εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων ενάσκησης γονικού ρόλου. HCR-20: Historical, Clinical, Risk
Management (Τσόπελας, Μαρτινάκη & Λαμπράκη, 2009). SAPROF: Structural Assessment of Protective
Factors (Μεταξάς και συν., 2015).
4
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Πατέρας

ΛΚΥ

Υπόνοια για
παραμέληση
παιδιού από τη
μητέρα
Απόπειρα
αυτοκτονίας από
μητέρα ανήλικης /
μονογονιός
Μητέρα που
απεβίωσε με
καρκίνο, ο 26
χρονος γιος
ανέλαβε τη
φροντίδα της
10χρονης
αδελφής του.
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Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Διαβίωση, SDQ
2-6 πατέρας, μητέρα και
δασκάλα, ΚΚΔ 2-6 ετών,
Οδηγός παιδιά.

Δεν προέκυψε πακέτο
παρέμβασης

Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Διαβίωση, ΑΓΡ.

Διαχείριση γονιών και
οικογένειας παιδιού με
αναπτυξιακά προβλήματα.

Οδηγός ενήλικες με
παιδιά
Οδηγός ενήλικες
Οδηγός παιδιά, ΑΓΡ,
ΚΚΔ, ΚΟΔ, SDQ 4-17,
Διαβίωση, συνεργασία με
Ψυχολόγος
ψυχολόγο, σχολείο, ΚΛ.
Οδηγός ενήλικες με
Ανήλικος που
παιδιά,
εγκατέλειψε το
Οδηγός παιδιά, SDQ
σπίτι του, υπόνοια παιδί, πατέρας, μητέρα,
βίας κατά
σχολείο
Αστυνομία ανηλίκου.
Διαβίωση, ΑΓΡ.
Άτομο με
παρανοϊκό
επεισόδιο και
επιθετική
συμπεριφορά
Οδηγός ενήλικες,
προς τους
Διαβίωση, συνεργασία με
Αστυνομία γείτονες.
άλλες υπηρεσίες
ΛΚΥ
Άτομο με
Οδηγός ενήλικες με
προβλήματα
παιδιά, HCR – SAPROF,
ψυχικής υγείας /
Διαβίωση.
χρήστης ουσιών /
επιθετικός προς
τη σύζυγο.
Νοσηλεύτρια Παιδί 6 ετών,
Οδηγός ενήλικες με
αρνείται να
παιδιά (μητέρα, πατέρας,
πηγαίνει στο σπίτι θεία), SDQ (γονείς,
του και εδώ και 6 διευθύντρια σχολείου και
μήνες μένει με τη δασκάλα), οδηγός παιδιά,
θεία του
Διαβίωση, ΑΓΡ
ΥΚΕ
Οικογένεια με
Οδηγός ενήλικες με
ανήλικα και
παιδιά (πατέρας και
διάφορα
μητέρα), Οδηγός παιδιά,
προβλήματα
SDQ – σχολικός
σύμβουλος, συνεργασία
με την ψυχολόγο που
παρακολουθεί το παιδί,

Τραυματικές εμπειρίες,
θάνατος γονιού.

Σωματική / ψυχολογική
κακοποίηση παιδιού,
κακοποιητικός γονέας.

Αδυναμία διαχείρισης
διάφορων κοινωνικών
θεμάτων ατόμου με
προβλήματα ψυχικής υγείας.
Συγκρούσεις και διαμάχες
ανάμεσα στο ζεύγος λόγω
κατάχρησης ουσιών από τον
σύζυγο.
Προβλήματα επικοινωνίας
στην οικογένεια

Σοβαρά οικονομικά
προβλήματα στην
οικογένεια
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Διευθύντρια
δημοτικού
σχολείου

ΛΚΥ

ΛΚΥ

ΛΚΥ

Ο ίδιος

ΛΚΥ

Παιδί με ΔΕΠΥ,
συμπεριφορές μη
κοινωνικά
αποδεκτές, κλοπή
πραγμάτων στο
σχολείο κ.λπ.
Γενικότερα
μαθησιακές
δυσκολίες.
Προβλήματα
επικοινωνίας
μεταξύ πρώην
συζύγων.
Προβλήματα
επικοινωνίας
μεταξύ πρώην
συζύγων
Βία στην
οικογένεια
(σύζυγος προς τη
σύζυγο)
Οικονομικά
προβλήματα,
οικογενειακά
προβλήματα
Υπόνοια
παραμέλησης
παιδιού

Παππούς

Υπόνοια
παραμέλησης
παιδιού

Αστυνομία

Υπόνοια
παραμέλησης
παιδιού

ΛΚΥ

Υπόνοια
παραμέλησης
παιδιού
Πατέρας με
σοβαρό
ψυχιατρικό

ΛΚΥ

συνεργασία με τον εκ
μητρός θείο, Διαβίωση,
ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά (πατέρας, μητέρα),
το παιδί δεν
συνεργάστηκε,
συνεργασία με τον
ψυχίατρο, Διαβίωση,
ΑΓΡ.
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
συνεργασία με
παιδοψυχίατρο που
παρακολουθεί το παιδί,
Διαβίωση, ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
SDQ γονείς, παιδί,
σχολείο, Διαβίωση, ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες, Οδηγός
ενήλικες με παιδιά,
Οδηγός παιδιά,
Διαβίωση, ΚΟΔ 2-6 και
7-12, ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
Οδηγός ενήλικες, ΚΚΔ,
ΚΟΔ, Διαβίωση
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
SDQ (γονείς, δασκάλα),
Διαβίωση, ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
ΚΚΔ, ΚΟΔ, Διαβίωση,
ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
ΚΔΔ, ΚΟΔ, συνεργασία
με δασκάλες, Διαβίωση,
ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
Διαβίωση
Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
SDQ, ΚΔΔ, ΚΟΔ,

Σωματική / ψυχολογική
κακοποίηση παιδιού,
κακοποιητικός γονέας.

Συγκρουσιακό διαζύγιο /
χωρισμός

Προβλήματα επικοινωνίας
πρώην συζύγων,
Συγκρουσιακό διαζύγιο /
χωρισμός
Σωματική / ψυχολογική
κακοποίηση παιδιού,
κακοποιητικός γονέας
Σωματική / ψυχολογική
κακοποίηση παιδιού,
κακοποιητικός γονέας
Διαχείριση τραυματικών
εμπειριών μητέρας
Ψυχοεκπαίδευση για την
ενάσκηση του γονικού
ρόλου
Διαχείριση γονιών και
οικογένειας παιδιού με
αναπτυξιακά προβλήματα
Προβλήματα επικοινωνίας
Γονείς με προβλήματα
ψυχικής υγείας
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Συγγενικό
πρόσωπο
ΛΚΥ
Ανώνυμη
αναφορά

Δημόσιο
πρόσωπο
ΛΚΥ

πρόβλημα
απομονωμένος
στο δωμάτιο, η
μητέρα
παραπονιέται για
σοβαρά
οικονομικά
προβλήματα
Υπόνοια
παραμέλησης
παιδιού
Αδέλφια με
ψυχιατρικά
προβλήματα
Υπόνοια για
παραμέληση /
κακοποίηση
παιδιού (άτομο με
ιστορικό
κακοποίησης
παιδιών από
προηγούμενο
γάμο)
Επίμονη
παρακολούθηση,
απόπειρα
αυτοκτονίας
Άτομο με
προβλήματα
ψυχικής υγείας
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Διαβίωση, ΑΓΡ

Οδηγός ενήλικες με
παιδιά, Οδηγός παιδιά,
SDQ, ΚΔΔ, ΚΟΔ,
Διαβίωση, ΑΓΡ
Οδηγός ενήλικες,
Διαβίωση

Σωματική / ψυχολογική
κακοποίηση παιδιού,
κακοποιητικός γονέας

Οδηγός ενήλικες,
Διαβίωση,
SAPROF, HCR-20

Σωματική / ψυχολογική
κακοποίηση παιδιού,
κακοποιητικός γονέας

Οδηγός ενήλικες,
SAPROF, HCR-20,
Διαβίωση

Ενήλικας με προβλήματα
ψυχικής υγείας

Οδηγός ενήλικες,
Διαβίωση

Χαοτικός τρόπος ζωής

Τεχνικές επίλυσης
προβλημάτων

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, οι πλείστες αναφορές (44%) έγιναν από
Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ακολουθούν οι αναφορές από συγγενικά πρόσωπα
του αναφερόμενου ατόμου (16%), από αστυνομία (12%), Σχολείο (8%), πολίτης (8%),
ιατρικό / παραϊατρικό προσωπικό / ψυχολόγος (8%) και ο ίδιος ο αναφερόμενος (4%). Η
αναλυτική αξιολόγηση των εκθέσεων των προειρημένων περιπτώσεων, κατέδειξε πως οι
Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών έχουν κατανοήσει τη μέθοδο αξιολόγησης και
χρησιμοποιούν τα σωστά εργαλεία, ενώ υποδεικνύεται επαρκής χρήση των τεχνικών
συνέντευξης στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί, τόσο με τους ενήλικες, όσο και με τα παιδιά.
Οι ίδιοι οι ΛΚΥ δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από την εμπειρία χρήσης των
εργαλείων. Σύμφωνα με τους ίδιους, εκτός από δύο θέματα για τα οποία δεν έχει ετοιμαστεί
σχετικό πακέτο παρέμβασης (σχολικός εκφοβισμός και συνεργασία με την οικογένεια
έφηβου με αυτοκτονικό ιδεασμό), όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις καταλήγουν σε σχετικά με
τα προβλήματα που παρατηρούνται πακέτα παρέμβασης. Παράλληλα, οι πολίτες στην
πλειοψηφία τους είναι πρόθυμοι για συνεργασία. Οι ΛΚΥ θεωρούν πως με τη χρήση των
εργαλείων αξιολόγησης μειώθηκε ο χρόνος λήψης πληροφοριών, έχουν ολοκληρωμένη
εικόνα της περίπτωσης σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και δομείται με ικανοποιητικό
τρόπο ένα συγκεκριμένο πλάνο παρέμβασης για την κάθε περίπτωση.
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«Προσδιορίζοντας τις Δεξιότητες Συμβούλων Σταδιοδρομίας στη
Διαδικτυακή Συμβουλευτική»
Abstract:
The aim of the present study is to expound certain research findings concerning career
counselors’ views on the skills needed in online counseling. The necessity of inquiring this
topic was formed not only due to the increasing use of online counseling in Greece, but also
due to the influence that counselors’ skills can have on the counseling process. Five career
counselors working in the private and public sector participated in semi-structured interviews
that were conducted in May, while the data were analysed with the Qualitative Content
Analysis method. The findings of the research indicate that, during the int
erview, career counselors expressed a comparative Discourse in relation to face-to-face
counseling sessions. Therefore, this comparative approach gave prominence to common and
differentiating skills among the two settings (f2f and online) in relation to counseling, digital,
writing, managing and organisational skills.
Key Words: tele-counseling, counseling skills, career counseling, vocational counseling,
online counseling.
Λέξεις-κλειδιά: τηλεσυμβουλευτική, δεξιότητες συμβούλου, συμβουλευτική σταδιοδρομίας,
επαγγελματική συμβουλευτική.
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1. Εισαγωγή
Η αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην καθημερινή
μας ζωή αποτελεί δεδομένο της ψηφιακής εποχής την οποία και διανύουμε. Στο πλαίσιο
αυτό, τα ψηφιακά εργαλεία παρέχουν μία σειρά από δυνατότητες, οι οποίες λειτουργούν
επικουρικά-διευκολυντικά ως προς την υποβοήθηση των ατόμων στην εκτέλεση εργασιών.
Επιπλέον, διαθέτουν χαρακτηριστικά που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να επιδράσουν
περιοριστικά, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της αναγνώρισης των συναισθημάτων,
και διαφοροποιητικά, στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται οι συνθήκες του πλαισίου, λόγω
του αξιοποιούμενου μέσου. Η σχετική έρευνα στον χώρο της Εκπαίδευσης είναι εκτενής, ενώ
τα εγχειρήματα αποτίμησης της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων πολυπληθή. Ωστόσο, η
έρευνα αναφορικά με την επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη
Συμβουλευτική και ειδικότερα στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι μάλλον
περιορισμένη, στη χώρα μας. Επιπλέον, η αντικατάσταση της γραμμικής αντίληψης περί
σταδιοδρομίας από μία περισσότερο δυναμική και ευμετάβλητη αντίληψη, σε συνδυασμό με
τις ταχύτατες μεταβολές του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι –συμπεριλαμβανομένων της
εργασίας, της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας– συνηγορούν προς την κατεύθυνση
ότι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δύναται να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στην πορεία των
ατόμων τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο εν γένει.
2. Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Συμβουλευτικής (American Counseling
Association), η Συμβουλευτική ορίζεται ως «η επαγγελματική σχέση που ενδυναμώνει
ποικίλους ανθρώπους, οικογένειες και ομάδες, ώστε να επιτευχθεί η ψυχική υγεία, η ευεξία, η
εκπαίδευση και οι επαγγελματικοί στόχοι» (Kaplan, Tarvydas & Gladding, 2014: 368).
Συνεπώς, αποτελεί την εφαρμοσμένη επιστήμη της Ψυχολογίας, η οποία στοχεύει στην
ενδυνάμωση του ατόμου, προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει,
αναγνωρίζοντας, παράλληλα, την επιρροή που δύναται να ασκήσει η επίτευξη αυτών των
στόχων στην ψυχική του υγεία.
Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή, εναλλακτικά, Επαγγελματική Συμβουλευτική
συνίσταται στην «υποβοήθηση του ατόμου να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να αντιμετωπίσει
προβλήματα ή δυσκολίες σχετικές με την επιλογή επαγγέλματος και την ένταξή του στην αγορά
εργασίας» (Κασσωτάκης, 2004: 50-51). Αφορά, δηλαδή, σε συγκεκριμένες πτυχές της
ανθρώπινης δραστηριότητας που αφορούν τη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας του ατόμου
μέσα από τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές και αποφάσεις. Όπως
αναφέρθηκε και νωρίτερα στην εισαγωγή, λόγω των έντονων κοινωνικοοικονομικών
μεταβολών, η γραμμική αντίληψη της σταδιοδρομίας άρχισε να υποχωρεί, με αποτέλεσμα το
άτομο να μην είναι σε θέση να αρχίζει και να ολοκληρώνει την επαγγελματική του
σταδιοδρομία στην ίδια δουλειά (Savickas, 2001). Αντιθέτως, η υιοθέτηση μιας περισσότερο
δυναμικής αντίληψης σκιαγραφεί την έννοια της σταδιοδρομίας περισσότερο ενεργητικά,
θέτοντας το άτομο στο επίκεντρο και αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, την έντονη επιρροή που
ασκεί το περιβάλλον στο άτομο. Ως εκ τούτου, η έννοια της σταδιοδρομίας δεν περιορίζεται
μονάχα στην άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά περιλαμβάνει την
προετοιμασία ενός ατόμου για την επαγγελματική του ζωή, τη δια βίου διαχείριση των
επαγγελματικών και εκπαιδευτικών του επιλογών, καθώς και τη δια βίου λήψη αποφάσεων
που συνδέονται τόσο με την υφιστάμενη επαγγελματική του ζωή όσο και με την
επαγγελματική αλλά και προσωπική του εξέλιξη. Άλλωστε για τον λόγο αυτό, ο όρος
«Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας» συναντάται πολλές φορές και με τον όρο «Δια βίου
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», συνδεόμενη κυρίως με ευρωπαϊκές στρατηγικές για την
ανάπτυξη της δια βίου μάθησης.
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Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στον ρόλο και τις δεξιότητες του συμβούλου
σταδιοδρομίας, διαπιστώνουμε ότι οι ρόλοι ενός συμβούλου είναι κυρίως τρεις (ΜαλικιώσηΛοΐζου, 1999). Ο προληπτικός, που αναφέρεται στην προληπτική και παρεμβατική διάσταση,
ο θεραπευτικός, ο οποίος περιλαμβάνει την υποβοήθηση του ατόμου με ιδιαίτερη έμφαση
στην «εδώ και τώρα» υποστήριξή του και ο εκπαιδευτικός/εξελικτικός, που στοχεύει στην
καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ατόμου, αλλά και στην πιθανή αλλαγήτροποποίηση των δυσλειτουργικών του στάσεων. Αντίστοιχα, ο McLeod (2003), πρότεινε
ένα μοντέλο επτά χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν έναν αποτελεσματικό σύμβουλο. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες, οι προσωπικές πεποιθήσεις, η
αντιληπτική ικανότητα, η προσωπική σταθερότητα, η γνώση τεχνικής, η ικανότητα
κατανόησης και εργασίας και η διάθεση στη μάθηση και την εκπαίδευση. Παράλληλα,
πολυετείς έρευνες στον χώρο της θεραπευτικής σχέσης, κατέληξαν πως στις σημαντικότερες
δεξιότητες ενός συμβούλου συγκαταλέγονται η ενεργητική ή προσεκτική ακρόαση, η
διευκρίνιση, η στοιχειώδης ενθάρρυνση, η παράφραση, η αυτοαποκάλυψη, η εστίαση, η
αντανάκλαση συναισθημάτων, η ενσυναίσθηση, η περίληψη και η σύνθεση δεξιοτήτων
(Ivey, Gluckstern & Bradford-Ivey, 1992 ; Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003 ; Nelson, 2009 ;
Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011).
Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως ο ρόλος του συμβούλου εκτός από πολυεπίπεδος, πολλές
φορές είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς την βαρύτητα που φέρει η
έννοια της παρέμβασης. Επεξηγηματικά, η Συμβουλευτική, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
και ιδιαίτερα ο Σύμβουλος, φέρουν έντονα μία πολιτική διάσταση, καθώς ο τελευταίος
βασιζόμενος σε ένα προσωπικό σύστημα αξιών, προτύπων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων,
παρεμβαίνει στη ζωή των συμβουλευόμενων, προκειμένου να τους υποβοηθήσει σε
προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα ή να συμβάλει στη δόμηση της ταυτότητάς τους
(Κοσμίδου-Hardy & Μπούκα 2007). Συνεπώς, ανάλογα με τα μοντέλα και τα πρότυπα που
υιοθετούν οι σύμβουλοι δύναται είτε να αναπαράγουν τις προσωπικές τους θεωρήσεις και το
κοινωνικό κατεστημένο (status quo), είτε να επιχειρήσουν μία κριτική προσέγγιση της
κοινωνικής πραγματικότητας, των κοινωνικών συμβάντων και των δρώντων υποκειμένων.
Αντίστοιχη αναφορά συναντούμε και στον Δημητρόπουλο (1999), ο οποίος επισημαίνει ότι η
Συμβουλευτική αποτελεί επιστήμη που χρησιμοποιείται ως παρεμβατικό μέσο και ως
εργαλείο προσέγγισης και υποβοήθησης των ατόμων που το χρειάζονται, με αποτέλεσμα (η
Συμβουλευτική) να αναδεικνύεται σε μείζονος σημασίας πολιτική πράξη, εφόσον
παρεμβαίνει στην ζωή ενός ανθρώπου και προάγει την άμεση αλλά και έμμεση τροποποίηση
των γνωστικών, συναισθηματικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών συστημάτων ενός
ατόμου.
3. Διαδικτυακή Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Κατά την ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, ο αναγνώστης μπορεί να
συναντήσει ένα εκτενές εύρος όρων και εννοιών που συνδέονται με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, οι όροι αυτοί είναι: “online counselling”, “internet
counselling”, “cyber-counselling”, “e-counselling”, “technology assisted distance
counselling”και “web counselling” και οι αντίστοιχοι ελληνόγλωσσοι: «Διαδικτυακή
Συμβουλευτική», «Εξ Αποστάσεως Συμβουλευτική», «Τηλεσυμβουλευτική» και
«Συμβουλευτική με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών».
Σύμφωνα με τους Mallen & Vogel (2005), η Διαδικτυακή Συμβουλευτική ορίζεται
ως: «κάθε παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στη
θεραπεία, τη συμβουλευτική και τη ψυχοεκπαίδευση, από έναν επαγγελματία προς έναν πελάτη
σε ένα μη δια ζώσης περιβάλλον, μέσω τεχνολογιών εξ αποστάσεως επικοινωνίας, όπως το
τηλέφωνο, τα ασύγχρονα μηνύματα, τα συγχρονικά μηνύματα και οι βίντεο-συσκέψεις» (Mallen
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& Vogel, 2005: 764). Από τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνεται ότι η Διαδικτυακή
Συμβουλευτική δεν διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό, σε σχέση με την «συμβατική»
παροχή συμβουλευτικής, σε επίπεδο σκοπού, αλλά σε επίπεδο μέσου διεξαγωγής και
συνεπώς των ιδιόμορφων συνθηκών που διαμορφώνονται από αυτό. Η αλλαγή του μέσου
διεξαγωγής της Συμβουλευτικής συγκροτεί ένα έτερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ανάμεσα
στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο, με αποτέλεσμα να επιφέρει διαφοροποιήσεις στις
πρακτικές και τη μεθοδολογία που αξιοποιούνται.
Ορισμένες από τις μορφές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που αξιοποιούν
κάποιο τεχνολογικό εργαλείο είναι η Συμβουλευτική δια τηλεφώνου, η Συμβουλευτική
βασιζόμενη σε κείμενο (text-based online counseling) που διακρίνεται στην ασύγχρονη (email) και συγχρονική (chat) ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων και η βίντεο-διάσκεψη
(videoconference). Κοινή συνισταμένη των παραπάνω, αποτελεί η ύπαρξη φυσικής
απόστασης ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο, ενώ οι μεταξύ τους
διαφοροποιήσεις απορρέουν από τις διαφορετικές συνθήκες που συγκροτεί το αξιοποιούμενο
μέσο. Οι σχετικές έρευνες του πεδίου επικεντρώνονται κυρίως στη διερεύνηση των
παρεχόμενων υπηρεσιών (Mallen, Vogel, Rochlen & Day, 2005), τη συγκριτική προσέγγιση
των μορφών μεταξύ τους (Yaphe & Speyer, 2011), τη συμπληρωματική χρήση της
Διαδικτυακής Συμβουλευτικής με δια ζώσης συναντήσεις (Dowling & Rickwood, 2014;
Tanrikulu, 2009) και τον έλεγχο αποτελεσματικότητάς της (Barak, Hen, Boniel-Nissim &
Shapira, 2008; Dowling & Rickwood, 2013). Ακόμη περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη
διερεύνηση των συνθηκών που διαφοροποιούνται από το αξιοποιούμενο μέσο, όπως η
θεραπευτική διάσταση της γραφής κατά τη Συμβουλευτική βασιζόμενη σε κείμενο (Finfgeld,
1999; Wright, 2002; Walker, 2007), η κατανόηση των συναισθημάτων και του
προβληματισμού από τον ίδιο τον συμβουλευόμενο (Murphy & Mitchell, 1998; Gatti, Brivio
& Calciano, 2016), ο περιορισμός ντροπής και φόβου (Dunn, 2014).
3.1 Ο ρόλος και οι δεξιότητες του Συμβούλου στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική
Ένας από τους καταλυτικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της
συμβουλευτικής διαδικασίας, είναι ο σύμβουλος και κατ’ επέκταση οι δεξιότητες που
επιστρατεύει κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής συνάντησης. Ομοίως, στη Διαδικτυακή
Συμβουλευτική, οι δεξιότητες του συμβούλου συνιστούν κεντρικό ζήτημα, καθώς αυτές
δύναται είτε να προάγουν είτε να αναστείλουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον Fenichel
(2011), πέρα από τις δεξιότητες που απαιτείται να διαθέτει ένας σύμβουλος στη δια ζώσης
Συμβουλευτική, υπάρχουν ορισμένες τεχνικές δεξιότητες που συνδέονται με το
αξιοποιούμενο μέσο και που αναδεικνύουν την επιρροή του πλαισίου στην όλη διαδικασία.
Ο Αμερικανικός Σύλλογος για τη Συμβουλευτική Εκπαίδευση και Εποπτεία
(Association for Counselor Education and Supervision) δημοσίευσε έναν κατάλογο τεχνικών
δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι η εκπαίδευση των συμβούλων σε αυτές τις
δεξιότητες πρέπει να λαμβάνει χώρα σε τρία επίπεδα: στην βασική γνώση, την βασική
δεξιότητα και την ενσωματωμένη δεξιότητα. Η πρώτη περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις της
εκάστοτε σχετικής δεξιότητας σε γνωστικό κυρίως επίπεδο και σε ένα πρώτο επίπεδο
εφαρμογής. Το στάδιο της «βασικής δεξιότητας» αναφέρεται στην ικανότητα δημιουργίας
και χρήσης διαφόρων πόρων (κείμενα, εικόνες, ιστοσελίδες, περιεχόμενο, έγγραφα,
ιστοσελίδες, κοινότητες) για πρακτικές εφαρμογές, ενώ, τέλος, το επίπεδο της
«ενσωματωμένης δεξιότητας» αντανακλά μία ανωτέρου επιπέδου ικανότητα του ατόμου να
διαχειριστεί τους παραπάνω πόρους κατά έναν περισσότερο ενδελεχή τρόπο.
Οι τεχνικές δεξιότητες που οφείλει να κατέχει ένας σύμβουλος στη Διαδικτυακή
Συμβουλευτική είναι:
 Να μπορεί να χρησιμοποιήσει:
 λογισμικά ανάπτυξης ιστοσελίδων και ομαδικών παρουσιάσεων
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 οπτικοακουστικό εξοπλισμό όπως βιντεοκάμερα, μικρόφωνο κ.λπ.
 υπολογιστικά στατιστικά πακέτα και εργαλεία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 υπολογιστικά προγράμματα διάγνωσης και τεστ λήψης απόφασης
 Να μπορεί να βοηθήσει τους ωφελούμενούς του να αναζητήσουν:
 ποικίλους τύπους πληροφορίας σχετικά με τη συμβουλευτική,
 πληροφορίες για τα επαγγέλματα, ευκαιρίες πρόσληψης, ευκαιρίες εκπαίδευσης και
κατάρτισης
 οικονομική στήριξη/υποτροφίες
 θεραπευτικές διαδικασίες και
 κοινωνικές και προσωπικές πληροφορίες
 Να μπορεί να:
 εγγράφεται και να συμμετάσχει σε ηλεκτρονικές λίστες ενημέρωσης
 εισέρχεται και να χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων συμβουλευτικής
 γνωρίζει το νομικό πλαίσιο και τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας
 γνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών που
παρέχονται μέσω του διαδικτύου
 να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να εντοπίζει και να αξιοποιεί ευκαιρίες για
συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη συμβουλευτική
 να αξιολογεί την ποιότητα των πληροφοριών στο διαδίκτυο (Chandras, 2000).
Στις παραπάνω δεξιότητες οι Παπάνης και Μπαλάσα (2011: 45-46) προσθέτουν
επιπλέον δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο σύμβουλος και οι οποίες συνίστανται στις
παρακάτω:
 να ενημερώνεται συνεχώς για τις τεχνολογικές προόδους και τα κυρίαρχα ρεύματα στο
διαδίκτυο
 να αναγνωρίζει τις δυναμικές δράσεις που δημιουργούνται στο διαδίκτυο και που
προκαλούν ατομική ή κοινωνική μεταβολή
 να κατανοεί την ανάπτυξη της πολλαπλής ταυτότητας και την αλληλεπίδραση της
συμβολικής-ψηφιακής με την πραγματική
 να μπορεί να μελετά τα ψηφιακά αποτυπώματα των πελατών
 να ερευνά τις νέες μορφές ψυχοπαθολογίας που μορφοποιούνται στο διαδίκτυο
 να κατανοεί τις επικαλυπτόμενες πραγματικότητες που μπορεί να βιώνει ο
συμβουλευόμενος και να αποκωδικοποιεί την ουσία της διαδικτυακής επικοινωνίας
 να αντιλαμβάνεται τη ρευστότητα του διαδικτύου, τη δυναμικότητα των κειμένων και
των εικόνων και να ειδικεύεται στην αποκρυπτογράφηση των βίντεο και των ιδιολέκτων
του ίντερνετ
 να προσδιορίζει τα κοινωνικά κινήματα και τις τάξεις που σχηματίζονται στον παγκόσμιο
ιστό
 να καταγράφει τις μεταβολές στην ψυχοσύνθεση του χρήστη και να αναλύει την
πολυπλοκότητα των κοινωνικών δικτύων
 να είναι ενήμερος για την παράλληλη εξέλιξη της ιστορικότητας του πελάτη μέσα και
έξω από το διαδίκτυο
 να προβαίνει στην κατανόηση του εαυτού του, μελετώντας τη δική του ψηφιακή πορεία
 να αποδέχεται τη διαφορετική φύση των διαδικτυακών θεσμών και κουλτούρας
 να μπορεί να σκέφτεται πολυπολιτισμικά, υπερθρησκευτικά και υπερεθνικά
 να γνωρίζει ότι ο πολιτισμός του διαδικτύου δεν αποτελεί άθροισμα των επιμέρους
πολιτισμών έξω από αυτό, αλλά μία εντελώς διαφορετική αξιακή κονίστρα.
Όλες οι προαναφερθείσες δεξιότητες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
που χρειάζεται ένας σύμβουλος στη δια ζώσης Συμβουλευτική, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα
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απαιτητικό πλαίσιο, τόσο για την εφαρμογή, όσο και για την συνεχή κατάρτιση, επιμόρφωση
και ενημέρωση των συμβούλων στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική. Ακόμη, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η εκπαίδευση στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική θα πρέπει να
προσανατολιστεί στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων, ενσωματώνοντας την
καλλιέργειά τους σε αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και κατάρτισης για φοιτητέςσπουδαστές, αλλά και επαγγελματίες της Συμβουλευτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση
συνηγορεί και η έρευνα των Mallen, Vogel και Rochlen (2005), οι οποίοι διατυπώνουν ως
επιτακτική ανάγκη το να λαμβάνουν οι σύμβουλοι κατάρτιση σχετικά με την επικοινωνία,
καθώς και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες.
4. Ταυτότητα της Έρευνας
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που διεξήχθη με σκοπό τη
διερεύνηση των απόψεων συμβούλων σταδιοδρομίας αναφορικά με την εφαρμογή της
Διαδικτυακής Συμβουλευτικής στην επαγγελματική καθημερινότητά τους. Ένας από τους
επιμέρους στόχους της έρευνας ήταν ο προσδιορισμός των δεξιοτήτων που οφείλουν να
κατέχουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική.
4.1 Υποκείμενα της Έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη από τον Απρίλιο έως τον Μάϊο του 2017. Σε αυτήν συμμετείχαν τέσσερις
σύμβουλοι σταδιοδρομίας που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα,
τρεις συμμετέχοντες εργάζονται σε δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
Πανεπιστημίου (Γραφεία Διασύνδεσης), ενώ ο τέταρτος διατηρεί επαγγελματικό γραφείο.
Καίριο κριτήριο για την επιλογή των υποκειμένων αποτέλεσε η εφαρμογή της Διαδικτυακής
Συμβουλευτικής στην επαγγελματική τους καθημερινότητα, ώστε να είναι σε θέση να
καταθέσουν τις σχετικές τους εμπειρίες και απόψεις. Τα υποκείμενα της έρευνας ήταν δύο
άντρες και δύο γυναίκες στο ηλικιακό φάσμα 40-45 έτη και 35-40 έτη αντίστοιχα. Οι
γυναίκες είναι κάτοχοι Πτυχίου Ψυχολογίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης,
ενώ οι άνδρες κάτοχοι Πτυχίου Α.Ε.Ι.. Δύο από αυτούς διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, μία
σύμβουλος στην Αθήνα και ο τέταρτος σε πόλη της Θράκης. Σχετικά με την πρότερη
επιμόρφωσή τους στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική, μόνο μία σύμβουλος είχε
παρακολουθήσει ένα μάθημα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο οποίο φοιτούσε, ενώ όλοι
οι υπόλοιποι παρακολούθησαν σχετικά σεμινάρια και συνέδρια.
4.2. Μεθοδολογία της Έρευνας
Η τεχνική συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη,
καθώς επιτρέπει στον ερευνητή να θέσει περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις, αλλά και
στον συμμετέχοντα να απαντήσει με μεγαλύτερη ελευθερία, χωρίς να ακολουθείται πιστά η
σειρά των ερωτήσεων που περιλαμβάνει ο οδηγός συνέντευξης (Ιωσηφίδης, 2003).
Αντίστοιχα, η μέθοδος ανάλυσης που επιλέχθηκε ήταν η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου
(qualitative content analysis), καθώς ενδείκνυται για την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
(Mayring, 2000). Ειδικότερα, η ανάλυση βασίστηκε στα επιστημολογικά «παραδείγματα»
της Δόμησης Περιεχομένου και της Πρότυπης Δόμησης (Μπονίδης, 2016). Τέλος, η
διαδικασία ανάλυσης συνεντεύξεων και η επαγωγική διαμόρφωση του συστήματος
κατηγοριών ολοκληρώθηκε με την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου επισημείωσης
CATMA (Computer Assisted Textual Markup and Analysis).
5. Αποτελέσματα
Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο επιχειρεί να δώσει απάντηση η παρούσα εισήγηση είναι:
Ποιες δεξιότητες οφείλουν να κατέχουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας στη Διαδικτυακή
Συμβουλευτική, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί;
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Από την ανάλυση των συνεντεύξεων, διαμορφώθηκε επαγωγικά ένα εκτεταμένο σύστημα
κατηγοριών και υποκατηγοριών, μία εκ των οποίων ήταν οι δεξιότητες των συμβούλων. Η
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τέσσερις υποκατηγορίες, οι οποίες συνίστανται στις «αμιγώς»
συμβουλευτικές δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες, την αποτελεσματική χρήση του
γραπτού λόγου και τις οργανωτικές δεξιότητες.
Όλα τα υποκείμενα της έρευνας, σε πρώτο επίπεδο, αναφέρθηκαν στις «αμιγώς»
συμβουλευτικές δεξιότητες, υποστηρίζοντας ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται στη
Διαδικτυακή Συμβουλευτική είναι οι ίδιες με εκείνες που απαιτούνται στη δια ζώσης
Συμβουλευτική. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δεξιότητα της ενσυναίσθητης κατανόησης
από δύο συμβούλους, ενώ ένας από αυτούς επισημαίνει ότι στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική
και δη στη Συμβουλευτική που βασίζεται σε γραπτό κείμενο, είναι δυσκολότερο να
κατανοήσει κανείς τα συναισθήματα του Άλλου (Συμβούλου και Συμβουλευόμενου). Τέλος,
μία σύμβουλος αναφέρεται επιπρόσθετα στη δεξιότητα της εστίασης, δίχως να
συγκεκριμενοποιεί το επίκεντρο της εστίασης, αν αυτή, για παράδειγμα, αφορά στην
κατάσταση, στον σύμβουλο, στον συμβουλευόμενο, στο συναίσθημα, στο περιβάλλον.
«Δεξιότητες είναι οι ίδιες που χρησιμοποιεί ένας σύμβουλος, δεν αλλάζει κάτι…» (Υ.1)
«Κυρίως πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες τις καθαρά συμβουλευτικές, όπως είναι η εστίαση,
να κατανοήσει τη συναισθηματική κατάσταση του συμβουλευόμενου κ.λπ.» (Υ.2)
«…όχι απαραίτητα, στο πως… οοόχι… επιπλέον δεξιότητες όχι. Οι τεχνικές, να το πω έτσι,
είναι ίδιες. Δηλαδή, εγώ ως σύμβουλος είμαι το ίδιο και στο διαδικτυακό και στο δια ζώσης»
(Y.3)
«Εκτός από τις τυπικές δεξιότητες της συμβουλευτικής νομίζω πως όχι… Η ενσυναίσθηση
νομίζω όμως είναι που διαφοροποιείται. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να
καταλαβαίνουν όλοι τα συναισθήματα του άλλου μέσα από ένα γραπτό κείμενο» (Y.4).
Η δεύτερη κατηγορία δεξιοτήτων στην οποία αναφέρθηκαν οι σύμβουλοι ήταν οι ψηφιακές
δεξιότητες. Δύο από τα τέσσερα υποκείμενα επεσήμαναν τη σημαντικότητα γνώσης
χειρισμού των ψηφιακών μέσων, ενώ ένας από αυτούς προέβη και σε μία διαβάθμιση του
απαιτούμενου επιπέδου. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω σύμβουλος υποστήριξε ότι το επίπεδο
εξοικείωσης στη χρήση ψηφιακών εργαλείων πρέπει να είναι πάνω από μέτριο, προκειμένου
ο/η σύμβουλος να είναι σε θέση να παρέχει υποστήριξη και βοήθεια στον συμβουλευόμενο,
στην περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής
διαδικασίας.
«Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι επίσης, πολύ σημαντικές… Σημαίνει ότι ξέρεις να χρησιμοποιείς
αυτά τα μέσα» (Υ.2)
«Φυσικά χρειάζονται και γνώσεις από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο σύμβουλος. Δεν
χρειάζεται προχωρημένες γνώσεις, αλλά όχι και βασικές, ένα επίπεδο πάνω από τις βασικές
όμως. Να μπορείς π.χ. να διαχειριστείς ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη
συζήτηση, ή να είσαι σε θέση να βοηθήσεις τον συμβουλευόμενο εάν δεν γνωρίζει κάτι π.χ. την
κάμερα, το μικρόφωνο» (Υ.4).
Ακόμη, μία από τις συμμετέχουσες συμβούλους αναφέρθηκε στη δεξιότητα γραπτού
λόγου που καλείται να αξιοποιήσει κατά τις συμβουλευτικές συνεδρίες και ειδικότερα στη
δεξιότητα της αποτελεσματικής γραπτής έκφρασης, ώστε να αποβεί επιτυχής η επικοινωνία
της με τον συμβουλευόμενο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε προηγούμενο
μέρος της συνέντευξης η ίδια σύμβουλος συγκατέλεξε τον γραπτό λόγο στα αρνητικά
στοιχεία της Διαδικτυακής Συμβουλευτικής, καθώς η κακή χρήση του αφήνει περιθώρια
παρανόησης ή ελλιπούς κατανόησης του εκάστοτε μηνύματος από τον παραλήπτη του.
«Οι δεξιότητες που έρχονται ας πούμε, πώς να το πω... καλούμαι να αξιοποιήσω στο
διαδικτυακό είναι ο γραπτός λόγος… Η δεξιότητα που θα πρέπει να έχει ένας σύμβουλος είναι
στο πώς θα εκφραστεί γραπτά» (Υ.3).
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Ομοίως, μία από τους συμβούλους της έρευνας, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των
οργανωτικών δεξιοτήτων στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική, προκειμένου να μην υπάρχει
καθυστέρηση ή μεταβίβαση της καθυστέρησης ενός ραντεβού στο επόμενο. Μάλιστα,
αναφέρει πως τοποθετεί τα διαδικτυακά της ραντεβού στην αρχή της ημέρας, ώστε να είναι
σε θέση, έπειτα, να δεχθεί τα δια ζώσης ραντεβού της. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιεί την
πιθανότητα πρόκλησης καθυστέρησης στα μετέπειτα ραντεβού της.
«χρειάζεται επίσης μία άλλη διαθεσιμότητα, δηλαδή, το ραντεβού πώς θα γίνει. Αλλά και αυτό
με έναν καλό προγραμματισμό. μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν εγώ κλείσω ένα
ραντεβού μέσω skype στις έντεκα με δώδεκα, αλλά αργήσει το προηγούμενο μου ραντεβού ή το
επόμενο, αυτό δημιουργεί λίγο πρόβλημα. οπότε αυτό σημαίνει καλό προγραμματισμό και γι’
αυτό τα διαδικτυακά μου ραντεβού τα βάζω πρώτα ή τελευταία. Δέχομαι skype call meetings
την ημέρα, αλλά είναι λίγο δύσκολο να απαντήσεις…. πιστεύω… ίσως… οπότε εγώ προτιμώ
ένα skype call και συνήθως στην αρχή της ημέρας. Ίσως περισσότερο πρώτα με αυτά για να
ξεκινάω από αυτά και μετά να έχω διαθεσιμότητα για τα δια ζώσης. βέβαια αυτό είναι κάτι
διεκπεραιωτικό και λύνεται». (Υ.2).
6. Συζήτηση
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, σύμφωνα με τις απόψεις των συμβούλων, δεν
απαιτούνται επιπλέον ή διαφορετικού τύπου δεξιότητες στη Διαδικτυακή Συμβουλευτική, εν
συγκρίσει με τη δια ζώσης παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι
συμβουλευτικές δεξιότητες παραμένουν οι ίδιες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις
δεξιότητες της εστίασης καθώς και της ικανότητας του Συμβούλου να αντιλαμβάνεται
επακριβώς τις σκέψεις και τα συναισθήματα του συμβουλευόμενου, κυρίως λόγω των
δυσκολιών που ανακύπτουν από τον γραπτό λόγο. Επιπλέον, οι σύμβουλοι αναφέρονται στην
ανάγκη κατοχής ψηφιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο υψηλότερο του βασικού, κυρίως σε ό,τι
αφορά τον επαρκή χειρισμό τόσο των ψηφιακών μέσων, όσο και των απαιτούμενων
εφαρμογών. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη δυνατότητα/υποχρέωση του συμβούλου να
παρέχει υποστήριξη, βοήθεια και επεξηγήσεις προς τον συμβουλευόμενο, στην περίπτωση
εμφάνισης κάποιου τεχνικού προβλήματος στη διάρκεια της συνεδρίας. Εξίσου σημαντική
δεξιότητα για μία συμμετέχουσα σύμβουλο αποτελεί η δεξιότητα έκφρασης στον γραπτό
λόγο, που συνδέεται με τη διαφοροποίηση του αξιοποιούμενου μέσου και συγκεκριμένα με
το είδος της γραπτής επικοινωνίας (ασύγχρονη ή συγχρονική), ενώ για μία άλλη σύμβουλο οι
οργανωτικές δεξιότητες του συμβούλου μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην
ανάκυψη προβλημάτων πρακτικής φύσης κατά τον συνδυασμό των διαδικτυακών και δια
ζώσης συμβουλευτικών συνεδριών από έναν σύμβουλο. Έτσι, εκμηδενίζει τις πιθανότητες
αναμονής και καθυστέρησης των συμβουλευόμενων, αλλά και τη διακοπή των συνεδριών
της από ενδεχόμενες κλήσεις που θα λάβει κατά τη διάρκεια αυτών.
Οι σύμβουλοι που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να υιοθετούν μία «απλοϊκή»
προσέγγιση αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς δεν αναφέρονται όλοι στην
αναγκαιότητά τους, γενικεύουν τις επιμέρους δεξιότητες χρήσης και διαχείρισης στην έννοια
«ψηφιακές δεξιότητες» και περιορίζονται σε εκτελεστικές δεξιότητες, όπως η χρήση Skype
και mail, και όχι στο ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων, όπως, ενδεικτικά, η χρήση ιστοσελίδων,
η αναζήτηση βάσεων δεδομένων και
η χρήση διαγνωστικών τεστ. Αντίστοιχα,
διαπιστώνεται πως οι συνθήκες του πλαισίου που συγκροτείται στη Διαδικτυακή
Συμβουλευτική προσεγγίζονται μάλλον επιδερμικά, χωρίς να υπάρχει μία βαθύτερη
κατανόηση των συνεπειών που αυτές μπορεί να επιφέρουν. Η διαπίστωση προκύπτει από το
γεγονός ότι κανένας από τους συμβούλους δεν αναφέρθηκε σε θέματα και δεξιότητες που
σχετίζονται με ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας που αφορούν τη Διαδικτυακή
Συμβουλευτική, με ζητήματα αλληλεπίδρασης της ψηφιακής και «συμβατικής» ταυτότητας
του ατόμου, ενώ διαφαίνεται ότι δεν αναγνωρίζεται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες το
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διαδικτυακό πλαίσιο εφαρμογής της συμβουλευτικής ως πολιτισμικό, ούτε, κατά συνέπεια, οι
εκάστοτε προεκτάσεις του και η επίδρασή που δύναται να ασκήσει στη συμβουλευτική
πράξη.
7. Αντί Επιλόγου
Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που εφαρμόζουν τη Διαδικτυακή
Συμβουλευτική δεν συμπεριλαμβάνουν εμφατικά στον λόγο τους μεγάλες διαφοροποιήσεις,
όσον αφορά τις δεξιότητες που απαιτούνται κατά την εφαρμογή της Διαδικτυακής
Συμβουλευτικής, σε αντιδιαστολή με την διά ζώσης Συμβουλευτική. Το γεγονός αυτό
πιθανόν να οφείλεται στην άνεση με την οποία τα συγκεκριμένα άτομα χειρίζονται τα
ψηφιακά μέσα. Κατά συνέπεια θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν, για την ίδια θεματική,
οι απόψεις συμβούλων που δεν ασκούν την εν λόγω μορφή συμβουλευτικής, αλλά
περιορίζονται μόνο στην δια ζώσης.
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«Ανήλικοι σε Κίνδυνο ή σε Σύγκρουση με τον Νόμο:
Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Επιμελητή Ανηλίκων»

Περίληψη
H εφηβεία αποτελεί μία κρίσιμη περίοδο στην ανάπτυξη του ατόμου και διακρίνεται από
τάσεις για ανεξαρτησία, αυτονόμηση, ιδεολογική διαφοροποίηση από την κοινωνία των
ενηλίκων και συμμόρφωση προς την ομάδα των συνομηλίκων. Η εκδήλωση αντικοινωνικής
ή/και παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους των ανηλίκων νοείται ως μία μορφή
επανάστασης και αντίστασης στην εξουσία, αφού η ανηλικότητά τους βιώνεται συχνά από
τους ίδιους ως χρόνος εξάρτησης και καταπίεσης. Η συστηματική θεσμοθέτηση νόμων
ειδικών για ανηλίκους ξεκίνησε με την αναγνώριση της «ανηλικότητας» ως ενός ιδιαίτερου
σταδίου της ανθρώπινης ζωής, μίας εξελικτικής και ιδιαιτέρως σημαντικής περιόδου της
ζωής του ατόμου. Στην παρούσα μελέτη προσεγγίζεται αρχικά η έννοια της νεανικής
παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και σκιαγραφείται το προφίλ του ανήλικου που συγκρούεται
με τον νόμο, καθώς και εκείνου που βρίσκεται σε κίνδυνο να τελέσει μια παραβατική πράξη.
Στη συνέχεια, περιγράφεται ο συμβουλευτικός ρόλος του Επιμελητή ανηλίκων κατά την
ενασχόλησή του με τους ανήλικους παραβάτες και τους ανήλικους που βρίσκονται σε
κίνδυνο να παραβατήσουν, στην προσπάθειά του να τους στηρίξει, να τους ενδυναμώσει, να
τους κινητοποιήσει, προκειμένου να επανενταχθούν και να αναλάβουν εποικοδομητικό ρόλο
στην κοινωνία.
Λέξεις–Κλειδιά: ανήλικοι παραβάτες, ανήλικοι σε κίνδυνο, παρεκκλίνουσα συμπεριφορά,
επιμελητής ανηλίκων, συμβουλευτική, ενδυνάμωση.
Abstract
Adolescence is a critical period in a person's development and is characterized by tendencies
for independence, autonomy, ideological differentiation from adult society and compliance
with peer groups. The emergence of antisocial and / or delinquent behavior of minors is
characterized as a form of rebellion and resistance to power, since they often experience their
age of minority as a time of dependence and oppression. Special juvenile laws were
systematically introduced as a result of recognising the period of minority as a distinct
developmental stage, of great importance for the life of the individual. This article describes
the notion of juvenile deviant behaviour and depicts the profile of minors in conflict with the
law as well as minors in danger of breaking the law. Furthermore, it describes the Juvenile
Probation Officer in his/her counselling role when working with juvenile offenders and
children in danger of becoming delinquent, with a view to supporting, empowering and
motivating them to re-integrate and take on a constructive role in society.
Key-words: juvenile offenders, minors in danger of breaking the law, deviant behaviour,
juvenile probation officer, counselling, empowerment.
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1. Εισαγωγή
Ο ανήλικος δράστης δεν συνιστά μια μικρογραφία της προσωπικότητας του ενηλίκου, αλλά
μια ξεχωριστή οντότητα με τις δικές του ιδιαιτερότητες και τη δική του προσωπικότητα και
για το λόγο αυτό έχει ανάγκη από ειδική προσέγγιση και εξατομικευμένη μεταχείριση,
προσαρμοσμένη στις δικές του ηλικιακές ανάγκες. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανηλίκων που
συγκρούονται με τον νόμο είναι παιδιά που έχουν ανάγκη να βγουν στο προσκήνιο, να
γίνουν αντιληπτοί στον κοινωνικό τους περίγυρο, να βρουν έναν τρόπο να ακουστούν.
Αναφέρεται, μάλιστα, και μία κατηγορία παραβατών των οποίων η ταυτότητα
διαμορφώνεται μέσω της επιτέλεσης της παραβατικής πράξης, της παρουσίας τους στο
δικαστήριο και, τέλος, της επιβολής της ποινής. Παρόλο που η όλη διαδικασία είναι επίπονη
για αυτούς, είναι η μόνη ολότητα που κατακτούν (Πιτσελά, 2006).
Η έξαρση του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας σε ορισμένα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε ή πρόκειται να οδηγήσει στην αναμόρφωση των
δικαιωμάτων των ανηλίκων. Οι αντιλήψεις που διαφαίνονται στις ποικίλες νομοθεσίες που
αφορούν ανηλίκους διαπνέονται κυρίως από την αρχή επιβολής μέτρων αγωγής και όχι
ποινής (Αλεξιάδης, 2005). Στο ρεύμα αυτό θεωρητικά εντάσσεται και η ελληνική νομοθεσία,
σε μία προσπάθεια να κινηθεί παράλληλα με το πνεύμα της εποχής.
2. Ορίζοντας την έννοια της παρεκκλίνουσας/παραβατικής συμπεριφοράς
Ο όρος απόκλιση ή παρέκκλιση αναφέρεται γενικά σε μορφές συμπεριφοράς που ενώ μεν
δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές, ωστόσο, δε συνιστούν οπωσδήποτε παράβαση νομικού
κανόνα, όπως για παράδειγμα η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, οι αδικαιολόγητες απουσίες
από το σχολείο, η φυγή από το οικογενειακό περιβάλλον (Νόβα-Καλτσούνη, 2001). Η
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά νέων ατόμων, αφορά στην υιοθέτηση παρεκκλινουσών αξιών
και ιδιαίτερα εκείνων που προβάλλονται στο πλαίσιο μίας υποκουλτούρας η οποία
παραβαίνει τους κανόνες της κυρίαρχης κουλτούρας. Οι έννοιες της παρέκκλισης και της
δυσκοινωνικότητας συνδέονται άμεσα με τον ορισμό της παραβατικότητας.
Αντιμετωπίζοντας τη νεανική παραβατικότητα ως μία έκφραση της υπαρξιακής
αγωνίας του νέου ανθρώπου μέσα από την ψυχοκοινωνική αναζήτηση της ταυτότητάς του,
αντιλαμβανόμαστε ότι μία παραβατική συμπεριφορά εκδηλώνεται συχνά εξαιτίας της
διατάραξης της αρμονικής σχέσης μεταξύ ατόμου και κοινωνικού περιβάλλοντος (Πιτσελά,
2006). Η νεανική παραβατικότητα οριζόμενη απλώς ως το σύνολο των συμπεριφορών που
παραβιάζουν τους νόμους και οι οποίες εκδηλώθηκαν από άτομα κάτω των 18 ετών είτε
αυτές γνωστοποιήθηκαν είτε όχι στους μηχανισμούς δικαιοσύνης, εκλαμβάνεται αρχικά ως
τρόπος κοινωνικοποίησης, που χρησιμοποιείται μαζικά από τους νέους για την εκμάθηση
των κανόνων του κοινωνικού παιχνιδιού και την ανακάλυψη των κανόνων, τη διέγερση που
αντλείται από την παραβίασή τους και, πιθανόν, την αντίδραση προς τις Αρχές (Queloz,
2011: 14).
Η παραβατική συμπεριφορά του ανηλίκου αποτελεί μία «διπλή δοκιμή των ορίων»,
αφενός της ελευθερίας του ίδιου του ανηλίκου και αφετέρου της ανοχής της κοινωνίας
(Πιτσελά, 2004: 530). Ωστόσο, η διαπίστωση πως ο ανήλικος είναι μία διαμορφούμενη
προσωπικότητα επιτρέπει τη γένεση της ελπίδας πως τα τεθέντα μέτρα που αποβλέπουν στην
επιτυχή κοινωνικοποίησή του θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ανηλίκους,
συγκριτικά προς αντίστοιχες περιπτώσεις των ενηλίκων (Φαρσεδάκης, 2005: 11).

219

Θεωρία και Πρακτικές

3. Το προφίλ του ανήλικου σε κίνδυνο ή σε σύγκρουση με τον νόμο
Με βάση στατιστικά στοιχεία, όπως αυτά αντλήθηκαν από τις Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής Αθήνας και Πειραιά και αφορούν τις υποθέσεις των
τελευταίων πέντε δικαστικών ετών (2011-2016), συνδυαστικά προς τις εμπειρικές
παρατηρήσεις των ερευνητριών, προκύπτουν οι εξής επισημάνσεις, αναφορικά με το προφίλ
του ανήλικου παραβάτη αλλά και του ανηλίκου σε κίνδυνο (στοιχεία που αποτυπώνονται στα
δελτία των διοικητικών επιμελειών):

Η συντριπτική πλειονοψηφία αποτελείται από αγόρια, ηλικίας κυρίως 14 έως 18
ετών.

Σε μεγάλο ποσοστό προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, όπου
ενδεχομένως βιώνουν αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

Η πλειονοψηφία φέρεται να έχει ολοκληρώσει με χαμηλές επιδόσεις τη βασική
Εκπαίδευση. Ωστόσο, μεγάλο είναι και το ποσοστό εκείνων που την έχουν διακόψει, πριν
την ολοκληρώσουν, λόγω μαθησιακών δυσκολιών, αδικαιολόγητων απουσιών, λόγω του
ανταγωνιστικού και γνωσιοκεντρικά εστιασμένου σχολικού περιβάλλοντος ή την
εγκαταλείπουν προς αναζήτηση εργασίας λόγω πολλαπλών οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακά.

Διαπιστώνεται συχνά δυσλειτουργία στο οικογενειακό περιβάλλον, που το καθιστά
όχι μόνο μη υποστηρικτικό αλλά και ενίοτε κακοποιητικό (τεταμένες γονεϊκές σχέσεις,
απουσία κάποιου γονέα, παραβατικοί ή με ψυχικές διαταραχές γονείς, πολύ αυστηρές ή πολύ
ελαστικές μέθοδοι ανατροφής, παραμέληση, έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας, απουσία
ορίων, πρότυπα επιθετικής συμπεριφοράς / βία στο σπίτι).

Ένας αξιοσημείωτος αριθμός εμφανίζει εμπλοκή με εξαρτησιογόνες ουσίες.

Σε κάποιο ποσοστό εκδηλώνουν συναισθηματικές διαταραχές, διαταραχές διαγωγής ή
προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία συχνά συνεπηρεάζονται διαμορφούμενα εντός ενός
δυσχερούς πλαισίου κοινωνικοοικονομικής δυσπραγίας.

Ένα, επίσης, κοινό χαρακτηριστικό των ανηλίκων που εκδηλώνουν παραβατικότητα
είναι η έλλειψη στόχων, κινήτρων και προσδοκιών για προσωπική, εκπαιδευτική ή
επαγγελματική ανέλιξη –συνδυαστικά προς τον καθ’ υπερβολή πλεονασματικό ελεύθερο
χρόνο που έχουν και τον αναλώνουν απερίσκεπτα και επιζήμια, διαθέτοντάς τον στη
συναναστροφή με συνομηλίκους, που προέρχονται από παρόμοια δυσλειτουργικά
περιβάλλοντα.

Αναφορικά με την εθνικότητα, ενώ στον Πειραιά η συμμετοχή Ελλήνων και
αλλοδαπών παραβατών προκύπτει ότι είναι σχεδόν ισοδύναμη, και σε κάποιες περιπτώσεις η
συμμετοχή των Ελλήνων δραστών είναι υψηλότερη, στο Δικαστήριο Ανηλίκων της Αθήνας
η συμμετοχή των αλλοδαπών παραβατών είναι εμφανώς μεγαλύτερη. Στο σημείο αυτό
επισημαίνεται η μεγαλύτερη ευαλωτότητα του αλλοδαπού πληθυσμού στους μηχανισμούς
του τυπικού κοινωνικού ελέγχου, που ίσως είναι εντονότερος στο κέντρο της Αθήνας, όπως
εξάλλου μαζικότερη είναι και η συγκέντρωση μεταναστών σε συγκεκριμένες περιοχές της
πρωτεύουσας.

Την πρώτη θέση ανάμεσα στα αδικήματα που διαπράττουν κατέχουν οι κλοπές και οι
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ακολουθούν οι σωματικές βλάβες, οι
παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (πλημμεληματικού χαρακτήρα), καθώς και της
νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ενώ έπονται οι ληστείες, οι βιασμοί και οι ανθρωποκτονίες από
πρόθεση, στις οποίες εντοπίζεται πολύ μικρή συμμετοχή.
Παρά το γεγονός ότι η έκταση της ένδικης νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα
φαίνεται ότι κινείται στο πλαίσιο της χαμηλής και μεσαίας βαρύτητας, ωστόσο προκαλεί
ανησυχία το γεγονός ότι αυξάνονται τα αδικήματα βίας και παράλληλα μειώνεται το όριο
ηλικίας, κατά το οποίο ξεκινά η εμπλοκή των ανηλίκων με τον ποινικό νόμο.
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4. Το προφίλ των γονέων με παιδιά σε κίνδυνο ή σε σύγκρουση με τον νόμο
Οι γονείς που προσέρχονται στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων προέρχονται σε μεγάλο
ποσοστό από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Τις περισσότερες φορές έχουν
ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση και ασκούν τεχνικά επαγγέλματα. Στην
πλειονοψηφία τους ένας γονιός στους δύο είναι άνεργος, ενώ τα τελευταία χρόνια συχνά και
οι δύο είναι άνεργοι, και η οικογένεια διαβιοί κάτω από τα όρια της φτώχειας –γεγονός που
συχνά τους θέτει στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, καθώς έχουν βιώσει ποικίλες μορφές
κοινωνικού αποκλεισμού. Οι σχέσεις με τα παιδιά τους, ως επί το πλείστον, παρουσιάζονται
κλονισμένες με ένα διαμορφωμένο ρήγμα, εξαιτίας συνεχών και έντονων διαφωνιών σε
βασικά θέματα της καθημερινότητας και οι ίδιοι δηλώνουν ανίσχυροι και αδύναμοι να
διαχειριστούν τις εφηβικές και νεανικές εξάρσεις των παιδιών τους. Η αγωνία και η αίσθηση
απώλειας του ελέγχου από την πλευρά των γονέων και ο ταυτόχρονος αγώνας διεκδίκησης
από την πλευρά των εφήβων οδηγεί το οικογενειακό σύστημα σε εσωτερική σύγκρουση και
ίσως σε αποξένωση.
Η σύλληψη ενός ανηλίκου πάντοτε βιώνεται ως σοκ, αδικία, κεραυνός εν αιθρία για
την οικογένεια, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως η έναρξη μίας διαδικασίας οριοθέτησης,
η οποία δεν τέθηκε έγκαιρα από τους γονείς (Ανδρεοπούλη, 2011: 313). Οι γονείς, όταν
προσέρχονται για πρώτη φορά στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, είναι άλλοτε
φοβισμένοι για την τύχη του παιδιού τους, άλλοτε νιώθουν ενοχικά για την παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά που εκείνο εκδηλώνει, αλλά και συχνά γίνονται επιθετικοί εκφράζοντας τον
θυμό και την αγανάκτησή τους για όλη αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, στην οποία έχουν
περιέλθει, εξαιτίας της παραπτωματικής συμπεριφοράς του παιδιού τους και για την οποία
θεωρούν ότι οι ίδιοι δε φέρουν καμία ευθύνη. Υπάρχουν, επίσης, φορές που αδυνατώντας να
διανοηθούν ότι το δικό τους παιδί έχει εμπλακεί σε παραβατική πράξη, με μία τάση
υπερπροστατευτισμού και χωρίς να έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν πραγματικά την
αλήθεια, γιατί πιθανότατα νιώθουν ότι δεν μπορούν να τη διαχειριστούν, προτρέπουν άμεσα
ή έμμεσα το παιδί τους να αρνηθεί να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη, προκειμένου να έχουν
περισσότερες ελπίδες εξασφάλισης μίας αθωωτικής δικαστικής απόφασης.
5. Η συμβουλευτική διαδικασία με ανηλίκους σε κίνδυνο ή σε σύγκρουση με τον νόμο
και με τους γονείς τους
5.1 Oι στόχοι της συμβουλευτικής
Η άσκηση συμβουλευτικής προς ανηλίκους που εκδηλώνουν δυσκολίες κοινωνικής
προσαρμογής και βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο να γίνουν δράστες αξιόποινων πράξεων ή
με ανηλίκους που έχουν ήδη συγκρουστεί με τον νόμο, έχει έναν γενικό στόχο έκβασης που
συνδέεται άμεσα με τον ρόλο του επιμελητή ανηλίκων στην «αναμόρφωση» ή αλλιώς στην
κοινωνική διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων (Κουλούρης, 2016), προκειμένου να
προσαρμοσθούν κοινωνικά με άρτιο τρόπο και να εξελιχθούν προσωπικά. Εντός του
πλαισίου για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου συστήνονται τα αναμορφωτικά μέτρα,
στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι παιδαγωγικές/ αναμορφωτικές ενέργειες του επιμελητή,
μεταξύ των οποίων είναι και η συμβουλευτική. Αντίστοιχα, η συμβουλευτική διαδικασία με
τους γονείς των προαναφερόμενων παιδιών έχει ως γενικό στόχο να βοηθήσει τους γονείς να
αναλάβουν με υπευθυνότητα τον ρόλο τους στην κοινωνική διαπαιδαγώγηση των παιδιών
τους.
Οι ειδικότεροι στόχοι της συμβουλευτικής τίθενται εξειδικευμένα για κάθε
περίπτωση και αποτελούν προϊόν συμφωνίας του επιμελητή με τον συμβουλευόμενό του
(παιδί ή γονέα), κατά την οποία ο συμβουλευόμενος χρειάζεται να επιθυμεί να πετύχει
συγκεκριμένους στόχους, ώστε να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνεπώς, είναι θέμα
μείζονος σημασίας για τον επιμελητή ή να επιγεννήσει ή να «αφυπνίσει» αυτήν την επιθυμία
στον ανήλικο και συχνά και στους γονείς του. Τα παιδιά, συνήθως, δυσκολεύονται να
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αναγνωρίσουν τις δυσκολίες προσαρμογής τους, ενώ ο γονιός –ενίοτε για δικούς του λόγους–
δυσκολεύεται να αναλάβει την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης του παιδιού του.
5.2 Το αναμορφωτικό μέτρο ως πλαίσιο συμβουλευτικής για τα παιδιά
Tο αναμορφωτικό μέτρο που ορίζεται ως «ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου σε επιμελητή
ανηλίκων», διαμορφώνει -κυρίως- το πλαίσιο συνεργασίας, με σκοπό την αναμορφωτική
διαδικασία του ανηλίκου. Η άσκηση της επιμέλειας πρακτικά συνίσταται αφενός στη
συστηματική επικοινωνία του επιμελητή με τον ανήλικο και το οικογενειακό και κοινωνικό
του περιβάλλον, και αφετέρου στη βοήθεια και στήριξη του ανηλίκου για την άρση των
προβλημάτων που οδήγησαν στην παραβατική συμπεριφορά με στόχο την ομαλή του
επανένταξη (Δημόπουλος-Κοσμάτος, 2011).
Στόχος του επιμελητή είναι ο ανήλικος να εμπλακεί σε συμβουλευτική σχέση μαζί
του, προκειμένου ο επιμελητής να τον βοηθήσει να αλλάξει στάσεις και συμπεριφορές.
Τούτο επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης θετικών στάσεων των ανηλίκων προς τον εαυτό
τους και τους άλλους, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αποχή από παραβατικές συμπεριφορές και
σε αντικατάστασή τους από άλλες κοινωνικά αποδεκτές και διευκολυντικές για την
προσωπική τους ανάπτυξη. Και τότε παρουσιάζεται το πρώτο στοίχημα που καλείται να
κερδίσει ο επιμελητής: η εμπιστοσύνη του ανηλίκου. Στη συνέχεια, η προσπάθειά του
επικεντρώνεται στο να προετοιμάσει και να διατηρήσει ένα κλίμα αποδοχής και κατανόησης,
προκειμένου να εδραιωθεί η συμβουλευτική σχέση. Άλλωστε, η συμβουλευτική σχέση είναι
το σημαντικότερο στοιχείο της όλης συμβουλευτικής διαδικασίας. Μόνο μέσα από μία
θετική συμβουλευτική σχέση είναι δυνατόν να επιτευχθεί μία προσέγγιση των στόχων που
έχουν τεθεί (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999).
5.3 Το αναμορφωτικό μέτρο ως πλαίσιο συμβουλευτικής γονέων
Το αναμορφωτικό μέτρο της «ανάθεσης της επιμέλειας του ανηλίκου σε επιμελητή
ανηλίκων» που επιβάλλεται στους ανηλίκους, εμπλέκει και τους γονείς/κηδεμόνες σε αυτήν
τη διαδικασία, όποτε υπάρχουν. Οπωσδήποτε αυτό συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό και
έκταση, καθώς ο κύριος εξυπηρετούμενος του επιμελητή είναι ο ανήλικος. Όμως και οι
γονείς θα βρεθούν στο γραφείο του επιμελητή, άλλοτε μαζί με τον ανήλικο και άλλοτε σε
ιδιαίτερες συναντήσεις με τον επιμελητή. Αν δεν υπάρχει γονιός, όπως στην περίπτωση των
ασυνόδευτων προσφύγων ή όταν ο γονιός εκτίει ποινή φυλάκισης, η συνεργασία θα γίνει
αποκλειστικά με το παιδί.
Ο γενικός στόχος της κοινωνικής διαπαιδαγώγησης του παιδιού θα τεθεί ως απώτερος
σκοπός της συνεργασίας του επιμελητή με την οικογένεια. Αυτός ο σκοπός θα συνδεθεί
σταδιακά με τον γενικότερο στόχο της συμβουλευτικής προς τους γονείς, ο οποίος
συνίσταται στο να προσδιορίσουν με τον επιμελητή και να αναλάβουν την ευθύνη τους ως
γονείς του παιδιού τους.
5.4 Ο ρόλος του επιμελητή ανηλίκων ως συμβούλου
5.4.1 Ο επιμελητής ανηλίκων ως σύμβουλος του ανηλίκου
Η συμβουλευτική υποστήριξη που παρέχει ο επιμελητής στον ανήλικο συνάπτεται κυρίως με
παραμέτρους διευκολυντικής συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία μορφή
συμβουλευτικής, κατά την οποία ο επιμελητής βοηθά τον ανήλικο να αποσαφηνίσει τους
στόχους του και να ενεργήσει υπεύθυνα και σύμφωνα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Ο
επιμελητής μεριμνά συνεχώς να ενισχύει την επιθυμία του ανηλίκου για αλλαγή. Επιμελητής
και ανήλικος περνούν σταδιακά μέσα από μία διαδικασία ανίχνευσης, κατανόησης και
δράσης (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999). Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων του
ανηλίκου για την καλύτερη κοινωνική του προσαρμογή και πρόοδο.
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Θέματα που μπορεί να απασχολούν τη συμβουλευτική με τον ανήλικο είναι οι
σχέσεις με τους γονείς ή και με άλλα μέλη της οικογένειας, με φίλους ή/και με το άλλο φύλο,
η αναγκαιότητα επανασύνδεσης με το σχολείο, η συνέχιση των σπουδών, η επιτυχής
ολοκλήρωση άλλων αναμορφωτικών μέτρων, όπως είναι η κοινωφελής εργασία σε έναν
φορέα ή η ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος, η ενίσχυση της υγιούς
διεκδικητικότητας, η μείωση της επιθετικότητας.
Η συμβουλευτική με τους ανηλίκους μπορεί να γίνεται και ομαδικά. Τέτοιες ομάδες
έχουν λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά σε κάποιες Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής. Προτιμώνται να είναι ολιγάριθμες, με ανηλίκους που παρουσιάζουν
ομοιογενή χαρακτηριστικά, προκειμένου να έχουν κοινά θέματα-δυσκολίες, όπως για
παράδειγμα είναι η διαχείριση θυμού και η επίλυση των συγκρούσεων. Μέσω της
βιωματικής συμμετοχής και αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων, προωθείται η αυτονομία
και η ανάπτυξη προσαρμοστικών δεξιοτήτων σε κοινωνικές καταστάσεις της καθημερινής
ζωής (Μαλλούχου & Μουτσοπούλου, 2016: 153).
5.4.2 Ο επιμελητής ανηλίκων ως σύμβουλος του γονέα
Η συμβουλευτική που ο επιμελητής συνήθως παρέχει προς τους γονείς είναι αρχικά
συμβουλευτική για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. Για τους γονείς που έχουν οι
ίδιοι καταφύγει στον εισαγγελέα, επειδή το παιδί τους έχει δυσκολίες προσαρμογής και
τάσεις παραβίασης ορίων, μολονότι δεν έχει συλληφθεί από την αστυνομία, η ετοιμότητά
τους να δεχθούν συμβουλευτική αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Υπάρχουν, βέβαια,
περιπτώσεις γονιών που καταφεύγουν στον εισαγγελέα, με την προσδοκία απομάκρυνσης
του παιδιού τους από το σπίτι τους, τοποθέτησή του σε ίδρυμα και με πολύ χαμηλό αίτημα
ενδυνάμωσης του ρόλου τους ως γονέων. Στην πράξη, ωστόσο, έχει φανεί ότι και αυτοί οι
γονείς επιδέχονται βοήθεια από τον επιμελητή, έστω και αν προσδοκούσαν άλλου τύπου
βοήθεια.
Για τους γονείς αυτούς, των οποίων η συνεργασία με τον επιμελητή οφείλεται στην
εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς από το παιδί τους, η εμπλοκή με το ποινικό σύστημα
(σύλληψη, ανάκριση, δικαστήριο) από μόνη της βιώνεται ως κρίσιμη κατάσταση. Ως κρίσιμη
κατάσταση μπορεί να βιώνεται και η εγκατάλειψη του σχολείου από το παιδί, η χρήση
ουσιών, οι κακές παρέες ή οι φυγή από το σπίτι.
Ο ρόλος του επιμελητή ανηλίκων συνίσταται στο να εμπνεύσει καταρχάς
εμπιστοσύνη στον γονιό. Αν ο γονιός αισθανθεί ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στον
επιμελητή ως ειδικό και έμπειρο χειρισμού «δύσκολων» εφήβων, αν θεωρήσει ότι δεν θα τον
κρίνει ή ότι δεν θα επιτρέψει στις πληροφορίες που θα του εμπιστευτεί να «διαρρεύσουν»,
τότε θα μπορέσει να μιλήσει πιο ελεύθερα και συνεπώς θα βοηθηθεί στην εξάλειψη του
άγχους του. Στη συνέχεια, θα μπορέσει να ενδυναμωθεί στον ρόλο του ως γονέα, ώστε να
κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στη σχέση του με το παιδί του –απαραίτητες οριοθετήσεις, να
απαιτήσει δεσμεύσεις από το παιδί και να προσφέρει αυτοδεσμεύσεις σε αμοιβαίες
συμφωνίες, αλλά και να κινητοποιηθεί να καταφύγει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως
προγράμματα απεξάρτησης από ουσίες.
5.5 Οι ιδιαιτερότητες της συμβουλευτικής με ανηλίκους σε κίνδυνο ή σε σύγκρουση με
τον νόμο και με τους γονείς τους
Η συμβουλευτική με παιδιά που έχουν παραβιάσει ή κινδυνεύουν να παραβιάσουν τον νόμο
και με τους γονείς τους έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες, που δίνουν στη συγκεκριμένη
συμβουλευτική μία διάσταση πιο σύνθετη: στην πραγματικότητα οικειοθελής και αυτόβουλη
προσέλευση των παιδιών και των περισσότερων γονιών δεν υπάρχει, το αίτημα για βοήθεια
χρειάζεται να ετοιμαστεί με τη βοήθεια του επιμελητή, το αναμορφωτικό μέτρο μπορεί να
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προσθέτει διάσταση επιτήρησης και η αναφορά του επιμελητή στις αρχές καταστρατηγεί την
εχεμύθεια.
Συγκεκριμένα, οικειοθελής προσέλευση των παιδιών στην Υπηρεσία Επιμελητών δεν
υπάρχει ποτέ κατά την πρώτη συνάντηση όπου λαμβάνεται το κοινωνικό ιστορικό. Τα παιδιά
έρχονται στον επιμελητή, επειδή παραβίασαν τον νόμο ή επειδή το ζήτησε ο γονιός τους,
εξαιτίας της εν γένει επικίνδυνης συμπεριφοράς τους. Η επιθυμία για συνεργασία, επομένως,
γεννιέται καθώς χτίζεται η «σχέση» και ο επιμελητής κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη του
ανηλίκου. Εδώ ο επιμελητής θα βασιστεί σε δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής,
όπως είναι η ενεργητική προσοχή, η ενσυναίσθηση, η άνευ όρων αποδοχή, το γνήσιο
ενδιαφέρον και η εμψύχωση, για να πετύχει την θετική στάση του ανηλίκου για συνεργασία.
Αναφορικά με τους γονείς, η επιθυμία τους για συνεργασία άλλοτε υπάρχει ευθύς
εξαρχής, άλλοτε χρειάζεται λίγο ή περισσότερο χρόνο για να εδραιωθεί, χάρη στις δεξιότητες
του επιμελητή, που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθεί κλίμα αποδοχής και συνεργασίας.
Μόλις ο γονιός νιώσει ασφάλεια και αποδοχή από τον επιμελητή, θα μπορέσει να
συνεργασθεί μαζί του για τον κοινό σκοπό, που είναι η κοινωνική διαπαιδαγώγηση του
παιδιού. Στην πραγματικότητα, ο καλύτερος σύμμαχος του επιμελητή προς αυτόν τον στόχο
είναι ο γονιός. Ωστόσο, όταν ο γονιός δεν είναι θετικός, το έργο του επιμελητή με τον
ανήλικο «σαμποτάρεται» από τον γονιό. Σε λίγες περιπτώσεις, κάποια παιδιά έχουν εκπλήξει
ευχάριστα τους επιμελητές τους, όταν πορεύονται προς την ωριμότητα χωρίς γονική στήριξη.
Μια ακόμα ιδιαιτερότητα της συμβουλευτικής με παιδιά που εκδηλώνουν κίνδυνο
σύγκρουσης με τον νόμο ή βρίσκονται ήδη σε σύγκρουση με τον νόμο και με τους γονείς
τους, είναι η ανάγκη συνδιαμόρφωσης με τον επιμελητή ενός αιτήματος, ή περισσότερων
αιτημάτων στη συνέχεια, για βοήθεια. Το αίτημα για βοήθεια δεν είναι παρόν ευθύς εξαρχής.
Οι λόγοι που προβάλλονται από τα παιδιά ή τους γονείς τους είναι εξωγενείς ή
εξωπραγματικοί. «Ήρθα, επειδή μου το επέβαλε ο δικαστής ή ο ανακριτής» (στην περίπτωση
παραβατικών ανηλίκων) ή «Ήρθαμε για να βάλετε στο παιδί μου μυαλό, πριν καταλήξει στη
φυλακή» ή «Βάλτε τον σε ίδρυμα για να βάλει μυαλό» (στην περίπτωση που ο γονιός κίνησε
τη συνεργασία, από ανησυχία μήπως το παιδί εκδηλώσει παραβατικές πράξεις). Αυτές είναι
περισσότερο δηλώσεις παθητικής συμμόρφωσης στις αρχές από τα παιδιά ή προσδοκιών από
τους γονείς θαυματουργικής ή τιμωρητικής παρέμβασης από τον επιμελητή. Διαδικαστικός
στόχος του επιμελητή είναι το αίτημα για βοήθεια να διατυπωθεί από τον συμβουλευόμενο
με τη βοήθεια του επιμελητή, ως δήλωση προσωπικής εμπλοκής. «Τι να κάνω για να διαλέγει
το παιδί μου σωστές παρέες;» ή «Βοηθήστε με να δείξω στους γονείς μου ότι είμαι άξιος
εμπιστοσύνης». Και τα δύο αιτήματα περιέχουν έναν βαθμό προσωπικής εμπλοκής σε ένα
σχέδιο δράσης. Το αίτημα έχει γίνει προσωπικό και ο συμβουλευόμενος βρίσκεται πλέον σε
ετοιμότητα να δεχθεί συμβουλευτική.
Η ποιότητα της σχέσης του επιμελητή με τον ανήλικο επηρεάζεται από το είδος του
αναμορφωτικού μέτρου που θα επιβάλουν οι αρχές. Υπάρχει ένα συνεχές που εκτείνεται
μεταξύ ελέγχου-επιτήρησης και συμβουλευτικής, και διέπει τη σχέση επιμελητή και
ανηλίκου. Ειδικά, όταν ο ανήλικος οφείλει να ολοκληρώσει κάποια κοινωφελή εργασία σε
έναν φορέα και ο επιμελητής καλείται να την εποπτεύσει ή όταν ρητά ο ανήλικος τεθεί στην
εντατική επιμέλεια του επιμελητή, συνηθέστερα για σοβαρότερα αδικήματα, η σχέση κλίνει
προς σχέση ελέγχου-επιτήρησης. Γενικότερα, είναι στο χέρι των επιμελητών –και είναι κάτι
που στην πράξη οι ίδιοι οι επιμελητές το προτιμούν– να δίνουν έμφαση στη συμβουλευτική,
υποστηρικτική διάσταση του ρόλου τους, παρά στην ελεγκτική (Κουλούρης, 2016).
5.6 Οι δεξιότητες του επιμελητή ανηλίκων ως συμβούλου
Ο επιμελητής ανηλίκων που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα παιδιά και στους γονείς
τους χρειάζεται να διαθέτει δεξιότητες που θα επιτρέψουν στη συμβουλευτική να αρχίσει, να
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συνεχίσει και να ολοκληρωθεί. Πρώτιστης σημασίας είναι ο επιμελητής να διαθέτει
ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορεί να καταλαβαίνει τον κόσμο του ανηλίκου και του γονιού
του, όπως τον αντιλαμβάνονται εκείνοι. Για παράδειγμα, ένας ανήλικος που του έβρισαν τον
νεκρό πατέρα, εμπλέκεται σε ξυλοδαρμό με πρόκληση σωματικής βλάβης, επειδή θίχθηκε η
μνήμη του πατέρα του και η τιμή, η αξιοπρέπεια του ίδιου και της μητέρας του. Ο ίδιος
θεωρεί τον εαυτό του θύμα, αν και το ποινικό σύστημα τον βάπτισε «κατηγορούμενο». Θα
χρειαστεί ο επιμελητής να κατανοήσει την αντίληψη του ανηλίκου για τον εαυτό του ως
θιγμένου, προτού συζητήσουν τη θέση που του επέβαλε το ποινικό σύστημα.
Η αποδοχή του συμβουλευόμενου, ανηλίκου και γονέα, άνευ όρων από τον επιμελητή
ουσιαστικά σημαίνει ότι ο επιμελητής τους σέβεται απεριόριστα ως άτομα χωρίς να τους
επιβάλλει κανόνες, ώστε να τους αποδεχθεί. Σύμφωνα με τον Rogers (2006: 101), η άνευ
όρων αποδοχή αποτελεί στάση που είναι σημαντική στη διαμόρφωση κλίματος για αλλαγή.
Η κλοπή, για παράδειγμα, είναι αξιόποινη πράξη, αλλά το παιδί δεν ταυτίζεται με αυτήν. Στα
μάτια του επιμελητή δεν είναι κλέφτης. Αυτό που έκανε έχει ένα νόημα για τη συγκεκριμένη
συγκυρία της πράξης, που μαζί θα την νοηματοδοτήσουν, αλλά σίγουρα δε χαρακτηρίζει
γενικότερα το παιδί. Τα επικριτικά σχόλια δεν έχουν καμία θέση εδώ.
Η γνησιότητα είναι η ικανότητα του επιμελητή αφενός να έχει επίγνωση των
προσωπικών, εσωτερικών του εμπειριών, καθώς παρακολουθεί και προσπαθεί να κατανοήσει
τις εμπειρίες του συμβουλευόμενου, και αφετέρου να εμφανίζει τα δικά του συναισθήματα
με ειλικρίνεια στη διαπροσωπική σχέση, με τρόπο όμως που να μην τα επιβάλει
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999˙ Θεμελή, 2016). Το παιδί που φόρεσε κουκούλα για να ληστέψει
το κινητό κάποιου που καθόταν στο παγκάκι θα ακούσει τον επιμελητή να του διηγείται
πόσο θα τρόμαζε ο ίδιος, αν ήταν στη θέση του θύματος, μην ξέροντας ότι ο δράστης με τα
καλυμμένα χαρακτηριστικά είναι ανήλικος. Ο τρόμος είναι συναίσθημα που ίσως να
βασανίζει το θύμα περισσότερο από την απώλεια του κινητού.
Η ζεστασιά και το ειλικρινές ενδιαφέρον δίνουν τη συναισθηματική χροιά στη
συμβουλευτική που κάνει την όλη διαδικασία ανθρώπινη και υποστηρικτική. Ο ανήλικος
αισθάνεται ασφαλής, άξιος προσοχής, άξιος εμπιστοσύνης και αποδεκτός από τον επιμελητή.
Η αυτοεκτίμησή του τονώνεται, ο ίδιος εμψυχώνεται και βρίσκει στο γραφείο του επιμελητή
του έναν προσωπικό χώρο, για να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να ακουμπήσει και να
επεξεργασθεί συναισθήματα (θυμό και φόβο συνηθέστερα), σκέψεις, σχέδια και όνειρα.
Οι ικανότητες καλής επικοινωνίας είναι κυρίως εκείνες που προωθούν την
αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση (Carkhuff, 1969). Για να υπάρξει εποικοδομητική
συμβουλευτική σχέση χρειάζεται να υπάρχει θετική και ουσιαστική επικοινωνία. Η
συμβουλευτική απέχει από το κηρυγματικό και το διδακτικό ύφος. Η αφήγηση γύρω από
παραβατικές ή επικίνδυνες συνήθειες συχνά προκαλεί άγχος ή ενοχή στον συμβουλευόμενο,
ο οποίος αμύνεται και αποσιωπά τις λεπτομέρειες. Ο επιμελητής αρχικά ενθαρρύνει την
ελεύθερη αφήγηση ή διατυπώνει κατάλληλες ερωτήσεις, με τον ενδεδειγμένο τρόπο χωρίς να
υποβάλει ή να καθοδηγεί τον συμβουλευόμενο (Θεμελή, 2016), ώστε να καταφέρει να
διαμορφώσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο συμβουλευόμενος θα νιώσει ασφαλής να
εκφραστεί. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα με ανοιχτές ερωτήσεις να ωθήσει τον
συμβουλευόμενο να διευρύνει το πεδίο σκέψης του και να αναδείξει τις δυνατότητες
απαγκίστρωσης από τα προβλήματα, συν-δημιουργώντας νέες λύσεις και προοπτικές και
συν-κατασκευάζοντας υγιέστερες αφηγήσεις (Wachter, 2004).
Ο επιμελητής χρειάζεται να προσαρμόζεται στο αντιληπτικό επίπεδο του ανηλίκου σε
ένα πλαίσιο φιλικής προς το παιδί δικαιοσύνης. Στη διατύπωση των ερωτήσεων ο επιμελητής
χρειάζεται να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που να είναι κατανοητό από τον ανήλικο, αντίστοιχο
του αναπτυξιακού του σταδίου και να του δίνει όσο χρόνο χρειάζεται, χωρίς να ασκεί πίεση
(Snow & Powell, 2007).
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Ο επιμελητής ανηλίκων, τέλος, ως επιδέξιος σύμβουλος είναι αναγκαίο να διαθέτει
αυτογνωσία. Χρειάζεται να αναγνωρίζει ότι η συμβουλευτική υποστήριξη έχει τα δικά της
όρια παρέμβασης, όπως και ο ίδιος ως άνθρωπος και σύμβουλος έχει όρια και αδυναμίες. Ο
επιμελητής δεν είναι παντοδύναμος. Η ευθύνη της αλλαγής ανήκει πρώτιστα στον ανήλικο,
συμπληρωματικά στους γονείς του και στο μέτρο της διευκόλυνσης στον επιμελητή.
6. Συμπεράσματα
Οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας χρειάζεται να
ενεργοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τους
παράγοντες που εξωθούν τα παιδιά στον κίνδυνο της απόκλισης από το κοινωνικά ορθό.
Είναι βέβαιο ότι απαιτείται μία πολυεπίπεδη και ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση και
αντιμετώπιση της δυσπροσαρμοστικότητας των νέων. Για φορείς που μάχονται τον
κοινωνικό αποκλεισμό, όπως οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής, οι
ανήλικοι παραβάτες αλλά και οι ανήλικοι σε κίνδυνο αποτελούν ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, που από πολύ νωρίς στη ζωή τους, στερήθηκαν τα μέσα και τις δυνατότητες να
επιδιώξουν την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.
Με αυτό το σκεπτικό, αποτελούν μία ακόμα πρόκληση για τη σύγχρονη ανοικτή
κοινωνία. Οι νέοι χρειάζονται αντιμετώπιση με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, έχοντας όμως
πάντοτε στον νου ότι πρόκειται για ευαίσθητες και εύθραυστες υπάρξεις (Αρτινοπούλου &
Μαγγανάς, 1996). Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής, η παρέμβαση των
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων λειτουργεί διορθωτικά/ αντισταθμιστικά, με απεριόριστο
σεβασμό για τη νέα γενιά, που γεμάτη ενθουσιασμό, δυναμισμό και αυθορμητισμό, φέρει τον
σπόρο της αυριανής κοινωνίας.
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«Αντιλήψεις, απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για την ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους ρόλου:
εμπειρική μελέτη με τη χρήση Focus Group»
Περίληψη:
Η οικονομική κρίση, εκτός από τις σαρωτικές αλλαγές που φέρνει στο βιοτικό επίπεδο
πολλών οικογενειών και τη βίαια ανατροπή των υλικών όρων της ζωής, επηρεάζει τους
μεγάλους αλλά και τα παιδιά με διαφορετικούς τρόπους και με επιπτώσεις που επεκτείνονται
στη διαδικασία της εκπαίδευσης. (Φατούρου -Χαρίτου, 2010· WHO, 2012· Καλημερίδης,
2012· Alterthess.gr, 2013· Κωνσταντίνου, 2013· Ball, 2003) Αυτή την πραγματικότητα
κρίναμε σκόπιμο να διερευνήσουμε, εξετάζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις
λειτουργίες της σχολικής κοινότητας, και στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού και κοινωνικού
ρόλου των εκπαιδευτικών, κατανοώντας τις νέες ανάγκες τους για ενδυνάμωση και ψυχική
ανθεκτικότητα. Διεξήχθησαν δύο ομάδες επικέντρωσης (focus group), στις οποίες
συμμετείχαν δεκαεπτά εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν ένα «οραματικό» σχολείο
με δημοκρατική «κουλτούρα» διοίκησης, με ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων της
σχολικής κοινότητας και χαρακτηριστικά που προάγουν το ανθρωπιστικό σχολείο, σε
αντίθεση με το ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας που ισχύει αυτή τη στιγμή (Γρόλλιος,
2012·Aronowitz & Giroux, 2010· Παυλίδης, 2016). Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων
των δύο εστιασμένων ομαδικών συνεντεύξεων, ανέδειξε την ανάγκη των εκπαιδευτικών για
ανάληψη πρωτοβουλιών, για αυτονομία, για αλληλοκατανόηση, αμοιβαία αποδοχή σε ένα
κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, συμμετοχή σε προγράμματα ατομικής και ομαδικής
συμβουλευτικής. Στη συνέχεια προτείνουμε ενδεικτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής
υποστήριξης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής
ανάλυσης των focus group.
Λέξεις-κλειδιά: πρόγραμμα ενδυνάμωσης, εκπαιδευτικοί, ομάδες επικέντρωσης
Abstract:
The economic crisis, apart from the sweeping changes that it brought to the standard of living
for many families and the violent overturning of the material conditions of life, it also affects
both adults and children in different ways with implications that extend to the education
process. We felt it is important to explore this reality by examining the impact of the
economic crisis on the functioning of the school community and the demands of the
educational and social role of teachers, understanding their new needs for empowerment and
mental resilience. Two focus groups were held, involving seventeen teachers. Teachers
propose a "visionary" school with a democratic style of administration, with a holistic
approach to the problems of the school community and with elements (characteristics) that
promote the humanitarian side of the school instead of the current competitive school. The
analysis of the qualitative data of the two focused group interviews highlighted teachers' need
for initiative, autonomy, mutual understanding, mutual acceptance in a climate of cooperation
and trust, participation in individual and group counseling programs. We then propose an
indicative program of counseling and empowerment of teachers based on the results of the
qualitative analysis of the focus group.
Key-words: empowerment program, teachers, focus group
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1. Η Εμπειρική Έρευνα
Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στην επιστημονική προσέγγιση, τη
διερεύνηση και ανίχνευση των αναγκών των εκπαιδευτικών για ενδυνάμωση και
συμβουλευτική, όπως αυτές παρουσιάζονται στο σημερινό εκπαιδευτικό πλαίσιο της
οικονομικής κρίσης, και επίσης να αποτελέσει βάση για την οργάνωση παρεμβάσεων ή
ανάπτυξης προγράμματος δραστηριοτήτων συμβουλευτικής από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς για τους εκπαιδευτικούς στο σημερινό σχολείο, όπως διαμορφώνεται στις
συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας.
Συγκαταλέγεται στις περιγραφικές έρευνες και στόχος της είναι να διερευνηθεί ο
βαθμός και τα είδη προβλημάτων και δυσκολιών που συναντούν οι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην επαγγελματική τους ζωή, τα οποία θα ήθελαν να
αντιμετωπίσουν σε ένα πλαίσιο συμβουλευτικής. Απώτερος στόχος της παρούσας έρευνας
είναι το χτίσιμο ενός προγράμματος συμβουλευτικής με βάση τις προτάσεις και τις ανάγκες
των εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο.
1.2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας
Στην παρούσα εργασία για τη διερεύνηση του θέματος διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα ως η
πιο κατάλληλη για τη συγκέντρωση εμπειρικών δεδομένων των εκπαιδευτικών σχετικά με
το θέμα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα να καταγραφούν οι θέσεις και οι αντιλήψεις των
συμμετεχόντων/μελών, διαμορφώνοντας μέσα από την αλληλεπίδραση τα τελικά ποιοτικά
δεδομένα, προσδίδοντάς τους εγκυρότητα κι αξιοπιστία. (Creswell, 2016, σ. 75)
Για τη διερεύνηση του προβλήματος αξιοποιήθηκε η «περιγραφική» μέθοδος έρευνας
«επισκόπησης» (Ίσσαρη, & Πουρκός, 2015, σ. 99·Cohen, Manion, & Morrisson, 2007, σ.
289-308) καθώς επιδιώκει να περιγράψει ένα φαινόμενο που εξελίσσεται στη δεδομένη
κοινωνική συγκυρία και να σχηματίσει μια γενική εικόνα μέσα από την διερεύνηση του
προβλήματος σε βάθος. (Verma & Mallick, 2004·Cohen, Manion, & Morrisson, 2007)
Η συγκεκριμένη έρευνα ενδιαφέρεται για την «απεικόνιση φαινομένων του παρόντος,
όπως παρουσιάζονται στην τρέχουσα συγκυρία», της οικονομικής κρίσης, στο εκπαιδευτικό
πλαίσιο και η μέθοδος της επισκόπησης χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων σε
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στοχεύοντας εκτός των άλλων «να προσδιορίσουν τις σχέσεις
που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα». (Ίσσαρη & Πουρκός, σ.59· Cohen,
Manion, & Morrisson, 2007, σ.290)
Η επισκόπηση δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος πληροφοριών και
δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα (Creswell, 2016), εστιάζει σε ερευνητικό δείγμα με
συγκεκριμένη ιδιότητα και εντοπίζεται άμεσα, οπότε με αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται
πόροι. (Cohen et al., 2007)
1.3 Επιλογή της Ερευνητικής Μεθόδου
Η έρευνα διεξήχθη με χρήση της τεχνικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων της ομάδας
επικέντρωσης (focus group) με μικρό αριθμό συμμετεχόντων/μελών, που εστιά ζει
στη
βαθύτερη κατανόηση του θέματος και στη λεπτομερέστερη ανάλυση των πληροφοριών που
προκύπτουν, με στόχο να εξασφαλιστεί μία πιο ουσιαστική μελέτη του ζητήματος που
εξετάζεται. (Creswell, 2016). Απώτερος στόχος η αξιοποίηση των συμπερασμάτων της
έρευνας από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την επαγγελματική και προσωπική
τους ανάπτυξη αλλά και από τους αρμόδιους φορείς, για σχεδιασμό παρεμβάσεων
συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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Στη συγκεκριμένη έρευνα, επιλέχτηκε η σκόπιμη δειγματοληψία «μέγιστης
διακύμανσης» (Creswell, 2016, σ. 207), ώστε οι συμμετέχοντες/μέλη να έχουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά ως προς την ειδικότητά τους και την εργασιακή τους κατάσταση. Για τη
συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των «εστιασμένων ομαδικών
συνεντεύξεων» (Creswell, 2016, σ. 218). Χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική μέθοδος, για την
ανάδυση των απόψεων και θέσεων των συμμετεχόντων με σκοπό τη σύνθεση ενός τελικού
«αφηγήματος», λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς περιορισμούς του συγκεκριμένου
μεθοδολογικού πλαισίου έρευνας. (Cohen, Manion, & Morrisson, 2007)
1.4 Το πεδίο της έρευνας
Κατά την ερευνητική διαδικασία διεξήχθηκαν δύο εις βάθος «εστιασμένες ομαδικές
συνεντεύξεις» (Creswell, 2016, σ. 218) ώστε να συνδυαστούν και να συγκριθούν τα ποιοτικά
δεδομένα και τα αποτελέσματα. Στόχος ήταν η καλύτερη δυνατή κατανόηση του υπό
διερεύνηση θέματος, εξετάζοντας το από περισσότερες οπτικές γωνίες, εξασφαλίζοντας έτσι
μεγαλύτερη εγκυρότητα. Τέθηκαν ερωτήματα ανοικτού τύπου και ακολούθησε διεξοδική
συζήτηση με στόχο την άμεση αλληλεπίδραση των μελών μεταξύ τους.
Το πεδίο της έρευνας είναι η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έγινε προσπάθεια να
καλυφθεί ο χώρος της εκπαίδευσης τόσο ανατολικά όσο και δυτικά της πόλης της
Θεσσαλονίκης. Επίσης επιδιώχθηκε να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από τις περισσότερες
ειδικότητες που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο σε σχολεία της Δυτικής
όσο και σε σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν
εργάζονται σε έντεκα (11) διαφορετικά σχολεία τη σχολική χρονιά 2016-2017. Η παρούσα
έρευνα δεν προτίθεται να γενικεύσει τα αποτελέσματά της σε έναν πληθυσμό, αλλά μέσα από
τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων, στοχεύει σε μια διεξοδικότερη διερεύνηση των ζητημάτων
που εξετάζει, προκειμένου αυτά να κατανοηθούν καλύτερα.
Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας είναι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Το δείγμα της
έρευνας αποτελείται για το 1ο Focus Group από δέκα (10) εκπαιδευτικούς, άντρες και
γυναίκες και για το 2ο Focus Group από επτά (7) εκπαιδευτικούς, γυναίκες όλες, που
εργάζονται σε διαφορετικά σχολεία του νομού Θεσ/νίκης, διαφόρων ειδικοτήτων.
Η συζήτηση καταγράφηκε σε ψηφιακές πηγές. Εξ’ αρχής είχε δημιουργηθεί ένας
οδηγός συζήτησης, πάνω στο οποίο βασίστηκε η συνέντευξη, χωρίς όμως αυτό να είναι
περιοριστικό για τους συμμετέχοντες και τη δυναμική της διαδικασίας.
Η κατασκευή του οδηγού συζήτησης βασίστηκε στα ερευνητικά ερωτήματα και τους
άξονες που τέθηκαν εξαρχής
Στις συγκεκριμένες ομάδες εστίασης, χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από ανοιχτές
ερωτήσεις προκειμένου να μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη δική τους εμπειρία.
Τα επιμέρους θέματα-άξονες ήταν εκ των προτέρων οργανωμένα με στόχο την
προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, ξεκινώντας από τα γενικά και
προχωρώντας προς τα πιο εξειδικευμένα θέματα (Ιωσηφίδης, 2003).
1.5 Μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων
Η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και αποτελεσμάτων από τις συζητήσεις στις
εστιασμένες ομάδες, έγινε σύμφωνα με τη θεματική ανάλυση των Braun και Clarke.
Ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία:
(α) Έγινε καταγραφή των συζητήσεων-συνεντεύξεων με δύο τρόπους: με ψηφιακό
κασετόφωνο και με πρόγραμμα μαγνητοφώνησης σε δύο κινητά τηλέφωνα, ώστε να
διασφαλιστεί η ορθή καταγραφή των λεγομένων. Στη συνέχεια τα ψηφιακά ηχητικά αρχεία
αντιγράφηκαν σε δύο διαφορετικούς υπολογιστές και ξεκίνησε η μεταγραφή τους σε γραπτά
κείμενα. Η κειμενική θεματική ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων οδήγησε στην πρώτη
καταγραφή και αποτύπωση των αρχικών ιδεών και νοημάτων που προέκυψαν.
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(β) Μετά από πολλές αναγνώσεις και αφού διαμορφώθηκε μια συνολική εικόνα και
αντίληψη των απόψεων, προσδιορίστηκε εννοιολογικά κάθε ενότητα κειμένου.
(γ) Αναζητήθηκαν θέματα και υποθέματα για τις κατηγοριοποιήσεις των δεδομένων.
(δ) Επανεξετάστηκαν οι κατηγορίες θεμάτων. Έγιναν τρεις επεξεργασίες του υλικού ώστε να
υπάρχει εσωτερική ομοιογένεια στα θέματα και εξωτερική ετερογένεια. Στην τελική
επεξεργασία έχοντας την ικανοποίηση ότι τα θέματα καταγράφουν επαρκώς τα
περιγράμματα των κωδικοποιημένων δεδομένων, δημιουργήθηκε ένα «θεματικός χάρτης»
απεικόνισης των νοημάτων. Ακολούθησε επανέλεγχος, ύστερα από ανάγνωση του συνόλου
των δεδομένων για να εξακριβωθεί εάν τα θέματα "δουλεύουν" σε σχέση με το σύνολο
δεδομένων. Η κωδικοποίηση ολοκληρώθηκε όταν σταμάτησε πια να αναδύεται νέα
πληροφορία (κορεσμός) μέσα από την συνεχή ανάλυση των δεδομένων. (Ίσσαρη & Πουρκός,
σελ. 114-116· Creswell, 2016 σ. 252)
(ε) Στο τέλος προέκυψε μια συνολική ιστορία (overall story) σε σχέση με τα δεδομένα.
(Braun & Clarke, 2006)
(στ) Στην τελευταία φάση συγκεντρώθηκαν τα επεξεργασμένα θέματα και ολοκληρώθηκε η
συγγραφή της ανάλυσης των ευρημάτων, σε μια λογική ιστορία ώστε να έχουν συνοχή τα
δεδομένα μέσα στα θέματα και μεταξύ των θεμάτων, τεκμηριώνοντας τα ζητήματα που
αναδύθηκαν. Η καταγραφή της ανάλυσης με βάση το θεματικό χάρτη, προχώρησε από την
απλή περιγραφή σε ένα ερμηνευτικό επίπεδο ανάλυσης (Ίσσαρη & Πουρκός ·Creswell,
2016).
1.6 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας
Στη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκαν οι επιστημονικές αρχές της ηθικής και
δεοντολογίας. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τους συμμετέχοντες στις ομαδικές
εστιασμένες συνεντεύξεις για επιβεβαίωση και συγκατάθεση της ακριβούς καταγραφής των
όσων ειπώθηκαν. Τηρήθηκε πρωτόκολλο συστηματικής παρατήρησης κατά την ώρα των
ομαδικών συνεντεύξεων, για το ύφος, τα συναισθήματα, την ένταση, για εκδηλώσεις της
γλώσσας του σώματος και τηρήθηκαν σημειώσεις, που φώτισαν την κατανόηση, την
ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. Ακόμη για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και
εγκυρότητας έγινε «τριγωνοποίηση» των δεδομένων (triangulation). Έγινε με αντιπαραβολή
και σύγκριση των στοιχείων που κατέγραψαν οι δύο ερευνήτριες μεταξύ τους καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας (Robson, 2010) και με επιστράτευση πολλών βιβλιογραφικών
πηγών, άρθρων και μελετών για την διασταύρωση των αποτελεσμάτων που προέκυψε από
την ανάλυση των δεδομένων. (Cohen at all, 2007)
1.7 Περιορισμοί της έρευνας
Οι περιορισμοί της έρευνας ακολουθούν τους συνήθεις περιορισμούς και επιχειρηματολογία
του συγκεκριμένου τύπου συλλογής δεδομένων, της ομάδας εστίασης (focus group).
Συνήθως δε χρησιμοποιούνται ως μοναδική μέθοδο συλλογής δεδομένων λόγω του μικρού
τους δείγματος, ως εκ τούτου, μια τέτοια ομάδα μπορεί να μην αποτελεί αντιπροσωπευτικό
δείγμα, και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού.
Παρόλα αυτά όταν χρησιμοποιείται ως μοναδική τεχνική δίνει πλούτο πληροφοριών σε
βάθος, βαρύτητα στην αλληλεπίδραση των μελών και στη δυναμική αυτής της διάδρασης,
χαρακτηριστικά που αποτελούν επιδίωξη της παρούσας εργασίας (Ιωσηφίδης, 2003·
Kitzinger, 2005· Krueger, & Casey, 2000· Masadeh, 2012).
Η ανάλυση όσο και η ερμηνεία των συγκεκριμένων δεδομένων επιδέχεται πολλών
προσεγγίσεων, ενώ μπορούν να γίνουν και επιπλέον κατηγοριοποιήσεις και αναλύσεις
(λόγου, ερμηνευτική, εθνογραφική, κριτική, κ.ά.). Η συγκεκριμένη όμως μελέτη
περιορίστηκε σε αναλύσεις και προσεγγίσεις που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που
τέθηκαν εξαρχής.
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2. Συζήτηση
Σε μια γενική σύγκριση των δύο εστιασμένων ομαδικών συζητήσεων, για τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών για ενδυνάμωση, οι εκπαιδευτικοί έθεσαν παρόμοια ζητήματα και ανάγκες.
Χαρακτηριστική είναι η συμπληρωματικότητά τους. Τα θέματα που τέθηκαν αλλά δεν
αναπτύχθηκαν επαρκώς στη μία συζήτηση, περιγράφηκαν με πιο αναλυτικό τρόπο στην άλλη
και το αντίθετο. Η διαδικασία συζήτησης των συμμετεχόντων/μελών της πρώτης ομάδας
χαρακτηρίζεται από αναστοχαστική διάθεση με κοινωνικές προεκτάσεις, σύνδεση του
σχολείου με την κοινωνία ως σημαντικό παράγοντα για το μετασχηματισμό του σχολείου.
Στη συζήτηση της δεύτερης ομάδας αναλύθηκαν διεξοδικότερα οι εμπειρίες και
συναισθήματα σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν.
Και στις δύο συζητήσεις κεντρική θέση στα επιχειρήματα των εκπαιδευτικών για τη
επαγγελματική ενδυνάμωση κατέχει η ενεργός συμμετοχή και δραστηριοποίηση του
εκπαιδευτικού στις διεργασίες λήψης αποφάσεων για ζητήματα του σχολείου, για την
εφαρμογή του προγράμματος και του περιεχομένου σπουδών. Σημαντικός παράγοντας για
την ενδυνάμωση είναι η διασφάλιση της αυτονομίας και της δυνατότητας αυτενέργειάς του,
η συλλογική εκπαιδευτική διοίκηση και το υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό σχολικό
περιβάλλον. Επιπλέον οι συνεργατικές σχέσεις, η ανταλλαγή ιδεών και παιδαγωγικών
πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε πλαίσιο αλληλεγγύης κι όχι ανταγωνισμού και η
συνεργασία με ολόκληρη τη σχολική κοινότητα με στόχο την βελτίωση όχι μόνο της
εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας αποτελούν παράγοντες ενδυνάμωσης των
εκπαιδευτικών και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας αλλά και ολόκληρου του
πλαισίου λειτουργίας της εκπαίδευσης. (Kimwarey, Chirure & Omondi, 2014.Hargreaves &
Goodson, 1996 ·Henderson & Milstein, 2008· Whetten & Cameron, 2011· Freire, 2006).
Μέσα από το μεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας που υιοθετήθηκε και την επαγωγική
διαδικασία ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων προκύπτουν μια σειρά από διαπιστώσεις που
διατρέχουν τη συζήτηση των δύο εστιασμένων ομαδικών συζητήσεων, τις οποίες συνοπτικά
καταθέτουμε:
 Οι ερωτώμενοι αναγνωρίζουν και περιγράφουν όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τις
πολυποίκιλες επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στις οικογένειες και τους μαθητές τους την
έκταση και την ένταση και πόσο καθορίζει τη ζωή τους.
 Περιγράφουν το μέγεθος του προβλήματος και πολυμορφία των επιπτώσεων στη
εκπαιδευτική διαδικασία, στο κλίμα του σχολείου και στην καθημερινότητά τους.

Αναδεικνύουν μια πληθώρα αυξημένων απαιτήσεων και αναγκών, που σ’ αυτές τις
δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, έρχεται να υποστηρίξει ο ρόλος του
εκπαιδευτικού.
 Θεωρούν ότι οι συνθήκες και οι επιδράσεις στη ζωή, την προσωπικότητα και την
εκπαίδευση των μαθητών τους ξεπερνά τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους υπόβαθρο,
ως επιστήμονες. Αναγνωρίζουν ότι νιώθουν αδύναμοι, ανήμποροι και συχνά ματαιωμένοι, ως
εκπαιδευτικοί, γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν τα θεωρητικά εφόδια και τις αντίστοιχες γνώσεις
και στρατηγικές ν’ αντιμετωπίσουν τις πολύμορφες εκφάνσεις και επιπτώσεις της κρίσης.
 Επιβεβαιώνουν μέσα από τις απαντήσεις τους ότι η εκπαιδευτική διαδικασία με ό,τι
περιέχει ο όρος, δηλαδή τη διδασκαλία, τη μάθηση, τις σχέσεις είναι μια εμπρόθετη,
περίπλοκη και δυναμική διαδικασία διανοητικής δραστηριότητας διδασκόντων και
διδασκομένων, όπου η αποτελεσματικότητά της γίνεται κατανοητή μέσα από δύο βασικά
συστατικά στοιχεία: την αποτελεσματικότητα της προσδοκίας και την προσδοκία του
αποτελέσματος. Η πρώτη συνεπάγεται ότι το άτομο θεωρεί ότι μέσα από ορισμένες
συμπεριφορές θα οδηγηθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε
εκείνες τις πρακτικές κατευθύνσεις που θα τον οδηγήσουν να ολοκληρώσει με
αποτελεσματικό τρόπο όσων επιδιώκει. (Bandura, 1977)
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 Σε πολλά σημεία, για πολλά ζητήματα, κάνουν την αυτοκριτική τους η οποία εκκινεί μεν
από τα χρόνια προ κρίσης αλλά αφορά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης συνολικά,
αναγνωρίζοντας μερίδιο ευθύνης του εκπαιδευτικού κόσμου αποδίδοντας όμως τις
περισσότερες στην εκπαιδευτική πολιτική συγκρότηση και το ιεραρχικό, γραφειοκρατικό και
ελεγκτικό μοντέλο διοίκησης διαχρονικά.
 Οικοδομούν μέσα από τις περιγραφές τους και τις απόψεις τους ένα σχολείο με
χαρακτηριστικά ισότιμης συμμετοχής, συλλογικής διοίκησης και αυτονομίας, τα οποία θα
αποτελούν ουσιαστικά συστατικά της παιδαγωγικής και συναδελφικής σχέσης, με τη
δυνατότητα να μπορούν να παρεμβαίνουν πολυεπίπεδα, να επηρεάζουν και να διαμορφώνουν
τις δυνάμεις οι οποίες δομούν τις ζωές τους ως αναγκαίο στοιχείο για να βιώνουν συνθήκες
επαγγελματικής ικανοποίησης και ενδυνάμωσης.
 Ως προς το παιδαγωγικό περιεχόμενο, περιγράφουν μια εκπαιδευτική διαδικασία και μια
σχολική κουλτούρα που θα βασίζεται στην ανθρωπιστική κατεύθυνση αντίθετα με το
ανταγωνιστικό σημερινό σχολείο.
 Προτείνουν το μοντέλο της συνδιδασκαλίας μέσα στην τάξη καθώς θεωρούν ότι είναι
πιο αποτελεσματικό στην σύνδεση της κατακερματισμένης γνώσης και τη σωστότερη
παιδαγωγική αντιμετώπιση των κοινωνικών και μαθησιακών αναγκών των μαθητών τους.
 Θεωρούν ότι η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ένα πλέγμα δυναμικών σχέσεων μεταξύ
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, που αλληλεπιδρά σε κάθε επίπεδο και μπορεί να δώσει
δημιουργική δύναμη και ώθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην κοινωνική
αλλαγή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους όρους κι
τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι έθεσαν για να βιώνουν επαγγελματική ικανοποίηση και ψυχική
ανθεκτικότητα, οδηγούμαστε στο θεωρητικό μοντέλο των αναγκών, όπως το διατύπωσε ο
Abraham Maslow (Maslow, 1943) και συμπληρώθηκε στη συνέχεια καθώς θεωρούμε ότι
εξηγεί καλύτερα τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων των συζητήσεων.
Οι ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, η εργασιακή και συναισθηματική σταθερότητα, οι
σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοαποδοχής, ο σεβασμός, η αναγνώριση, η ενθάρρυνση, η
εξέλιξη, η νοηματοδότηση, η αυτονομία, ο αυτοπροσδιορισμός, η αυτοπραγμάτωση, η
ενεργός κοινωνική συμμετοχή αναγνωρίζονται ως εγγενείς και ψυχολογικές ανάγκες, που
κάθε άνθρωπος επιδιώκει να πραγματώσει (Βαρσάμης, 2016·Melenyzer, 1990· Mcleod,
2003). Γίνεται κατανοητό ότι η επαγγελματική ενδυνάμωση με τους όρους, τα κριτήρια και
τις αξίες, που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί στις συγκεκριμένες συζητήσεις, έρχεται σε αντίθεση
με την ενδυνάμωση ή προσαρμοστικότητα, που στόχο έχει την υλοποίηση της κρατικής
παιδαγωγικής στο υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως τίθεται
από τους θεσμικούς φορείς της εκπαίδευσης. Μέσα από τις απαντήσεις και την ανάλυση των
απόψεων των εκπαιδευτικών στα focus group αναδύεται με εμφανή τρόπο ένα ουσιαστικό
δίλημμα: προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση με δεξιότητες επιβίωσης και
προσαρμοστικότητας στις συνθήκες που επιβάλλει η εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση ή
προσωπική και επαγγελματική ενδυνάμωση για έναν εκπαιδευτικό-διανοούμενο που θα έχει
λόγο στη λειτουργία του σχολείου, το περιεχόμενο τη εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην
κατεύθυνση ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών;
Το δίλημμα αυτό θέτει «την αντίφαση ανάμεσα σε επιταγές επαγγελματικής αυτονομίας
και ανάπτυξης και σε επιταγές ευπείθειας σ’ ένα ολοένα και πιο απαιτητικό,
αντικειμενοποιημένο και τεχνογραφειοκρατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.» Θεωρεί ότι είναι
«αναγκαίο να αποβάλουν την ιδιότητα του ‘παθητικού αγωγού’ των άνωθεν επιταγών και να
προσεγγίσουν εκείνη των ενεργητικών διαμορφωτών εκπαιδευτικών πρακτικών που
αναγνωρίζονται από την εκπαιδευτική θεωρία και έρευνα ως όροι προσωπικής ενδυνάμωσης,
κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας.» (Φρυδάκη, 2015,
σελ. 26)
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Ως προς τις ανάγκες και τη συμβουλευτική διαδικασία:
 Αναγνωρίζουν συνολικά την ανάγκη υποστήριξής τους και ενδυνάμωσης για να
επιτελούν τον εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό ρόλο σε όλες του τις διαστάσεις, όπως αυτός
αναδύεται, στην υπάρχουσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία.
 Οι ίδιοι οι ερωτώμενοι προσεγγίζουν ολιστικά το ζήτημα της ενδυνάμωσης,
υποστηρίζοντας ότι το σχολείο αποτελεί ένα πλέγμα πολύπλευρων και
αλληλοεπηρεαζόμενων σχέσεων επομένως έτσι θα πρέπει και να προσεγγιστεί.
 Θεωρούν ότι μια συμβουλευτική υποστήριξη θα πρέπει να αφορά συνολικά
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.
 Υποστηρίζουν την ύπαρξη και συνεργασία με εξειδικευμένα άτομα κυρίως στο χώρο
του σχολείου, ώστε να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τη ζωή του σχολείου.
Ως προς τα χαρακτηριστικά και τις δράσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι
εκπαιδευτικοί:
 Επιθυμούν να πραγματοποιούνται επιμορφωτικές συναντήσεις με στόχο τη θεωρητική
και πρακτική κατάρτιση απέναντι σε μια πληθώρα συγκεκριμένων ζητημάτων που
αναφέρουν.
 Θα ήθελαν να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες σε τακτά χρονικά
διαστήματα όπως παιχνίδια ρόλων και θεατρικό παιγνίδι.
 Προτείνουν υποστήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου τους τόσο με ατομική όσο και με
ομαδική συμβουλευτική.
 Πυρήνα για την συμβουλευτική παρέμβαση κι ενδυνάμωση θεωρούν το σύλλογο
διδασκόντων του σχολείου, καθώς πιστεύουν θα είναι πιο αποτελεσματική η συμβουλευτική
διαδικασία, αν συμπεριλαμβάνει όλους τους συναδέλφους του σχολείου.
 Συμμετοχή σε μια ομάδα συμβουλευτικής, στελεχωμένη από επιστήμονες με εμπειρία
και γνώση των προβλημάτων της εκπαίδευσης, γι αυτό θεωρούν ότι είναι σημαντικό να
προέρχονται από το χώρο της εκπαίδευσης
 Πιστεύουν ότι ένα κοινό πλαίσιο συμβουλευτικής με τους γονείς των μαθητών είναι πιο
αποτελεσματικό.
3. Συμπεράσματα
Από τα αποτελέσματα, την ανάλυση και επεξεργασία των θέσεων και απόψεων των
εκπαιδευτικών στις εστιασμένες συζητήσεις, προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί βιώνοντας τις
επιδράσεις από τις δυσκολίες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στο σχολικό οργανισμό,
επιδιώκουν υποστήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου τους. Αποζητούν την επαγγελματική
τους ανάπτυξη με ενίσχυση των γνώσεων τους, με τον εμπλουτισμό των στρατηγικών
διδασκαλίας τους, την αύξηση του κύρους τους, την αυτοαποτελεσματικότητά τους και
επιδιώκουν την αυτονομία τους.
Επιθυμούν να εργάζονται σε ένα σχολικό οργανισμό με συμμετοχική σχολική
κουλτούρα, θέτουν ζητήματα ολιστικής προσέγγισης του ρόλου τους, συμβουλευτικής
υποστήριξης όλων των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα, σταθερές συνεργασίες με
εξειδικευμένο προσωπικό που θα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του
χώρου εργασίας τους ή θα προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης.
Εστιάζουν πολύ στην άποψη ότι εκτός από τη γνωστική τους ενίσχυση και
επιμόρφωση αναζητούν την εμψύχωσή τους με βιωματικές δράσεις, συμμετοχή σε θεατρικά
παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων. Έχουν ανάγκη από εξατομικευμένη συμβουλευτική
υποστήριξη, αλλά και από ομαδική. Υποστηρίζουν ότι πυρήνας για τις συμβουλευτικές
παρεμβάσεις, είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων και θεωρούν ότι μια παρέμβαση μπορεί να έχει
αποτελέσματα, μόνο αν εμπλέκει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, γιατί απαιτούνται
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αλλαγές πολιτικές, κοινωνικοοικονομικές, εκπαιδευτικές και όχι αλλαγές μόνο στα στενά
πλαίσια του σχολείου.
4. Βιβλιογραφία
Alterthess.gr, (Παρασκευή, 13/12/2013). Αφιέρωμα: Κρίση, φτώχεια και δικαίωμα στην
κατοικία. (http://www.alterthess.gr/content/afieroma-krisi-ftoheia-kai-dikaioma-stikatoikia), (Ανακτήθηκε στη 1/7/2017)
Aronowitz S. & Giroux H., (2010). Η διδασκαλία και ο ρόλος του αναμορφωτή
διανοούμενου. Στο: Γούναρη Π. & Γρόλλιος Γ. (επιμ): Κριτική Παιδαγωγική. (160188). (μετάφραση Κ. Θεριανός). Αθήνα: Gutenberg
Ball, St. (2003). Class Strategies and the Education Market: The Middle Classes and Social
Advantage, London and New York: Routledge.
Ball, St. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of
Education Policy, 18(2), 215-228.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
Psychological Review, 84, 191-215.
Βαρσάμης Π., (2016). Η θεωρία του Αυτοκαθορισμού στην εκπαίδευση.
http://bit.ly/2EbOREX ,(Ανακτήθηκε στις 5/1/2018)
Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychol- ogy. Qualitative
Research in Psychology, 3 (2).pp. 77-101. ISSN 1478-0887 Available from:
http://eprints.uwe.ac.uk/11735
Γρόλλιος, Γ. (2012). Η οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση και οι κατευθύνσεις
δράσης των ριζοσπαστών παιδαγωγών στην Ελλάδα, 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής
Εταιρείας Κύπρου. http://www.pek.org.cy/Proceedings_2012/keynotes/Grollios.pdf,
(Ανακτήθηκε 17/8/2017).
Cohen, L., Manion, L., & Morisson, K. (2008). “Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας” (μτφ.
Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, Μ. Φιλοπούλου).
Αθήνα: Μεταίχμιο
Creswell, J.W. (2016). «Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση
της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας» (μτφ.Ν. Κουβαράκου).Αθήνα: “ΕΛΛΗΝ”
Freire, P. (2006). Δέκα επιστολές σε κείνους που τολμούν να διδάξουν.Τέταρτη Επιστολή.
Για τα ουσιαστικά προσόντα των προοδευτικών δασκάλων ώστε να επιτελούν
καλύτερα το έργο τους. (μετάφραση Μ. Νταμπαράκης. Αθήνα: Επίκεντρο.
Hargreaves, A. & Goodson, I. (1996). Teachers’ professional lives. London: Falmer Press.
Henderson N. & Milstein M., (2008). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα.
(μετάφραση Β. Βασσάρα). Αθήνα: Τυπωθήτω
Ιωσηφίδης, Θ. (2003). Εισαγωγή στην Ανάλυση των Δεδομένων Ποιοτικής Κοινωνικής
Έρευνας, Σημειώσεις Μυτιλήνη, 2003, http://bit.ly/2xcTv4R, (Ανακτήθηκε στις 1208-2017)
Ίσσαρη
Φ.,
Πουρκός
Μ.
(2015).
Ποιοτική
Μεθοδολογία
Έρευνας,
www.kallipos.gr,https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5826/4/15327_IsariKOY.pdf, Ανακτήθηκε στις 11-08-2017
Καλημερίδης, Γ. (2012). Κράτος, αγορά και εκπαίδευση. Η νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική
αναδιάρθρωση του σχολείου, περιοδικό Θέσεις 119, 103 – 152
Kitzinger, J. (2005).FOCUS GROUP RESEARCH: using group dynamics to explore
perceptions, experiences and understandings&Holloway I. (2005) Qualitative
Research in Health Care Maidenhead: Open University Press,http://bit.ly/2vAmFXm,
(Ανακτήθηκε 11/8/2917).

235

Θεωρία και Πρακτικές

Krueger, R.A. & Casey, M.A., (2000) Focus Groups: A Practical Guide for Applied
Research. 3rd Edition. CA: Sage https://store.extension.iastate.edu/Product/pm1969apdf
Κωνσταντίνου Χ., (2013). Αποτυπώματα της ελληνικής κρίσης στην εκπαίδευση, τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς,http://bit.ly/2iuyrlz (Ανακτήθηκε στις 13/8/2017)
Kimwarey M.C., Chirure, H.N., & Omondi M. (2014). Teacher Empowerment in Education
Practice: Strategies, Constraints and Suggestions. Journal of Research & Method in
Education, 4(2), 51-56
Masadeh M.A., (2012) Focus Group: Reviews and Practices. International Journal of Applied
Science
and
Technology
Vol.
2
No.
10,
December
2012
http://www.ijastnet.com/journals/Vol_2_No_10_December_2012/9.pdf, (Ανακτήθηκε
στις 10/8/2017)
Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychology Review, 50, 370- 396
Mcleod J, (2003). Εισαγωγή στη συμβουλευτική. Μετ. Καραθάνου Δ., Μαρκαντώνη Α. εκδ.
Μεταίχμιο 2003
Melenyzer, B. J. (1990). Teacher empowerment: The discourse, meaning, and social actions
of teachers. Paper presented at the annual meeting of the National Council on States
on Inservice Education, Orlando, Florida, November 16-19.
Παυλίδης Π. (2016). Μεθοδολογικά ζητήματα του σχολείου των κοινωνικών αναγκών και
του έργου των εκπαιδευτικών. Εισήγηση στην ημερίδα της ΔΟΕ στο Ναύπλιο, στις
18/4/2016. Επίκουρος καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του ΑΠΘ Π.Τ.Δ.Ε. http://bit.ly/2AvRaAe (Ανακτήθηκε 5-01-2018)
Robson C., (2010). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου: ένα μέσον για κοινωνικούς
επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg.
Verma, G., & Mallick, K. (2004). “Εκπαιδευτική έρευνα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και
τεχνικές”. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Φατούρου - Χαρίτου Μ., (2010). “Εργασία και ανεργία: ψυχολογικές επιπτώσεις”. Περ.
Εγκέφαλος, 47(4), σελ. 176-180.
World Health Organization (WHO), (2012). Risk to mental Health: An overview of
vulnerabilities
and
risk
factors.
http://www.who.int/mental_health/mhgap/risks_to_mental_health_EN_27_08_12.pdf,
(Ανακτήθηκε 5/8/2017)
Φρυδάκη Ε., (2015). Η επαγγελματική ταυτότητα του εκπαιδευτικού και το μέλλον της
διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική
Whetten, D. & Cameron, K. (2011). Developing management skills. New Jersey: Pearson
Education

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

236

«Σύντομη αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της Διαφήμισης»

Περίληψη:
Η διαφήμιση συνδέθηκε με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής ώς οικονομικό -κοινωνικό
φαινόμενο. Υπήρχε όμως και σε άλλες περιόδους .
Γνωστός ο ρόλος των «κηρύκων» στους Φοίνικες, στην κλασική ελληνική περίοδο , καθώς
και στην Ρωμαϊκή περίοδο. Στα ερείπια της Πομπηίας, στους τοίχους σπιτιών, βρέθηκαν
ανακοινώσεις για θεατρικές παρατάσεις, για αγώνες μονομάχων και «διαφημίσεις» προς τους
επισκέπτες της πόλης να επισκεφτούν τοπικές ταβέρνες.
Στην Αγγλία η πρώτη γραπτή διαφήμιση έγινε το 1478 από Άγγλο εκδότη, γραμμένη
με το χέρι αναφερόμενη σε έκδοση βιβλίου.
Στην Ελλάδα η διαφήμιση χρησιμοποιήθηκε περιορισμένα για αρχή .Στην πορεία
έγινε κατανοητό πως το προϊόν, ή ονομασία, η συσκευασία , η τιμολόγηση και η διανομή του
αντικατοπτρίζονται όλα στην διαφήμιση . Η εμφάνιση του Ραδιοφώνου, οι τεχνολογικές
εξελίξεις , το internet και Facebook κ.λ.π και η πλατεία διάδοσή τους προσέφεραν νέες
δυνατότητες έκφρασής της. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ροή προϊόντων - υπηρεσιών προς
διανομείς και πωλητές και από κει προς τους καταναλωτές.
Λέξεις-Κλειδιά: Διαφήμιση, Καταναλωτής, Ανάγκες, Επιθυμίες, Υπέρτατος Κριτής,
Συναίσθημα, Λογική, Προϊόν, Υπηρεσίες
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1. Ορισμός Διαφήμισης
Διαφήμιση είναι η τέχνη του να εισάγεις μια πωλούμενη ιδέα σε όσο γίνεται περισσότερους
ανθρώπους με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος. Διαφήμισης επίσης είναι μια λειτουργία
επικοινωνίας που έχει ένα υποκείμενο διαφήμισης δηλαδή πρόσωπο ή οργανισμό με τελικό
σκοπό την πώληση ενός προϊόντος ή μια υπηρεσίας
Τις διαφημίσεις μπορούμε να τις κατατάξουμε σε δυο κατηγορίες:
 Εμπορική Διαφήμιση που σκοπό έχει μέσα από την χρήση των μέσων μαζικής
ενημέρωσης να αλλάξουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των πελατών μιας εταιρείας ως
προς ένα προϊόν ή μια υπηρεσίας τους σε κατεύθυνση ευνοϊκότερη για την εταιρεία.
 Μη Εμπορική Διαφήμιση, διαφήμιση Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων με σκοπό μέσα
από την συνεργασία τους και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να επιδιώξουν την αλλαγή της
στάσης, νοοτροπίας και συμπεριφοράς των ανθρώπων σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος
όπως π.χ. το προσφυγικό που ταλανίζει τον πλανήτη γη.
Συνεχίζουμε την Κοινωνική Διαφήμιση αυτή που γίνεται για κοινωνικούς σκοπούς
όπως π.χ να αγοράσουμε κάρτες της UNICEF.Κλείνουμε με την πολιτική Διαφήμιση
.Μορφή Διαφήμισης που υπακούει τους κανόνες της Γενικής Διαφήμισης και χρησιμοποιεί
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τις τεχνικές για να γίνει πιο αποτελεσματική .
2. Τα Διαφημιστικά Μέσα: Ποιοτική αξιολόγηση
Τα μέσα που χρησιμοποιεί η διαφήμιση για την μετάδοση των μηνυμάτων είναι όλα τα
βασικά μέσα ενημέρωσης , όπως είναι η Τηλεόραση , το ραδιόφωνο , οι εφημερίδες, τα
περιοδικά, ο κινηματογράφος, το Direct Mail , τα πανό οι φωτεινές επιγραφές και φυσικά
πως θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αναφορά στον Internet, Facebook, Instagram κ.λπ. Τα
μέσα αυτά μπορούν να χωριστούν σε δυο βασικές ομάδες .Συγκεκριμένα θα κάνουμε λόγο
για τα Μέσα Γενικής Επικοινωνίας και στα Μέσα Διαφημιστικής Μαζικής Επικοινωνίας. Τα
γενικά μέσα επικοινωνίας είναι αυτά που υπάρχουν για να μεταδίδουν άλλες μορφές
πληροφόρησης ή ψυχαγωγίας , όχι διαφημιστικές . Συνήθως λένε ότι τέτοια Διαφημιστικά
μέσα είναι η Τηλεόραση , το ραδιόφωνο , οι εφημερίδες , τα περιοδικά και ο κινηματογράφος
.Θεωρούν οι περισσότεροι ότι τα μέσα αυτά είναι για να καλύπτουν άλλες ανάγκες
επικοινωνίας και σαν τέτοια το κοινό τα αποδέχεται .Η βασική διαφορά στα μέσα αυτά είναι
ότι για να φτάσουν στο τελικό κοινό –στόχο , πρέπει ο τελευταίος να ενεργήσει κατά κάποιο
τρόπο ο ίδιος .Η αξία των μέσων αυτών είναι αναμφισβήτητα μεγάλη. Τα υπόλοιπα
διαφημιστικά μέσα υπάρχουν μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς. Μειονέκτημα εδώ είναι ότι
δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο η ενεργοποίηση του δέκτη οπότε δεν υπάρχει προσωπική
επαφή του με το μέσο.
Τα διαφημιστικά μέσα χωρίζονται και ανάλογα με την αίσθηση στην οποία
υποπίπτουν και το ερέθισμα που διεγείρουν σε οπτικά , οπτικοακουστικά , ηλεκτρονικά
κινητά έγχρωμα κ.λ.π .Επίσης τα διαφημιστικά μέσα χωρίζονται ανάλογα με την περιοχή της
ζωής του ανθρώπου που ενεργούν.
Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο που καθορίζει την αξία των μέσων ενημέρωσης για
διαφημιστικούς σκοπούς είναι το πληροφοριακό περιβάλλον του μέσου, για το οποίο ο
αναγνώστης –θεατής-ακροατής είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.
3. Ψυχολογία και Διαφήμιση
Επειδή σκοπός της διαφήμισης , όποια μορφή και να έχει , είναι η πώληση από πλευράς
επιχείρησης και η αγορά από πλευρά ενδιαφερόμενου-πελάτη , προσπαθεί να επηρεάσει και
το συναίσθημα αλλά και την λογική η πρώτα την λογική και μετά το συναίσθημα δηλαδή με
την συν εξάρτηση και την διασύνδεση , όπως είχε διατυπώσει ο Pavlov το 1901 στην
εξαρτημένη μάθηση, να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
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Κατά κύριο λόγο η διαφήμιση αναφέρεται στην μεσαία–αστική τάξη , αυτή έχει
στόχο, διότι η τάξη αυτή θέλει να έχει και πληθώρα προϊόντων αλλά και σε καλές τιμές με
αποτέλεσμα, η παρουσίαση του προϊόντος να ερεθίζει και το συναίσθημα με ήχο , όμορφες
παρουσίες, ήρεμοι εξωτερικοί χώροι αλλά και από την άλλη την λογική που αναφέρεται και
στην τιμή αλλά και στο τί πραγματικά θέλει ο καταναλωτής , ειδικά τα τελευταία χρόνια και
ειδικά στην χρα μας . Ένα παράδειγμα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί στο κομμάτι της
ψυχολογίας είναι και το σλόγκαν της εταιρείας αθλητικών ειδών NIKE. Κάτω από το όνομα
της φίρμας τι γράφει ……”just do it !” . Η φράση αυτή αφενός ωθεί τον καταναλωτή να
εκτέλεση την αγορά του προϊόντος γιατί νοιώθει σίγουρος για την αγορά που θα κάνει λόγω
ίσως και της ιστορικότητας της επωνυμίας αλλά και από την άλλη του δίνει το ερέθισμα να
σκεφτεί ότι με αυτή την μάρκα θα είμαι μέσα στην μόδα .
Φυσικά μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα μέσα σε κάθε κοινωνία είναι τα μικρά παιδιά
Τα παιδιά έχουν κατά κύριο λόγο αναπτύξει μόνο το ένα κομμάτι της αντίδρασης τους στην
διαφήμιση και αυτό είναι το συναισθηματικό. Χρώματα, μουσική, παιδιά της ηλικίας τους
παίρνουν μέρος στην παρουσίαση του προϊόντος τα οδηγούν στην απόφαση να ζητήσουν το
«προϊόν-παιχνίδι» που τα ενδιαφέρει σε μικρό χρονικά διαστήματα χωρίς πάντα έως και
καθόλου να σκεφτούν την τιμή.
4. Συμπεράσματα
Ο καταναλωτής λοιπόν είναι ο υπέρτατος κριτής όλης της προσπάθειας που γίνεται για να
πουληθεί ένα προϊόν η να παραδοθεί μια υπηρεσία .Για να έχει επιτυχία οποιαδήποτε
διαφήμιση πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον, το προσωπικό ενδιαφέρον. Πρέπει να αγγίζει
τον καταναλωτή και τις ανάγκες του. Το προσωπικό ενδιαφέρον αναλύεται σε επιθυμίες,
ανάγκες και κίνητρα .Είμαστε σε θέση λοιπόν να κάνουμε λόγο για θετικές και αρνητικές
επιθυμίες. Όσον αφορά τις θετικές επιθυμίες κάνουμε λόγο για επιθυμίες με στόχο κάποιος:
 Να κερδίσει χρήματα
 Να γλιτώσει χρόνο
 Να αποχτήσει ανέσεις
 Να είναι υγιής
 Ανάγκη καθαριότητας
 Ευχαρίστηση
 Δόξα, αναγνωρισημότητα
 Μοντέρνος
 Να έχει ωραίο επάγγελμα
 Να είναι ξεχωριστός
Όσον αφορά τις αρνητικές επιθυμίες θα λέγαμε το εξής :
 Φόβος να μην χάσει το επάγγελμά του
 Να μην πονάει
 Να μην χάσει χρήματα
 Να μην έχει φασαρίες
Ο καταναλωτής έxει πάντα δίκιο και δεν είναι μόνο καταναλωτής .Είναι άνθρωπος με
προβλήματα, με όνειρα, με σταδιοδρομία, με ψήφο , με κουλτούρα , με πεποιθήσεις, με
ενοχές, με φιλοδοξίες, με ελαττώματα. Ο καταναλωτής πρέπει να ταυτίζεται με τα πρόσωπα
τις διαφήμισης. Βάζουμε στις διαφημίσεις να παίζουν ΄΄άνθρωποι του επίπεδου του κοινούστόχου και λίγο ψηλότερο. Πότε κατώτερο, πότε ψηλότερο. Μην υποτιμάτε αλλά και
υπερεκτιμάτε τον καταναλωτή, Οι συνήθειες και οι απόψεις του καταναλωτή είναι δύσκολο
ως αδύνατο να μεταστραφούν, τουλάχιστον σε μικρό χρονικό διάστημα. Η προσπάθεια να
αλλάξει χρήση προϊόντων ο καταναλωτής είναι επίσης δύσκολη. Είναι απίστευτο τι
προσέχουν οι άνθρωποι στις διαφημίσεις .Προσέχουν και τις πιο απίθανες λεπτομέρειες , για
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αυτό οι διαφημίσεις πρέπει να είναι προσεγμένες ως την τελευταία λεπτομέρεια. Ακόμη οι
καταναλωτές παρεξηγούν πολύ εύκολα αυτά που βλέπουν και ακούν στις διαφημίσεις.
5. Βιβλιογραφία
Γεώργιος Χ.ζώτος , 1986, Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη, University Studio Press
Κώστας Γκόμπλιας ,1991,Διαφημίζοντας, Αθήνα, εκδόσεις Λιβάνης
Τέσα Δουλκέρη ,2003, Κοινωνιολογία της Διαφήμισης, Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήσης
Werner Kroeber-Riel, 1998, Στρατηγική και Τεχνική Της Διαφήμισης, Αθήνα, εκδόσεις
Ελληνικά Γράμματα

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

240

«Εφαρμογή της Βραχείας Συμβουλευτικής σε Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές
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Abstract:
The following project refers to the presentation of the implementation of brief counseling
intervention to students with learning disabilities. Two case studies are used so that the
reasons according to which we chose this particular method of intervention can be presented
along with its advantages and the difficulties that arised during its implementation. The
purpose of the present project is to highlight – as much as possible- the utility of the
technique in this specific school environment in order to trigger further discussion about
taking advantage of its results to support this category of students.
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1. Εισαγωγή
Η επιστήμη της συμβουλευτικής ασχολείται με την αποκατάστασης της ψυχικής υγείας του
ανθρώπου και την προώθηση της αυτογνωσίας. Η αυτογνωσία αυτή βοηθάει στην καλύτερη
χρήση των αποθεμάτων και των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο για να φτάσει στην
αυτοπραγμάτωσή του. Η συμβουλευτική έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις
εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό. Δε δημιουργεί άτομα εξαρτώμενα
αλλά τα βοηθάει δείχνοντάς τους πώς να ανεξαρτητοποιηθούν, να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να αναπτυχθούν στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων
τους, ώστε να ζήσουν μια γεμάτη και εκπληρωμένη ζωή. Έχει ως επιστήμη τη δική της
φιλοσοφία, ειδικούς κανόνες, μεθόδους και τεχνικές και ασκείται από υψηλού επιπέδου
εκπαιδευμένους συμβούλους.
Η συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθάει τους ανθρώπους να συζητήσουν και να
σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, ν’ αποκτήσουν
μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν κάποια διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν.
Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό τη συζήτηση. Οι σύμβουλοι
εκπαιδεύονται ν’ ακούνε με προσοχή, να βοηθούν χωρίς να κρίνουν τον πελάτη να διακρίνει τα
λεπτά σημεία των προβλημάτων του, να επαναπροσδιορίζει τις καταστάσεις αλλά και τον εαυτόν
του. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης που υποστηρίζουν τη συμβουλευτική πρακτική, όπως η
γνωσιακή – συμπεριφορική, η ψυχοδυναμική, η προσωποκεντρική, η υπαρξιακή, η συστημική κ
ά.
Μια άλλη συμβουλευτική προσέγγιση είναι η Βραχεία συμβουλευτική η οποία συνιστά
εκείνη τη μέθοδο προσέγγισης και χρήση της συμβουλευτικής η οποία εστιάζει πρώτα και κύρια
στις λύσεις και όχι στα προβλήματα. Οι λύσεις είναι παρούσες ακόμη και όταν δεν είναι
αναγνωρίσιμες. Η μέθοδος αυτή μειώνει το χρόνο για την ολοκλήρωση της παρέμβασης και
παρουσιάζει άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Η δράση αποκτά προβάδισμα έναντι της ενόρασης
που τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει και βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουν.
Χρησιμοποιώντας το γλωσσικό κώδικα του μαθητή ο σύμβουλος διευκολύνει την από μέρους του
κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας. Μια βασική ενισχυτική αρχή είναι ότι ο
συμβουλευόμενος μέσα απ’ την εκ νέου ανακάλυψη των δυνατοτήτων του ενθαρρύνεται και
επαναλαμβάνει τις επιτυχίες του παρελθόντος και έτσι επιλύεται το πρόβλημα που τον έφερε σ’
επαφή με το σύμβουλο. Όπως αναφέρει ο Steve de Shazer (1985) χαρακτηριστικό πλεονέκτημα
της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι οι συμβουλευόμενοι βελτιώνονται ταχύτερα απ’ ότι με τις
παραδοσιακές διαδικασίες συμβουλευτικής. Απ’ ότι φαίνεται η εν λόγω μέθοδος απαιτεί λίγο
χρόνο δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα εφαρμογής της στο σχολικό πλαίσιο.
Μιλάμε τα τελευταία χρόνια για την σπουδαιότητα της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση.
Συνήθως όμως αναφερόμαστε στη γενική εκπαίδευση και όχι στην ειδική αγωγή, ένας χώρος που
όμως υπάρχει η ανάγκη αλλά και η δυνατότητα εφαρμογής της προς όφελος του συγκεκριμένου
μαθητικού δυναμικού. Στην παρούσα εργασία λοιπόν θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε την
εφαρμογή της ΕΛΒΣ (Βραχείας Συμβουλευτικής) σε ομάδα μαθητών με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά. Αποτελεί παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου και της πρακτικής εφαρμογής
του σε δομές Ειδικής Αγωγής στο Ν. Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ιωαννίνων. Θα
αποτυπωθούν τα στάδια και η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής μέσα από δύο μελέτες
περίπτωσης που επιλέχθηκαν για το σκοπό αυτό.
Επιπλέον γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα της Ειδικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
στους μαθητές αυτούς ως μια διαδικασία που θα ολοκληρώσει την αποτελεσματικότητα μιας
ευρύτερης συμβουλευτικής παρέμβασης.
Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι παρά την ιδιαίτερα επιτυχή απόπειρα εφαρμογής της
μεθόδου στο συγκεκριμένο σχολικό χώρο, δέον να αναφερθεί ότι δεν υπήρξαν προηγούμενες
απόπειρες εφαρμογής της.
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Παράλληλα δε, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου, είχαμε
ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αμφότερες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Στοιχείο
που καταδεικνύει την καταλληλότητα και τη δυνατότητα ή μάλλον τις δυνατότητες εφαρμογής
της μεθόδου της Βραχείας Συμβουλευτικής Παρέμβασης στο σχολικό χώρο πάντα βέβαια με την
προϋπόθεση της αναγκαίας εκπαίδευσης, αλλά και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι και
καλούνται να γίνουν οι διαμεσολαβητές της αλυσίδας, Μαθητές-Εκπαιδευτικοί-Γονείς-Ειδικοί
Ψυχικής Υγείας.
Στο πλαίσιο του παρόντος πονήματος και των δύο Μελετών Περίπτωσης σε επίπεδο
Βραχείας Συμβουλευτικής που το συναρθρώνουν θα αποπειραθούμε να δώσουμε -απλάλύσεις σε ζητήματα που απασχολούν κάποιους απ’ τους μαθητές μας, και αυτή καθαυτή τη
σχολική ζωή γενικότερα. Όμως πριν προχωρήσουμε στην αναφορά, ανάλυση και παράθεση
των εν λόγω Μελετών Περίπτωσης, οι οποίες ευελπιστούμε να φανούν χρήσιμες και
περαιτέρω, δέον είναι να αναφέρουμε τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά τα οποία
προσδιορίζουν και συναποτελούν τη Μέθοδο της Βραχείας Συμβουλευτικής.
2. Βασικές Θέσεις
•
Έργο του συμβούλου να επαναφέρει τον συμβουλευόμενο σε τροχιά επίλυσης
προβλημάτων
•
Μεταφορά της εστίασης από τα προβλήματα στις λύσεις
•
Δίνει έμφαση στο «κεφάλαιο» (δυνατότητες και εφόδια) που φέρνει μαζί του ο
συμβουλευόμενος.
Πλεονεκτήματα
•
Μειώνει το χρόνο για ολοκλήρωση της παρέμβασης
•
Παρουσιάζει άμεσα και ορατά αποτελέσματα
•
Η δράση αποκτά προβάδισμα έναντι της ενόρασης που τα παιδιά δεν έχουν ακόμα
αναπτύξει
•
Εύκολη στην κατανόηση και εκμάθηση
•
Χρησιμοποιώντας το γλωσσικό κώδικα του μαθητή διευκολύνει την από μέρους του
κατανόηση της συμβουλευτικής διαδικασίας
•
Βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουν
•
Κατάλληλο για διαφοροποιημένους πληθυσμούς καθώς εστιάζει στις εμπειρίες και το
πλαίσιο αναφορών του συμβουλευόμενου
Θεωρητικές Παραδοχές
•
Όταν επικεντρωνόμαστε στις επιτυχίες συμβαίνουν ωφέλιμες αλλαγές
•
Το κάθε πρόβλημα έχει τις εξαιρέσεις του που μπορούν να μετασχηματιστούν σε λύσεις
•
Μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες μέσα από κυματισμούς που
επιφέρουν
•
Όλοι διαθέτουν αυτό που χρειάζεται για ν’ αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους
•
Βλέπουμε τους στόχους των μαθητών με θετικούς όρους, ως αντανάκλαση του τι
επιθυμούν να πετύχουν και όχι τι επιθυμούν να πράξουν
Κατευθυντήριες έννοιες
Αποφεύγεται την ανάλυση του προβλήματος
Να είσαστε αποτελεσματικοί στις παρεμβάσεις σας
Επικεντρωθείτε στο παρόν και στο μέλλον
Εστιάστε στις πράξεις παρά στις ενοράσεις
Η χρήση της εστιασμένης σε λύσεις βραχεία συμβουλευτική παρέμβαση επιλέχθηκε λόγω
του εστιασμού της σε άμεσες λύσεις και του γεγονότος ότι απαιτεί πολύ λίγο χρόνο σε σχέση με
•
•
•
•
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άλλες μεθόδους παρέμβασης στοιχείο σημαντικό για το σχολικό χώρο και την εύρυθμη λειτουργία
της σχολικής μονάδας. Ακόμη η πρόσφατη αυτή προσέγγιση αφήνει πολλές υποσχέσεις λόγω
του εστιασμού στο κεφάλαιο που «κουβαλάει» κάθε φορά ο συμβουλευόμενος.
Ο χώρος που πραγματοποιήθηκαν οι συνεδρίες ήταν το γραφείο της ψυχολόγου της
σχολικής μονάδας. Κάθε συνεδρία διήρκησε γύρω στα 70 λεπτά. Στην αρχή έγινε επεξήγηση της
όλης διαδικασίας αλλά και σχετική ενημέρωση σε κάθε μαθητή γύρω από τους όρους και τους
κανόνες της συμβουλευτικής προσέγγισης. Τονίστηκαν ιδιαίτερα ένα-ένα τα χαρακτηριστικά της
συνεδρίας σε κάθε συμβουλευόμενο μαθητή τα οποία και έγιναν αποδεκτά. Στο τέλος δόθηκε
μέσω μηνύματος στο μαθητή και σχετική εργασία.
Στο σημείο αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε δυο λόγια αναφορικά με τα ερεθίσματα που μας
οδήγησαν στην εν λόγω επιστημονική ατραπό. Η ιδέα για την συγκεκριμένη εργασία –μελέτη
γεννήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής μας σε πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σχολικών
διαμεσολαβητών από το ΚΕ.ΣΥ.Π και το Σ.Σ.Ν Νομού Ιωαννίνων. Βέβαια σχετικά με την
ενασχόληση με τη συγκεκριμένη μέθοδο δεχθήκαμε χρήσιμα ερεθίσματα αλλά και αναγκαίες
πληροφορίες από τον υπεύθυνο του Σ.Σ.Ν Κύριο Γρηγόρη Μιχάλη (τον οποίο και από καρδιάς
ευχαριστούμε) ο οποίος επόπτευσε τις αντίστοιχες εργασίες του εν λόγω σεμιναρίου. Βέβαια σ’
αυτό το σημείο θα πρέπει να λεχθεί ότι η σχετική ανησυχία απ’ τη μεριά μας προϋπήρχε απλά
δεχθήκαμε την αναγκαία ώθηση.
Τέλος δε θα μπορούσαμε παρά να ευχαριστήσουμε θερμά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το
ανοιχτό βήμα που μας παρέχει , το οποίο πανεπιστήμιο συγχαίρουμε θερμά για το σύνολο των
σημαντικών ακαδημαϊκών δράσεων του με αντίκρυσμα κοινωνικής ωφελιμότητας
3. 1η Μελέτη Περίπτωσης: Γενικά–Βιογραφικά Στοιχεία του Μαθητή
Ο Χρήστος είναι 17 χρονών και είναι μαθητής της Γ΄ τάξης ΕΕΕΕΚ. Παρουσιάζει ελαφρά
νοητική υστέρηση και ο Μ. Ο της βαθμολογίας του είναι 15 . Μένει με τους δυο γονείς του και
έχει μια αδελφή μεγαλύτερη. Έχει κοινωνικές δεξιότητες που υπολείπονται σε σχέση με τους
άλλους συμμαθητές του. Δεν ακολουθεί με συνέπεια τους κανόνες που τίθενται απ’ τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στόχος είναι να μπαίνει στην τάξη για μάθημα μόλις χτυπάει το
κουδούνι. Ο Χρήστος επιλέχθηκε μετά από σχετική συνεννόηση του εκπαιδευτικών, του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό ) του σχολείου και με την
έγκριση των γονέων και της Διεύθυνσης του σχολείου. Ο λόγος επιλογής του μαθητή ήταν η
βελτίωση της συμπεριφοράς του εντός του σχολικού πλαισίου.
Παρακάτω καταγράφεται η πρώτη συνεδρία η οποία πραγματοποιήθηκε στη βάση της
Βραχείας Συμβουλευτικής Παρέμβασης εστιασμένη στις λύσεις. Συγκεκριμένα παρατίθενται οι
ερωτήσεις που τέθηκαν απ’ τη μεριά του συμβούλου ( Σ ) , καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις
που δόθηκαν απ’ τη μεριά του μαθητή ( Μ ), με τη σειρά και τον τρόπο διατύπωσης που
ακολουθήθηκε κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.
1η Συνεδρία: Ερωτήσεις – Απαντήσεις Συνέντευξης
(Ερώτηση που θέτει σε κίνηση την στοχοπροσανατολισμένη σκέψη)
 Σ. Σήμερα ήθελα να κάνουμε μια συνάντηση για να μιλήσουμε για κάποια θέματα που έχουν
σχέση με εσένα και το σχολείο. Αφού συζητήσουμε γι’ αυτά τα θέματα θα μπορούσες να
βοηθηθείς ώστε και εσύ να περνάς και να νιώθεις καλύτερα στο χώρο του σχολείου. Τι θα έλεγες
γι’ αυτό ;
 M. Ναι να συζητήσουμε.
 Σ. Ωραία. Στη συνάντηση αυτή θα σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις, κάποιες από αυτές ίσως
σου φανούν περίεργες αλλά δεν θα είναι δύσκολες. Στη συνέχεια θα φτιάξω ένα σύντομο μήνυμα
το οποίο θα σου δώσω να κρατήσεις μαζί σου και ίσως κάποια εργασία για το σπίτι αν χρειαστεί.
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Θα ήθελα να ξέρεις βέβαια πως οτιδήποτε συζητήσουμε εδώ θα μείνει μεταξύ μας και δεν
πρόκειται να το μάθει κανείς. Πώς το ακούς όλο αυτό;
 Μ. Εντάξει. Μ’ αρέσει να το κάνουμε.
 Σ. Υπάρχει κάτι που σε δυσαρεστεί στο σχολείο ή γίνονται κάποια πράγματα που κάνεις εσύ
και δεν αρέσουν στους άλλους στο σχολείο; Μ. Ναι υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνω και
δυσαρεστούν τους καθηγητές μου.
 Σ. Μπορείς να μου πεις τι κάνεις και δυσαρεστείς τους καθηγητές σου;
 Μ. Κάνω φασαρία και εκείνοι μου κάνουν παρατηρήσεις.
 Σ. Μόνο γι’ αυτό σου κάνουν παρατηρήσεις είσαι σίγουρος ;
 Μ. Μου κάνουν παρατήρηση γιατί μερικές φορές φορές χτυπάει το κουδούνι για μάθημα και
εγώ δεν μπαίνω στην τάξη.
(Αναγνώριση Στόχου)
 Σ. Οπότε ποιος πιστεύεις ότι θα μπορούσε να είναι ο στόχος αυτής μας της συνάντησης ;
 Μ. Να μπαίνω στο μάθημα.
 Σ. Κάτι άλλο που θα ήθελες ;
 Μ. Θα ήθελα να γίνω καλύτερος μαθητής.
 (Αναδιατύπωση του στόχου με τη μετατόπιση από την απουσία ενός στοιχείου στην
παρουσία ενός στοιχείου)
 Σ. Οπότε πότε θα γίνεις καλύτερος μαθητής ;
 Μ. Όταν θα μπαίνω και θα κάνω μάθημα.
 (Λεπτομερής περιγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών)
 Σ. Άρα για να βελτιώσεις τις επιδόσεις σου τι πρέπει να κάνεις;
 Μ. Να γίνω καλός μαθητής.
 Σ. Τι θα πει καλός μαθητής για σένα; Τι θα κάνεις δηλαδή;
 Μ. Θα μπαίνω στην τάξη αμέσως μόλις χτυπάει το κουδούνι και θα κάνω ότι μου
λένε οι καθηγητές.
(Επευφημία)
 Σ. Μπράβο Χρήστο αυτό δείχνει ότι νοιάζεσαι και ενδιαφέρεσαι για το σχολείο και τα
μαθήματα σου. Είσαι έξυπνος και υπεύθυνος μαθητής.
Ερώτηση Θαύμα
 Σ. Χρήστο τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση που δε μοιάζει με τις προηγούμενες. Είναι μάλλον
λίγο περίεργη. Πριν μου απαντήσεις θέλω να σκεφτείς καλά. Ας πούμε ότι γίνεται ένα θαύμα.
Ξυπνάς ένα πρωί και αυτό που σε απασχολεί έχει λυθεί. Πηγαίνεις στο σχολείο χαρούμενος και δε
σου κάνει κανείς καμία παρατήρηση. Μπαίνεις στην τάξη και ακούς τους καθηγητές σου. Τι θα
παρατηρούσες στον εαυτό σου που θα σου έδειχνε την αλλαγή που έγινε με το θαύμα ;
 Μ. Θα ήταν όλα καλά. Δε θα είχα πρόβλημα με τους συμμαθητές και τους δασκάλους
μου, θα ήμουν χαρούμενος και θα χαμογελούσα.
(Αναδιατύπωση του στόχου με τη μετατόπιση από την απουσία ενός στοιχείου στην
παρουσία ενός στοιχείου)
 Σ. Εντάξει έρχεσαι χαρούμενος στο σχολείο ; Θα πετύχαινες κάτι άλλο ;
 Μ. Θα είχα αλλάξει τη συμπεριφορά μου.
 Σ. Τι θα αισθανόσουν μετά απ’ αυτό ;
 Μ. Θα ένιωθα δυνατός και θα βοηθούσα τους φίλους μου.
(Επευφημία)
 Σ. Μπράβο Χρήστο. Δείχνεις ακόμα μια φορά πόσο έξυπνο, ευγενικό αλλά και καλό παιδί
είσαι !
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(Λεπτομερής περιγραφή συγκεκριμένων στοιχείων)
 Σ. Η συμπεριφορά σου θα ήταν διαφορετική μόνο στους καθηγητές σου ;
 Μ. Όχι.
 Σ. Που αλλού θα ήταν διαφορετική ;
 Μ. Και με τους φίλους μου.
 Σ. Τι θα γινόταν με τους φίλους σου ;
 Μ. Θα παίζαμε ήρεμα, χαρούμενα και χωρίς να τσακωνόμαστε με τον Αναστάση και
όλους τους άλλους φίλους μου!
(Ερωτήσεις που φέρνουν στην επιφάνεια φαινόμενα ανταποκριτικότητας)
 Σ. Τι άλλο θα πετύχαινες ;
 Μ. Θα έπαιρνα καλούς βαθμούς σε όλα τα μαθήματα.
 Σ. Οι καλοί βαθμοί πως έρχονται ;
 Μ. Από τους καθηγητές.
 Σ. Δηλαδή οι καθηγητές βάζουν ότι βαθμούς θέλουν ;
 Μ. Δεν ξέρω.
 Σ. Ο καθηγητής βάζει σ’ όλους τους ίδιους βαθμούς;
 Μ. Όχι δεν βάζει τους ίδιους βαθμούς.
 Σε άλλους βάζει μικρότερους και σε άλλους μεγαλύτερους βαθμούς.
(Επευφημία)
 Σ. Χαίρομαι που ενδιαφέρεσαι τόσο για το σχολείο και τις επιδόσεις σου σ’ αυτό. Αυτό
δείχνει ότι είσαι ένα ιδιαίτερα αξιόλογο άτομο.
(Ερωτήσεις «τι άλλο»)
 Σ. Άρα ο καθηγητής βάζει τους βαθμούς που αξίζει να πάρει ξεχωριστά ο κάθε μαθητής.
 Μ. Ναι μάλλον έτσι είναι.
 Σ. Τι πιστεύεις ότι παίζει ρόλο για να πάρει καλούς βαθμούς ένας μαθητής ;
 Μ. Να μπαίνει στην τάξη, να παρακολουθεί προσεκτικά όλα τα μαθήματα και να μην κάνει
φασαρία και ενοχλεί τους άλλους.
 Σ. Μόνο αυτά . Τι άλλο ;
 Μ. Να διαβάζει και να γράφει.
(Επευφημία και περιγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών)
 Σ. Μπράβο. Χαίρομαι για σένα Χρήστο γιατί βλέπω ότι «κόβει» το μυαλό σου και ξέρεις τι
πρέπει να κάνεις. Μιας κι όπως βλέπεις και απ’ ότι έχεις καταλάβει κι εσύ η βαθμολογία που θα
σου βάλουν οι καθηγητές εξαρτάται πρώτα και κύρια από σένα.
(Ερωτήσεις εντοπισμού περιπτώσεων/ εξαιρέσεων.)
 Σ. Έχεις μπει καμιά φορά στην τάξη από μόνος χωρίς να σου φωνάξουν οι καθηγητές σου;
 Μ. Ναι έχω μπει.
 Σ Μπήκες μόνος σου ή μπήκες παρέα με τους συμμαθητές σου;
 Μ. Μπήκα παρέα με τους συμμαθητές μου.
 Σ. Μόνος μπήκες ποτέ ;
 Μ. Δε θυμάμαι ίσως και να μπήκα.
 Σ. Όταν μπήκες κανονικά για μάθημα τι έγινε ;
 Μ. Ο καθηγητής μου είπε μπράβο και δε δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα.
(Επευφημία και περιγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών)
 Σ. Μπράβο αυτό δείχνει ότι μπορείς να δουλέψεις κανονικά στην τάξη.
(Δήλωση αποδοχής της ευθύνης)
 Σ Ρώτησες τη μητέρα σου τι πρέπει εσύ να κάνεις στο σχολείο ;
 Μ. Ναι τη ρώτησα.
 Σ. Και τι σου είπε ;
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 Μ. Ότι πρέπει να γίνω καλός μαθητής.
 Σ. Τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις καλός μαθητής ;
 Μ. Να μπαίνω στην τάξη αμέσως μόλις χτυπάει το κουδούνι και θα κάνω ότι μου
λένε οι καθηγητές.
 Σ. Κάτι άλλο σου είπε ;
 Μ Να παρακολουθώ προσεκτικά όλα τα μαθήματα και να μην κάνω φασαρία και να είμαι
ήσυχος.
(Δήλωση αποδοχής της ευθύνης και λύσεις νοητικής χαρτογράφησης)
 Σ. Τι πιστεύεις γι’ αυτά που σου είπε η μητέρα σου ;
 Μ. Πιστεύω ότι έχει δίκιο.
 Σ. Σου τα έχει ξαναπεί ;
 Μ. Μου τα λέει συνέχεια.
(Νοητική χαρτογράφηση)
 Σ. Βλέπω ότι τώρα αυτά που σου είπε η μητέρα σου σε έκαναν να σκεφτείς ;
 Μ. Ναι.
 Σ. Όπως τα συζητάμε τώρα βλέπεις κάτι ;
 Μ. Ναι.
 Σ. Τι διαφορετικό βλέπεις από πριν ;
 Μ. Βλέπω ότι όταν μπαίνω κανονικά στην τάξη με τους συμμαθητές μου όλα είναι πολύ καλά.
 Σ. Τι εννοείς πολύ καλά ;
 Μ. Δε μου φωνάζουν οι καθηγητές μου και είμαι χαρούμενος.
(Επευφημία)
 Σ. Μπράβο. Βλέπω ότι είσαι ικανός και μπορείς να τα καταφέρεις να πετύχεις το στόχο.
(Διαβάθμιση)
 Σ. Εάν σου κάνω την εξής ερώτηση. Σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 που 0 σημαίνει δε
μπαίνω στην τάξη για μάθημα μόλις χτυπήσει το κουδούνι και 10 μπαίνω κανονικά και κάθε φορά
στην τάξη για μάθημα μόλις χτυπήσει το κουδούνι σε ποιο βαθμό θα έλεγες ότι βρισκόσουν μέχρι
σήμερα μεταξύ του 0 και του 10 ;
 Μ. Πιστεύω ότι είμαι στο 4 περίπου.
 Σ. Τι χρειάζεται να κάνεις για ν’ ανέβεις ένα βαθμό στην κλίμακα και να φτάσεις από το 4 στο
5;
 Μ. Να μπαίνω κανονικά στην τάξη για μάθημα γιατί θέλω να γίνω καλός μαθητής.
 Σ. Αν έφτανες στο 5 τι θα είχες κάνει διαφορετικό;
 Μ. Θα ήμουν μαζί με τους συμμαθητές μου και μόλις χτυπούσε το κουδούνι θα μπαίναμε όλοι
μαζί κανονικά στην τάξη για μάθημα.
 Σ. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή ;
 Μ. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει γιατί μετά την κουβέντα που κάναμε κατάλαβα αρκετά
πράγματα.
 Σ. Τι κατάλαβες ;
 Μ. Κατάλαβα αυτά που έλεγε η μητέρα μου και οι καθηγητές μου είναι πολύ σημαντικά και
εάν τα εφαρμόσω θα τους κάνω όλους χαρούμενους.
 Σ. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, μήπως θέλεις να ρωτήσεις εσύ κάτι ;
 Μ. Όχι.
 Σ. Ωραία. Θα σε παρακαλέσω να μου δώσεις λίγα λεπτά να σκεφτώ αυτά όλα που συζητήσαμε
για να σου γράψω ένα μήνυμα για τη σημερινή μας συνάντηση.
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Μήνυμα:
Έπαινοι
Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος Χρήστο με την εξυπνάδα και την καλή διάθεση που σε
χαρακτηρίζει. Οι προσπάθειές σου είναι σημαντικές μιας και κατάφερες από ένα σημείο και μετά
με την επιμονή και την υπομονή σου να πετύχεις πράγματα. Το ότι αντιλήφθηκες ότι πρέπει ν’
ακούς τους γονείς και τους δασκάλους σου και να συνεργάζεσαι αρμονικά μαζί τους δείχνει
άνθρωπο με καλή διάθεση και δυνατότητες προσαρμογής. Σίγουρα είσαι σ’ ένα πρώτο καλό
επίπεδο ενώ έχεις πάντα τη δυνατότητα με λίγη προσπάθεια να βελτιωθείς.
Δήλωση γεφύρωσης
Επειδή είπες ότι θα προσπαθήσεις να κάνεις αυτά που σου λένε οι καθηγητές και η μητέρα σου
για να τα πας καλύτερα στο σχολείο και να είναι και αυτοί ευχαριστημένοι
Καθήκον
Θέλω να εντοπίσεις δύο πράγματα από αυτά που σου προτείνουν και που θεωρείς ότι είναι πιο
εύκολο για σένα να ξεκινήσεις να κάνεις ώστε να ανέβεις στο 5 στις επόμενες 2 εβδομάδες
Δυσκολίες στην εφαρμογή της μεθόδου
 (α) Έντονο το στοιχείο της επιφυλακτικότητας, τόσο από μέρους του μαθητή, όσο και
από αυτό καθαυτό το σχολικό πλαίσιο (εκπαιδευτικοί), τουλάχιστον κατά τη διαδικασία της
αρχικής εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου-τεχνικής.
 (β) Η διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει τόσο το συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο, αλλά
και τους μαθητές των εν λόγω σχολείων π.χ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια
και Δημοτικά) σε μια σειρά από απλές κατά τ’ άλλα για τους μαθητές της γενικής
εκπαίδευσης δράσεις και διαδικασίες.
Αποτελέσματα παρέμβασης
•
Μπαίνει στην τάξη μόλις χτυπάει το κουδούνι.
•
Συμμετέχει ενεργά στην τάξη – σχολική επίδοση.
•
Βελτιώθηκαν οι σχέσεις του, τόσο με τους συμμαθητές,
όσο και με τους εκπαιδευτικούς
•
Νιώθει καλύτερα και πιο ευχάριστα στο χώρο του σχολείου.
•
Ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη του (μέσω του συμβούλου)
Σημείωση
Όσον αφορά την περίπτωση του Χρήστου θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπήρξαν δυσκολίες
σχετικές με:
 Το να πειστεί σε πρώτο επίπεδο ο μαθητής να μετάσχει της διαδικασίας, απόρροια
ουσιαστικά ενός ζωηρού χαρακτήρα με ηγετικό προφίλ στο χώρο του.
 Χρειάστηκε να απλοποιήσουμε σε σημαντικό βαθμό τις ερωτήσεις που απευθύναμε στο
συγκεκριμένο μαθητή, ενώ επιδιώξαμε να του δώσουμε κίνητρο ενεργού συμμετοχής στην
τάξη, αλλά και στις ομάδες συνομηλίκων «βάζοντας» το μαθητή στη λογική μιας συνεχούς
βελτίωσης-αυτοβελτίωσης.
4. 2η Μελέτη Περίπτωσης: Γενικά Βιογραφικά Στοιχεία του Μαθητή
Ο Δημήτρης είναι 19 χρονών και είναι μαθητής της Ε΄ τάξης ΕΕΕΕΚ. Ο Μ.Ο της βαθμολογίας
του είναι 18. Μένει με τους δυο γονείς του και έχει έναν αδελφό μικρότερό του. Παρουσιάζει
ελαφρά νοητική υστέρηση και εγκεφαλική παράλυση -σπαστική τετραπληγία με δεξιά
επιβάρυνση. Είναι σε αμαξίδιο και έχει ανεπτυγμένη την αδρή κινητικότητα από το αριστερό του
χέρι. Έχει πολύ καλές κοινωνικές δεξιότητες , είναι ευδιάθετος, χαρούμενος και έχει καλή
διάθεση για συνεργασία. Χειρίζεται καλά τον προφορικό λόγο όμως δε μπορεί να γράψει. Στόχος
είναι να κατανοήσει την αξία των δραστηριοτήτων που μπορεί να εκτελέσει και χωρίς τη χρήση
των χεριών του. Ο Δημήτρης επιλέχθηκε μετά από επιθυμία του ιδίου ( την οποία εξέφρασε στη
Διεύθυνση να μιλήσει για ένα θέμα που τον απασχολεί . Ακολούθησε συνεννόηση των
εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό)
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του σχολείου και με την έγκριση των γονέων και της Διεύθυνσης του σχολείου. Ο λόγος που
πραγματοποιήθηκε η συμβουλευτική προσέγγιση ήταν η αρχική επιθυμία του μαθητή ν’ αλλάξει
τμήμα, άποψη την οποία θα αναθεωρήσει μετά τη συνεδρία και τη συζήτηση με το σύμβουλο.
Παρακάτω καταγράφεται η πρώτη συνεδρία η οποία πραγματοποιήθηκε στη βάση της
Βραχείας Συμβουλευτικής Παρέμβασης εστιασμένη στις λύσεις. Συγκεκριμένα παρατίθενται οι
ερωτήσεις που τέθηκαν απ’ τη μεριά του συμβούλου (Σ) , καθώς και οι αντίστοιχες απαντήσεις
που δόθηκαν απ’ τη μεριά του μαθητή (Μ), με τη σειρά και τον τρόπο διατύπωσης που
ακολουθήθηκε κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.
1η Συνεδρία Ερωτήσεις – Απαντήσεις Συνέντευξης
(Ερώτηση που θέτει σε κίνηση την στοχοπροσανατολισμένη σκέψη)
 Σ. Δημήτρη τι σε απασχολεί και ήρθες να με δεις ;
 Μ. Θέλω ν’ αλλάξω Τμήμα.
 Σ. Όταν λες θέλεις ν’ αλλάξεις τμήμα τι εννοείς;
 Θέλεις να πας στο άλλο τμήμα της ίδιας εξειδίκευσης;
 Θέλεις ν’ αλλάξεις και τμήμα εξειδίκευσης;
 Τι θέλεις τελικά να κάνεις;
 Μ. Δε Θέλω ν’ αλλάξω Τμήμα εξειδίκευσης.
 Η κηπουρική που κάνω μου αρέσει πάρα πολύ.
 Εγώ θέλω να πάω στο άλλο τμήμα που κάνει μάθημα ο Κος Χρήστος.
(Αναγνώριση του στόχου)
 Σ. Ερχόμενος εδώ έχεις σα βασικό στόχο σου να αλλάξεις τμήμα ;
 Μ. Ναι αυτό θέλω ν’ αλλάξω Τμήμα.
 Σ. Γιατί θέλεις ν’ αλλάξεις Τμήμα ;
 Μ. Θέλω ν’ αλλάξω Τμήμα, γιατί πιστεύω ότι στο άλλο Τμήμα κάνουνε περισσότερα
πράγματα.
 Σ. Τι εννοείς ότι κάνουν περισσότερα πράγματα ;
 Μ. Το άλλο τμήμα κάνει μάθημα τις περισσότερες φορές έξω την αυλή και στο θερμοκήπιο.
(Λεπτομερής περιγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών)
 Σ. Δηλαδή τι κάνει περισσότερο το άλλο τμήμα ;
 Μ. Κάνει περισσότερη πρακτική άσκηση στους εξωτερικούς χώρους.
(Επευφημία)
 Σ. Αυτό που σκέφτηκες είναι πολύ έξυπνο και σωστό.
 Μ. Ευχαριστώ.
 Σ. Πως το σκέφτηκες ;
 Μ. Σκέφτηκα ότι θα βγαίνουμε περισσότερες ώρες έξω στην αυλή.
Ερώτηση Θαύμα
 Σ. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να προσέξεις λίγο την ερώτηση που θα σου κάνω τώρα και να
σκεφτείς καλά πριν μου απαντήσεις. Ας πούμε ότι έγινε ένα θαύμα. Το πρωί που θα ξυπνούσες το
πρόβλημά σου λυνόταν και καταλάβαινες καλύτερα τον εαυτό σου και τις ανάγκες τι θα
ήταν διαφορετικό; Τι θα παρατηρούσες στον εαυτό σου που θα σου έδειχνε την αλλαγή που
έγινε με το θαύμα ;
 Μ. Θα ερχόμουν χαρούμενος στο σχολείο; Θα μπορούσα να πιάνω και να χρησιμοποιώ τα
εργαλεία. Θα μπορούσα να κάνω παρέα με τους συμμαθητές μου εργασίες κηπουρικής στο
θερμοκήπιο και στους εξωτερικούς χώρους. Θα ήμουν χαρούμενος γιατί θα μπορούσα να πιάνω
το μολύβι και να γράφω. Θα μπορούσα να πιάνω τη γόμμα μου και να σβήνω όποτε αυτό
χρειάζεται. Τότε θα ήμουν χαρούμενος και φιλικός με όλους, συμμαθητές και δασκάλους
μου. Είναι σπουδαίο για μένα να μπορώ να αγαπώ και να στηρίζω τους συμμαθητές, τους
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γονείς μου, αλλά και τους καθηγητές μου. Είναι σπουδαίο για μένα να μπορώ να αγαπώ και
να στηρίζω τους γονείς μου, τους συμμαθητές και τους καθηγητές μου.
(Βοηθητική ερώτηση)
 Σ. Εντάξει λοιπόν άλλαξες τμήμα ;
 Στο τμήμα αυτό όμως δε θα έκανε μάθημα ο Κύριος Χρήστος που κάνει τώρα αλλά θα έκανε
ο Κύριος Γιώργος που είχες στο προηγούμενο τμήμα ; Θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα;
 Μ. Όχι εγώ δε θα είχα κανένα πρόβλημα γιατί με τον κύριο Γιώργο τα πάω μια χαρά.
 (Λεπτομερής περιγραφή συγκεκριμένων στοιχείων)
 Σ Δηλαδή τον αγαπάς τον κύριο Γιώργο;
 Μ. Ναι τον αγαπώ αλλά με αγαπάει και αυτός πάρα πολύ.
 Σ. Για τον κύριο Χρήστο τι αισθάνεσαι ;
 Μ. Και αυτόν τον αγαπώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Μάλιστα ο Κύριος
Χρήστος με βοηθάει και με φροντίζει.
(Βοηθητικές ερωτήσεις )
 Σ. Εντάξει. Στο νέο τμήμα που θα πας ποιες θεωρείς ότι θα είναι οι πρακτικές εργασίες που
θα σου αρέσουν και θα σου δίνουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιείσαι στο θερμοκήπιο και
στους υπόλοιπους εξωτερικούς χώρους.
 Μ. Στο θερμοκήπιο και στους εξωτερικούς χώρους θα παρακολουθώ προσεκτικά τις
πρακτικές εργασίες που θα κάνει ο καθηγητής με τους συμμαθητές μου. Μάλιστα θα συμμετέχω
και εγώ στις πρακτικές ασκήσεις που μπορώ.
 Σ. Θα είσαι λοιπόν ένα ενεργό μέλος της ομάδας σου και η βοήθειά σου θα είναι πολύτιμη για
τον καθηγητή και τους συμμαθητές σου ; Έτσι δεν είναι ; Αυτό που θέλεις δεν είναι να είσαι όσο το
δυνατόν πιο ενεργός μέσα στην τάξη σου ;
 Μ. Αυτό ακριβώς και θα κάνω ότι χρειάζεται για να βοηθάω το τμήμα, τους συμμαθητές και
τους καθηγητές μου. Θα ακούω τις συμβουλές των καθηγητών μου και θα είμαι φίλος με όλους
τους συμμαθητές μου.
(Επευφημία)
 Σ. Αυτό που σκέφτηκες είναι σπουδαίο πολύ ευγενικό, ανθρώπινο και σωστό ;
 Μ. Ευχαριστώ.
 Σ. Πως το σκέφτηκες ;
 Μ. Σκέφτηκα ότι μέσα από τους άλλους, θα βοηθήσω και τον εαυτό μου.
(Ερωτήσεις που φέρνουν στην επιφάνεια φαινόμενα ανταποκριτικότητας.)
 Σ. Και πώς θα ήταν απέναντί σου οι καθηγητές και οι γονείς σου όταν θα έβλεπαν εσένα να
έχεις πλέον αυτή την συμπεριφορά δηλαδή να παρακολουθείς τις εξωτερικές εργασίες, να είσαι
ενεργό μέλος της ομάδας ;
 Μ. Όλοι θα ήταν πολύ χαρούμενοι κι ευτυχισμένοι.
(Βοηθητικές Ερωτήσεις )
 Σ Εκτός από το σχολείο με τι άλλο ασχολείσαι ;
 Μ. Ασχολούμαι με αθλητικές δραστηριότητες.
 Παρότι είμαι σε αμαξίδιο παίζω το παιχνίδι Μπότσια και είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα
μετάλλιο στο παιχνίδι αυτό πριν λίγο καιρό.
 Σ. Κάτι άλλο που σου αρέσει ;
 Μ. Μου αρέσει να παρακολουθώ παιχνίδια της αγαπημένης μου ομάδας στην τηλεόραση.
Ακόμη μου αρέσει να επικοινωνώ με φίλους από το facebook.
 Σ. Μου είπες ότι παίζεις Μπότσια και είσαι πολύ καλός.
 Μπορείς να μου πεις πως παίζεις αυτό το παιχνίδι ;
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 Μ. Πετάμε τις μπάλες είτε μόνος μου ατομικά είτε δύο ή τρεις παίκτες ομαδικά σε μια μπάλα
στόχο. Όποιος παίκτης ρίξει πιο κοντά τη μπάλα στο στόχο κερδίζει στο παιχνίδι.
 Σ. Πως πετάς τη μπάλα; Με ποιο τρόπο;
 Μ. Πιάνω τη μπάλα με το ένα χέρι και τη ρίχνω.
 Σ. Με ποιο χέρι πετάς τη μπάλα;
 Μ. Πετάω τη μπάλα με το αριστερό χέρι.
 Σ. Μόνο με το αριστερό πρέπει. Με το δεξί απαγορεύεται;
 Μ. Όχι δεν απαγορεύεται αλλά εγώ δεν μπορώ με το δεξί χέρι.
(Ερωτήσεις που φέρνουν στην επιφάνεια φαινόμενα ανταποκριτικότητας.)
 Σ. Πως βλέπουν οι καθηγητές σου , οι συμμαθητές σου και οι γονείς σου την επιτυχία σου
αυτή;
 Μ. Χαίρονται με τις επιτυχίες μου , με ενθαρρύνουν και με προτρέπουν να συνεχίσω να κάνω
πράγματα που μου αρέσουν και τους κάνουν υπερήφανους.
(Επευφημία και περιγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών)
 Σ. Χαίρομαι πολύ για σένα. Βλέπω ότι είσαι πολύ αξιόλογο παιδί και κάνεις πράγματα που σε
κάνουν χαρούμενο εσένα αλλά και όλους τους γύρω σου στο σχολείο αλλά και έξω απ΄ αυτό.
Μπράβο. Είδες ότι μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα όταν θέλουμε. Συγχαρητήρια
γιατί μπορείς και καταφέρνεις πράγματα που χρειάζεται να χρησιμοποιείς το μυαλό σου όπως οι
επιδόσεις που έχεις μέσα στην τάξη, όπου παίρνεις άριστα. Μπορείς όμως να καταφέρεις και
πράγματα όταν χρησιμοποιείς το αριστερό σου χέρι, θυμήσου τις επιτυχίες στο Μπότσια.
 Μ. Σας Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
(Βοηθητικές Ερωτήσεις )
 Σ. Με το τμήμα που είσαι τώρα δεν κάνατε ποτέ στον εξωτερικό χώρο πρακτικές ασκήσεις ;
Μόνο Θεωρία στην τάξη κάνατε ;
 Μ. Όχι κάνουμε τις περισσότερες ώρες στην αίθουσα και βγαίνουμε λίγες ώρες στην αυλή
και στο θερμοκήπιο για πρακτικές ασκήσεις.
 Σ. Τι Πρακτικές ασκήσεις κάνετε στους εξωτερικούς Χώρους ;
 Μ. Κάνουμε διάφορες ασκήσεις
(Ερωτήσεις εντοπισμού περιπτώσεων/ εξαιρέσεων.)
 Σ. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για τις πρακτικές ασκήσεις.
 Ξέρεις τι πρακτικές ασκήσεις κάνουν στο άλλο τμήμα;
 Μ. Ξέρω
 Σ. Μπορείς να μου πεις τι και από πού ξέρεις;
 Μ. Ξέρω από τους συμμαθητές μου στο άλλο τμήμα γιατί μιλάμε στα διαλείμματα.
 Σ. Τι άλλο ξέρεις;
 Μ. Ξέρω τις πρακτικές ασκήσεις γιατί κάποιες φορές κάναμε μάθημα στους εξωτερικούς
Χώρους και στο θερμοκήπιο μαζί με το άλλο τμήμα
 Σ. Κάνατε συνδιδασκαλία;
 Μ. Ναι και μου άρεσε πολύ.
 Σ. Εσύ τι έκανες όταν κάνατε συνδιδασκαλία;
 Μ. Άλλες φορές παρακολουθούσα τι έκαναν οι συμμαθητές μου και άλλες φορές έκανα με τη
βοήθεια του καθηγητή μου κάποιες πρακτικές ασκήσεις.
 Σ. Τι πρακτικές ασκήσεις έκανες ;
 Μ. Έκανα αυτές που μπορούσα.
 Σ. Μπορείς να μου περιγράψεις κάποιες ;
 Μ. Μπορώ να χρησιμοποιώ με βοήθεια το κλαδευτήρι και να κόβω μαλακούς βλαστούς.
 Μπορώ να κρατήσω με βοήθεια το πριόνι.
 Μπορώ να κρατήσω με βοήθεια το φτυαράκι και να γεμίσω με χώμα τις γλάστρες.
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 Σ. Μπορείς να μου περιγράψεις κάποιες ασκήσεις που δεν μπορείς να κάνεις ;
 Μ. Δεν μπορώ να κρατήσω εργαλεία με τα δυο μου χέρια όπως το φτυάρι η τσάπα και πολλά
άλλα.
(Επευφημία και περιγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών)
 Σ. Μπράβο. Είδες ότι μπορείς και καταφέρνεις να κάνεις με τη βοήθεια του καθηγητή σου
αρκετές πρακτικές ασκήσεις. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν
κάποια πράγματα ενώ κάποια άλλα δεν μπορούν να τα κάνουν.
(Ερωτήσεις τύπου «τι άλλο»)
 Σ. Ο Καθηγητής και οι συμμαθητές σου παρατήρησαν κάτι και σου το είπαν κατά την ώρα
της συνδιδασκαλίας ;
 Μ. Μου είπαν ότι τους έκανε εντύπωση, η μεγάλη μου προσπάθεια να συμμετέχω ενεργά
στις ασκήσεις που μπορούσα αλλά ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση τους έκανε ότι παρακολουθούσα
με ευχαρίστηση τις ασκήσεις που δεν μπορούσα να κάνω.
(Επευφημία και περιγραφή συγκεκριμένων συμπεριφορών)
 Σ. Μπράβο. Είδες ότι είναι σημαντικό να μπορείς να καταφέρνεις να κάνεις με τη βοήθεια
του καθηγητή σου αρκετές πρακτικές ασκήσεις, ακόμη όμως πιο σημαντικό είναι να αποδέχεσαι
και αυτά που δεν μπορείς να κάνεις. Άλλωστε πρέπει να ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια
πράγματα μπορούν να τα κάνουν ενώ κάποια άλλα δεν μπορούν να τα κάνουν.
(Δήλωση αποδοχής της ευθύνης)
 Σ. Με τη μητέρα σου έχεις μιλήσει καθόλου γι΄αυτό το θέμα;
 Μ. Έχω μιλήσει.
 Σ. Και τι είπατε ;
 Μ. Είπαμε στο μάθημα της κηπουρικής να μην κάνω πολλές πρακτικές ασκήσεις που να
κουράζεται το αριστερό μου χέρι.
 Σ. Είπατε κάτι άλλο με τη μητέρα σου ;
 Μ. Είπαμε ότι το μάθημα δεν είναι μόνο οι πρακτικές ασκήσεις στους εξωτερικούς χώρους.
Το μάθημα έχει και το άλλο κομμάτι το θεωρητικό που γίνεται μέσα στην αίθουσα.
 Σ. Κάτι άλλο είπατε ;
 Μ. Ναι μου είπε ότι εγώ είμαι άριστος στο θεωρητικό κομμάτι και γι΄ αυτό παίρνω και πολύ
καλό βαθμό. Αυτό την κάνει πολύ χαρούμενη.
(Δήλωση αποδοχής της ευθύνης και λύσεις νοητικής χαρτογράφησης)
 Σ. Τι πιστεύεις γι αυτά που σου είπε η μητέρα σου ;
 Μ. Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστά αυτά που μου είπε η μητέρα μου.
 Σ. Σου τα είχε ξαναπεί πάλι ;
 Μ. Αυτά τα κουβεντιάσαμε πολλές φορές όμως δεν έδινα και πολύ μεγάλη σημασία.
 Σ. Βλέπω τώρα όμως σκέφτεσαι πολύ σοβαρά όλα αυτά που συζητήσατε.
 Μ. Είναι έτσι.
 Σ. Πιστεύω ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει τώρα ;
 Μ. Έτσι νομίζω κι εγώ.
(Νοητική χαρτογράφηση)
 Σ .Πώς κατάφερες να φτάσεις σ’ αυτή την αλλαγή; Έχεις να μου πεις κάτι ;
 Μ. Άλλαξα μέσα μου την ιδέα που είχα για τον εαυτό μου.
 Σ. Τι διαφορετικές σκέψεις έκανες και έγινε αυτή η αλλαγή;
 Μ. Με βοήθησε πολύ γιατί κατάλαβα ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια πράγματα μπορούν να τα
κάνουν ενώ κάποια άλλα δεν μπορούν.
 Σ. Τι σε έκανε και το κατάλαβες αυτό;
 Μ. Το κατάλαβα μέσα απ’ την αποδοχή και την η αγάπη των καθηγητών, των συμμαθητών
και της οικογένειάς μου.

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

252

(Επευφημία)
 Σ. Συγχαρητήρια. Κατάλαβες πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και μπορεί να
κάνει διαφορετικά πράγματα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
(Διαβάθμιση)
 Σ. Εάν σου κάνω την εξής ερώτηση. Σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10
 που 0 σημαίνει θέλω ν’ αλλάξω τμήμα και 10 δεν θέλω ν’ αλλάξω τμήμα σε ποιο βαθμό θα
έλεγες ότι βρισκόσουν μέχρι σήμερα μεταξύ του 0 και του 10 ;
 Μ. Πιστεύω ότι είμαι στο 7 περίπου.
 Σ. Τι χρειάζεται να κάνεις για να ανέβεις στο 8 ;
 Μ. Να παραμείνω στο τμήμα μου με τον Κύριο Γιώργο και να παρακολουθώ με ευχαρίστηση
το πρόγραμμα των μαθημάτων του τμήματος.
 Σ. Πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή ;
 Μ. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει γιατί μετά την κουβέντα που κάναμε κατάλαβα αρκετά
πράγματα.
 Σ. Τι κατάλαβες ;
 Μ. Κατάλαβα αυτά που έλεγαν όλοι γύρω μου ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και
μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα είναι μια πραγματικότητα. Έτσι και εγώ θα αποδεχθώ τον
εαυτό μου θα τους κάνω όλους χαρούμενους.
 Σ. Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, μήπως θέλεις να ρωτήσεις εσύ κάτι ;
 Μ. Όχι.
 Σ. Ωραία. Θα σε παρακαλέσω να μου δώσεις λίγα λεπτά να σκεφτώ αυτά όλα που
συζητήσαμε για να σου γράψω ένα μήνυμα για τη σημερινή μας συνάντηση.
Μήνυμα
Έπαινοι
Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος Δημήτρη με την εξυπνάδα και την υπευθυνότητα που σε
χαρακτηρίζει. Οι προσπάθειές σου είναι σημαντικές μιας και καταφέρνεις να έχεις υψηλές
επιδόσεις στα μαθήματα. Επίσης είναι αξιοθαύμαστη η δύναμη που δείχνεις όσον αφορά την
ενασχόλησή σου με άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα με τον αθλητισμό. Το ότι
ακούς τους γονείς και τους δασκάλους σου και συνεργάζεσαι αρμονικά μαζί τους δείχνει άνθρωπο
κοινωνικό με ιδιαίτερες ικανότητες προσαρμογής. Το ίδιο ισχύει και για τις φιλίες που έχεις με
τους συμμαθητές σου. Σίγουρα είσαι σ’ ένα πολύ καλό επίπεδο ενώ έχεις πάντα τη δυνατότητα να
γίνεις ακόμη καλύτερος.
Δήλωση γεφύρωσης
Επειδή είπες ότι θα προσπαθήσεις να αποδεχθείς να κάνεις αυτά που μπορείς στο τμήμα σου για
να είναι όλοι οι γύρω σου χαρούμενοι και εσύ ευχαριστημένος
Καθήκον
Θέλω να εφαρμόσεις τις δεξιότητες που σου προτείνονται να χρησιμοποιείς τα χέρια σου σε
πρακτικές δραστηριότητες, να αποδέχεσαι αυτό το μάθημα και να μην στεναχωριέσαι έτσι ώστε
να ανέβεις στο 8 σε δυο βδομάδες.
Δυσκολίες στην εφαρμογή της μεθόδου
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου αντιμετωπίσαμε:

(α) Το στοιχείο της επιφυλακτικότητας από το σχολικό πλαίσιο (εκπαιδευτικοί) κατά
τη διαδικασία της αρχικής εφαρμογής της εν λόγω μεθόδου-τεχνικής.

(β) το στοιχείο της διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σχολικό
πλαίσιο, και τους μαθητές που φοιτούν στις συγκεκριμένες δομές (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Ειδικά
Επαγγελματικά Γυμνάσια και Δημοτικά κλπ ).
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(γ) υπήρξε δυσκολία σχετική με την κατανόηση των ερωτήσεων που απευθύναμε στο
συγκεκριμένο μαθητή και χρειάστηκε η απλοποίησή τους σε σημαντικό βαθμό.
Αποτελέσματα παρέμβασης
•
Ενεργό μαθησιακή συμμετοχή του στο αρχικό τμήμα.
•
Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και εντοπισμός θετικών του στοιχείων
•
Αποδοχή των κινητικών του προβλημάτων.
Σημείωση: Η προϋπάρχουσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού
και του συγκεκριμένου μαθητή συνεισέφερε σημαντικά στην ενεργό συμμετοχή του στη
δοκιμασία της συγκεκριμένης δράσης. Απόρροια της εμπιστοσύνης αυτής είναι η ύπαρξη
ενός φιλικού σχολικού κλίματος το οποίο συνετέλεσε στο να αποδεχθεί ότι ο κάθε άνθρωπος
είναι ξεχωριστός και μπορεί να κάνει διαφορετικά πράγματα.
5. Επίλογος
Στην παρούσα εργασία εφαρμόστηκε μια εστιασμένη λύση – προσέγγιση. Στην πρώτη αυτή
συνεδρία με το μαθητή εξετάστηκαν βήμα προς βήμα τα χαρακτηριστικά της πρώτης
συνεδρίας. Μέσα απ’ αυτά διευκρινίστηκαν στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών σε
σχέση με το σχολικό και γενικότερα το κοινωνικό περιβάλλον πάντα μέσα από το πλαίσιο
του στόχου που τέθηκε. Επίσης αναζητήθηκαν λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης
καταστάσεων και συμπεριφορών οι οποίες μέχρι πρότινος λειτουργούσαν αρνητικά τόσο για
το σχολείο αλλά πρώτα και κύρια για τον ίδιο το μαθητή. Στο τέλος αφού συγκεντρώθηκαν
όλα τα σχετικά στοιχεία ολοκληρώθηκε η αρχική στόχευση της συμβουλευτικής διαδικασίας
με την αποτύπωση του αντίστοιχου μηνύματος ανατροφοδότησης προς τους μαθητές. Σ’
αυτό αναφέρεται η σχετική εργασία που θα πρέπει να ολοκληρωθεί απ’ το μαθητή στο
διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην πρώτη και στην επόμενη συνεδρία που ακολουθεί. Η
συνεδρία εξελίχθηκε ομαλά. Οι συμβουλευόμενοι μαθητές δεν ήταν επιφυλακτικοί και δεν
έδειξαν κάποια δυσφορία κατά την εξέλιξη της διαδικασίας. Αντίθετα αποδέχθηκαν τους
όρους του συμβολαίου, φάνηκε ότι ήθελαν να διορθώσουν το στόχο που τέθηκε και στο
τέλος ήταν πολύ χαρούμενοι μιας και έμειναν μάλλον ικανοποιημένοι από τις λύσεις που
προέκυψαν. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια και
απλούστευση για την κατανόηση της διαδικασίας γενικότερα αλλά και την κατά το δυνατόν
απλούστευση των ερωτήσεων ειδικότερα. Αυτό λόγω του γεγονότος ότι οι συμβουλευόμενοι
μαθητές στην περίπτωσή μας είναι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλα τα
παραπάνω καταδεικνύουν την καταλληλότητα της Βραχείας συμβουλευτικής μεθόδου τόσο
στην τυπική εκπαίδευση όσο και για την εφαρμογή αυτής σε μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες κάτω από προϋποθέσεις, αλλά και με την προσαρμογή επιπροσθέτως
άλλων τεχνικών όπως η χρήση θετικών ενισχυτών, κάτι που τουλάχιστον δείχνει ότι η
συγκεκριμένη μέθοδος ενέχει το στοιχείο της δυναμικής προσέγγισης των πραγμάτων.
6. Συμπεράσματα
•
Λόγω της αμεσότητας της ΕΛΒΣ τόσο στην εφαρμογή όσο και στην παραγωγή ορατών
αποτελεσμάτων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη στην υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε
αντίστοιχα σχολικά πλαίσια γιατί αρχίζουμε από τις λύσεις που βρίσκονται καλά κρυμμένες
στο ιστορικό του κάθε μαθητή και δίνουν ένα άμεσα ορατό αποτέλεσμα που δημιουργεί μια
αισιόδοξη οπτική για βελτίωση της παρουσίας του στο σχολικό πλαίσιο τόσο στον ίδιο όσο
και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική συμβουλευτική είναι
αυτή που λειτουργεί προληπτικά. Οι Σύμβουλοι βοηθούν τα άτομα (μαθητές εν προκειμένω)
στην προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στόχος είναι μια ζωή «πιο
ικανοποιητική και δημιουργική». Η Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή είναι αναγκαία γιατί
οι μαθητές έχουν ανάγκη συνεχούς επικούρησης λόγω των αδυναμιών τους τόσο κατά την
εκπαιδευτική διαδικασία όσο και κατά τη γενικότερηή τους ανάπτυξη, για όσους φυσικά
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αυτή είναι εφικτή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών
καθιστούν την αξιοποίηση άλλων τεχνικών ιδιαίτερα δυσχερή. Μένει προς διερεύνηση το
πώς μπορεί να εφαρμοστεί και σ’ άλλες μορφές αναπηρίας.
•
Κρίνεται δε αναγκαίο να εφαρμοστεί από ανθρώπους γνώστες της εν λόγω μεθόδου ή σε
επίπεδο εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς με την κατάλληλη γνωστική συγκρότηση και τη
στήριξη ειδικών.
•
Επίσης προβάλλει επιτακτική η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης –πληροφόρησης και
επιμόρφωσης
της εκπαιδευτικής κοινότητας με σειρά δράσεων επιμορφωτικών –
επιστημονικών και όχι μόνο μιας και η χρηστικότητα της εν λόγω μεθόδου την καθιστά κατά
τη γνώμη μας την πλέον ενδεδειγμένη στην ειδική εκπαίδευση.
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«Oι Μεταγνωστικές Δεξιότητες των Ενηλίκων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
σε Σχέση με το Φύλο, την Ηλικία, την Εμπειρία, την Αυτοπεποίθηση και το
Άγχος»
Abstract:
This paper focused on metacognitive skills of students, emphasizing on the Personal
Responsibility Orientation model for autonomous learning (PRO), which is associated with
self-regulating learning that takes place in distance learning. Particularly, this paper was
based on Piaget's “individual constructivism”. Piaget’s study focused mainly on the
individual, on whether or not the student himself is solely responsible for his learning. In this
research, emphasis was placed on the correlation of personal characteristics (gender, age)
and internal factors (stress, self-confidence, experience) with the development of
metacognitive skills in adult education.
A quantitative survey was conducted using a questionnaire of 52 questions. The
sample of the survey consisted of 333 postgraduate students of Hellenic Open University
(HOU). Most results that emerged from, are in agreement with previous international and
Greek surveys that had been conducted. It is found that metacognitive skills are more
developed in adults who have more experience, self-confidence and less stress. However, in
relation to gender and age, it is found that there may be a number of environmental and social
factors that arise from stereotypical gender or age considerations. Further investigation is
proposed to be verified whether the self-representation of students (overestimation or
devaluation) is the result of a self-fulfilling prophecy prescribed, in line with the beliefs and
demands of society.
Keywords:
Distance adult education, educational counseling, metacognitive skills, self-regulated
learning, Personal Responsibility Orientation-PRO, gender, age, experience, self-confidence,
anxiety
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1. Εισαγωγή
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΕξΑΕ) είναι το νέο εκπαιδευτικό φαινόμενο που παρέχει
ελεύθερη πρόσβαση στους φοιτητές, χωρίς να θεωρούνται ανασταλτικοί παράγοντες: η
γεωγραφική απόσταση, οι προγενέστερες γνώσεις και βαθμολογίες τους, ούτε το φύλο, η
ηλικία και το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο (Λιοναράκης & Λυκουριώτης, 19981999· Worrall & Bell, 2007). Η ΕξΑΕ υιοθέτησε την μαθητοκεντρική προσέγγιση, σύμφωνα
με την οποία οι διδασκόμενοι αναλαμβάνουν τις ευθύνες της μαθησιακής τους πορείας, με
τους καθηγητές ως καθοδηγητές-διευκολυντές (Zahedi, Dorrimanesh, 2008, όπ. αναφ. στο
Φιλίππη, 2014).
Απαραίτητο συστατικό στοιχείο της ΕξΑΕ είναι η αυτόνομη δράση και η ανάπτυξη
των μεταγνωστικών δεξιοτήτων του διδασκομένου ώστε να αποκτηθεί μαθησιακή
ανεξαρτησία. Σύμφωνα με τον Λιοναράκη (2001, όπ. αναφ. στο Λιοναράκης, 2005, σ. 26) η
ΕξΑΕ ορίζεται ως «η εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει
μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια ευρετική πορεία αυτομάθησης». Αυτός
είναι ο λόγος που η μάθηση από απόσταση δεν θεωρείται συνέπεια της εκπαιδευτικήςδιδακτικής διαδικασίας αλλά εξαρτάται από «την ετοιμότητα, τη θέληση και τις ενέργειες του
ίδιου του διδασκόμενου» (Λιοναράκης, 2006, όπ. αναφ. στο Φαναρίτη & Σπανακά, 2010, σ.
139).
Μια αυτόνομη δράση πραγματώνεται μέσα από στρατηγικές που χρησιμοποιούνται
για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη ρύθμιση της μάθησης. Οι στρατηγικές αυτές
χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον φοιτητή και αποτελούν σπουδαίες μεταγνωστικές
δεξιότητες που οδηγούν στην ακαδημαϊκή επιτυχία (Δερμιτζάκη, Λεοντάρη & Γούδας, 2009·
Uzun, Unal & Yamac, 2013).
Οι Zahedi & Dorrimanesh (2008, όπ. αναφ. στο Φιλίππη, 2014, σ. 13) δηλώνουν ότι
οι φοιτητές της ΕξΑΕ «χρειάζεται να αναπτύσσουν περισσότερο από τους συμβατικούς
φοιτητές την μεταγνώση και τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες». Η μεταγνώση περιλαμβάνει
ενσυνείδητες σκέψεις του ατόμου που παρεμβαίνουν ενεργά και επηρεάζουν την αναδόμηση
των γνωστικών σχημάτων του ατόμου (Μώκος, 2012). Οι μεταγνωστικές στρατηγικές
λειτουργούν ως «ένα σύνολο αυτό-οδηγιών για τη ρύθμιση μιας δραστηριότητας» (Μώκος,
2012, σ.24). Αυτές περιλαμβάνουν: την αυτό-αξιολόγηση/αυτό-ερώτηση, την επεξεργασία,
την οργάνωση και τον μετασχηματισμό, την στοχοθεσία και τον σχεδιασμό, την αναζήτηση
πληροφοριών, την τήρηση αρχείων, την αυτό-παρακολούθηση, την διαχείριση λαθών, την
αυτό-ενίσχυση της συμπεριφοράς, την επανάληψη, την απομνημόνευση, την αναζήτηση
κοινωνικής βοήθειας και την αναθεώρηση των αρχείων (Γιαγλή, κ.ά., 2010· Μώκος, 2012·
Νικολάκη & Κουτσούμπα 2013· Yukselturk & Bulut, 2009).
2. Ερευνητικές υποθέσεις
 Θα υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπέρ των φοιτητριών ως προς τις
μεταγνωστικές δεξιότητες.
 Θα υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπέρ των νεότερων ενηλίκων ως προς
τις μεταγνωστικές δεξιότητες.
 Θα υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπέρ των φοιτητών/τριών που έχουν
ολοκληρώσει τις περισσότερες θεματικές ενότητες (μιας και έχουν μεγαλύτερη εμπειρία
σπουδών), ως προς τις μεταγνωστικές δεξιότητες.
 Θα υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπέρ των φοιτητών/τριών με υψηλά
επίπεδα αυτοπεποίθησης ως προς τις μεταγνωστικές δεξιότητες.
 Θα υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπέρ των φοιτητών/τριών με χαμηλά
επίπεδα άγχους ως προς τις μεταγνωστικές δεξιότητες.
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3. Σημαντικότητα της έρευνας
Η έρευνα που διεξήχθη στοχεύει να συνδράμει στα ερευνητικά κενά που υφίστανται μέχρι
στιγμής στο συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Όπως αναφέρουν οι Brockett και Hiemstra (1991),
μιλώντας κανείς για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση των ενηλίκων εξετάζει κυρίως τα
χαρακτηριστικά της διάδρασης δασκάλου-φοιτητή, δηλαδή αποδίδει τις δεξιότητες του
σπουδαστή ως απόρροια εξωτερικών παραγόντων του τελευταίου (για παράδειγμα, πόσο
αποτελεσματική είναι η επικοινωνία με τον καθηγητή του). Γενικότερα τα περισσότερα
άρθρα (Γκιόσος, Μαυροειδής & Κουτσούμπα, 2008· Hussain, 2013· Τσιτλακίδου &
Μανούσου, 2013) συσχετίζουν τις μεταγνωστικές δεξιότητες που αποκτά ο φοιτητής στην
ΕξΑΕ, ως συνέπεια των δεξιοτήτων των διδασκόντων ή/και των περιβαλλόντων της
ηλεκτρονικής μάθησης. Σύμφωνα με τον Suanmali (1981 όπ. ανάφ. στο Hussain, 2013) ο
«καθηγητής βοηθάει τον σπουδαστή να βοηθάει τον εαυτό του» (Schmidt, 2011, σ.57), δεν
αποδίδονται οι δεξιότητες στην θέληση, στην ετοιμότητα και στα προσωπικά
χαρακτηριστικά του σπουδαστή. Με βάση τα παραπάνω, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν
στο κοινωνικό περιβάλλον, είναι δηλαδή προσανατολισμένες στις αρχές του
Συμπεριφορισμού. Σύμφωνα με αυτές η συμπεριφορά και μάθηση του ατόμου
διαμορφώνονται αποκλειστικά λόγω των αλληλεπιδράσεών του με τα ερεθίσματα του
περιβάλλοντος. Δεν αποδίδεται η μάθηση του ατόμου σε παράγοντες όπως η προσωπικότητα,
ο χαρακτήρας, το ασυνείδητο ή τα γνωστικά σχήματα (el.wikipedia.org).
Από την άλλη πλευρά, η παρούσα έρευνα δίνει έμφαση στον ατομικό
κονστρουκτιβισμό του Piaget του οποίου η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στο άτομο, στο
κατά πόσο δηλαδή ο ίδιος ο φοιτητής ευθύνεται αποκλειστικά για την μάθησή του (Brockett
& Hiemstra, 1991· Γιαγλή, κ.ά., 2010). Έχει ασφαλώς σημασία το γεγονός ότι ο Piaget
άρχισε την επιστημονική του σταδιοδρομία ως βιολόγος και αυτό επηρέασε βαθιά τον τρόπο
της σκέψης του, ώστε να θεωρεί πως η γνωστική ανάπτυξη συσχετίζεται ευθέως με τα
εγγενή, προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Ο Piaget αναφέρεται στην «διανοητική
αυτονομία» (Κυβιρτζίκης, 2010, σ. 15), διαδικασία κατά την οποία η μάθηση δεν
μεταβιβάζεται από το περιβάλλον αλλά είναι αποτέλεσμα διεργασιών στο μυαλό κάθε
ατόμου και όχι αποτέλεσμα από κοινού οικοδόμησης ή κατανόησης. Αυτός είναι ο λόγος που
η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έδωσε έμφαση στη συσχέτιση των προσωπικών
χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία,) και εσωτερικών παραγόντων (άγχος, αυτοπεποίθηση,
εμπειρία) με την καλλιέργεια των μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Λαμβάνοντας οι
εκπαιδευόμενοι ενεργό ρόλο στην διαδικασία της μάθησής τους, με τον «αυτοκαθορισμό»
και τον κριτικό αναστοχασμό των εσωτερικών τους διεργασιών θα επιλέξουν, θα χτίσουν και
θα δημιουργήσουν περιβάλλοντα ώστε να βελτιστοποιηθεί η μάθησή τους με επιμονή και
προσπάθεια. Θα ορίσουν εξαρχής τις μαθησιακές τους ανάγκες ανάλογα με το φύλο, την
ηλικία, την εμπειρία, το άγχος και την αυτοπεποίθηση που διαθέτουν και εφόσον υπάρχει
αυτοεπίγνωση, θα αναλάβουν την προσωπική τους ευθύνη (Γιαννακοπούλου & Χασάπης,
2013· Μπέη, 2016).
Οι διδάσκοντες από την άλλη πλευρά, γνωρίζοντας τις προεκτάσεις των προσωπικών
χαρακτηριστικών που διαθέτουν οι φοιτητές, θα μπορούν να προσαρμόσουν τις απαιτήσεις
απέναντι σε κάθε φοιτητή, αναπτύσσοντας τεχνικές ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης,
μείωσης του άγχους τους και αξιοποίησης των εμπειριών τους (προϋπάρχουσας γνώσης).
Τέλος, πιθανότατα τα ευρήματα της έρευνας να μην παραδέχονται πλήρως ούτε την
αρχή των συμπεριφοριστών ούτε του Piaget αλλά να προσανατολίζονται στον κοινωνικόπολιτιστικό κονστρουκτιβισμό του Vygotsky (1978, όπ. αναφ. στο Παπαδημητρίου &
Λιοναράκης, 2010, σ.108) που αποτελεί συνδυασμό των δύο παραπάνω θεωριών «η μάθηση
επιτυγχάνεται αρχικά μέσα στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και μετά σε προσωπικό
επίπεδο». Γενικότερα, η αυτονομία επηρεάζεται εξίσου «από το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσα
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στο οποίο πραγματώνεται (κοινωνική διάσταση)» αλλά και «από τα προσωπικά
χαρακτηριστικά των φοιτητών (προσωπική διάσταση)» (Μπέη, 2016, σ.3).
4. Ερευνητική Στρατηγική
Ακολουθήθηκε στρατηγική -μη πειραματικού- προκαθορισμένου σχεδίου, με αυστηρό εκ
των προτέρων προσδιορισμό των μεταβλητών, των ερωτημάτων, των διαδικασιών
διεξαγωγής, μέτρησης και ανάλυσης. Πρόκειται για μια θετικιστική έρευνα, ποσοτικού τύπου
(Creswell, 2011· Robson,2007). Αναζητήθηκαν μετρήσιμα δεδομένα, πλήρως
προσδιορισμένα τα οποία συγκεντρώθηκαν σε μια αξιόπιστη κλίμακα παρατηρήσεων. Οι
παρατηρήσεις καταγράφηκαν υπό την μορφή αριθμητικών δεδομένων και εν συνεχεία
αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS (Field, 2016).
Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 333 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΕΑΠ που
παρακολουθούν το πρόγραμμα Επιστημών της Αγωγής στις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της
Κοζάνης και των Ιωαννίνων. Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το
ερωτηματολόγιο τυποποιημένης μορφής, με 52 συνολικά προκαθορισμένα ερωτήματα και
πιθανές απαντήσεις. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός δύο αξιόπιστων,
δοκιμασμένων και έγκυρων ερευνητικών εργαλείων. Το πρώτο είναι το ερωτηματολόγιο
Μεταγνωστικής Αξιολόγησης (Metacognitive Assessment Inventory, MAI) που αναπτύχθηκε
το 1994 από τους Schraw και Dennison από το οποίο επιλέχθηκαν 35 ερωτήσεις. Αυτές
αφορούν στην δεύτερη όψη της ερμηνείας της μεταγνώσης όπως δόθηκε από τον Flavell
(1979, 1987 όπ. αναφ. στο Φιλίππη, 2014), δηλαδή, στην ρύθμιση της μεταγνώσης
(σχεδιασμό, παρακολούθηση της κατανόησης, στρατηγικές διαχείρισης πληροφοριών,
στρατηγικές διόρθωσης λάθους και αξιολόγηση). Επιπλέον επιλέχθηκαν 13 ερωτήσεις από το
δεύτερο ερωτηματολόγιο, για τα Κίνητρα και τη Χρήση Στρατηγικών Μάθησης, «Motivated
Strategies for Learning Questionnaire MSIQ» που αναπτύχθηκε το 1991 από τους Pintrich,
Smith, Garcia & McKeachie. Αυτές οι ερωτήσεις εξετάζουν το επίπεδο αυτοεκτίμησης των
φοιτητών αλλά και το άγχος που νιώθουν κατά τις μαθησιακές διαδικασίες.
5. Ευρήματα- Συζήτηση
5.1. Μεταγνωστικές δεξιότητες- Φύλο
Στο σύνολο του δείγματος η μέση τιμή
της διάστασης της παρακολούθησης της
κατανόησης ήταν M = 3.79, SD = .55
Bootstrap 95% CI [3.73 3.85]. Οι άνδρες
εμφάνισαν μέση τιμή στη διάσταση της
παρακολούθησης της κατανόησης M =
3.79, SD = .57 Bootstrap 95% CI [3.66
3.91] και οι γυναίκες M = 3.79, SD = .57
Bootstrap 95% CI [3.71 3.86]. Αυτή η
διαφορά .004 δεν ήταν στατιστικά
σημαντική t(331) =.062, p = .950 (εικόνα
5).
Γενικότερα τα αποτελέσματα της
παρούσας
έρευνας
συμφώνησαν
περισσότερο με τα πορίσματα του Zhu (2007, όπ. αναφ. στο Ciascai & Haiduc, 2011) πως
δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σχετικά με τις μεταγνωστικές
τους δεξιότητες. Παρόμοιες επισημάνσεις έκαναν οι Bullock και Burnaska (1997) οι Sierra
και Wang (2002) και οι Lu et al., (2003) οι οποίοι δεν βρήκαν καμία διαφορά μεταξύ των δύο
φύλων, ούτε των τρόπων μάθησής τους. Επομένως, δεν επιβεβαιώθηκε ιδιαίτερα η αρχική
ερευνητική μας υπόθεση.
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Η μόνη μεταγνωστική δεξιότητα από τις πέντε που ερευνήθηκαν, στην οποία φάνηκε
να υπερέχουν οι γυναίκες ήταν αυτή της στρατηγικής διόρθωσης του λάθους. Αρκετοί
άλλωστε ερευνητές υποστήριξαν ότι οι γυναίκες έχουν πιο αναπτυγμένη δεξιότητα
αυτοελέγχου από τους άντρες (Ciascai & Haiduc, 2011· Bidjerano 2005· Yukselturk & Bulut,
2009· Zimmerman & Martinez-pons, 1990).
Ωστόσο σημαντικό είναι το θέμα της προκατειλημμένης θέσης μιας κοινωνίας που
ορίζει πως οι γυναίκες πρέπει να είναι προσεκτικές, οργανωτικές, συνεπείς και να μην
κάνουν λάθη. Πιθανόν οι απαντήσεις των γυναικών να στηρίχτηκαν στην αυτοαντίληψή τους
όπως την έχουν διαμορφώσει επηρεαζόμενες από τους περιβάλλοντες παράγοντες
(Niemivirta, 1997).
5.2. Μεταγνωστικές δεξιότητες- Ηλικία
Η συσχέτιση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων με την ηλικία οφείλει να εξεταστεί περαιτέρω,
διότι υπεισέρχονται ψυχολογικοί και νευροφυσιολογικοί παράγοντες ή απλά εμπλέκονται
κοινωνικές εμπειρίες, στερεότυπα και νόρμες. Είναι γεγονός πως στις εξής μεταγνωστικές
δεξιότητες: παρακολούθηση της κατανόησης, στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών και
αξιολόγηση οι νεότεροι ενήλικες έως 30 ετών φάνηκαν λιγότεροι ικανοί από τις υπόλοιπες
ηλικιακές ομάδες.
Διάγραμμα σφαλμάτων για τις
διαφορές στην παρακολούθηση
της κατανόησης ανά ηλικιακή
κατηγορία
Αυτό μπορεί να εξηγηθεί καθώς οι
νέοι αυτοί άνθρωποι δεν έχουν
πολλά
βιώματα
παρόμοιων
καταστάσεων.
Όπως
πολλοί
μελετητές
διαπίστωσαν
οι
μεταγνωστικές
δεξιότητες
του
ατόμου διαμορφώνονται σε μεγάλο
βαθμό από τις μεταγνωστικές του
εμπειρίες
(Μεταλλίδου
και
Ευκλείδη, 1987· Flavell, 1987·
Garner, 1987, όπ. αναφ. στο Παναούρα 2004).
Επίσης βρέθηκε πως οι ενήλικες έως 30 ετών διέθεταν υψηλότερα επίπεδα άγχους και
χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης από όλους τους υπόλοιπους. Ως γνωστόν, το άγχος
μπορεί να ζημιώσει την λειτουργική μνήμη τόσο που ακόμη και αν τα άτομα διαθέτουν
υψηλές μεταγνωστικές δεξιότητες, αυτές να μειώνονται με αποτέλεσμα να αποδίδουν
ελάχιστα (Beilock & Carr, 2005, όπ. αναφ. στο Legg & Locker, 2009). Επιπλέον, η χαμηλή
μαθησιακή αυτοπεποίθηση κάνει το άτομο να αμφιβάλλει εσωτερικά για τις ικανότητές του
(Κόκκος, 2005, όπ. αναφ στο Φαναρίτη & Σπανακά, 2010) και να μην χρησιμοποιεί ποικιλία
μεταγνωστικών στρατηγικών (Παναούρα, 2004).
Γενικότερα στις περισσότερες διαστάσεις (παρακολούθηση της κατανόησης,
διαχείριση πληροφοριών και αξιολόγησης) της παρούσας έρευνας σημείωσαν υψηλότερου
επιπέδου μεταγνωστικές δεξιότητες οι φοιτητές/τριες των ηλικιών 41 έως 50. Αυτό εξηγείται
είτε γιατί αυτή η ηλικιακή ομάδα έχει καλύτερες βιολογικές, ψυχικές και γνωστικές
λειτουργίες εφόσον δεν έχει επέλθει ακόμη φθίση/ καταστροφή λόγω ηλικίας, επιτρέποντας
τα άτομα να έχουν καλύτερη μεταγνωστική ρύθμιση και ικανότητα ελέγχου (Mecacci &
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Righi, 2006· Pansky, Goldsmith, Koriat, & Pearlman-Avnion, 2009, όπ. αναφ στο Hargis et
al., 2016· Worrall & Bell, 2007), είτε γιατί υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες. Ένας τέτοιος
παράγοντας μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 41 έως 50
υπερεκτιμούν πολλές φορές τις ικανότητές τους (Worrall & Bell, 2007) μιας και
αυθυποβάλλονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας που τους θεωρεί αρκετά ικανούς και
έμπειρους. Βρέθηκε λοιπόν πως τα άτομα αυτά νιώθουν αρκετά αυξημένη αυτοπεποίθηση
και εμφανίζουν λιγότερο άγχος από τις άλλες ομάδες.
Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα 51 ετών και άνω, επιβεβαιώνονται αρκετές
προηγούμενες έρευνες (Connelly, Hasher, & Zacks, 1991· Verhaeghen, Steitz, Sliwinski, &
Cerella, 2003, όπ. αναφ. στο Hargis et al., 2016) που θέλουν τους πιο ώριμους ενηλίκους να
παρουσιάζουν χαμηλότερες μεταγνωστικές δεξιότητες. Και στην παρούσα έρευνα λοιπόν,
στις διαστάσεις της κατανόησης και της διαχείρισης πληροφοριών παρατηρούνται μειωμένες
οι μεταγνωστικές δεξιότητες των ατόμων ηλικιών 51 και άνω.
Το θέμα που προκύπτει είναι εάν η παραπάνω διαπίστωση σχετίζεται με αυτό που
μέχρι πρότινος υποστήριζαν πολλοί (Connelly, Hasher, & Zacks, 1991· Salthouse, 1990 όπ.
αναφ. στο Hargis et al., 2016) ότι δηλαδή σε αυτές τις ηλικίες καταστρέφονται βαθμιαία τα
εγκεφαλικά κύτταρα και οι νευρώνες, με αποτέλεσμα ο ώριμος άνθρωπος να μην έχει
δυνατότητα να αποκτήσει καινούριες γνώσεις.
Ωστόσο, σήμερα ολοένα και καταρρίπτεται η παραπάνω άποψη (Hertzog, 2002, όπ.
αναφ. στο Hargis et al., 2016· Κουμπαρέλη, 2014· Larkin, 2000, όπ. αναφ. στο Παναούρα,
2004· Tullis & Benjamin, 2012, όπ. αναφ. στο Hargis et al., 2016) και η παρούσα έρευνα
συνηγορεί προς αυτήν την κατάρρευση των παραπάνω διαπιστώσεων. Εντοπίστηκε στην
έρευνά μας ότι στην μεταγνωστική δεξιότητα της διόρθωσης λάθους, δεν υπολείπονταν
καθόλου τα άτομα των ηλικιών 51 και άνω. Η παρούσα έρευνα ήρθε σε απόλυτη συμφωνία
με την έρευνα των Hargis et al. (2016) οι οποίοι δεν εντόπισαν ηλικιακές διαφορές στην
ακρίβεια διόρθωσης λαθών μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων ενηλίκων.
Διάγραμμα σφαλμάτων για
τις διαφορές στην
αξιολόγηση ανά ηλικιακή
κατηγορία
Επιπλέον, στη μεταγνωστική
δεξιότητα της αξιολόγησης,
παρατηρήθηκε,
σημαντική
άνοδος των ικανοτήτων των
μεγαλύτερων ενηλίκων του
δείγματος (51 και άνω) που
ξεπερνούσε
όλων
των
νεότερων
υπολοίπων
φοιτητών/τριών.
Προφανώς
οι
συγκεκριμένοι φοιτητές μετά
από
πλούσια
βιώματα
αξιολογικής
κρίσης
ανταπεξέρχονται
ιδιαίτερα
ικανοποιητικά σε παρόμοιες καταστάσεις. Αυτό δείχνει ότι η εκμάθηση μεταγνωστικών
στρατηγικών δεν σχετίζεται με την ηλικία (Tullis & Benjamin, 2012, όπ. αναφ. στο Hargis et
al., 2016).
Το γεγονός ότι η παραπάνω ηλικιακή ομάδα επέδειξε ορισμένες χαμηλότερου
επιπέδου μεταγνωστικές δεξιότητες ίσως οφείλεται και πάλι στην χαμηλότερη
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αυτοπεποίθηση που διαπιστώθηκε πως νιώθουν συγκριτικά με τις υπόλοιπες ηλικιακές
κατηγορίες. Σύμφωνα με τους Worrall & Bell (2007) ο παράγων αυτοπεποίθηση, είτε
παρουσιάζεται σε υψηλά είτε σε χαμηλά επίπεδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση
της μεταγνώσης σε σχέση με την ηλικία. Ίσως δηλαδή, οι συγκεκριμένοι ενήλικες έχουν την
πεποίθηση ότι η μνήμη και η ικανότητα μάθησης μειώνεται αυτόματα σε μεγαλύτερη ηλικία.
Βιώνοντας δηλαδή μια αυτό-εκπληρούμενη προφητεία μειώνουν από μόνοι τους την
δυναμική της μάθησης τους (Worrall & Bell, 2007).
Καταλήγοντας, επιβεβαιώθηκε εν μέρει η αρχική μας ερευνητική υπόθεση. Ωστόσο,
προτού εξαχθούν οποιαδήποτε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να ανιχνευτούν οι καλά
ριζωμένες πεποιθήσεις που διατηρεί η κοινωνία για τους νέους ανθρώπους που πολλές φορές
θεωρούνται «αδύναμοι», για τους πιο μεγάλους που θεωρούνται «οι ικανότεροι» και για τους
ωριμότερους όλων που θεωρούνται «ξεπερασμένοι».
5.3. Μεταγνωστικές δεξιότητες- Εμπειρία
Δείκτες περιγραφικής στατιστικής για τη διάσταση παρακολούθησης της κατανόησης ανά
αριθμό θεματικών που έχουν παρακολουθήσει οι φοιτητές/τριες
Θεματικές Ενότητες
Bootstrap 95% CI
Μια Θεματική
N
74
M
3.71
3.59
3.82
SD
.48
Δύο Θεματικές
N
89
M
3.76
3.63
3.90
SD
.66
Τρεις Θεματικές
N
76
M
3.85
3.71
3.99
SD
.59
Τέσσερεις Θεματικές
N
94
M
3.83
3.73
3.94
SD
.52
Όπως ήταν αναμενόμενο και από τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις, οι φοιτητές/τριες με
μεγαλύτερη εμπειρία σπουδών, δηλαδή όσοι παρακολουθούν πάνω από μία (1) θεματική
ενότητα (από τη 2η έως 4η θεματική τους), διαπιστώθηκαν με μεγαλύτερου επιπέδου
μεταγνωστικές δεξιότητες έναντι αυτών που παρακολουθούσαν την πρώτη θεματική τους.
Αυτές οι διαπιστώσεις έγιναν στις τέσσερις από τις πέντε διαστάσεις των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων: στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση της κατανόησης, στην
διαχείριση πληροφοριών και στην αξιολόγηση. Μόνο η στρατηγική διόρθωσης λάθους
φαίνεται να μένει ανεξάρτητη από την εμπειρία σπουδών των φοιτητών/τριών.
Γενικότερα για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων υπάρχει ανάγκη
επανάληψης των εμπειριών, των οποίων τα αποτελέσματα αναδιαμορφώνουν τα γνωστικά
σχήματα (Παναούρα, 2004). Η βιωματική έκθεση σε συνθήκες, όπως το πρόγραμμα του
μεταπτυχιακού του ΕΑΠ, δημιουργεί και αναπλάθει την προϋπάρχουσα γνώση ώστε σε
επόμενη διδακτική ενότητα να διευκολύνεται η αντιμετώπιση παρόμοιων μελλοντικών
συνθηκών/εργασιών (Hartle, Baviskar, & Smith, 2012). Σύμφωνα με τον Flavell (1979, όπ.
αναφ. στο Μώκος, 2012) οι εμπειρίες που λαμβάνουν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά
από μια γνωστική δραστηριότητα, προσφέρουν εσωτερική ανατροφοδότηση στη λειτουργία
της μεταγνωστικής σκέψης, συνδέουν την παλιά πληροφορία με την νέα και αυξάνουν το
επίπεδο της κατανόησης.
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Τέλος, παρατηρήθηκε στην παρούσα έρευνα πως όσο περισσότερες διδακτικές
ενότητες έχουν παρακολουθήσει οι φοιτητές, τόσο υψηλότερα ποσοστά αυτοπεποίθησης
νιώθουν και τόσο λιγότερο άγχος βιώνουν για την επιτυχία τους.
5.4. Μεταγνωστικές δεξιότητες- Αυτοπεποίθηση
Δείκτης γραμμικής συσχέτισης Pearson r της αυτοπεποίθησης με όλες τις διαστάσεις των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων
Σχεδιασμό Παρακολούθ Στρατηγικές Στρατηγικές Αξιολόγηση
ς
ηση
διαχείρισης
διόρθωσης
κατανόησης πληροφοριών
λάθους
Σχεδιασμός
1
Παρακολούθηση
κατανόησης

.586**
.000

1

Στρατηγικές
διαχείρισης
πληροφοριών
Στρατηγικές διόρθωσης
λάθους

.483**
.000

.649**
.000

1

.327**
.000

.454**
.000

.461**
.000

1

Αξιολόγηση

.453**
.000

,560**
,000

.465**
.000

,371**
.000

1

Αυτοπεποίθηση

.255**
.000

.288**
.000

.252**
.000

.151**
.006

.315**
.000

Όπως ήταν αναμενόμενο από τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα όπως διατυπώθηκαν,
βρέθηκε στην παρούσα έρευνα, σημαντική συσχέτιση της αυτοπεποίθησης με όλες τις
διαστάσεις των μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
Εντοπίστηκε πως οι φοιτητές/τριες με ανεπτυγμένη αυτοπεποίθηση διαθέτουν επίσης
ανεπτυγμένες μεταγνωστικές δεξιότητες και το αντίθετο, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την
υψηλή τελική τους απόδοση (Joo, Bong, & Choi, 2000· Wang & Newlin, 2002· Yukselturk &
Bulut, 2005 όπ., αναφ. στο Yukselturk & Bulut, 2009). Σύμφωνα με την Παναούρα (2004),
«άτομα με υψηλή αυτοεικόνα, έχουν υψηλά κίνητρα, υψηλή ικανότητα αυτοελέγχου και
χρησιμοποιούν ποικιλία μεταγνωστικών στρατηγικών».
Ωστόσο, προτείνεται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί εάν διαθέτουν
πραγματικά υψηλή αυτοπεποίθηση και υψηλές μεταγνωστικές δεξιότητες ή οι φοιτητές/τριες
έδωσαν αυτές τις απαντήσεις ώστε να είναι κοινωνικοί αποδεκτοί, συμβαδίζοντας με τις
πεποιθήσεις και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν προηγούμενους ερευνητές (Stankov, 2000· Dunning et al.,
2003, όπ. αναφ. στο Παναούρα, 2004) πιθανολογείται πως πολλά άτομα δεν προβαίνουν σε
ακριβή αυτοαναπαράσταση του εαυτού τους (υπερεκτίμηση ή υποτίμηση) με αποτέλεσμα
την περιορισμένη ανάπτυξη των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με τον Stankov (2000, όπ. αναφ. στο Παναούρα, 2004) υπάρχουν μαθητές
με χαμηλή επίδοση και χαμηλές μεταγνωστικές δεξιότητες που έχουν την τάση να
υπερεκτιμούν τις δυνατότητές, χωρίς καμία επίγνωση των δυσκολιών τους, με συνέπεια να
μην καταβάλλουν ούτε την ελάχιστη προσπάθεια βελτίωσης (Dunning et al.,2003, όπ. αναφ.
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στο Παναούρα, 2004). Αντίθετα, συναντώνται μαθητές με υψηλές μεταγνωστικές δεξιότητες
που δεν διακατέχονται από υψηλή αυτοεκτίμηση, όντας πάντα πρόθυμοι να αντιμετωπίζουν
καινούρια προβλήματα και να διαχειρίζονται καλύτερα τη μάθησή τους (Demetriou,
Kyriakides & Avraamidou, 2003, όπ. αναφ. στο Παναούρα, 2004).
5.5 Μεταγνωστικές δεξιότητες- Άγχος
Δείκτης γραμμικής συσχέτισης Pearson r του άγχους με όλες τις διαστάσεις των
μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τέλος ο δείκτης γραμμικής συσχέτισης Pearson r του άγχους με
την αυτοπεποίθηση ήταν -.404.
Σχεδιασμός Παρακολούθη
ση
κατανόησης

Σχεδιασμός

Στρατηγικές
διαχείρισης
πληροφοριών

Στρατηγικές
διόρθωσης
λάθους

Αξιολόγηση

1

Παρακολούθηση
κατανόησης

.586**
.000

1

Στρατηγικές
διαχείρισης
πληροφοριών
Στρατηγικές διόρθωσης
λάθους

.483**
.000

.649**
.000

1

.327**
.000

.454**
.000

.461**
.000

1

Αξιολόγηση

.453**
.000

.560**
.000

.465**
.000

.371**
.000

1

Άγχος

-.065
.235

-.092
.095

-.080
.146

.063
.254

-.022
.684

Το αρχικό ερευνητικό ερώτημα δεν μπορεί να απαντηθεί πλήρως και με ακρίβεια
βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας, γι’ αυτό προτείνεται
περαιτέρω έρευνα. Τα ευρήματα έδειξαν πως δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση του άγχους
και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων αν και οι τιμές δείχνουν μια ελαφριά αρνητική
συσχέτιση, όπως αρχικά είχε διατυπωθεί από τις υποθέσεις.
Το σίγουρο είναι ότι παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική και ισχυρά αρνητική
συσχέτιση μεταξύ του άγχους και της αυτοπεποίθησης. Επίσης όπως προαναφέρθηκε η
αυτοπεποίθηση σημείωσε σημαντική στατιστική θετική συσχέτιση με τις μεταγνωστικές
δεξιότητες. Πιθανώς, αυτές οι δύο συσχετίσεις να συνηγορούν πως όντως όσο μειώνονται τα
επίπεδα του άγχους τόσο αυξάνονται οι μεταγνωστικές δεξιότητες (Chapell et al., 2005·
Niemcyzk & Savenye, 2005· Ozturk, Bulut & Koc, 2007, όπ. αναφ. στο Yukselturk & Bulut,
2009).
Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από τους Zhe Wang και Stephen Petrill, υπάρχουν και
οι περιπτώσεις στις οποίες μέτρια επίπεδα άγχους στη μαθησιακή διαδικασία, συσχετίστηκαν
με υψηλές επιδόσεις και υψηλές μεταγνωστικές δεξιότητες, εφόσον κυριαρχούσε υψηλό
κίνητρο για μάθηση (sciencearchives.wordpress.com, χ.ή.).
6. Περιορισμοί και Προτάσεις
Βασικός περιορισμός της έρευνας ήταν το γεγονός ότι τα αποτελέσματα βασίστηκαν σε
απαντήσεις μέσω ερωτηματολογίου και όχι σε παρεμβάσεις και αξιολογήσεις μέσω
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δραστηριοτήτων ή παρακολούθησης των υποκειμένων κάτι που πιθανώς απαιτούσε χρόνο.
Υπήρχε λοιπόν περιορισμός χρόνου, πόρων και ύπαρξη χιλιομετρικής απόστασης
προκειμένου να γινόταν μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα με συνδυασμό ερευνητικών
μεθόδων.
Κάτι που υπογραμμίστηκε παραπάνω είναι ότι τα αποτελέσματα πιθανώς να
στηρίζονται στο πώς η κοινωνία έχει δημιουργήσει πρότυπα για το φύλο και την κάθε
ηλικιακή ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμία των συμμετεχόντων για κοινωνική αποδοχή
(Robson, 2007) ή απλά κοινωνική σύμπνοια ίσως τους ώθησε να αξιολογήσουν ανάλογα τον
εαυτό τους. Για παράδειγμα η κοινωνία θεωρεί πρέπον από κάποιους να δείχνουν
αυτοπεποίθηση έστω κι αν δεν έχουν ή θεωρεί ότι κάποιοι είναι φυσικό να αγχώνονται π.χ.
εφόσον βάση της ηλικίας τους δεν είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν.
Αξίζει να αναφερθεί πως αναδεικνύεται η σημαντικότητα της «κοινωνικοπολιτιστικής θεωρίας» του Vygotsky, οπτική από την οποία αξίζει να επανεξεταστεί το θέμα.
Σύμφωνα με τον Vygotsky δεν αρκεί να μελετήσει κανείς μόνο το εξωτερικό περιβάλλον του
σπουδαστή (όπως έκαναν οι συμπεριφοριστές- και οι περισσότερες έρευνες) ή μόνο το άτομο
(όπως έκανε ο Piaget- και η παρούσα έρευνα), για να κατανοήσει την πολυπλοκότητα της
γνωστικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των γνωστικών σχημάτων εξαρτάται από τα συμβολικά
συστήματα μέσα στα οποία θρέφεται το άτομο. Τα συμβολικά συστήματα αναφέρονται σε
σύμβολα τα οποία δημιουργεί η εκάστοτε κουλτούρα (Κολιάδης, 2002).
Θα μπορούσε ακόμη η έρευνα να διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου,
ώστε το δείγμα να είναι ακόμη πιο μεγάλο και πιο αντιπροσωπευτικό εφόσον θα καλύπτει
μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση.
Επιπλέον προτείνεται να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες στις
οποίες θα προβαίνουν οι ερωτώμενοι για τον έλεγχο των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων, ή
ακόμη να διεξαχθούν συμπληρωματικές συνεντεύξεις και αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων
τους με βάση κάποια κλίμακα. Τέλος, η έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί σε άλλες δομές
και ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
6.1. Συμβουλές- Προτάσεις προς τους φοιτητές
 Να μην κατευθύνονται από τις κοινωνικές νόρμες και τα στερεότυπα για το φύλο και την
ηλικία.
 Να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό περισσότερες μεταγνωστικές
στρατηγικές.
 Να αυτοαξιολογούνται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.
 Να θέτουν στόχους, να αποτιμούν την προσπάθεια και τις ελλείμματα τους.
 Να έχουν κίνητρα για μάθηση ώστε το άγχος τους να είναι δημιουργικό.
 Να συμμετέχουν σε διάφορες μαθησιακές διαδικασίες, ώστε μέσω της εμπειρίας να
αναδομούνται τα γνωστικά τους σχήματα.
 Να μην επαναπαύονται ότι έχουν προσεγγίσει πλήρως την γνώση, όχι χαμηλή
αυτοπεποίθηση αλλά όχι και υπέρμετρη.
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«Δύο Διαφορετικές Όψεις του Ναρκισσισμού
Ο Ρόλος του Facebook στην Αυτοεκτίμηση και την Ψυχική Υγεία»
Abstract:
It was investigated the way participants can preserve their mental health through managing
their self confidence on facebook. Narcissistic and depressive personality traits were incuded
and the kind of posts they used as well highlighting the way they treated their self confidence.
Not stable connection of the role of the self esteem nor of the the narcissistic and depressive
personalities traits with their posts on facebook came up from the literature review. An effort
was made to clarify the common origin of these seemingly opposed personalities. The
participants completed the Narcissistic Spectrum Scale and the Zung depression and
Narcissistic Personality questionnares as well. Through facebook snowball sampling was
used. Pearson correlation was used to clarify the assumptions. Small correlation not statistic
significant came up between narcissistic traits and selfie posts (r = -.159, p > .05). Partial
clarification towards narcissistic origin and spectrum existence where participants’ traits are
moving came up as well depending on the way they base their self esteem on facebook. The
above was based on the positive correlation between the scores of the Narcissistic Personality
Inventory and Extreme Narcissism of the Narcissist Spectrum Scale as expected (r = .464, p <
.01) and from the not positive scores from the Zung Depressive scale and Echoism of the
Narcissistic Spectrum Scale which was not expected (r = - .028, p > .05). Further research
required for the clarification both of the methodological as of the individual variables and
measurments scales which may affected the results.
Keywords: Narcissist traits, depressive traits, mental health, facebook, self esteem,
Ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, καταθλιπτικά χαρακτηριστικά, ψυχική υγεία, facebook,
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1. Εισαγωγή: Η ψυχική υγεία ως αποτέλεσμα ισορροπίας μεταξύ ατομικών και
κοινωνικών πηγών αυτοεκτίμησης.
Ο τρόπος μέσω του οποίου επιτελείται ο χειρισμός της αυτοεκτίμησης αφορά ένα πλήθος
θεωριών οι οποίες σχετίζονται με την αυτοεικόνα. Η κοινωνική αυτοεκτίμηση αφορά τις
απόψεις των άλλων οι οποίες καθορίζουν τη γνώση της ατομικής αξίας. Όσον αφορά την
απόκτηση μιας ατομικής αυτοεκτίμησης, η οποία δε συμπεριλαμβάνει άλλα πρόσωπα στον
καθορισμό της, αυτή μπορεί να επιτευχθεί με ένα προσωπικό αναστοχασμό και με το τρόπο
αυτό να γίνει αντιληπτός για το άτομο ο λόγος που προβαίνει σε μια πράξη ή όχι. Άλλος
τρόπος μέσω του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η αυτοαξιολόγηση είναι μέσω της κοινωνικής
σύγκρισης. Σύμφωνα με αυτό το τρόπο επιδίωξη του ατόμου είναι η σύγκριση του ατομικού
εαυτού με τους άλλους ως προς την κατανόηση των προσωπικών του χαρακτηριστικών. Σε
πιθανή διαφωνία δε, προσπάθεια γίνεται για αλλαγή της προσωπικής άποψης πάνω σε
ορισμένα χαρακτηριστικά ή της άποψης του άλλου προσώπου με το οποίο συνδιαλέγεται.
Τέλος μπορεί να αποφευχθεί η σύγκριση μεταξύ αυτών (Hogg και Vaughan, 2010). Η
κοινωνική σύγκριση αποτελεί τη συμπερίληψη τόσο της ατομικής-εσωτερικής όσο και της
κοινωνικής-εξωτερικής συνεισφοράς στο χτίσιμο της αυτοεκτίμησης. Τα χαρακτηριστικά τα
οποία αποκομίζει το άτομο για τον προσωπικό του εαυτό θα διαχειριστεί προκειμένου να
διατηρήσει την αυτοεκτίμηση του σε υψηλό επίπεδο (Παπάνης, 2011). Παράλληλα, μέσω της
αποφυγής μιας αυτοανακολουθίας (Hogg και Vaughan, 2010), προσπάθεια θα γίνει να
διατηρηθεί η αυτοεκτίμηση σε ένα σταθερό επίπεδο σε όλα τα πλαίσια αλληλεπίδρασης. Η
ύπαρξη διαφορετικών πλαισίων μέσα στα οποία το άτομο καλείτει να επιτύχει τον παραπάνω
στόχο υποδηλώνει και τους διαφορετικούς ρόλους τους οποίους θα πρέπει να υποδυθεί
(Κοκκινάκη, 2006) έτσι ώστε να εξασφαλίζει κάθε φορά μια σταθερή και υψηλή
αυτοεκτίμηση. Ο ρόλος μιας θετικής κοινωνικής ταυτότητας θα εξασφαλίσει εν τέλει την
φυγή από μια ενδεχόμενη κατάθλιψη (Cruwys, Haslam, Dingle, Haslam και Jetten, 2014).
Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη διατήρησης μιας θετικής εικόνας για τον
εαυτό τόσο από εσωτερικές όσο και εξωτερικές πηγές. Η συμπερίληψη ατομικών
επιτευγμάτων και μιας θετικής κοινωνικής ανατροφοδότησης στο χτίσιμο της αυτοεκτίμησης
διασφαλίζει την σταθερότητα του χαρακτηριστικού αυτού η απλή μέτρηση του οποίου δεν
διασφαλίζει πάντα την καλή ψυχική υγεία. Η συνθήκη αυτή επιτυγχάνει τη διατήρηση καλής
ψυχολογικής και διαπροσωπικής προσαρμογής και εν τέλει την επίτευξη της καλής ψυχικής
υγείας.
2. Η προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά της ως βάση αξιολόγησης της ψυχικής
υγείας
Η προσωπικότητα στο χώρο της ψυχικής υγείας κατέχει σημαίνον ρόλο όταν τα
χαρακτηριστικά της οδηγούν σε συμπεριφορές επιβλαβής για την υγεία. Αποτελεί πεδίο
μελέτης της παθολογίας και συμπεριλαμβάνεται ως διάγνωση στην κλινική πρακτική όπως
αυτή εκφράζεται μέσω του διαφοροδιαγνωστικού εγχειριδίου DSM-V. Παρουσιάζει δέκα
υποκατηγορίες όπως π.χ. είναι ναρκισσιστική, η αντικοινωνική, η σχιζοειδή και η οριακή
διαταραχή προσωπικότητας (American Psychiatric Association Staff, Kernberg, 2013).
3. Ναρκισσισμός ως έμφυτο ατομικό στοιχείο στη δόμηση της προσωπικότητας
Η ατομική ανάπτυξη καλύπτει την ικανοποίηση των απαραιτήτων ενστίκτων επιβίωσης
(Μπακιρτζόγλου, χ.χ.) ενώ η εξέλιξη η οποία συνδέει το άτομο με το υπόλοιπο κοινωνικό
περιβάλλον αφορά την ενόρμηση. Τα ένστικτα αποτελούν τη συνέχεια από ένα πρωταρχικό
με τη γέννηση μη συγκρουσιακό ναρκισσισμό όπου το παιδί ενωμένο με τη μητέρα
απολαμβάνει το «Ιδεώδες Εγώ» της ύπαρξης του όπως αναφέρει ο Grunberger (Δημόπουλος,
2010). Η ενόρμηση ως έννοια καλύπτει την ευχαρίστηση που προέρχεται από συμπεριφορές
ιδιοσυγκρασιακής και περιβαλλοντικής προέλευσης (Μπρέννερ, 2012). Η χρυσή τομή των
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παραπάνω σπρώχνει το άτομο προς μια υγιή εξέλιξη, του υγιούς ναρκισσισμού. Όταν από
την άλλη πλευρά οι ενορμήσεις κα ο πρωταρχικός ναρκισσισμός δεν εναρμονίζονται, τότε
γεννάται η κατάθλιψη δείγμα της ναρκισσιστικής προελέυσεως της (Δημόπουλος, 2010). Η
ισορροπία που προκύπτει μεταξύ ακραίων καταστάσεων καταθλιπτικής και ναρκσισσιστικής
σύγκρουσης αποτελεί την έκφραση ενός υγιούς ναρκισσισμού απαραίτητου για την ανάπτυξη
και εξέλιξη του ατόμου (Μπακιρτζόγλου, 2013). Στόχος στην καθημερινότητα του ατόμου
είναι η διασφάλιση αυτής της αρχής μέσα από ηθικές διεξόδους καθώς αλληλεπιδρά με το
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο (Pervin και John, 2001).
Η επένδυση του εαυτού με υγιή ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά μέσω της
αλληλεπίδρασης με άλλους αποτελεί το συμπλήρωμα το οποίο έρχεται να προστεθεί στις
πρώιμες ενστικτώδες όσο και αναγκαίες ναρκισσιστικές συμπεριφορές επιβίωσης. Η
επένδυση αυτή, σε υγιή πλαίσια, διαμοιράζεται μεταξύ του ατόμου και των λοιπών
ανθρώπων ως μια ισόρροπη και φυσιολογική συνέχεια από το αυτοερωτικό στάδιο της
παιδικής ηλικίας στην μετέπειτα απαραίτητη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων (Freud, 1914).
Με το τρόπο αυτό εξασφαλίζει τόσο την ατομική επιβίωση βασισμένη σε ατομικά
χαρακτηριστικά όσο και τα οφέλη που μπορούν να καρπωθούν από την υγιή σύνδεση με το
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου τα κοινωνικά πλαίσια αλληλεπίδρασης μέσα στα
οποία κινείται το άτομο κάθε φορά επιβάλλουν αυτό να προσαρμόζει όσο και να εκφράζει με
κατάλληλο τρόπο τη συμπεριφορά του η οποία στη μια άκρη παίρνει τη μορφή μιας
καταθλιπτικής ενώ στην άλλη μιας ναρκισσιστικής συμπεριφοράς. Η ύπαρξη ενός τέτοιου
χαρακτηρολογικού φάσματος καθώς και σε ένα βαθμό ενός ναρκισσιστικού εαυτού
ενισχύεται από την ύπαρξη του ενημερωτικού τεστ NSS-Narcissistic Spectrum Scale
(Κλίμακα Φάσματος Ναρκσσισμού) σχετικά με τον ναρκισσισμό. Το συγκεκριμένο τεστ,
επινόηση του Craig Malkin, κατατάσσει τους εξεταζόμενους σε μια από τις τρεις κατηγορίες
ναρκισσισμού του ακραίου, του υγιούς και του ηχωισμού. Ο ηχωισμός αποτελεί τη μορφή
του ναρκισσισμού όπου τα έκδηλα χαρακτηριστικά του εκλείπουν ενώ το άτομο ζει σαν ηχό
των άλλων καταπατώντας τα δικά του θέλω. Τα άτομα αυτά παρουσιάζονται πολλές φορές
ως καταθλιπτικά (Malkin, 2015).
4. Ναρκισσισμός και κατάθλιψη ως μορφές συμπεριφορές. Ο ρόλος της γονεϊκής
ανατροφής.
Ο ναρκισσισμός και η κατάθλιψη ως μορφές συμπεριφοράς έχουν αφετηρία την παιδική
ηλικία (Σπανού, Καζάνη, Τριπόδης, 2008). Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας υπεύθυνοι
για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού είναι οι γονείς. Η κακοποίηση ή παραμέληση των
παιδιών σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία από την πλευρά των γονέων όσον αφορά την κάλυψη
των αναγκών τους μπορεί να τα οδηγήσει, ως ενήλικες πλέον, μέχρι και την παθολογία της
συμπεριφοράς τους (Johnson, Cohen, Brown, Smailes και Bernstein, 1999).
Κάθε μια από τις παραπάνω συμπεριφορές φαινομενικά παρουσιάζουν αντίθετα
χαρακτηριστικά. Ο όρος της ναρκισσιστικής νεύρωσης και η σύνδεση αυτής με την
μελαγχολία στην χαρακτηρολογική μορφή τους (Laplanche και Pontalis, 1986), αναδεικνύει
την κοινή κατά τα άλλα βάση μεταξύ των δύο. Κάτι αντίστοιχο αναδεικνύει και η μέσω της
αίσθησης της παντοδυναμίας συμπεριφορά, που κατά τα άλλα εμπίπτει στο ναρκισσιστικό
φάσμα προσωπικότητας, όταν αυτή εκφράζει φαντασίωση αυτοκτονίας (Γκάμπαρντ, 2010).
Μια μικρή σύνοψη χαρακτηριστικών καταθλιπτικής συμπεριφοράς αφορούν όπως
υπερπροστατευτικότητα, ταπεινοφροσύνη, ετοιμότητα για ειρηνική διαυθέτηση, υπερβολική
υπομονή τοποθετημένη σε ιδεολογικές βάσεις, γκρίνια, αυτοκριτική, αυτομομφή και
αυτοτιμωρία μέχρι τα όρια και της αυτοκαταστροφής (Reimann, 1994). Χαρακτηριστικά της
ναρκισσιστικής συμπεριφοράς αφορούν όπως η υπερβολική αναφορά στον εαυτό μέσω του
λόγου ή της αυτοεικόνας και η ανάγκη για προσοχή και θαυμασμό. Το άτομο επίσης μπορεί
να πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερος και κατέχει ταλέντα που δεν έχει άλλος καθώς και να πιστεύει
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ότι τα κατορθώματα του είναι μοναδικά και να θέτει μη ρεαλιστικούς στόχους. Μπορεί τέλος
να μην τον ενδιαφέρει για το πως αισθάνονται οι άλλοι ενώ κάνει τα πάντα για να κερδίσει
όταν ασχολείται με διάφορα θέματα φαντασιώμενος απεριόριστη δύναμη και επιτυχία
(WebMD, 2016).
Η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της μιας ή της άλλης μορφής συμπεριφοράς
προυποθέτει ένα διαφορετικό τρόπο ψυχικής λειτουργίας. Από τη μια πλευρά όταν το άτομο
προβαίνει σε ταυτίσεις με τους άλλους καθιστά παράλληλα την ύπαρξή τους απαραίτητη
λόγω ότι με την παρουσία τους και μόνο αναπληρώνει ότι υπήρξε κάποτε ή απλά ένα
κομμάτι εαυτού παρελθοντικό, ότι είναι τώρα ή ότι θα ήθελε να είναι ή να γίνει
(Μπακιρτζόγλου, 2016). Η ταύτιση αυτή μπορεί να φτάσει σε σημείο εξάρτησης με το άτομο
να καταπατά τις προσωπικές του επιθυμίες για την ικανοποίηση των άλλων καθώς η σύνδεση
μαζί τους και μόνο αποτελεί πηγή αναπλήρωσης των προσωπικών του αναγκών
(Ζακυνθινάκη, 2010). Αυτού του τύπου οι συμπεριφορές θα αποτελέσουν τη βάση για τη
κατάθλιψη όταν τα εξωτερικά κριτήρια δεν θα ανταποκρίνονται στις αρχικές του προβλέψεις
(Reimann, 1994). Τέτοιου είδους συμπεριφορές δε λαμβάνονται ως ναρκισσιστικές και τα
χαρακτηριστικά του ναρκισσισμού παραμένουν συγκαλυμένα. Την ιδέα του συγκαλυμένου
ναρκισσισμού εκφράζει ο Henry Murrray και τη μέτρηση του την μετουσιώνει σε μορφή
ερωτηματολογίου ο Jonathan Cheek (Hendin και Cheek, 1997). Από την άλλη πλευρά όταν
κάποιος καθοδηγεί τη συμπεριφορά του έτσι ώστε οι υπόλοιποι να καθίστανται αντικείμενα
αναπλήρωσης των συναισθηματικών αναγκών που ποτέ δεν πήρε ή δρα ορμώμενος από μια
συνέχεια έλλειψης των ορίων που απολάμβανε ως παιδί ή ακόμη τέλος όταν ο ίδιος αποτελεί
για τους γονείς του μια ναρκισσιστική προέκταση των προβολικών τους επιθυμιών,
δημιουργείται τότε γόνιμο έδαφος όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν τα έκδηλα
χαρακτηριστικά της ναρκισσιστικής συμπεριφοράς (Young, Klosko και Weishaar, 2015). Σε
αυτή τη περίπτωση η σύνδεση μεταξύ του νάρκισσου και των υπολοίπων αποτελεί
παράλληλα και την πηγή εκμετάλλευσης των δεύτερων από τον πρώτο προς κάλυψη των
αναγκών του (Μπακιρτζόγλου, 2013).
Ως συμπέρασμα καταλήγει η ύπαρξη μιας συνέχειας στα χαρακτηριστικά των
συγκεκριμένων προσωπικοτήτων. Τα δύο άκρα εμφανίζονται λόγω της ακραίας μορφής που
μπορεί να πάρει η υπερβολική έκφραση ή απόλυτη απουσία της συναισθηματικής ζεστασιάς
από την πλευρά του γονέα προς το παιδί με το περιβάλλον τελικά να αποτελεί σημαντικό
παράγοντα στη πορεία διαμόρφωσης της μιας ή της άλλης προσωπικότητας. Η χρυσή τομή
ως έκφραση ισορροπίας μέσα στο εκάστοτε πλαίσιο αλληλεπίδρασης είναι ο επιθυμητός
στόχος για κάθε άτομο όπως άλλωστε αυτό τείνει να θεωρείται φυσιολογικό μέσα από την
έννοια της νόρμας.
5. Έρευνες για τη σχέση αυτοεκτίμησης με τις ναρκισσιστικές και καταθλιπτικές
προσωπικότητες
Έρευνες συσχετίζουν την υψηλή αυτοεκτίμηση ως χαρακτηριστικό το οποίο ακολουθεί τις
ναρκισσιστικές προσωπικότητες (Emmons, 2010) ενώ άλλες τις καταθλιπτικές (Sowislo και
Orth, 2013). Οι Raskin, Novacek και Hogan (1991) σε έρευνά τους εντοπίζουν διακυμάνσεις
στο χαρακτηριστικό της αυτοεκτίμησης μεταξύ ατόμων με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά.
Την ευμετάβλητη μορφή της αυτοεκτίμησης ως χαρακτηριστικό της ναρκισσιστικής
προσωπικότητας επιβεβαιώνει ο Zeigler-Hill (2005) ο οποίος μέσα από την έρευνα του
συμπεραίνει την ύπαρξη μιας εύθραυστης εξωτερικευμένης αυτοεκτίμησης σε αυτού του
είδους τις προσωπικότητες. Τα άτομα αυτά συνήθως συνδέονται με δυσκολίες ψυχολογικής
προσαρμογής και διαταραγμένες διαπροσωπικές σχέσεις σε αντίθεση με τα άτομα που
επιδεικνύουν εκτός της εξωτερικευμένης και μια εσωτερικευμένη σταθερότητα στο
χαρακτηριστικό της αυτοεκτίμησης γεγονός το οποίο τους οδηγεί εν τέλει και σε καλύτερη
ψυχολογική υγεία. Τη σταθερή εσωτερικευμένη αλλά και εξωτερικευμένη αυτοεκτίμηση στη
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συμβολή της καλής υγείας αναδεικνύει και η έρευνα του Καρκανεβάτου (2014). Σύμφωνα με
αυτή την έρευνα υγιή άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να παρουσιάζουν τόσο ένα
εξατομικευμένο εαυτό, όπου αντλούν από τα ίδια τους τα επιτεύγματα αυτοεκτίμηση, όσο
και μια τάση συναναστροφής με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο ως προς την ανάπτυξη υγιών
πλαισίων μέσα από τα οποία επωφελούνται. Αντιθέτως, οι ναρκισσιστικές προσωπικότητες,
δε συσχετίζονται καθόλου με τρίτους με σκοπό την αύξηση της αυτοεκτίμησής τους μέσω
της ανταλλαγής αγαθών καθώς διατηρούν για τους εαυτούς τους μια αποστασιωποιημένη
εικόνα ως προς το κομμάτι αυτό. Τέλος, οι ναρκισσιστικές προσωπικότητες, στην ίδια
έρευνα, συσχετίζονται με τον ακραία εξατομικευμένο εαυτό γεγονός που επιβεβαιώνει την
απόσταση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο και την τάση να αντλούν αξία για τον εαυτό
τους από προσωπικά επιτεύγματα και μόνο. Η διατήρηση της αυτοεκτίμησης σε σταθερά και
υψηλά επίπεδα μέσα από την έρευνα των Sedikides, Rudich, Gregg, Kumashiro και Rusbult
(2004) έχει συσχετιστεί γραμμικά με την ευημερία αλλά και τον ναρκισσισμό. Σε έρευνα
τους οι Cambell, Rudich και Sedikides (2002) συσχετίζουν τον ναρκισσισμό με την υψηλή
αυτοεκτίμηση αλλά ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επιδεικνύουν ναρκισσιστικά
άτομα όπως νοητικές ικανότητες και εξωστρέφεια. Άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση που
συγκρίνονται μαζί τους συνδέονται όχι μόνο με τα περισσότερα χαρακτηριστικά τα οποία
εμφανίζουν οι νάρκισσοι αλλά και με χαρακτηριστικά όπως ηθική, συναισθηματική
σταθερότητα και φιλοφροσύνη.
6. Η επίδραση του facebook στην αυτοεκτίμηση και την προσωπικότητα. Σχετικές
έρευνες
Ένα από τα κοινωνικά πλαίσια τα οποία χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ώστε να διατηρούν σε
υψηλά επίπεδα την αυτοεκτίμηση τους είναι ο δικτυακός ιστότοπος facebook (Gonzales και
Hancock, 2011). Οι Blachnio, Przepiorka και Rudnicka (2016), μέσα από έρευνα με 653
Πολωνούς, αναδεικνύουν τη θετική συσχέτιση μεταξύ του ναρκισσισμού και της αυξημένης
δικτυακής χρήσης. Επίσης βρίσκουν σύνδεση μεταξύ της χρήσης facebook και της υψηλής
αυτοεκτίμησης. Η Mehdizadeh (2010) μέσα από δική της έρευνα εντοπίζει σύνδεση μεταξύ
ναρκισσισμού και της υψηλής δικτυακής χρήσης η οποία όμως δε συνοδεύεται από υψηλή
αυτοεκτίμηση. Ωστόσο ο ναρκσισισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση συσχετίζεται με την
ανάρτηση υλικού που αφορά την προσωπική προβολή. Οι Kalpidou, Costin και Morris
(2011) αναδεικνύει την αρνητική σχέση μεταξύ του χρόνου που σπαταλά κάποιος στο
facebook και τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι Young και Rogers (2009) βρίσκει ότι η
παθολογική χρήση facebook συνδέεται με σημαντικά ποσοστά κατάθλιψης χαρακτηριστικό
της οποίας είναι και η χαμηλή αυτοεκτίμηση (Μπαγανά, 2007). Άλλη έρευνα δε φτάνει
απλώς σε κοινά αποτελέσματα αλλά παράλληλα δίνει την δική της εκδοχή σχετικά με το
λόγο για τον οποίο κάποιο άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνει να εκμεταλλευτεί το
όφελος που μπορεί να του προσφέρει το κοινωνικό κεφάλαιο μέσω του κοινωνικόύ δικτύου.
Σύμφωνα με την έρευνα αυτό συμβαίνει λόγω της γεφύρωσης του χάσματος που προσφέρει
το facebook καθώς καλύπτει την επαφή με το κοινωνικό σύνολο και τα οφέλη από αυτό από
τη μια πλευρά και την ντροπαλότητα ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας των
ατόμων αυτών από την άλλη (Omolayo, Balogun και Omole, 2010). Αναφορά σε
επικοινωνιακούς λόγους και κοινωνική στήριξη μέσω του facebook για τους χρήστες του
καθώς επίσης και σύνδεση του στοιχείου της ντροπαλότητας ως χαρακτηριστικό της
προσωπικότητάς τους αναφέρουν μέσα από την έρευνά τους και οι Ross et al. (2009). Μέσα
από την ίδια έρευνα αναφoρά γίνεται επίσης για τη σύνδεση της ναρκισσιστικής
προσωπικότητας και της χρήσης facebook. Οι Jelenchick, Eickhoff και Moreno (2013) δεν
εντοπίζουν σχέση μεταξύ κλινικής κατάθλιψης και χρήσης διαδικτύου και άφησαν να
εννοηθεί η όποια σχέση τους ίσως αφορά μια πιθανή προδιάθεση των συμμετεχόντων να
αναπτύξουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Οι Moreno et al. (2011) στην έρευνα τους
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αναδεικνύουν ένα στοιχείο «αυτοϊασης» των χρηστών με καταθλιπτικά χαρακτηριστικά
μέσω facebook καθώς διερευνούν τις αναρτήσεις τους και διαπιστώνουν ότι η ανταπόκριση
ενός τουλάχιστον δικτυακού φίλου συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες να συζητήσουν
δημόσια εντός του δικτυακού ιστότοπου το πρόβλημά τους. Την ανταλλαγή κειμένων σε μια
προσπάθεια προσωπικής αυτοϊασης και απαλλαγής από τη μοναξιά μέσω του facebook
αναφέρουν και οι Ross et al. (2009). Συγκεκριμένα συνδέουν τα άτομα αυτά με υψηλό σκορ
στο χαρακτηριστικό του νευρωτισμού μέσα από το ΝΕΟ-PR ερωτηματολόγιο
προσωπικότητας.
Ο νευρωτισμός ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας το οποίο σχετίζεται με
υψηλή ευαισθησία απέναντι σε απειλή (Ross et al., 2009) θα μπορούσε να συνδεθεί με άτομα
που παρουσιάζουν καταθλιπτικά χαρακτηριστικά όταν τα εξωτερικά περιβαλλοντικά
κριτήρια τα οποία αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την κάλυψη των εσωτερικών
ψυχικών τους αναγκών δεν επαρκούν (Reimann, 1994). Ο νευρωτισμός άλλωστε ως
χαρακτηριστικό προσωπικότητας εμπερικλείει το άγχος βάση της Ψυχαναλυτικής θεωρίας
(Μητρούση, Τραυλός, Κούκια και Ζυγά, χ.χ.) ενώ παράλληλα αποτελεί μαζί με την
κατάθλιψη την υποκλίμακα του ηχωϊσμού στη κλίμακα φάσματος ναρκισσισμού (Malkin,
2015). Τη χρήση facebook ως πιθανού εργαλείου καταπολέμησης της κατάθλιψης
προσπαθούν να αναδείξουν οι Kross et al. (2013) οι οποίοι μελέτησαν συμμετέχοντες και
διεπίστωσαν ότι η χρήση του ούτε σε βραχύχρονη αλλά ούτε και σε μακρόχρονη βάση
συνδέεται με ποσοστά ευημερίας. Σύμφωνα με τους Kross et al. (2013) η απευθείας σύνδεση
με άλλους ανθρώπους αποτελεί τη συνθήκη που διατηρεί τα ποσοστά ευημερίας σε υψηλά
επίπεδα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει όπως αναφέρει η έρευνα μια υπονόμευση και
παράλληλα μια φαινομενική καταπολέμηση της κατάθλιψης μέσω facebook.
7. Συμπέρασμα
Άτομα με καταθλιπτική και ναρκισσιστική προσωπικότητα τείνουν να χρησιμοποιούν το
facebook για διαφορετικούς λόγους. Λαμβάνοντας υπόψη τα διφορούμενα αποτελέσματα
των ερευνών όσον αφορά τη συσχέτιση της ναρκισσιστικής και καταθλιπτικής
προσωπικότητας με την αυτοεκτίμηση γίνεται εμφανής η μεταβαλότητα του
χαρακτηριστικού αυτού ως στοιχείο της μιας ή της άλλης προσωπικότητας. Οι
ναρκισσιστικές προσωπικότητες επιδιώκουν την ανάπτυξη μιας ακραίας εσωτερικευμένης
αυτοεκτίμησης ενώ η όποια επαφή τους με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο απορρέει από την
ανάγκη εκμετάλλευσης αυτού. Αντιθέτως, η υπερεπένδυση σε άλλα άτομα και η ανάπτυξη
μιας εξωτερικευμένης αυτοεκτίμησης βασισμένης αποκλειστικά σε αυτά, αδυνατίζει το
ατομικό ναρκισσιστικό στοιχείο γεγονός το οποίο στην ακραία του μορφή οδηγεί την
ατομική ύπαρξη να επιτυγχάνεται μόνο μέσω της «ζωής των άλλων».
Η ικανότητα διαχώρησης των ορίων μεταξύ του ατομικού εαυτού και των άλλων
καθώς και η αμοιβαία ικανοποίηση αναγκών στα πλαίσια μιας ισόρροπης ατομικής
ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό δείκτη καλής ψυχικής υγείας. Στην καθημερινότητα γίνεται
προσπάθεια διατήρησης καλής ψυχικής υγείας πότε μέσω του φαινομένου του ηχωϊσμού,
πότε μέσω της ακραίας μορφής ναρκισσισμού και πότε μέσω μιας ενδιάμεσης υγιούς
προσπάθειας. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη σημαντικότητα των παραγόντων που γεννούν
συμπεριφορές βασισμένες στις ατομικές διαφορές προς κάλυψη των προσωπικών αναγκών.
Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στη θεωρία για το ναρκισσιστικό στοιχείο που
ενυπάρχει στην προσωπικότητα των ανθρώπων όπως αυτό γίνεται φανερό μέσω της έκδηλης
(ακραίας) ή συγκαλυμένης (ηχωισμός) μορφής που αυτό καταλαμβάνει και αναδεικνύει το
NNS (Narcissistic Spectrum Scale) ερωτηματολόγιο.
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8. Σκοπός της παρούσας έρευνας
Η παρούσα έρευνα στηρίζεται στο γεγονός ότι τα διαφορετικά είδη αναρτήσεων στο
facebook βασίζονται στον τρόπο μέσω του οποίου επενδύει κάθε άτομο στην ανάπτυξη και
διατήρηση της αυτοεκτίμησής του. Το γεγονός αυτό, εν τέλει, θα τον οδηγήσει στη
διατηρήση της καλής ψυχικής του υγείας.
Πιο συγκεκριμένα την παρούσα έρευνα ενδιαφέρει να αναδείξει μέσω του facebook ότι τα
σκορ των συμμετεχόντων στην NPI κλίμακα θα συσχετιστούν θετικά με τον ακραίο
ναρκισσισμό της NSS κλίμακας ενώ αντίστοιχα τα σκορ στην κλίμακα Zung θα
συσχετιστούν θετικά με τον ηχωϊσμό της κλίμακας NSS.
Επίσης η παρούσα έρευνα ενδιαφέρεται να αναδείξει ότι τα σκορ των συμμετεχόντων στο
NPI (Narcissistic Personality Inventory) ερωτηματολόγιο σχετίζονται θετικά με τις
αναρτήσεις selfies στο facebook ενώ αντίστοιχα τα σκορ τους στην κλίμακα κατάθλιψης
Zung σχετίζονται θετικά με τις αναρτήσεις με κείμενα.
9. Μεθοδολογία
9.1 Σχεδιασμός
Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου για κοινωνικές
επιστήμες (SPSS) και περιέλαβαν μη πειραματικό σχεδιασμό ανάλυσης συσχέτισης
Pearson’s Correlation και για τα δύο ερευνητικά ερωτήματα. Σύνολο 6 μετρήσεις
μεταβλητών τις οποίες αποτέλεσαν οι βαθμολογίες όπως αυτές προέκυψαν από α) την
Κλίμακα Zung για την αυτοαξιολόγηση της κατάθλιψης, β) το τεστ NPI (Narcissistic
Personality Inventory), γ) την υποκλίμακα του ακραίου ναρκισσισμού στο NSS (Narcissistic
Spectrum Scale) ερωτηματολόγιο, δ) την υποκλίμακα του ηχωϊσμού στο NSS
ερωτηματολόγιο, δ) τον αριθμό αναρτήσεων (selfies) και ε) τον αριθμό αναρτήσεων με
κείμενα. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα συσχέτισε τα σκορ κάθε συμμετέχοντα σε κάθε μια
από τις κλίμακες NPI και Zung με τα αντίστοιχα σκορ στις υποκλίμακες του ακραίου
ναρκισσισμού και του ηχωϊσμού της κλίμακας φάσματος ναρκισσισμού (NSS).
Πραγματοποιήθηκαν επίσης αντίστροφες συσχετίσεις έτσι ώστε να συσχετισθούν τα σκορ
της κλίμακας NPI με τα σκορ του ηχωισμού της κλίμακας NSS καθώς και τα σκορ της
κλίμακας Zung με τα σκορ της κλίμακας στο NPI προς επιβεβαίωση των παραπάνω σχέσεων.
Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις εντός της κλίμακας NSS με τα σκορ του
ακραίου ναρκισσισμού και του ηχωισμού. Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα
συσχετίστηκαν τα σκορ των συμμετεχόντων στα NPI και Zung ερωτηματολόγια με τις
αναρτήσεις τους στο facebook. Αντίστροφες συσχετίσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των
σκορ στα NPI και NSS ερωτηματολόγια και των αναρτήσεων με κείμενα και selfies
αντίστοιχα προς επιβεβαίωση των παραπάνω σχέσεων.
9.2 Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά Ν= 81 άτομα (Ν1= 56 άνδρες, Ν2= 25 γυναίκες). (Μ.Ο.=
32 χρονών, Τ.Α.= 7,12). Η συλλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας
μέσω facebook με την προϋπόθεση ότι όλοι ήταν ενήλικες και διατηρούσαν προσωπικό
λογαριασμό στο συγκεκριμένο δικτυακό ιστότοπο.
9.3 Εργαλεία
Κλίμακα Zung για την αυτοαξιολόγηση της κατάθλιψης
Η κλίμακα αυτοαξιολόγησης της κατάθλιψης Zung αποτελεί μια κλίμακα μέτρησης η οποία
σχεδιάστηκε από τον W. W. Zung (Zung, 1965) για τη μέτρηση καταθλιπτικών
συμπτωμάτων. Η στάθμιση της ελληνικής της έκδοσης έγινε από τους Fountoulakis et al.
(2001).
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Ερωτηματολόγιο ναρκισσιστικής προσωπικότητας (NPI)
Για τη μέτρηση του ναρκισσισμού χρησιμοποίηθηκε η μετάφραση του αγγλικού NPI
(Narcissistic Personality Inventory) από τους Raskin και Hall (1979, αναφέρεται στους
Cambell και Miller, 2011) στην ελληνική του μετάφραση από τους Κοκκώση, Βασλαμτζή,
Αναγνωστόπουλο και Μαρκίδη (1998, αναφέρεται στους Cambell και Miller, 2011) η οποία
ανήκει στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών –
Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Αποτελείται από 30 ζεύγη ερωτήσεων έναντι 40 της αμερικανικής
έκδοσης.
Κλίμακα φάσματος ναρκισσισμού(NSS)
Η κλίμακα φάσματος ναρκισσισμού επινόηση του Craig Malkin αποτελεί μία κλίμακα η
οποία αξιολογεί τη συμπεριφορά και κατατάσσει σε ποια από τις τρεις υποκλίμακες
ηχωϊσμού, υγιούς και ακραίου ναρκισσισμού ανήκει το άτομο το οποίο συμπληρώνει την
κλίμακα. Το συγκεκριμένο τεστ είναι ενημερωτικό και όχι διαγνωστικό. Στην κατηγορία του
ηχωϊσμού τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά παραμένουν συγκαλυμμένα και το άτομο
εστιάζει στους άλλους παραβλέποντας τα δικά του συμφέροντα. Μπορεί δε να παρουσιάζεται
ως καταθλιπτικό ή αγχωτικό. Για τη χρήση της συγκεκριμένης κλίμακας στην παρούσα
έρευνα πραγματοποιήθηκε μικρούς κλίμακας πιλοτική έρευνα προκειμένου να ελεγχθεί η
εγκυρότητα όψεως της καθώς δε υπήρχε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Από
την πιλοτική έρευνα προέκυψε ο συνολικός δείκτης Chronbach’s a = .616 καθώς και οι
επιμέρους για την υποκλίμακα του ακραίου ναρκισσισμού με a = .787 και του ηχωϊσμού με a
= .706 τα οποία επέτρεψαν τελικώς τη συμπερίληψη των υποκλιμάκων του ακραίου
ναρκισσισμού και του ηχωϊσμού στην έρευνα.
9.4 Διαδικασία
Η διαδικασία συλλογής των συμμετεχόντων περιλάμβανε ηλεκτρονικό έντυπο του
ερωτηματολογίου το οποίο αρχικά εστάλη σε ένα τυχαίο φίλο του ερευνητή στο facebook και
έπειτα με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας συλλέχτηκαν Ν=81 συμμετέχοντες. Σε κάθε ένα από
αυτούς δόθηκε φόρμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης την οποία αφού υπέγραψαν
εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Για κάθε συμμετέχοντα ζητήθηκε να
συνεχίσει στην διαδικασία εάν επιθμεί με την προϋπόθεση ότι διατηρεί προσωπικό
λογαριασμό στην ιστοσελίδα facebook καθώς και ότι είναι ενήλικας. Για όσους συνέχισαν
ζητήθηκε επίσης να συμπληρώσουν το φύλο και την ηλικία τους στοιχεία τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν ως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που έλαβαν
μέρος στην έρευνα. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια α) το Zung
(αυτοσυμπληρούμενη κλίμακα αξιολόγησης της κατάθλιψης), β) το NPI (Narcissistic
Personality Inventory) για τη μέτρηση της ναρκσισιστικής προσωπικότητας και γ) το NSS
(Narcissistic Spectrum Scale) για τη μέτρηση των υποκλιμάκων του ακραίου ναρκισσισμού
και του ηχωισμού των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να ανατρέξουν στον
προσωπικό λογαριασμό τους και στις τελευταίες δέκα αναρτήσεις στις οποίες έχουν προβεί.
Τους ζητήθηκε να σημειώσουν τον αριθμό αναρτήσεων που αφορούν αυτοπροβολές (selfies)
καθώς και τον αριθμό των κειμένων που αφορούν διαφόρων ειδών κείμενα. Μέσα από αυτή
τη διαδικασία ορίσθηκε ο συνολικός αριθμός για τον καθένα που αφορούσε ξεχωριστά τις
αναρτήσεις των selfies και των κειμένων αντίστοιχα. Ο αριθμός δέκα των τελευταίων
αναρτήσεων έγινε ενδεικτικά και στηρίχθηκε στο σκεπτικό ως ικανού αριθμού μέσω του
οποίου γίνεται φανερή η τάση για το είδος αναρτήσεων που προβαίνει ο καθένας από τους
συμμετέχοντες και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί έπειτα στην ανάλυση. Επίσης ο αριθμός δέκα
επιλέχθηκε με το σκεπτικό ως ελάχιστα ικανού έτσι ώστε η διαδικασία να μη κουράσει τους
συμμετέχοντες και για να αποφευχθεί ένα πιθανό drop out.
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9.5 Δεοντολογία
Οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν για μια σειρά από θέματα σχετικά με την έρευνα όπωςς:
α) τον φορέα διεξαγωγής της έρεθυνας (AMC) ενώ τους γνωστοποιήθηκαν και τα στοιχεία
του ερευνητή, β) η συμμετοχή τους είναι εθελοντική, τα στοιχεία τους θα παραμείνουν
εμπιστευτικά και θα αφομοιωθούν με το σύνολο των δεδομένων, γ) είναι ελεύθεροι να
αποχωρήσουν από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή αυτοί θελήσουν χωρίς επιπτώσεις,
μπορούν να αποσύρουν τα προσωπικά τους δεδομένα τους καθώς και να ζητήσουν την
καταστροφή τους εντός πέντε ημερών από τη λήξη της, δ) για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με την έρευνα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον ερευνητή, ε) πρόσβαση σε
ατομικά αποτελέσματα δεν επιτρέπεται ενώ γνώση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα
μπορούν να έχουν μετά το πέρας της διαδικασίας προκειμένου να μην επηρεαστούν οι
απαντήσεις κατά τη διεξαγωγή της.
10. Αποτελέσματα
Σε σύνολο Ν = 81 συμμετεχόντων ( N1= 56 άνδρες, Ν2 = 25 γυναίκες) ηλικίας από 18 έως
52 ετών ( M = 31,99, SD = 7,13 ) μετρήθηκαν τα σκορ στα ερωτηματολόγια NPI, Zung, της
υποκλίμακας ακραίου ναρκισσισμού καθώς και της υποκλίμακας του ηχωϊσμού του NSS
ερωτηματολογίου και τέλος ο αριθμός των selfies και των κειμένων που ανέρτησαν στο
facebook. Επίσης εξετάστηκε η συσχέτιση των σκορ τους στο NPI ερωτηματολόγιο με τα
σκορ τους στον ακραίο ναρκισσισμό της NSS κλίμακας καθώς και τα αντίστοιχα σκορ τους
στην κλίμακα Zung με τον ηχωϊσμό της κλίμακας NSS. Τέλος εξετάστηκε η συσχέτιση των
σκορ τους στο NPI ερωτηματολόγιο με τις selfies αναρτήσεις τους στο facebook καθώς και
τα αντίστοιχα σκορ τους στην κλίμακα κατάθλιψης Zung με τις αναρτήσεις τους με κείμενα.
Για την πρώτη υπόθεση υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις των σκορ των συμμετεχόντων
στο NPI ερωτηματολόγιο και των σκορ στην υποκλίμακα του ακραίου ναρκισσισμού (r =
.464, p < .01) όπου βρέθηκε θετική συσχέτιση όπως αναμενόταν με μέτρια ισχύ ενώ
παράλληλα το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό και τα σκορ του Zung
ερωτηματολογίου με την υποκλίμακα του ηχωϊσμού της NSS κλίμακας όπου δε βρέθηκε
θετική συσχέτιση όπως αναμενόταν (r = - .028, p > .05). Επίσης υπολογίστηκε η συσχέτιση
των υποκλιμάκων του ακραίου ναρκισσισμού και του ηχωϊσμού εντός της ίδιας κλίμακας
NSS όπου βρέθηκε αρνητική συσχέτιση όπως αναμενόταν με μηδενική όμως ισχύ ενώ
παράλληλα το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό (r = - .193, p< .05). Τέλος
υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ των σκορ στο NPI ερωτηματολόγιο και των σκορ της
υποκλίμακας του ηχωϊσμού στην NSS κλίμακα όπου βρέθηκε αρνητική συσχέτιση όπως
αναμενόταν με μέτρια ισχύ ενώ το αποτέλεσμα είναι παράλληλα στατιστικά σημαντικό (r = .477, p < .01) καθώς και τα σκορ στο Zung ερωτηματολόγιο και των σκορ στην υποκλίμακα
του ακραίου ναρκισσισμού της NSS κλίμακας όπου δε βρέθηκε αρνητική συσχέτιση όπως
αναμενόταν (r = .204, p < .05). Τα συνολικά αποτελέσματα των αναλύσεων της πρώτης
υπόθεσης παραθέτονται στους Πίνακες 9 και 10.
Για τη δεύτερη υπόθεση υπολογίστηκαν οι συσχετίσεις των σκορ των συμμετεχόντων
στο NPI ερωτηματολόγιο με τις αναρτήσεις των selfies όπου βρέθηκε θετική συσχέτιση όπως
αναμενόταν αλλά με μηδενική ισχύ ενώ το αποτέλεσμα δεν είναι παράλληλα στατιστικά
σημαντικό (r =.159, p> .05) και τα σκορ στο Zung ερωτηματολόγιο με τις αναρτήσεις των
κειμένων όπου βρέθηκε αρνητική συσχέτιση αντίθετη με ότι αναμενόταν (r = - .054, p > .05).
Επίσης συσχετίστηκαν τα σκορ στο NPI ερωτηματολόγιο με τις αναρτήσεις των κειμένων
όπου βρέθηκε αρνητική συσχέτιση όπως αναμενόταν με μηδενική όμως ισχύ και παράλληλα
όχι στατιστικά σημαντική (r = - .113, p > .05) και τα σκορ του ερωτηματολογίου Zung με τις
αναρτήσεις των selfies όπου δε βρέθηκε αρνητική συσχέτιση όπως αναμενόταν (r=.005, p >
.05). Τα αποτελέσματα της δεύτερης υπόθεσης παραθέτονται στον Πίνακα 11.
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11. Συζήτηση
Η παρούσα έρευνα κινήθηκε στα πλαίσια χαρακτηριστικών δομής προσωπικότητας και
κατάφερε να επιβεβαιώσει μέσω της πρώτης υπόθεσης τη συσχέτιση των σκορ των
συμμετεχόντων στο NPI ερωτηματολόγιο με τον ακραίο ναρκισσισμό του NSS
ερωτηματολογίου. Το ίδιο συνέβη επίσης και με την αντίστροφη συσχέτιση των σκορ στο
NPI και τον ηχωισμό στην NSS κλίμακα επιβεβαιώνοντας επίσης με στατιστικά σημαντική
ισχύ τη συσχέτιση που λήφθηκε υπόψη κατά τη διαδικασία προς ενίσχυση της αρχικής
υπόθεσης. Αντίθετα όταν συσχετίστηκαν τα σκορ στο Zung ερωτηματολόγιο με την
υποκλίμακα του ηχωϊσμού του NSS ερωτηματολογίου δεν επιβεβαιώθηκε η υπόθεση.
Απεναντίας τα δύο σκορ συσχετίστηκαν αρνητικά με στατιστικά σημαντικό τρόπο. Σε
παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και τα αποτελέσματα στην κλίμακα Zung και του
ακραίου ναρκισσισμού της NSS κλίμακας παρουσιάζοντας αρνητική συσχέτιση μη
επιβεβαιώνοντας την επιπλέον συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε προς ενίσχυση της αρχικής
υπόθεσης κατά τη διαδικασία. Όταν όμως συσχετίστηκαν τα σκορ μεταξύ ακραίου
ναρκισσισμού και ηχωισμού εντός της κλίμακας NSS βρέθηκε αρνητική συσχέτιση όπως
αναμενόταν βάση της επιπλέον συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της
θεωρίας που στηρίζει την κλίμακα (Malkin,2015) και ως εκ τούτου και την παρούσα έρευνα.
Τα αποτελέσματα αυτά δεν επιβεβαιώνουν την ύπαρξη έμφυτου ναρκισσιστικού
χαρακτηριστικού (Freud, 2014) το οποιό αναφέρεται λόγω της κοινής βάσης ναρκισσισμού
και κατάθλιψης (Δημόπουλος, 2010) και της ναρκισσιστικής νεύρωσης με τη μελαγχολία
(Laplanche και Pontalis, 1986) καθώς η έκδηλη και άδηλη μορφή των προσωποικοτήτων
αυτών, όπως αυτή εκφράστηκε μέσω των παραπάνω ερωτηματολογίων και αντίστοιχων
συσχετίσεων, δε κατέστη εφικτή στο σύνολό της.
Τα αποτελέσματα της δεύτερης υπόθεσης επιβεβαιώθηκαν όσον αφορά τη θετική
συσχέτιση των σκορ στο NPI ερωτηματολόγιο και των αναρτήσεων με selfies βάση της
αρχικής υπόθεσης καθώς και με την αντίστροφη συσχέτιση προς επιβεβαίωση της αρχικής
υπόθεσης που λήφθηκε υπόψη κατά τη διαδικασία και τα δύο αποτελέσματα όμως δεν ήταν
στατιστικά σημαντικά. Αντίθετα τα σκορ στο Zung ερωτηματολόγιο όχι απλά δεν υπήρξαν
στατιστικά σημαντικά αλλά και συσχετίστηκαν αντίθετα και με τις αναρτήσεις κειμένων
βάση της αρχικής υπόθεσης αλλά και με τις αναρτήσεις selfies που λήφθηκαν υπόψη κατα τη
διαδικασία προς επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης.
Το μικρό μέγεθος του δείγματος καθώς και το γεγονός ότι αυτό υπήρξε μη
παθολογικό ίσως επηρρέασαν τα αποτελέσματα της έρευνας. Λόγω ότι το δείγμα ήταν μη
παθολογικό το εύρος των βαθμολογιών στα σκορ δε υπήρξε μεγάλο και ως εκ τούτου η ισχύς
των αποτελεσμάτων δεν υπήρξε πάντα στατιστικά σημαντική γεγονός το οποίο ίσως
συνέβαινε αν οι τιμές ήταν πιο ακραίες. Για αυτό το λόγο τα αποτελέσματα της παρούσας
έρευνας ερμηνεύτηκαν εκ των πραγμάτων με όρους επιβεβαίωσης ή όχι μιας θετικής ή
αρνητικής πρωτίστως σχέσης όπως αρχικά είχαν ορισθεί στις υποθέσεις και επιβεβαιώνονται
ή όχι από τις επιπλέον αντίστροφες μετρήσεις τους που ελήφθησαν υπόψη κατα τον
σχεδιασμό.
Με βάση την παραπάνω συζήτηση υπονοούμενο αφήνεται σε μελλοντική έρευνα που
θα βασιστεί στο παρών θέμα να αντικαταστήσει το αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο της
κατάθλιψης Zung με άλλη κλίμακα που να μετρά καταθλιπτικά χαρακτηριστικά προς πιθανή
αλλαγή και επιβεβαίωση ολόκληρης αυτή τη φορά αρχικής υπόθεσης. Μελλοντική έρευνα
επίσης μπορεί να συμπεριλάβει μεγαλύτερο αριθμό αναρτήσεων για κάθε συμμετέχοντα
προκειμένου να γίνει πιο σαφή η τάση τους ως προς την ανάρτηση της μιας (selfies) ή της
άλλης κατηγορίας (κείμενα). Μπορεί επίσης να διερευνηθεί περισσότερο το περιεχόμενο των
κειμένων ώστε να προσδιοριστούν καλύτερα οι αναρτήσεις μέσω των οποίων επιτελείται ή
όχι η προσωπική αυτοϊαση (Moreno et al., 2011). Σε σχέση με το τελευταίο μπορεί επίσης να
πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ ατόμων τα οποία προσπαθούν να ανυψώσουν την
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αυτοεκτίμησή τους με διαφορετικό τρόπο. Έτσι από τη μια πλευρά μπορούν να
τοποθετηθούν όσοι προβαίνουν στη παραπάνω διαδικασία ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης
μέσω συχνής χρήσης facebook και όσων δε διατηρούν προσωπικό λογαριασμό στον
συγκεκριμένο ιστότοπο αλλά απολαμβάνουν κυρίως τις κοινωνικές σχέσεις τους και
επιδεικνύουν μια εξωστρέφεια ως ατομικό χαρακτηριστικό. Με το τρόπο αυτό θα αναδειχθεί
ή όχι, άσχετα από οποιοδήποτε περιεχόμενο των κειμένων προς ανύψωση της αυτοεκτίμησης
και εν τέλει της προσωπικής αυτοϊασης, εάν τελικώς είναι η σύνδεση των ανθρώπων με το
υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο που καθορίζει τόσο σε βραχύχρονο όσο και μακρόχρονο
διάστημα την ευημερία των ανθρώπων και όχι η φαινομενική αποφυγή της κατάθλιψης μέσω
facebook (Kross et al., 2013). Βάση της τελευταίας πρότασης, θα μπορούσαν να ενταχθούν
παράλληλα και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στο πλαίσιο των συμμετεχόντων και να
εντοπιστούν χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν ή όχι τα αποτελέσματα. Προτείνεται
επίσης σε μελλοντική έρευνα να κάνει χρήση προμέτρησης των χαρακτηριστικών
προσωπικότητας του δείγματος πριν την αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν και να
συμπεριληφθούν ή να αποκλειστούν αντίστοιχα οι συμμετέχοντες η προσωπικότητα των
οποίων κινείται και επιλέγεται κάθε φορά σύμφωνα με την υπόθεση της έρευνας και της
βαρύτητας που αποδίδει αυτή στην έννοια των χαρακτηριστικών που μελετά. Στα πλαίσια
αυτού του εγχειρήματος και μετά από ένα εύλογο διάστημα από την αρχική προμέτρηση,
μπορεί να ερωτηθούν οι συμμετέχοντες σχετικά με την ικανοποίηση που έλαβαν από τις
αναρτήσεις που πραγματοποίησαν καθώς και να πραγματοποιηθεί μια μεταμέτρηση των
χαρακτηριστικών τους με άλλα εργαλεία προκειμένου να μην επηρρεαστούν οι απαντήσεις
τους. Με τα δεδομένα αυτά πιθανό να εντοπιστεί μια μετακίνηση των αρχικών
χαρακτηριστικών κάθε συμμετέχοντα σε σχέση με την τελευταία μέτρηση και σε σχέση με
την ανατροφοδότηση- ευχαρίστηση ή μη που έλαβαν. Με το τρόπο αυτό και ασχέτως εάν η
υπόθεση ερευνάται στα πλαίσια δομής της προσωπικότητας ή της παθολογίας, μπορεί να
διερευνηθεί μια πιθανή μετακίνηση των ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών προς την
καταθλιπτική χαρακτηρολογία ή το αντίθετο επιβεβαιώνοντας την κλίμακα φάσματος
ναρκισσισμού (Malkin, 2015) και την κατά τα άλλα κοινή ναρκισσιστική βάση των δύο
φαινομενικά αντίθετων προσωπικοτήτων αφετηρία της οποίας αποτελεί η παιδική ηλικία
(Σπανού, Καζάνη, Τριπόδης, 2008). Τέλος και για μελλοντική έρευνα προτείνεται να ληφθεί
υπόψη ένας μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων καθώς και μια διαφορετική μέθοδος
επιλογής του δείγματος που θα εξασφαλίσουν πιο αξιόπιστα και με μεγαλύτερη γενικευτική
ισχύ αποτελέσματα.
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«Σχολικός Εκφοβισμός σε Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες»
Abstract:
The global phenomenon of School Bullying has become more and more enormous. The paper
provides a clear and understandable definition of the phenomenon, the forms it can take and
the cause of its occurrence and the consequences it causes. We will analyze school bullying
in relation to children with Special Educational Needs, the categories of the most vulnerable
children, and the ways of preventing and tackling the phenomenon.
Keywords: School bullying, forms of intimidation, children with special educational needs,
ways of prevention
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1. Ορισμός του Σχολικού Εκφοβισμού
Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) περιγράφει μια κατάσταση κατά
την οποία ασκείται συστηματική, επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με
σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από
συμμαθητές τους. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, τα παιδιά που εκφοβίζουν είναι «οι
ισχυροί», οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από τις πράξεις τους θα αντλήσουν κάποιο όφελος,
όπως ευχαρίστηση, κοινωνικό κύρος ή ακόμα και υλικές απολαβές. Στον αντίποδα
βρίσκονται τα θύματα, τα οποία κατέχουν τη θέση του «αδύναμου» παθητικού αποδέκτη των
βίαιων αυτών ενεργειών. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο
πολυδιάστατο
με ανησυχητικές διαστάσεις και συνέπειες βλαβερές στην
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού καθώς και στη διαδικασία της μάθησής του.
2. Μορφές Σχολικού Εκφοβισμού
Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας μας έτσι λοιπόν αρνητικά φαινόμενα
και εκδηλώσεις βίας που διαπράττονται στην κοινωνία θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο και θα
επηρεάζουν και τη σχολική ζωή. Φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού μπορούμε να έχουμε τόσο
μέσα στο σχολικό χώρο όσο και εκτός σχολείου. Όμως, ελάχιστα από τα περιστατικά βίας
στα σχολεία φτάνουν τελικά στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς σύμφωνα με έρευνες, τα
παιδιά-θύματα συνήθως ντρέπονται ή φοβούνται να καταγγείλουν ένα τέτοιο περιστατικό. Το
ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές που γίνονται μάρτυρες σε ένα βίαιο συμβάν, δεν
αναφέρουν το περιστατικό είτε από φόβο είτε γιατί σε μερικές περιπτώσεις δεν κατανοούν
ότι συμμετέχουν σε μια πράξη βίας. Πολλές φορές και οι ίδιοι , οι γονείς αποκρύπτουν ή δεν
δίνουν την απαραίτητη προσοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία τους αναφέρουν τα
παιδιά τους από το σχολείο. Βάσει μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί συνηθέστεροι χώροι
διάπραξης περιστατικών σχολικής βίας, ορίζονται οι εξής:

Η τάξη

Η αυλή του σχολείου

Το γήπεδο

Οι τουαλέτες

Στο δρόμο προς και από το σχολείο
Ο εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές (άμεσες-έμμεσες), οι οποίες
αναφέρονται σε διάφορα περιστατικά τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών
(Pinheiro, 2006). Οι άμεσες μορφές εκφοβισμού αναγνωρίζονται πιο εύκολα και μπορούν
έτσι οι εκπαιδευτικοί να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ενώ οι έμμεσες χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής και παρατήρησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των γονέων. Ωστόσο, όλες οι
μορφές έχουν βαρύτατες αρνητικές συνέπειες στα άτομα στα οποία ασκούνται είτε
βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα ενώ σε μερικές περιπτώσεις απειλείται ακόμα και η
σωματική ακεραιότητα των μαθητών.
Είναι πολύ σημαντικό, οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν μεταξύ
του άμεσου εκφοβισμού-όπου εμφανίζεται με ανοιχτές επιθέσεις απέναντι στο θύμα-και
έμμεσου εκφοβισμού, με τη μορφή της κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού από
την ομάδα προκειμένου να προβαίνουν στις κατάλληλες θεραπευτικές ενέργειες (Βασιλείου,
2005;tavrinides, et al., 2010) .
Οι διάφορες μορφές του εκφοβισμού (Espelage & Swearer, 2003; Ψάλτη &
Κωνσταντίνου, 2007; Lidzhegu, 2012) είναι οι εξής:
• Λεκτικός εκφοβισμός (verbal bullying) συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών
εκφράσεων , προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση
παρατσουκλιών.
• Άμεσος ή σωματικός εκφοβισμός (physical bullying) φυσικός τραυματισμός ή απειλή
τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές
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και κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές,
περιορισμό του άλλου μέσω σωματικών πρακτικών
• Κοινωνικός, σχεσιακός ή έμμεσος εκφοβισμός (indirect, social, relational bullying)
προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, για άσκηση επιρροής στην ομάδα
των συνομηλίκων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο συγκεκριμένο συμμαθητή
τους, διάδοση κακόβουλων φημών και ψευδών.
• Ηλεκτρονικός/διαδικτυακός εκφοβισμός ή κυβερνο-εκφοβισμός (cyber bullying)
αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των
υπηρεσιών MMS και SMS που παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα και των διαδικτυακών τόπων
κοινωνικής δικτύωσης, χρήση ή παραποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατόμου,
αποκλεισμός του από μια δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο κινητό του από άγνωστο νούμερο.
• Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων εξαιτίας της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης,
της οικονομικής κατάστασης, της διαφορετικότητας.
• Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι με σεξουαλικό περιεχόμενο,
ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις.
• Εκφοβισμός με εκβιασμό εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων, η
οποία συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε αντικοινωνικές πράξεις.
3. Σχολικός Εκφοβισμός σε Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
Παρά τη μεγάλη διάχυση του όρου του σχολικού εκφοβισμού στην εκπαιδευτική έρευνα,
υπάρχουν λιγότερα ερευνητικά δεδομένα τα οποία εξετάζουν τη σχέση ανάμεσα στο σχολικό
εκφοβισμό και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. (Mishna, 2003)
Στις έρευνες αυτές, φαίνεται ότι οι μαθητές με ε.ε.α. διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
να θυματοποιηθούν σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους
(Dawkins, 1996)
Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαθητές με ε.ε.α. υστερούν σε παράγοντες που λειτουργούν
προστατευτικά απέναντι στον κίνδυνο του σχολικού εκφοβισμού, όπως η αυτοαντίληψη, οι
κοινωνικές δεξιότητες, η αυτοπεποίθηση, η θετική αυτοεικόνα και οι φιλικές σχέσεις.
Ωστόσο Σύμφωνα με μια έρευνα (Woods & Wolke, 2004), το ποσοστό των παιδιών
με ε.ε.α. που υφίστανται εκφοβισμό είναι μικρότερο από αυτό των μαθητών τυπικής
ανάπτυξης.
Επιπλέον, ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα ομαδικό φαινόμενο, εφόσον δεν
αφορά μόνο τους μαθητές που εκφοβίζουν και εκείνους που εκφοβίζονται αλλά και όσους
τυγχάνει να είναι παρόντες σε αυτά τα περιστατικά, δηλαδή τους παρατηρητές, ή ακόμα και
αυτούς που δεν είναι παρόντες αλλά γνωρίζουν ότι συμβαίνουν αυτά τα επαναλαμβανόμενα
περιστατικά αρνητικών πράξεων, οι οποίοι μπορεί να είναι μαθητές αλλά και ενήλικες, όπως
εκπαιδευτικοί ή άλλοι εργαζόμενοι στη σχολική μονάδα ή ακόμα και γονείς. Έτσι
προσδιορίζεται ότι στο φαινόμενο του bullying εμπλέκονται πολλά μέρη, όπως:
• Ο θύτης (ο μαθητής ή ομάδα μαθητών που ασκεί εκφοβισμό)
 Το θύμα (ο μαθητής που δέχεται εκφοβισμό).
 Τα παιδιά θεατές
 Οι εκπαιδευτικοί ή άλλο προσωπικό της σχολικής μονάδας
 Οι γονείς
4. Κατηγορίες Μαθητών με ΕΕΑ που είναι Ευάλωτοι στον Εκφοβισμό
 Παιδιά με νοητική καθυστέρηση
 Παιδιά με αυτισμό/σύνδρομο Asperger
 Παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ –Υ)
 Παιδιά με κινητική αναπηρία
 Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
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5. Τρόποι Πρόληψης και Αντιμετώπισης
Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του
σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, σχετίζεται με την ιδιότητά του και
με τη σοβαρότητα, συχνότητα και την ένταση του περιστατικού εκφοβισμού. Ο καθένας
διαδραματίζει το δικό του ρόλο στη σχολική κοινότητα, άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη
του διευθυντή του σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, άλλος των
γονιών.
Θα πρέπει ωστόσο όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων δράσεων,
διότι, αφού η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική και η αντιμετώπισή του θα
πρέπει να είναι πολυεπίπεδη.
6. Στρατηγικές Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού
Τα φαινόμενα εκφοβισμού που παρατηρούνται στα σχολεία και ειδικά σε μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζουν αρνητικά τόσο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα όσο και το ίδιο
το σχολείο ή τις οικογένειες των εμπλεκομένων. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του
φαινομένου απαιτείται μία ολιστική πολιτική παρέμβασης, να δούμε δηλαδή το πρόβλημα
του σχολικού εκφοβισμού μέσα από την οικοσυστημική οπτική, όπου απαιτείται
κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων- μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και της ευρύτερης
κοινότητας με στόχο την ενημέρωση για το πρόβλημα, τη βελτίωση των μεταξύ τους
σχέσεων, την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, την υποστήριξη των θυμάτων και τη
θέσπιση κανόνων κατά του σχολικού εκφοβισμού.
Κάποιες αποτελεσματικές στρατηγικές, σε επίπεδο σχολείου και τάξης, είναι:
 σε επίπεδο σχολείου: σύνταξη Σχολικής Επιτροπής ενάντια στον εκφοβισμό & την
ενδοσχολική βία, σύνταξη Διακήρυξης του σχολείου ενάντια στη βία: δικαιώματαυποχρεώσεις-καθήκοντα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας αύξηση της επίβλεψης
του σχολικού χώρου ευαισθητοποίηση και συνεργασία με τους γονείς, προκειμένου να
σταματήσει ο κύκλος αναπαραγωγής και ενθάρρυνσης της ενδοσχολικής βίας
 σε επίπεδο τάξης: συζήτηση στην τάξη για τον ορισμό & τις μορφές της ενδοσχολικής
βίας και του εκφοβισμού συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού ενημέρωση σχετικά
με το γιατί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτά από το σχολείο
 τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση από τους μαθητές: σύνταξη των
κανόνων της τάξης ενάντια στη βία παροχή βοήθειας από μαθητές σε άλλους, για την
επίλυση των συγκρούσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό προαγωγή των
συνεργατικών αλληλεπιδράσεων παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της επιθετικότητας
(π.χ. μέσω των αθλημάτων)
 Μετρά σε επίπεδα τάξης :
 Συζήτηση με το θύτη
 Συζήτηση με το θύμα
 Συζήτηση με το σύνολο της τάξης τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο
αντιμετώπισης
 Βιωματικές δράσεις
 Επιβολή ποινών
 Αγνόηση του φαινομένου (Sairanen & Pfeffer, 2011)
Προσδιορίστε ποιοι συμμαθητές σας ήταν παρόντες στο περιστατικό εκφοβισμού,
ξεκαθαρίστε αν συμμετείχαν ως ουδέτεροι παρατηρητές ή αν ενθάρρυναν το παιδί που
εκφοβίζει, συζητήστε μαζί τους για το ποια θα ήταν η κατάλληλη συμπεριφορά σε μια τέτοια
περίπτωση (π.χ. να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικα για να βοηθήσει) και για το ποιες ευθύνες
έχουν όταν παρατηρούν να συμβαίνει περιστατικό εκφοβισμού και συζητήστε σχετικά με το
τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει για να αποφευχθεί ο εκφοβισμός και να εξασφαλίσουν ένα
ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους ίδιους όσο και για τους συμμαθητές τους
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 Μετρά σε επίπεδα σχολικής μονάδας:
 Αναζήτηση βοήθειας από τον Διευθυντή
 Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
 Ενημέρωση των γονέων και των δύο πλευρών
 Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, όπως σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό,
ειδικό παιδαγωγό
 Ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου, η οποία περιλαμβάνει τη συνεργασία όλων των
μελών της σχολικής κοινότητας: μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και ειδικοί επιστήμονες
 Εποπτεία κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (Rigby, 2002)
7. Συμπεράσματα
Σχολικός εκφοβισμός δεν αποτελούν τα μεμονωμένα επιθετικά περιστατικά μεταξύ μαθητών,
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ισότητα στη ‘δύναμη’ (κοινωνική, σωματική διάπλαση, κλπ.)
ή που διακατέχονται από ίδια συναισθηματικοί φόρτιση (και οι δύο μαθητές είναι
θυμωμένοι).. Η βία μεταξύ των μαθητών έχει σοβαρές, βραχυπρόθεσμες αλλά και
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και υγεία τους. Τα παιδιά που εκφοβίζονται
εμφανίζουν συχνά χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχοσωματικά προβλήματα, σχολική άρνηση,
έντονο άγχος, διαταραχές ύπνου, φοβίες, κατάθλιψη ακόμα και τάσεις για αυτοκτονία. Τα
παιδιά που εκφοβίζουν εμφανίζουν μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου, αδυνατούν να
τηρήσουν κανόνες και όρια και δυσκολεύονται στη διαλεκτική επίλυση των διαφορών τους
και στη διαχείριση της επιθετικότητάς τους και ενδέχεται και στο μέλλον να εκδηλώνουν
αντικοινωνικές και παραβατικές συμπεριφορές. Δυστυχώς, τα περιστατικά βίας μεταξύ των
μαθητών στα σχολεία δεν αντιμετωπίζονται πάντα με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Είναι πλέον
επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός σαφούς πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης του
φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί τον πιο
αρμόδιο φορέα για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των εφήβων και την διοχέτευση υγιών
πολιτών στην κοινωνίας μας.
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«Η τέχνη της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής στην Εκπαίδευση»
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να ιχνηλατήσει τις πρακτικές της αφηγηματικής
συμβουλευτικής στην εκπαίδευση, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή ένταξη των
προσφύγων/μεταναστών μαθητών στο σχολικό πλαίσιο και την ευρύτερη κοινωνία. Αξίζει να
σημειωθεί πως η ύπαρξη ιστοριών διαχρονικά είναι σημαντική σε όλους τους πολιτισμούς.
Όλοι οι πολιτισμοί και τα έθνη έχουν ιστορίες «προέλευσης»: ιστορίες για την καταγωγή
τους, ιστορίες σχετικά με το γενεαλογικό τους δέντρο και ιστορίες για τους συγγενικούς
δεσμούς. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι η αφήγηση ιστοριών είναι εξαιρετικά σημαντική
για την ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Οι ιστορίες είναι ένας σημαντικός τρόπος με τον
οποίο οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους, πρώτα με εκείνους που είναι κοντά τους και
αργότερα με τα άλλα μέλη του πολιτισμού τους και του έθνους στο οποίο ανήκουν, και
μάλιστα με τη γνώση των συστημάτων αυτού του πολιτισμού/έθνους. Επίσης, οι ιστορίες
συμβάλλουν σε υψηλό βαθμό στη διαδικασία διαμόρφωσης της ταυτότητας ενός ατόμου,
καθώς προσδιορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ένα άτομο αναπτύσσει την αίσθηση του
εαυτού, την αίσθηση της θέσης του στον κόσμο και την αίσθηση σχετικά με το ποια θα
μπορούσε να είναι η θέση του στον κόσμο. Επιπλέον, οι ιστορίες αναπτύσσουν την
ικανότητα ενός ατόμου για φαντασία και δημιουργικότητα. Ευλόγως, λοιπόν, οι ιστορίες δεν
αντικατοπτρίζουν απλώς την «πραγματικότητα» ενός ατόμου, αλλά διαδραματίζουν
σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωσή της και, δυνητικά, στον ποιοτικό μετασχηματισμό της.
Μέσα από την αφήγηση, αμφισβητούνται κοινά αποδεκτά πλαίσια σκέψης. Οι ιστορίες έχουν
την ικανότητα να διδάσκουν. Η συγγραφή, η αφήγηση και η ακρόαση ιστοριών και
αναμνήσεων συνιστούν μέσα για την διαμόρφωση και κατανόηση της ταυτότητας, της
γνώσης και της θεωρίας. Τέλος, οι ιστορίες μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικό
εργαλείο για την επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης και εφαλτήριο για την επιτυχή διαχείριση
συγκρούσεων.
Λέξεις-κλειδιά: αφηγηματική συμβουλευτική, ιστορίες, εκπαίδευση, μετανάστες/πρόσφυγες
μαθητές
Abstract:
The present study attempts to trace the practices of narrative counseling within the school
framework so as to facilitate the smooth integration of refugees / migrant students into the
school environment and wider society. It is worth noting that the existence of stories over
time has been important in all cultures. All cultures and nations have stories of “origin”:
stories about their true origins, stories about their genealogy, and stories about kindred.
Psychologists claim that story narration is extremely important for young children’s
development. Stories are an important way in which people connect with each other, first
with those who are close to them and later on with other members of their culture and the
nation they belong to, and they do so having knowledge of the systems of this culture /
nation. Stories also contribute to a great extent to the process of a person forming their
identity as they can identify the framework within which a person develops their sense of
self, their sense of place in the world, and the sense of what might be their place in the world.
Stories also develop a person’s ability for imagination and creativity. Therefore, stories do
not simply reflect a person’s “reality”, but play an important role in its construction and,
potentially, in its qualitative transformation. Through narrative, commonly accepted frames
of thought are questioned. Stories have the ability to teach. Writing, telling and listening to
stories and memories is a means of understanding and constructing identity, knowledge, and
theory. Finally, stories can act as an effective tool for achieving mutual understanding and a
springboard for successful conflict management.
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1. Εισαγωγή
Η αφηγηματική συμβουλευτική εστιάζει σε γεγονότα ζωής και εμπειρίες που οργανώνονται
σε ιστορίες και έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν και να μετασχηματιστούν. Η εκ
νέου αφήγηση ιστοριών σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βοηθά τους μαθητές στη διαμόρφωση
θετικής συμπεριφοράς και στην ενδυνάμωση της αυτοαντίληψής τους (Dagirmomjian, Eron
& Lund, 2007). Οι εκπαιδευτικοί ή οι σύμβουλοι, εντός του σχολικού πλαισίου μπορούν να
εφαρμόζουν αφηγηματικές τεχνικές σε μικρές και μεγάλες ομάδες συμβουλευτικής ή σε
συνεδρία ατομικής συμβουλευτικής (Louka & Kougioumtzis, 2016). Απώτερος στόχος είναι
να βοηθήσουν τους μαθητές να μετασχηματίσουν τις ιστορίες τους που είναι
προσανατολισμένες σε «ατομικές αφηγήσεις» που σχετίζονται με την επιτυχία, την επιδίωξη
λύσεων και την ελπίδα (Eschenauer & Chen-Hayes, 2005), προκειμένου να προαχθεί η
ακαδημαϊκή επιτυχία, η επαγγελματική ανέλιξη και η προσωπική/κοινωνική επιτυχία.
Οι μαθητές, άλλωστε, συχνά συνθέτουν ή ακούν ιστορίες που είναι ενσωματωμένες
στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από την
εισαγωγή των ιστοριών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η αλληλεπίδραση με τους μαθητές η
οποία επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των ιστοριών ενδυναμώνει τη δόμηση συμπάθειας
και οικειότητας με τα παιδιά, από τη στιγμή μάλιστα που τα παιδιά είναι εκείνα που
επιλέγουν τις λέξεις, ενώ ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τον ρόλο του διευκολυντή (White &
Epston, 1990). Η ανάπτυξη αυτής της προσωπικής σχέσης είναι καθοριστικής σημασίας,
ειδικά όταν πρόκειται για εκπαίδευση μαθητών που προέρχονται από ποικίλα περιβάλλοντα.
Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να βοηθήσουν τους μαθητές να επεξεργαστούν τα συναισθήματά
τους, με τη χρήση ιστοριών που συνθέτει ο μαθητής, την αξιοποίηση της λογοτεχνίας και,
ιδιαιτέρως, των ιστοριών που συνδημιουργεί ο σύμβουλος με τον μαθητή.
2. Θεμελίωση της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής
2.1 Εισαγωγική Προσέγγιση
Η συμβουλευτική είναι μια δραστηριότητα στην οποία ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος
αλληλεπιδρούν βαθιά και για αυτό απαιτούνται υψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης από τον
πρώτο. Οι ποικίλες τεχνικές διερεύνησης λειτουργούν ως ένα ισχυρό εργαλείο για την
άντληση σημαντικών πληροφοριών από τον συμβουλευόμενο, ο οποίος, αν ανταποκριθεί,
μπορεί να αναμορφώσει την άποψή του για τον κόσμο. Αναμφίβολα, η συμβουλευτική είναι
μια δύσκολη δραστηριότητα για τους συμβούλους, οι οποίοι χρειάζεται να κατανοήσουν σε
βάθος τα αιτήματα, τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες του συμβουλευόμενου –διαδικασία που
είναι ζωτικής σημασίας για την εγκαθίδρυση μιας επιτυχημένης σχέσης συμβούλουσυμβουλευόμενου (Brockbank & McGill, 2006).
Η αφηγηματική συμβουλευτική, η οποία δεν έχει εκτενή βιβλιογραφική υποστήριξη,
μπορεί να προσφέρει νέες και γόνιμες προοπτικές τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική
του πεδίου της συμβουλευτικής (Papapetrou & Kougioumtzis, 2016). Μάλιστα, παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς επιστήμονες και κυρίως τα στελέχη που ασκούν
διοίκηση σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και οι σύμβουλοι (Gabriel, 1998).
Η αφηγηματική συμβουλευτική δεν ορίζεται από τις τεχνικές της, αλλά από ένα
σύστημα πεποιθήσεων (White & Epston, 1990). Πρόκειται τόσο για μια συμβουλευτική
προσέγγιση όσο και για μια μορφή θεραπείας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα
σχετικά συγγράμματα σπανίζουν ή δύο διαφορετικοί επαγγελματίες της αφηγηματικής
συμβουλευτικής πιθανότατα δεν ακολουθούν την ίδια διαδρομή.
2.2 Παιδαγωγική θεμελίωση της αφηγηματικής συμβουλευτικής - P. Freire
Η αφηγηματική συμβουλευτική θεμελιώνεται σε κοινή παιδαγωγική βάση και παρέχει
πρακτική υποστήριξη αναφορικά με την εργασία με τα άτομα. Συγκεκριμένα, συνάπτεται με
τη νοηματοδότηση της πράξης που επιχειρεί ο Paulo Freire (1992) ο οποίος προσεγγίζει την
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αποκάλυψη των βιο-ιστοριών των ανθρώπων ως μια διαλεκτική διαδικασία που στη συνέχεια
αξιοποιεί στο πλαίσιο ενός απελευθερωτικού διαλόγου, ο οποίος ενθαρρύνει ένα νέο επίπεδο
συνειδητότητας και δράσης. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αφηγηματικής συμβουλευτικής ο
σύμβουλος εργάζεται με τον ίδιο τρόπο, αξιοποιώντας το αφηγηματικό υλικό ως πηγή
συζήτησης και καταλύτη δρομολόγησης της αλλαγής. Παράλληλα, ο σύμβουλος κινείται
πέρα από τον ψυχολογικό προσανατολισμό και στις περισσότερες συνεδρίες επιδιώκει την
ενσωμάτωση των κοινωνικών και συλλογικών θεωρήσεων. Κατά συνέπεια οι σύμβουλοι
αυτής της προσέγγισης, συνθέτοντας τις δικές τους ιστορίες, αναπτύσσουν τους εαυτούς
τους, καθώς και τις τεχνικές δεξιότητές τους στο πεδίο της αφηγηματικής συμβουλευτικής.
2.3 Η αφηγηματική συμβουλευτική ως εναλλακτική προσέγγιση
Οι ιστορίες έχουν βαθύτατα ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και εγγίζουν κάθε πτυχή της
ζωής. Η αφηγηματική συμβουλευτική νοείται ως εναλλακτική προσέγγιση, συγκριτικά προς
την πλειονότητα των προσεγγίσεων στο πεδίο της συμβουλευτικής. Επιτρέπει στους
συμβούλους να στοχάζονται πιο συστηματικά και ολιστικά, σχετικά με όσα λαμβάνουν χώρα
στις συνεδρίες και αφορούν στους συμβουλευόμενους. Μάλιστα, άλλοι επαγγελματίες έχουν
απλώς προσαρμόσει τις πρακτικές αφηγηματικής προσέγγισης σε ένα πλαίσιο
συμβουλευτικής, ενώ άλλοι έχουν αναπτύξει νέες, καινοτόμους μεθόδους που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για το πεδίο της συμβουλευτικής.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το αφηγηματικό πλαίσιο είναι σχετικά νέο στους τομείς
της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής, οι ιστορίες αποτελούν βασική συνιστώσα
συνοχής των πολιτισμών και συγκρότησης κοινοτήτων από τις απαρχές της ανθρωπότητας.
Οι άνθρωποι μετέρχονται τις ιστορίες, προκειμένου να υποστασιοποιήσουν τις εμπειρίες τους
ως γεγονότα και δράσεις στον χώρο και ως αναμνήσεις και οράματα στον χρόνο –σύμφωνα
με τις πρωταρχικές συντεταγμένες της σκέψης τους (Schank, 1990)– καθώς και να
διαμορφώσουν εύλογα πλαίσια που συμβάλλουν, ώστε να αντλούν νόημα και να
νοηματοδοτούν. Η αφηγηματική συμβουλευτική κάνει την εμφάνισή της ήδη σε αυτή την
αρχαία τεχνική και, επίσης, χτίζει πάνω στη μεταμοντέρνα «αφηγηματική στροφή», που
μετατόπισε τη σκέψη μας από τις «ιστορίες ως αντικείμενα» στις «ιστορίες ως πλαίσιο»
(Boje, 1995). Βασίζεται στην κατανόηση των ιστοριών που λειτουργούν ως μια δυναμική
σχεσιακή διαδικασία η οποία δεν εκτελείται ως στατικό, απομονωμένο και προσχηματισμένο αγαθό. Οι άνθρωποι μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για
οικειότητα (δημιουργία συνδέσεων) και αυτενέργεια (ύπαρξη συνεργασίας), αφηγούμενοι τις
ιστορίες τους με νέους τρόπους (McAdams, 1993). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ζήσουν
πιο αυθεντικά και ολοκληρωμένα τον βίο τους.
Η αφηγηματική εμφανίζει κοινά στοιχεία με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις και
προσεγγίσεις συμβουλευτικής που αξιολογούνται ως συστηματικές και αυστηρά
προσανατολισμένες. Ορισμένες αρχικές εννοιολογικές σκέψεις σχετικά με την αφηγηματική
συμβουλευτική αναπτύχθηκαν από τον David Drake (2006˙ 2007˙ 2008˙ 2009) στην
Αυστραλία, από τους Ho Law et al. (2006˙ 2007) στο Ηνωμένο Βασίλειο (Law et al., 2006˙
2007) και από τον Reinhard Stelter (2007˙ 2009) στη Δανία.
Οι ιστορίες που αφηγούνται οι άνθρωποι για τη ζωή τους έχουν μεγάλη σημασία στη
συμβουλευτική. Η πρωταρχική υπόθεση που αναδύεται είναι ότι υφίσταται μια στενή σχέση
μεταξύ των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους, τους τρόπους που
αφηγούνται την καθημερινότητά τους και τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφέρονται.
Οι ιστορίες συνιστούν την τέλεια διαδρομή, προκειμένου να διερευνήσει κανείς αυτές τις
συνδέσεις, γιατί οι εικόνες που φέρνουν στην επιφάνεια παρέχουν υλικό που είναι ενδεικτικό
των ευκαιριών για την εσωτερική ανάπτυξη και εφαλτήριο για τον μετασχηματισμό της
εξωτερικής συμπεριφοράς.
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Η αφηγηματική προσέγγιση, μάλιστα, υποθέτει ότι οι σύμβουλοι συνεχώς
αποσαφηνίζουν, διατυπώνουν θέσεις και προσπαθούν να πείσουν τους άλλους για την
ταυτότητά τους μέσω των ίδιων των τοποθετήσεων και στις εσωτερικές δομές τους και στις
εξωτερικές τους αλληλεπιδράσεις (Davies & Harré, 1990). Η αφηγηματική συμβουλευτική
βοηθά τα άτομα να αναγνωρίζουν την κοινή τους φύση και τις επιπτώσεις των προτύπων
τους, όπως προβάλλονται στις ιστορίες τους, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της
θέσης στην οποία βρίσκονται, προκειμένου να αυξήσουν τις επιλογές που είναι διαθέσιμες σε
αυτούς (Hermans, 2004). Ωστόσο, προκειμένου να εμφανιστούν νέες ιστορίες ή νέες σχέσεις
μεταξύ των ιστοριών στη ζωή του ατόμου μέσω της συμβουλευτικής, αυτές χρειάζεται να
βασίζονται σε στοιχεία γνωστών ιστοριών, προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την αντίθεσή
τους (Drake, 2008˙ Gergen & Gergen, 2006).
Σε σχέση με τη διάρθρωση της αφήγησης, λοιπόν, η δυναμική των συγκρούσεων είναι
καθοριστικής σημασίας, προκειμένου τα άτομα που απευθύνονται στον σύμβουλο να
βοηθηθούν να έχουν εύρος επιλογών (Drake, 2008). Τίποτα δεν κινείται προς τα εμπρός σε
μια ιστορία παρά μόνο μέσω σύγκρουσης και, στην πραγματικότητα, η σύγκρουση είναι ο
άξονας γύρω από τον οποίο γυρίζει η ιστορία και η δεξαμενή για την ανάλυση. Σκοπός της
αφηγηματικής συμβουλευτικής δεν είναι να «επιλυθούν» οι συγκρούσεις, αλλά να αυξηθεί η
ικανότητα των ατόμων που απευθύνονται στον σύμβουλο να ενεργοποιηθούν οι ίδιοι
περισσότερο και να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες και φυσικές αντοχές
(Kougioumtzis, 2016). Στην αφηγηματική συμβουλευτική στόχος είναι να βοηθηθούν οι
συμβουλευόμενοι να εντοπίσουν την εστία των συγκρούσεών τους, να διακρίνουν αυτό που
πραγματικά επιθυμούν και να επιχειρήσουν να το επιτύχουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
καθώς ο αληθινός χαρακτήρας ενός ατόμου αποκαλύπτεται όταν τελεί υπό πίεση (McKee,
1997) και είναι αυτός που τον ωθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
2.4 Καταβολές αφηγηματικής συμβουλευτικής
Η παροχή συμβουλευτικής, μέσω της αφήγησης, έχει χαρακτηριστεί τόσο ως αρχαία
δραστηριότητα όσο και ως αναδυόμενη ή, ίσως, πιο σωστά, ως ένα επανεμφανιζόμενο
εννοιολογικό πρότυπο (Glosoff, 2009˙ Nystul, 2011). Ως δραστηριότητα που εκκινεί ήδη από
τα αρχαία χρόνια, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής -και της ψυχοθεραπείας- μέσα από την
αφήγηση των ιστοριών βρίσκει την προέλευσή της σε μερικές πολύ παλιές πολιτιστικές
παραδόσεις που δόμησαν μεθόδους που επέτρεπαν στα άτομα και τις ομάδες να
διαχειριστούν διαπροσωπικές εντάσεις και ερωτήσεις, σχετικά με τον σκοπό και τη
νοηματοδότηση του βίου τους (McLeod, 1997). Μάλιστα, ως αναδυόμενο εννοιολογικό
πρότυπο οι αφηγηματικές μέθοδοι για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς έχουν
γίνει όλο και πιο δημοφιλείς στην ψυχολογία και θεωρούνται ως μια απλοποίηση και
απομυθοποίηση της συμβουλευτικής, εστιάζοντας με ευέλικτο τρόπο στην προοπτική του
συμβουλευομένου και στη γλώσσα. Οι αφηγηματικές προσεγγίσεις βασίζονται σε θεωρίες
που συνδέονται με τον «μεταμοντερνισμό» (Nystul, 2011˙ Sharf, 2008).
Βέβαια, χρειάζεται να αναφερθεί πως οι ιστορίες μπορεί να συνδέονται κυρίως με την
ανθρώπινη κατάσταση, και παρά την έγκαιρη αποδοχή τους, ωστόσο δεν αποτιμήθηκαν
θετικά στη σύγχρονη ψυχολογική θεωρία ή πρακτική. Η επιστημονική γνώση, δηλαδή, είχε
αξιολογηθεί ως πιο πολύτιμη από την αφηγηματική γνώση, γεγονός που, ευλόγως, οδήγησε
στην τάση να παραθεωρείται ο σημαίνων ρόλος των ιστοριών. Η ανάπτυξη της επιστήμης
και της τεχνολογίας σχετίζεται άμεσα με αυτήν την απώλεια της ισχύος των ιστοριών ως
μέσου επικοινωνίας της αλήθειας για τον κόσμο (McLeod, 1997). Η γνώση που αποκτήθηκε
από την αφήγηση ιστοριών είναι πολύ διαφορετική συγκριτικά προς τη γνώση που
αποκτήθηκε μέσω της επιστήμης. Άλλωστε, οι αλήθειες για την ανθρώπινη λειτουργία
σχετίζονται με το είδος της οπτικής μέσω της οποίας αυτές εξετάζονται. Ο μοναδικός
πλούτος της αφήγησης ως υποκειμενικού τρόπου γνώσης, βασισμένου στην προφορική

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

294

κουλτούρα και σε ένα φορτίο αξιών, εγκαταλείφθηκε υπέρ της παραδειγματικής γνώσης της
εκπροσώπησης των επιστημονικών μορφών σκέψης που υπάγονται στην έννοια του
«μοντερνισμού» (Bruner, 1990˙ Glosoff, 2009˙ McLeod, 1997˙ Nystul, 2011).
3. Αφηγηματική Συμβουλευτική και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο
Οι εκπρόσωποι της αφηγηματικής συμβουλευτικής υποστηρίζουν πως αυτή η
πραγματικότητα είναι υποκειμενική και αντιμετωπίζει προβλήματα που είναι κοινωνικά και
πολιτιστικά κατασκευασμένα (Combs & Freedman, 2012˙ Semmler & Williams, 2000).
Παράλληλα, το χαρακτηριστικό της αφηγηματικής συμβουλευτικής είναι η προσωπική
αφήγηση που επιτρέπει στα άτομα να αναθεωρήσουν τις καταπιεστικές αφηγήσεις από το
παρελθόν και να τις μετασχηματίσουν σε νέα αφηγηματικά σχήματα. Συνεπώς, οι
εκπρόσωποι της αφηγηματικής συμβουλευτικής λειτουργούν συνεργατικά με τους μαθητές,
με σκοπό να τους ενθαρρύνουν να διερευνήσουν τη ζωή τους μέσα από τις ιστορίες που
αφηγούνται. Η διαδικασία της αφήγησης παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούςσυμβούλους να βοηθήσουν τους μαθητές να αφηγηθούν ή να διηγηθούν εκ νέου τις ιστορίες
τους, έτσι ώστε οι εκδοχές που επισημαίνονται από τα προβλήματά τους δύνανται να
ανανεωθούν και να αντικατοπτρίζουν τα δυνατά σημεία των μαθητών, προκειμένου να
αξιοποιηθούν για την άμβλυνση των προβλημάτων (Murdock, Duan & Nilsson, 2012).
Η διαδικασία εντοπισμού των προβλημάτων είναι η πιο σημαίνουσα συνεισφορά της
αφηγηματικής προσέγγισης (Combs & Freedman, 2012). Χάρη στην αποδόμηση των
κυρίαρχων πολιτιστικών μηνυμάτων και την εστίαση στην προσωπική δύναμη που είναι
εγγενής στη δημιουργία της νέας ιστορίας του μαθητή, η αφηγηματική προσέγγιση είναι μια
πρακτική κοινωνικής δικαιοσύνης (Combs & Freedman, 2012). Συνεπώς, η αφηγηματική
συμβουλευτική πλαισιώνει και υποστηρίζει τους μαθητές, ώστε να αντιμετωπίσουν
προβλήματα ανισότητας που βιώνουν, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τους μαθητές να
επιδιώκουν πιο δίκαιες και ενδυναμωμένες προσωπικές αφηγήσεις. Από αυτή την άποψη, οι
σύμβουλοι χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την αφηγηματική συμβουλευτική σε πληθυσμούς
όπου τίθενται ποικίλα ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και διαφορετικότητας
(Gwozdziewycz & MehlMadrona, 2013˙ Santos, Goncalves, Matos & Salvatore, 2009).
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύσσονται οι προσεγγίσεις του κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού, όπως το εργαλείο της αφηγηματικής συμβουλευτικής που εστιάζει στις
μοναδικές ανάγκες των διάφορων πληθυσμών (Combs & Freedman, 2012˙ Murdock et al.,
2012˙ Semmler & Williams, 2000). Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η αφηγηματική προσέγγιση
είναι επωφελής κατά την εργασία με πληθυσμούς που βιώνουν αλλαγές ζωής, που
συνάπτονται από τη μετάβαση στο σχολείο (Lewis, 1992) ως το βίωμα καταπίεσης και την
περιθωριοποίηση (Combs & Freedman, 2012). Πιο πρόσφατα, οι ερευνητές έχουν εφαρμόσει
αφηγηματικές έννοιες στα παιδιά και τους εφήβους, ώστε να αναθεωρήσουν τις ατομικές
αφηγήσεις τους σχετικά με τις δυσμενείς σχολικές εμπειρίες (Eppler, Olsen & Hidano, 2009˙
Nafzinger & DeKruyf, 2013˙ Thomas & Gibbons, 2009). Η εφαρμογή της αφηγηματικής
συμβουλευτικής έχει εμφανή αποτελέσματα στους εκπαιδευτικούς-συμβούλους και το
προσωπικό του σχολείου που παρέχει υποστήριξη στους μαθητές οι οποίοι μεταβαίνουν από
το διαπολιτισμικό σχολείο στο παραδοσιακό σχολικό περιβάλλον. Οι σχολικοί σύμβουλοι
και το προσωπικό του σχολείου έχουν μετέλθει διάφορες μεθόδους για να διευκολύνουν
αυτή τη μετάβαση των μαθητών (mentoring, κινητοποίηση των μαθητών, διαχείριση
περιπτώσεων, οικογενειακή επιρροή, μαθητοκεντρική αναμόρφωση του προγράμματος
σπουδών) (Scheel, Madabhushi & Backhaus, 2009˙ Tyler & Lofstrom, 2009). Βέβαια, δεν
ήταν σε θέση να εξετάσουν τον τρόπο που δύναται να γίνει ο μαθητής ο εαυτός του ή με
ποιον τρόπο οι άλλοι συμπεριφέρονται στον μαθητή κατά την επιστροφή του σε
παραδοσιακές σχολικές ρυθμίσεις.
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Ωστόσο, αυτά τα προγράμματα δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν τους
ψυχολογικούς παράγοντες που, λόγω στιγματισμού και περιθωριοποίησης, πιθανότατα
αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης. Επιπροσθέτως, υπάρχουν
περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των πρόσφατων
προσεγγίσεων, καθώς πολλοί μαθητές που θα μεταβούν από ένα εναλλακτικό πλαίσιο
ενδεχομένως να επιστρέψουν σε αυτό ή να το εγκαταλείψουν (Knesting, 2008). Μια
συνεργατική αφηγηματική προσέγγιση θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς ή σχολικούς
συμβούλους να χρησιμοποιήσουν ένα εμπειρικά ορθό συμβουλευτικό πλαίσιο για την
αντιμετώπιση της ψυχολογικής πίεσης που σχετίζεται με τη μετάβαση στο συμβατικό
σχολικό πλαίσιο, καθώς και να βοηθήσει τους μαθητές για τη σύνθεση μιας νέας διήγησης,
μέσω της διασύνδεσής τους με ομότιμους, τη γονική συμμετοχή και την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών (Stewart, 2007).
Επιπλέον, η αφηγηματική θεραπεία επιτρέπει στους μαθητές των φυλετικών
μειονοτήτων να μετασχηματίσουν τις παθογενείς αφηγήσεις σε αφηγήσεις που
ενδυναμώνουν, ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα και αποσοβούν την καταπίεση (Combs &
Freedman, 2012˙ Hartman, Little & Ungar, 2008˙ Murdock et al., 2012). Από την άποψη
αυτή, οι σύμβουλοι-εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αφηγηματική θεραπεία
για να βοηθήσουν τους μαθητές των φυλετικών μειονοτήτων να προσδιορίσουν τις
αφηγήσεις τους σχετικά με την ήττα και την καταπίεση, να επισημάνουν εναλλακτικές
συμπεριφορές μέσα στις ιστορίες τους και να μειώσουν τα περιοριστικά αποτελέσματα
προηγούμενων δράσεων (Biever, McKenzie, Wales-North & Gonzalez, 1995˙ Combs &
Freedman, 2012). Αυτός ο προσανατολισμός της αφηγηματικής προσέγγισης προς την
κοινωνική δικαιοσύνη υποδηλώνει ότι πρόκειται για την ιδανική προσέγγιση για τους
μαθητές των φυλετικών μειονοτήτων, που μεταβαίνουν από εναλλακτικά προγράμματα και
βιώνουν περιθωριοποίηση (Combs & Freedman, 2012).
4. Πρακτικές της Αφηγηματικής Συμβουλευτικής στο Σχολικό Πλαίσιο
4.1 Αφηγηματική θεωρία
Η αφηγηματική θεωρία είναι μια προσπάθεια να διατυπωθεί επίσημα η σιωπηρή
«πολιτισμική» γνώση. Αυτό σημαίνει ότι οι «επιτυχημένες» ιστορίες έχουν συγκεκριμένα
βασικά χαρακτηριστικά. Όλες οι ιστορίες έχουν χαρακτήρες ή ρόλους, κάποια χρονική
ακολουθία και κάποιο πρόβλημα ή ζήτημα που χρειάζεται να επιλυθεί. Επίσης, έχουν έναν
ακροατή ή κοινό που επιθυμεί να απαντήσει με συγκεκριμένους τρόπους και έναν αφηγητή –
κάποιον που οργανώνει τα στοιχεία της ιστορίας με συγκεκριμένους τρόπους, σε μια
συγκεκριμένη σειρά, για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή με μια συγκεκριμένη νοητική επίδραση
(Barwell, 2000). Υφίστανται διαφορετικά «στιλ» ή «είδη» της ιστορίας, καθώς, για
παράδειγμα, υπάρχουν κωμωδίες, τραγωδίες ή ηθοπλαστικοί μύθοι. Κάθε είδος διαθέτει
διαφορετικό σύνολο συμβάσεων για την ταξινόμηση των γεγονότων –που σχετίζεται με το
ποιο πρόσωπο και για ποιον σκοπό ενεργεί.
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο όρος αφήγηση έχει αλλάξει σημαντικά το πεδίο
εφαρμογής του, και τώρα χρησιμοποιείται όχι μόνο στο πλαίσιο της προφορικότητας και της
λογοτεχνίας, αλλά και στις συζητήσεις σχετικά με τι αφηγήσεις στα οπτικοακουστικά μέσα,
όπως τις ταινίες ή τις διαφημίσεις, ή στα ψηφιακά –ψηφιακή αφήγηση, σχεδιασμός
παιχνιδιών. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την αφήγηση ως μέθοδο για τη διαχείριση
αλλαγών ή στις δημόσιες σχέσεις (Frenzel, Müller & Sottong, 2006). Επίσης, η αφήγηση
χρησιμοποιείται στην ψυχοθεραπεία και σε άλλα πλαίσια θεραπείας (Salans, 2004).
Με την εμφάνιση της μεταμοντέρνας έρευνας και της αυξανόμενης συνειδητότητας
των αφηγηματικών δομών εκτός του λογοτεχνικού κόσμου, και την προσπάθεια
προσδιορισμού της «αφήγησης», αυτή έχει λάβει ένα ευρύ φάσμα επιλογών (Ryan, 2005).
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Μάλιστα, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ένας γενικά αποδεκτός ορισμός. Οι Nünning &
Surkamp αναφέρουν τρεις κύριες προσεγγίσεις (2010: 202):
 (1). Η δομική θεωρία απαιτεί δράση ως αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης.
 (2). Η αφηγηματολογία, που είναι προσανατολισμένη στη συζήτηση, επικεντρώνεται
στον όρο «μέσον», δηλαδή στην απαίτηση ο αφηγητής να μεταφέρει τα γεγονότα.
 (3). Οι νεότερες προσεγγίσεις εστιάζουν στη «βιωματικότητα», δηλαδή στην ικανότητα
των αφηγηματικών δομών να εκφράσουν τις ανθρώπινες εμπειρίες.
Συνακόλουθα, όπως τα βιβλία δύνανται να αποτελέσουν ένα ισχυρό μέσο, χάρη στο
οποίο οι μαθητές προβληματίζονται μέσα από την ανάγνωση μιας ιστορίας, έτσι και η
διαδικασία της δημιουργικής γραφής μπορεί επίσης να είναι ευεργετική. Κατά την εργασία
με εφήβους, η γραφή συνήθως λαμβάνει τέσσερεις μορφές: ποίηση, επιστολές, περιοδικό και
αφήγηση. Η ποίηση μπορεί να είναι ασφαλής και ισχυρή μορφή αυτο-έκφρασης (Alexander,
1990). Ο Bowman (1992) παρείχε μια λογική προσέγγιση για την αξιοποίηση της ποίησης σε
μαθητές που βιώνουν κρίση ταυτότητας ή αναζητούν την οικειότητα και την ανεξαρτησία.
Συχνά, το να γράφει ποίηση ο έφηβος μπορεί να τον βοηθήσει να αναδειχθεί σε πιο ώριμο
άτομο μέσω της διαδικασίας της αυτα-ανακάλυψης. Η γραπτή επιστολή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Οι σύμβουλοι-εκπαιδευτικοί μπορούν να
αναθέσουν στους μαθητές τη συγγραφή επιστολών μέσα από μια ποικιλία θεμάτων που
συνδέονται με τους ίδιους. Αυτή η μορφή γραπτής επιστολής μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές στην αυτο-εξερεύνηση και την αυτο-αλλαγή (Kress, Hoffman & Thomas, 2008).
Ειδικότερα, η συγγραφή επιστολών με γνώμονα το μέλλον περιλαμβάνει τη δυνατότητα που
έχει ένας μαθητής να αποτυπώσει σε μια επιστολή την άποψη για τον εαυτό του σε
μελλοντικό χρόνο (μήνες-χρόνια). Τρία παραδείγματα αντίστοιχων επιστολών
περιλαμβάνουν την επιστολή σχετικά με ένα προσωπικό επίτευγμα (σχετικά με ένα μεγάλο
γεγονός, όπως η αποφοίτηση), την επιστολή της «βροχερής ημέρας» (ο μαθητής φαντάζεται
ότι έχει κατακτήσει την επιτυχία στο μέλλον) και η επιστολή του μεγαλύτερου σε ηλικία και
σοφότερου (γραμμένη υπό την προοπτική της μεγαλύτερης εμπειρίας ζωής) (Kress, Gimenez
Hinkle, Protivnak, 2011). Συνολικά, αυτές οι δημιουργικές προσεγγίσεις της επιστολής
βοηθούν τους μαθητές να οραματιστούν με διαφορετικό τρόπο, κυριολεκτικά και
παραστατικά.
Οι Oliver, Nelson, Cade και Cueva (2007) πρότειναν τη χρήση θεραπευτικής
επιστολής ως τρόπο μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας προς τους μαθητές. Στο
πλαίσιο της προσέγγισης της αφηγηματικής θεραπείας, ως μέρος της συμβουλευτικής
διαδικασίας περιλαμβάνεται η γραφή επιστολών από τους μαθητές, που μπορούν να
απευθυνθούν στους γονείς τους, για να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την οικογένεια. Οι
επιστολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν τις θετικές αλλαγές που
έγιναν, να παράσχουν υποστήριξη στον μαθητή ή την οικογένεια και να ενισχύσουν τη
συμβουλευτική σχέση.
Επιπλέον, η δημοσιογραφική γραφή είναι μια άλλη τεχνική γραφής που μπορεί να
αποβεί χρήσιμη στο πλαίσιο της σχολικής συμβουλευτικής (Zyromski, 2007). Μπορεί να
αξιοποιηθεί για μαθητές που αισθάνονται ιδιαιτέρως δεσμευμένοι ή αναφέρονται σε κάτι με
το οποίο ασχολούνται καθημερινά, ανεξάρτητα από τη διάθεσή τους (Newsome, 2003).
Παράλληλα, η χρήση του blogging ή η η ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού μπορεί να
απευθύνεται σε μαθητές που ενδιαφέρονται τόσο για τη γραφή όσο και για την τεχνολογία
(Lent, 2009).
Για τους μαθητές εκείνους που δεν απολαμβάνουν τη γραφή, μια εναλλακτική λύση
θα ήταν να συμμετέχουν στην αφήγηση. Οι σχολικοί σύμβουλοι ή οι εκπαιδευτικοί μπορούν
να ζητήσουν από τον μαθητή να συνθέσει μια ιστορία που έχει ένα ηθικό δίδαγμα
(Newsome, 2003). Ενώ συνήθως ενδείκνυται για μικρότερες ηλικίες, υπάρχουν μερικοί
μαθητές Γυμνασίου που μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι με μαριονέτες ή φιγούρες
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δράσης. Ο μαθητής και ο σχολικός σύμβουλος ή ο εκπαιδευτικός μπορούν να επιλέξουν να
δημιουργήσουν μια ιστορία και να δράσουν μέσα από αυτή με τη χρήση μαριονέτας ή μέσα
από φιγούρες δράσης. Αυτή η δημιουργική παρέμβαση εμπλέκει το χιούμορ στη διαδικασία
της αφηγηματικής προσέγγισης, καθιστώντας την παρέμβαση αξέχαστη, βοηθώντας τον
σχολικό σύμβουλο ή εκπαιδευτικό να κατανοήσει καλύτερα τον μαθητή.
Μάλιστα, καθώς για μερικούς μαθητές είναι ιδιαίτερα δημιουργικό να εκφράζονται
με λέξεις ή να γράφουν σχετικά με προσωπικές εμπειρίες, οι σύμβουλοι-εκπαιδευτικοί
μπορούν να αναθέτουν στους μαθητές να μιλούν μέσα από τον χαρακτήρα μιας ιστορίας.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «μετατοπισμένη επικοινωνία» και έχει εφαρμοστεί στη
θεραπεία μέσω παιχνιδιού (Drewes & Schaefer, 2001). Η αφήγηση μιας σύντομης ιστορίας
μέσω της «μετατοπισμένης επικοινωνίας» επιτρέπει στους μαθητές να επικεντρώνονται σε
δραστηριότητες και υλικά με τα οποία αισθάνονται άνετα και εμπλέκει τους μαθητές σε
έμμεση επικοινωνία. Οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερα για τις σκέψεις τους, τα
συναισθήματά τους, τις συμπεριφορές και τις στάσεις τους, ενώ κατακτούν δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων μέσα από τους εξατομικευμένους χαρακτήρες των ιστοριών.
Επιπρόσθετα, η χρήση ταινιών στην αφηγηματική συμβουλευτική που είναι γνωστή
με τον διεθνή όρο “cinema counseling” δύναται αξιοποιηθεί, προκειμένου να ενδυναμώσει
τους μαθητές και να τους υποστηρίξει σε πιθανά τους προβλήματα. Οι ταινίες προσφέρουν
μια έμμεση βοήθεια στους μαθητές να κατακτήσουν τους στόχους τους, ενώ συνδέει τους
συμβούλους-εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μέσω της «ποπ κουλτούρας» (Eppler & Latty,
2007˙ Wedding & Niemiec, 2003). Μια πιθανή ευεργετική επίδραση από την αξιοποίηση του
κινηματογράφου περιλαμβάνει την ομαλοποίηση μιας κατάστασης, προσφέροντας μια
βαθύτερη οπτική του προβλήματος στο παιδί, προβάλλοντας παιχνίδια ρόλων, ενισχύοντας
εκ νέου τις εσωτερικές δυνάμεις, εξωτερικεύοντας και επαναπλαισιώνοντας τα προβλήματα.
Η χρήση της αφηγηματικής προσέγγισης στα σχολεία μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται μεν από τους συμβούλους στην άσκηση
συμβουλευτικής, αλλά οι αρχές της αφηγηματικής προσέγγισης δεν πρέπει να περιορίζονται
στον τομέα της συμβουλευτικής. Οι αφηγηματικές προσεγγίσεις της μπορούν, αναμφίβολα,
να εφαρμοστούν στο ευρύτερο σχολικό πλαίσιο. Δεν είναι, δηλαδή, μόνο οι σύμβουλοι, αλλά
και οι εκπαιδευτικοί που χρειάζεται να γνωρίζουν ότι οι συζητήσεις είναι πολιτιστικά
παραγόμενες και οι ίδιοι δεν θα πρέπει να αμφισβητούν ότι οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τις
συζητήσεις αποτελούν φθοροποιό δύναμη για την αίσθηση που οι άνθρωποι αποκομίζουν
σχετικά με τον βίο τους (Gilbert, Hipkins & Cooper, 2005).
Η αφηγηματική προσέγγιση προκαλεί τις υπάρχουσες μορφές των σχέσεων εξουσίας
και τα είδη των συζητήσεων που χρησιμοποιούνται στα σχολεία. Αντί αυθεντικών μεθόδων,
επιδιώκει να καθιερώσει «συζητήσεις που βρίθουν σεβασμού» στα σχολεία και να
διαπραγματευτεί την κατανομή της εξουσίας μεταξύ μαθητών και συμβούλου, και μεταξύ
των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η πρόταση οι σχολικές μονάδες να αναπτύξουν μια
ηθική όπου «κανείς δεν μιλάει πίσω από την πλάτη του άλλου με τρόπους που δεν
υποδεικνύουν σεβασμό» είναι ίσως υπερβολικά ιδεαλιστική και απλοϊκή, επειδή περιπλέκει
τα θέματα γύρω από την εκφορά κακοπρεπών σχολίων, την κατοχή και ανταλλαγή
πληροφοριών, τη συζήτηση, την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα (Winslade & Monk,
1999: 117).
4.2 Συνεργατικότητα
Η σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού-συμβούλου και μαθητή μπορεί να αναδειχθεί σε μια
σημαίνουσα αφηγηματική συμβουλευτική σχέση. Ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος οφείλει να
υιοθετήσει μια συνεργατική θέση που θα επιτρέπει στον μαθητή να είναι ο ειδικός στη δική
του ιστορία (White, 1995). Ο σύμβουλος εκδηλώνει συνεργατική διάθεση, καθώς ακροάται
ενεργητικά, είναι δεκτικός και αποδέχεται τη βούληση και το αξιακό σύστημα του μαθητή.
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4.3 Εξωτερίκευση του προβλήματος
Ένα πρωτεύον ζήτημα στη διαδικασία της αφηγηματικής συμβουλευτικής είναι πως το
πρόβλημα είναι το κάθε φορά συζητούμενο «θέμα» και όχι το ίδιο το άτομο. Κατά συνέπεια,
ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος βοηθά τον μαθητή να αντιμετωπίζει τον εαυτό του διακριτά προς
το πρόβλημα, θέτοντας ερωτήματα που επισημαίνουν τον τρόπο που το πρόβλημα έχει
επηρεάσει τη ζωή και τις εμπειρίες του (π.χ. «Είστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα του
θυμού στις σχέσεις σας;», «Ποια στοιχεία σας καταπιέζουν;») (White, 1995). Αποτέλεσμα
αυτού του διαλόγου μπορεί να καταστεί η ενίσχυση της δυνατότητας του μαθητή να μπορεί
να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τη ζωή του, ώστε να αποδυναμώσει την τρέχουσα
κυρίαρχη ιστορία που είναι μεστή προβλημάτων (Kougioumtzis, Verykiou & Mallouchou,
2017).
Στη διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης, ο εκπαιδευτικός-σύμβουλος και ο μαθητής
εξετάζουν την επιρροή που ασκεί το πρόβλημα για τον μαθητή (White & Epston, 1990).
Αυτή η εξωτερική διαδικασία βοηθά τον μαθητή να εντοπίσει με ποιον τρόπο τον
υποστηρίζει η οικογένειά του σχετικά με το πρόβλημα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο
μαθητής μπορεί να δει τον εαυτό του ως συγγραφέα της ιστορίας, και όχι ως έναν απλό
παριστάμενο ή επικουρικό συγγραφέα (Madigan, 2004). Καθώς η συμβουλευτική
συνεχίζεται, ο μαθητής μπορεί να εξετάσει τις περιπτώσεις όπου η επιρροή της
καταπιεστικής δύναμης δεν ήταν τόσο μεγάλη και αναγνωρίζει μοναδικά αποτελέσματα.
4.4 Προσδιορισμός των Εξαιρέσεων και των Μοναδικών Αποτελεσμάτων
Προκειμένου να αναπτυχθεί μια αίσθηση εσωτερικής παρέμβασης και ελέγχου, οι μαθητές
πρέπει να προσδιορίσουν τις ώρες που αισθάνθηκαν ενδυναμωμένοι. Σε αυτό το στάδιο, ο
σύμβουλος ενθαρρύνει τον μαθητή να εντοπίσει τις ενέργειες, τα κίνητρα και τις πεποιθήσεις
που διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της ενδυνάμωσης, η οποία αντιφάσκει με την τρέχουσα
«ιστορία ζωής» και παρέχει ένα διαφορετικό και μοναδικό αποτέλεσμα (π.χ. μπορούν να
συζητήσουν για μια στιγμή που το πρόβλημα δεν καταπιέζει τον μαθητή). Ο μαθητής
αναπτύσσει νέες έννοιες για τον εαυτό του και στη συνέχεια δημιουργεί μια νέα αφήγηση.
Είναι ζωτικής σημασίας, μάλιστα, για τον μαθητή ότι ο σύμβουλος-εκπαιδευτικός τον βοηθά
να καταλάβει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αλλάξει μια νέα αφήγηση για τις προσωπικές
και σχεσιακές αλληλεπιδράσεις του.
4.5 Περιπλοκή της Ιστορίας Χρησιμοποιώντας τις Ερωτήσεις Συνείδησης
Η διαδικασία «περιπλοκής» επιτρέπει στον μαθητή να αποσαφηνίσει την ιστορία του, όπως
προσλαμβάνεται τόσο από τον μαθητή όσο και από άλλους. Αυτή η «περιπλοκή» δίνει τη
δυνατότητα στον σύμβουλο να κατανοήσει τα συστήματα αξιών και πεποιθήσεων του
μαθητή, τις προθέσεις, τις προσδοκίες και τα κίνητρα (White, 1995). Ο σύμβουλος ζητά από
τον μαθητή να νοηματοδοτήσει το προσδιορισμένο συμβάν. Ο σύμβουλος μπορεί να
χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει από τη διαδικασία «περιπλοκής»,
για να βοηθήσει τον μαθητή να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η νοηματοδότηση αυτών
των γεγονότων επηρέασε τις σχέσεις του παρελθόντος (White & Epston, 1990).
4.6 Σύνδεση με το Παρελθόν για την Ανάπτυξη μια Εναλλακτικής Αφήγησης
Συνδέοντας τις ιστορίες από το παρελθόν σε μια νέα εναλλακτική προτιμώμενη αφήγηση, ο
σύμβουλος φωτίζει την εξεταζόμενη προσωπική αφήγηση, που είναι κρυμμένη από τον
κυρίαρχο λόγο. Οι παραθεωρημένες πτυχές της προσωπικής αφήγησης χρησιμεύουν ως
σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία και την ενίσχυση μιας νέας προσωπικής αφήγησης
(Hall, McLean & White, 1994). Καθώς ο μαθητής κινείται σταδιακά από το παρελθόν προς
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το πρόσωπο που αυτός θέλει να γίνει, ο σύμβουλος-εκπαιδευτικός θα εξετάσει αυτήν την
προτιμώμενη νέα αφήγηση με τον μαθητή.
4.7 Πρόσκληση προς τους Μάρτυρες να Βιώσουν τη Νέα Αφήγηση
Ο μαθητής είναι πιο πιθανό να συνεχίσει να ζει αυτή τη νέα προτιμώμενη αφήγηση, όταν οι
μάρτυρες στην κοινότητα μπορούν να δουν και την επικύρωση της νέας αφήγησης (White,
1995). Τα άτομα στην κοινότητα του μαθητή μπορούν να προστατευθούν από το ενδεχόμενο
παλινδρόμησης και να καθοδηγήσουν τον μαθητή προς τη δόμηση της νέας αφήγησης. Τα
μέλη της κοινότητας μπορούν, επίσης, να υποστηρίξουν τον μαθητή, καθώς αντιμετωπίζει τις
προκλήσεις που δημιουργεί η νέα αφήγηση.
Οι σύμβουλοι-εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια αφηγηματική
προσέγγιση αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής ή
παρεμβάσεων καθοδήγησης στην τάξη, αναφορικά με την ακαδημαϊκή επίτευξη, την ψυχική
υγεία, τις ανησυχίες και την ανάπτυξη προσωπικών/κοινωνικών δεξιοτήτων (Kougioumtzis
& Louka, 2017˙ Nafziger & DeKruyf, 2013). Οι χρονικοί περιορισμοί επηρεάζουν το έργο
των σχολικών συμβούλων, καθιστώντας την αφηγηματική προσέγγιση ιδιαίτερα
αποτελεσματική, από τη στιγμή που ένας σύμβουλος και ένας μαθητής μπορούν να
συνεργαστούν για να γράψουν εκ νέου την ιστορία του μαθητή σε μόλις τρεις συνεδρίες
(Thomas & Gibbons, 2009). Ειδικά, οι τεχνικές της αφηγηματικής συμβουλευτικής δύνανται
να περιλαμβάνουν τη χρήση μαριονέτας, για να συμβάλουν στην κατανόηση της διαδικασίας
και την εξωτερίκευση των προβλημάτων (Butler, Guterman & Rudes, 2009), υποδηλώνοντας
ότι η προσέγγιση δύναται να είναι ιδιαζόντως αποτελεσματική σε παιδιά δημοτικού σχολείου
(Eppler, Olsen & Hidano, 2009) ενώ παράλληλα προσφέρει μια δυνητικά αποτελεσματική
προσέγγιση στην παροχή συμβουλευτικής σε εφήβους (Psych & Larsen, 2004˙ Thomas &
Gibbons, 2009). Για παράδειγμα, οι δομημένες προσεγγίσεις με βάση την αφηγηματική
συμβουλευτική προς τους εφήβους ήταν αποτελεσματικές μέσω προγραμμάτων όπως το
Μοντέλο Δομημένης Σχέσης για της Προώθηση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας (Lewis, 1992),
η Επιλογή Ζωής (Ferrer-Wreder et al., 2002) και το Πρόγραμμα Νεολαίας Phoenix (Hartman,
Little & Ungar, 2008).
5. Συμπεράσματα
Οι μαθητές που μεταβαίνουν από το πλαίσιο της εναλλακτικής ή διαπολιτισμικής σχολικής
μονάδας και επιστρέφουν στο παραδοσιακό σχολείο της γενικής εκπαίδευσης συχνά
αντιμετωπίζουν μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής. Χωρίς κατάλληλη υποστήριξη κατά τη
μετάβαση αυτή, οι μαθητές μπορούν να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά. Ένας
σχολικός σύμβουλος ή ένας εκπαιδευτικός μέσω της αφηγηματικής προσέγγισης μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές να οραματιστούν μια νέα «ιστορία» και έναν νέο τρόπο ύπαρξης, ενώ
επίσης δύναται να συμβάλει ώστε να καταπολεμηθεί η περιθωριοποίηση και να
αποσοβηθούν οι καταπιεστικές συνθήκες που μπορεί να βιώσουν οι μαθητές κατά τη
διαδικασία της μετάβασης. Επίσης, αυτή η προσέγγιση εξετάζει τη σημασία του ρόλου των
γονέων και των εκπαιδευτικών στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής μετάβασης των
μαθητών από το διαπολιτισμικό σχολείο στο συμβατικό. Τέλος, η αφηγηματική προσέγγιση
μπορεί να ενδυναμώσει τους σχολικούς συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς να
υποστηρίξουν την αλλαγή, δεδομένου ότι βοηθά τους μαθητές να εντοπίσουν τις νέες τους
ιστορίες, ιστορίες που μπορεί να εμπνεύσουν άλλους μαθητές που αντιμετωπίζουν
προβλήματα με τη διαδικασία μετάβασης.
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«Το Coaching στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Δυνατότητες Εφαρμογής του
και Οφέλη για τους Ενηλίκους Εκπαιδευόμενους των ΣΔΕ»

Abstract:
This paper attempts to explore the possibility of applying coaching practices to adult
education and in particular to Second Chance Schools. Having as a starting point a definition
of coaching and its differences from educational mentoring and counseling, it presents the
principles upon which the philosophy of coaching is based. It also analyses the core
competences which an effective coach should possess and cultivate, and it compares those to
the characteristics and roles of an adult educator. Moreover, it presents the fundamental
principles of adult education at Second Chance Schools, as well as their philosophy, their
goals and the innovative features of their curriculum. What is examined is the possibility of
making use of coaching as a complementary approach in the field of Second Chance Schools,
as an extra tool to be used by the multi-competent adult trainer.
Key words: coaching, adult education, Second Chance Schools
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1. Περί coaching
Το coaching αποτελεί μια παρέμβαση που ήρθε να προστεθεί σχετικά πρόσφατα στις ήδη
υπάρχουσες (ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική, mentoring κ.α.) με στόχο να συνδράμει στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων που απασχολούν το άτομο ή έναν
οργανισμό. Στα ελληνικά η επικρατέστερη απόδοση του όρου είναι προπονητική ζωής αλλά,
όπως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού με διαφορετική γλώσσα από την αγγλική,
κυριαρχεί η χρήση της αγγλικής λέξης coaching, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και σε αυτό το
άρθρο.
Ο όρος προέρχεται από τον αθλητισμό όπου coach ίσον προπονητής. Οι πρωτεργάτες
του coaching, όπως ο Timothy Gallwey και ο Sir John Whitmore, δανείστηκαν πολλά από τις
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι προπονητές στα αθλήματα για να μιλήσουν για το coaching
του μυαλού. Ο Gallwey υπήρξε ένας ειδικός στο τένις, και ως προπονητής στο άθλημα ήταν
ο πρώτος που επινόησε και εφάρμοσε μια μέθοδο coaching τόσο για προσωπική όσο και για
επαγγελματική ανάπτυξη που μπορούσε να εφαρμοστεί παντού, αρχής γενομένης από το
τένις (όπως την ανέπτυξε στο πρώτο και κλασικό βιβλίο του The inner game of tennis το
1975). Σε αυτό, μας εισάγει στην έννοια του «εσωτερικού παιχνιδιού» που παίζεται στο
μυαλό μας από τους δύο εαυτούς μας, που μάχονται να επικρατήσουν νοητά και να μας
οδηγήσουν στην επιτυχία ή την αποτυχία. Από τότε έχει γράψει πολλά βιβλία και ανέπτυξε
τη θεωρία του για το πώς μπορεί το άτομο να αξιοποιήσει το δυναμικό του για να επιτύχει
στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή σε τομείς όπως οι σχέσεις, η απόδοση στον
αθλητισμό, οι επαγγελματικές επιδόσεις κ.α. ανεβάζοντας ταυτόχρονα τα επίπεδα της
εσωτερικής ικανοποίησης (http://theinnergame.com/).
Ο Sir John Whitmore υπήρξε οδηγός αγώνων ταχύτητας και στο βιβλίο του Coaching
for performance (1992) αναπτύσσει και εξελίσσει την έννοια του coaching, κάνοντας
αναφορά στον Gallwey και το «εσωτερικό παιχνίδι» του μυαλού μας. Στόχος του coach είναι
να βοηθήσει τον πελάτη να απομακρύνει τα εσωτερικά εμπόδια στην απόδοσή του και να τον
οδηγήσει στην επίτευξη στόχων. Ο Whitmore πρότεινε το καθιερωμένο πια μοντέλο GROW,
από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Στόχος (Goal), Πραγματικότητα (Reality), Επιλογές
(Options), Τι πρέπει να γίνει (What is to be done). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Whitmore δίνει
προτεραιότητα στην καταγραφή των στόχων του ατόμου κι όχι στην πραγματικότητά του,
καθώς έτσι το άτομο θα καταστεί πιο δημιουργικό, με μεγαλύτερο κίνητρο και δεν θα
περιορίζεται στη στοχοθεσία του από την παρελθοντική του απόδοση.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching (ICF), ο παγκόσμιος οργανισμός που κατ’ εξοχήν
προωθεί το επάγγελμα του coaching, θέτοντας υψηλά στάνταρ για αυτούς που το ασκούν και
δίνοντας αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, ορίζει το coaching ως τη συνεργασία με τους
πελάτες για μια διαδικασία δημιουργική, που προκαλεί τη σκέψη και τους εμπνέει στο να
μεγιστοποιήσουν
τις
προσωπικές
και
επαγγελματικές
τους
δυνατότητες
(https://coachfederation.org). Ο coach θεωρεί τον πελάτη ως τον ειδικό για θέματα που
αφορούν τη δική του ζωή και έχει πίστη σε αυτόν. Στόχος του coach είναι να ανακαλύψει και
να αποσαφηνίσει ο πελάτης τι θέλει να πετύχει, να ενθαρρύνει την αυτογνωσία του πελάτη,
να εκμαιεύσει λύσεις και πλάνο δράσης από τον πελάτη και ανά πάσα στιγμή ο πελάτης να
αισθάνεται ότι αυτός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τη ζωή και τις επιλογές του. Μέσα
από τη μετασχηματιστική επιρροή του coaching και την ισότιμη σχέση που αναπτύσσεται
ανάμεσα στον coach και στον coachee, ο πελάτης θα αναπτύξει το δυναμικό του και θα
βελτιώσει τη ζωή του.
Το coaching επομένως αναφέρεται σε μια διαδικασία κατά την οποία ένας coach,
μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, βοηθά τον coachee (αυτόν που δέχεται
coaching) να θέσει ξεκάθαρους στόχους (Grant, 2003̇ Principles of coaching, Coaching
skills), και να δρομολογήσει την επίτευξή τους (Whitmore, 1996). Με την υποστήριξη ενός
coach, το άτομο αλλάζει, μαθαίνει, μεγιστοποιεί τις δυνατότητές του για προσωπική και
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επαγγελματική ανάπτυξη (Kotter, 2001), αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό την αυτοαντίληψή
του (Downey, 2001), εξελίσσεται, επιφέρει τις επιθυμητές αλλαγές στη ζωή του (Starr,
2008), ενδυναμώνεται και κινητοποιείται, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του (Kotter, 2001).
Έτσι το άτομο μπορεί να αξιοποιήσει τα προσόντα του, τις δεξιότητες, τις δυνατότητες, τους
πόρους, τα δυνατά σημεία που ήδη διαθέτει για να πετύχει αυτά που το ίδιο το άτομο
επιθυμεί, έχοντας δίπλα του έναν coach που μόνο με στοχευμένες ερωτήσεις, χωρίς
συμβουλές και παραινέσεις, θα διευκολύνει (Downey, 2001) και θα επισπεύσει μια
διαδικασία ανάπτυξης και αυτογνωσίας που διαφορετικά θα αργούσε ίσως να έρθει. Το
coaching στην ουσία βοηθά τα άτομα να μαθαίνουν (αναπτύσσοντας μεταγνωστικές
δεξιότητες), και δεν τους διδάσκει.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το coaching δεν ασχολείται με το παρελθόν αλλά εστιάζει
στο μέλλον και στις θετικές προοπτικές (Goldsmith, 2003̇ Whitmore, 1996). Πρόκειται για
μια μη κατευθυντική παρέμβαση που έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια και
εφαρμόζεται κυρίως σε χώρες του Δυτικού κόσμου (Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία) τόσο
στον επαγγελματικό τομέα στο χώρο των επιχειρήσεων, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
Ανάλογα με τον τομέα που εφαρμόζεται, το coaching μπορεί να λέγεται life coaching
(προπονητική ζωής), executive coaching (για στελέχη επιχειρήσεων), career coaching
(coaching σταδιοδρομίας), confidence coaching (για χτίσιμο αυτοπεποίθησης), coaching για
ομάδες, (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 2016) κ.α..
2. Διαφορές coaching με άλλες παρεμβάσεις
Για να κατανοηθεί πληρέστερα το coaching, μπορεί να ειδωθεί σε αντιδιαστολή με το τι δεν
είναι. Το coaching δεν είναι ψυχοθεραπεία, ούτε συμβουλευτική. Στην ψυχοθεραπεία, ένας
ειδικά εκπαιδευμένος ψυχοθεραπευτής που ακολουθεί συγκεκριμένη μέθοδο και ψυχολογική
προσέγγιση, ανατρέχει στο παρελθόν του ατόμου και επιδιώκει να θεραπεύσει ψυχολογικά
προβλήματα ή δυσλειτουργίες (Βαλάση, 2014). Το coaching, αντίθετα, δεν ασχολείται με το
παρελθόν του ατόμου όπως ειπώθηκε παραπάνω, και εφαρμόζεται σε ψυχικά υγιή άτομα.
Επιπλέον, ο coach δεν προσφέρει συμβουλές ή λύσεις στο άτομο όπως ο σύμβουλος, αλλά
πιστεύει ότι το ίδιο το άτομο είναι ικανό από μόνο του να βρει τις λύσεις στα θέματα που το
απασχολούν. Ο σύμβουλος σε αντίθεση θα διαγνώσει ο ίδιος το πρόβλημα και θα προτείνει
τις λύσεις.
Επίσης, το coaching παρουσιάζει ομοιότητες με το mentoring αλλά και ουσιαστικές
διαφορές που αξίζει να επισημανθούν. Επιγραμματικά, αναφέρουμε ότι στο mentoring, ο
μέντορας είναι ένα συνήθως μεγαλύτερο ηλικιακά, έμπειρο άτομο που μεταφέρει αυτήν την
εμπειρία του, τη σοφία και τη γνώση σε ένα νεώτερο άτομο που θεωρείται ότι υστερεί και
χρειάζεται καθοδήγηση και απόκτηση γνώσης. Αντιθέτως, στο coaching, ο coachee
θεωρείται ότι διαθέτει ήδη όλα τα απαραίτητα στοιχεία (γνώσεις, εμπειρία, δεξιότητες) για
να λάβει εμπεριστατωμένες αποφάσεις και ο coach είναι αυτός που θα τον βοηθήσει σε
αυτήν του την πορεία χωρίς να του προτείνει ο ίδιος λύσεις ή επιλογές. Επίσης, στο
mentoring οι δύο εμπλεκόμενοι εργάζονται στον ίδιο τομέα και η σχέση είναι συνήθως
μακροχρόνια, εστιάζοντας σε περισσότερο ολιστικά θέματα. Στο coaching δεν είναι
απαραίτητο ο coach να είναι γνώστης του αντικειμένου που αποτελεί το θέμα των
συνεδρίων, οι οποίες ολοκληρώνονται σε σύντομο σχετικά διάστημα (Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 2016̇).
3. Αρχές της φιλοσοφίας του coaching
Η φιλοσοφία του coaching βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Η βάση πάνω στην οποία
χτίζεται όλη η σχέση coach και coachee είναι η μαιευτική μέθοδος των ερωτήσεων που
εφάρμοζε ο Σωκράτης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 2016̇
Whitmore, 1996). Με τις ερωτήσεις του ο Σωκράτης έφτανε το συνομιλητή του σε σημείο
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που να ανακαλύψει μόνος του τις επιθυμίες και τις δυνατότητές του. Άλλες αρχές είναι η
αυτοκατευθυνόμενη μάθηση (θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων του Knowles), η εστίαση στο
μέλλον και η πίστη στις δυνατότητες του ατόμου. Το coaching δεν υφίσταται ως ένας
ξεχωριστός κλάδος της επιστήμης, αλλά η θεωρία του βασίζεται στις νευροεπιστήμες, αλλά
και τις ανθρωπιστικές και φυσικές επιστήμες, και συγκεκριμένα τον αθλητισμό (από όπου
και ο όρος coaching), την εκπαίδευση, τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία,
τη διοίκηση, τη συμβουλευτική, και βεβαίως την ψυχολογία (ιδιαίτερα τη θετική ψυχολογία
και τη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση) (Theeboom, T., Beersma, B. & Van Vianen, A.
2013).
4. Ικανότητες του coach
Τόσο η βιβλιογραφία όσο και οι δύο μεγαλύτεροι οργανισμοί για το coaching, η Διεθνής
Ομοσπονδία Coaching (ICF, «https://coachfederation.org/core-competencies») και το
Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο
για
το
Mentoring
και
Coaching
(EMCC,
«http://www.emccouncil.org/eu/en/quality/competences») καταγράφουν
λεπτομερώς σε
διακριτές κατηγορίες τις βασικές ικανότητες που οφείλει να διαθέτει και να καλλιεργεί ένας
αποτελεσματικός coach. Ανάμεσά τους είναι η ενεργητική (ή ενσυναισθητική) ακρόαση
(Starr, 2008), η εστίαση της προσοχής (Gallwey, 1986), η εμπαθητική κατανόηση χωρίς την
άσκηση κριτικής (Gallwey, 1986), η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική νοημοσύνη,
(Goleman, 1998), οι ανεπτυγμένες διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές ικανότητες, η
ικανότητα να χτίζει σχέση με τον πελάτη (rapport), η ικανότητα να δίνει θετική
ανατροφοδότηση, η αποδοχή και κατανόηση του άλλου, η ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων
στον πελάτη, η δημιουργία αυτοεπίγνωσης στον πελάτη, η διευκόλυνση της μάθησης. Εκείνο
που κάνει λοιπόν έναν καλό coach δεν είναι μόνο οι γνώσεις, αλλά και οι δεξιότητες, τόσο οι
έμφυτες όσο και αυτές που καλλιεργεί αδιάκοπα. Επιπλέον, απαιτούμενα χαρακτηριστικά
είναι η διαίσθηση, η ηθική και η τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας, η δέουσα
συμπεριφορά που επιδεικνύει στο άτομο που έχει απέναντί του καθώς και οι πεποιθήσεις και
οι αρχές τις οποίες πρεσβεύει όπως η ακεραιότητα, η δέσμευση, η ειλικρίνεια, η πίστη ότι το
άτομο είναι ικανό να βρει τις λύσεις και να έχει καλύτερα αποτελέσματα, η ισότητα, η μη
κριτική στάση απέναντι στον πελάτη (Starr, 2008).
5. Οφέλη από το coaching
Σε προσωπικό επίπεδο, το life coaching, μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις όπου το άτομο
θέλει να θέσει στόχους και σκοπούς στη ζωή του, να μειώσει το άγχος, να βρει καλύτερη
ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, να κάνει
αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνου, να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους, να
αυξήσει την αυτογνωσία του, να βελτιώσει την υγεία του και την ευεξία του, να ξεπεράσει
περιοριστικές πεποιθήσεις, να αναλάβει ευθύνη και να έχει λογοδοσία για τις πράξεις του, να
αυξήσει τα εσωτερικά κίνητρα και να κινητοποιηθεί, να προσδιορίσει τα δυνατά του σημεία,
να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του (Griffiths, 2005̇ Starr, 2008). Στον επαγγελματικό χώρο
το coaching εφαρμόζεται τόσο από κάποιον εξειδικευμένο coach όσο και από τα
υψηλόβαθμα στελέχη της ίδιας της επιχείρησης για βελτίωση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας μέσα από την εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων
(Goleman, 2000).
Οι τομείς βελτίωσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του coaching
σε επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο έχουν ερευνηθεί κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια και
αναφέρονται τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στις έρευνες που διεξάγει για μία δεκαετία
σχεδόν η Διεθνής Ομοσπονδία Coaching (ICF). Σε αυτά συγκαταλέγονται η ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης, η βελτίωση των σχέσεων του ατόμου, η ανάπτυξη των επικοινωνιακών και
διαπροσωπικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της απόδοσης των εργαζομένων, η ευζωία (well-
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being), η καλύτερη ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής, η βελτιωμένη προσωπική
οργάνωση και διαχείριση χρόνου, τα αυξημένα επίπεδα δέσμευσης των ατόμων, οι
βελτιωμένες δεξιότητες εργασίας σε ομάδες, (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, 2016̇ Grant, 2013̇ ICF Organizational Coaching Study, Executive Summary,
2013̇ ICF Global Coaching Client Study, Executive Summary, April 2009̇ ICF Global
Consumer Awareness Study, Executive Summary, December 2010̇ Theeboom et al., 2013).
Στο χώρο της εκπαίδευσης, σε χώρες του εξωτερικού έχει εφαρμοστεί το coaching σε
εκπαιδευτικούς, διευθυντές, μαθητές, καθώς αποτελεί ένα εργαλείο που επιφέρει
αποτελεσματική μάθηση, στηριζόμενη στην ενεργητική συμμετοχή και συνεργασία και όχι
στο παλαιό συμβατικό μοντέλο της μεταφοράς γνώσης από τον δάσκαλο στο μαθητή.
Σύμφωνα και με τις δεξιότητες του ικανού coach όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω, ο
εκπαιδευτικός-coach διευκολύνει τον εκπαιδευόμενο να θέσει στόχους, να σχεδιάσει τις
ενέργειες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων και να δεσμευτεί για την
επιτυχία. Ήδη έχουν γίνει μελέτες και έχουν διεξαχθεί έρευνες που καταγράφουν την
αποτελεσματικότητα του εργαλείου του coaching και τα οφέλη που προκύπτουν από τη
χρήση του τόσο στα μαθησιακά αποτελέσματα όσο και σε ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και
διαπροσωπικών δεξιοτήτων, στην καταπολέμηση του άγχους, σε καλύτερη επικοινωνία, σε
μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης, σε αυξημένη αισιοδοξία και ευεξία, σε ανθεκτικότητα, κ.α.
(Devine et al., 2013̇ Grant et al. 2010̇ Green et al. 2007).
6. Εκπαίδευση ενηλίκων
Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει αναπτυχθεί ως ξεχωριστός επιστημονικός κλάδος εδώ και
δεκαετίες. Οι βασικές θεωρίες της (προσωποκεντρική προσέγγιση και Carl Rogers, θεωρία
της ανδραγωγικής και της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης του Knowles, ο κύκλος της
εμπειρικής μάθησης του Kolb, μετασχηματίζουσα μάθηση του Mezirow, κριτική εκπαίδευση
ενηλίκων για την κοινωνική αλλαγή του Freire, συνθετική προσέγγιση του Jarvis για τη
γενική εκπαίδευση ενηλίκων) συγκλίνουν σε αρκετά σημεία και μοιράζονται μεταξύ τους
κοινές αρχές, όπως την ενεργητική συμμετοχή, την αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και
εμπειρίας, τη διαφοροποιημένη μάθηση, αλλά και τα χαρακτηριστικά των ενήλικων
εκπαιδευόμενων (Κόκκος, 2005). Σε αυτά τα χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται η ανάγκη
αξιοποίησης της προγενέστερης εμπειρίας τους, η διάθεση για ενεργητική συμμετοχή, η τάση
για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, οι συγκεκριμένες προσδοκίες με τις οποίες έρχονται στην
εκπαίδευση, η τάση για εκπλήρωση του δυναμικού τους και για αυτοκαθορισμό (Κόκκος,
1999̇ Noyé & Piveteau, 1999̇ Rogers, 1999). Στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων θα πρέπει να
είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ευθύνης και της αυτονομίας του ενήλικα
εκπαιδευόμενου σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης («Απόφαση του Συμβουλίου για
μια ανανεωμένη Ευρωπαϊκή ατζέντα για την μάθηση ενηλίκων, 2011/C 372/01»).
Όσον αφορά τις προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων (Courau, 2000̇ Κόκκος, 1999̇
Kokkos, 2015), δηλαδή κάτω από ποιες συνθήκες μαθαίνουν καλύτερα οι ενήλικες και ποιοι
είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι προσέγγισης τους, αναφέρονται οι αποσαφηνισμένοι
στόχοι και η διερεύνηση και υπέρβαση των εμποδίων. Οι ρόλοι που αποδίδονται στον
εκπαιδευτή ενηλίκων είναι διευκολυντής, εμψυχωτής, καθοδηγητής, διαμεσολαβητής, και σε
καμία περίπτωση αυθεντία που μεταδίδει γνώση (Courau, 2000̇ Κόκκος, 1999̇ Rogers, 1999).
Μέσα στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή συγκαταλέγονται η συναισθηματική νοημοσύνη,
η ενσυναίσθηση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ευελιξία, η αυτογνωσία, η αυτοαξιολόγηση,
η υποκίνηση των εκπαιδευόμενων, η αποδοχή των εκπαιδευόμενων και η φροντίδα τους
(Κόκκος, 1999).
Διαφαίνεται λοιπόν ότι το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρίες, ρόλος
εκπαιδευτή, χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενων) παρουσιάζει ομοιότητες με τις αρχές και τη
φιλοσοφία του coaching, με τις βασικές ικανότητες ενός coach, με τη σχέση που
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αναπτύσσεται ανάμεσα στον coach και τον coachee και έχουν αναδειχθεί στη βιβλιογραφία
τα κοινά τους σημεία (Griffiths, 2005). Για παράδειγμα, η αξιοποίηση των εμπειριών των
εκπαιδευόμενων για να επέλθει η μάθηση, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, η ανάγκη του
ενήλικα να γνωρίζει επακριβώς για ποιο λόγο να μάθει κάτι και πώς αυτό θα του χρησιμεύσει
στην καθημερινότητά του, η επίλυση προβλημάτων, η διαφοροποιημένη διδασκαλία ανάλογα
με τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης των ενηλίκων, η παροχή ανατροφοδότησης από
τον εκπαιδευτή, αποτελούν χαρακτηριστικά που απαντώνται στην εκπαίδευση ενηλίκων και
ταυτόχρονα αποτελούν και τη βάση πάνω στην οποία δουλεύει ο coach με τον πελάτη του.
Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του Mezirow βρίσκει
εφαρμογή στο coaching, το οποίο διατείνεται ότι μέσα από την ενεργητική μάθηση, την
τεχνική των ανοικτών ερωτήσεων και την επικοινωνία που αναπτύσσεται, μετασχηματίζει
τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του ατόμου και το ενδυναμώνει, καθιστώντας το ικανό
να πραγματοποιεί τους στόχους του και να επιφέρει τις επιθυμητές αλλαγές. (Griffiths,
2005). Ακόμη και οι φάσεις του μετασχηματισμού όπως τις ορίζει ο Mezirow, από το
αποπροσανατολιστικό δίλημμα μέχρι την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης για τους νέους ρόλους
και τις νέες ικανότητες του ατόμου, συνδέονται στενά με τα στάδια από τα οποία διέρχεται
μια σχέση coaching (το αίτημα του πελάτη, την καταγραφή της υφιστάμενης
πραγματικότητας, τις περιοριστικές αντιλήψεις, τη στοχοθεσία, τη δέσμευση, τη δράση, την
αλλαγή). Αλλά και άλλες θεωρίες, όπως του Rogers (όπου ο εκπαιδευτικός δρα ως
διευκολυντής στην ευρετική πορεία του εκπαιδευόμενου προς τη γνώση, δημιουργώντας ένα
ασφαλές περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης) συνδέονται στενά με τους ρόλους και τις
ικανότητες του coach, να χτίζει τη σχέση, να ακούει ενεργητικά, να θέτει δυνατές ερωτήσεις,
να δίνει θετική ανατροφοδότηση, να βοηθά τον πελάτη να θέτει στόχους και να
κινητοποιείται για την επίτευξή τους αντλώντας από τους εσωτερικούς του πόρους (Fazel,
2013). Ακόμη, η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση του Knowles αντιστοιχεί στον τρόπο που
πραγματοποιούνται οι συνεδρίες του coaching όπου ο πελάτης είναι αυτός που καθορίζει την
ατζέντα της συζήτησης και ο coach τον βοηθά να μάθει μέσα από τις μαιευτικές του
ερωτήσεις. Η αρχή ότι οι ενήλικες έρχονται στην εκπαίδευση με μια πληθώρα εμπειριών και
προγενέστερων γνώσεων τις οποίες οφείλει να αξιοποιεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων αντιστοιχεί
στη βασική αρχή του coaching ότι ο πελάτης είναι δημιουργικός, επινοητικός και απολύτως
ικανός να παράγει λύσεις.
7. Εκπαίδευση ενηλίκων και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) αποτελούν δημόσιες δομές του Υπουργείου Παιδείας
και παρέχουν υποχρεωτική εκπαίδευση (χορηγώντας απολυτήριο τίτλο ισότιμο με τον τίτλο
του απολυτηρίου Γυμνασίου) σε ενήλικα άτομα, λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές της μη
τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και έχοντας πολλά καινοτόμα στοιχεία στο πρόγραμμα
σπουδών τους και συνακόλουθα στον τρόπο λειτουργίας τους. Η φιλοσοφία τους όπως
αναφέρεται και στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας τους (2014) είναι ότι οι
εκπαιδευόμενοι προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν μέρει: «Για να επιτύχουν στην προσπάθειά
τους οι εκπαιδευόμενοι, πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους
τομείς, όπως στην υγεία, την οικογένεια, τον εργασιακό χώρο, τον άμεσο κοινωνικό
περίγυρο». Μια άλλη βασική αρχή τους αναφέρεται στους εκπαιδευτές ενηλίκων που
διδάσκουν σε αυτά: «Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών αναγκών απαιτούν
πολυεπιδέξιο εκπαιδευτικό και επιστημονικό δυναμικό, το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί
στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που θα του ανατεθεί». Τονίζεται επίσης ότι οι
εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ «ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις
ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων».
Το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών αυτών των σχολείων και η ολιστική προσέγγιση
των εκπαιδευόμενων αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις για όσους υπηρετούν στα ΣΔΕ. Το
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πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ παρουσιάζει αρκετά καινοτόμα στοιχεία σε σύγκριση με την
τυπική εκπαίδευση. Στα ΣΔΕ υιοθετείται καταρχήν η αρχή των πολυγραμματισμών, έχοντας
ως βασικό πυρήνα του προγράμματος σπουδών τους οκτώ γραμματισμούς: γλωσσικό,
αριθμητικό, πληροφορικό, αγγλικό, κοινωνικό, επιστημονικό, περιβαλλοντικό και την
πολιτισμική-αισθητική αγωγή. Πέραν τούτων, προβλέπονται εργαστήρια και projects,
εκδηλώσεις και δράσεις, συμμετοχή σε προγράμματα αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες
που παρέχονται από δύο συμβούλους, έναν σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο
σταδιοδρομίας σε ατομικές συνεδρίες με τους εκπαιδευόμενους ή ακόμη και στην ομάδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή
Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (8-2017), ο σύμβουλος
«αναλαμβάνει το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων σε θέματα που
αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη», παρεμβαίνοντας «υποστηρικτικά
σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
πλαίσιο». Γίνεται επίσης σαφές στους συμβούλους ότι θα ακολουθούν τους κανόνες
δεοντολογίας της Συμβουλευτικής και θα απέχουν από ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Οι
σύμβουλοι παρέχουν επίσης συμβουλευτική υποστήριξη τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και
τον Διευθυντή/Υποδιευθυντή του ΣΔΕ, για αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν στις
σχέσεις τους με τους εκπαιδευόμενους, και συνεργάζονται στενά με αυτούς.
Όσον αφορά το γενικό σκοπό των ΣΔΕ, αυτός δεν είναι άλλος από τη συνολική
ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων και την πληρέστερη συμμετοχή τους στο οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι, καθώς και την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους
στο χώρο της εργασίας. Αναφορικά με τους επιμέρους στόχους τους, αυτοί είναι:
 (α). Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών και άνω.
 (β). Η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
 (γ). Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν
στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη. Για παράδειγμα, βασικοί στόχοι σε
επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων είναι η ενδυνάμωση, η ανάπτυξη αυτογνωσίας, ο
μετασχηματισμός των αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευόμενων (όπως πρεσβεύει η
μετασχηματίζουσα μάθηση), η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (και κυρίως μαθαίνω
πώς να μαθαίνω, όπως ακριβώς κάνει και το coaching χωρίς να τους διδάσκει).
 (δ). Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων.
 (ε). Η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της
εργασίας. (Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΣΔΕ, 2014)
8. Coaching και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Με βάση τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω, διαφαίνεται ότι η φιλοσοφία των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας και η ολιστική προσέγγιση των εκπαιδευόμενων συνάδουν με τις αρχές του
coaching και το ρόλο του coach, ενώ ο τρόπος λειτουργίας αυτών των σχολείων και η
ευελιξία που τα διακρίνει αφήνει περιθώριο αξιοποίησης του coaching ως επικουρικής
προσέγγισης στο χώρο των ΣΔΕ, ως ένα επιπλέον εργαλείο στη φαρέτρα του πολυεπιδέξιου
εκπαιδευτή ενηλίκων.
Πιστεύουμε ότι μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές και μοντέλα coaching από το
προσωπικό των ΣΔΕ (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, εκπαιδευτικούς, σύμβουλο ψυχολόγο και
σύμβουλο σταδιοδρομίας) για την προαγωγή της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
των εκπαιδευόμενων και την υλοποίηση των στόχων των ΣΔΕ όπως αυτοί περιγράφηκαν
παραπάνω με θετικά αποτελέσματα για τους εκπαιδευόμενους. Οι μαιευτικές ερωτήσεις, η
ανάληψη ευθύνης αλλά και δράσης από τα ίδια τα άτομα, η στοχοθεσία, η ανάπτυξη
αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης κ.α. είναι εφικτό να γίνουν τόσο με επίσημη μορφή όσο
και ανεπίσημη. Επισήμως το coaching μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στις ατομικές συνεδρίες
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των συμβούλων, σε εργαστήρια και projects από τους συμβούλους ή εξειδικευμένους
εκπαιδευτικούς, ακόμη και μέσα από τη διδασκαλία των γραμματισμών, π.χ. του κοινωνικού.
Μέσα στο ανοιχτό και ευέλικτο πρόγραμμα των ΣΔΕ, δίνονται δυνατότητες συνεργασίας του
προσωπικού του σχολείου τόσο μεταξύ τους όσο και με εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες
και μπορούν να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μοντέλα coaching που είναι σχετικά εύκολα στη
εξοικείωση, π.χ. το μοντέλο GROW. Μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί ένα είδος εξειδικευμένου
εκπαιδευτικού coaching με την οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων ή σεμιναρίων από
γνώστες του αντικειμένου, για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές/υποδιευθυντές των
ΣΔΕ, όπως σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού όλων των βαθμίδων
προκειμένου να υπάρξουν παρόμοια οφέλη με αυτά που έχουν αναφερθεί παραπάνω,
καταπολέμηση του άγχους, καλύτερη επικοινωνία, μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης, αυξημένη
αισιοδοξία και ευεξία, ανθεκτικότητα, και εν τέλει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
Θα μπορούσε επίσης το coaching να συμβάλλει στη διαμόρφωση και ενδυνάμωση
του πολυεπιδέξιου εκπαιδευτικού και επιστημονικού δυναμικού των ΣΔΕ, ενισχύοντας με τη
δυναμική του τα προσόντα, τις δεξιότητες, τις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις τους. Να
σημειωθεί ότι το προσωπικό των ΣΔΕ (τόσο οι μόνιμοι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί όσο και
οι ωρομίσθιοι) αναλαμβάνει καθήκοντα μετά από αντίστοιχες προκηρύξεις, οι οποίες
μοριοδοτούν αυξημένα τυπικά προσόντα, που περιλαμβάνουν μεταπτυχιακές και
διδακτορικές σπουδές, πολύωρα σεμινάρια στην εκπαίδευση ενηλίκων, σε ευάλωτες ομάδες,
στην ψυχολογία, και άλλα. Επομένως, διαθέτουν ήδη ένα πλούσιο θεωρητικό υπόβαθρο,
κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση, τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και δεν είναι
ανέφικτη η χρήση της μεθόδου του coaching από αυτούς, πιθανότατα μετά από κάποια
σχετική επιμόρφωση.
Ανεπίσημα μπορεί να γίνει το λεγόμενο corridor coaching, όπου στην καθημερινή
επαφή με τους εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως η Διεύθυνση του ΣΔΕ
ενημερώνονται και συζητούν τα προβλήματά τους (ανεργία, εργασιακά, οικογενειακά,
ψυχολογικά, υγείας, κ.λπ.) και προσπαθούν να τους στηρίξουν στην αντιμετώπιση και
επίλυσή τους καθώς αντιλαμβάνονται ότι έχουν άμεση επίδραση στην σχολική τους ζωή,
στην παρακολούθηση του προγράμματος, στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και
στην μετέπειτα εξέλιξή τους. Σε αυτήν την περίπτωση τα οφέλη που αναμένεται να
αποκομίσουν οι εμπλεκόμενοι είναι ποικίλα και σημαντικά. Οι διευθυντές και οι
εκπαιδευτικοί θα υποστηριχθούν στο έργο τους, θα ενισχυθούν στους ρόλους τους ως
καθοδηγητές και εμψυχωτές, θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, θα
αυξηθεί η ικανοποίηση από την εργασία, θα εμπλουτιστεί η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων,
θα αυξηθεί η ενεργητική συμμετοχή, η σχέση με τους εκπαιδευόμενους θα λάβει άλλες
διαστάσεις, και η μαθησιακή, προσωπική, επαγγελματική πορεία των ατόμων θα εξελιχθεί
διαφορετικά, αποκτώντας βαθύτερο νόημα και έμπνευση.
Εκείνο που χρειάζεται να γίνει είναι να καταστεί το coaching ευρύτερα γνωστό στους
εμπλεκόμενους, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση και να διευρυνθεί η επιμόρφωση που έχει
αρχίσει πρόσφατα από διάφορους ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους φορείς, π.χ. το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Κατάρτιση στη Συμβουλευτική και το coaching), το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-ΕΚΔΔΑ (δύο δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα
για δημοσίους υπαλλήλους με τίτλο «Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων: Η δυναμική της
ομάδας – Coaching and Mentoring» και «Coaching συνεργασίας και αποτελεσματικότητας
στη Δημόσια Διοίκηση»). Μέρος της επιμόρφωσης μπορεί να είναι και η πιλοτική εφαρμογή
κάποιων τεχνικών του coaching στο χώρο εργασίας, και ο αναστοχασμός ως προς την
αποτελεσματικότητά του (αυτό απαιτείται ήδη στο ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα του
ΕΚΔΔΑ).
Εν κατακλείδι, το coaching αποτελεί μια εναλλακτική, καινοτόμα προσέγγιση που
μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική των διοικούντων, των διδασκόντων και
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των συμβούλων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκείνο που απομένει είναι να εφαρμοστεί
και να μελετηθεί η επίδραση και τα αποτελέσματα που επιφέρει, τα οποία ευελπιστούμε ότι
θα είναι θετικά και προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.
9. Βιβλιογραφία
Βαλάση, Δ. (2014). Οδηγός εφαρμογής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής. Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Council of Europe, (2011). Council Resolution on a renewed European agenda for adult
learning. 2011/C 372/01.
Courau, S. (2000). Τα Βασικά «Εργαλεία» του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Devine, M., Meyers, R., Houssemand C. (2013). How can coaching make a positive impact
within educational settings?. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 93, pp.
1382-1389.
Downey, M. (2001). Effective coaching. London: TEXERE Publishing Limited.
Διεθνής Ομοσπονδία Coaching, International Coach Federation, https://coachfederation.org.
Διεθνής Ομοσπονδία Coaching, International Coach Federation, βασικές δεξιότητες,
https://coachfederation.org/core-competencies/
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εκπαιδευτικό υλικό για το
πρόγραμμα: Coaching συνεργασίας και αποτελεσματικότητας στη Δημόσια Διοίκηση.
Αθήνα: Ιούνιος 2016.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Mentoring και Coaching, European Mentoring and Coaching
Council, βασικές δεξιότητες, http://www.emccouncil.org/eu/en/quality/ competences.
Εφημερίς της Κυβερνήσεως (2014). Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ΦΕΚ 1861, τ. Β’, 08-07-2014.
Fazel, P. (2013). Teacher-coach-student coaching model: A vehicle to improve efficiency of
adult institution. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 97, pp. 384-391.
Gallwey, Τ. (1986). The inner game of tennis. London: Pan Books.
Goldsmith, M. (2003). Leadership development: try feedforward instead of feedback. Journal
of Excellence, no. 8, pp. 15-19.
Goleman, D. (1998). What Makes a Leader?. Harvard Business Review, November 1998, pp.
93-102.
Goleman, D. (2000) Leadership that gets results, Harvard Business Review, 78(2), pp. 78–90.
Grant, A. M. (2003). The impact of life coaching on goal-attainment, metacognition and
mental health. Social Behaviour and Personality, 31, pp. 253-264.
Grant, A. M. (2013). The efficacy of coaching. In J. Passmore, D. Peterson, & T. Freire
(Eds.), Handbook of the psychology of coaching and mentoring (pp. 15-39). West
Sussex: Wiley-Blackwell.
Grant, A., Green, S., Rynsaardt, J. (2010). Developmental coaching for high school teachers:
Executive coaching goes to school. Consulting Psychology Journal: Practice and
Research, 62, pp. 151-168.
Green, S., Grant, A., Rynsaardt, J. (2007). Evidence-based life coaching for senior high
school students: Building hardiness and hope. International Coaching Psychology
Review, 2, pp. 24-32.
Griffiths, K. (2005). Personal coaching: a model for effective learning. Journal of Learning
Design, 1, pp. 55-65.
ICF Organizational Coaching Study, Executive Summary, 2013, (2013), International
Coaching Federation.
ICF Global Coaching Client Study, Executive Summary, April 2009, (2009). International
Coaching Federation.
ICF Global Consumer Awareness Study, Executive Summary, December 2010, (2010).
International Coaching Federation.

313

Θεωρία και Πρακτικές

Kokkos, A. (2015). The challenges of adult education in the modern world. The 6th
International Conference Edu World 2014 “Education Facing Contemporary World
Issues”, 7th - 9th November 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 180,
pp. 19–24.
Kotter, J. (2001). What leaders really do. Harvard Business Review, December 2001, pp. 2434.
Κόκκος, Α. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Τόμος Α. Το Πεδίο, Οι Αρχές Μάθησης, Οι
Συντελεστές. Πάτρα: ΕΑΠ.
Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων – Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Noyé, D. & Piveteau, J. (1999). Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Principles of coaching, Coaching skills, διαθέσιμο στο: www.free-management-ebooks.com.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και
Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ) για τη σχολική χρονιά 2017-2018, αρ. πρωτ. 660/7/33090, 07-0-2017,
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Αθήνα.
Rogers, Α. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Starr, J. (2008). The coaching manual. London: Pearson Education Limited.
Theeboom, T., Beersma, B. & Van Vianen, A. (2013). Does coaching work? A meta-analysis
on the effects of coaching on individual level outcomes in an organizational context.
The Journal of Positive Psychology, 9:1, 1-18, DOI: 10.1080/17439760.2013.837499
Whitmore, J. (1996). Coaching for performance. London: NB, Nicholas Brealey Publishing

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

314

«Η Θεωρία των Συμπεριφορικών Οικονομικών (NUDGE) και η
Συμβουλευτική»
Περίληψη:
Ο τρόπος που οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις τους μέσω της καταναλωτικής και
κοινωνικής συμπεριφοράς σε οποιαδήποτε έκφραση της ζωής τους, έχει γίνει συχνά
αντικείμενο μελετών. Στον αντίποδα η Συμβουλευτική, δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου
αιώνα και εξαπλώθηκε ραγδαία, ως κοινωνικός θεσμός.
Διά της παρούσας εργασίας, θα μελετηθούν τα Συμπεριφορικά Οικονομικά ως ένας νέος
κλάδος που συνδυάζει την Οικονομική Επιστήμη με όρους και πειράματα κυρίως από την
επιστήμη της Ψυχολογίας. Θα επιχειρηθεί η μελέτη των γνωστικών, κοινωνικών και
συναισθηματικών επιρροών στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Θα διερευνηθεί επίσης η
Συμβουλευτική που αποτελεί μια υποστηρικτική διαδικασία που αναπτύσσεται ανάμεσα
στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο, υποβοηθώντας το άτομο να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά τα προβλήματα της ζωής του, χρησιμοποιώντας θεωρίες και τεχνικές κυρίως
της Ψυχολογίας, καθώς και ο συνδυασμός αυτών των δύο αλλά και των δυνατοτήτων, της
δυναμικής που θα δημιουργηθεί και των εν δυνάμη ωφελειών που θα προκύψουν για τον
άνθρωπο και την κοινωνία.
Λέξεις-κλειδιά: Ώθηση, Προεπιλογές, Συμπεριφορικό Δίκαιο, Συμβουλευτική
Abstract:
The way that people get their decisions through consumer and social behaviour in any
expression of their lives, has often been the subject of studies. In contrast (in the early 20th
century) created Counselling, and spread rapidly, as a social institution.
Through this work, we studied the Behavioural Economics as a new discipline that combines
Economic Science with conditions and experiments mostly from the science of Psychology.
We tried to study the cognitive, social and emotional influences on people's behaviour. We
also investigated the Counselling that provides a supportive process that develops between
the consultant and the supporting person consulting, to effectively deal with the problems of
life, using theories and particular techniques of psychology and the combination of these two
possibilities, the momentum created and the opportunities that we have to offer to man and
society.
Keywords: Nudge, Presets, Behavioural Law, Counselling
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1. Εισαγωγή
Κατά κανόνα στις επιλογές μας υφίσταται η αντίληψη ότι ισχύει η ορθολογική συλλογιστική
και βάση αυτής λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις αποδόσεις, ειδικότερα σε περιπτώσεις
που συνδυάζονται με επενδύσεις. Επ’ αυτού οι επιστήμες της συμπεριφοράς έχουν
αποκαλύψει πως η ανθρώπινη συμπεριφορά και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων δεν είναι
ορθολογικές και λογικές αλλά παραδόξως συστηματικά μεροληπτικές, και έντονα
φορτισμένες ψυχολογικά συνήθως λόγω της αλληλεπίδρασης των ψυχολογικών δυνάμεων με
ό, τι θα έπρεπε να είναι, από τη σκοπιά του ορθολογισμού (Nudge Unit Greece, 2017).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά μεταξύ δύο ίδιων ρούχων όπου πολλοί
καταναλωτές προτιμούν το πολύ ακριβότερο γιατί έχει πάνω του κάποιο γνωστό
χαρακτηριστικό ή ένα άλλο σήμα. Ενώ άλλο παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στα
χρηματιστήρια όλου του κόσμου, οι χρηματιστές αγοράζουν, ενώ ξέρουν πως οι μετοχές
είναι υπερτιμημένες και περιμένουν από άλλους να αγοράσουν τις ήδη δικές τους
υπερτιμημένες μετοχές, οδηγώντας την αγορά του Χρηματιστηρίου στο φαινόμενο της
«φούσκας» και μπορεί στο τέλος οι μετοχές να πωλούνται κάτω πλέον της πραγματικής τους
αξίας (Μανδραβέλης, 1998).
Στην προσπάθεια να ερμηνευτούν αυτές οι ανθρώπινες συμπεριφορές, αναπτύχθηκαν
τα Συμπεριφορικά Οικονομικά (Behavioral / Behavioural Economics), ο οποίος είναι ένας
νέος κλάδος που συνδυάζει την Οικονομική Επιστήμη με όρους και πειράματα κυρίως από
την επιστήμη της Ψυχολογίας (Nudge Unit Greece, 2017). Σύμφωνα με τους Thaler και
Sunstein: «Η παρέμβαση οφείλει να είναι απλή και να υλοποιείται με χαμηλό κόστος. Οι
Ωθήσεις (Nudges) δεν είναι διαταγές ή συστάσεις αλλά πρέπει να επηρεάζουν τον άνθρωπο
υποσυνείδητα. Η τοποθέτηση φρούτων σε ένα κατάστημα στο οπτικό πεδίο ενός καταναλωτή
θεωρείται nudge. Η απαγόρευση της πώλησης γρήγορου φαγητού δεν θεωρείται» (Thaler,
Sunstein, 2008, p. 6).
Στην παρούσα εργασία αναλύεται η θεωρία Nudge (θεωρία της «ώθησης) ώστε να γίνει
κατανοητός ο τρόπος δράσης της, ο στόχος και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στο
άτομο ή σε ομάδες ατόμων γενικότερα. Επίσης γίνεται αναφορά και στο πεδίο της
συμβουλευτικής αλλά και πως μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή της θεωρίας της
«ώθησης», ώστε τα αποτελέσματα να είναι ωφέλιμα για το άτομο αλλά και για την κοινωνία
γενικότερα και συγχρόνως ασφαλή χωρίς να καταπατούνται τα δικαιώματα των πολιτών,
εκμεταλλευόμενοι κάποιοι τα τυχών νομοθετικά κενά, ελλείψεις και αδυναμίες.
Θα χρησιμοποιηθεί κυρίως η μεθοδολογία της Συμβουλευτικής, παρατηρώντας την
μέσα από μία Ψυχολογική και Παιδαγωγική οπτική, η οποία αποτελεί μια υποστηρικτική
διαδικασία που αναπτύσσεται ανάμεσα στον σύμβουλο (με την ευρύτερη έννοια) και τον
συμβουλευόμενο, υποβοηθώντας το άτομο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα
της ζωής του, χρησιμοποιώντας θεωρίες και τεχνικές κυρίως της Ψυχολογίας (Κασσωτάκης,
2002, σ. 49).
2. Η θεωρία της «Ώθησης - Nudge» στη ζωή μας
Μετά το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής κρίσης το 2008, οι καταναλωτές έχουν πλέον
σταδιακά συνέλθει από το σοκ, έχουν αρχίσει να ξαναεμπιστεύονται την οικονομία και να
διαθέτουν τα χρήματά τους. Είναι όμως πολύ πιο προσεκτικοί στις αγορές τους,
κουβαλώντας μαζί τους πολλά από τα μαθήματα της οικονομίας που τους δίδαξε η ύφεση.
Η Nudge θεωρία είναι μια ευέλικτη και σύγχρονη αντίληψη (Chapman, 2017):
 για να γίνει αντιληπτό το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται, λαμβάνουν αποφάσεις, και
συμπεριφέρονται,
 που βοηθά τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις σκέψης και τις αποφάσεις τους,
 που βοηθά στην διαχείριση των αλλαγών όλων των ειδών, και
 στην αναγνώριση και τροποποίηση υφιστάμενων άχρηστων επιρροών στους ανθρώπους.
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Η θεωρία της ώθησης ονομάστηκε έτσι και διαδόθηκε το 2008 από το βιβλίο «Nudge:
βελτίωση των αποφάσεων σχετικά με την υγεία, τον πλούτο και την ευτυχία», γραμμένο από
αμερικανικούς ακαδημαϊκούς, τους Richard Thaler και ο Cass Sunstein. Η θεωρία αυτή
μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί ευρύτερα για την ενεργοποίηση και την
ενθάρρυνση μεταβολών σε άτομα, ομάδες ή και στον ίδιο μας τον εαυτό. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για να εξερευνηθούν και να κατανοηθούν υπάρχουσες επιρροές στην
ανθρώπινη συμπεριφορά και να βοηθήσει ώστε να αποφεύγονται οι επιρροές που είναι δεν
είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για το άτομο (Chapman, 2017).
Η θεωρία αυτή ασχολείται κυρίως με το σχεδιασμό των διάφορων επιλογών, οι
οποίες επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο σχεδιασμός των επιλογών αυτών
βασίζεται στο πώς οι άνθρωποι σκέφτονται πραγματικά και αποφασίζουν, που συμβαίνει
συνήθως ενστικτωδώς και μάλλον περισσότερο παράλογα παρά με βάση την λογική και την
ορθολογική σκέψη ή κάποιων άλλων παραδοσιακών συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό,
μεταξύ άλλων, η θεωρία Nudge είναι ριζικά διαφορετική και πιο εξελιγμένη προσέγγιση για
την επίτευξη της αλλαγής σε άτομα, από τις παραδοσιακές μεθόδους της άμεσης διδασκαλίας
ή της επιβολής αλλαγών ή μέσω τιμωρίας, και άλλων μεθόδων.
Η χρήση της θεωρίας Nudge βασίζεται σε έμμεση ενθάρρυνση και ενεργοποίηση και
αποφεύγεται η άμεση διδασκαλία ή η επιβολή. Εδώ παρατίθενται μερικά απλά παραδείγματα
που απεικονίζουν τη διαφορά μεταξύ παραδοσιακών αναγκαστικών αλλαγών και τεχνικών
της θεωρίας της «ώθησης» (Chapman, 2017):
 μέσω της επιβολής καθοδηγείται ένα μικρό παιδί να τακτοποιήσει το δωμάτιο του, ενώ
με την θεωρία της ώθησης «παίζει» το παιδί το παιχνίδι «δωμάτιο και νοικοκύρεμα».
 για να διατηρηθεί ένας χώρος καθαρός, μέσω της επιβολής συχνά τοποθετούνται
ταμπέλες «όχι σκουπίδια» και προειδοποιούμε για πρόστιμα, ενώ μέσω της ώθησης
βελτιώνεται η διαθεσιμότητα και η ορατότητα των κάδων σκουπιδιών.
 για την διατήρηση ενός προγράμματος δίαιτας, μέσω της επιβολής γίνεται
θερμιδομέτρηση της κάθε μερίδας, ενώ μέσω της ώθησης χρησιμοποιείται μικρότερο πιάτο
φαγητού.
Ένα ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί για τη θεωρία Nudge (θεωρία της ώθησης)
θα μπορούσε να αποτελέσει ότι είναι η ανάλυση, βελτίωση και η εκ νέου σχεδίαση των
επιρροών στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με το πώς
αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν πραγματικά αποφάσεις (δηλαδή ενστικτωδώς), και όχι σύμφωνα
με το πώς οι ηγέτες και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τείνουν να πιστεύουν ότι οι
άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις - δηλαδή λογικά και υπάκουα (Chapman, 2017).
3. Η Συμβουλευτική
Η Συμβουλευτική δημιουργήθηκε τον 20ο αιώνα και η εξάπλωσή της υπήρξε ραγδαία.
Θεωρείται πλέον κοινωνικός θεσμός και έχει άμεση σχέση με την σύγχρονη βιομηχανική
κοινωνία (Πιστεύος, 2012).
Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της Συμβουλευτικής ανάλογα με το πεδίο στο οποίο
θέλει κάποιος να εστιάσει και ανάλογα με την διαφορετική προσέγγισή του στο εκάστοτε
θέμα που αφορά στην Συμβουλευτική. Σύμφωνα με τον Nelson-Jones ο όρος Συμβουλευτική
δηλώνει (Πιστεύος, 2012):
 Τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον σύμβουλο και το άτομο το οποίο απευθύνεται
σε εκείνον με σκοπό την επιστημονική και εμπεριστατωμένη βοήθειά του.
 Την παροχή ουσιαστικής βοήθειας μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και τεχνικές με
ψυχολογικό υπόβαθρο, ώστε το άτομο να αντιμετωπίσει με τη βοήθεια του συμβούλου τα
προβλήματα της καθημερινής ζωής του.
 Την υποστήριξη ατόμων που συναντούν δυσκολίες στη ζωή τους, δεν αντιμετωπίζουν
όμως σοβαρές συμπεριφορικές διαταραχές.
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Παρά τους πολλούς ορισμούς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ο πυρήνας της
Συμβουλευτικής είναι ο ίδιος. Το κοινό χαρακτηριστικό έγκειται στο γεγονός ότι η
Συμβουλευτική μπορεί να έχει αποτελέσματα και να βοηθήσει ουσιαστικά το άτομο μόνο
εφόσον το ίδιο θέλει να βοηθηθεί. Σύμφωνα μάλιστα με τον Κασσωτάκη, η Συμβουλευτική
έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο ώστε να αξιοποιήσει τις δικές του δυνάμεις για να
ξεπερνά μόνο του τα προβλήματά του. Έτσι λοιπόν η Συμβουλευτική είναι η σχέση
υποστήριξης και βοήθειας ανάμεσα στον σύμβουλο και στον συμβουλευόμενο, με βάση
τεχνικές της ψυχολογίας (Πιστεύος, 2012).
Αξίζει, στο σημείο αυτό, να γίνει αναφορά σε μερικά από τα λάθη που γίνονται σε
μια συμβουλευτική σχέση και στην καθημερινή μας κοινωνική ζωή (Βεγιάζη, Μπαμπούλα,
2007).
 Η τάση για έλεγχο και επιβολή. Επί παραδείγματι με το: «θα μου επιτρέψεις να σου πω
εγώ τι θα συζητήσουμε σήμερα;» γίνεται η επιλογή του θέματος που θα συζητηθεί χωρίς να
διερευνηθεί το αν αυτό είναι γενικός αποδεκτό.
 Η προσπάθεια αξιολόγησης και η άσκηση κριτικής στον άλλο, για παράδειγμα «νομίζω
ότι φέρεσαι εγωιστικά», ή «δεν ήταν τόσο έξυπνο αυτό που είπες» και άλλα.
 Το κήρυγμα ηθικολογίας, όπως και το πατρονάρισμα, αλλά και η επιμονή να
«διδάξουμε» επί παραδείγματι: «θα έπρεπε να σέβεσαι τους μεγαλύτερους σου».
 Η προσπάθεια για διάγνωση και ετικετοποίηση, για παράδειγμα: «δεν είσαι
αποφασιστική ή αποφασιστικός όταν χρειάζεται».
 Η προσπάθεια καθησυχασμού των άλλων αλλάζοντας θέμα συζήτησης ή κάνοντας
χιούμορ για να αποσιωπηθεί και να καλυφτεί, ενδεχομένως, το μέγεθος μιας δυσάρεστης
εμπειρίας, για παράδειγμα: «Έτσι νιώθουμε όλοι», «μη φοβάσαι τίποτα θα γίνεις μια χαρά».
 Η έλλειψη αντίληψης των συναισθημάτων του πελάτη, δηλαδή η αποκάλυψη των
θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων για ένα γεγονός που τον απασχολεί και θα έπρεπε να
είναι διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα, για παράδειγμα: «μην είσαι απογοητευμένος»,
«ηρέμησε δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζεις».
 Παρέχοντας συμβουλές, διότι, μη δίνοντας όμως την ευκαιρία στον πελάτη να
αποφασίσει ο ίδιος για τα προβλήματα του. Επί παραδείγματι: «κάλεσέ τον να πάτε κάπου οι
δυο σας και εκεί να συζητήσετε το θέμα».
Οι Σύμβουλοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα και καταστάσεις
όπου χρειάζεται άμεσα να πάρουν σημαντικές τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες
τους, αποφάσεις. Επειδή τα διλήμματα αυτά είναι μεγάλη πρόκληση για όσους ασκούν το
επάγγελμα αυτό, ως εκ τούτου απαιτείται, για τη βοήθεια τους, να οριοθετηθούν όσα
μπορούν από αυτά τα ηθικά διλήμματα και να αναλυθούν τα αποδεκτά πρότυπα πρακτικής
τα οποία μαζί με τον Κώδικα Ηθικής, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστα αποδεκτές
συμπεριφορές (Αντωνίου, Παπαγεωργίου – Αυξεντίου, 2012).
4. Συμπεριφορικά Οικονομικά και Συμβουλευτική
4.1 Το Συμπεριφορικό Δίκαιο και η Συμβουλευτική
Τα Συμπεριφορικά Οικονομικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και να παράγουν θαυμαστά
αποτελέσματα με τη βοήθεια της Συμβουλευτικής. Τόσο με την ιδιωτική πρωτοβουλία, (η
οποία όμως θα πρέπει να ελέγχεται από το κράτος, καθότι η ιδιωτική πρωτοβουλία δε θα
μπορούσε να είναι εύκολα ελεγχόμενη και θα ήταν επίφοβο το να θυσιάσει αξίες και αρχές
στο βωμό της κερδοφορίας) όσο και με τη Δημόσια Πολιτική.
Και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις το φορτίο της οργάνωσης πέφτει σημαντικά στη
Δημόσια Πολιτική η οποία καλείται να θεσπίσει τις βάσεις της συνεργασίας των
συμπεριφορικών οικονομικών και της συμβουλευτικής με τη συνδρομή της γνωστικής
ψυχολογίας.
Η συνεργασία αυτή έχει τρεις βασικές επιρροές (Δημητρόπουλος, 2016):
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 Τις επιλογές των ανθρώπων που επηρεάζονται από την απλότητα της πληροφορίας και
από το εύρος των παρεχομένων επιλογών.
 Τους ανθρώπους που έχουν τη γενική τάση να έλκονται από τις πιο βολικές επιλογές,
κυρίως τους προεπιλεγμένους κανόνες.
 Το πόσο «χτυπητές» είναι οι επιλογές ή τα χαρακτηριστικά ενός πράγματος, το οποίο
έχει μεγάλη επίδραση στο πως ζυγίζουμε τις αποφάσεις μας.
Πολιτικές που θα μπορούσαν να δράσουν συμβουλευτικά ή και ελεγκτικά είναι η
προτροπή ή η απαγόρευση χρήσης μη ενδεδειγμένων υλικών ή μέσων (όπως η τεχνολογία σε
αυτοκίνητα, καύσιμα, ενεργοβόρες συσκευές, και άλλα). Η χρήση κοινωνικών κανόνων που
και πάλι μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά ή ελεγκτικά μέσω προτροπών, οικονομικών
μέτρων ή απαγόρευσης χρήσης (επί παραδείγματι σε λογαριασμούς δημόσιων εταιρειών
κοινωνικής ωφελείας, σε συσκευασίες τσιγάρων, στην απαγόρευση χρήσης εθιστικών
ουσιών και άλλα) (Δημητρόπουλος, 2016).
Σχετικά με την εφαρμογή αυτών των πολιτικών, υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις για το
πως θα πρέπει να εφαρμόζονται (Δημητρόπουλος, 2016):
 Από ένα εξειδικευμένο όργανο, με αρμοδιότητα να διεξάγει έρευνα το ίδιο ή να
επιστατεί σε αυτήν.
 Από ένα κεντρικό όργανο.
 Από ένα συμβουλευτικό όργανο.
Όπως και να ‘χει και σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή της συμβουλευτικής κρίνεται
αναγκαία και αναπόφευκτη, αν θέλουμε να κινούμαστε μέσα σε μια ευνομούμενη πολιτεία,
με αξίες και αρχές, αλλά και οπωσδήποτε λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και θεμιτά
αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο αυτό αποτέλεσε ανάγκη να αναπτυχθεί το Συμπεριφορικό Δίκαιο. Η
αρχή έγινε με την οδηγία 2011/83/ΕΕ της 25ης Οκτωβρίου του 2011, όπου κατά το Άρθρο 22
(Πρόσθετες Πληρωμές): «Προτού ο καταναλωτής δεσμευθεί από τη σύμβαση ή προσφορά, ο
έμπορος επιδιώκει τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για κάθε πρόσθετη πληρωμή επιπλέον
της αμοιβής που συμφωνείται για την κύρια συμβατική υποχρέωση του εμπόρου. Εάν ο
έμπορος δεν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, αλλά την έχει συναγάγει,
χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες επιλογές τις οποίες ο καταναλωτής απαιτείται να
απορρίψει προκειμένου να αποφύγει την πρόσθετη πληρωμή, ο καταναλωτής δικαιούται την
επιστροφή αυτής της πληρωμής» (Δημητρόπουλος, 2016).
Στο ίδιο πλαίσιο «κινείται» και η επιστήμη των Συμπεριφορικών
Χρηματοοικονομικών, που είναι σχετικά πρόσφατη -περίπου μια δεκαετία-, με σημείο
αναφοράς το έτος 2002 και την απονομή του βραβείου Νόμπελ Οικονομίας στον Daniel
Kahneman, για τη συμβολή του στα Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά (Τσατσάνης, 2004).
Η μίξη αυτή των οικονομικών και της ψυχολογίας βοήθησε και στην μελέτη της
συμπεριφοράς των επενδυτών στις Χρηματιστηριακές αγορές, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την
«ανθρώπινη» πλευρά τους. Τα Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά έρχονται σε αντίθεση με
την κλασική θεωρία των Αποτελεσματικών Αγορών (Efficient Market Hypothesis) όπου
μιλάμε για τον «homo economicus», τον ορθολογικό άνθρωπο, που στηρίζει τις αποφάσεις
του σε δύο παράγοντες: τις αποδόσεις και το ρίσκο της επένδυσης και αξιολογεί την κάθε
επένδυση «ζυγίζοντας» τις αναμενόμενες αποδόσεις και το ρίσκο της (Τσατσάνης, 2004).
Το κενό της ερμηνείας της θεωρίας των Αποτελεσματικών Αγορών, μελετώντας και
κατανοώντας την επίδραση των συναισθημάτων μας, π.χ. της υπερβολικής αυτοπεποίθησης,
η της απληστίας, στη λήψη αποφάσεων έρχεται να καλύψει η θεωρία των Συμπεριφορικών
Χρηματοοικονομικών. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να έχουμε γνώση των πιθανών
«αστοχιών» που μπορεί να κάνουμε εμείς και οι υπόλοιποι επενδυτές, έτσι ώστε να είμαστε
σε θέση να κάνουμε καλύτερες προβλέψεις και επενδύσεις (Τσατσάνης, 2004).
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Σε οργανωτικό πλαίσιο υπήρχαν οργανισμοί που λειτούργησαν ως πρωτοπόροι όπως
η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών, Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού, η «Foresight Behavioral Insights Unit» στο Joint Research Center της
Επιτροπής ανοίγοντας το δρόμο και για τους υπόλοιπους προωθώντας έτσι τις εξελίξεις.
Όμως ο ισχυρός μοχλός αποτέλεσε το Διεθνές Δίκαιο δημιούργησε θετικές καταστάσεις σε
δύο επίπεδα και συγκεκριμένα: σε εθνικό επίπεδο προώθησε συμπεριφορικές δημόσιες
πολιτικές (όπως μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης), ενώ σε διεθνές επίπεδο προώθησε άλλες συμπεριφορικές
δημόσιες πολιτικές (όπως την ταυτοποίηση γνωστικών προκαταλήψεων και την εισαγωγή
μεθόδων από-προκατάληψης του προσωπικού των διεθνών οργανισμών, την επανερμηνεία
διατάξεων χαρακτηριζόμενων ως διεθνείς «ωθήσεις») (Δημητρόπουλος, 2016). Σε αυτά τα
δύο επίπεδα οι δράσεις προέκυψαν εκ των πραγμάτων με τη συνδρομή της Συμβουλευτικής,
η οποία και αποτέλεσε την αναγκαστική οδό προς αυτές.
Αντίστοιχα στην Ελλάδα υπολογίστηκαν μέσω συμβουλευτικών μεθόδων οι ανάγκες
που υπήρχαν και εφαρμόστηκαν μέσω του Συμπεριφορικού Δικαίου και της Οικονομίας
αντίστοιχες ρυθμίσεις. Επί παραδείγματι (Δημητρόπουλος, 2016):
 Τροποποιήθηκε ο προεπιλεγμένος κανόνας στη δωρεά οργάνων. (Ενώ με το
Ν.3984/2011 υπήρχε σύστημα «ήπιας» εικαζόμενης συναίνεσης αυτό μεταβλήθηκε στις 1
Ιουνίου 2013 σε σύστημα δηλούμενης συναίνεσης και μάλιστα με ενεργή συμμετοχή των
μελών της οικογενείας του θανόντος δότη, στην λήψη αποφάσεως για την αφαίρεση των
οργάνων. Μεταβάλλοντας με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του θανόντος
δότη καθώς και την αξιοπρέπεια του).
 Δημιουργήθηκε ο κανόνας: «Δεν πληρώνω χωρίς αποδείξεις» με την ανηρτημένη, στα
καταστήματα ένδειξη ότι: «Ο Καταναλωτής δέν έχει Υποχρέωση να Πληρώσει εάν δεν έχει
λάβει το Νόμιμο Παραστατικό Στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο».
4.2 Πορευόμενοι από τις Γνωστικές Προκαταλήψεις και τη Συμβουλευτική στα
Συμπεριφορικά Οικονομικά
Τα Συμπεριφορικά Οικονομικά δημιουργήθηκαν, σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική,
στηριζόμενα στις Γνωστικές Προκαταλήψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα στη
συστηματική απόκλιση από αυτό που θεωρείται ορθολογικό, κατά τη λήψη των αποφάσεων,
οπότε οι κρίσεις για άλλους ανθρώπους καθώς και για καταστάσεις, μπορεί να συνάγονται με
ένα μη λογικό τρόπο. Η προσέγγιση αυτή σχετίζεται με εργαστηριακά πειράματα των Daniel
Kahneman και Amos Tversky κατά τη δεκαετία του 1970, όπου διαπιστώθηκε η σχέση με τις
«ευρετικές μεθόδους» (απλούς εμπειρικούς κανόνες περί της διαδικασίας της νοητικής
λήψης για την επίλυση προβλημάτων) και με τη θετική ή αρνητική επίδρασή στη διαδικασία
της λήψης των αποφάσεων (Δημητρόπουλος, 2016).
Αυτές οι μηχανικές και μη ορθολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την
λήψη των αποφάσεων μας (ευριστικοί κανόνες) φαίνεται να χρησιμοποιούνται σε πλήθος
προβλημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και συνήθως μας οδηγούν για να
καταλήξουμε σε μία λύση από πλήθος εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν γι’ αυτά.
Δηλαδή η πείρα που αποκτούν και η γνώση μέσα από τα λάθη τους, βοηθά τα άτομα, χωρίς
όμως να οδηγούν πάντα στην καλύτερη δυνατή λύση των προβλημάτων και αυτό διότι η
αποτελεσματικότητα είναι συνήθως μικρής αξιοπιστίας. Παρόλα’ αυτά χρησιμοποιούνται
ευρέως από τα άτομα εξαιτίας των πολλών επιλογών που καλούνται να διαχειριστούν στην
σημερινή καθημερινότητα και της απλοποίησης που επιτυγχάνεται, μέσα από απλές
συγκρίσεις, ενός σύνθετου προβλήματος σε απλό. Το αποτέλεσμα από την χρήση των
ευριστικών κανόνων είναι, φυσικά, τα ευριστικά λάθη με βασικό χαρακτηριστικό την
δυσκολία απαλοιφής τους και αυτό διότι, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν λειτουργούμε
ορθολογικά αλλά «ανθρώπινα» (Καραγιαννίδου, 2010, σ.28).
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Μέσω της Συμβουλευτικής μελετήθηκαν οι Γνωστικές Προκαταλήψεις και
συγκεκριμένα οι παρακάτω (Δημητρόπουλος, 2016):
 Υπερβολική προεξόφληση (hyperbolic discounting): διαφορετικότητα των προτιμήσεων,
ανάλογα της χρονικής στιγμής λήψης της απόφασης.
 Προκατάληψη αισιοδοξίας (optimiosm bias): η τάση του να νομίζουμε ότι υπερέχουμε
του μέσου όρου.
 Προκατάληψη εγωκεντρισμού (egocentric bias): η ανθρώπινη τάση να συσχετίζουμε,
καταστάσεις και πράγματα με τον εαυτό μας.
 Προκατάληψη της στερνής γνώσης (hindsight bias): η τάση να χαρακτηρίζουμε ένα
γεγονός ως προβλέψιμο, αφού όμως αυτό έχει συμβεί.
 Προκατάληψη του status quo (status quo bias): προτίμηση της παρούσας καταστάσεως
των πραγμάτων.
 Αποστροφή της απώλειας (loss aversion): γενική ανθρώπινη τάση επιλογής της
αποφυγής απωλειών έναντι της απόκτησης κερδών ίσης αξίας.
 Προκατάληψη της επιβεβαίωσης (confirmation bias): η τάση του να δίνεται έμφαση σε
πληροφορίες οι οποίες στηρίζουν τις σκέψεις, τα πιστεύω, τις υποθέσεις και τις
προκαταλήψεις τους, αγνοώντας ή απορρίπτοντας τις πληροφορίες που τις αντικρούουν.
Παρομοίως πραγματοποιείται και η επιλογή ανθρώπων που επιβεβαιώνουν τον τρόπο
σκέψης μας και συμφωνούν με εμάς ενώ απορρίπτουν οτιδήποτε ή οποιονδήποτε αμφισβητεί
τις πεποιθήσεις μας.
 Προκατάληψη της αυτοεξυπηρέτησης (self-serving bias): η ανθρώπινη τάση να
συντηρούμε πεποιθήσεις που ευνοούν τους προσωπικούς μας στόχους και τα προσωπικά μας
συμφέροντα (η οποία συνδυάζεται και με την προκατάληψη της επιβεβαίωσης).
 Προκατάληψη της διαθεσιμότητας (availability heuristic): το να δίνουμε μεγαλύτερο
βάρος και να θυμόμαστε ευκολότερα που είναι διαθέσιμες στον εγκέφαλό μας (όπως
ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και γενικά πληροφορίες που αναφέρονται, συνήθως, πρώτες
σε μία λίστα).
 Προκατάληψη του τυφλού σημείου (bias blind spot): η αδυναμία της συνειδητοποίησης
των γνωστικών προκαταλήψεων στον εαυτό μας ή του πόσο συχνά πέφτουμε θύματα αυτών,
ενώ αντιθέτως έχουν την τάση να τις εντοπίζουν στους άλλους.
 Προκατάληψη της άγκυρας (anchoring): η χρήση της πρώτης πληροφορίας «άγκυρα»
που έχει ακούσει ο λήπτης της αποφάσεως. Η θέση της άγκυρας οδηγεί σε επακόλουθες στη
βάση της αρχικής άγκυρας και με αναφορά προς αυτήν.
 Προκατάληψη του «πλαισίου» (framing effect): σε συνάφεια με την άγκυρα συνδέεται
με την πρώτη πληροφορία που δέχεται ο λήπτης της απόφασης. Περισσότερο όμως
συνδέεται με την παρουσίαση μιας επιλογής που θα χαρακτηριστεί ως «πλαίσιο κέρδους» ή
«πλαίσιο απώλειας». Καθότι οι άνθρωποι εκτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις απώλειες από
τα κέρδη, ρισκάρουν περισσότερο όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα αρνητικό πλαίσιο, ενώ
εμφανίζουν αποστροφή κινδύνου όταν τους παρουσιαστεί ένα θετικό πλαίσιο.
Μέσω της μελέτης των Γνωστικών Προκαταλήψεων οδηγηθήκαμε σε τρεις κύριους
τρόπους σκέψης έναν αυτόματο, έναν κοινωνικό και έναν τρίτο τρόπο σκέψης στηριζόμενο
σε γνωστικά μοντέλα. Αυτοί είναι και οι τρόποι σκέψεις μέσω των οποίων είναι δυνατόν να
καταλήξουμε στη θεωρία της «ώθησης» και στα Συμπεριφορικά Οικονομικά
(Δημητρόπουλος, 2016).
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4.3 Μελέτες περίπτωσης εφαρμογής της Θεωρίας της Ώθησης σε συνδυασμό με τη
Συμβουλευτική
Μελέτη περίπτωσης 1
Ο Γιάννης είναι μαθητής της Γ’ Γυμνασίου. Η μητέρα του απασχολείται με τα οικιακά και ο
πατέρας καθηγητής Πληροφορικής σε δημόσια σχολεία. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ καλός
στα παιχνίδια που παίζονται στο διαδίκτυο και αφιερώνει τον χρόνο του εκεί μετά το Σχολείο
και παραμελεί τα μαθήματα του με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μείνει στην τάξη. O
πατέρας του συζητώντας μαζί του τον πείθει να πάνε σ' ένα κέντρο συμβουλευτικής για να
ενημερωθούν από τον σύμβουλο για τα διάφορα επαγγέλματα που ίσως τον ενδιαφέρουν.
Δεν είναι σίγουρος για την κατεύθυνση σπουδών που θέλει να επιλέξει ακόμα και δεν είναι
σίγουρος για το επάγγελμα που του αρέσει. Οι γονείς του τον αφήνουν ελεύθερο να
αποφασίσει την επαγγελματική του επιλογή. Ζητείται ένα πρόγραμμα επαγγελματικής
συμβουλευτικής σε συνδυασμό με την τεχνική του Nudge για αυτή την περίπτωση.
1η Συνεδρία
Ο Σύμβουλος, του κέντρου συμβουλευτικής, χρησιμοποιεί τη μέθοδο των ερωτήσεων ώστε
να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον
(καθηγητές, μαθήματα, παρέες συμμαθητών) και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου του
ενώ προσπαθεί παράλληλα να δημιουργήσει φιλικό κλίμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο
Γιάννης του λέει ότι δεν έχει επιλέξει ακόμα και δεν είναι σίγουρος για το επάγγελμα που
του αρέσει ενώ του αρέσουν πολύ τα παιχνίδια στον υπολογιστή. Στη συνέχεια ο Σύμβουλος
(εφαρμόζοντας την μέθοδο Nudge) αναφέρει στον Γιάννη περιπτώσεις νέων επωνύμων
ανθρώπων, έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει τις σπουδές τους ενώ του δείχνει μετά από
αναζήτηση και στο διαδίκτυο παρόμοιες περιπτώσεις. Τέλος ο Σύμβουλος με τον Γιάννη
προβαίνουν σε σύναψη συμβολαίου στο οποίο καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος
συμβουλευτικής , ο αριθμός των συναντήσεων και η διαδικασία που θα ακολουθείται σε
κάθε συνάντηση.
2η συνεδρία
Ο σύμβουλος ζητά από τον Γιάννη να συμπληρώσει ηλεκτρονικά από το Τεστ
Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
(ΚΕΣΥΠ) , το τεστ Επαγγελματικών ενδιαφερόντων και το τεστ Εργασιακών αξιών. Από τα
πιο πάνω τεστ προέκυψε ότι είναι Επιχειρηματικός (75%), Καλλιτεχνικός (55%) και
Πρακτικός/Διερευνητικός (40%) ενώ οι υπόλοιποι δύο τύποι είναι πολύ χαμηλά και οι
οικονομικές απολαβές είναι η βασική του αξία. Στην συνέχεια αφού έχουν συζητήσει τα
αποτελέσματα ο Σύμβουλος παροτρύνει τον Γιάννη να αναζητήσει πληροφορίες από το
Διαδίκτυο (χορηγώντας του και σχετικές διευθύνσεις) σχετικά με τα επαγγέλματα που θα
μπορούσαν να τον ενδιαφέρουν, να δει τις επαγγελματικές τους μονογραφίες, ενώ
(χρησιμοποιώντας πάλι την μέθοδο Νudge) αναφέρει στον Γιάννη τομείς της πληροφορικής
που ασχολούνται με τον σχεδιασμό εφαρμογών όπως είναι για παράδειγμα εφαρμογές για
παιχνίδια και κατασκευή ιστοσελίδων και συμφωνούν να επισκεφτεί με τον πατέρα του για
να δει το περιβάλλον από Τριτοβάθμια Ιδρύματα και την ζωή των φοιτητών σ' αυτά.
3η συνεδρία
Ο Σύμβουλος συζητάει μαζί με τον συμβουλευόμενο, τον Γιάννη, σχετικά με τις
πληροφορίες που βρήκε για τα επαγγέλματα που τον ενδιαφέρουν, τις επαγγελματικές τους
μονογραφίες, τις σχολές που επισκέφτηκαν με τον πατέρα του και πως του φάνηκε το
φοιτητικό περιβάλλον, δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για τα επόμενα βήματα ώστε να
επιτύχει την φοίτηση στο επάγγελμα που θα καταλήξει ενώ τον ενημερώνει ότι εάν χρειαστεί
περαιτέρω βοήθεια ή υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στο μέλλον μπορεί να τον επισκεφτεί.
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Μελέτη περίπτωσης 2
Ο Θανάσης είναι 39 ετών, άγαμος και μένει με τους γονείς του, άνεργος 4 χρόνια και έχει
τελειώσει ενιαίο λύκειο. Από το 2000 μέχρι και το 2013 δούλευε στην αποθήκη μεγάλης
εταιρίας. Πήρε την απόφαση να επισκεφτεί σύμβουλο σταδιοδρομίας μετά και από
παρότρυνση της μητέρας του, με σκοπό να τον βοηθήσει να βρει δουλειά και να τον
ενεργοποιήσει σε θέματα κατάρτισης για να αποκτήσει περισσότερα εφόδια. Δεν ξέρει αν θα
τα καταφέρει να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας καθώς έχει απελπιστεί. Ζητείται ο
σχεδιασμός ενός προγράμματος επαγγελματικής συμβουλευτικής με την αξιοποίηση και της
θεωρίας Nudge (ώθηση) για αυτή την περίπτωση.
1η συνεδρία
Ο Σύμβουλος χρησιμοποιεί την αφηγηματική τεχνική και την μέθοδο των ερωτήσεων ώστε
να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ του, τα εφόδια που έχει, το
οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο ζει, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να δημιουργήσει φιλικό
κλίμα και να αναπτύξει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ο Σύμβουλος (εφαρμόζοντας την θεωρία της
ώθησης) του αναφέρει ανάλογες περιπτώσεις ατόμων τα οποία είχαν περιέλθει σε ανάλογες
καταστάσεις με αυτόν, ποια ήταν η εξελικτική πορεία τους και πως τελικά κατάφεραν να
ορθοποδήσουν και να ξαναφτιάξουν την ζωή τους ενώ τον ρωτά αν ξέρει και ο ίδιος
ανάλογες περιπτώσεις. Στη συνέχεια, καθορίζονται από κοινού οι στόχοι του προγράμματος
συμβουλευτικής, το πλαίσιο της συνεργασίας τους καθώς και ο αριθμός όλων των
απαιτούμενων συνεδριών.
2η συνεδρία
Ο Σύμβουλος (χρησιμοποιώντας την θεωρία Nudge) συζητά με τον Θανάση τις περιπτώσεις
επανένταξης στην αγορά εργασίας, της πρώτης συνεδρίας πιο αναλυτικά αναφέροντας και
την μεθοδολογία που ακολούθησαν τα άτομα προκειμένου να τα καταφέρουν, επίσης του
αναφέρει περιπτώσεις διάσημων ανθρώπων που ξεκίνησαν από το μηδέν, σε δύσκολες
περιόδους, και κατάφεραν να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Ο Σύμβουλος προσπαθεί
να καταλάβει τα ενδιαφέροντα, τα εφόδια και τις ικανότητες/ δεξιότητες που έχει ο Θανάσης
και βάζουν από κοινού πρώτη προτεραιότητα την απασχόληση ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί
από τους γονείς του και να μπορέσει να μείνει μόνος του. Ενημερώνεται ο συμβουλευόμενος
για το διαδικτυακό τεστ ενδιαφερόντων, αξιών και ικανοτήτων του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), αξιολογούν
τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης και πως θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν στους
στόχους που θα βάλει.
3η συνεδρία
Ο Σύμβουλος συζητάει μαζί με τον συμβουλευόμενο τα αποτελέσματα των τεστ, την
μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για τα επαγγέλματα που τον ενδιαφέρουν, την
απασχόληση που θα επιδιώξει και γίνεται ανάλυση των πληροφοριών για κάθε επάγγελμα
ξεχωριστά, και τα εφόδια που θα χρειαστούν και πως θα μπορούσαν να αποκτηθούν. Ο
Θανάσης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προγραμματίζει τις επόμενες κινήσεις του,
ενώ ο Σύμβουλος δηλώνει ότι θα είναι στη διάθεση του σ' όλη την πορεία του αν τον
χρειαστεί.
5. Συμπεράσματα
Τα Συμπεριφορικά Οικονομικά είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας και ανεξάρτητα αν είμαστε
υπέρμαχοι οι επικριτές τους θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Το θέμα είναι πως
πρέπει να διέπεται η εφαρμογή τους όπως το κάθε τι άλλωστε από κανόνες.
Η εφαρμογή τους θα είναι ελλειμματική η επικίνδυνη αν υπάρχουν νομικά κενά, γι’
αυτό και θα πρέπει μέσω της Δημόσιας Πολιτικής να καλυφτούν τα ατυχών κενά
προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον. Ιδεατό για να υπάρχει και η μεγιστοποίηση των
θετικών αποτελεσμάτων είναι να λειτουργήσουν σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική, ώστε
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να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλυτέρα αποτελέσματα, χωρίς
επικινδυνότητα.
Παράλληλα όμως η «ώθηση» θα μπορούσε να εφαρμοστεί επ’ ωφελείας του κράτους
και των πολιτών ως μία εναλλακτική πρόταση στην άσκηση δημόσιας πολιτικής, εφόσον
πάντα έχουν υπολογιστεί μέσω της Συμβουλευτικής οι ανάγκες. Θα μπορούσε ενδεχομένως
λοιπόν, η ελεύθερη επιλογή να αποτελέσει ένα θεμιτό αλλά και ρυθμιστικό στόχο πάντα
όμως με σεβασμό σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ίσως και με επέκταση της χρήσης αυτών
των εργαλείων στους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στους Διεθνείς Οργανισμούς
(Δημητρόπουλος, 2016).
Τέλος η Θεωρία της «Ώθησης» θα μπορούσε να συμμετέχει στην Συμβουλευτική
συμπληρώνοντας και βελτιώνοντας την δίνοντας λύσεις και αποτελεσματικότητα σε σημεία
που είναι ελλειμματική και ενδεχομένως να υστερεί, όπως διαπιστώσαμε και στις σχετικές
μελέτες περίπτωσης.
Έχοντας πάντα την επιθυμία της διαβίωσης εντός μίας ευνομούμενης πολιτείας, με
αξίες και αρχές, καθώς και οπωσδήποτε με λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και θεμιτά
αποτελέσματα, αρχίζει πλέον να γίνεται διακριτή η ανάγκη της υπεράσπισης της ορθής αλλά
και συγχρόνως εμφανώς χρηστής συνεργασίας Συμβουλευτικής και Συμπεριφορικών
Οικονομικών.
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«Ψηφιακή Αφήγηση και Ανάπτυξη Διαπολιτισμικής Συνείδησης: Πρόταση
Αξιοποίησης στη Σχολική Τάξη»
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει τη σημαντικότητα του ρόλου της ψηφιακής
αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως τη συμβολή της στην ευαισθητοποίηση
των μικρών μαθητών απέναντι στην πολιτισμική διαφορετικότητα. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή
αφήγηση - στην περίπτωσή μας ως μέσο - μπορεί να θεωρηθεί εύπορο πεδίο προς ερευνητική
μελέτη και να μας παρέχει πληροφορίες για το κατά πόσο το εύρος και η φύση των
ερεθισμάτων στα οποία εκτίθενται οι μαθητές επιδρούν στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής
τους συνείδησης. Αρχικώς, γίνεται αποσαφήνιση του όρου «ψηφιακή αφήγηση» ενώ στη
συνέχεια παρατίθενται τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς
και σχετικές ενδεικτικές έρευνες. Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την πρότασή
μας για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην τάξη. Αναλυτικότερα, περιγράφεται η
πορεία που ακολουθήθηκε για την οπτικοποίηση του διαπολιτισμικού παραμυθιού «Το κάτι
άλλο» και παρουσιάζονται παράλληλα εναλλακτικές διδακτικές παρεμβάσεις και
διαδραστικές ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, που έχουν ως στόχο την πολιτισμικοσυναισθηματική ενεργοποίηση των μικρών μαθητών.
Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, διαπολιτισμική συνείδηση, εκπαίδευση

Abstract:
The present study aims at highlighting the role and importance of digital storytelling in the
educational process but also its contribution to raising awareness of children about cultural
diversity. Specifically, the digital storytelling-in our case as vehicle- can be considered as a
rich field of research and it can provide us with essential information regarding the
interaction between the variety and the nature of stimuli, examining also their impact on the
intercultural awareness of children. Initially, the term «digital storytelling» is going to be
clarified and then its main advantages in the field of education are going to be presented, as
well as relevant indicative educational surveys. The second part of this study includes our
proposal regarding the use of digital storytelling in the classroom. Adopting a more analytic
approach, this part describes the whole procedure that has been followed in order to visualize
the intercultural fairytale «Something Else» and presents also alternative educational
interventions and interactive psycho-pedagogical activities, which aim at the cultural and
emotional activation of little students.
Keys-words: digital storytelling, intercultural awareness, education
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1. Εισαγωγή
Η πρόοδος που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας και της
επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων συνθηκών σε όλους τους τομείς της
ζωής μας. Η ανάγκη προσαρμογής της διδακτικής πράξης στις απαιτήσεις της νέας αυτής
πραγματικότητας επιβάλλουν την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) στο χώρο της εκπαίδευσης. Η υιοθέτηση λοιπόν διδακτικών στρατηγικών καθώς και ο
σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων που βασίζονται στα εργαλεία των νέων
τεχνολογιών αποτελούν αντικείμενα υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα ισχυρό παιδαγωγικό μέσο, το
οποίο μπορεί αφενός μεν να διευκολύνει τη διδασκαλία και να ενισχύσει τη μάθηση
ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου
δε, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας, της παραγωγής
εναλλακτικών λύσεων και ιδεών καθώς και στην καλλιέργεια επικοινωνιακών και
συνεργατικών ικανοτήτων. Άλλωστε σύμφωνα με τον Robin (2006), οι εκπαιδευτικοί όλων
των βαθμίδων, σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα μπορούν να εφαρμόσουν την
ψηφιακή αφήγηση προσεγγίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εναλλακτικά το αντικείμενο της
μάθησης.
Στην παρούσα εργασία αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο εστιάζοντας στην
αποσαφήνιση των εννοιών «αφήγηση», «ψηφιακή αφήγηση» καθώς και στην ανάδειξη της
σημαντικότητας αξιοποίησης της ψηφιακής ιστορίας στη σχολική τάξη. Στη συνέχεια,
περιγράφεται ένα παράδειγμα ένταξης ψηφιακής αφήγησης στο πλαίσιο του μαθήματος των
γαλλικών στην τετάρτη τάξη του δημοτικού, όπου παρουσιάζονται παράλληλα οι
δραστηριότητες που στοχεύουν στη γλωσσική ανάπτυξη, στην αποτελεσματική προσαρμογή
των μαθητών στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, στην
καλλιέργεια διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και τη διαμόρφωση θετικής προδιάθεσης για
την κατανόηση και εκτίμηση της διαφορετικότητας μέσα σε ένα ευχάριστο και
υποστηρικτικό κλίμα στην τάξη. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των
συμπερασμάτων.
2. Θεωρητικό πλαίσιο
2.1 Η έννοια της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγησης
Αφήγηση είναι ουσιαστικά η τέχνη διήγησης ιστοριών με προφορικό ή γραπτό τρόπο
έχοντας ως κύριο στόχο τη μετάδοση μηνυμάτων. Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί μια από τις
παλαιότερες μεθόδους επικοινωνίας και μάθησης (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013)
συμβάλλοντας στη μετάδοση γνώσης, στη διατήρηση κοινωνικής συνοχής και πολιτιστικής
κληρονομιάς (Spaniol, Klamma, Sharda, & Jarke, 2006). Στην καθημερινή επικοινωνία,
χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε σκέψεις, αναμνήσεις ή και προβληματισμούς
(Μπράτιτσης, 2015), γεγονός που οδηγεί στην ενεργοποίηση της διαδικασίας της
ενσυναίσθησης (Bran, 2010) και κατ’ επέκταση την ενίσχυση κοινωνικο-συναισθηματικών
δεσμών μεταξύ αφηγητή και ακροατή.
Ως αφήγηση μπορεί να οριστεί «η αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και
δράσεων για την αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας με τρόπο που
να κεντρίζει τη φαντασία του ακροατή» (Kim & Ball-Rokeach, 2006 στο Μπράτιτσης &
Πατσούρα, 2015: 1129-1130). Σε συνδυασμό με την τεχνολογία, η αφήγηση εμπλουτίζεται
με ήχους και εικόνες λαμβάνοντας ένα διαδραστικό χαρακτήρα, που μπορεί να αξιοποιηθεί
στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση αλλά και τα εργασιακά περιβάλλοντα
(Μαργαρίτη & Μπράτιτσης, 2014: 167).
Πιο συγκεκριμένα, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί το συνδυασμό της παραδοσιακής
προφορικής αφήγησης με τα σύγχρονα πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem,
2005). Σύμφωνα με τον Lambert (2013 στο Γιαλλούση, Λόξα & Μεϊμάρης, 2015: 214) «οι
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ψηφιακές αφηγήσεις (digital stories) είναι οπτικές αφηγήσεις διάρκειας 3-5 λεπτών, τις
οποίες συνθέτουν εικόνες, βίντεο, ηχογραφήσεις της φωνής και της μουσικής, και ένα
κείμενο, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο συναρπαστικές ιστορίες». Στην ίδια φιλοσοφία,
ο Davis (2004) αναφέρει ότι με τον όρο ψηφιακή αφήγηση νοείται μια σύντομη αφήγηση,
συνήθως σε πρώτο πρόσωπο, που παρουσιάζεται ως ταινία με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα ή
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, η ψηφιακή αφήγηση αποβλέπει στη δημιουργία ενός
ελκυστικού περιβάλλοντος διδασκαλίας (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010), όπου ενισχύονται η
δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και η διαμόρφωση διαφορετικών τρόπων έκφρασης ενώ
προωθείται η αποτελεσματική μάθηση μέσω της ενδυνάμωσης της γλωσσικής, χωρικής,
μουσικής, διαπροσωπικής, ενδοπροσωπικής, νατουραλιστικής και κιναισθητικής νοημοσύνης
(Lynch & Fleming, 2004).
2.2. Στοιχεία ψηφιακής αφήγησης
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε τα επτά χαρακτηριστικά σημεία της ψηφιακής
αφήγησης (Seven Elements of Digital Storytelling) όπως αυτά αναπτύχθηκαν από τον
Lambert (2007) και τα οποία ουσιαστικά αποτελούν ένα στρατηγικό οδηγό για το σχεδιασμό,
τη δημιουργία και παρουσίαση μιας επιτυχημένης ψηφιακής ιστορίας.
i. Οπτική θέματος (Point of view): παρουσίαση του κεντρικού σημείου της ιστορίας και της
οπτικής προσέγγισης του θέματος από τον συγγραφέα.
ii. Δραματικό ερώτημα (A dramatic question): η ψηφιακή αφήγηση πρέπει να περιλαμβάνει
ερωτήσεις κλειδιά με σκοπό να κερδίσουν την προσοχή και το ενδιαφέρον του κοινού και
οι οποίες οφείλουν να απαντηθούν στο τέλος της αφήγησης.
iii. Συναισθηματικό περιεχόμενο (Emotional content): είναι σημαντικό η ψηφιακή αφήγηση
να προκαλεί με συστηματικό και ιδιαίτερο τρόπο συναισθήματα, σκέψεις και δυναμικές
αναπαραστάσεις ικανές να εμπνεύσουν το κοινό.
iv. Χάρισμα φωνής (The gift of your voice): ο τόνος, η χροιά και το κυμάτισμα της φωνής
του δημιουργού της αφήγησης βοηθούν τον ακροατή να αντιληφθεί το πλαίσιο της
ιστορίας και να κατανοήσει καλύτερα τα μηνύματα ενώ μπορούν να εξασφαλίσουν την
αυθεντικότητα της ιστορίας.
v. Δύναμη ήχου (The power of the soundtrack): η προσεκτική επιλογή της μουσικής και
των ήχων που συνοδεύουν τη ροή της αφήγησης βοηθούν στη δημιουργία της αίσθησης
πραγματικής παρουσίας στον ακροατή και ενισχύουν τη συναισθηματική του φόρτιση.
vi. Οικονομία περιεχομένου (Economy): κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας η προσεγμένη
δόμηση και η κριτική διαχείριση του περιεχομένου της ιστορίας καθώς και η μεθοδική
επιλογή των πληροφοριών που είναι σημαντικές για τη δημιουργία και εξέλιξη της
ιστορίας. Εξίσου σημαντική είναι η ισορροπημένη χρήση ακουστικών και οπτικών
στοιχείων για τη μετάδοση των εκάστοτε μηνυμάτων.
vii. Ρυθμός εξέλιξης (Pacing): διαπραγματεύεται το κατά πόσο αργά ή γρήγορα εξελίσσεται
η ιστορία υπογραμμίζοντας την καθοριστική του σημασία για τη διατήρηση του
ενδιαφέροντος του ακροατηρίου. Υπογραμμίζεται δε ότι ο ρυθμός εξέλιξης θα πρέπει να
μεταβάλλεται ανάλογα με τα μηνύματα που μεταδίδονται κάθε φορά.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τα στοιχεία για τη
δημιουργία των ιστοριών τους, ενισχύεται ένα σύνολο δεξιοτήτων γραμματισμού και
ειδικότερα: δεξιότητες έρευνας, συγγραφής, οργανωτικές και τεχνολογικές δεξιότητες,
δεξιότητες παρουσίασης, διεξαγωγής συνεντεύξεων, διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες
επίλυσης προβλημάτων και αξιολόγησης (Robin, 2006).
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2.3 Στάδια δημιουργίας ψηφιακής αφήγησης
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την κατασκευή ψηφιακών αφηγήσεων είναι τα
εξής (Μεϊμάρης, 2013: 179-180):
 Πρώτο στάδιο: Προ-παραγωγή (Pre-production)
Η πρώτη φάση σχετίζεται με τη συλλογή του απαραίτητου για την ιστορία υλικού.
Περιλαμβάνει τη δημιουργία της ιστορίας, τη συγγραφή του ψηφιακού σεναρίου
καθώς και το σχεδιασμό και οργάνωση του έργου.
 Δεύτερο στάδιο: Παραγωγή (Production)
Πρόκειται ουσιαστικά για την ηχητική καταγραφή της ιστορίας, τον εντοπισμό, τη
συγκέντρωση και προετοιμασία των πηγών.
 Τρίτο στάδιο: Μετά-παραγωγή (Post-production)
Στο πλαίσιο της τρίτης φάσης, ο αφηγητής χρησιμοποιεί το κατάλληλο ψηφιακό
εργαλείο για να συνθέσει την ιστορία.
 Τέταρτο στάδιο: Διανομή (Publication)
Το τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την παρουσίαση της ιστορίας και τη δημοσίευσή της.
2.4 H ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση
Η αφήγηση ιστοριών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς
έχει διαπιστωθεί ότι προσελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον, συμβάλλει στην
καλλιέργεια τόσου του προφορικού όσο και γραπτού λόγου και βοηθά στη γενικότερη
ανάπτυξη των μαθητών (αισθητική, δημιουργική, γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική).
Αναλυτικότερα, η ψηφιακή αφήγηση: i) διευκολύνει την αλληλεπίδραση των
μαθητών και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της ιστορίας (Burmark, 2004), ii)
βοηθά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων του σύγχρονου γραμματισμού (Chung, 2006), iii)
συμβάλλει στη δημιουργία ευχάριστου και φιλικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Gersie,
1992), iv) διευκολύνει τη δόμηση νοητικών μοντέλων και τον αναστοχασμό μαθησιακών
διαδικασιών (Barber, 2016), v) βοηθά στην εμπέδωση των νέων πληροφοριών από τους
μαθητές (Γιάγκογλου & Γώτη, 2014: 368), vi) υποστηρίζει την κατανόηση αφηρημένων ή
διαβαθμισμένων εννοιών (Lowenthal, 2009), vii) ενθαρρύνει την ενσυναίσθηση, την
ανάληψη προοπτικής, την αυτό-κατανόηση και δόμηση κοινότητας (Robin, 2016), viii) δίνει
τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι περισσότερο ενεργητικοί κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μπράιλας, 2014: 91), ix) ευνοεί τη διαθεματικότητα, καλλιεργεί
την οργανωτικότητα, συνδέει το σχολείο με την κοινωνία (Γκουτσιουκώστα, 2015), x)
παρέχει ευέλικτο περιβάλλον μάθησης, όπου προωθείται η καινοτομία, η δράση και η
ανατροφοδότηση (Αλμπανάκη & Γκιούρα, 2014: 41).
Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι τα πολλαπλά γνωστικά,
κοινωνικά και ψυχο-παιδαγωγικά οφέλη της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική
διαδικασία δικαιολογούν την ένταξη της ψηφιακής ιστορίας στο πλαίσιο μιας οργανωμένης
διδακτικής συνθήκης, μέσω της οποίας μπορούν να καλλιεργηθούν αξίες, γνώσεις,
συναισθήματα και δεξιότητες. Τεκμηρίωση των θετικής αποτίμησης της ψηφιακής αφήγησης
προέρχεται από την πρακτική εφαρμογή στο χώρο της εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε το πρόγραμμα PoliCultura που εφαρμόζεται στην
Ιταλία με τη συμμετοχή μαθητών από 5 έως 17 ετών, οι οποίοι δημιουργούν και μοιράζονται
τις ιστορίες τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η δημιουργική προσωπικότητα των
εκπαιδευτικών και η επιλογή των θεμάτων εξασφαλίζουν τη θετική διάθεση των μαθητών, οι
οποίοι με την ολοκλήρωση των ιστοριών κατάφεραν να καλλιεργήσουν τις νοητικές τους
ικανότητες, να εξασκήσουν το αισθητικό τους κριτήριο και να βελτιώσουν τις συνεργατικές
τους δεξιότητες (Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος, & Μεϊμάρης, 2011:620-621).
Σύμφωνα με τις Πεσματζόγλου & Παπαδοπούλου (2013), τα εκπαιδευτικά λογισμικά
βελτιώνουν τη μαθησιακή διαδικασία, κινητοποιούν τους μαθητές και συμβάλλουν στη

329

Θεωρία και Πρακτικές

συγκράτηση και εμπέδωση της νέας γνώσης, ενώ οι Yksel-Arslan et al. (2016) επισημαίνουν
ότι η ψηφιακή αφήγηση βοηθά τους μαθητές στην καλύτερη αντίληψη και κατανόηση
νοημάτων και εννοιών. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την εργασία των Παπαγγελή &
Αθανασοπούλου (2012), όπου υπογραμμίζουν ότι η παρουσίαση του παραμυθιού μέσω νέων
τεχνολογικών μέσων είναι πιο αποδοτική από την παραδοσιακή αφήγηση.
3. Γενικοί σκοποί της διδακτικής παρέμβασης
Πρωταρχικός σκοπός της παρέμβασης μας είναι η καλλιέργεια της διαπολιτισμικής
συνείδησης των μαθητών, τοποθετώντας το ψηφιακό παραμύθι ως θεραπευτικό μέσο, το
οποίο ελέγχει το κατά πόσο επηρεάζεται θετικά η ψυχοσύνθεση των παιδιών και αλλά και
τον βαθμό που αναπτύσσεται η συναισθηματική τους νοημοσύνη, εξετάζοντας τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και πεποιθήσεις τους.
Επιπρόσθετα, η παρούσα παρέμβαση έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της
ψηφιακής αφήγησης, ως μέσο αγωγής, στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών στην
ξενόγλωσση τάξη των γαλλικών αλλά και στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών.
Πιο αναλυτικά οι βασικοί επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:
 Να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τη διαφορετικότητα
 Να μάθουν να συνυπάρχουν με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς
 Να διαμορφώσουν τρόπο σκέψης, δράσης και αλληλεπίδρασης
 Να καλλιεργήσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες
 Να ασκηθούν στην αναγνώριση συναισθημάτων
 Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους δυναμικά στη γαλλική γλώσσα σχετικά με τα
συναισθήματα (π.χ. triste= λυπημένος, content=χαρούμενος), τις χρονικές εκφράσεις που
χρησιμοποιούνται στην αφήγηση μίας ιστορίας (π.χ. au début=στην αρχή, après=μετά,
ensuite=στη συνέχεια, enfin =στο τέλος) αλλά και εκφράσεις που δηλώνουν τη γνώμη τους
(je crois + que, je pense + que = πιστεύω ότι, j’ai l’impression + que = έχω την εντύπωση ότι)
 Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες
 Να μάθουν να εκφράζονται ελεύθερα και δημιουργικά
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο
4. Μεθοδολογία
Η παρέμβασή μας βασίστηκε στο παραμύθι «Το Κάτι Άλλο» της Κάθριν Κέιβ (1997) καθότι
πρόκειται για μία παιδική ιστορία που πραγματεύεται τη διαφορετικότητα και συμβαδίζει με
τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς της παρέμβασής μας.
Η παρουσίαση αυτού του παραμυθιού αποτελεί ένα δυνατό πρώτο ερέθισμα για την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της διαπολιτισμικής συνείδησης των μαθητών, αλλά
δεν αποτελεί από μόνη της ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο. Σε αυτό το πλαίσιο,
κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω αξιοποίηση και εκμετάλλευση αυτού ώστε να λειτουργήσει
σωστά ως ένα μέσο, το οποίο απευθύνεται σε μικρούς μαθητές και μεταβιβάζει πληροφορίες,
γνώσεις, αξίες και συμπεριφορές. Η προβολή ενός βίντεο με κινούμενα σχέδια, το οποίο
δημιουργήθηκε από εμάς μέσω της χρήσης του προγράμματος Muvizu, αποτέλεσε
ουσιαστικά τη φάση της αφόρμησης στην παρούσα διδακτική προσέγγιση η οποία επιδίωκε
περισσότερο τη συγκέντρωση της προσοχής των μαθητών μεταφέροντας ταυτόχρονα
πολυτροπικά μηνύματα και ερεθίσματα. Η παρέμβασή μας χωρίζεται σε τρεις άξονες
στοχεύοντας στην πληρέστερη προσέγγιση του διαπολιτισμικού θέματος αλλά και στην
ανάπτυξη των ψυχο-νοητικών, επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων των μικρών
μαθητών.
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4.1 Πρώτος άξονας
Ο πρώτος άξονας αποτελεί μία συμβουλευτική παρέμβαση. Ως συμβουλευτική παρέμβαση
ορίζεται «µια οργανωμένη και συστηµατική προσπάθεια της κοινωνίας που έχει ως γενικό
σκοπό της να προσφέρει οργανωμένη βοήθεια στο κάθε µέλος της ώστε να εξελιχθεί σωστά,
να ενταχθεί επιτυχώς στο κοινωνικό σύνολο και να αξιοποιήσει τον εαυτό του προς όφελος
τόσο του ίδιου όσο και του συνόλου» (Δημητρόπουλος & Μπακατσή, 1996).
Γενικός στόχος λοιπόν της παρούσας συμβουλευτικής παρέμβασης μας αποτελεί η
δημιουργία ενός πρόσφορου, ασφαλούς και σταθερού κλίματος στη τάξη, το οποίο οδηγεί
τους μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με τα συναισθήματα τους, να στοχαστούν και να
αναδιαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους.
Δίνοντας το πρώτο ερέθισμα στους μαθητές, το οποίο αποτελεί η προβολή του βίντεο, και
διαμορφώνοντας παράλληλα τον κατάλληλο εσωτερικό προβληματισμό, τους καλούμε με τη
μέθοδο του καταιγισμού ερωτήσεων και μία σειρά άλλων συμβουλευτικών μέσων να
απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με τη ροή της ιστορίας και τα
συναισθήματα των ηρώων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε χρήση των
παρακάτω συμβουλευτικών μέσων:
Συμβουλευτικά μέσα
Ενδεικτικές ερωτήσεις
-Το Κάτι Άλλο ήταν χαρούμενο όταν πήγαινε
 Κλειστές - Ανοικτές ερωτήσεις ώστε σχολείο;
να
προσφέρεται
διακριτικά
μια -Ποιο συναίσθημα αισθανόταν;
-Πιστεύεις ότι το Κάτι Άλλο μπορεί να ένιωθε
εναλλακτική οπτική στο θέμα
ταυτόχρονα κι άλλα συναισθήματα εκτός από
αυτά που ανέφερες;
-Θεωρείτε ότι θα ήταν ωραίο να είχαμε όλοι τον
 «Διστακτική» εισαγωγή εναλλακτικών ίδιο χαρακτήρα, τα ίδια χαρακτηριστικά;
Αναρωτιέμαι όμως μήπως σε αυτήν την
οπτικών
περίπτωση δε θα υπήρχε κανένα ενδιαφέρον.
-Αυτή τη στιγμή το Κάτι Άλλο φαίνεται να
τρέμει… νομίζω ότι ίσως φοβάται μήπως τον
 Αντανάκλαση συναισθήματος
κοροϊδέψουν οι συμμαθητές του.. εσείς τι λέτε ;
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 Ορισμός πρωταγωνιστή
 Εντοπισμός «κομματιών εαυτού» ή
«εσωτερικές φωνές»

 Ενσυναίσθηση - ικανότητα
κατανοούμε τη θέση του άλλου

να

 Ενεργητική ακρόαση
(Κάθε δυνατή ένδειξη από την πλευρά
του καθηγητή -είτε λεκτική είτε
σωματική - ότι ακούει προσεκτικά την
απάντηση του μαθητή και τον κατανοεί)

-Όπως μόλις είπατε το Κάτι Άλλο ένιωθε άσχημα
όταν οι υπόλοιποι συμμαθητές του δεν το ήθελαν
στην παρέα τους. ΕΣΥ… τι θα ένιωθες αν οι
υπόλοιποι δε σε έκαναν παρέα;
-Το Κάτι Άλλο στο τέλος της ιστορίας μας
απέκτησε αληθινούς φίλους. Εσείς είστε
χαρούμενοι όταν κάνετε παρέα όλοι μαζί σαν
φίλοι… Αναρωτιέμαι όμως εάν υπάρχει κι ένα
κομμάτι του εαυτού σας που σας κάνει να
φοβάστε μερικές φορές μήπως κάποια στιγμή οι
φίλοι σας δε σας θέλουν και μείνετε μόνοι σας..
το έχετε νιώσει αυτό ποτέ;
-Τι πιστεύετε ότι ένιωθε το Κάτι Άλλο όταν
σκιζόταν η χαρτοσακούλα του κολατσιού
μπροστά στους συμμαθητές του;… Έτσι θα
ένιωθα και εγώ αν μου συνέβαινε το ίδιο
μπροστά σας…
(Μετά από μία απάντηση μαθητή) –
-Φιλική/ευγενική οπτική επαφή και στάση
σώματος
-Μίλησε μου περισσότερο γι’ αυτό.. δεν είμαι
σίγουρη ότι κατάλαβα.. θα μπορούσες να μου
εξηγήσεις περισσότερο αυτό που θες να πεις;

4.2 Δεύτερος άξονας
Ο δεύτερος άξονας έχει ένα χαρακτήρα περισσότερο ενεργητικό και βιωματικό
περιλαμβάνοντας θεατρικά παιχνίδια και δραματοποίηση του ψηφιακού παραμυθιού,
τοποθετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά πρωταγωνιστές της ιστορίας.
Ενδεικτική δραστηριότητα:
 Θεατρικό project : Ζητάμε και βοηθάμε τα παιδιά να διασκευάσουν ανά ομάδες το
παραμύθι βιντεοσκοπώντας το προαιρετικά και παρουσιάζοντάς το στις υπόλοιπες ομάδες
της τάξης. Πρόκειται για μία συνεργατική δραστηριότητα με βιωματικό χαρακτήρα μεταξύ
των παιδιών, η οποία στοχεύει τόσο στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων όσο και στην
παραγωγή του προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα.
4.3 Τρίτος άξονας
Ο τρίτος και τελευταίος άξονας περιλαμβάνει μία σειρά από συμπληρωματικές
εκπαιδευτικές-παιδαγωγικές ασκήσεις και δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην
ικανοποίηση των αναγκών και ενδιαφερόντων των μικρών μας μαθητών αλλά και στην
περαιτέρω ανάπτυξη των γλωσσικών, ψυχο-νοητικών, επικοινωνιακών και συνεργατικών
δεξιοτήτων.
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Ενδεικτικές δραστηριότητες:

Δραστηριότητα 1:

Τα παιδιά καλούνται να τοποθετήσουν τις εικόνες της ιστορίας στη σωστή σειρά και στη
συνέχεια να παρουσιάσουν την ιστορία προφορικά χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της
χρονικής σειράς των γεγονότων αλλά και των συναισθημάτων στη γαλλική γλώσσα.


Δραστηριότητα 2:

Σε αυτή την δραστηριότητα, ζητάμε από τους μαθητές να ενώσουν στιγμιότυπα του
παραμυθιού με τα συναισθήματα εκφέροντας και προφορικά τη λέξη του συναισθήματος που
ταιριάζει κάθε φορά στα γαλλικά.

Δραστηριοτητα 3:

Σε αυτή τη φάση, τα παιδιά καλούνται να εκφραστούν καλλιτεχνικά, δημιουργικά και
ελεύθερα ζωγραφίζοντας πλάσματα ανόμοια μεταξύ τους τα οποία χωρούν όλα μαζί στην
πολυθρόνα, κατανοώντας ακόμα μια φορά τις έννοιες του σεβασμού και της συνύπαρξης σε
μία πολυπολιτισμική κοινωνία.

Δραστηριότητα 4:
Προτείνουμε στους μαθητές να ζωγραφίσουν ανά ομάδες το παραμύθι σε χαρτί Α4 ή στον
υπολογιστή με το λογισμικό Revelation Natural Art ή pizap και στη συνέχεια να το
ψηφιοποιήσουν, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Muvizu και το πρόγραμμα audacity για την
ηχογράφηση του κειμένου πάντα με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Με
αυτό τον τρόπο τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση της τεχνολογίας ενώ ταυτόχρονα
συνεργάζονται μεταξύ τους και εξασκούν τη γαλλική γλώσσα.

Δραστηριότητα 5:
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Οι μαθητές καλούνται με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου voki, να εκφραστούν
ελεύθερα κατασκευάζοντας ήρωες της ιστορίας παρουσιάζοντας τα ηθικά διδάγματα τα
οποία εντόπισαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης.

Δραστηριότητα 6:
Οι μαθητές συνεργάζονται σε δύο ομάδες και σχεδιάζουν ένα χάρτη με χώρες που
γνωρίζουν, ξεκινώντας από τη Γαλλία και την Ελλάδα. Στόχος είναι να καταγράψουν τις
συνήθειες των λαών, ανακαλύπτοντας και συγκρίνοντας τα στερεότυπα που κυριαρχούν σε
κάθε περίπτωση. Πρόκειται για μία δραστηριότητα που ευνοεί τόσο την έκφραση και
οργάνωση του προφορικού λόγου στα γαλλικά όσο και την επαφή-γνωριμία των παιδιών με
διαφορετικές κουλτούρες και συνήθειες.
5. Συμπεράσματα
Με την υλοποίηση αυτής της δράσης, οι μαθητές με τη βοήθεια και χρήση της τεχνολογίας, η
οποία έχει πλέον εισβάλλει δυναμικά στην καθημερινότητά τους, ήρθαν σε επαφή με
ερωτήματα που αφορούν τη διαφορετικότητα και στη συνέχεια μέσω της παρεμβατικής
διδασκαλίας, μπόρεσαν να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς.
Επιπλέον κατάφεραν να καλλιεργήσουν την παραγωγή, κατά κύριο λόγο, του προφορικού
λόγου στη γαλλική γλώσσα μέσα από το ευχάριστο κλίμα ενός παραμυθιού και να
εκφραστούν πίσω από το προσωπείο ενός ήρωα απομονώνοντας τον φόβο του γλωσσικού
λάθους και της έκθεσης.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι δραστηριότητες
πραγματοποιήθηκαν μέσα σ’ ένα συνεργατικό κλίμα σεβασμού και αλληλοκατανόησης και
οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη φαντασία και δημιουργικότητά τους καθώς
και να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη τους.
Ο ρόλος μας ως καθηγητές ήταν οργανωτικός, συμβουλευτικός, συνεργατικός,
εμψυχωτικός αλλά και «παρωθητικός» ως προς την επιλογή των κατάλληλων στρατηγικών
που συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους του μαθήματος.
Ολοκληρώνοντας θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε ότι το μάθημα της ξένης
γλώσσας με σύμμαχο την τεχνολογία, στην περίπτωση μας ως αφορμή, αλλά τη διάθεσηευελιξία του εκπαιδευτικού να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης, μπορεί να
αποτελέσει ένα εύπορο έδαφος ανάπτυξης τόσο των γλωσσικών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων των μαθητών όσο και της πολυπολιτισμικής τους συνείδησης.
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«Ψυχοκινητική Ανάπτυξη»
Abstract:
The following paper is concerned with the attempt to present the basic theories of
psychomotor development, the evolutionary hierarchy in which the cognitive, emotional and
motor skills appear from the moment of the birth of a person and in all aspects of his
development period, until adulthood and completeness of his/her organization. Initially
looking at his reflex reactions as a newborn and later on various assessments of his reactions
during infancy, early childhood and childhood, to determine the stage of psychomotor
development and to allow valid intervention in case of deviations from normal levels. Finally,
reference has been made to the stages of psychomotor development, which must be taken into
account by each teacher, as the educational program will be built on the basis of the
assessment of the developmental level, as well as in the factors that may affect it.
Keywords: psychomotor, development, education
Περίληψη:
Η ακόλουθη εργασία αφορά στην προσπάθεια παρουσίασης των βασικών θεωριών της
ψυχοκινητικής ανάπτυξης, της εξελικτικής ιεραρχίας δηλαδή κατά την οποία εμφανίζονται οι
νοητικές, οι συναισθηματικές και οι κινητικές δεξιότητες από την στιγμή της γέννησης του
ανθρώπου και σε όλες τις εκφάνσεις της αναπτυξιακής του περιόδου, μέχρι την ενηλικίωση
και την πληρότητα του οργανισμού. Αναφέρονται επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά του
ανθρώπου με βάση τα οποία διατυπωθήκαν αυτές οι θεωρίες στην πάροδο του χρόνου.
Αρχικά εξετάζοντας τις αντανακλαστικές του αντιδράσεις ως νεογνό, αλλά και αργότερα με
διάφορες εκτιμήσεις των αντιδράσεων του κατά την διάρκεια της βρεφικής, νηπιακής και
παιδικής ηλικίας, για να προσδιοριστεί το στάδιο της ψυχοκινητικής του ανάπτυξης και να
επιτραπεί η έγκυρη παρέμβαση σε περίπτωση παρέκκλισης από τα φυσιολογικά επίπεδα.
Τέλος, γίνεται αναφορά στα στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, τα οποία είναι απαραίτητο
να λαμβάνονται υπόψιν από τον κάθε εκπαιδευτικό, ιδιαίτερα της Φυσικής Αγωγής, καθώς
με βάση την εκτίμηση του αναπτυξιακού επιπέδου θα δομηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
καθώς και σε παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν.
Λέξεις-Κλειδιά: ψυχοκινητική, ανάπτυξη, εκπαίδευση
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1. Εισαγωγή
Με τον όρο ψυχοκινητική ανάπτυξη εννοούμε την κλιμακωτή εμφάνιση νοητικών,
συναισθηματικών και κινητικών δεξιοτήτων από την στιγμή που γεννιέται ένα άτομο, κατά
τη φάση της αναπτυξιακής του περιόδου και μέχρι να φτάσει ο ανθρώπινος οργανισμός σε
πληρότητα (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, 2004). Οι τομείς ανάπτυξης όπως αναφέρθηκε
περιλαμβάνουν τον συναισθηματικό, τον νοητικό και τον κινητικό τομέα. Σχετικά με τον
κινητικό τομέα συγκεκριμένα, η ανάπτυξη ορισμένων βασικών κινητικών δεξιοτήτων ξεκινά
με την έναρξη της ζωής και την εκδήλωση διαφόρων αρχέγονων αντανακλαστικών, με ένα
από αυτά, το αντανακλαστικό της αρπαγής (Holt, 1977). Στη συνέχεια της αναπτυξιακής
φάσης, από τα αρχέγονα αντανακλαστικά προς την ανάπτυξη της κινητικής δεξιότητας του
ατόμου, παρουσιάζονται ορισμένα κινητικά πρότυπα όπως η βάδιση, το τρέξιμο, το άλμα και
προσγείωση δε δύο σκέλη, το άλμα και η προσγείωση σε ένα σκέλος, το λάκτισμα, η ρίψη,
μέχρι τελικώς την εμφάνιση της λεπτής και της αδρής κινητικότητας, της ακρίβειας και
συντονισμού των κινήσεων από το ίδιο το άτομο. Στον συναισθηματικό τομέα, η
αλληλεπίδραση του άτομο από τα πρώτα χρόνια και μήνες της ζωής του, εμφανίζεται μέσα
από τις γκριμάτσες, το γέλιο, το κλάμα, την βλεμματική επαφή, μέχρι την πλήρη
συναισθηματική ανάπτυξη και συμπεριφορά που γίνεται κατά την συνέχεια της
αναπτυξιακής φάσης του ατόμου κατά την παιδική ηλικία, την εφηβεία και την ενηλικίωση.
Σχετικά με τον νοητικό τομέα, η ανάπτυξη της αντίληψης, της μνήμης, της σκέψης, η
διαδικασία λύσης προβλημάτων και λήψεων αποφάσεων σε όλο το φάσμα της αναπτυξιακής
περιόδου μέχρι την ενηλικίωση του ατόμου βλεμματική απαιτείται και στον συνδυασμό με
το περιβάλλον, προκειμένου το άτομο να αντιλαμβάνεται αλλά και να προσαρμόζεται στις
απαιτήσεις του περιβάλλοντος που τον περικλείει κάθε φορά. (Αγγελοπούλου-Σακαντάμη,
2004). Έτσι κατευθύνεται το άτομο από την αντανακλαστική κίνηση, στην στοιχειώδη και τη
βασικές κινητικές δεξιότητες, μέχρι την πληρότητα και την εξειδικευμένη κίνηση.
Ως ψυχοκινητική ανάπτυξη κατά τον Alberti (1986) αναφέρεται επίσης το σύνολο
των εξωτερικών κινητικών δεξιοτήτων που συνάπτουν και κινητική εκδήλωση και της
εκφραστικότητας της ψυχικής, κινητικής και συναισθηματικής φύσης του ατόμου. Έμφαση
ιδιαίτερη δίνεται ακόμα, στον νευρομυϊκό συντονισμό που απαιτείται για την εκδήλωση
τέτοιων δεξιοτήτων καθώς και στον χειρισμό αντικειμένων. Σχετικά με την ψυχοκινητική
αναπτυξιακή αγωγή αυτή ορίζεται ως μια ως μια εξατομικευμένη προσέγγιση της κινητικής
αγωγής και συνδέεται με το αναπτυξιακό επιπέδου του εκάστοτε παιδιού και
διαδραματίζονται σημαντικές κινητικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα και μέσα
από το παιχνίδι, (Zimmer, 2007). Σύμφωνα με την Αγγελοπούλου-Σακαντάμη (2004) τα
στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης θεωρούνται ως απαραίτητο εφόδιο για τον
εκπαιδευτικό και ιδιαίτερα για τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, προκειμένου τον καθορισμό
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε παιδιού,
ανάλογα με το αναπτυξιακό του επίπεδο. Τα στάδια αυτά αναφέρονται ως η σωματογνωσία,
η γνωριμία με τον χώρο, η ισορροπία, η πλευρικότητα και ο προσανατολισμός στον χώρο,
ώστε το παιδί να αντιλαμβάνεται την εικόνα του σώματος του στον χώρο (ΑγγελοπούλουΣακαντάμη, 2004). Σκόπιμο θεωρήθηκε λοιπόν να ερευνηθούν και ορισμένοι παράγοντες
που ενδέχεται να επηρεάσουν την ψυχοκινητική ανάπτυξη.
2. Μεθοδολογία
Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μέσα από βιβλιογραφικές βάσεις
δεδομένων, όπως το Google Scholar και το Scopus, σε επιστημονικά άρθρα που έχουν
δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά του συγκεκριμένου κλάδου από το 2000 μέχρι το
2018 και στη συνέχεια εύρεση και χρησιμοποίηση της αρχικής πηγής που βρέθηκε από τις
αναφορές των άρθρων. Η έρευνα αφορούσε επιστημονικά άρθρα, ανακοπικά και ερευνητικά,
σε μελέτες δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα. Έγινε έρευνα επίσης σε ελληνόγλωσσα
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βιβλία, προκειμένου να ερευνηθούν οι τομείς και τα στάδια της ομαλής ψυχοκινητικής
ανάπτυξης και κινητικής εξέλιξης, καθώς και παράμετροι που επηρεάζουν αυτήν. Η
ανασκόπηση αυτή αποτέλεσε βάση σε θεωρητικό επίπεδο, προκειμένου να διατυπωθούν το
θεωρητικό πλαίσιο του θέματος, τα ερευνητικά αποτέλεσμα και συμπεράσματα, αλλά και να
εξεταστούν οι προβληματισμοί και οι υποθέσεις, που επιβεβαιωθήκαν είτε απορρίφθηκαν,
καθώς και οι περιορισμοί που υπάρχουν στην διερεύνηση του θέματος.
3. Αποτελέσματα
Μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε από τους Pin et al. (2007) εξέτασε τη σχέση μεταξύ της
ψυχοκινητικής ανάπτυξης και του ρόλου του στάσης που επιλεγεί το άτομο κατά τον ύπνο. Ο
Sher (2005) δεν βρήκε συσχετισμούς μεταξύ μοντέλων ύπνου-αφύπνισης ή στις δυσκολίες
του ύπνου και τα επιτεύγματα κινητικότητας στα βρέφη κατά τη διάρκεια κατά το πρώτο
έτος της ζωής. Άλλοι συγγραφείς ωστόσο, ανέφεραν σημαντικές συσχετίσεις αναμεσά στην
κινητική ανάπτυξη και τον ύπνο. Οι Freudigman et al. (1993) παρουσίασαν ότι από την
πρώτη ημέρα της ζωής του ατόμου, με την αύξηση της μέσης περιόδου ύπνου και τη μείωση
της περιόδου από τον ύπνο στην αφύπνιση προκλήθηκαν χαμηλότερες βαθμολογίες στον
κινητικό τομέα. Οι Anders et al. (1985) διαπίστωσαν ότι βρέφη που είχαν περισσότερη
εγρήγορση κατά τη γέννηση τους έχουν καλύτερη απόδοση στις ψυχοκινητικές μετρήσεις.
Σε περίπτωση που ο ύπνος των νηπίων και η γνωστική ή συμπεριφοριστική εξέλιξης
σχετίζονται, η έρευνα μπορεί πράγματι να είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά
υψηλό αναφερόμενο παιδιατρικό επιπολασμό γνωστικών και συμπεριφορικών ελλειμάτων
που συνεπάγονται σημαντικό μακροπρόθεσμο κόστος για τα άτομα αλλά και την κοινωνία,
κατανοείται πως η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον ύπνο μπορεί
να είναι χρήσιμο εργαλείο για τη στοχευμένη πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση (Mathew
et al. 2009). Η ψυχοκινητική ανάπτυξη σχετίζεται από το συνδυασμό των επιδράσεων της
φύσης και της ανατροφής. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη του ατόμου δεν είναι πλήρης τη στιγμή
της γέννησης, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι συνθήκες για αλληλεπίδραση με το
εξωτερικό περιβάλλον (Sanhueza 2006). Οι Cornish et al. (2005) παρουσίασαν ότι οι
επιπτώσεις της χρόνιας κατάθλιψης στη μητέρα δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της γλωσσικής
ικανότητας του παιδιού.
Αν λάβουμε υπόψιν την περιορισμένη εμβέλεια γλωσσικής ικανότητας στην τυπική
ηλικία των 12 μηνών, η γλωσσική ανάπτυξη μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα αργότερα στις
ζωές των βρεφών όταν αυτές οι δεξιότητες, ειδικά η εκφραστικότητα μέσω της γλωσσικής
επικοινωνίας, είναι πιο ανεπτυγμένες. Δεν βρέθηκαν ακόμη διαφορές στη συμπεριφορά των
βρεφών, μεταξύ των παιδιών που οι μητέρες ήταν καταθλιπτικές. Αυτή η συμπεριφορά
βέβαια αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια μια αναπτυξιακής αξιολόγησης, σε αλληλεπίδραση
με τον εξεταστή, και είναι πιθανό η συμπεριφορά των βρεφών στο σπίτι με τις μητέρες τους
να ήταν διαφορετική. Μελλοντικές μελέτες με τη χρήση παρατήρησης της βρεφικής
συμπεριφοράς στο περιβάλλον του σπιτιού τους, ενώ αλληλοεπιδρούν με τις μητέρες τους
μπορεί να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση αυτών των απροσδόκητων αποτελέσματα (Cornish
et al. 2005). Η έγκαιρη παρέμβαση έχει πάντα θετικά αποτελέσματα, ειδικά όταν πρόκειται
για τον τομέα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Αποδείχθηκε ότι τα βρέφη στην πειραματική
ομάδα, παρά τα παρόμοια είδη το περιβάλλοντος κατοικίας και τους όμοιους αναπτυξιακούς
δείκτες, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, εξαιτίας της παρέμβασης ανέπτυξαν υψηλότερες
ικανότητες και κινητικές δεξιότητες από την άλλη ομάδα. Διαπιστώθηκε ότι η ανάγκη για
αγάπη και ασφαλείς σχέσεις συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, αλλά είναι υψίστης
σημασίας στα πρώτα χρόνια, γιατί αυτή είναι η εποχή κατά την οποία το παιδί αναπτύσσει
την αυτοεκτίμηση του.
Σύμφωνα με τους Sharma και Nagar (2009) ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τα
επίπεδα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης είναι το περιβάλλον της οικίας τις ικανότητες και τις
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δεξιότητες των νεογνών. Έτσι υπάρχει ανάγκη να παρέχονται οι κατάλληλες γνώσεις σχετικά
με την επίδραση του οικιακού περιβάλλοντος στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των βρεφών, έτσι
ώστε οι μητέρες να είναι αρκετά προσεκτικές στην παροχή κατάλληλου και μεγάλου
φάσματος κινητικών εμπειριών για να αναπτυχθούν καλύτερα τα παιδιά σχετικά με τον
ψυχοκινητικό τομέα (Sharma και Nagar 2009). Ο ρόλος της προσχολικής εκπαίδευσης κατά
τους Costa et al. (2015) είναι θεμελιώδης για τη διαδικασία ανάπτυξης παιδιών.
Σε αυτό το στάδιο η ποιότητα και οι πρακτικές διδασκαλίας πρέπει να παροτρύνουν
τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους, να
βοηθηθούν ώστε να αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης πολλές βασικές ικανότητες
και δεξιότητες. Υπογραμμίζεται η έμφαση από τους ερευνητές η σημασία του μαθήματος
Φυσικής Αγωγής και ενισχύεται ο ρόλος του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, δεδομένου ότι ένα
πρόγραμμα κινητικών δεξιοτήτων κατάλληλο για το κάθε αναπτυξιακό στάδιο είναι
σημαντικό για την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας διότι αυξάνει
τη συνολική ανάπτυξή τους (Costa et al. 2015). Κατά τους Aukett et al. (1986) η ανεπάρκεια
σιδηρού δεν είναι ο μόνος παράγοντας στην βραδύτερη ανάπτυξη των παιδιών που ζουν σε
μειονεκτούσες ομάδες, είναι τουλάχιστον δυνατόν να αντιμετωπιστεί εύκολα. Οι συνέπειες
για οι υπηρεσίες υγείας των παιδιών είναι σημαντικές. Για αυτό θεωρείται σκόπιμο και από
τους ερευνητές η ανεπάρκεια σιδήρου στα μικρά παιδιά, να αναζητηθεί και να
αντιμετωπιστεί. Τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι Walker et al. (2007) σχετικά με τους
κίνδυνους που αντιμετωπίζουν τα μικρά παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες περιορίζουν την
ανάπτυξή τους. Οι αριθμοί των παιδιών που επηρεάζονται είναι τεράστια, αγγίζοντας σε
μερικές χώρες το 40-50% των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών. Walker et al. (2007). Οι
Guxens et al. (2014) έχουν ανακαλύψει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των επίπεδων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ενδέχεται να εκτεθεί η μητέρα κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, ιδιαίτερα το NO2, για το οποίο σημαντική πηγή αποτελεί η μηχανοκίνητη
κυκλοφορία και την ψυχοκινητική ανάπτυξη ηλικίας μεταξύ 1 και 6 ετών. Η γνωστική
ανάπτυξη που μετρήθηκε σε παρόμοιες ηλικίες δεν βρέθηκε να σχετίζεται με την ρύπανση
του αέρα κατά την εγκυμοσύνη. Τέλος, η προγεννητική χρήση μαριχουάνας και καπνού από
τις υποψήφιες μητέρες, είχαν ως αποτέλεσμα αρνητικές συνέπειες στη φάση διανοητικής
ανάπτυξης (Richardson et al. 1995).
4. Συμπεράσματα
Οι τομείς της ψυχοκινητικής ανάπτυξης πλαισιώνουν ένα ευρύ φάσμα και συγκεκριμένα
περιλαμβάνουν την συμπεριφορά, το νοητικό επίπεδο, τις κινητικές δεξιότητές
συμπεριλαμβανομένου μεταξύ αυτών τις αδρές και τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, την
προσαρμοστικότητα - κοινωνικοποίηση, τις ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και την
ομιλία και την ακοή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ορίσουμε τις προϋποθέσεις μια ομαλής
ψυχοκινητικής ανάπτυξης, οι οποίες είναι, ένα άθικτο και ώριμο νευρικό σύστημα, η τυπική
νοημοσύνη, φυσιολογικά επίπεδα όρασης και ακοής, καθώς και διαρκή εκπαιδευτική και
κοινωνική υποστήριξη σε όλο το φάσμα της αναπτυξιακής φάσης του παιδιού μέχρι την
ενηλικίωση του. Έτσι επιτυγχάνεται η αναπτυξιακή εξέλιξη του παιδιού στον ψυχοκινητικό
τομέα από την εμφάνιση και αξιολόγηση των πρώτων αρχέγονων αντανακλαστικών, στην
κατάκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων και λειτουργιών, έως την πληρότητα και την
κατάκτηση από το άτομο πλέον εξειδικευμένων κινητικών δεξιοτήτων και προτύπων, που
ελέγχονται πλήρως από το άτομο σχετικά με την δύναμη, την ακρίβεια και την πλαστικότητα
των κινήσεων.
Υπάρχουν και μια σειρά από παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα τις
ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Αρχικά, τα επίπεδα της περιόδου του ύπνο μπορεί να επηρεάσουν
τον κινητικό τομέα. Η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και οι ευκαιρίες που έχει το παιδί να
αλληλεπιδράσεις με αυτό παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Η πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση
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παίζει καθοριστικό ρόλο στα επίπεδα ψυχοκινητικής ανάπτυξης, καθώς και οι ευκαιρίες για
κινητική ανάπτυξη που παρουσιάζονται στο παιδί στο περιβάλλον του σπιτιού που κατοικεί.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου ο καθηγητής
Φυσικής Αγωγής που έχει εξειδικευτεί κατάλληλα είναι αυτός, ο οποίος θα εφοδιάσει τα
παιδιά με τα κατάλληλα κινητικά πρότυπα και κινητικές δεξιότητες μέσω των ερεθισμάτων
που θα μεταδώσει. Βρέθηκε τέλος, ότι τα παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρουσιάζουν
μεγάλο ποσοστό σχετικά με τον κίνδυνο να περιοριστεί η ανάπτυξη τους, αλλά και τα
επίπεδα μολυσμένου αέρα βρέθηκε ότι σχετίζονται με τα επίπεδα ψυχοκινητικής ανάπτυξης.
Τέλος αν και δεν βρέθηκε να επηρεάζει τον τομέα της ψυχοκινητικής ανάπτυξης το γεγονός
ότι προέρχονται από μητέρες με ιστορικό κατάθλιψης, αντίθετα, η χρήση μαριχουάνας και
καπνού από τις υποψήφιες μητέρες βρέθηκε πως είχε αρνητικές συνέπειες στη διανοητή
ανάπτυξη των παιδιών.
4.1 Περιορισμοί
Η ερευνά επικεντρώθηκε στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από το 2000 μέχρι και
σήμερα, και η ανασκόπηση σε παλαιότερες έρευνες και μελέτες έγινε μόνο προκειμένου να
αναφερθεί η πρωταρχική πηγή όπου ήταν δυνατό. Σε μελλοντική ερευνά θα μπορούσε να
μελετηθεί από τους ερευνητές ακόμα μεγαλύτερο φάσμα ερευνών και να συμπεριληφθούν
άρθρα και δημοσιεύσεις και πριν το 2000, για να καταγραφεί κατά ποσό ισχύουν και
απαντώνται κατά την σημερινή περίοδο ή εάν η σύγχρονη ερευνά δεν επιβεβαιώνει τις
παλαιότερες δημοσιεύσεις.
4.2 Προβληματισμοί/ Συζήτηση
Η ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι ένας τομέας που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα
αρκετές δεκαετίες και συμπεριλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ομάδες που ασχολούνται με
παιδικές ηλικίες, όπως ιατροί, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής.
Καλό θα ήταν να δοθεί περεταίρω έμφαση τόσο στην διαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση,
αλλά και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και δάσκαλων, σχετικά με την ανίχνευση των σταδίων
της ψυχοκινητικής ανάπτυξης, δεδομένου της σημαντικότητας της έγκαιρης και πρώιμης
παρέμβασης, σύμφωνα με τους Sharma και Nagar (2009) και Costa et al. (2015). Τέλος, θα
μπορούσε επίσης να υπάρχει εξειδικευμένο καθηγητής Φυσικής Αγωγής προκειμένου να
υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής και ανάπτυξης,
εξατομικευμένα ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε μαθητή, κάτι το οποίο απαιτεί
φυσικά διαρκή ενημέρωση της γνώσης από τον εκπαιδευτικό.
5. Βιβλιογραφία
5.1 Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία
Αγγελοπούλου-Σακαντάμη, Ν. (2004). Ειδική Αγωγή Αναπτυξιακές διαταραχές και χρόνιες
μειονεξίες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ζάραγκας, Χ. (2007). Ψυχοκινητική Αγωγή: Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Ατραπός.
5.2 Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
Alberti, A. (1986). Θέματα διδακτικής - Λεξικό βασικών όρων σύγχρονης διδακτικής.
(μετ.Κονδύλη Μ.), Αθήνα: Gutenberg
Anders, T. F., Keener, M. A., & Kraemer, H. (1985). Sleep-wake state organization, neonatal
assessment and development in premature infants during the first year of life.
II. Sleep, 8(3), 193-206.

341

Θεωρία και Πρακτικές

Aukett, M. A., Parks, Y. A., Scott, P. H., & Wharton, B. A. (1986). Treatment with Iron
Increases Weight-Gain and Psychomotor Development. Archives of Disease in
Childhood, 61(9), 849–857.
Beatrice Abalasei, I. M. R. (2017). Considerations on psychomotor education: perceptualmotor behaviors. Young Scientist, 313–315.
Casper, R. C., Fleisher, B. E., Lee-Ancajas, J. C., Gilles, A., Gaylor, E., DeBattista, A., &
Hoyme, H. E. (2003). Follow-up of children of depressed mothers exposed or not
exposed to antidepressant drugs during pregnancy. 142. The Journal of Pediatrics,
142 VN-(4), 402–408. https://doi.org/10.1067/mpd.2003.139
Cornish, A. M., McMahon, C. A., Ungerer, J. A., Barnett, B., Kowalenko, N., & Tennant, C.
(2005). Postnatal depression and infant cognitive and motor development in the
second postnatal year: The impact of depression chronicity and infant gender. Infant
Behavior
and
Development,
28(4),
407–417.
https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2005.03.004
Costa, H. J. T., Abelairas-Gomez, C., Arufe-Giráldez, V., Pazos-Couto, J. M., & BarcalaFurelos, R. (2015). Influence of a physical education plan on psychomotor
development profiles of preschool children. Journal of Human Sport and Exercise,
10(1), 126–140. https://doi.org/10.14198/jhse.2015.101.11
Costeira, M. J., Oliveira, P., Santos, N. C., Ares, S., Saenz-Rico, B., De Escobar, G. M., &
Palha, J. A. (2011). Psychomotor development of children from an iodine-deficient
region.
Journal
of
Pediatrics,
159(3),
447–453.
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2011.02.034
Cueto, S., Prieto, J. A., Nistal, P., Abelairas-Gómez, C., Barcala-Furelos, R., & López, S.
(2017). Teachers’ Perceptions of Preschool Children’s Psychomotor Development in
Spain.
Perceptual
and
Motor
Skills,
124(4),
725–739.
https://doi.org/10.1177/0031512517705534
Davis, B. E., Moon, R. Y., Sachs, H. C., & Ottolini, M. C. (1998). Effects of Sleep Position
on
Infant
Motor
Development.
Pediatrics,
102(5),
1135–1140.
https://doi.org/10.1542/peds.102.5.1135
Development, W. on behalf of the S. for R. in C. (2016). Does Amount of Time Spent in
Child Care Predict Socioemotional Adjustment during the Transition to
Kindergarten ? Author ( s ): National Institute of Child Health and Human
Development Early Child Care Research Network Published by : Wiley on behalf of
th. Child Development, 74(4), 976–1005.
Duvanel, C. B., Fawer, C. L., Cotting, J., Hohlfeld, P., & Matthieu, J. M. (1999). Long-term
effects of neonatal hypoglycemia on brain growth and psychomotor development in
small-for-gestational-age preterm infants. The Journal of Pediatrics, 134(4), 492–498.
https://doi.org/10.1016/S0022-3476(99)70209-X
Ednick, M., Cohen, A. P., McPhail, G. L., Beebe, D., Simakajornboon, N., & Amin, R. S.
(2009). A review of the effects of sleep during the first year of life on cognitive,
psychomotor, and temperament development. Sleep, 32(11), 1449–58.
https://doi.org/10.1146/annurev.med.60.042307.110802
Edwards, S. L., & Sarwark, J. F. (2005). Infant and child motor development. Clinical
Orthopaedics
and
Related
Research,
(434),
33–39.
https://doi.org/10.1097/01.blo.0000162633.40271.9a
Freudigman, K. A., & Thoman, E. B. (1993). Infant sleep during the first postnatal day: an
opportunity for assessment of vulnerability. Pediatrics, 92(3), 373-379.
García, M. A. G., Ruiz, M. L. M., Rivera, D., Vadillo, L., & Duboy, M. A. V. (2017). A
smart toy to enhance the decision-making process at children’s psychomotor delay

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

342

screenings:A pilot study. Journal of Medical Internet Research, 19(5).
https://doi.org/10.2196/jmir.7533
Gessel A., M.D. FRANCES L. ILG, M. . (n.d.). Child Development an introduction to the
study of human growth. New Tork and Evanston: HARPE R & ROW, PUBLISHERS.
Gesell, A. (1948). Studies in child development. Studies in child development. Oxford,
England: Harper.
Griffiths, R. (1984). The abilities of young children: a comprehensive system of mental
measurement for the first eight years of life. Association for Research in Infant and
Child Development.
Guxens, M., Garcia-Esteban, R., Giorgis-Allemand, L., Forns, J., Badaloni, C., Ballester, F.,
… Sunyer, J. (2014). Air pollution during pregnancy and childhood cognitive and
psychomotor development: Six european birth cohorts. Epidemiology, 25(5), 636–
647. https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000000133
Holt, K. S. (1977). Developmental paediatrics: perspectives and practice. ButterworthHeinemann.
Hovels-Gurich, H. H., Seghaye, M. C., Dabritz, S., Messmer, B. J., & von Bernuth, G.
(1997). Cognitive and motor development in preschool and school-aged children after
neonatal arterial switch operation. The Journal of Thoracic and Cardiovascular
Surgery, 114(4), 578–585. https://doi.org/10.1016/S0022-5223(97)70047-3
Jedrychowski, W., Perera, F., Jankowski, J., Rauh, V., Flak, E., Caldwell, K. L., …
Lisowska-Miszczyk, I. (2007). Fish consumption in pregnancy, cord blood mercury
level and cognitive and psychomotor development of infants followed over the first
three years of life. Krakow epidemiologic study. Environment International, 33(8),
1057–1062. https://doi.org/10.1016/j.envint.2007.06.001
Katz-Salamon, M., Gerner, E. M., Jonsson, B., & Lagercrantz, H. (2000). Early motor and
mental development in very preterm infants with chronic lung disease. Arch.Dis.Child
Fetal Neonatal Ed, 83(1359–2998 (Print)), F1–F6.
Larroque, B., Kaminski, M., Dehaene, P., Subtil, D., Delfosse, M.-J., & Querleu, D. (1995).
Moderate prenatal alcohol exposure and psychomotor development at preschool age.
American
Journal
of
Public
Health,
85(12),
1654–1661.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.85.12.1654
Martinek, T. J., Cheffers, J. T. F., & Zaichkowsky, L. D. (1978). Physical Activity, Motor
Development and Self-Concept: Race and Age Differences. Perceptual and Motor
Skills, 46(1), 147–154. https://doi.org/10.2466/pms.1978.46.1.147
McDonald, C. M., Manji, K. P., Kupka, R., Bellinger, D. C., Spiegelman, D., Kisenge, R., …
Duggan, C. P. (2013). Stunting and Wasting Are Associated with Poorer Psychomotor
and Mental Development in HIV-Exposed Tanzanian Infants. Journal of Nutrition,
143(2), 204–214. https://doi.org/10.3945/jn.112.168682
Pin, T., Eldridge, B., & Galea, M. P. (2007). A review of the effects of sleep position, play
position, and equipment use on motor development in infants. Developmental
Medicine & Child Neurology, 49(11), 858-867.
Richardson, G. A., Day, N. L., & Goldschmidt, L. (1995). Prenatal alcohol, marijuana, and
tobacco use: Infant mental and motor development. Neurotoxicology and Teratology,
17(4), 479–487. https://doi.org/10.1016/0892-0362(95)00006-D
Riethmuller, A. M., Jones, R. A., & Okely, A. D. (2009). Efficacy of Interventions to
Improve Motor Development in Young Children: A Systematic Review. Pediatrics,
124(4), e782–e792. https://doi.org/10.1542/peds.2009-0333
Rizzo, T. A., Dooley, S. L., Metzger, B. E., Cho, N. H., Ogata, E. S., & Silverman, B. L.
(1995). Prenatal and perinatal influences on long-term psychomotor development in

343

Θεωρία και Πρακτικές

offspring of diabetic mothers. American Journal of Obstetrics and Gynecology,
173(6), 1753–1758. https://doi.org/10.1016/0002-9378(95)90422-0
Ruth E. Little, Sc.D., Kevin W. Anderson, B.sc., Cynthia H. Ervin, Ph.D., Bonnie
Worthington-Roberts, Ph.D., and Sterling K. Clarren, M. D. (1989).
Little_1989_Maternal Alcohol Use during breast feeding.pdf. The New England
Journal of Medicine, Vol.321, 425–430.
Sanhueza, A. D. (2006). Psychomotor development, environmental stimulation, and
socioeconomic level of preschoolers in Temuco, Chile. Pediatric Physical Therapy,
18(2), 141–147. https://doi.org/10.1097/01.pep.0000223103.69720.33
Sarrazin, E., Hagen, M. Von Der, Schara, U., Von Au, K., & Kaindl, A. M. (2014). Growth
and psychomotor development of patients with Duchenne muscular dystrophy.
European
Journal
of
Paediatric
Neurology,
18(1),
38–44.
https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2013.08.008
Scher A. Infant sleep at 10 months of age as a window to cognitive development.Early Hum
Dev 2005;81:289-92.
Schmidt, M. K., Muslimatun, S., West, C. E., Schultink, W., & Hautvast, J. G. A. J. (2004).
Mental and psychomotor development in Indonesian infants of mothers supplemented
with vitamin A in addition to iron during pregnancy. British Journal of Nutrition,
91(2), 279. https://doi.org/10.1079/BJN20031043
Schonhaut B., L., Pérez R., M., Castilla F., A. M., Castro M., S., Salinas A., P., & Armijo R.,
I. (2017). Validez del Ages & Stages questionnaires para predecir el desempeño
cognitive en los primeros años de educación escolar. Revista Chilena de Pediatria,
88(1), 35–40. https://doi.org/10.1016/j.rchipe.2016.08.008
Sharma, S., & Nagar, S. (2009). Influence of home environment on psychomotor
development of infants in Kangra district of Himachal Pradesh. Journal of Social
Sciences, 21(3), 225–229. https://doi.org/10.1080/09718923.2009.11892775
Susan, P., Theodore, D., & Gardner, J. M. (2007). Child development in developing countries
2 : Child development : risk factors for adverse outcomes in developing countries. The
Lancet.
Tamura, T., Goldenberg, R. L., Hou, J., Johnston, K. E., Cliver, S. P., Ramey, S. L., &
Nelson, K. G. (2002). Cord serum ferritin concentrations and mental and psychomotor
development of children at five years of age. Journal of Pediatrics, 140(2), 165–170.
https://doi.org/10.1067/mpd.2002.120688
Walker, S. P., Wachs, T. D., Meeks Gardner, J., Lozoff, B., Wasserman, G. A., Pollitt, E., …
Carter, J. A. (2016). Child development: risk factors for adverse outcomes in
developing
countries.
The
Lancet,
369(9556),
145–157.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60076-2
Walkowiak, J., Wiener, J. A., Fastabend, A., Heinzow, B., Krämer, U., Schmidt, E., …
Winneke, G. (2001). Environmental exposure to polychlorinated biphenyls and
quality of the home environment: effects on psychodevelopment in early childhood.
Lancet (London, England), 358(9293), 1602–1607. https://doi.org/10.1016/S01406736(01)06654-5
Zimmer, R. (2007). Εγχειρίδιο ψυχοκινητικής. Θεωρία και πράξη της ψυχοκινητικής
παρέμβασης. Επιστημονική επιμέλεια: Καμπάς Α. Αθήνα: Αθλότυπο

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

344

«Το Εργασιακό Άγχος και η Αντιμετώπιση του»
Περίληψη:
Η ακόλουθη εργασία αφορά στην προσπάθεια παρουσίασης της έννοιας του εργασιακού
άγχους, των συμπτωμάτων και των επιπτώσεων του καθώς και πιθανούς τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να το διαχειριστούμε είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Η
ανησυχία, ο φόβος και το άγχος εμφανίζονται συχνά σ’ όλους μας. Πρόκειται για
φυσιολογικές αντιδράσεις σε αγχογόνες ή σε επικίνδυνες καταστάσεις και θεωρούνται
παθολογικές μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι υπερβολικές ή εμφανίζεται σε συνθήκες που
δεν τις δικαιολογούν. Παρουσιάζεται, λοιπόν, η έννοια του άγχους γενικότερα καθώς και η
φυσιολογία του. Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια του εργασιακού άγχους καθώς και οι
επιπτώσεις που έχει στη ζωή των ανθρώπων. Το εργασιακό άγχος, μπορεί να ορισθεί ως το
σύνολο των επιβλαβών σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων του εργαζόμενου,
όταν οι απαιτήσεις του έργου του δεν αντιστοιχούν με τις ικανότητες του, τις προσωπικές του
ανάγκες και τις προσωπικές του πεποιθήσεις, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
του. Τέλος, εξετάζονται κάποιοι πιθανοί τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης του
εργασιακού άγχους σ’ ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Λέξεις-κλειδιά: άγχος, εργασία, συμπτώματα, υγεία, αντιμετώπιση
Abstract:
The following project concerns the effort to present the concept of work-related stress, its
symptoms and its impact, as well as possible ways to manage it either at an individual or a
group level. Concern, fear and anxiety often appear in all of us. These are physiological
natural responses to stressful or dangerous situations and are considered pathological only in
cases where they are exaggerated or occur under conditions that do not justify them. The
concept of stress in general as well as its physiology are presented. Then, the concept of
work-related stress and its impact on people's lives are analyzed. Work-related stress can be
defined as the sum of the worker's bodily and emotional reactions, when the demands of his
work do not correspond to his/her abilities, personal needs and personal beliefs, causing
negative health effects. Finally, some possible ways to handle and deal with work anxiety at
individual and team level are considered.
Key words: stress, work, symptoms, health, treatment
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1. Εισαγωγή
Ζούμε σε μία εποχή που όλα μεταβάλλονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε
σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Πολλές αλλαγές τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε
εργασιακό, δημιουργούν αρκετό στρες στους ανθρώπους γεγονός το οποίο αποτελεί και
κίνδυνο για τη σωματική και ψυχοκοινωνική τους υγεία. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές
ανάγκασαν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, γεγονός το οποίο
επηρέασε τόσο τη ζωή τους γενικότερα όσο και την υγεία τους ειδικότερα(Zunz, Scharpa
&Hiwatan 2002). Αυτές οι μεταβολές του τρόπου ζωής των ανθρώπων είναι ανάλογες με την
αύξηση του επιπέδου στρες. Αρχικά, η μετάβαση από την αγροτική ζωή στην αστική
αποτέλεσε μια πολύ σημαντική παράμετρο αλλαγής. Παλαιότερα, οι περισσότεροι άνθρωποι
ζούσαν εκτός πόλης, στη σύγχρονη εποχή όμως, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη χρήση
των μεταφορικών μέσων αλλά και με τη δημιουργία των μεγάλων επιχειρήσεων στα αστικά
κέντρα, προκλήθηκε ένα μεταναστευτικό κύμα προς τις πόλεις. Στη συνέχεια, η μετάβαση
από την στατική ζωή στη συνεχή κινητικότητα επηρέασε τον τρόπο ζωής τους. Οι άνθρωποι
βρίσκονται σε μια συνεχή κινητικότητα. Γεννιούνται αλλού, μεγαλώνουν αλλού, σπουδάζουν
και εργάζονται σ’ άλλο μέρος. Επιπλέον, η μετάβαση από την αυτάρκεια στην κατανάλωση
επηρέασε πάρα πολύ τα επίπεδα άγχους στους ανθρώπους. Τον προηγούμενο αιώνα, οι
περισσότεροι άνθρωποι ήταν αυτάρκεις δηλαδή παρήγαγαν οι ίδιοι τα αγαθά τα οποία
χρειάζονταν για την επιβίωση τους. Πλέον, διανύουμε την εποχή όπου η καταναλωτική
κοινωνία έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας και αυτό δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες στους
ανθρώπους(Cornuelle 1975). Τέλος, η εμφάνιση της διασύνδεσης επηρέασε πάρα πολύ τον
τρόπο ζωής των ανθρώπων. Πλέον, οι άνθρωποι δέχονται ένα καταιγισμό πληροφοριών τον
οποίο, τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να διαχειριστούν. Πλέον, η ενημέρωση τους δεν
μένει μόνο στο πλαίσιο της κοινωνίας που διαμένουν. Πληροφορούνται για το τι συμβαίνει
στη χώρα τους, σ’ άλλα κράτη καθώς και σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η υπερφόρτωση των
ανθρώπων με πληροφορίες σχετικά με προβλήματα που δεν τους αφορούν, μόνο άγχος και
ανησυχία τους προκαλεί.
2. Άγχος και εργασιακό άγχος
Η ανησυχία, ο φόβος και το άγχος εμφανίζεται συχνά σε όλους μας. Δεν προκαλούν πάντα
σωματικές ή ψυχολογίκές βλάβες και στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται αισθήματα
εύλογα και ζωτικά για την επιβίωση. Πρόκεται για φυσιολογίκές αντιδράσεις σε αγχογόνες ή
σε επικίνδυνες καταστάσεις και θεωρούνται παθολογικές μόνο στις περιπτώσεις όπου είναι
υπερβολικές και εμφανίζονται σε συνθήκες που δεν τις δικαιολογούν(Σαπουντζή & Κρέπια
2000). Η ανησυχία, ο φόβος και το αγχος παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιβιώση μας,
επειδή μας προετοιμάζουν να αντιμετωπίσουμε τις αγχογόνες καταστάσεις. Πυροδοτούν την
απελευθέρωση μιας ορμόνης (της αδρεναλίνης) η οποία επιφέρει αλλαγές τόσο σε σωματικό
όσο και σε νοητικό επίπεδο, οι οποίες αλλαγές, με τη σειρά τους, μας προετοιμάζουν είτε για
την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης είτε για τη φυγή από μια επικίνδυνη κατάσταση. Μόλις
ξεπεραστεί η αγχογόνος κατάσταση ή ο κίνδυνος, αυτές οι παροδικές αλλαγές υποχωρούν.
Σύμφωνα με τον Benson το στρες είναι ένα σωματικό ή/ και ψυχολογικό πρόβλημα και όχι
μόνο μια φυσιολογική αντίδραση με σημαντικές ψυχολογικές και συμπεριφορικές διαστάσεις
(Benson 1975).
Ο Cox θεώρησε το στρες ως ένα φαινόμενο της αντίληψης, που εμφανίζεται τη
στιγμή της σύγκρισης ανάμεσα στην απαίτηση που ασκείται πάνω στο άτομο και την
ικανότητά του να ανταποκριθεί στην απαίτηση. Μια ανισορροπία αυτού του μηχανισμού
οδηγεί στην εμπειρία του στρες και στην αντίδραση σε αυτο (Cox 1978). Το αγχος επηρεάζει
παρα πολλούς από τους τομείς της ζωής μας. Ένας σημαντικός τομέας που επηρεάζεται από
το αγχος είναι η εργασία και στην περίπτωση αυτή έχουμε το εργασιακό στρες. Σύμφωνα με
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το Διεθνή Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), το εργασιακό αγχος μπορεί να
ορισθεί ως το σύνολο των επιβλαβών σωματικών και συναισθηματικών αντιδράσεων του
εργαζόμενου, όταν οι απαιτήσεις του έργου του δεν ταιριάζουν με τις ικανότητες του, τις
προσωπικές του ανάγκες και τις προσωπικές του πεποιθήσεις (EU-ΔΟΥ/WHO 2005).
Σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την
Υγεία στην εργασία (EU-OSHA 2000), ο εργαζόμενος αισθάνεται άγχος όταν
αντιλαμβάνεται την ύπαρξη μίας ανισορροπίας ανάμεσα στις απαιτήσεις που πρέπει να
ικανοποιήσει και τους πόρους που διαθέτει για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές
(Κάντας 1993)
3. Επιπτώσεις του εργασιακού άγχους
Οι επιπτώσεις που επιφέρει το στρες στον ανθρώπινο οργανισμό σχετίζονται με σωματικές,
ψυχολογικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις. Αναφορικά με τις σωματικές αντιδράσεις,
είναι πολύ πιθανό να βιώσουμε μυϊκά προβλήματα, επιτάχυνση του ρυθμού της αναπνοής,
υψηλή πίεση, προβλήματα στο πεπτικό σύστημα καθώς και στο δέρμα. Στην συνέχεια, όσον
αφορά τις ψυχολογικές αντιδράσεις, οι επιπτώσεις σχετίζεται στον τρόπο σκέψης μας καθώς
και στα συναισθήματα μας. Οι σκέψεις μας εστιάζονται στην ανησυχία με αποτέλεσμα το
άτομο να φοβάται πάντα το χειρότερο, να πιστεύει ότι τα προβλήματα του είναι άλυτα και
γενικά σκέφτεται αρνητικά. Δημιουργείται αίσθημα ανεπάρκειας, ματαίωσης και λύπης.
Ο αρνητικός τρόπος σκέψης σε συνδυασμό με τις σωματικές αλλαγές, μπορεί να
οδηγήσει
στη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου(Σαπουντζή-Κρέπια 2000) Οι
συναισθηματικές αλλαγές που συμβαίνουν εξαιτίας της παρατεταμένης ανησυχίας και του
συνεχούς άγχους συνήθως προκαλούν νευρικότητα, κατάπτωση του ηθικού και συνεχή φόβο.
Όταν αισθανόμαστε έτσι, δυσκολευόμαστε πολύ περισσότερο να αντιμετωπίσουμε τους
αγχογόνους παράγοντες και όταν τα αποθέματα αντιμετώπισης των αγχογόνων καταστάσεων
που διαθέτουμε είναι περιορισμένα, είναι πολύ πιο πιθανό να καταβληθούμε από την
ψυχολογική πίεση. Τέλος, το άγχος επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις και στην συμπεριφορά
μας. Η συνεχιζόμενη έκρηξη δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από νευρικότητα μας
κουράζει. Η πιο συχνή αντίδραση στο φόβο είναι η φυγή ή η αποφυγή της κατάστασης ή του
αντικειμένου που τον προκαλεί. Ωστόσο, η ανακούφιση που αποκομίζει το άτομο από την
αποφυγή είναι συνήθως προσωρινή και οδηγεί σε μείωση της αυτοπεποίθησης του, με
αποτέλεσμα η αντιμετώπιση της κατάστασης την επόμενη φορά να είναι ακόμα
δυσκολότερη.
Οι πιο συχνές εμφανιζόμενες επιπτώσεις του εργασιακού άγχους είναι το μειωμένο
ενδιαφέρον για εργασία, ο υψηλός ρυθμός αποχωρήσεων, η δικαιολογημένη ή μη απουσία, η
μη τήρηση των ωραρίων, η χαμηλή αποδοτικότητα και η μικρή παραγωγικότητα, η αύξηση
των παραπόνων από τους πελάτες(Αντωνίου 2006). Ωστόσο το κόστος του στρες για τον
οργανισμό ή την επιχείρηση, είναι επίσης σημαντικό. Βέβαια, είναι δύσκολο να
ποσοτικοποιηθεί, και αποτελεί αποτέλεσμα του ατομικού κόστους που ενέχεται για τον κάθε
εργαζόμενο ξεχωριστά. Στη ουσία, όταν ένας εργαζόμενος βιώνει άγχος, θα είναι πιο
επιρρεπής σε λάθη, θα παρέχει λιγότερες υπηρεσίες στους πελάτες με αποτέλεσμα όλα αυτά
να επηρεάσουν τα κέρδη του εκάστοτε οργανισμού. Γενικά υποστηρίζεται ότι εάν σε ένα
οργανισμό ή μία επιχείρηση το 40% περίπου των εργαζομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα
εργασιακού στρες, τότε αυτός ο οργανισμός χαρακτηρίζεται ως ανθυγιεινός (EU-OSHA
2000).
4. Άντιμετώπιση και διαχείριση του εργασιακού άγχους
Αποτελεί γενική παραδοχή ότι το περιβάλλον εργασίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
πηγές άγχους στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι λοιπόν κρίνεται επιτακτική η ανάγκη
αντιμετώπισης του. Σχεδόν όλοι πιστεύουν στη σπουδαιότητα αντιμετώπισης του
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εργασιακού στρες, σκεπτόμενοι ότι οι άνθρωποι αφιερώνουν ένα σημαντικό μέρος της ζωής
του στην εργασία (Robbins & Judge 2009). Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το
εργασιακό στρες ως κοινωνικό κίνδυνο και έχει θεσμοθετήσει νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με
το οποίο υποχρεώνει τους εργοδότες να το διαχειρίζονται (οδηγία-πλαίσιο για την υγεία και
ασφάλεια 89/391/ΕΟΚ). Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία (EU-OSHA 2000) και οι νεότερες τροποποιήσεις αυτού, επισημαίνουν ότι το
εργασιακό άγχος είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί.
Κάθε χώρος εργασίας είναι διαφορετικός και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εργαλεία
τα οποία να ταιριάζουν με την κάθε περίπτωση. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν
να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους. Μερικά από αυτά αποτελούν, η
σαφής περιγραφή των απαιτήσεων της κάθε εργασιακής θέσης, η ανταπόκριση του φόρτου
εργασίας στις δυνατότητες εργαζομένου, η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη
αποφάσεων για θέματα που άπτονται της θέσης τους, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου όσον
αφορά στα θέματα εργασιακής ασφάλειας, η παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας
να εκφράζουν παράπονα, η ανταμοιβή της καλής επίδοσης των εργαζομένων. Επιπλέον,
αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης του εργασιακού
άγχους από τον κάθε εργαζόμενο χωριστά.
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η διαχείριση του χρόνου(time management). Ο
εργαζόμενος με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει να ρυθμίζει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και
να βάζει προτεραιότητες. Το βασικό σ’ αυτή τη μέθοδο είναι η καταγραφή των εργασιών που
πρέπει να διεκπεραιωθούν. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του άγχους
διαδραματίζει η φυσική εξάσκηση. Μέσα από την γυμναστική, παράγονται κάποιες
συγκεκριμένες ορμόνες οι οποίες είναι υπεύθυνες για αισθήματα χαράς και ευφορίας.
Επιπλέον, η ύπαρξη ενός σημαντικού κοινωνικού δικτύου υποστήριξης βοηθά αρκετά στην
αντιμετώπιση του άγχους διότι με τους δικούς μας ανθρώπους μπορούμε να
επικοινωνήσουμε, να πούμε ό,τι μας προβληματίζει και έτσι να αποφορτιστούμε.
Ο εργαζόμενος, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω στρατηγικές, μαθαίνει να δίνει
σωστή προοπτική στη εργασία του, ως μέρος της ζωής του, και να μην αντιδρά υπερβολικά
για ό,τι συμβαίνει στην εργασία του. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες στρατηγικές σε
οργανωτικό επίπεδο οι οποίες συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους.
Σύμφωνα με τον Murphy, υπάρχουν τρία επίπεδα αντιμετώπισης του εργασιακού στρες από
τις επιχειρήσεις. Το πρώτο επίπεδο, σχετίζεται με τον περιορισμό των παραγόντων που
προκαλούν το στρες, το δεύτερο επίπεδο, αναφέρεται στη διαχείριση του στρες τη στιγμή
ακριβώς που συμβαίνει και το τρίτο επίπεδο είναι η διαχείριση των επιπτώσεων του στρες σε
ατομικό επίπεδο με τη μορφή υποστηρικτικών προγραμμάτων συμβουλευτικής προς τους
εργαζομένους(Murphy 1988). Οι Robbins και Judge επισημαίνουν την ανάγκη λήψης
μέτρων στην αρχή της εργασιακής σχέσης. Είναι σημαντικό να γίνεται σωστή επιλογή
εργαζομένων οι οποίοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πίεση και το στρες της εκάστοτε
θέσης εργασίας που διεκδικούν. Τέλος, πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση
των εργαζόμενων σε θέματα αντιμετώπισης άγχους διότι αυτό θα τους βοηθήσει να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους καλύτερα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο
το εργασιακό στρες (Robbins και Judge 2009).
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«Νέες προκλήσεις στη συμβουλευτική πρακτική»

Abstract:
Into this essay we will try to elaborate the contemporary and complicated scientific field that
arises for modern counselling. New ideas will be presented regarding methodology,
especially about counselor’s role, the recent concept of the therapeutic relationship and the
tools that we use nowadays in our efforts to better understand and subsequently help people.
Conceptual dilemmas like neutrality, intersubjectivity, self-reveal will be the primary focus
of our work and we will examine how these concepts co-create a contemporary aspect of
counselling.
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1. Εισαγωγή
Σήμερα, βρισκόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα, δηλαδή πάνω από έναν αιώνα μετά τη
γέννηση της ψυχοθεραπείας κι εάν παρατηρήσουμε τον κόσμο, δύσκολα κάτι θα μπορέσει να
μας θυμίσει τον προηγούμενο αιώνα. Οι αλλαγές είναι τεράστιες στο πολιτικό, κοινωνικό,
πολιτιστικό και τεχνολογικό πεδίο. Ο κόσμος στον οποίο τόσο ο σύμβουλος όσο και ο
συμβουλευόμενος ζουν, αγαπούν, δουλεύουν κι αγωνίζονται, ο κόσμος μέσα στον οποίο
διαμορφώνουν κι οργανώνουν τη αλληλεπιδραστική τους σχέση είναι συνεχώς ευμετάβλητος
και αβέβαιος. Ο τρόπος που αναγνωρίζουν τα δυο φύλα τον εαυτό τους έχει αλλάξει
δραματικά. Η κατάρρευση των καθεστώτων και ο εκφυλισμός των αφηγημάτων και
ιδεολογιών έχει αφήσει ένα τεράστιο υπαρξιακό κενό με φυσικό επακόλουθο την μεταλλαγή
και μετάλλαξη των φόβων και των προσδοκιών του σύγχρονου ανθρώπου. Παράλληλα, η
πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να ελέγξει τόσο τη ζωή του όσο και την φύση έχει
ανεπιστρεπτί χαθεί. Η τεχνολογία μας λύνει προβλήματα αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί άλλα.
Όσο αγωνιούμε για τον ένα και μοναδικό τρόπο ευτυχίας κι αλήθειας, τόσο ανακαλύπτουμε
ότι δεν υπάρχει.
Εάν πάρουμε σα σημείο αφετηρίας της συμβουλευτικής πράξης τη γέννηση της
ψυχαναλυτικής σκέψης θα διακρίνουμε με σχετικά ευκολία την μετεξέλιξη της κατανόησης
του ατόμου. Η σύγχρονη συμβουλευτική αρνείται την αυστηρά ντετερμινιστική διάσταση της
ανθρώπινης συμπεριφοράς και κατανοεί τη συνθετότητα και τη διαδραστικότητα στην
τελική έκφραση του ψυχισμού. Η ανθρώπινη γνώση δεν θεωρείται πλέον μια σταδιακή
πορεία προς μια μοναδική κι ολοκληρωμένη κατανόηση κι αλήθεια. Αντίθετα, ακρογωνιαίος
λίθος της σύγχρονης προσέγγισης είναι η αποδοχή της σχετικότητας της αλήθειας, δηλαδή η
κατανόηση ότι η πραγματικότητα που βιώνεται αυθεντικά από τους ανθρώπους είναι η
βασική πλατφόρμα διεξαγωγής της συμβουλευτικής πράξης. Ταυτόχρονα, ο συν-καθορισμός
των περιβαλλοντικών διαστάσεων στη δόμηση της υποκειμενικής ταυτότητας του ατόμου
είναι από πολλούς ερευνητές θέσφατο. Ενδεικτικά ο Wachtel (2008) αναφέρει ότι το
προσωπικό ιστορικό της ζωής του ατόμου και τα σχεσιακά, κοινωνικά και πολιτισμικά
πλαίσια στα οποία εκδηλώνεται αυτή η ιστορία ζωής είναι αδιαχώριστα και αμοιβαία
καθοριστικά.
Κατά επέκταση, ενώ η πρακτική και η εφαρμογή των παραδοσιακών τρόπων
συμβουλευτικής παρέμβασης τίθενται σε αμφισβήτηση, αυτό που υπογραμμίζεται είναι ότι η
συμβουλευτική είναι μια ζωντανή διαδικασία καταδικασμένη να επανεφεύρει τον εαυτό της
συνεχώς βρίσκοντας νέα νοήματα για την μεθοδολογία της, καθώς οι εμπειρίες κι οι
ανησυχίες αυτών που συμμετέχουν αλλάζουν κι αναπτύσσονται. Στα πλαίσια αυτά οι
κυριότερες διαφοροποιήσεις της Σύγχρονης Συμβουλευτικής αφορούν διαφωνίες
εννοιολογικές και μεθοδολογικές και στους τέσσερις βασικούς άξονες (έννοια του εαυτού,
θεωρία της συμβουλευτικής πράξης, επιρροή του συμβούλου στη διαδικασία - μετεξέλιξη
της συμβουλευτικής σχέσης και τέλος και στις τεχνικές εφαρμογής).
2. Εννοιολογική κατανόηση του εαυτού
Αρχικά, στο επίπεδο κατανόησης της έννοιας του εαυτού, η σύγχρονη προσέγγιση
απομακρύνεται αρκετά από την παραδοσιακή στατική αντίληψη που ήθελε το άτομο να
κατέχει κάποια συγκεκριμένη οργάνωση χαρακτηριστικών που συνολικά εκφράζουν αυτό
που ορίζουμε σαν εαυτό. Η δυσκολία ορισμού της έννοιας του εαυτού οδήγησε αρκετούς
θεωρητικούς να αποφύγουν τη χρήση του όρου (Pervin & Oliver, 1999). Σύμφωνα με τους
ίδιους θεωρητικούς η εμπεριστατωμένη ανάλυση των υπαρχουσών για την εποχή θεωριών
κατέληγε στο συμπέρασμα ότι πολύ δύσκολα μπορεί μέσω ενός ψυχολογικού μορφώματος
να αποδοθεί η πολυπλοκότητα των διαστάσεων της έννοιας του εαυτού. Χαρακτηριστικά
δηλώνουν «αξίζει να ξανατονίσουμε την άποψη της πολλαπλότητας ή της οικογένειας των
εαυτών αντί για τη μεμονωμένη έννοια εαυτού που περιλαμβάνει τα πάντα» (σελ 653).
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Οι σύγχρονοι θεωρητικοί ασπάζονται πλήρως την πολλαπλότητα του εαυτού,
ανεξάρτητα αν επικαλούνται ορολογίες όπως πολλαπλός εαυτός ή πολλαπλές καταστάσεις
εαυτού ή έναν αριθμό ξεχωριστών εαυτών (Mitchell, 1991, Aron, 1991). Εμφατικά ο Herzog
(2010) τονίζει «ανεξάρτητα από το αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την έννοια για τους
πολλαπλούς εαυτούς ή για τις πολλαπλές καταστάσεις του εαυτού, υπάρχει μια αναγνώριση
ότι κάθε άτομο έχει πολλαπλούς τρόπους να υπάρχει και να σχετίζεται με τους άλλους»
(σελ.2). Συνεπώς, δεχόμενοι την πολυπλοκότητα της παραπάνω θέσης είμαστε σχετικά
έκθετοι στην ανακάλυψη και κατά κάποιο τρόπο ταυτοποίηση του πραγματικού εαυτού του
εκάστοτε ατόμου και προφανώς απαιτείται κάτι παραπάνω από την κλασσική διχοτόμηση
μεταξύ αληθινού και ψευδούς εαυτού (Winnicott, 1958,1371). Πλέον, η σύγχρονη θεώρηση
τοποθετεί την επιτυχή εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των πολλαπλών καταστάσεων εαυτού
ως το μείζον ζήτημα δόμησης ενός συμπαγούς εαυτού. Ο Bromberg (1996) πιστεύει ότι η
ικανότητα του ανθρώπου για αυθεντικότητα και για εξασφάλιση αυτοεκτίμησης εξαρτάται
από την ύπαρξη μιας διαρκούς διαλεκτικής μεταξύ των ξεχωριστών καταστάσεων εαυτού,
μιας διαλεκτικής που επιτρέπει σε κάθε μια από αυτές να λειτουργήσει άριστα χωρίς να
αποκλείει την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση μεταξύ των υπολοίπων. Ο ίδιος ερευνητής
προχωρά ακόμα παραπέρα και εξετάζει τη φυσιολογική και τη μη φυσιολογική ανάπτυξη του
ατόμου και λέει ότι όταν όλα πάνε καλά αναπτυξιακά τότε είμαστε ελάχιστα ή καθόλου
ενήμεροι για τις προαναφερόμενες καταστάσεις εαυτού και των αντίστοιχων
πραγματικοτήτων τους γιατί κάθε εαυτός λειτουργεί ως μέρος μιας υγιούς ψευδαίσθησης της
συνεκτικής ταυτότητας. Η άρρηκτη σχέση μεταξύ των μερών αυτών είναι αδιαμφισβήτητη
αφού κάθε μια πτυχή είναι ένα κομμάτι ενός λειτουργικού συνόλου, ενημερωμένο από τη
διαδικασία εσωτερικής διαπραγμάτευσης με τις πραγματικότητες, τις αξίες, τις επιρροές και
τις προοπτικές των άλλων. Πρακτικά η σύγχρονη θεώρηση αποκλείει τη λειτουργία μίας
μεριάς του εαυτού χωρίς τη συμμετοχή των υπολοίπων μερών και θεωρεί ότι κάθε
διαφορετική στιγμή η κυρίαρχα εκφραζόμενη πλευρά βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τις
συμπληρωματικές, εμπεριέχοντας συγκρούσεις και αντιφάσεις.
Στην συμβουλευτική πράξη η καινούργια αυτή εστίαση στη συνθετότητα του εαυτού
βοηθάει ουσιαστικά τόσο στην πληρέστερη κατανόηση του φαινομένου της αποσύνδεσης
όσο και στην διευκρίνηση των συνθηκών που αναδεικνύουν την εκάστοτε κυρίαρχη
κατάσταση εαυτού. Πρακτικά, αντί να προσπαθούμε σα σύμβουλοι να αναλογιζόμαστε ποια
είναι κάθε φορά η πραγματική συνιστώσα του ατόμου που φανερώνεται ή κρύβεται κατά τη
διάρκεια της συνεδρίας, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω θεώρηση σκεφτόμαστε μόνο με
όρους «εδώ και τώρα» το συνδυασμό των δυο εαυτών που υπάρχουν στο θεραπευτικό
δωμάτιο και μελετάμε τη διάδρασή τους. Η ανάλυση του φαινομένου της αποσύνδεσης του
εαυτού έχει μελετηθεί αρκετά από πολλούς ερευνητές αλλά αποκλίνει έντονα από τους
σκοπούς της παρούσας εργασίας.
3. Θεωρία της Συμβουλευτικής πράξης
Από τα παραπάνω γίνεται σταδιακά σαφές ότι υπάρχει πλέον μια μετατόπιση από την
κλασσική μονοδιάστατη προσπάθεια εύρεσης της μοναδικής και κατά επέκταση
αντικειμενικής αλήθειας του εσωτερικού κόσμου του συμβουλευόμενου προς την υιοθέτηση
ενός πιο δυσδιάστατου τρόπου κατανόησης της ανθρώπινης εμπειρίας.
Στην κλασσική της μορφή η συμβουλευτική στηρίζεται στην λογικότητα, στην ικανότητα
δηλαδή να σκέφτεται κάποιος καθαρά και χωρίς αυταπάτες και η καθαρότητα αυτή
θεωρήθηκε η μεγαλύτερη ελπίδα του ανθρώπου για γνώση, για πρόοδο και για ευτυχία.
Σήμερα, η λογικότητα εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη μας ελπίδα, αλλά οι φιλοδοξίες
είναι πιο μετριασμένες. Η ανεύρεση ενός ασφαλούς και σταθερού χώρου, μέσα στον οποίο ο
συμβουλευόμενος μπορεί να επιδιώξει μια αυθεντική, προσωπική εμπειρία είναι τώρα το
ζητούμενο. Οτιδήποτε λαμβάνει χώρα μέσα στο συμβουλευτικό δωμάτιο αποτελεί γεγονός
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που συμβαίνει στα πλαίσια μίας σχέσης και το εκάστοτε νόημα που διαμορφώνεται,
καθορίζεται κατά επέκταση από τα χαρακτηριστικά μοτίβα του ατόμου αναφορικά με τις
σχέσεις του με τους άλλους. Μέσα στον προαναφερόμενο χώρο δε βρίσκεται μόνο ο
συμβουλευόμενος αλλά και ο σύμβουλος.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κονστρουκτιβισμός ήρθε να υποστηρίξει ότι ο
παρατηρητής παίζει ένα ρόλο στη διαμόρφωση, την κατασκευή, και την οργάνωση αυτού
που παρατηρείται κι ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη διαπροσωπική προοπτική, κι άρα στην
περίπτωση της σύγχρονης συμβουλευτικής εμπειρίας τη συν-συμμετοχή του συμβούλου. Ο/η
σύμβουλος πλέον δεν είναι απλά μια κενή οθόνη πάνω στην οποία προβάλλονται οι
φαντασιώσεις και οι επιθυμίες του ατόμου.
Καθώς η γνώση από μοναδική έγινε πλουραλιστική, από απόλυτη έγινε συναφής κι
από στατική κι αιώνια κατέληξε εναλλασσόμενη και δυναμική, αρχίζει να μεταλλάσσεται και
η θεώρηση των τρόπων επιρροής του ατόμου από τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του. Η
ενσωμάτωση ψυχολογικών προσεγγίσεων όπως η θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, η
ψυχολογία του εγώ, η υπαρξιακή θεώρηση, εναρμόνισαν τη συμβουλευτική με τη σύγχρονη
κοινωνία που κυριαρχεί η ύπαρξη πολλών οπτικών για την πραγματικότητα και η αλήθεια
παύει να αποτελεί θέσφατο και απόλυτη διάσταση. Η υποκειμενικότητα σήμερα είναι
πανταχού παρούσα.
Για παράδειγμα, η θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων υπήρξε ένας ενδιάμεσος
κρίκος στην ιστορία της συμβουλευτικής γιατί προσπάθησε να δώσει έμφαση στις επιπτώσεις
που έχουν στον ψυχικό κόσμο τα εσωτερικευμένα αντικείμενα (τους ανθρώπους και τις
σχέσεις μαζί τους) και να προσφέρει μια άλλη διάσταση πέρα από τη θεωρία των
ενορμήσεων. Από αυτή την οπτική, οι καθημερινές μας επαφές με τους άλλους είναι απλώς
μια σκηνή, πάνω στην οποία παίζεται ένα έργο, του οποίου το σενάριο έχει γραφτεί από πολύ
παλαιότερα. Οι νέοι άνθρωποι απλώς έρχονται για να παίξουν τον ρόλο των «αντικειμένων»
από το παρελθόν μας και για αυτό δεν μπορούμε ποτέ να τους δούμε ολοκληρωμένους, να
ακούσουμε τα δικά τους λόγια. Ουσιαστικά πάνω τους προβάλλουμε πεποιθήσεις και
προσδοκίες από το παρελθόν κι έτσι η πορεία της σχέσης κι ο ρόλος τους στη ζωή μας είναι
συγκεκριμένος και προκαθορισμένος.
Ο Modell (1984) λέει ότι εάν και σε αυτή την θεωρία μιλούμε για τη σχέση με το
αντικείμενο, ουσιαστικά διατηρήθηκε η οπτική της κλασσικής θεωρίας, καθώς «δεν
αναφέρεται στο πραγματικό αντικείμενο, αλλά στην αναπαράσταση του αντικειμένου στο
μυαλό». Δεν μπορούμε να εξισώνουμε τις «αντικειμενοτρόπες σχέσεις» με πραγματικούς
ανθρώπους μόνο μέσα από εσωτερικευμένες αναλογίες. Μολονότι οι προσδοκίες μας από μια
σχέση όσο και από τα εσωτερικευμένα μας αντικείμενα παίζουν σημαντικό ρόλο στο
σχετίζεσθαι, οι σχέσεις δεν εξαρτούνται μόνο από αυτά. Με αυτό το σκεπτικό, θα
μπορούσαμε να μιλάμε ντεντερμινιστικά για οποιαδήποτε σχέση μας καθώς επίσης θα
έπρεπε συνεχώς να παραλείπουμε από την εξίσωση το γεγονός ότι οι πραγματικοί άνθρωποι,
οι άλλοι με τους οποίους σχετιζόμαστε, αξιολογούν κι εκείνοι τις ενέργειες, τις πράξεις
καθώς και τα συναισθήματα μας απέναντι τους, εν αντιθέσει με τα εσωτερικευμένα
αντικείμενα τα οποία δεν είναι άνθρωποι με τη δικής τους υποκειμενικότητα, αλλά
φαντασιώσεις της δικής μας πραγματικότητας.
Επακόλουθα, η αλλαγή από το ότι υπάρχει μια μοναδική αλήθεια που ο σύμβουλος
γνωρίζει στην υιοθέτηση ενός πλέγματος υποκειμενικών πραγματικοτήτων κλόνισε σταθερά
το ρόλο της αυθεντίας. Ο θεραπευτής σταμάτησε να είναι απλώς ένας καμβάς κι άρχισαν να
εγείρονται ερωτήματα για το τι ξέρει. Η οπτική γωνία ενός θεραπευτή, που έχει προέλθει από
το δικό του θεωρητικό υπόβαθρο και από τις δικές του ελπίδες και φόβους, είναι μόνο ένας
τρόπος κι όχι ο μόνος τρόπος. Είναι η αβεβαιότητα αυτή ένας λόγος για να γίνουμε
μηδενιστικοί ή η βάση για ένα διαφορετικό είδος γνώσης;
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Σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχοθεραπεία, όχι. Αντιθέτως είναι μια στέρεα βάση για να
βάλουμε το θεμέλια κι να οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό είδος γνώσης. Για τις παλαιότερες
γενιές συμβούλων το σημαντικότερο ήταν να ξέρουν και να έχουν το θάρρος να ξέρουν. Οι
νεότερες γενιές υπογραμμίζουν την αξία του να μην ξέρεις και να έχεις το κουράγιο να το
αντέξεις. Όπως τονίζει κι ο Mitchell (1993) ο αναλυτής είναι σαν ένα ζωγράφο που κάνει
πορτραίτα που δε ζωγραφίζει απλά αυτό που βλέπει, αλλά φέρνει στην επιφάνεια τι είναι
αυτό που βλέπει. Σαν πρόβλημα αντικειμενικότητας ορίζεται το ότι καθώς ζωγραφίζουν το
πρόσωπο του άλλου, οι ζωγράφοι ταυτόχρονα εκφράζουν τις δικές τους ευαισθησίες, τη δική
τους υποκειμενικότητα, κι αυτό που αποτυπώνουν στον καμβά επηρεάζεται από την
προσωπικότητά τους.
Παρόλο που υπήρξαν διάσπαρτες εμφανίσεις σε όλη την ιστορία, ο όρος σχεσιακή
ψυχοθεραπεία και σύγχρονη ψυχοθεραπεία εισάχθηκαν στη θεραπευτική γλώσσα μέσω του
σύγχρονου κλασικού έργου, που γράφτηκε από τους Greenberg και Mitchell (1983), που
διέκρινε ένα μοντέλο κίνησης / δομής και ένα μοντέλο σχέσης / δομής της ψυχανάλυσης.
Μερικώς ως αποτέλεσμα του πρωτοφανούς και συνεχιζόμενου διαλόγου μεταξύ των
μεγάλων μετακλασικών σχολών της αναλυτικής σκέψης - το όριο μεταξύ των ψυχαναλυτών
που θεωρούν ψυχική πραγματικότητα και αυτό που αντιλαμβάνονται ως παρατηρήσιμη
πραγματικότητα έχει γίνει όλο και περισσότερο διαπερατό. "Μέσα στο μυαλό" και "ανάμεσα
στους ανθρώπους" δεν οριοθετούν πλέον δύο διακριτές και ξεκάθαρες περιοχές εμπειρίας
(ενδοψυχική και διαπροσωπική). Αυτό που εννοείται με τη φαντασία και την
πραγματικότητα, και με το ασυνείδητο και συνειδητό, έχει γίνει πιο ενδιαφέρον και
πολύπλοκο (Bromberg, 1993).
Εν κατακλείδι η εννοιολογική εξέλιξη που προέρχεται κυρίως από το διαπροσωπικό
πεδίο μετριάζει τον ρόλο στην ψυχική ανάπτυξη της ενδοψυχικής διάστασης, περιορίζει την
κατανόηση των συγκρούσεων και ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της αντίστασης,
της μεταβίβασης και της μεθόδου της ελεύθερης συσχέτισης. Αυτό έχει σημαντικές
επιπτώσεις για τη θεωρία και την τεχνική. Τέλος, ο ρόλος του ασυνείδητου επηρεάζεται
ιδιαίτερα (Bachant, Lynch, Richards, 1995)
4. Συμβουλευτική σχέση (μετεξέλιξη και εμπλουτισμός) και ο σύγχρονος ρόλος του
συμβούλου
Αρχικά στην επιστήμη της Συμβουλευτικής υπήρχε η προσέγγιση του "ενός προσώπου" στη
συμβουλευτική διαδικασία, δηλαδή ο σύμβουλος θεωρούταν σε μεγάλο βαθμό παρατηρητής
του τι "εμφανίζεται" ή "ξετυλίγεται" μέσα στον ασθενή (Wachtel, 1982α) και παρόλο που ο
σύμβουλος μιλούσε κατά περιόδους, η συμμετοχή του βασικά δεν ήταν κατανοητή ως
διάλογος, δηλαδή μια αμφίδρομη συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά ως προσφορά
ερμηνειών ενός εσωτερικού μονόλογου, αναδυόμενου (συχνά με σύγχυση) από το
ασυνείδητο του ασθενούς .
Η συμβουλευτική πράξη λοιπόν, παρουσιαζόταν ως ένα αυστηρά ενδοψυχικό
φαινόμενο το οποίο ο αναλυτής μπορούσε να παρατηρήσει και να ερμηνεύσει με μια
προοπτική έξω από το διάλογο, λειτουργώντας περισσότερο ως παρατηρητής παρά ως
συμμετέχων στον παρατηρητή. Στην πορεία αυτό άλλαξε. Άρχισαν να πληθαίνουν οι φωνές
που υπερασπίζονταν το ότι ο σύμβουλος έχει κι αυτός τη δική του ιστορία, τις δικές του
αξίες, τα δικά του συναισθήματα και η τοποθέτησή του έξω από τη συμβουλευτική πράξη
απλά αποκλείει πολλές διαστάσεις της συμβουλευτικής σχέσης.
Η σύγχρονη σχεσιακή προσέγγιση αντιλαμβάνεται τη σχέση συμβούλου συμβουλευόμενου μέσω της συνεχιζόμενης αμοιβαίας επιρροής στην οποία τόσο ο
συμβουλευόμενος όσο και ο σύμβουλος επηρεάζουν και επηρεάζονται συστηματικά μεταξύ
τους. Στο επικοινωνιακό αυτό μοντέλο η ροή επηρεάζεται και ως προς τις δύο κατευθύνσεις
με τη σχέση να μην είναι ισότιμη αλλά να είναι αμοιβαία. Η αμοιβαία επίδραση δεν
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συνεπάγεται ίση επιρροή και η συμβουλευτική σχέση μπορεί να είναι αμοιβαία χωρίς να
είναι συμμετρική. Αυτό το μοντέλο σχέσης έχει επηρεαστεί έντονα από τα ερευνητικά
δεδομένα αμοιβαίας επιρροής μητέρας-βρέφους που πρότειναν οι Beebe και Lachmann
(2003).
Συνηγορώντας στην παραπάνω άποψη ο Aron (1996) δηλώνει ότι κεντρική θέση σε
ένα σχεσιακό, διαπροσωπικό μοντέλο κατέχει η ιδέα ότι οι φαινομενικά παιδικές επιθυμίες
και συγκρούσεις που αποκαλύπτονται από τις επαφές του ατόμου με τους άλλους, δεν είναι
μόνο απομεινάρια του παρελθόντος, που τεχνητά έχουν επιβληθεί στο θεραπευτικό πεδίο,
αλλά αντανακλάσεις των πραγματικών αλληλεπιδράσεων και συμπλοκών, με τον ένα, τον
ίδιο τον σύμβουλο, με όλα τα δικά του/της ιδιοσυγκρασιακά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ο Ogden (1994) επίσης αναφέρει σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, δεν υφίσταται η έννοια
του αναλυόμενου χωρίς τη σχέση του με την έννοια του αναλυτή και αντίστροφα δεν υπάρχει
ο αναλυτής χωρίς τη σχέση του με τον αναλυόμενο. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η μητέρα
και το μωρό. Η έννοια της μητρότητας για μια γυναίκα δεν υφίσταται, παρά μέσα από τη
σχέση της με το μωρό της, κι εκ παραλλήλου ένα βρέφος δεν υφίσταται χωρίς την μητέρα.
Στο ίδιο ύφος ο Balint (1950) υποστήριξε ότι η ψυχαναλυτική κατάσταση όπου δύο
άτομα κάθονται στην ίδια αίθουσα, είναι μια εμπειρία δύο ατόμων και ότι ως εκ τούτου η
κλασική ψυχαναλυτική θεωρία που είναι μια θεωρία «ενός προσώπου» είναι ανεπαρκής για
να συλλάβει το εύρος των ψυχικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στη σύνθετη αυτή
κατάσταση.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προαναφερόμενες απόψεις είναι κάτι παραπάνω από
εμφανές ότι η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στην αλληλεπίδραση συμβούλου –
συμβουλευόμενου αντιλαμβάνεται δυαδικά και δισδιάστατα τη συμβουλευτική σχέση κατά
τρόπο που κάθε αντίδραση, σκέψη, επιθυμία και φυσικά συμπεριφορά του συμβουλευόμενου
έχει προεκτάσεις και ανάλογα σε αντίστοιχες πτυχές του συμβούλου. Οποιαδήποτε απόπειρα
μονόπλευρης κατανόησης του συναισθηματικού κόσμου του συμβουλευόμενου και
προσπάθεια «χρέωσής» του της μοναδικότητας των ψυχικών του φαινομένων αποτελεί ατελή
και επιστημονικά μυωπική άποψη.
Αναφορικά με το σύγχρονο ρόλο του συμβούλου, υπάρχει μια σαφής αναβάθμιση της
σημασίας του στην εκφορά του τελικού θεραπευτικού αποτελέσματος. Η εξάλειψη της
ουδετερότητας και η κατανόηση της ποικίλης επιρροής της προσωπικότητας του συμβούλου
στη συμβουλευτική σχέση και κατά επέκταση στο τελικό αποτέλεσμα της συμβουλευτικής
πράξης αναδεικνύει την υποκειμενικότητα του συμβούλου ως τη βασική πολλές φορές
συνιστώσα της κατάστασης. Ουσιαστικά το πώς λειτουργεί ο σύμβουλος και επακόλουθα το
πως ανταποκρίνεται στην εργασία του, είναι ζωτικής σημασία για την ψυχοθεραπεία και οι
αλλαγές στο ρόλο του είναι αυτές που κυρίως καθόρισαν τις αλλαγές στη συμβουλευτική το
τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ο Aron (1991) τονίζει ότι αν ο αναλυτής έπρεπε να είναι ένας λογικός, σχετικά
μακρινός, ουδέτερος, ανώνυμος παρατηρητής-επιστήμονας, ένα «αναλυτικό όργανο» τότε
δεν υπάρχει αρκετός χώρος για τη ψυχική πραγματικότητα ή υποκειμενικότητα του αναλυτή,
παρά μόνο ως παθολογική, παρεμβατική και λανθασμένη αντιμεταβίβαση. Ουσιαστικά η ίδια
η έννοια της δϊυποκειμενικότητας αποτέλεσε για αρκετό καιρό σημείο τριβής θεωρητικών
της ψυχοθεραπείας. Για τους Frie & Reis, B. (2001) ενώ το έργο της ανάλυσης βρίσκεται
στην κατανόηση της φύσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο υποκειμενικοτήτων,
υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της υποκειμενικότητας του συμβούλου στην αναλυτική
διαδικασία. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει αρκετή συναίνεση όσον αφορά τον ορισμό και τις
συνέπειες της έννοιας και οι ερευνητές θέτουν ορισμένα ερωτήματα. Η δϊυποκειμενικότητα
αντιπροσωπεύει το άτομο μέσα στη συμβουλευτική διαδικασία; Είναι η υποκειμενικότητα
του ασθενούς ή του συμβούλου μόνο ένα προϊόν της διεπιστημονικής δυάδας; Είναι οι όροι
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διυποκειμενικός και διαπροσωπικός μεταβλητοί και εξελίξιμοι; Υπάρχει μια δϊυποκειμενική
θεωρία ή υπάρχουν πολλές;
Η Benjamin χρησιμοποιεί σήμερα τον όρο διυποκειμενικότητα συγκεκριμένα στην
αναγνώριση του άλλου ως «ισοδύναμο κέντρο της ύπαρξης. Από αυτή την άποψη, η
συμβολή του αναλυτή ακολουθεί τη θεραπευτική αξία της εκπλήρωσης της ευθύνης του
αναλυτή για την αναγνώριση της συμβολής του στις αναλύσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης,
των πράξεων, ιδίως των παλαιών τραυματισμών, και στους τρέχοντες αγώνες και αδιέξοδα
εξουσίας (Benjamin, 2009a).
Ο Ogden (1997) με τη σειρά του επέκτεινε την παραπάνω ιδέα μέσα από την κλινική
του αντίληψη για τον «αναλυτικό τρίτο». «Θεωρώ τον δϊυποκειμενικό αναλυτικό τρίτο
υποδειγματικό αναλυτικό τρίτο ως ένα τρίτο υποκείμενο που δημιουργήθηκε από την
ασυνείδητη αλληλεπίδραση του αναλυτή και του αναλυτή. την ίδια στιγμή, ο αναλυτής και ο
αναλυόμενος και ο αναλυόμενος και ο αναλυτής δεσμεύονται στην πράξη της δημιουργίας
του αναλυτικού τρίτου "(σελ. 30).
Συνοπτικά, μια δϊυποκειμενική άποψη δηλώνει ότι από την αρχή της ζωής
εξαρτόμαστε από τη δημιουργία μοτίβων αμοιβαίας ρύθμισης και αναγνώρισης με τους
άλλους προκειμένου να αναπτυχθούμε. Η εμπειρία και κατανόηση αυτών των μοτίβων και οι
πιθανές αποτυχίες που συνδέονται με αυτά αποτελούν την καρδιά της συμβουλευτικής
πράξης . Μια βασική, αλλά συχνά ασταθής, αρχή της σχέσης είναι ότι για την ανθρώπινη
αλληλεπίδραση απαιτούνται περισσότερο ή λιγότερο συνηθισμένα πρότυπα δέσμευσης και,
όταν τα πράγματα πάνε καλά, δημιουργούν την αίσθηση ενός νόμιμου κόσμου στον οποίο
αναγνωρίζονται οι προθέσεις του άλλου (Benjamin, 2004).
5. Τεχνικές παρέμβασης: νέες μορφές
Αναφορικά με τις νέες διαστάσεις της τεχνικής παρέμβασης, η ίδια η κατανόηση του ρόλου
του συμβούλου ως ενεργό πλέον συμμετέχοντα στη συμβουλευτική πράξη τροχοδρομεί και
τις διαφορές στο μεθοδολογικό επίπεδο. Η παραδοσιακή σιωπή και η απουσία απόκρισης
από το σύμβουλο που παλαιά οριζόταν ως τεχνικά ορθή πλέον αμφισβητείται. Ο Hoffman
(1991) το περιγράφει ως στερεοτυπική, στυλιζαρισμένη στάση της ψυχαναλυτικής
αδιατάρακτης ηρεμίας. Ο Renik (1993) προτείνει ότι ο ειδικός που πιστεύει ότι έχει βάλει
στην άκρη την υποκειμενικότητα του για να επιτύχει ενσυναίσθηση και εμβάθυνση στην
εμπειρία ασθενών είναι απλώς αυτο-εξαπατημένος. Ακόμα και πριν ξεκινήσει η πρώτη
συνεδρία, υπάρχουν πράγματα που έχουν επηρεάσει και το σύμβουλο και το
συμβουλευόμενο. Πως μπορεί ο σύμβουλος να είναι ένας λευκός καμβάς για τις ανάγκες του
συμβουλευόμενου, από τη στιγμή που η εμφάνιση του, ο χώρος του γραφείου, ακόμα κι η
περιοχή του γραφείου του, δίνουν στοιχεία για τον ίδιο, πριν προλάβει καν να διατηρήσει την
ουδέτερη στάση του;.
Συνεπώς η αυτο-αποκάλυψη δεν είναι μια επιλογή, είναι ένα αναπόφευκτο γεγονός.
Το περιεχόμενο που επιλέγει ο σύμβουλος να σχολιάσει αποτελεί ένδειξη σχετικά με το τι
θεωρεί σημαντικό και αυτό με τη σειρά του συνεισφέρει στοιχεία αναφορικά με τις
προτιμήσεις του; Εάν ένας συμβουλευόμενος ασχολείται συνεχώς με το ίδιο θέμα, είναι κάτι
που εκείνον απασχολεί εμμονικά, ή έχει δει τον ενδιαφέρον που προκαλεί στο σύμβουλο του;
Έτσι, η υποκειμενικότητα του ειδικού έχει ουσιαστική συμβολή στη συμβουλευτική πράξη
αλλά ο σύμβουλος δεν πρέπει μόνο να έχει επίγνωσή για αυτήν αλλά θα πρέπει επίσης να
είναι ανοικτός για αυτό με τον άλλον (Renik, 1993).
Επιπλέον η συναισθηματική διαφάνεια του συμβούλου είναι αναπόφευκτη και ως εκ
τούτου καλύτερα να επιτρέπεται και να αναγνωρίζεται και όχι να καταστέλλεται. Στη
σύγχρονη συμβουλευτική δίνεται έμφαση στην υποκειμενικότητα - στην αμοιβαία
αναγνώριση ως αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης του εαυτού, και την ένταση που
σχετίζεται με τους άλλους ως αντικείμενα και σχετικά με τους άλλους ως ξεχωριστά
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υποκείμενα. Αυτό προϋποθέτει να μπορεί ο σύμβουλος να μιλά για τη σχέση και τα
συναισθήματά του μέσα στο συμβουλευτικό δωμάτιο, παροτρύνοντας και το
συμβουλευόμενο για το ίδιο. Η αντίληψη ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι βιώνουν τον εαυτό τους ως
ενιαίο και αμετάβλητο ανήκει στο παρελθόν. Αποτελούμαστε από πολλαπλούς εαυτούς που
μπορεί να είναι συμβατοί ή ασύμβατοι μεταξύ τους και για να μπορέσουν να έρθουν στην
επιφάνεια και να αναγνωριστούν, θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον που μας παροτρύνει
να κάνουμε κάτι τέτοιο κι αναγνωρίζει την περιπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη ισορροπίας. Μέσα στο πλαίσιο
που αναλύουμε, υπάρχει μια έμφαση στο παρόν και όχι το παρελθόν, με σχεδόν
αποκλειστική προσοχή στο «εδώ και τώρα» της σχέσης μεταξύ των δύο που μειώνει ακόμη
περισσότερο τον ρόλο της ερμηνείας (Mitchell, 1998). Συμβουλευόμενος κι ειδικός, μαζί
κατασκευάζουν μια κοινή πραγματικότητα και συναινετικά δημιουργούν το νόημά της
(Hoffman, 1991). Όμως, η ζωή διακατέχεται από την κυρίαρχη ανάγκη της ισορροπίας, και
το να απασχολούμε το συμβουλευτικό δωμάτιο με υπερβολική έκφρασή των συναισθημάτων
του συμβούλου θα οδηγούσε σε εισχώρηση στον ψυχικό χώρο του συμβουλευόμενου και
κατά επέκταση στην απώλεια εξερεύνησης της εμπειρίας του. Η διυποκειμενικότητα πρέπει
να είναι κι αυτή σύμβουλος κι όχι ηγέτης.
Ο Hoffman (1983) αμφισβήτησε αυτό που ονόμασε «αφελής πλάνη του ασθενή», την
ιδέα ότι ο υμβουλευόμενος δέχεται κυριολεκτικά και άνευ αντιδράσεως τα λόγια και τη
συμπεριφορά του συμβούλου του. Τόνισε ότι οι συμβουλευόμενοι γνωρίζουν ότι η
ψυχολογία του ειδικού δεν είναι λιγότερο περίπλοκη από εκείνη του εαυτού τους, κι ως εκ
τούτου μπορούν κι οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι ο αναλυτής δεν είναι φορέας μιας ερμηνείας
έξω από το διαπροσωπικό γίγνεσθαι. Αντιθέτως αυτό που συμβαίνει είναι ότι η
πραγματικότητα μου κι η πραγματικότητα σου επηρεάζουν η μια την άλλη και το πως γίνεται
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη ανάγνωση το τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς γίνεται
να βοηθήσουμε στην καλύτερη κατανόηση της τελευταίας, πώς γίνεται να πείσουμε τους
συμβουλευόμενους μας για το πόσο επηρεάζουν οι ίδιοι τις συνθήκες των σχέσεων τους, εάν
εμείς το αρνούμαστε για τη σχέση μας μαζί τους;
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«Συνηγορία και Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας»
“For too long mental health problems have been treated as dirty secrets instead of challenges
like any others, to be faced and dealt with by individuals, families and communities.”
Oscar Arias, Former President of Costa Rica and
1987 Nobel Peace Laureate
Περίληψη:
Ιστορικά, τα άτομα με ψυχική διαταραχή θεωρούνται αδύναμα/aνίκανα να λαμβάνουν
αποφάσεις. Πρόκειται, ουσιαστικά, για προσέγγιση που ενθαρρύνθηκε από τις –
αμφιλεγόμενες– πρακτικές των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Η απαίτηση για αλλαγή στον
τομέα της ψυχικής υγείας υπήρξε αποτέλεσμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, του μοντέλου
«Recovery», και του κινήματος της συνηγορίας. Βασικοί στόχοι υπήρξαν η διασφάλιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η αυτονομία των ψυχικά ασθενών. Όλοι οι ορισμοί της
συνηγορίας περιλαμβάνουν τις διαστάσεις της προστασίας των ευάλωτων ατόμων και της
ενδυνάμωσής τους. Ποικίλοι φορείς μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στη διαδικασία της
άσκησης συνηγορίας, ωστόσο, ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας έχει ερευνηθεί
ελάχιστα, καθώς η επικρατούσα αντίληψη τους τοποθετεί «απέναντι» από τους συνηγόρους.
Στην παρούσα μελέτη αποδυναμώνεται η εκτίμηση αυτή και υποστηρίζεται η θεμελιώδης
ηθική –πρωτίστως– υποχρέωση του επαγγελματία ψυχικής υγείας να λειτουργεί ως
προστάτης και συνήγορος του ασθενούς του. Επίσης, επιτονίζεται ο επιστημονικός του ρόλος
ως διερμηνευτή της θεωρίας και φορέα μεταστοιχείωσης της ερευνητικής δραστηριότητας σε
πράξη. Απώτερος στόχος είναι η αξιοποίηση αμιγώς επιστημονικών δεδομένων, προκειμένου
να επέλθει ποιοτική αλλαγή στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ασφαλώς, οι επαγγελματίες
ψυχικής υγείας και οι επαγγελματικοί τους σύλλογοι κρίνεται αναγκαίο να διαδραματίσουν
σημαίνοντα ρόλο στο πεδίο της συνηγορίας. Ο ρόλος αυτός συνάδει με τον κώδικα
δεοντολογίας των ψυχολόγων και άπτεται της προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl
Rogers. Συνακόλουθα, διερευνώνται τρόποι ενδυνάμωσης των ασθενών και προάσπισης των
δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα αναφέρονται οι πιθανές δυσκολίες κατά την άσκηση της
συνηγορίας, τα οφέλη σε επίπεδο ασθενούς και επαγγελματία, καθώς επίσης και
επισημαίνονται κάποια πρακτικά βήματα για την εφαρμογή της συνηγορίας. Τέλος,
συζητούνται συμπεράσματα και ανιχνεύονται μελλοντικές προοπτικές.
Λέξεις-κλειδιά: συνηγορία, προάσπιση ψυχικής υγείας, ενδυνάμωση, επαγγελματίες
ψυχικής υγείας
Abstract:
Historically, people with mental disorders are considered weak / unable to make decisions.
This approach was encouraged by the –controversial- practices of psychiatric hospitals. The
demand for change in the field of mental health has been the result of Psychiatric Reform, the
"Recovery" model, and the advocacy movement. The main objectives were the protection of
human rights and the autonomy of mentally ill patients. All definitions of advocacy include
the dimensions of protecting and empowering vulnerable people. Α variety of carriers can
play a role in the advocacy process, however, the role of mental health professionals has been
poorly researched, as the prevailing perception places them “opposite” to the advocates. This
paper weakens this assessment and supports the fundamental, moral-primarily-obligation of
the mental health professional to act as a protector and advocate of his patient. Also, his
scientific role is enhanced as an interpreter of the theory and an instrument of transformation
of the research activity into action. The ultimate goal is to make use of purely scientific data
in order to bring about a qualitative change in the field of mental health. Indeed, mental
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health professionals and their professional associations are deemed appropriate to play a
prominent role in the field of advocacy. This role is consistent with the Ethical Principles of
Psychologists and Code of Conduct and is pertained to the Person-Centered Approach of Carl
Rogers. Consequently, ways of empowering patients and defending their rights are explored,
as well as potential difficulties in advocacy, benefits in a patient and professional level, and
some practical steps for practicing advocacy. Finally, conclusions are being discussed and
future prospects are being explored.
Key-Words: advocacy, defense of mental health, empowerment, mental health professionals

Κωνσταντία Βαβανού1 και Δρ. Γεώργιος Α. Κουγιουμτζής2

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Κωνσταντία Βαβανού, Ψυχολόγος, Κέντρο Ψυχικής Υγείας «Ἐν τῇ ψυχῇ»,
Ευελπίδων 79 & Αργοστολίου 20, Αθήνα, Email: entipsichi@outlook.com.gr
2
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Δρ. Γεώργιος Α. Κουγιουμτζής, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αθηνών & ΕΑΠ,
Κολοκοτρώνη 6, Πειραιάς, Email: georgetype@gmail.com .
1

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

360

1. Διερεύνηση εννοιών
Στη βιβλιογραφία συναντώνται πολλοί ορισμοί της συνηγορίας (advocacy), γεγονός που
οφείλεται στην ύπαρξη ποικίλων κινημάτων συνηγορίας, καθώς και στους διαφορετικούς
τρόπους δράσης των κινημάτων αυτών. Στην πιο απλή εκδοχή της η συνηγορία σημαίνει
«υπερασπίζομαι τον εαυτό μου ή κάποιον άλλον». Διάφοροι ορισμοί, που έχουν δοθεί από
οργανισμούς που ασκούν συνηγορία (UNICEF, International Advocacy and Alliances,
BasicNeeds), την περιγράφουν ως μία εμπρόθετη διαδικασία, η οποία στηρίζεται σε
επιστημονικές αποδείξεις και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την εξουσία, τους θεσμούς, τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τις κοινοτικές δομές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλα
σχετιζόμενα ακροατήρια, συγκεντρώνοντας την προσοχή τους σε ένα σημαντικό θέμα. Μέσω
της άσκησης συνηγορίας, λοιπόν, επιδιώκεται να επιτευχθούν αλλαγές σε επίπεδο πολιτικών,
σε παροχή υπηρεσιών, σε εφαρμοζόμενες πρακτικές, σε νόμους και προγράμματα, να
τροποποιηθούν, να εφαρμοστούν ή να ενισχυθούν στάσεις και συμπεριφορές, κοινωνικοί
κανόνες και αξίες, μέσω της συστηματικής εφαρμογής συγκεκριμένων δράσεων και
ενεργειών, έτσι ώστε να ωφεληθούν ομάδες πληθυσμού ή/και το σύνολο του πληθυσμού.
Φορείς της διαδικασίας αυτής είναι οι συνήγοροι, οι οποίοι δρουν αντιπροσωπεύοντας μία
ομάδα ατόμων, ένα άτομο ή έναν σκοπό (Forbat, & Atkinson, 2005˙ International Advocacy
and Alliances, 2016˙ London, 2010˙ Ntulo, 2015˙ UNICEF, 2010˙ Kougioumtzis & Louka,
2017).
Η ποικιλία των ορισμών της συνηγορίας, καθώς και η ύπαρξη διαφόρων όρων που
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, όπως η κοινωνική κινητοποίηση, η ανάληψη πρωτοβουλιών,
η άσκηση πιέσεων, η εκστρατεία, αναδεικνύουν αρχικά το δύσκολο εγχείρημα της
μετάφρασης του όρου “advocacy” σε άλλες γλώσσες, χωρίς να αλλοιωθεί το νόημά του, και
εκ δευτέρου, την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός κοινά αποδεκτού και κατανοητού
ορισμού διεθνώς, γεγονός που θα βοηθήσει στην έρευνα και στην άσκηση της συνηγορίας
στην πράξη, θέτοντας ένα σαφές θεωρητικό πλαίσιο δράσης (UNICEF, 2010).
Κινούμενος προς αυτήν την κατεύθυνση, ο ΠΟΥ όρισε την συνηγορία για την υγεία
ως «ένα συνδυασμό ατομικών και κοινωνικών ενεργειών, σχεδιασμένων για να κατακτήσουν
πολιτική δέσμευση, κρατική υποστήριξη, κοινωνική αποδοχή και συστημική υποστήριξη για
έναν συγκεκριμένο στόχο υγείας ή πρόγραμμα» (World Health Organization, 1995: 2).
2. Είδη Συνηγορίας
Στην απλούστερη εκδοχή της η συνηγορία σχετίζεται με την αντιπροσώπευση των αδυνάμων
ή των ασθενών που βιώνουν διακρίσεις, με σκοπό την υποστήριξη των δικαιωμάτων τους,
την άρση των ανισοτήτων και την αποκατάσταση των αδικιών. Στην περίπτωση αυτή
ονομάζεται αντιπροσωπευτική συνηγορία (representational advocacy). Από την άλλη, όταν ο
στόχος είναι η ενδυνάμωση των ατόμων, η εκμάθηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε
να καταστούν ικανά να εκφράσουν τις ανάγκες και να λάβουν αποφάσεις, τότε
αναφερόμαστε στην «διευκόλυνση της συνηγορίας» (facilitation advocacy) (Carlisle, 2000˙
Kougioumtzis, Verykiou & Mallouchou, 2017).
3. Διεργασίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της συνηγορίας ψυχικής υγείας
Ιστορικά, τα άτομα με ψυχική διαταραχή αντιμετωπίζονται ως αδύναμα, εξαρτώμενα από
άλλους, ανίκανα να αποφασίσουν για τον εαυτό τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να
προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Βέβαια, πρόκειται για θεώρηση που ουσιαστικά
προωθήθηκε από τις ψυχιατρικές δομές και τις –αμφιλεγόμενες– πρακτικές τους, όπως είναι
ο περιορισμός των ασθενών, καθώς και από μία αντίληψη κηδεμόνευσης από κάποιους
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, η οποία ενίσχυε, αν όχι επέβαλε, τον ετερο-καθορισμό τους.
Η περιγραφόμενη αυτή κατάσταση αποδυνάμωσης των ψυχικά ασθενών διέπνεε (και σε
πολλές περιπτώσεις διαπνέει ακόμα) κάθε επίπεδο επικοινωνίας και δράσης τους (εντός των
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ιατρικών πλαισίων, εργασιακών πλαισίων, οικογενειακής δομής, προσωπικών και
κοινωνικών σχέσεων), έχοντας αρνητικές συνέπειες, τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, λόγω
τις περιθωριοποίησης και στιγματισμού τους, αλλά και στα συστήματα υγείας και τις
υπηρεσίες, λόγω της αύξησης του κόστους από τη μη συμμόρφωση των ασθενών και τη
μακροχρόνια νοσηλεία τους εντός των ψυχιατρικών δομών (Linhorst & Eckert, 2003˙
Newbigging et al., 2012˙ World Health Organization, 2010).
Ωστόσο, τα τελευταία σαράντα χρόνια, υπήρξαν συστηματικές εξελικτικές διεργασίες
που υποστήριξαν την αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για την ψυχική ασθένεια, και την
εμπλοκή των ατόμων με ψυχική διαταραχή στις αποφάσεις για τη ζωή τους.
3.1 ψυχιατρική ή ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
Η πρώτη είναι η ψυχιατρική ή ψυχοκοινωνική αποκατάσταση (psychiatric or psychosocial
rehabilitation), ενταγμένη εντός της προσπάθειας για ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που έγινε σε
πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος υπήρξε ο περιορισμός των
ψυχιατρικών νοσοκομείων και των ασυλικού τύπου δομών και η ενίσχυση των κοινοτικών
δομών, έτσι ώστε να δεχθούν τους ψυχιατρικούς ασθενείς (Linhorst & Eckert, 2003˙ Tenety
& Kiselica, 1999).
3.2 Mοντέλο Recovery
Η δεύτερη είναι η εφαρμογή του «Mοντέλου Recovery» (Recovery Model) στα άτομα με
ψυχικές διαταραχές. Το μοντέλο αυτό υποστηρίζει τις ενυπάρχουσες δυνατότητες
ανάρρωσης κάθε ασθενούς με ψυχική διαταραχή (Jacobson & Greenley, 2001˙ Linhorst &
Eckert, 2003˙ Tenety, & Kiselica, 1999).
4. Το κίνημα συνηγορίας ψυχικής υγείας
Τα κινήματα συνηγορίας ψυχικής υγείας διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις ανωτέρω
διεργασίες, αλλά και αναπτύχθηκαν λόγω των ανωτέρω διεργασιών, επηρεάζοντας την
ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του Mοντέλου Recovery.
Η έννοια της συνηγορίας ψυχικής υγείας (mental health advocacy) ήταν αποτέλεσμα
της αναγκαιότητας να προωθηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με ψυχική
διαταραχή, να εξασφαλιστεί η αυτονομία και ο αυτο-καθορισμός τους.
5. Ο ρόλος ποικίλων φορέων στη συνηγορία ψυχικής υγείας
5.1 Ομάδες συνηγορίας
Οι ομάδες συνηγορίας είναι μία ποικιλόμορφη συλλογή οργανισμών, ατόμων,
προγραμμάτων και τακτικών. Οι ποικίλοι οργανισμοί, αν και μερικές φορές δημιουργούν
ενώσεις και συνεργασίες, αντικατοπτρίζουν πολλές φορές τα συμφέροντα διαφορετικών
μερών στη φροντίδα ψυχικής υγείας, αλλά και τις στάσεις και τα βιώματά τους από το
σύστημα ψυχικής υγείας.
5.2 Ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην άσκηση συνηγορίας για
την ψυχική υγεία
Οι επαγγελματίες ή ειδικοί ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν μία ευρεία γκάμα επιστημόνων
από τον κλάδο της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, της συμβουλευτικής, της κοινωνικής
εργασίας και της νοσηλευτικής ψυχικής υγείας. Οι ανωτέρω επαγγελματικοί κλάδοι δύναται
να αναλάβουν έναν ρόλο συνηγόρου υπέρ των ασθενών τους. Η παρούσα μελέτη είναι
εστιασμένη στον ρόλο των ψυχολόγων, των ψυχιάτρων και των συμβούλων στη συνηγορία,
ωστόσο, με ελαφρές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την ειδικότητά τους, αντίστοιχους ρόλους
μπορούν να αναλάβουν και άλλοι ειδικοί ψυχικής υγείας.
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6. Εμπόδια στην άσκηση της συνηγορίας από επαγγελματίες ψυχικής υγείας
Η επικρατούσα άποψη τοποθετεί τους ειδικούς ψυχικής υγείας απέναντι από τους
συνηγόρους. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η άσκηση συνηγορίας από τους επαγγελματίες
μπορεί να αποβεί επικίνδυνη διεργασία, καθώς λόγω των διεκδικήσεων, θα μπορούσαν να
επιγεννηθούν συγκρούσεις τόσο με συναδέλφους όσο και με εργοδότες. Τέλος, πολλές φορές
επικρατεί η αντίληψη ότι η συνηγορία είτε στερείται επιστημονικού ερείσματος είτε ότι η
εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας στην πράξη είναι πολύ δύσκολη και επίπονη
προσπάθεια, προκειμένου να ευοδωθούν οι προσπάθειες συνηγορίας.
Επίσης, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας φαίνεται να ανησυχούν ότι θα
επιφορτιστούν με περισσότερη δουλειά ασκώντας την συνηγορία ή ότι θα κατηγορηθούν για
ενδεχόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπέρβαση των επαγγελματικών
ορίων και δικαιωμάτων από τους ανεξάρτητους συνηγόρους, ότι θα βιώσουν μη επιθυμητές
αλλαγές στον εργασιακό τους χώρο ή ακόμα και ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Μέσα σε
όλα αυτά εκφράζεται και η άποψη ότι δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση των ειδικών, ότι
υπάρχει περιορισμένος χρόνος και πόροι, με αποτέλεσμα η συνηγορία να καθίσταται
δύσκολη υπόθεση (Lewis & Bradley, 1999˙ McKeown et al., 2014˙ Myers, Sweeney, &
White, 2002˙ Newbigging, Ridley, McKeown, Machin & Poursanidou, 2015˙ World Health
Organization, 2003).
Στις χώρες που έχει θεσμοθετηθεί η διαδικασία ανεξάρτητης συνηγορίας ψυχικής
υγείας, οι σχέσεις μεταξύ ειδικών ψυχικής υγείας και ανεξάρτητων συνηγόρων είναι
πολύπλοκες και συχνά συγκρουσιακές. Η δυσχέρεια κατανόησης των διακριτών ρόλων του
καθενός επιγεννά άγχος και, συχνά, έλλειψη εμπιστοσύνης (Forbat & Atkinson, 2005˙
McKeown et al., 2014˙ Newbigging et al., 2012).
7. Αιτίες εμπλοκής των επαγγελματιών στην συνηγορία
Πράγματι, στο κίνημα της συνηγορίας, όπως αναπτύχθηκε ιστορικά, ενεπλάκησαν
περισσότερο χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους, όπως και μη
κυβερνητικοί οργανισμοί, και λιγότερο επαγγελματίες ψυχικής υγείας και λοιποί
επαγγελματίες υγείας. Εντούτοις, λόγω των διεργασιών της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και
του μοντέλου Recovery και καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς μεταφέρονταν από τις
ψυχιατρικές δομές, σε κοινοτικές δομές, γινόταν εμφανής η αναγκαιότητα για
ψυχοκοινωνική βοήθεια και αποκατάσταση, και αναδεικνυόταν η άσκηση αρνητικής
επίδρασης των κοινωνικών περιβαλλόντων στη διαδικασία πυροδότησης ή επιδείνωσης της
ψυχικής διαταραχής. Επίσης, η στροφή από το ιατροκεντρικό μοντέλο παροχής ιατρικών
υπηρεσιών στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο, προήγαγε την αντιμετώπιση του ασθενούς ως
ψυχοκοινωνικής ολότητας, καθιστώντας αναγκαία την εστίαση της προσοχής και στα
κοινωνικά του προβλήματα, πέραν των εύλογων αναγκών του για ιατρική θεραπεία και
ψυχολογική υποστήριξη. Συνακόλουθα, οι ειδικοί ψυχικής υγείας άρχισαν να αναλαμβάνουν
–άτυπα μεν, αλλά– πιο ενεργό ρόλο στη συνηγορία για την προάσπιση της ψυχικής υγείας,
περιφρουρώντας έτσι τα δικαιώματα των ασθενών τους, ειδικά σε χώρες όπου δεν υπήρχε
ένα οργανωμένο σύστημα ανεξάρτητης συνηγορίας (Newbigging et al., 2012˙ Ozarin &
Thomas, 1972˙ World Health Organization, 2003).
8. Θεωρία του Rogers
Εξετάζοντας το επάγγελμα του ειδικού ψυχικής υγείας μέσα από ένα πρίσμα ηθικής και
κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδεικνύεται συχνά ο ρόλος του ως προστάτη και κατ’ επέκταση
ως συνηγόρου του ασθενούς του. Η ενσυναίσθηση που εκδηλώνουν οι επαγγελματίες του
κλάδου για τους πελάτες τους τους καθιστούν περισσότερο ευαίσθητους στην ακρόαση των
επιθυμιών και των αναγκών τους (American Psychological Association, 2014˙ Carlisle,
2000˙ Lewis et al., 2011˙ World Health Organization, 2003).
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Η προσωποκεντρική θεωρία του Rogers (Βροτσού & Κουγιουμτζής, 2015)
συνάπτεται άμεσα με την ανάληψη του ρόλου αυτού. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία,
ο θεραπευτής, για να επιτύχει θετικές αλλαγές και βελτίωση της λειτουργικότητας του
πελάτη του, χρειάζεται να υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θα
επιτρέψουν τη διαμόρφωση μίας ζεστής ποιοτικής θεραπευτικής σχέσης. Τα χαρακτηριστικά
αυτά είναι: η ενσυναίσθητη κατανόηση, η γνησιότητα και ο απεριόριστος θετικός σεβασμός.
Η ενσυναίσθηση περιγράφει την ικανότητα του θεραπευτή να βλέπει τον κόσμο μέσα από το
πρίσμα του θεραπευόμενου. Η γνησιότητα σχετίζεται με την συνειδητοποίηση των
συναισθημάτων του θεραπευτή και την έκφραση των συναισθημάτων αυτών, ενώ ο
απεριόριστος θετικός σεβασμός αναφέρεται στην άνευ όρων αποδοχή του πελάτη. Η άνευ
όρων αποδοχή, σύμφωνα με τον Rogers, (2006: 51), επιτυγχάνεται με την «ανεπιφύλακτη
αναγνώριση του (πελάτη) ως πρόσωπο που έχει αξία –άσχετα με την κατάσταση, τη
συμπεριφορά ή τα συναισθήματά του». Κεντρική θέση στη θεωρία του Rogers κατέχει η
άποψη ότι εάν οικοδομηθεί η σχέση αυτή μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, τότε ο
δεύτερος, στηριζόμενος στα δικά του αποθέματα, μπορεί να αξιοποιήσει την σχέση αυτή,
προκειμένου να επιτύχει την προσωπική του ανάπτυξη (Rogers, 2006˙ Μαλικιώση-Λοΐζου,
1999).
Συνακόλουθα, εκτιμάται ότι η λογικά αναμενόμενη στάση του θεραπευτή (ο οποίος
έχει ενσυναίσθηση και αφουγκράζεται τις ενδοψυχικές και σχετικές με τα εξωτερικά
περιβάλλοντα καταστάσεις που αφορούν στον πελάτη του και τον οποίο αποδέχεται άνευ
όρων, σεβόμενος τη διαφορετικότητά του και αναγνωρίζοντας την αξία του) είναι να
προσπαθήσει να τροποποιήσει τα εμπόδια που συναντάει ο πελάτης του. Μάλιστα, καθώς τα
εμπόδια αυτά δυσχεραίνουν τη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης του πελάτη, ο θεραπευτής
αποπειράται είτε μέσω της ενδυνάμωσης του ίδιου του πελάτη είτε μέσω της προσπάθειας
αλλαγής των εξωτερικών κοινωνικών συνθηκών που τον επηρεάζουν δυσμενώς να επιτύχει
την ψυχική θωράκισή του (American Psychological Association, 2014).
Συνεπώς, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συνηγορία αποτελεί φυσική συνέχεια
του έργου των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και εμπίπτει στην ίδια τη φύση του, εφόσον με
τη δράση τους αποβλέπουν στην παροχή βοήθειας προς τα άτομα που βιώνουν ασύμμετρες
πιέσεις από τα κοινωνικο-πολιτικά συστήματα μέσα στα οποία ζουν και των οποίων
πλήττεται η ψυχική υγεία. Πράγματι, συμβαίνει, λοιπόν, αρκετοί επαγγελματίες ψυχικής
υγείας να θεωρούν ότι λειτουργούν σε ρόλο συνηγόρου για τους ασθενείς τους (American
Psychological Association, 2014˙ Lewis et al., 2011˙ Newbigging et al., 2012).
9. Παγκόσμια Διακήρυξη Δεοντολογίας των Ψυχολόγων
Τόσο η εκπαίδευση των ειδικών ψυχικής υγείας όσο και οι ποικίλες δεξιότητες
(επικοινωνιακές, κοινωνικές, ηγετικές) που αυτοί διαθέτουν συνάπτονται με την επιτυχή
άσκηση της συνηγορίας εκ μέρους τους (Newbigging et al., 2012). Επιπλέον, οι
επαγγελματικοί κώδικες δεοντολογίας πολλές φορές ενθαρρύνουν ή προδιαθέτουν προς μία
τέτοια
κατεύθυνση
(American
Psychological
Association,
2014,
http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-forpsychologists.html)
Ενδεικτικά θα γίνει αναφορά στην «Παγκόσμια Διακήρυξη Δεοντολογίας για
Ψυχολόγους» (Universal Declarations of Ethical Principles for Psychologists), της Διεθνούς
Ένωσης της Ψυχολογικής Επιστήμης (International Union of Psychological Science IUPsyS)
(http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethicalprinciples-for-psychologists.html).
Στο προοίμιο της ανωτέρω Διακήρυξης αναφέρεται η δέσμευση του κλάδου των
ψυχολόγων να καθοδηγούνται από υψηλά ηθικά ιδανικά. Επιπλέον, αναφέρεται η
αναγκαιότητα αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων των κοινωνικών πλαισίων εντός των οποίων
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εργάζονται. Επισημαίνεται ότι οι ψυχολόγοι οφείλουν να «Αναγνωρίζουν ότι οι ζωές και οι
ταυτότητες των ανθρώπων, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, συνδέονται διαγενεακά και
ότι υπάρχει μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους και στα φυσικά και κοινωνικά
τους περιβάλλοντα». Με βάση τη Διακήρυξη αυτή, η επιστημονική κοινότητα των
ψυχολόγων οφείλει να βοηθήσει για την επίτευξη ενός καλύτερου κόσμου, όπου θα επικρατεί
ειρήνη,
ελευθερία,
υπευθυνότητα,
δικαιοσύνη,
ανθρωπιά
και
ηθική
(http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-forpsychologists.html).
9.1 Βασικές αρχές της Διακήρυξης
Η πρώτη Αρχή της Διακήρυξης περιλαμβάνει τον «σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ατόμων
και των λαών». Οι ψυχολόγοι έχουν καθήκον να αναγνωρίζουν την εγγενή αξία όλων των
ανθρώπων, ανεξαρτήτως διαφοροποιήσεων τους στο κοινωνικό επίπεδο, στην καταγωγή, στο
γένος, στις δεξιότητες ή σε άλλα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Απόρροια της αρχής αυτής
είναι ότι όλα τα ανθρώπινα όντα αξίζουν ίσης αντιμετώπισης. Μάλιστα, η αρχή αυτή
διευρύνεται ώστε να περιλάβει και την έννοια του σεβασμού της αξιοπρέπειας των λαών, των
διαφορετικών πολιτισμών, εθνικοτήτων, θρησκειών και κοινωνικών δομών. Αναφέρεται,
επίσης, η ανάγκη σεβασμού του δικαιώματος των ατόμων και ομάδων να δέχονται ή να
απορρίπτουν θεραπεία που τους προσφέρεται από τους ψυχολόγους.
Η δεύτερη Αρχή περιλαμβάνει την «Ικανή φροντίδα για την Ευημερία των Ατόμων και
των Κοινωνιών». Οι ψυχολόγοι έχουν κύρια αποστολή τους να ωφελήσουν και όχι να
βλάψουν. Επιπλέον, έχουν καθήκον να επιδεικνύουν «ενεργό ενδιαφέρον για την ευημερία του
ατόμου, της οικογένειας, των ομάδων και των κοινοτήτων», καθώς και «σεβασμό στην
ικανότητα των ατόμων, των οικογενειών, των ομάδων και των κοινοτήτων να παίρνουν
αποφάσεις για τους εαυτούς τους και να φροντίζουν για τους εαυτούς τους και ο ένας για τον
άλλο».
Η τρίτη Αρχή αναφέρεται στην «Ακεραιότητα». Οι ψυχολόγοι, εκτός άλλων που
αναφέρει η αρχή αυτή, οφείλουν να «μεγιστοποιήσουν την αμεροληψία και να
ελαχιστοποιήσουν την προκατάληψη».
Η τέταρτη Αρχή αναφέρεται στην «Επαγγελματική και επιστημονική ευθύνη προς την
Κοινωνία». Ο κλάδος της ψυχολογίας έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και συγκεκριμένα
οφείλει να παράγει επιστημονική γνώση και να χρησιμοποιεί την γνώση αυτή, έτσι ώστε να
προκληθούν θετικές αλλαγές στα άτομα, στις οικογένειες, στις ομάδες, στις κοινότητες και
στις κοινωνίες. Επιπλέον, ευθύνη των ψυχολόγων είναι να αναπτύξουν κοινωνικές δομές και
πολιτικές
που
θα
ωφελήσουν
τα
άτομα
και
τις
κοινωνίες
(http://www.iupsys.net/about/governance/universal-declaration-of-ethical-principles-forpsychologists.html).
9.2 Συζήτηση επί των αρχών της Διακήρυξης
Οι προεκτάσεις στον τομέα της συνηγορίας καθίστανται εμφανείς, με βάση τις ανωτέρω
αρχές. Αναγνωρίζεται ο ηθικός ρόλος του ψυχολόγου να επηρεάζει ενεργά τα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα, μέσω της επιστημονικής γνώσης που παράγει, έτσι ώστε να
επέλθουν θετικές αλλαγές σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και να απομειωθούν οι
υπάρχουσες προκαταλήψεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Επιπλέον, αναγνωρίζει το
καθήκον του να σέβεται το δικαίωμα των ατόμων και κοινοτήτων να αποφασίζουν και να
φροντίζουν τους εαυτούς τους. Τέλος, περιλαμβάνει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των
ατόμων και των λαών μεταξύ των ηθικών επιταγών των ψυχολόγων, οι οποίοι, κατ’
επέκταση, οφείλουν να συμβάλλουν στην αναμόρφωση των κοινωνικών συνθηκών που
λειτουργούν ως τροχοπέδη προς τη διαδικασία προαγωγής του σεβασμού της
διαφορετικότητας ατόμων με ψυχική διαταραχή.
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10. Διαστάσεις άσκησης της συνηγορίας από ειδικούς ψυχικής υγείας
Οι ρόλοι που μπορεί να αναλάβει ο ειδικός ψυχικής υγείας ως συνήγορος του ασθενούς του
μπορούν να ασκηθούν σε τρία επίπεδα: στο ατομικό επίπεδο, στο συστημικό επίπεδο και στο
κοινωνικό επίπεδο (Lewis et al., 2011):
10.1 Ατομικό επίπεδο - ενδυνάμωση
Ατομικό επίπεδο: Στο ατομικό επίπεδο, ο ειδικός ψυχικής υγείας εργάζεται με τον πελάτη
του, με κύριο σκοπό την ενδυνάμωσή του, η οποία, εν συνεχεία, θα επιφέρει κοινωνικές
αλλαγές. Η ενδυνάμωση, είναι μία έννοια πολυδιάστατη, σχετιζόμενη άμεσα και έμμεσα με
την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου, και αποτελεί, σύμφωνα με τον ΠΟΥ,
κεντρική ιδέα στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών
διαταραχών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση της σπουδαιότητας της
ενδυνάμωσης στα άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Σημαντικά στοιχεία της
ενδυνάμωσης είναι η παροχή βοήθειας στους ασθενείς, έτσι ώστε να αποκτήσουν
μεγαλύτερη κατανόηση και έλεγχο στη ζωή τους, συμμετέχοντας στις αποφάσεις που τους
αφορούν, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αξιοπρέπειάς τους, καθώς και η
δημιουργία ή ενίσχυση υποστηρικτικών κοινωνικών δικτύων, και η καλλιέργεια της
αίσθησης του ανήκειν σε μία ευρύτερη κοινότητα. Παρέχεται, συνεπώς, εκπαίδευση και
ενημέρωση στον πελάτη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων αυτοσυνηγορίας ή στην
συνειδητοποίηση τρόπων άρσης των εμποδίων που δυσχεραίνουν την ανάπτυξή του, καθώς
και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και γνώσεων απαραίτητων για την ένταξή του στο
κοινωνικό σύνολο. Κύρια μέριμνα είναι να φτάσει ο ασθενής να αξιοποιήσει το μέγιστο των
δυνατοτήτων του. Σε κάποιες περιπτώσεις, που οι δεξιότητες των πελατών δεν επαρκούν ή
που το κύρος του ειδικού θα βοηθούσε καλύτερα στο να επιτευχθούν τα επιθυμητά
αποτελέσματα, ο ειδικός ψυχικής υγείας γίνεται συνήγορος του πελάτη του (Client
Advocacy) (Carlisle, 2000˙ Dowden, 2010˙ European Commission, 2012˙ Group, 2007˙
Lewis et al., 2011˙ Lewis, & Bradley, 1999˙ Linhorst & Eckert, 2003˙ World Health
Organization, 2003˙ World Health Organization, 2010).
Για να επιτευχθεί ο στόχος της ενδυνάμωσης κάποιες εσωτερικές ποιότητες και
εξωτερικές συνθήκες είναι απαραίτητο να ενισχυθούν ή να καλλιεργηθούν από τον
επαγγελματία ψυχικής υγείας:
10.1.1 Ενδοψυχικές συνθήκες
Ενδοψυχικές συνθήκες
 Έλεγχος των συμπτωμάτων της ψυχικής ασθένειας, διαφορετικά επηρεάζονται οι
γνωστικές λειτουργιές, οι δεξιότητες λήψης αποφάσεων και η επικοινωνία μεταξύ των
ασθενών με τους ειδικούς ψυχικής υγείας, το οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 Υποστήριξη της διαδικασίας διαρκούς προσωπικής ανάπτυξης και αλλαγής.
 Καλλιέργεια της ελπίδας για το μέλλον και του (αυτο)σεβασμού της ανθρώπινης
διαφορετικότητας.
 Εκμάθηση δεξιοτήτων ανάληψης αποφάσεων.
 Ανάκτηση της προσωπικής ιστορίας του κάθε ασθενούς (ή της οικογένειάς του),
αφήγησή της και αναγνώριση της κρυμμένης δύναμης που ενυπάρχει σε αυτήν.
 Ενίσχυση της σύνδεσης του ασθενούς με τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο.
 Εκμάθηση δεξιοτήτων που το ίδιο το άτομο θεωρεί σημαντικά, και που του παρέχουν
αίσθηση ικανοποίησης.
 Μετακίνηση από τη μυστικότητα (αναφορικά με την ψυχική διαταραχή) στη διαφάνεια
(αποδοχή και μοίρασμα) (Linhorst & Eckert, 2003˙ World Health Organization, 2010).
Υπογραμμίζεται ότι πολλές από τις ανωτέρω συνθήκες σχετίζονται όχι μόνο με την
ενδυνάμωση του ατόμου, αλλά και με τον αυτο-καθορισμό του. Πράγματι, η έννοια του
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αυτο-καθορισμού υπήρξε εξαρχής σημαντική στο κίνημα της συνηγορίας, σε αντίθεση με τον
ετερο-καθορισμό, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε καλλιεργήθηκε για χρόνια από ψυχιατρικές
δομές και κάποιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η έννοια του αυτο-καθορισμού συνδέεται
με την ανάληψη της ευθύνης της ζωής του καθενός και με τη λήψη σχετικών αποφάσεων
(Dowden, 2010˙ Newbigging et al., 2012˙ Ntulo, 2015).
Ασφαλώς, γίνεται αντιληπτό εύκολα ότι όλα τα ανωτέρω δεν είναι καθόλου ξένα
στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, αλλά, τα περισσότερα, αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της δουλειάς τους με τους πελάτες τους, στο γραφείο ή στον φορέα εργασίας τους.
10.1 Εξωτερικές συνθήκες
Εξωτερικές συνθήκες
 Καλλιέργεια υποστηρικτικής κουλτούρας από τους ειδικούς εντός των υπηρεσιών
ψυχικής υγείας –να υποστηρίζεται η συμμετοχή του ασθενούς, να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος
για να ασχοληθεί ο επαγγελματίας με τον κάθε ασθενή και τις ανάγκες του, να προωθείται η
κοινή επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
 Κατανόηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, αναγνώρισή τους
ως ισότιμων πολιτών και ενημέρωσή τους σε όλα τα στάδια της θεραπευτικής διαδικασίας.
 Εργασία των επαγγελματιών με ενσυναίσθητη κατανόηση, λαμβάνοντας υπόψη τους τη
θεώρηση των ασθενών και των οικογενειών τους. Αναγνώριση και έκφραση των αναγκών
των ασθενών εντός των διεπιστημονικών ομάδων.
 Παροχή πρόσβασης στους ασθενείς σε πληροφορίες και πόρους, αναφορικά με
αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν και σχετίζονται με τη φροντίδα τους. Ύπαρξη
διαθέσιμων επιλογών, και υποστήριξη του ατόμου από τους ειδικούς, έτσι ώστε να επιλέξει.
Οι επιλογές χρειάζεται να έχουν νόημα για το άτομο. Οι αποφάσεις μπορεί να σχετίζονται
και με απλές καθημερινές επιλογές, ειδικά σε ψυχιατρικά ιδρύματα, όπως η επιλογή
καθημερινών δραστηριοτήτων ή του προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο ασθενής στην
τηλεόραση.
 Εξισορρόπηση της ανάγκης για κοινοποίηση πληροφοριών στον χρήστη και την
οικογένεια, και της υποχρέωσης για εμπιστευτικότητα.
 Συνειδητοποίηση της ανισότητας στην κατανομή ισχύος μεταξύ χρηστών και
επαγγελματιών, και χρήση της προς όφελος του ασθενούς, προσπαθώντας να αποφευχθεί η
καλλιέργεια μίας εξαρτητικής σχέσης ετερο-καθορισμού.
 Υποστήριξη της άσκησης της ανεξάρτητης συνηγορίας (όπου υπάρχει τέτοιος θεσμός)
μέσω της διαμόρφωσης ενός υποστηρικτικού πλαισίου άσκησής της, καθώς και μέσω της
ενημέρωσης-προώθησής της στους ασθενείς (Group, 2007˙ Linhorst, & Eckert, 2003˙
Newbigging et al., 2012˙ World Health Organization, 2003˙ World Health Organization,
2010).
Σαφέστατα, η καλλιέργεια των συνθηκών αυτών σχετίζεται έμμεσα μόνο με τους
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς η προώθηση και εφαρμογή τους αποτελεί κύρια
ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ωστόσο, οι
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι εντός τέτοιων φορέων, είναι αυτοί που θα
κληθούν να υποστηρίξουν και να συνδράμουν την προσπάθεια αυτήν. Η ύπαρξη μίας
ευκρινούς φιλοσοφίας συνηγορίας, εκ μέρους τους, εξασφαλίζει τη θετική τους στάση και
τελικά δρομολογεί ευοίωνες αλλαγές προς όφελος του ασθενούς και του συστήματος υγείας.
Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η ενδυνάμωση του χρήστη υπηρεσιών ψυχικής υγείας
επιφέρει απτά βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη. Αυτά περιλαμβάνουν την
ενισχυμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, την ελπίδα, τη μεγαλύτερη αίσθηση
συνδεσιμότητας με τις τοπικές κοινωνικές ομάδες, την αύξηση της συμμετοχής στην
κοινωνία, την ικανότητα διαχείρισης της καθημερινότητας και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση
από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Επιπλέον, μέσω των ωφελημάτων της
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ενδυνάμωσης επιτυγχάνονται ολοένα και περισσότερο οι στόχοι της θεραπείας (Linhorst &
Eckert, 2003˙ World Health Organization, 2010).
10.2 Συστημικό επίπεδο
Συστημικό επίπεδο: Πρόκειται ουσιαστικά για την εφαρμογή του στόχου της ενδυνάμωσης σε
ομαδικό επίπεδο. Ο ειδικός ψυχικής υγείας ενδυναμώνει την κοινότητα, έτσι ώστε να μπορεί
να λειτουργήσει ως συνήγορος ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Επιπλέον, υποστηρίζει τη
συγκρότηση τέτοιων ομάδων, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ανάπτυξης κοινωνικών
δικτύων, της παροχής ενθάρρυνσης και υποστήριξης. Βασικά εργαλεία των παρεμβάσεων
των ειδικών στην περίπτωση αυτή είναι η προαγωγή ψυχικής υγείας και η πρόληψη. Οι
ειδικοί ψυχικής υγείας μπορούν να υποστηρίξουν τη διασύνδεση μεταξύ ασθενών και των
οικογενειών τους, καθώς και ποικίλων αντίστοιχων ομάδων συνηγορίας, περιστέλλοντας έτσι
τα συναισθήματα απομόνωσης και στιγματισμού, αναπτύσσοντας το αίσθημα του ανήκειν
και προωθώντας τη συνοχή της ομάδας. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή των ειδικών σε κοινές
δραστηριότητες με τις ομάδες αυτές (συναντήσεις, συμβουλευτικές συνεδρίες) κρίνεται
αναγκαία και βοηθά στην αλληλοκατανόηση των αναγκών και στόχων όλων των
εμπλεκομένων μερών. Επίσης, ο ειδικός ψυχικής υγείας βοηθάει την ομάδα να καθορίσει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει και να οργανώσει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή
τους (Dowden, 2010˙ Group, 2007˙ Hann, Pearson, Campbell, Sesay & Eaton, 2015˙ Lewis
et al., 2011˙ Lewis & Bradley, 1999˙ London, 2010˙ Tenety & Kiselica, 1999˙ World Health
Organization, 2003˙ World Health Organization, 2010).
Η ενδυνάμωση σε επίπεδο κοινότητας συνδέεται με τα ακόλουθα αποτελέσματα:
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κοινότητα, καταπολέμηση του στίγματος,
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, πρόσβαση σε πληροφορίες και πόρους, ανάληψη
αποφάσεων και ικανότητα πρόκλησης αλλαγών στις πολιτικές των κυβερνήσεων (World
Health Organization, 2010).
10.3 Κοινωνικό επίπεδο
Κοινωνικό επίπεδο: Στην περίπτωση αυτή ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας λειτουργεί σε
συνεργασία με την κοινότητα, καθώς επίσης και με τους θεσμικούς και κυβερνητικούς
φορείς, έτσι ώστε να επιτευχθούν αλλαγές στην πολιτική και τη νομοθεσία (Social or
Political Advocacy). Η ένταξη του ειδικού σε οργανισμούς συνηγορίας μπορεί να βοηθήσει
στην επιτυχή υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών του. Σε αυτό το επίπεδο η
διαμόρφωση συνεργασιών μεταξύ διαφόρων φορέων, επαγγελματιών και ομάδων κρίνεται
απαραίτητη, ώστε να αποκτηθούν περισσότεροι πόροι, περισσότερες δυνατότητες,
περισσότερες πληροφορίες και, εν τέλει, δυνατότερη φωνή (Dowden, 2010˙ Group, 2007˙
Lewis et al., 2011˙ London, 2010˙ Tenety & Kiselica, 1999).
Σημειώνεται ότι για να επέλθει πολιτική αλλαγή είναι σημαντικό να παρουσιάζονται
αξιόπιστα και έγκυρα ερευνητικά δεδομένα από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Υποστηρίζεται, άλλωστε, ότι οι προσπάθειες συνηγορίας άπτονται των ευθυνών του
επαγγελματία ψυχικής υγείας, καθώς περιλαμβάνονται στην εύλογη υποχρέωσή του να
μεταφράζει την έρευνα σε δράση, χτίζοντας έτσι τη βάση τεκμηρίωσης που θα
χρησιμοποιηθεί για να δρομολογηθεί η επιτυχής αλλαγή.
Συνεπώς, οι επαγγελματίες που λειτουργούν ως συνήγοροι οφείλουν να παρέχουν
επιστημονικές αποδείξεις αναφορικά με τις προτάσεις που κάνουν, έτσι ώστε αυτές να είναι
έγκυρες και αξιόπιστες, και να επηρεάζουν επιτυχώς την πολιτική ηγεσία. Επίσης, οφείλουν
να εφαρμόζουν προγράμματα που αποδεδειγμένα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του
ασθενούς, να διεξάγουν έρευνα και να στηρίζουν σε αυτήν τις θεραπευτικές πρακτικές τους
(Friedlaender & Winston, 2004˙ Ntulo, 2015˙ Shern, Beronio, Minniear & Steverman, 2010).
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11. Ο ρόλος των επαγγελματικών ενώσεων στη συνηγορία
Η άσκηση συνηγορίας από τις θεσμικές ενώσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας μπορεί
και έχει ιστορικά συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των ατόμων
με ψυχικές διαταραχές. Αρχικά, οι επαγγελματικοί σύλλογοι μέσω της κοινωνικής τους
δράσης επηρεάζουν τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και, κατά συνέπεια, τις υπηρεσίες που
παρέχονται στους ψυχικά ασθενείς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο APA (American
Psychological Association) έχει προβεί σε πολλές δηλώσεις, όπως και σε διοργάνωση
σχετικών εκδηλώσεων, προκειμένου να επηρεάσει προς μία κατεύθυνση την πολιτική
ηγεσία, συνηγορώντας υπέρ των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους. Συχνά,
απαιτούνται διεπιστημονικές συμμαχίες προκειμένου να επιτευχθεί αλλαγή. Έπειτα, οι
επαγγελματικοί σύλλογοι μπορούν να παρέχουν στήριξη και κατάρτιση στους επαγγελματίες
οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν τη συνηγορία, παρέχοντας εποπτεία, ομαδικές συναντήσεις
και επαφές με άλλους συναδέλφους συνηγόρους. Τέλος, οι επαγγελματικές ενώσεις οφείλουν
να προάγουν την επιστημονική γνώση και να ενθαρρύνουν τη μεταστοιχείωσή της σε
ποιοτική πράξη, η οποία να ασκείται από τους επαγγελματίες του κλάδου. Επίσης, είναι
επωφελές να διαμορφώσουν ένα σαφές πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος, το οποίο θα
προωθεί την ποιοτική παροχή υπηρεσιών και θα προτρέπει στην άσκηση της συνηγορίας, ως
καθήκον και ευθύνη του επαγγελματία ψυχικής υγείας (Forbat & Atkinson, 2005˙ Group,
2007. Lewis et al., 2011˙ Lewis & Bradley, 1999).
11.1 Πρακτικά βήματα συνηγορίας για την ψυχική υγεία (σε κοινωνικό και
συστημικό επίπεδο)
Ο τρόπος άσκησης της συνηγορίας διαφέρει ανάλογα με τον στόχο που προσδοκάται να
επιτευχθεί, την προσωπικότητα και την ιδιότητα του συνηγόρου ή την ταυτότητα της ομάδας
που ασκεί συνηγορία, καθώς και αναλόγως του πλαισίου άσκησής της (International
Advocacy and Alliances, 2016)
Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, λοιπόν, μπορούν να σχεδιάσουν, να οργανώσουν,
να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν το σχέδιο συνηγορίας τους, αναλόγως της εκπαίδευσής
τους και του στόχου τους, αλλά και του πλαισίου εντός του οποίου εργάζονται και ασκούν
την συνηγορία. Κατωτέρω θα αναφερθούν κάποια γενικά, πρακτικά βήματα που χρειάζεται
να ακολουθηθούν, προκειμένου η συνηγορία να είναι αποτελεσματική.
Σημειώνεται ότι προκειμένου να οργανωθεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, έτσι
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, είναι χρήσιμη η γνώση των θεωριών αλλαγής
συμπεριφοράς και των μοντέλων που ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά –γνώση η
οποία είναι αρκετά οικεία στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Friedlaender & Winston,
2004).
11.2 Πρακτικά βήματα άσκησης συνηγορίας
 Καθορισμός της υπάρχουσας κατάστασης, βάσει της διαγιγνωσκόμενης ψυχικής
διαταραχής και επιλογής της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης. Διερεύνηση σε βάθος
του θέματος και των διαστάσεών του, επισκόπηση της βιβλιογραφίας.
 Επιλογή ενός θέματος που να μπορεί να στηριχθεί σε επιστημονικά δεδομένα –για
παράδειγμα, μπορεί η στόχευση να επικεντρώνεται σε κάποια εφαρμοζόμενη πρακτική
θεραπείας, συνεπώς, η επιχειρηματολογία θα στηριχτεί σε ερευνητικά δεδομένα που να
υποστηρίζουν την διακοπή της πρακτικής αυτής ή την εφαρμογή της πρακτικής αυτής στη
θεραπεία ψυχικών διαταραχών. Η συνηγορία χρειάζεται να απορρέει από την επιστήμη και
όχι απλώς να εφαρμόζει επιστημονικά ευρήματα, για να βοηθήσει μίαν ήδη
προγραμματισμένη εκστρατεία υποστήριξης.
 Καθορισμός συγκεκριμένων, ιεραρχημένων και ρεαλιστικών στόχων, και προσδιορισμός
τόσο των στρατηγικών που θα ακολουθηθούν, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί όσο και
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του τρόπου αξιολόγησης του βαθμού πραγμάτωσής τους. Εστίαση σε συγκεκριμένους τομείς
που χρειάζεται να επιχειρηθούν αλλαγές, καθώς επίσης και σκιαγράφηση ενός ευρύτερου
μακροπρόθεσμου σκοπού, συνδυαστικά προς ένα εύρος βραχυπρόθεσμων συγκεκριμένων
και επιτεύξιμων στόχων.
 Επιλογή του ακροατηρίου-στόχου, επίδειξη σεβασμού στους επικεφαλής της κοινότητας
και επιδίωξη συνεργασίας μαζί τους. Γνωριμία με το ακροατήριο, διερεύνηση της σύνθεσής
του, του κοινωνικομορφωτικού επιπέδου του και της δυναμικής του. Ανίχνευση ιδιαίτερων
παραμέτρων του ακροατηρίου-στόχου και επιλογή στοχεύσεων που προσελκύουν το
ενδιαφέρον τους.
 Σύνθεση σαφούς και σύντομου μηνύματος, με εισαγωγή, αποδεικτικά στοιχεία που
υποστηρίζουν το θέμα και πρόσκληση σε δράση. Το μήνυμα χρειάζεται να αναδεικνύει λίγα
σημαντικά σημεία, να επιτονίζει τη σπουδαιότητά του στόχου, καθώς επίσης και να είναι
προσαρμοσμένο στο πλαίσιο και τις συνθήκες της παρουσίασης –για παράδειγμα,
επίσημη/ανεπίσημη παρουσίαση ή σύντομη/εκτενής.
 Αναγνώριση των περιορισμένων δυνατοτήτων και πόρων ενός ατόμου ή μίας ομάδας
που λειτουργεί ως συνήγορος και σύναψη συνεργασιών και συμμαχιών, για διεύρυνση του
βαθμού επιρροής, επέκταση των δυνατοτήτων και επαύξηση των υπαρχόντων πόρων.
 Αναγνώριση των κινδύνων που ενέχει το σχέδιο δράσης, ανάλυση και διαχείρισή τους:
Ενδέχεται τα εμπλεκόμενα άτομα να κινδυνεύσουν, επειδή ύψωσαν τη φωνή τους ή μπορεί
να διακοπεί η χρηματοδότηση για κάποιο πρόγραμμα, επειδή δυσαρεστήθηκαν κάποιοι
ισχυροί.
 Διερεύνηση των διαθέσιμων τρόπων επικοινωνίας (μέσα ενημέρωσης, συναντήσεις
πρόσωπο με πρόσωπο, εκδηλώσεις, επιστολές) και επιλογή του πιο αξιόπιστου και
λειτουργικού. Η χρήση των μέσων ενημέρωσης είναι χρήσιμη, ώστε να εστιασθεί η προσοχή
σε ένα στόχο και να επηρεαστούν τα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά περιβάλλοντα μέσα
στα οποία λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις.
 Ανάπτυξη και εφαρμογή του σχεδίου συνηγορίας.
 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης, με χρήση
ποιοτικών ή/και ποσοτικών μεθόδων αξιολόγησης.
 Αξιοποίηση της ανατροφοδότησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Cohen, Lee
& McIlwraith, 2012˙ Friedlaender & Winston, 2004˙ International Advocacy and Alliances,
2016˙ London, 2010˙ Ntulo, 2015˙ UNICEF, 2010˙ World Health Organization, 2009).
11.3 Οφέλη που προκύπτουν από τη συνηγορία για την ψυχική υγεία
Το κίνημα της συνηγορίας έχει δρομολογήσει πολλές θετικές εξελίξεις στον τομέα της
ψυχικής υγείας: Αρχικά, υπάρχει αλλαγή στον τρόπο θεώρησης/αντιμετώπισης των ατόμων
με ψυχική διαταραχή. Παράλληλα, έχει επέλθει μείωση των φαινομένων περιθωριοποίησης,
αποκλεισμού και στιγματισμού των ατόμων αυτών, καθώς έχει αναπτυχθεί ένα υψηλότερο
επίπεδο κατανόησης και ευαισθητοποίησης έναντι της ψυχικής ασθένειας. Επιπλέον, η
έννοια της ψυχικής υγείας έχει περιληφθεί, πλέον, στις κυβερνητικές ατζέντες πολλών χωρών
και έχουν γίνει βήματα προς την αλλαγή πολιτικών, θεσμών και νομοθεσίας που σχετίζονται
με την ψυχική υγεία, σε μία προσπάθεια προστασίας και ενίσχυσης των δικαιωμάτων των
ψυχικά ασθενών. Έτσι, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται προγράμματα προαγωγής της
ψυχικής υγείας και πρόληψης των ψυχικών διαταραχών. Επίσης, έχουν επέλθει αλλαγές και
στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες έχουν βελτιωθεί, όσον αφορά στις υποδομές, αλλά
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι ανεπιτυχείς πρακτικές των επαγγελματιών ψυχικής
υγείας ελέγχονται και περιορίζονται, οι ασθενείς λαμβάνουν όλο και πιο ενημερωμένες
αποφάσεις για τη θεραπεία τους και αποφασίζουν για θέματα που αφορούν στην
καθημερινότητά τους. Τέλος, υπάρχει αύξηση της αλληλεπίδρασης ασθενών-χρηστών και
των οικογενειών τους, βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας και επιχειρείται η πιο
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επιτυχημένη διευθέτηση των παραπόνων (Newbigging, et al., 2012˙ World Health
Organization, 2003˙ World Health Organization, 2009).
Πέραν των ανωτέρω αλλαγών στον τομέα της ψυχικής υγείας, υποστηρίζεται ότι η
συνηγορία έχει άμεσες θετικές συνέπειες στους ίδιους τους χρήστες: Οι ασθενείς με ψυχική
διαταραχή, μέσω της έκφρασης των επιθυμιών, των αναγκών και του οράματός τους για
διασφάλιση της ψυχικής τους υγείας, φαίνεται ότι δρομολογούν την ενίσχυση της
αυτοεκτίμησής τους, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την επαύξηση των δεξιοτήτων
διαχείρισης δυσχερών καταστάσεων, την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τη διεύρυνση των
κοινωνικών τους δικτύων και τη σύσφιγξη των οικογενειακών τους σχέσεων. Επιπροσθέτως,
φαίνεται να μειώνεται η διάρκεια νοσηλείας τους και οι επισκέψεις στις υπηρεσίες ψυχικής
υγείας, οι ακούσιες επανεισαγωγές τους και να αυξάνεται ο χρόνος που παραμένουν στην
κοινότητα. Σχετικά ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η συνηγορία βελτιώνει συνολικά
την ψυχική υγεία και επιταχύνει τη διαδικασία ανάρρωσης (McKeown et al., 2014˙
Newbigging et al., 2012˙ Rosenman, Korten & Newman, 2000˙ World Health Organization,
2003).
Τέλος, χρειάζεται να επιτονιστεί ότι όσοι αναλαμβάνουν τον ρόλο του συνηγόρου
φαίνεται να επωφελούνται, καθώς διευρύνουν τις γνώσεις τους, αναπτύσσουν ηγετικές
δεξιότητες, καθώς επίσης και επιτυγχάνουν την προσωπική ψυχική τους ενδυνάμωση (Ozarin
& Thomas, 1972).
12. Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα - Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Η ψυχική υγεία, ζωτικό κομμάτι της συνολικής υγείας του ατόμου, όπως υπογραμμίζεται
στον ορισμό του ΠΟΥ για την υγεία, συμβαίνει για χρόνια να υποβαθμίζεται και να στερείται
κονδυλίων, προγραμμάτων και βούλησης για αλλαγή. Ωστόσο, το φορτίο των ασθενών με
ψυχική διαταραχή, καθώς και των φροντιστών τους είναι τεράστιο, παρατηρούνται
καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε κάποιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας –κυρίως
σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και σε ασυλικού τύπου δομές–, ενώ οι συνεχείς υποτροπές, οι
μακροχρόνιες νοσηλείες και η μειωμένη λειτουργικότητα, συνδυαστικά προς τον αποκλεισμό
των ψυχικά ασθενών από την εργασία, επιφέρουν υψηλές δημόσιες δαπάνες, που οφείλονται
στην εκτεταμένη λήψη φαρμάκων και την επαναλαμβανόμενη χρήση υπηρεσιών υγείας.
Πριν από τέσσερεις δεκαετίες περίπου ξεκίνησε να πνέει ένας αέρας αλλαγής στον
χώρο της ψυχικής υγείας. Οι εξελίξεις που καλλιέργησαν αυτό το κλίμα είναι οι προσπάθειες
για ψυχιατρική μεταρρύθμιση και η εφαρμογή του Μοντέλου Recovery στον χώρο της
ψυχικής υγείας. Επιπλέον, κινήματα ασθενών και συγγενών τους άρχισαν να οργανώνονται,
απαιτώντας αλλαγή της μεταχείρισης των ψυχικά ασθενών από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας
και τους επαγγελματίες υγείας, βελτίωση των υποδομών και αλλαγή της αντίληψης/στάσης
της κοινής γνώμης για την ψυχική ασθένεια. Κύρια αιτήματά τους ήταν ο αυτο-καθορισμός
των ασθενών, η συμμετοχή τους στην διαδικασία φροντίδας και θεραπείας, αλλά και η
απάλειψη του στίγματος και του συνακόλουθου αποκλεισμού τους από τον κοινωνικό και
εργασιακό στίβο. Το κίνημα της συνηγορίας εξαπλώθηκε και σταδιακά ενέπλεξε μη
κυβερνητικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις, ειδικούς επαγγελματίες υγείας και τις
επαγγελματικές ενώσεις τους. Καθένας από τους φορείς αυτούς συνέβαλε και συμβάλλει με
διαφορετικό τρόπο στη συνηγορία για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ξεκινώντας από
διαφορετικούς σκοπούς και στόχους, και έχοντας διαφορετικά κίνητρα ως αφετηρία, τα
οποία, ωστόσο, διασυνδέονται, με αποτέλεσμα οι συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων ομάδων
να κρίνονται απαραίτητες και να καθίστανται επωφελείς. Τα κινήματα αυτά δρομολόγησαν
αλλαγές στον χώρο της ψυχικής υγείας είτε εκδημοκρατίζοντας και μεταμορφώνοντας τα
πλαίσια παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας είτε ενδυναμώνοντας το άτομο, ώστε να
προσαρμοστεί στα υπάρχοντα πλαίσια, διεκδικώντας, παράλληλα, τις επιθυμητές αλλαγές.
Τα κινήματα αυτά ενθαρρύνθηκαν και προωθήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ενώ κάποια κράτη, όπως η Αμερική και η Αγγλία,
θεσμοθέτησαν την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητης συνηγορίας, θεωρώντας τη συνηγορία
αναπαλλοτροίωτο δικαίωμα του ασθενούς.
Ο ρόλος των ειδικών ψυχικής υγείας στη συνηγορία, παραδοσιακά τους θέτει συχνά
απέναντι από τους συνηγόρους, καθώς, κατά τη διαδικασία άσκησης της συνηγορίας
μπορούν να προκύψουν πολλά προβλήματα και εντάσεις. Ωστόσο, στο παρόν κείμενο
υποστηρίζεται η ευθύνη –ηθική και επιστημονική– του επαγγελματία ψυχικής υγείας να
λειτουργεί ως συνήγορος του ασθενούς του, προασπίζοντας τα δικαιώματα αυτού, πράγμα
που, ουσιαστικά και μέχρι ενός σημείου, το πράττει ήδη μέσα στην καθημερινή κλινική
πράξη. Η προσωποκεντρική συμβουλευτική προσέγγιση του Rogers, καθώς και οι Κώδικες
Δεοντολογίας των ψυχολόγων κινούνται σαφώς προς την κατεύθυνση αυτή. Η Οικουμενική
Διακήρυξη των Ηθικών Αρχών για Ψυχολόγους τονίζει ξεκάθαρα την υποχρέωση του
ψυχολόγου να δρα στοχεύοντας στην επίτευξη αλλαγών που θα επωφελήσουν τον πελάτη
του. Πέραν της κοινωνικής δράσης όμως, η ίδια η φύση του επαγγέλματος του ειδικού
ψυχικής υγείας άπτεται της συνηγορίας, καθώς βασική μέριμνα είναι η ενδυνάμωση των
ασθενών, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν ικανοποιητικά σε όλο το φάσμα της
ανθρώπινης δραστηριότητάς τους. Η ενδυνάμωση, πράγματι, είναι σημείο-κλειδί για τη
συνηγορία και μπορεί να επιτευχθεί τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι άτομα αυτο-καθοριζόμενα και
αυτόνομα, που μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη ζωή τους και που μπορούν να
εκφράζουν και να υποστηρίζουν τις ανάγκες τους˙ άτομα που κάνουν χρήση του μέγιστου
των δυνατοτήτων τους, αλλά και που εξελίσσονται διαρκώς προσωπικά και κοινωνικά.
Μέσω της συμμετοχής των ειδικών ψυχικής υγείας στη συνηγορία ευλόγως
πολλαπλασιάζονται τα θετικά αποτελέσματα, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η
συνηγορία αποτελεί δύναμη αλλαγής και οι ειδικοί ψυχικής υγείας οφείλουν να την
αξιοποιούν προς όφελος των ασθενών τους.
Συμπερασματικά, οι ειδικοί ψυχικής υγείας έχουν έναν σημαίνοντα ρόλο να
διαδραματίσουν κατά την άσκηση της συνηγορίας, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό
αλλά και συστημικό επίπεδο. Ειδικά, σε χώρες, όπως η Ελλάδα, στις οποίες δεν υπάρχει
θεσμοθετημένη υπηρεσία συνηγορίας για την ψυχική υγεία, ενώ οι ανάγκες είναι μεγάλες, οι
επαγγελματίες, αλλά και οι επαγγελματικές τους ενώσεις, μπορούν να υιοθετήσουν τον ρόλο
αυτόν, επιτυγχάνοντας σημαντικά θετικά αποτελέσματα –τόσο για τους ασθενείς τους, όσο
και για την κοινωνία εντός της οποίας ζουν, αλλά και για το ίδιο το επάγγελμα που
εμπλουτίζεται μέσω τέτοιων διαδικασιών. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να
λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση, να έχουν υποστήριξη από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις
οποίες εργάζονται ή με τις οποίες συνεργάζονται, αλλά και να αυξηθεί η χρηματοδότηση και
παροχή πόρων/διευκολύνσεων από το κράτος, προκειμένου να οργανώνουν σχετικά
προγράμματα και δράσεις.
Μια πιθανή μελλοντική ερευνητική δραστηριότητα θα μπορούσε να στρέψει το
ενδιαφέρον της στην έρευνα για τη συνηγορία στο πεδίο της ψυχικής υγείας, η οποία επί του
παρόντος δεν είναι πολύ εκτεταμένη. Παράλληλα, χρειάζεται να σταθμιστούν κατάλληλα
εργαλεία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της συνηγορίας. Συνακόλουθα, είναι
αναγκαίο να ερευνηθεί περαιτέρω ο τρόπος σύνδεσης της ενδυνάμωσης και του αυτοκαθορισμού με τη συνηγορία, καθώς και οι επιδράσεις στη λειτουργικότητα του ψυχικά
ασθενούς. Τέλος, οι ειδικοί ψυχικής υγείας μπορούν να διαμορφώσουν πλαίσια παροχής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας τα οποία να είναι φιλικά προς τον χρήστη, καλλιεργώντας με τον
τρόπο αυτό την αυτονομία και την προσωπική του εξέλιξη.
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«Η δύναμη της αφήγησης ως συμβουλευτική διαδικασία»
Περίληψη:
Η σύγχρονη εποχή που διανύουμε αναθεωρεί συνεχώς τον τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων
θεμάτων. Παρότι η κοινωνία που ζούμε είναι εξελισσόμενη και παγκοσμιοποιημένη,
συνεχίζουν να υπάρχουν στερεότυπες αντιλήψεις εναντίον των διαφορετικοτήτων και
ιδιαίτερα εναντίον των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα αυτά εξακολουθούν να
εισπράττουν λύπη και οίκτο, από τα οποία προκύπτει και η ρατσιστική αντιμετώπιση τους.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισής τους από την παιδική ηλικία,
έτσι ώστε να κατανοηθούν οι ιδιαιτερότητές τους και να προωθηθεί η κοινωνική τους
ενσωμάτωση. Αφού η κυριαρχία των Νέων Τεχνολογιών και η συνεχόμενη διάχυση των
πληροφοριών επιβάλλεται να συμβαδίζει με την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου,
διαφαίνεται η αξία της αγωγής και η ανάγκη να προβληθούν αξίες και ιδανικά για τη
διαμόρφωση υγιών προσωπικοτήτων. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή δύνεται να είναι η
παιδική λογοτεχνία, όπου με όπλο την αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί στον χώρο της
εκπαίδευσης. Ο μύθος και το παραμύθι, συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου,
στον προσανατολισμό στη ζωή και στην αντιμετώπιση καταστάσεων μέσα από τη σύνδεση
της φαντασίας με την πραγματικότητα. Η αφήγηση δημιουργεί εικόνες και αφήνει να
αναδυθούν συναισθήματα, δίνοντας τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει τα δικά
του συναισθήματα και να βιώσει καταστάσεις που λειτουργούν λυτρωτικά για τον ίδιο. Η
παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αποτυπώσει την αξιοποίηση της αφήγησης και
συγκεκριμένα παραμυθιών με αναπαραστάσεις αναπηρίας, με απώτερο σκοπό την άρση της
προκατάληψης και την ανάπτυξη στάσεων σεβασμού, απέναντι σε έναν ποικιλόμορφο
κόσμο.
Λέξεις κλειδιά: Αφήγηση, συμβουλευτική, παιδική λογοτεχνία, αναπηρία
Abstract:
The modern era we are constantly reviewing how to deal with various issues. Although the
society we live in is evolving and globalized, there are still stereotyped views of diversity and
especially of people with disabilities. These people continue to receive regret and
compassion, which raises their racist attitudes. It is therefore necessary to change their way of
coping with childhood in order to understand their peculiarities and to promote their social
integration. Since the dominance of New Technologies and the continuous dissemination of
information must coincide with the spiritual development of man, the value of education and
the need to display values and ideals for the formation of healthy personalities are revealed. A
helping hand in this effort is to be the children's literature, where narrative weapon can be
used in the field of education. Myth and fairy tale contribute to a better understanding of the
world, to the orientation towards life and to dealing with situations through the connection of
fantasy to reality. Narrative creates images and allows emotions to emerge, enabling people
to recognize their own feelings and experience situations that work for themselves. This work
aims to illustrate the use of storytelling and, in particular, fairy tales with disability
representations, with the ultimate goal of removing prejudice and developing attitudes of
respect towards a diverse world.
Key words: narration, counseling, children's literature, disability
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1. Εισαγωγή
Η ανάπτυξη και η εξελικτική πορεία κάθε λαού καθορίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό του,
που ανάλογα με τον τρόπο που δρα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του ως μέρος ενός
ευρύτερου κοινωνικού συστήματος. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της
πνευματικής καλλιέργειας και της διεύρυνσης των γνώσεων όλων των πολιτών, με απώτερο
στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου τους και την ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας.
Με βάση αυτά τα δεδομένα διαπιστώνεται η αξία της αγωγής, η οποία καλό είναι να
καλλιεργείται από την παιδική ηλικία, προκειμένου να προβάλει αξίες και ιδανικά και να
διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτός ο στόχος απαιτείται να
καλλιεργηθεί ο σεβασμός κάθε διαφορετικότητας, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την
κοινωνική δικαιοσύνη. Με γνώμονα την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας, η
συγκεκριμένη εργασία μελετά , αναλύει και αξιολογεί τον τρόπο απεικόνισης των ατόμων με
αναπηρίες στην παιδική λογοτεχνία. Η παιδική λογοτεχνία μπορεί να συμβουλεύσει, να
καλλιεργήσει δημοκρατικές συνειδήσεις και να κεντρίσει το γνωσιακό ενδιαφέρον κάθε
παιδιού.
Σκοπός
Η τέχνη δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο να αντιληφθεί και να καταλάβει τον τρόπο,
με τον οποίο διαμορφώνεται ο κόσμος. Τα καλλιτεχνικά έργα, λοιπόν, παρουσιάζουν τον
πολυδιάστατο τρόπο απεικόνισης της πραγματικότητας από τον καλλιτέχνη και δίνουν τη
δυνατότητα στο κοινό να κατανοήσει με τον δικό του τρόπο τα έργα αυτά και να αναπλάσει,
να αλλάξει ή να προσθέσει τον προσωπικό του τρόπο αντιμετώπισης όλων όσων συμβαίνουν
γύρω του.
Όλα αυτά γίνονται πιο έντονα στο χώρο της λογοτεχνίας, που αποτελεί μέσο
μετάδοσης, ερμηνείας και αξιολόγησης απόψεων και ιδεολογιών. Η λογοτεχνία έχει τη
δυνατότητα να επεξεργάζεται διάφορα θέματα, για να μεταδώσει έναν συγκεκριμένο τρόπο
σκέψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων στο κοινό. Επιπλέον, αποτελεί μία από τις πιο
σημαντικές μορφές καλλιέργειας της κοινωνικής συνείδησης, ενώ δίνεται η δυνατότητα
στους αναγνώστες να απολαμβάνουν ένα αισθητικό βίωμα και να διαμορφώνουν με
ξεχωριστό τρόπο τη συνείδησή τους
(Τζήκας, 2001).
Επιπρόσθετα, οι Kotopoulos, T., Alevriadou, A., Vamvakidou, I., & Michailidis, E.
(2012), τονίζουν ότι τα λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά και εφήβους, βοηθούν στην προώθηση
ορισμένων στάσεων, αξιών και μορφών συμπεριφοράς και αποτελούν πολύ σημαντική
μορφή κοινωνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης. Αποτελέσματα της έρευνας που
πραγματοποίησαν, στην οποία μελέτησαν τις αναπαραστάσεις ανάπηρων χαρακτήρων σε 28
παιδικά λογοτεχνικά βιβλία, ανέδειξαν ότι πολλά από αυτά που χρονολογούνται την πρώτη
δεκαετία του 20ου αιώνα, συνεχίζουν να αναπαράγουν στερεότυπα σχετικά με την αναπηρία,
αντί να τα ανατρέπουν.
Η παιδική λογοτεχνία απευθύνεται στα παιδιά, καλύπτει τα ενδιαφέροντα και τις
αφομοιωτικές τους δυνατότητες, προωθεί τη διαδικασία της ψυχοπνευματικής τους
ανάπτυξης, την αισθητική τους καλλιέργεια και την ομαλή και αποτελεσματική ένταξη τους
στο κοινωνικό σύνολο, ενώ γίνεται αποδεκτή από αυτά. Ουσιαστικά, η παιδική λογοτεχνία
βασίζεται στην προσπάθεια των ενηλίκων να καλλιεργήσουν την τέχνη του λόγου στα
παιδιά, με απώτερο στόχο την ψυχαγωγία και την πνευματική τους καλλιέργεια, τη
διαμόρφωση υγιούς προσωπικότητας και ελεύθερης συνείδησης (Chambers, 1995).
Μέσω της λογοτεχνίας οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις
αιτιακές σχέσεις, που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα γεγονότα. Η συγκεκριμένη διαδικασία
οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ερμηνείας και κατανόησης της πραγματικότητας,
διευκολύνοντας τη σαφή και ξεκάθαρη μετάδοση των διαφόρων κοινωνικών διαδικασιών.
Για το λόγο αυτό η λογοτεχνία αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για την παροχή των
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κατάλληλων ερεθισμάτων για την κατανόηση του κόσμου, αλλά και για την εύρεση
διαφόρων λύσεων στις απορίες τους (Σακελλαρίου, 1996).
Ένα παιδικό λογοτεχνικό έργο θεωρείται ότι πετυχαίνει τους στόχους του, όταν
καλύπτει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η ενεργοποίηση του παιδιού και η
αξιοποίηση των κατάλληλων ερεθισμάτων, μπορούν να επιτευχθούν μέσω της
αναπαράστασης της δράσης των λογοτεχνικών ηρώων με ζωντανό και παραστατικό τρόπο
και μέσω της χρήσης ενός άμεσου και κατανοητού διαλόγου.
Τα λογοτεχνικά έργα για παιδιά δεν αξιοποιούνται μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά και
για παιδευτικούς, καθώς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας τους.
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα λογοτεχνικά κείμενα με αληθινές ιστορίες δίνουν τη
δυνατότητα στα παιδιά να συναντήσουν τα προβλήματα που βρίσκουν στην καθημερινότητά
τους, αλλά και να τα κατανοήσουν και να αντλήσουν τη δύναμη να τα ξεπεράσουν και να
προσαρμοστούν στην καθημερινότητά τους. Τέλος, τους δίνουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν το σεβασμό τους στη διαφορετικότητά, απορρίπτοντας με τον τρόπο αυτό τις
κάθε είδους στερεότυπες αντιλήψεις. Γενικότερα, ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν
είναι διδακτικός, αισθητικός και κοινωνικοποιητικός (Σακελλαρίου, 1996).
Σκοπός των εκπαιδευτικών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν, ήταν να ξεφύγουν οι
μαθητές από τα στενά όρια της απλής ανάγνωσης και ακρόασης και με αρωγό την αφήγηση
να προβληματιστούν, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο, τη
δημιουργική γραφή και να καλλιεργήσουν στάση σεβασμού και αποδοχής του «άλλου».
2. Μεθοδολογία
Το θέμα που διαπραγματεύεται το ερευνητικό υλικό είναι η αναπαράσταση της αναπηρίας
μέσα στα παραμύθια και η προφορική αφήγηση αυτών (storytelling), για τον εντοπισμό των
στοιχείων που αναπαριστούν τον κόσμο. Προφορική αφήγηση ιστοριών (storytelling), είναι
η ιστόρηση και μετάδοση μιας πραγματικής ή φανταστικής ιστορίας σε ένα ζωντανό κοινό
(Nanson 2005: 3) ή αφήγηση ιστοριών είναι η τέχνη της προφορικής περιγραφής
πραγματικών ή φανταστικών γεγονότων.
Στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο ρόλος της αφήγησης είναι διπλός, καθώς αυτή
αναδεικνύεται ταυτοχρόνως: α) ως εργαλείο για τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού
περιβάλλοντος και β) ως μέσο για το πέρασμα κατάλληλων μηνυμάτων, αντιλήψεων,
γνώσεων, αξιών, συμπεριφορών (Gersie 1992). Τα διδακτικά μέσα τα οποία
επιστρατεύτηκαν στις καλές πρακτικές αξιοποίησης της αφήγησης ως συμβουλευτική
διαδικασία ήταν ο διάλογος, δραματοποίηση,
χαρτογράφηση εννοιών, εικαστική
αποτύπωση, θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική γραφή.
3. Δημιουργική γραφή
Με τον όρο δημιουργική γραφή , υπονοείται η διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής, η οποία
περιλαμβάνει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πρακτικών, που έχουν ως στόχο την κατάκτηση
συγγραφικών δεξιοτήτων (Καρακίτσιος, 2012). Όπως αναφέρει ο (Κωτόπουλος, 2012), η
δημιουργική γραφή διδάσκεται μέσα από ένα σώμα γνώσεων και τεχνικών, καταρρίπτοντας
τους μύθους πως την εμπνέουν οι μούσες και την πραγματώνουν οι ιδιοφυΐες. Με βάση τις
νέες θεωρίες του λογοτεχνικού γραμματισμού, σημαντική θεωρείται η «ανάπτυξη της
δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές
πρακτικές οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν, με άμεσο τρόπο, και να
ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικά της
καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν
‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το
ανα-δημιουργούν» (Αναλυτικά Προγράμματα, σ. 75).
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Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι με τον τρόπο αυτό οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα
να αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τις σχολικές τους γνώσεις και να τις
προσεγγίσουν ή να τις αποτυπώσουν στον χώρο της φαντασίας (Σουλιώτης, 2012).
4. Εικαστικά
Η διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας αποδεικνύεται και από την αξιοποίηση των
εικαστικών, καθώς θεωρείται ότι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας μπορεί να επιτευχθεί
με τη αξιοποίηση των εικαστικών στο πλαίσιο της τάξης. Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται ότι η
εικαστική απόδοση της λογοτεχνίας διευρύνει τα ερεθίσματα, που παρέχονται στους μαθητές
για την κατανόηση διαφόρων εξειδικευμένων κωδίκων, αλλά και έκφρασης του
συναισθηματικού τους κόσμου. Τέλος, θεωρείται αναγκαία η σύνδεση τους με τη λογοτεχνία,
γιατί δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη της φαντασίας, αλλά και στην εξοικείωσή τους με τις
εκφραστικές δυνατότητες, που αναδεικνύονται από το συνδυασμό εικόνας και λόγου
(Γραφάκου - Λαμπίτση, 2011).
5. Το Θεατρικό Παιχνίδι
Αποτελεί μία καθαρά ψυχαγωγική διαδικασία και δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα
προσωπικής συμμετοχής. Ουσιαστικά, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές/τριες, να
ανακαλύψουν τον προσωπικό τους τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Αξιοποιείται από τους
εκπαιδευτικούς για να διευκολυνθεί η κατανόηση των ανθρωπίνων σχέσεων και των
προβλημάτων τους. Επιπλέον, εμπλουτίζεται ο στερεότυπος τρόπος διδασκαλίας, δίνοντας
περισσότερο ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κατσίκη-Γκίβαλου, 2006).
Ειδικότερα, τα παιδιά μέσω του θεατρικού παιχνιδιού :
 Εξερευνούν τον κόσμο και μπορούν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν βασικές
πτυχές του
 Αξιοποιούν τις αισθήσεις για την κατανόηση της γνώσης
 Κατανοούν με βιωματικό τρόπο τη χωροχρονικότητα
 Διακρίνουν τη φαντασία από την πραγματικότητα
 Ενισχύεται η αυτογνωσία τους
Οι σημαντικότερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση και την
οργάνωση του θεατρικού παιχνιδιού είναι οι εξής :

Αυτοσχεδιασμοί, που διευκολύνουν τη συνεργασία με τους άλλους

Σωματική έκφραση , που δίνει τη δυνατότητα αυτοέκφρασης και ελεύθερης προβολής
των συναισθημάτων του

Αξιοποίηση κωμικών στοιχείων

Παντομίμα

Γκροτέσκο

Μάσκα – κούκλα
Τέλος, τα θέματα του θεατρικού παιχνιδιού δεν είναι προκαθορισμένα, αλλά τις
περισσότερες φορές αναπαράγονται από τα ίδια τα παιδιά και αφορούν φανταστικά και
κοινωνικά γεγονότα από τον μικρόκοσμο των παιδιών ή προσωπικά τους βιώματα (Mello,
2001).
6. Χαρτογράφηση εννοιών
Οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών είναι παράμετρος της μάθησης. Η χαρτογράφηση εννοιών
χρησιμοποιείται ως μέσο της διδασκαλίας, ως σκοπός της διδασκαλίας και ως μέθοδος
αξιολόγησης της διδασκαλίας. Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη γνωστική δομή των
μαθητών και τείνει να αντικαταστήσει τις ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Η ωφέλεια από
την κατασκευή γνωστικών χαρτών είναι μεγάλη, απαραίτητο όμως κρίνεται να ασκηθούν οι
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μαθητές στην κατασκευή του με τη χρήση της προτυποποίησης, γιατί η κατασκευή του
νοηματικού χάρτη, κινείται στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (Σαλβαράς, 2013).
Η κατανόηση, η ανάλυση και η ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων, αναπτύσσεται
σε επίπεδο πραγματολογικής κατανόησης και κειμενικής δομής. Αρχικά, με ερωτήσεις
διερεύνησης, για τη διαπίστωση των πρότερων γνώσεων, ερωτήσεις κατανόησης και κριτικής
σκέψης και ερωτήσεις επέκτασης. Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να μπορούν και να είναι σε
θέση να αξιοποιούν τη δομή του κειμένου, για να εντοπίζουν εκεί την οργάνωση των
στοιχείων και να διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους τα λογοτεχνικά κείμενα
αναπαριστούν τον κόσμο. Το θέμα που διαπραγματεύεται το ερευνητικό υλικό είναι η
αναπαράσταση της αναπηρίας μέσα στα παραμύθια. Ο σκοπός είναι η συμβουλευτική για το
σεβασμό της ετερότητας και η σφυρηλάτηση θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων του
ανθρώπου με υπέρβαση των κοινωνικών διακρίσεων.
Οι καλές πρακτικές αξιοποίησης της Λογοτεχνίας, έλαβαν υπόψη την ταξινομία των
εκπαιδευτικών στόχων του Benjamin Bloom (Χατζηγεωργίου, 2011). Σύμφωνα με αυτό το
μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί στόχοι διακρίνονται σε τρεις τομείς. Τον γνωστικό, που
αναφέρεται στις διεργασίες της γνώσης, τον συναισθηματικό, που αφορά τις στάσεις και τον
ψυχοκινητικό που σχετίζεται με τις δεξιότητες. Στο μοντέλο αυτό γίνεται διαχωρισμός
ανάμεσα στη γνώση και την κατανόηση και προτείνεται μια εξαβάθμια κλίμακα με τις εξής
διαβαθμίσεις : Γνώση, Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση. Οι στόχοι
που τέθηκαν ήταν οι εξής:
7. Γνωστικοί:
 να έρθουν σ’ επαφή με τη λογοτεχνία, να γνωρίσουν το διαφορετικό, να αποκτήσουν
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, συνδράμοντας σε έναν κόσμο ελεύθερο από παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και απαλλαγμένο από
στερεότυπα
 να έρθουν σε επαφή με τεχνικές αφήγησης
 να οδηγηθούν στην παραγωγή προφορικού λόγου
 να οδηγηθούν στη δημιουργική γραφή
 να καλλιεργήσουν την απόλαυση της ανάγνωσης
Κοινωνικοσυναισθηματικοί:
 Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στο σχολείο τη μαθησιακή διαδικασία
 Να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά και να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και
συνεργασίας
Ψυχοκινητικοί :
 να δραματοποιήσουν παραμύθια
 να εκφραστούν δημιουργικά ( εικαστικές δημιουργίες, λογοτεχνικά κείμενα, κόμικς)
 Να ασκηθούν στη συλλογή υλικού (ηλεκτρονικά και παραδοσιακά), στην επεξεργασία,
την αξιολόγηση και την ομαδοποίησή του για να μπορούν να το αξιοποιήσουν
 Να αναπτύξουν κριτική ικανότητα και στάση απέναντι σε ένα κείμενο
8. Συνεργατική μάθηση
Προτιμήθηκε η συνεργατική μάθηση, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία δασκάλου και
μαθητή/τριας και η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές/τριες μιας ομάδας, την
ομαδοσυνεργατική μάθηση. Σύμφωνα με τον (Χατζηγεωργίου, 2011), το ομαδοσυνεργατικό
μοντέλο αποτελεί μια εναλλακτική, αλλά και συμπληρωματική, προσέγγιση στην
παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία. Οι διδακτικοί λόγοι, όπως αναφέρει ο (Ματσαγγούρας,
2003) που συνέβαλαν στην είσοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, είναι η επιδίωξη του

379

Θεωρία και Πρακτικές

σύγχρονου σχολείου στην εξασφάλιση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών/τριων στη
μαθησιακή διαδικασία. Ένα σχολείο όπου οι μαθητές/τριες ρωτούν, εξηγούν, σχολιάζουν,
επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις, αντιπαραθέτουν και ανταπαντούν, υποθέτουν και
τέλος καταλήγουν σε τεκμηριωμένες απόψεις, λύσεις και προτάσεις. Ένας άλλος διδακτικός
λόγος είναι ότι η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η οποία συμβάλλει σημαντικά στην
ανάπτυξη της γνωστικής, κοινωνικής και ηθικής αυτονομίας και έκφρασης της προσωπικής
δημιουργικότητας του ατόμου και που αποτελούν την κοινωνικοκεντρική αποστολή του
σχολείου.
9. Διαθεματική προσέγγιση
Οι καλές πρακτικές σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεματική προσέγγιση, κατά την
οποία η ποικιλόμορφη γνώση οργανώνεται μέσα από τη συστηματική διερεύνηση θεμάτων
προσωπικού, κοινωνικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος, ζητημάτων που προκαλούν
προβληματισμούς και διλλήματα στα άτομα και αντιπαραθέσεις στην κοινωνία, καταργώντας
τα διακριτά διδασκόμενα μαθήματα. Βασικές αρχές της διαθεματικότητας, όπου προωθούν
τους σκοπούς της είναι η οργάνωση της σχολικής γνώσης γύρω από θέματα ευρύτερου
ενδιαφέροντος και η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στις διαδικασίες διερεύνησης των υπό
μελέτη θεμάτων. Τέλος, η διαθεματική προσέγγιση δεν εξαντλείται στην απόκτηση γνώσεων
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά επιχειρεί να καταστήσει ικανούς τους μαθητές, με βάση
τη γνώση που αποκτούν, να ερμηνεύουν, να κρίνουν και να αναλαμβάνουν υπεύθυνη δράση.
Αυτό σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζουν τη γνώση ως ένα καθαρά θεωρητικό σχήμα
κατανόησης των πραγμάτων, αλλά ως σχήμα ερμηνείας, κριτικής και δράσης μέσα σε
πραγματικές καταστάσεις ζωής (Ματσαγγούρας, 2003). Τέλος, σχετικά με την διδακτική
διάσταση της διδασκαλίας, οι διδακτικές στρατηγικές που επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν
ήταν πολλές για την εξυπηρέτηση όλων των τύπων μάθησης των μαθητών/τριών.
Ενδεικτική δραστηριότητα: «Ο καλύτερος φίλος του Φλεβάρη».
«Ένας μήνας σαν όλους τους άλλους»
Ο χρόνος με τα τέσσερα παιδιά και τα δώδεκα εγγόνια του, είναι οι ήρωες της ιστορίας. Οι
μήνες είναι τα παιδιά που παίζουν στο περιβόλι του παππού Χρόνου. Όμως ο Φεβρουάριος
είναι λίγο διαφορετικός και οι υπόλοιποι τον κοροϊδεύουν «Κουτσοφλέβαρο», τον
απομονώνουν και τον αποκλείουν από τα παιχνίδια τους. Μετανιώνουν όμως για τη στάση
τους και προσπαθούν να βρουν τρόπο να τον εντάξουν και πάλι στην παρέα τους.
Οι μαθητές/τριες μετά την αφήγηση της ιστορίας, ζωγράφισαν τον μήνα Φεβρουάριο
με τον μήνα που φαντάστηκαν πως ταιριάζει καλύτερα. Επιστρατεύτηκε η φαντασία και η
κριτική τους ικανότητα και απεικόνισαν με ζωγραφική το ζευγάρι των καλύτερων φίλων,
ενώ στη συνέχεια έφτιαξαν μια ιστορία για τη φιλία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι
μαθητές αιτιολόγησαν την επιλογή τους, καλλιεργώντας τον προφορικό λόγο. Επίσης
πραγματοποιήθηκε αναζήτηση κειμένων στο διαδίκτυο και δημιουργία ηλεκτρονικού corpus
κειμένων με τις εκ γενετής δυσμορφίες που ήταν κυρίαρχες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο,
πώς αυτές ερμηνεύονταν και η ύπαρξη ή μη πρόνοιας για αυτούς τους ανθρώπους. Οι
μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο και δημιούργησαν το ηλεκτρονικό corpus
με πρωταγωνιστές το Θεό Ήφαιστο, τον τυφλό ποιητή Όμηρο τους τυφλούς μάντεις της
αρχαιότητας, τα νεογνά του Καιάδα, τον Αγησίλαο τον βασιλιάς της Σπάρτης, τον Μέδων,
κ.λ.π. και πρότειναν λύσεις, για κάθε περίπτωση χωριστά.
10. Συμπεράσματα
Η αφήγηση δημιούργησε εικόνες και άφησε να αναδυθούν συναισθήματα, δίνοντας τη
δυνατότητα στους μαθητές/τριες να αναγνωρίσουν τα δικά τους συναισθήματα, να
καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και να βιώσουν καταστάσεις συμβάλλοντας στην
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καλύτερη κατανόηση του κόσμου, στον προσανατολισμό στη ζωή και στην αντιμετώπιση
καταστάσεων μέσα από τη σύνδεση της φαντασίας με την πραγματικότητα. Μέσω της
αφήγησης διαπιστώθηκε η διαφορετικότητα ως σημείο γνωριμίας, σεβασμού και αποδοχής
του «άλλου». Οι πληροφορίες για τη συμμετοχή των μαθητών/ μαθητριών στις εκπαιδευτικές
πρακτικές αντλήθηκαν από την παρατήρηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους. Κατά την
παρατήρηση όπως αναφέρουν και οι Παπαναστασίου & Παπαναστασίου (2014),
παρατηρούνται όλα όσα σχετίζονται με το σκοπό της έρευνας, όπως κινήσεις, αντιδράσεις,
εκφράσεις προσώπου, συνομιλίες και πολλά άλλα στοιχεία. Συνεπώς, η αξιολόγηση
πραγματώθηκε με βάση τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στις δράσεις, της
συμπεριφοράς, τον προφορικό λόγο που παράχθηκε, το διάλογο που αναπτύχθηκε και την
αλληλεπίδραση μεταξύ τους, καθώς και με βάση τον ατομικό φάκελο και τις εργασίες τους.
Οι μαθητές/μαθήτριες σε όλη τη διάρκεια της έρευνας διατηρούσαν αυτούς τους
ατομικούς φακέλους, που με τις εργασίες τους, με το υλικό που συγκέντρωναν, καθώς και
οτιδήποτε δημιουργούσαν. Μέσα από αυτό τον ατομικό φάκελο αρχείο του μαθητή/τριας,
αποτυπωνόταν η συμμετοχή και η δράση του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Όλοι οι
μαθητές/μαθήτριες συμμετείχαν με ενεργά, με ενδιαφέρον και χαρά ακόμη και οι αδύναμοι
είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, αλλά και αυτοί που αδιαφορούσαν βρήκαν
ενδιαφέρον και εμπλεκόταν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς το φόβο του
σφάλματος, αφού δεν υπάρχει σφάλμα ή μη στην έκφραση των απόψεων τους.
Ανταποκρίνονταν ικανοποιητικά και οργανωμένα, με τακτική συγκέντρωναν πληροφορίες
και τις αξιοποιούσαν δημιουργικά και εξήγαν ασφαλή συμπεράσματα. Βασικός στόχος ήταν
μεν η παραγωγή προσωπικού λόγου, αλλά συγχρόνως και η κριτική τους ικανότητα.
Σύμφωνα με την Αποστολίδου & Χοντολίδου (2002), η παραγωγή προσωπικού λόγου για τη
λογοτεχνία εκ μέρους των μαθητών είναι το σημαντικότερο στοιχείο της αξιολόγησής τους
και δεν είναι ζήτημα ταλέντου ή υψηλών ικανοτήτων που κάποιοι διαθέτουν ή φέρνουν από
το σπίτι στο σχολείο, αλλά είναι ζήτημα οικείωσης και εξοικείωσης με τα κείμενα ως
πολιτιστικά προϊόντα.
Επίσης, επετεύχθη η πολύπλευρη αισθητική απόλαυση, η μετατροπή των
πληροφοριών σε γνώσεις, καθώς και η ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης και ολοκλήρωσης οι μαθητές/μαθήτριες ρωτήθηκαν για τους
εναλλακτικούς τρόπους δουλειάς (τι τους άρεσε περισσότερο από τις δραστηριότητες που
συμμετείχαν). Από τις απαντήσεις τους, προέκυψε πως διασκέδασαν, δούλεψαν ομαδικά, δεν
δυσκολεύτηκαν με τις νέες έννοιες, ενώ παράλληλα επαναπροσδιόρισαν προηγούμενες
γνώσεις και εμπειρίες τους.
Επιπρόσθετα, το ότι ήρθαν σε επαφή με τη λογοτεχνία και μέσα από αυτή γνώρισαν
διάφορες μορφές αναπηρίας, από τη μία τους έκανε καλύτερους αναγνώστες και από την
άλλη καλύτερες προσωπικότητες. Όλα αυτά εκμαιεύτηκαν από τις δηλώσεις των μαθητών,
αφού κάποιοι δήλωσαν πως αγάπησαν περισσότερο τη Λογοτεχνία, κάποιοι ευχαριστήθηκαν
τη δημιουργική γραφή και τις κατασκευές τους. Αυτό όμως που τους ενθουσίασε
περισσότερο ήταν οι γνώσεις που απέκτησαν για αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων και το
πώς τις συγκέντρωσαν όλες σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο κατασκεύασαν στο τέλος
και για το οποίο ένιωθαν περήφανοι.
Οι μαθητές/μαθήτριες ένιωσαν την ώρα της φιλαναγνωσίας μοναδικοί, γιατί ζούσαν
μια διαφορετική και δημιουργική κατάσταση, όπου έβγαζαν όλα τα συναισθήματα, τις
σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Ίσως, οι μαθητές/μαθήτριες αγνοούσαν πιο πριν την ύπαρξη
βιβλίων που θα μπορούσαν να τους μιλήσουν προσωπικά, γιατί όπως αναφέρει και ο
Ποσλάνιεκ (1990), η αναγνωστική εμπειρία των παιδιών έχει συνδεθεί συχνά με
καταναγκασμούς, με δραστηριότητες αποκλειστικά ωφελιμιστικές. Επιπρόσθετα, δεν έμειναν
μόνο στην απλή ανάγνωση, αλλά ανέδειξαν τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.
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«Η Επίδραση της Στυτικής Δυσλειτουργίας και του Κολεόσπασμου στην
Ποιότητα Σχέσης του Ζευγαριού και Θεραπευτικά Μοντέλα»
Abstract:
Erectile dysfunction and vaginismus are the most common sexual dysfunctions of the two
sexes. They cause considerable discomfort and a negative effect to the quality of life of the
victims\ (Flynn et al.,2016). The purpose of this research is to investigate the causes of these
disorders and to propose methods and techniques for solving them, according to theoretical
psychological models. The study was based on articles and books published in English from
1970 to 2017. Most of the studies were conducted in the US, Britain, Spain, Canada, the
Netherlands and Taiwan. Factors such as sex, age, duration of marriage or relationship,
anxiety, severity of sexual dysfunction, past history of dysfunctions and quality of life were
examined and correlated in all studies (Sánchez-Fuentes & Santos-Iglesias, 2016; Hendrickx,
Gijs, Janssen & Enzlin, 2016; Vannier, Rosen, Mackinnon & Bergeron, 2017). Overall,
sexual dysfunction is the result of mixed factors, both biological and social (Lee, Sun &
Chao, 2001; Waite, et al., 2009; Milhausen, Buchholz, Opperman, & Benson, 2015). Anxiety
and discomfort were the cause of dysfunction, and dysfunction itself triggers higher levels of
anxiety and resentment for men with erectile dysfunction and for women with vaginismus
(Aubin et al.,2009). Another important protective factor appears to be the constructive
communication of the couple, intimacy, affection, trust and the application of both medical
and psychological mixed techniques to resolve sexual dysfunctions (RosenGrandon,Myers,Hattie,2004; Heiman et al.,2011; Davis et al.,2016). Timely identification
and treatment of dysfunction can help to speed up the recovery of patients and improve their
quality of life (Munasinghe, Goonaratna & De Silva,2011).
Key words: Sexual dysfunction, Erectile dysfunction, Vaginismus, Couples, Treatment,
σεξουαλική δυσλειτουργία, Στυτική δυσλειτουργία, Κολεοσπασμός, Ζευγάρι, Θεραπεία.
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1. Εισαγωγή
Η σεξουαλικότητά αποτελεί κύρια πλευρά της προσωπικότητας ήδη από τα πρώτα στάδια
της ζωής και είναι ένα σημαντικό μέσο για να ολοκληρωθεί η ψυχική και σωματική υγεία
μέσο της αναζήτηση του ανθρώπου, τον οποίο επιλέγει το κάθε άτομο για το μοίρασμα της
ικανοποίησης (Bennet, 2006). Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες η σεξουαλική
ζωή αποτελεί την έκφραση των ψυχικών και βιολογικών λειτουργιών του ατόμου, η οποία
έχει ως στόχο την σωματική ικανοποίηση και την συναισθηματική πληρότητα μέσω της
ηδονής. Ειδικότερα, απαρτίζει μια πολύπλευρη έννοια, η οποία απαντά στην βιολογική, στην
γνωστική, στην ψυχική, στην συναισθηματική και στην κοινωνική πλευρά των ατόμων
(Mousas et al., 2003). Σε περιπτώσεις που υφίσταται ένα σεξουαλικό πρόβλημα δύναται να
αποτελεί αποτύπωση μιας πληθώρας προβλημάτων για το ζευγάρι, το οποίο εκφράζει την
συνύπαρξη και την συντροφικότητά του με αρνητικό τρόπο μέσω των σεξουαλικών
δυσαρμονιών και την μετάθεση των ευθυνών από τον έναν στον άλλο για την σεξουαλική
δυσλειτουργία αντίστοιχα, έτσι μένουν και οι δύο σύντροφοι απομακρυσμένοι τόσο από την
σεξουαλική ζωή όσο και από την προσωπική τους.
Όπως έχει διατυπώσει ο Vomvas et al. (2012), όλες οι στρεσογόνες συμπεριφορές
που προέρχονται από την σεξουαλικότητα του ατόμου, όπως συναισθήματα
αυτοαμφισβήτησης, ενοχές για τον εαυτό ή τον σύντροφο δύνανται να απορυθμίσουν τις
αισθήσεις και τις εκφράσεις του συνόλου των λειτουργιών, οι οποίες έχουν ως στόχο την
επίτευξη της σωματικής ηδονής και της ψυχικής ικανοποίησης. Αντιθέτως, προκαλούνται
δυσλειτουργίες με ψυχικό βάρος και σωματική ανεπάρκεια οι οποίες κυκλικά και με
αμφίδρομο τρόπο αναζωπυρώνουν την δημιουργία σεξουαλικών προβλημάτων. Ως
‘’σεξουαλικό πρόβλημα’’ ορίζετε το εύρος των δυσκολιών ή αδυναμιών για την δήλωση της
υποκειμενικής ή της λειτουργικής επιθυμίας, κάτι το οποίο γίνεται συμπεριφορικά φανερό
και δυσχεραίνει την σεξουαλική λειτουργικότητα του ατόμου, δημιουργώντας πρόσφορο
έδαφος για την ανάδυση διαταραχών, όπως αυτές των επιθυμιών, της αποστροφής ως προς
την σεξουαλική πράξη, την υποτονική σεξουαλική διέγερση και επιθυμία, τα προβλήματα
της οργασμικής κορύφωσης, την στυτική δυσλειτουργία για τους άνδρες και τον
κολεοσπασμό για τις γυναίκες (NIH Consensus Conference, 1993). Εμβαθύνοντας, η στυτική
δυσλειτουργία σε συνάρτηση με τα κριτήρια του DSM-IV (APA,2000) αποτελεί την επίμονη
και υποτροπιάζουσα αστοχία για επίτευξη ή διατήρηση της στύσης που χρειάζεται για να
ολοκληρωθεί η σεξουαλική δραστηριότητα, η αδυναμία της οποίας δύναται να προκαλέσει
έκδηλες ενοχλήσεις και διαπροσωπικές δυσκολίες.
Επίσης, είναι μια συχνή διαταραχή η οποία συνήθως κάνει την εμφάνισή της στους
άνδρες μεγάλης ηλικίας αν και είναι δυνατό να εμφανιστεί και σε νέους ή μεσήλικες
(Sánchez-Fuentes & Santos-Iglesias, 2016). Γενικότερα, ως αίτια της δυσλειτουργίας αυτής
αναφέρονται οργανικές δυσλειτουργίες όπως, η αυξημένη πίεση στις αρτηρίες, η
μακρόχρονη επιρροή από ουσίες για παράδειγμα το αλκοόλ, η ηρωίνη, η μαριχουάνα και το
κάπνισμα (Hendrickx, Gijs, Janssen & Enzlin, 2016). Από την άλλη, ως ‘’κολεοσπασμός’’
ορίζεται ο αδιάκοπος και συνεχής μη εκούσιος σπασμός στους μύες του εξωτερικού
τριτημορίου στον κόλπο, οι οποίοι εμποδίζουν την συνεύρεση. Συνολικά, και οι δύο
διαταραχές του οργασμού αποτελούν εμπόδιο και δυσκολία σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό
για την σεξουαλική δραστηριότητα. Ωστόσο, είναι δυνατή η θεραπεία τους μέσω χρήσης
τόσο φαρμακευτικής αγωγής όσο και συμπεριφοριστικών παρεμβάσεων και θεραπειών
(Bennet, 2006).
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2.Στυτική δυσλειτουργία
Το ανδρικό γεννητικό μόριο αποτελεί το κύριο όργανο που σχετίζεται με την ανδρική
σεξουαλικότητα και αντικατοπτρίζει την υγεία τόσο την ψυχική όσο και την σωματική για
τους άνδρες. Ειδικότερα, οι άνδρες προβάλλουν την υπόστασή τους μέσω του μηχανισμού
της στύσης με ποιοτικό βαθμό. Είναι φανερό πως οι άνδρες εστιάζουν πολύ στο πόσο
εύρυθμα λειτουργούν σεξουαλικά, καθώς και πως θεωρούν ότι η σεξουαλική επαφή αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την ποιότητα της σχέσης. Έτσι, σε περιπτώσεις εμφάνισης
στυτικής δυσλειτουργίας, οι άνδρες ενοχλούνται σχετικά με την απειλή της ποιότητας της
σχέσης τους (Dean et al., 2005).
Αντίστοιχα, δημιουργείται ψυχολογική φόρτιση για τον ίδιο και αυξάνονται οι
πιθανότητες να απορρυθμιστούν στην καθημερινότητά τους. Στην πραγματικότητα,
υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου έχουν αναφερθεί καταθλιπτικές διαταραχές, φοβίες,
αντικοινωνική συμπεριφορά ή και άλλες ψυχολογικές δυσλειτουργίες. Όταν τα δύο φύλα
ευρίσκονται σεξουαλικά, ο άνδρας μέσω της στυτικής λειτουργίας του δύναται να
‘’εισχωρήσει’’ στο κόλπο της γυναίκας, επομένως, η σημασία και η επιθυμία για την
απόκτηση ποιοτικής στύσης, δύναται να αυξήσει τα επίπεδα του άγχους για τους άνδρες, οι
οποίοι δεν είναι σε θέση να ‘’κρύψουν’’ τη στυτική διαταραχές που μπορεί να βιώνουν
(Maurer,2005). Η στυτική λειτουργία για το ανδρικό γεννητικό μόριο πραγματοποιείται από
την μια, μέσω της αύξησης στην ροή του αρτηριακού αίματος εντός των σηραγγωδών
σωμάτων έως και 60 φορές και ταυτόχρονα από τον αποκλεισμό των φλεβικών
παροχετεύσεων από τα σηραγγώδη σώματα (Slors et al,. 2002; Zippe. et al., 2004; Shash, et
al.,2005). Η ανδρική οργασμική κορύφωση έχει διάρκεια από 3 μέχρι 10 δευτερόλεπτα
(Nasser,2006).
Επίσης είναι συχνό να συμβεί η εκσπερμάτωση πριν ο άνδρας έχει οργασμική
ολοκλήρωση ή να έχει οργασμική ολοκλήρωση χωρίς να υπάρχει εκσπερμάτωση (Rösing et
al., 2009). Σήμερα, είναι δυνατό να γίνει χρήση πολλαπλών μεθόδων για να αξιολογηθεί η
στυτική δυσλειτουργία των ανδρών, ώστε να γίνει αιτιολόγηση και την διάγνωση του
προβλήματος στύσης, για παράδειγμα μέσω υπερηχογράφων, ελέγχου των αγγείων του
φαλλού, ηλεκτρομυογραφιών, μέσω ορμονολογικών ελέγχων, ελέγχων των
αντανακλαστικών και ύπαρξη ή μη στύσεων την νύχτα μέσω χρήσης ειδικής συσκευής
(Tejada et al., 2004). Για θέματα αμεσότητας στην ανίχνευση των αιτιών και της στυτικής
διαταραχής όπως και για την επιδημιολογική καταγραφή που συγκεντρώνουν οι σεξουαλικές
διαταραχές γίνεται χρήση εύρους ειδικών ερωτηματολογίων, που έχουν εκλεχθεί από
πληθώρα ιατρικών συλλόγων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Vomvas (2012) έχει συγκεντρώσει τις δημοσιεύσεις ποικίλων ερωτηματολογίων
όπως τα εξής:
 SLQQ (Sexual Life Quality Questionnaire) (Woodward et al., 2002)
 MSHQ (Male Sexual Health Questionnaire) (Rosen et al., 2004)
 FSAQ (Fallowfield’s Sexual Activity Questionnaire) (Atkins et al., 2007)
Οι Masters και Johnson (1970) εντόπισαν αίτια τα οποία συνοψίζονται σε
ψυχολογικούς λόγους και έχουν άμεση ή έμμεση σύνδεση με την στυτική δυσλειτουργία.
Ειδικότερα, ως άμεσα σχετιζόμενες αιτίες στην ερευνά τους αναφέρονται : το άγχος της
απόδοσης, οι ελλείψεις του επαρκούς ερεθισμού, προβλήματα εντός των διαπροσωπικών
σχέσεων, κλονισμός στα συναισθήματα οικειότητας με τη σύντροφο, ελλιπής επικοινωνία
του ζευγαριού. Ως έμμεσα από την άλλη καταγράφονται αίτια όπως οι τραυματικές
σεξουαλικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, τα μη επιλυμένα θέματα προσκόλλησης είτε με
την σύντροφο/σύζυγο είτε με τους γονείς, ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και
ταυτότητας.
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(Α). Ψυχοδυναμική προσέγγιση και ερμηνεία
Οι Bancroft et al., (2005) υποστηρίζουν ότι η δυσλειτουργία της στύσης έχει προκύψει από
ένα σύνολο συγκρούσεων του οιδιπόδειου συμπλέγματος και υπάρχει συσχέτιση με τον φόβο
για ευνουχισμό ή αιμομικτικές σεξουαλικές συνευρέσεις, όπως επίσης φόβο και
συναισθήματα αβεβαιότητάς για την σεξουαλική ταυτότητα, την πιθανή επιλογή
αιμομικτικών αντικειμένων, λανθανουσών ομοφυλοφιλικών τάσεων και φόβο έκφρασης
επιθετικής- φαλλικής ενορμήσεις. Το σύνολο των συγκρούσεων αυτών πραγματοποιούνται
συνήθως εξαιτίας παραγόντων οι οποίοι στέκονται εμπόδια στην τυπική μετάβαση από το
οιδιπόδειο σύμπλεγμα στα επόμενα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης.
(Β). Γνωσιακή προσέγγιση και ερμηνεία
Η διαταραχή αυτή σύμφωνα με τον Brancroft et al., (2005) προκαλείται από τα αγχώδη
αρνητικά συναισθήματα και διαταράσσει την σεξουαλική επίδοση ως αποτέλεσμα της
επενέργειας των γνωσιακών παραγόντων και της αντίληψης. Ο ίδιος ακόμη υποστηρίζει πως
οι σεξουαλικές διεγέρσεις για τους άνδρες βασίζονται σε λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στους
διεγερτικούς και ανασταλτικούς μηχανισμούς. Οι δύο κύριες ανασταλτικές λειτουργίες είναι
το άγχος για το επίπεδο και την ποιότητα απόδοσης αλλά και ο φόβος για την πιθανή
αποτυχία και αδυναμία. Το σύνολο των δύο αυτών μηχανισμών μπορούν να προκαλέσουν
την ‘’οπτική του θεατή’’ κατά τους Masters και Johnson (1970) μια διεργασία κατά την
οποία ο άνδρας έχει εστιάσει την προσοχή του υπερβολικά στην επιτυχία των επιδόσεών του
ή στις συνέπειες της πιθανής αποτυχίας του και έτσι η προσοχή του απομακρύνεται από την
σεξουαλική διέγερση και έτσι χάνεται η στυτική λειτουργικότητά του. Εύρος εργαστηριακών
ερευνών υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή, ενώ το συμπέρασμα που συνάγεται είναι ότι οι
περισσότεροι άνδρες καθορίζουν με αυθαιρεσία πολύ υψηλά επίπεδα για την απόδοσή τους
αυξάνοντας τις φιλοδοξίες τους.
3. Θεραπείες της στυτικής δυσλειτουργίας
Η μελέτη των Aubin, Heiman, Berger, Murallo & Yung-Wen (2009) εξέτασε την
αποτελεσματικότητα μιας προσέγγισης θεραπείας μόνο έναντι συνδυασμένης θεραπείας στη
στυτική λειτουργία καθώς και σε άλλους τομείς της σεξουαλικής λειτουργίας και της
γνώσης, της οικειότητας και της προσαρμογής των ζευγαριών και της ικανοποίησης της
θεραπείας. Παρά τα περιορισμένα όρια, τα πορίσματα της μελέτης επεκτείνουν τα
προηγούμενα συμπεράσματα και παρέχουν εμπειρική υποστήριξη για την
αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση με τη συνδυασμένη προσέγγιση θεραπείας για την
αντιμετώπιση των ανδρών με ED με μεικτή αιτιολογία. Οι επιλογές για θεραπεία για να
διαχειριστεί η στυτική δυσλειτουργία (ED) περιλαμβάνουν ιατρικές και ψυχολογικές
παρεμβάσεις.
(Α). Αισθητηριακός εστιασμός
O «αισθητηριακός εστιασμός» αποτελεί το κυρίαρχο και πιο παραδοσιακό ψυχοθεραπευτικό
πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, όπως έχει προταθεί από τους
Masters και Johnson (1970). Η δομή της προσέγγισης αυτής, έχει σχεδιαστεί με στόχο την
απομάκρυνση των αγχωδών συναισθημάτων κατά την διάρκεια της σεξουαλικής συνεύρεσης
των συντρόφων. Το πρώτο στάδιο, περιλαμβάνει την εκμάθηση του ζεύγους ως προς τις
μεθόδους αγγίγματος, χωρίς να υπάρχει επαφή και άγγιγμα στις γενετικές περιοχές. Με
αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί η δημιουργία ενός οικείου περιβάλλοντος ως προς το άγγιγμα
και θα απομακρυνθεί η εστίαση από την σεξουαλική ικανοποίηση. Όταν πλέον κατακτηθεί
αυτό το στάδιο, τότε υπάρχει η προτροπή για σταδιακό άγγιγμα των γεννητικών οργάνων με
απαγόρευση της ανταλλαγής ικανοποίησης. Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου, είναι
απαγορευμένη η επιχείρηση σεξουαλικής πράξης αλλά και ο άνδρας δεν θα πρέπει να
επιχειρεί την στύση ούτε να την διατηρεί, αν και αυτό γίνεται ως επί των πλείστων.
Καταληκτικά, όταν κατακτηθεί η οικειότητα και η αίσθηση ασφάλειας, τότε δίνεται η
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παρότρυνση για την έναρξη της σεξουαλικής πράξης. Όπως έχει επισημάνει ο Hawton et al.
(1985), η προσέγγιση αυτή τίθεται σε εφαρμογή κατά κόρων και αποφέρει σημαντικά
αποτελέσματα και βελτιώσεις, αν και μικρό ποσοστό ερευνών έχουν δοκιμάσει την
αξιολόγησή της.
(Β). Γνωσιακές θεραπευτικές τεχνικές
Μέσω των άμεσων αποτελεσμάτων από τα προγράμματα γνωστικής παρέμβασης γίνεται
φανερό πως το δείγμα επιτυγχάνει ικανοποιητικές διαφοροποιήσεις σχετικά με το γνωστικό
υπόβαθρο και τις στάσεις του ως προς την σεξουαλική διαδικασία και πράξη και αναφέρεται
σύντομη άμβλυνση στην συχνότητα της επαφής και της ικανοποίησης. Απουσιάζουν
ωστόσο, οι αναφορές σε μελέτες που διερεύνησαν την μακροχρόνια απόδοση των τεχνικών
αυτών (Bennet, 2006).
(Γ). Διαπροσωπικές παρεμβάσεις
Σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της απόδοσης της τεχνικής του αισθητηριακού
εστιασμού αλλά και των μεθόδων για σταδιακό ερεθισμό, αποτελούν οι πεποιθήσεις των
ζευγαριών πριν ξεκινήσουν την θεραπευτική παρέμβαση σε αντιστοιχία με το επικοινωνιακό
υπόβαθρο που έχουν εντός του γάμου (Hawton,1995). Όπως αναφέρουν οι Rosen & Leiblum
(2001), τρείς είναι οι κατηγορίες ζητημάτων, οι οποίες είναι στο κέντρο στις διαπροσωπικές
παρεμβάσεις. Ειδικότερα, τα ζευγάρια επιθυμούν να εισαχθούν σε παρεμβατικά
προγράμματα για να διευθετηθούν θέματα θέσης και κυριαρχίας, ζητήματα που αφορούν την
οικειότητα και τον βαθμό εμπιστοσύνης αλλά και δυσλειτουργίες ή απουσία της σεξουαλικής
έλξης. Συνολικά, οι τρεις αυτοί τομείς έχουν καθοριστική σημασία και αποτελούν την
ιστορία για την σεξουαλική επικοινωνία και την δομή της σχέσης. Πιο συγκεκριμένα, θέματα
που αφορούν την θέση ή την κυριαρχία συνήθως αναδύονται σε περιπτώσεις απώλειας
εργασίας ή επίτευξη προαγωγής. Ενώ, ζητήματα που σχετίζονται με την οικειότητα και την
εμπιστοσύνη, εμφανίζονται όταν έχει προηγηθεί διατήρηση παράνομου δεσμού.
Καταληκτικά, είναι δυνατό να χαθεί η σεξουαλική έλξη όταν έχουν υπάρξει σημαντικές
διαφοροποιήσεις είτε στο σώμα είτε στην ψυχολογία τους, όπως όταν αυξάνεται το βάρος
του ενός ή όταν υπάρχουν αλλαγές ιδιοσυγκρασίας.
(Δ). Ιατρική προσέγγιση
Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, η φαρμακευτική αγωγή που δίνεται για την στυτική
δυσλειτουργία είναι σιλδεναφίλη, ή αλλιώς Viagra. Γενικότερα, είναι αποδεδειγμένη η
αποτελεσματικότητά του σε θεραπείες της στυτικής δυσλειτουργίας, από όποια αιτία και αν
προέρχεται (Goldstein et al.,1998). Το Viagra ωφελεί σε περιπτώσεις επιθυμίας
διευκόλυνσης των σεξουαλικών αποκρίσεων αλλά δεν δύναται να την προκαλέσει, δηλαδή η
διαδικασία της διέγερσης είναι ακόλουθο του σεξουαλικού ερεθισμού και δεν είναι δυνατό
να εμφανιστεί μέσω λήψης του Viagra (Ralph & McNicholas,2000). Επιπλέον, το vardenafil
βελτίωσε τη στυτική λειτουργία σε άνδρες με ED και βελτίωσε τη σεξουαλική ποιότητα ζωής
του ζευγαριού (Fisher et al.,2005).
3. Γυναικείος οργασμός και κολεοσπασμός
Για να φθάσει μια γυναίκα να έχει οργασμική ολοκλήρωση χρειάζεται περισσότερη επιμονή
και χρόνος, καθώς είναι πιο δύσκολος από ότι στους άνδρες. Οι γυναίκες βιώνουν την
σεξουαλική δυσλειτουργία με εστίαση στην ψυχή, προκαλώντας καθήλωση του νου γύρω
από προβληματισμούς αμφισβήτησης του σώματός τους, όπως οι αγχώδεις σκέψεις για την
σωματική έλξη, που μπορεί να έχουν προς τους άνδρες, και έτσι επιθυμούν ή απαιτούν από
τον εαυτό τους την οργασμική κορύφωση για να θεωρηθεί η σεξουαλική πράξη
ολοκληρωμένη (Waite et al.,2009). Επιπρόσθετα, πρωταρχικό φοβικό συναίσθημά τους
αποτελεί η πιθανή απογοήτευση του άνδρα και γι’ αυτό είναι συχνό φαινόμενο ο
εγκλωβισμός της γυναίκας εντός της επιβολής των σεξουαλικών πράξεων, οι οποίες
απαιτούνται από τον σύντροφο, παραγκωνίζοντας τον εαυτό τους εκτός της σεξουαλικής
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διέγερσης και υποκρίνοντας οργασμική κορύφωση χωρίς να την βιώνουν (Bennet,2006). Σε
αναφορές του ο Godfrey (2002), υποστηρίζει ότι ο κόλπος είναι πηγή άγχους της
σεξουαλικής αίσθησης και της έκλυσης ηδονικών συναισθημάτων για το ζευγάρι, καθώς
αποτελεί την περιοχή εισχώρησης του ανδρικού μορίου. Οι γυναικείες διαταραχές στην
σεξουαλική συμπεριφορά είναι συνδεδεμένες με το ποσοστό της σεξουαλικής διέγερσης
ανάμεσα στην κλειτορίδα και τον κόλπο, και γι’ αυτό προκαλούνται δυσλειτουργίες, οι
οποίες εκδηλώνονται μέσω αισθημάτων πόνου, σωματικές εντάσεις και σπασμούς του
κόλπου ή των χειλιών του αιδοίου, είτε με τον καθολικό αποκλεισμό εισχώρησης του μορίου
του άνδρα (APA, 2000). Οι Heiman και LoPiccolo (1988) αναφέρουν πως το 20% του
γυναικείου πληθυσμού αισθάνεται πόνο στην σεξουαλική πράξη, ενώ μικρότερο ποσοστό
από 1% θεωρεί πως βιώνει κολεοσπασμό. Όταν η γυναίκα υποφέρει από κολεοσπασμό, ήτοι
υπάρχει σπασμός για τους μύες των εξωτερικών τριτημορίων στον κόλπο, ο οποίο εμποδίζει
την σεξουαλική πράξη, δύναται να οφείλεται στην αρνητική στάση του άνδρα ως
σεξουαλικού συντρόφου. Η γυναίκα νιώθει πανικό, περιορίζει την θηλυκότητά της και
διαμορφώνει μια πεποίθηση άρρωστης ,που μάλιστα κρύβει από τον σύντροφό της,
φοβούμενη την απόρριψη (Earle,1999).
Οι Pras et al. (2003) προσθέτουν ότι εκτός από την λήψη ιστορικού, την διεξαγωγή
της εξέτασης της περιοχής, την υποβολή σε ορμονολογικό έλεγχο, προτείνεται πλέον και η
κολπική πληθυσμογραφία και τα υπερηχογραφήματα των εσωτερικών γεννητικών οργάνων
για να γίνει προσδιορισμός της αιτίας της διαταραχής. Ενώ ακόμη, μια πληθώρα ειδικών
ερωτηματολογίων απευθύνονται στις γυναίκες όπως τα εξής:
 BISF-W (Brief Index of Sexual Functioning for Women) (Mazer et al., 2000)
 FSFI (Female Sexual Function Index) (Rosen et al., 2000)
 SPFS (Self Perception of Female Sexuality Survey Instrument) (Meston & Brandford,
2007)
4. Αιτιολογία του κολεόσπασμου
(Α). Ψυχαναλυτική ερμηνεία
Όταν η γυναίκα βιώνει κολεοσπασμό, θεωρείται πως αποτελεί απόρροια των ανεπίλυτων
ψυχοσεξουαλικών συγκρούσεων από όταν ήταν παιδί. Το σύνολο των γυναικών αυτών
υποστηρίζεται πως βιώνουν καθηλώσεις ή παλινδρομήσεις των προ-οιδιπόδειων ή
οιδιπόδειων σταδίων. Πιο σπάνια, θεωρείται πως η γυναίκα αδυνατεί να μεταθέσει την
λιβιδινική ενέργειά της από τον πατέρας προς τον σύζυγό της. Ενώ, στα σοβαρά περιστατικά,
φαίνεται να υπάρχει καθήλωση προς την μητέρα και δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση επίλυση
του ζητήματος (William,1999).
(Β). Συμπεριφοριστική ερμηνεία
Τα περιστατικά κολεοσπασμού βασίζονται στις φοβικές αντιδράσεις για κάποια είτε
πραγματική είτε φανταστική εμπειρία του ατόμου την οποία θεωρεί αρνητική και έχει σχέση
με την διεισδυτική πράξη. Όταν το άτομο βιώνει φόβο ή στρες κατά την διείσδυση τότε
αυξάνεται το ποσοστό δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και έτσι
δημιουργείται ο μη ηθελημένος σπασμός στους μύες του κόλπου (Bennet, 2006). Oι Ward
και Ogden (1994) υποδεικνύουν πως το σύνολο των φόβων συχνά προκαλούνται από την
άγνοια σχετικά ζητήματα σεξουαλικής φύσης, αλλά αναφέρονται και δύο κύριες αιτίες οι
οποίες δύναται να προκαλούν αύξηση των φοβικών αντιδράσεων. Αρχικά, οι μητέρες που
φοβούνται την σεξουαλική πράξη είναι πιθανό να μεταφέρουν την πεποίθηση του φόβου για
τον πιθανό πόνο στις κόρες τους. Στη συνέχεια, η πρώτη σεξουαλική επαφή δύναται να
προκάλεσε αρνητικά συναισθήματα και πόνο στο άτομο και έτσι οι αναμνήσεις αυτής της
κατάστασης να δημιουργούν παρόμοια συμπτωματολογία. Ακόμη, τα συναισθήματα
σεξουαλικής ενοχής δύναται να προκαλέσουν κολεοσπασμό εξαιτίας του φόβου για πιθανή
τιμωρία. Eίναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι παιδικές τραυματικές σεξουαλικές εμπειρίες ή
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η θρησκεία δύναται να συνεργήσουν στην εξάρτηση των φοβικών αισθημάτων και της
ενοχής με την σεξουαλική πράξη (Ward & Ogden, 1994).
5. Θεραπεία του κολεόσπασμου
Όλο και περισσότερες είναι οι έρευνες οι οποίες εστιάζουν στην μελέτη των σεξουαλικών
συμπεριφορών των γυναικών, των επιθυμιών τους, της οργασμικής ολοκλήρωσής του αλλά
αντίστοιχα γίνεται αύξηση της συμπερίληψης του ψυχικού παράγοντα για την
σεξουαλικότητα σε συνδυασμό με τα στάδια βιολογικής εξέλιξης και την ωριμότητα των
γεννητικών οργάνων.
(Α). Αισθητηριακός εστιασμός
Για τον περιορισμό των αγχωδών συναισθημάτων γύρω από την σεξουαλική πράξη
προτείνεται να χρησιμοποιούνται τεχνικές εστιασμού στις ποικίλες αισθήσεις, μέσω
σταδιακού αγγίγματος του γεννητικού οργάνου. Ωστόσο, για την θεραπεία του
κολεοσπασμού, προτείνεται να ακολουθούνται διαδικασίες απευαισθητοποίησης με
παράλληλη χρήση διαστολέων διαφορετικού μεγέθους (Rioux et al., 2000; Vagifem 2003;
Hoffman et al.,2003).
(Β). Γνωσιακές θεραπευτικές τεχνικές
Είναι δυνατό να γίνει συνδυασμός εκπαιδευτικών εργασιών ή ασκήσεων στο σπίτι μαζί με
εφαρμογές της γνωσιακής θεραπείας και πληθώρας τεχνικών για χαλάρωση. Οι γυναίκες με
δια βίου κολεοσπασμό έχουν συμμετάσχει σε θεραπεία γνωστικής συμπεριφοράς, στη
βιβλιοθεραπεία γνωστικής συμπεριφοράς ή σε λίστα αναμονής. Η χειρωνακτική θεραπεία
περιελάβανε τη σεξουαλική εκπαίδευση, τις ασκήσεις χαλάρωσης, τη βαθμιαία έκθεση
(Lankveld et al.,2006).
(Γ). Διαπροσωπικές παρεμβάσεις
Δομικά μοντέλα εξισώσεων ταυτοποιήθηκαν και αναδείχθηκε ότι οι συζυγικές διεργασίες
αλληλεπίδρασης είχαν μια στατιστικά σημαντική επενέργεια στην συζυγική ικανοποίηση
όταν διαμεσολαβείται από λανθάνοντες παράγοντες των συζυγικών χαρακτηριστικών
(αγάπη, την πίστη, και κοινές αξίες) και μεταβλητές, όπως η χρονική διάρκεια του γάμου και
το φύλο του συμμετέχοντος (Rosen-Grandon, Myers & Hattie,2004). Στο πλαίσιο του
μακροπρόθεσμου δεσμευμένου πλαισίου σχέσεων, υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ
των φύλων όσον αφορά τη συσχέτιση της σεξουαλικής ικανοποίησης και της ικανοποίησης
της σχέσης, ενώ η σεξουαλική λειτουργία αποτελεί κοινό πρόδρομο των δύο τύπων
ικανοποίησης και της σωματικής οικειότητας, ένας πιο συνεπής και σημαντικός
προγνωστικός δείκτης για τους άνδρες (Heiman et al.,2011). Υποστηρικτικά ως προς αυτά τα
ευρήματα, αναφορικά με τις μακροχρόνιες σχέσεις είναι η μελέτη των Byers & Macneil
(1997), όπου η σεξουαλική ικανοποίηση φάνηκε να επηρεάζεται από την ιστορία των
σεξουαλικών ανταμοιβών και δαπανών και όχι από τις ανταμοιβές και το κόστος σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό σημείο, οι μειώσεις της σεξουαλικής ικανοποίησης ήταν
συνδεδεμένες με τις σεξουαλικές ανταλλαγές που γίνονται λιγότερο ευνοϊκές και η
ικανοποίηση επηρεάστηκε από τους δυαδικούς παράγοντες τόσο για τους άνδρες όσο και για
τις γυναίκες.
Επιπλέον, βρέθηκαν ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη σεξουαλική ικανοποίηση και
την σύνδεση με τη σταθερότητα της σχέσης. Συνολικά, η σεξουαλική ικανοποίηση έχει
ισχυρότερους δεσμούς με την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών
(Sprecher, 2002). Υποδηλώνεται ότι η συχνότητα της σεξουαλικής επαφής και η συσχέτιση
του κολπικού οργασμού σχετίζονται με δείκτες ισχυρότερης στενής σχέσης προσαρμογής,
ικανοποίησης και συμβατότητας των δύο συντρόφων και ότι ο αυνανισμός των γυναικών
συνδέεται ανεξάρτητα και αντιστρόφως ανάλογα με την δυαδική και την προσωπική
λειτουργία (Klapilová, Brody, Krejčová, Husárová & Binter, 2015). Ακόμη, υποστηρίζεται
ότι η φυσική στοργή είναι ωφέλιμη για τη σεξουαλική σχέση και την ευημερία των γυναικών
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με κολεοσπασμό (Vannier, Rosen, Mackinnon & Bergeron, 2017). Στην μελέτη των
Munasinghe, Goonaratna & De Silva (2011) υποστηρίχθηκε ότι ο μοναδικός προγνωστικός
δείκτης της έκβασης ήταν ο βαθμός του κολεοσπασμού κατά την πρώτη επίσκεψη, ενώ οι
ασθενείς με ήπιο και μέτριο κολεοσπασμό ήταν σημαντικά πιο πιθανό να δημιουργήσουν
συνουσία και να ολοκληρώσουν τη θεραπεία.
Δ. Ιατρική προσέγγιση
Οι κλινικές δοκιμές έχουν αποδείξει με συνέπεια ότι η διαδερμική θεραπεία με
τεστοστερόνη βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία και τη σεξουαλική ικανοποίηση σε
γυναίκες που έχουν εκτιμηθεί ως έχουσες διαταραχή σεξουαλικής επιθυμίας. Επιπροσθέτως,
η τοπική κολπική θεραπεία με οιστρογόνα βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με κολεοσπασμό και θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής
(Davis, Worsley, Miller, Parish & Santoro, 2016).
6. Αιτίες έκπτωσης ποιότητας σχέσεων και σεξουαλικότητας στα ζευγάρια
Ποικίλες αιτίες έκπτωσης στην ποιότητα σχέσης με αποτέλεσμα σεξουαλικές δυσλειτουργίες
είναι η στειρότητα των ζευγαριών (Lee, Sun & Chao, 2001),αντιμετωπίζοντας προβλήματα
επικοινωνίας. Ένα άλλο ζήτημα προς συζήτηση είναι η καταφυγή στην παρακολούθηση
πορνογραφικού υλικού, με στόχο την σεξουαλική ικανοποίηση μέσω αυνανισμού και την
ψυχική ανακούφιση για την πρόσκαιρη λύση του σεξουαλικού ζητήματος, πράξη η οποία
αποτελεί συχνό φαινόμενο (Gouvemet et al., 2017) και μπορεί να είναι φορέας πάθησης και
να επηρεάσει την σεξουαλική υγεία του ζεύγους. Επιπροσθέτως, οι άνδρες και οι γυναίκες
με μεγαλύτερες ποσότητες συσσωρευμένου λίπους είναι πιθανότατα πιο επιρρεπής στην
συμπεριφορική έκπτωση και στον περιορισμό της συναισθηματικής ικανοποίησης από την
εικόνα του σώματος. Συμπερασματικά, έχει φανεί ότι όταν το ποσοστό του συνολικού λίπους
αυξάνεται, η σεξουαλική λειτουργία μειώνεται (Milhausen, Buchholz, Opperman & Benson,
2015).
7. Συστημική παρέμβαση σε ζευγάρια
Από την άλλη, σε μια σημαντική μελέτη της σεξουαλικής υγείας στις ΗΠΑ αναδείχθηκε πως
αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική πτυχή της ποιότητας σχέσης για πολλούς συμμετέχοντες,
συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων με όχι τόσο συχνές σεξουαλικές επαφές.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες με όχι τόσο καλή σεξουαλική υγεία ανέφεραν χαμηλότερη
σεξουαλική ικανοποίηση (Flynn et al., 2016). Επίσης, για τις επιθυμίες και τις διαταραχές της
διέγερσης, η χαμηλότερη ψυχική ευημερία προέβλεπε προσωπική δυσφορία, και η
χαμηλότερη ικανοποίηση της σχέσης προέβλεπε άγχος για τον σύντροφο (Hendrickx, Gijs,
Janssen & Enzlin, 2016). Ωστόσο, οι αναλύσεις παλινδρόμησης των Litzinger & Gordon
(2005) κατέδειξαν ότι η επικοινωνία και η σεξουαλική ικανοποίηση προβλέπουν ανεξάρτητα
την προσωπική ικανοποίηση. Εναλλακτικά, εάν τα ζευγάρια έχουν δυσκολία στην
επικοινωνία αλλά είναι σεξουαλικά ικανοποιημένα, θα έχουν μεγαλύτερη συζυγική
ικανοποίηση από ό, τι εάν έχουν μια λιγότερο ικανοποιητική σεξουαλική σχέση. Έτσι, η
σεξουαλική ικανοποίηση μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις της
κακής επικοινωνίας στην ικανοποίηση του γάμου (Byers, MacNeil & Sheila, 1997; SánchezFuentes & Santos-Iglesias, 2016). Επιπλέον, η σχέση μεταξύ σεξουαλικής και οικογενειακής
ικανοποίησης είναι ισχυρότερη για άτομα με περισσότερο άγχος και άτομα με πιο
αγχωμένους συζύγους. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η προσκόλληση συνδέεται
με θεωρητικά προβλέψιμους τρόπους για την οικογενειακή και σεξουαλική ικανοποίηση
(Butzer & Campbell, 2008).
Ακόμη, το μοντέλο Good-Enough Sex των Metz & McCarthy (2007) στηρίζεται στην
οικειότητα η οποία σύμφωνα με αυτό είναι η τελική εστίαση, με τόσο μεγάλη ευχαρίστηση
όσο και
αμοιβαία συναισθηματική αποδοχή, όπως από το περιβάλλον. Το σεξ

Σύγχρονες Έρευνες Παιδοψυχολογίας

390

ενσωματώνεται στην καθημερινή ζωή του ζευγαριού. Η καθημερινή ζωή με τις ευθύνες, τις
πιέσεις και τις συγκρούσεις - παρέχει την ευκαιρία να βιώσουν τις σεξουαλικές
αλληλεπιδράσεις με ένα λεπτό αλλά ταυτόχρονα ξεχωριστό εξατομικευμένο τρόπο. Το
Good-Enough Sex αναγνωρίζει ότι ανάμεσα στα ικανοποιημένα ζευγάρια, η ποιότητα του
σεξ ποικίλλει από μέρα σε μέρα και από πολύ καλή έως μέτρια ή και δυσλειτουργική. Αυτού
του είδους οι λογικές προσδοκίες είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της σεξουαλικής
ικανοποίησης καθώς και ο ''εμβολιασμός'' του ζευγαριού από απογοήτευση και σεξουαλικά
προβλήματα στο μέλλον. Η προοπτική του χρησιμεύει ως βάση για τη σχέση και τη
σεξουαλική ικανοποίηση. Τέλος, οι Krafft, Haeger & Levin (2017) αναδύουν το εύρημα ότι η
αποδοχή της ιδιοσυγκρασίας και των χαρακτηριστικών συνδέεται θετικά με την ικανοποίηση
των ζευγαριών.
8. Συμπεράσματα
Συνολικά, μέσω της αντιστοίχισης των παλαιότερων βιβλιογραφικών πηγών με τις νεότερες
φαίνεται ότι τόσο η στυτική δυσλειτουργία όσο και η πρόκληση κολεοσπασμού οφείλονται
σε φοβικά συναισθήματα, φόβο για τιμωρία, σεξουαλικά παιδικά τραύματα, θρησκευτικούς
περιορισμούς αλλά και καταθλιπτικά συναισθήματα, αντικοινωνικές συμπεριφορές και
άλλους ψυχογενείς παράγοντες (Ward & Ogden, 1994; Maurer, 2005). Σημαντικά αίτια για
την εμφάνιση σεξουαλικών δυσλειτουργιών είναι ο ρόλος της στειρότητας των ζευγαριών
(Lee, Sun & Chao, 2001), η οποία φαίνεται να προκαλεί επικοινωνιακά προβλήματα. Ένα
άλλο ζήτημα προς συζήτηση είναι η καταφυγή στην παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού,
επιδιώκοντας τις σεξουαλικές ικανοποιήσεις μέσω αυνανισμού και τα συναισθήματα
ανακούφισης για τη σεξουαλική δυσλειτουργία, πράξη η οποία αποτελεί συχνό φαινόμενο
(Gouvemet et al., 2017) και δύναται να αποτελέσει φορέας πάθησης και να επηρεάσει την
σεξουαλική υγεία του ζεύγους. Επιπροσθέτως, έχουν συγκεντρωθεί δεδομένα και για τα δύο
φύλα με αυξημένη συσσώρευση λίπους είναι πιο επιρρεπής σε συναισθηματικές και
συμπεριφορικές εκπτώσεις και περιορίζονται ως προς την συναισθηματική ικανοποίηση από
την εικόνα του σώματός τους (Milhausen, et al., 2015).
Η τεχνική του αισθητηριακού εστιασμού είναι μια αποτελεσματική θεραπευτική
παρέμβαση για την επίλυση σεξουαλικών δυσλειτουργιών καθώς παρέχει την δυνατότητα
απόταξης του άγχους που σχετίζονται με τη σεξουαλική διαδικασία (Masters & Johnson,
1970; Rioux et al., 2000; Vagifem 2003; Hoffman et al.,2003). Εν συνεχεία, πιο άμεση
επίλυση παρέχουν τα προγράμματα γνωσιακής προσέγγισης, μετατρέποντας τα αγχώδη ή
ενοχικά σχήματα και τις στάσεις για την σεξουαλική πράξη σε αποδεκτά και ευχάριστα
(Bennet, 2006). Επιπροσθέτως, οι διαπροσωπικές παρεμβάσεις κατέχουν σημαντική θέση,
παρέχοντας επίλυση σε ζητήματα κυριαρχίας, οικειότητας, εμπιστοσύνης ή απουσίας της
σεξουαλικής έλξης (Rosen & Leiblum, 2001).Ακολούθως, η ιατρική παρέμβαση δύναται να
παρέχει υποστηρικτική λύση της δυσλειτουργίας (Davis, et al., 2016). Τέλος, οι συστημικές
θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως η τεχνική ‘’Good-Enough Sex’’ υποδικνυει ότι τα
ικανοποιημένα ζευγάρια, εναλλάσσουν ποιοτικά την σεξουαλική πράξη καθημερινά και
βασίζονται στην ένταξή της στους ρυθμούς της καθημερινότητας (Metz & McCarthy, 2007).
Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι τόσο η καλύτερη επικοινωνία του ζευγαριού και η
σταθερότητα της σχέσης όσο και η αποκάλυψη συγκεκριμένων σεξουαλικών συμπαθειών και
αντιπαθειών συνδέονταν με αυξημένη σεξουαλική ικανοποίηση (Sprecher, 2002). Γεγονός
που υποδεικνύει την σημαντικότητα έκφρασης συναισθημάτων και για τους δύο συντρόφους
σχετικά με την σεξουαλική δυσλειτουργία που βιώνει ο καθένας ή ο ένας να επιλέγει να το
μοιραστεί με τον άλλον και σαν κοινή ανάγκη να προσπαθήσουν να το ξεπεράσουν (Byers &
Macneil, 1997). Το σύνολο των σεξουαλικών προβλημάτων δύνανται να λυθούν, όμως αυτό
που αποτελεί προϋπόθεση είναι να εκφράζεται από τον πάσχοντα ή την παθούσα έχοντας
υπόψη το καθολικό δικαίωμα για την σεξουαλική ικανοποίηση και απόλαυση, αλλά και τις
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εκφράσεις των ηδονιστικών κορυφώσεων οι οποίες αναζητούν λύση και έκφραση. Ακόμη, οι
συνειδητοποιήσεις και οι πτυχές αποδοχής της ιδιοσυγκρασίας των χαρακτηριστικών των
ατόμων προβλέπουν την ικανοποίηση από τη σχέση (Krafft, Haeger & Levin,2017). Ενώ,
φαίνεται ότι η ταυτόχρονη χρήση ενεργών θεραπειών θα μπορούσε να βελτιώσει την
ανταπόκριση της θεραπείας των σεξουαλικών διαταραχών (Farmer, Yoon & Goldstein,
2016).
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«Η Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ: η Περίπτωση της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής ως προς τα Ναρκωτικά»
Περίληψη:
Τα ναρκωτικά έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για διάφορες κοινωνικές ομάδες
(θρησκευτική, επιστημονική κ.α.). Η κύρια διάκρισή τους γίνεται με βάση τη φαρμακολογική
τους ιδιότητα. Οι παράγοντες επίδρασης στην έναρξη χρήσης ναρκωτικών δεν είναι
απολύτως καθορισμένοι. Η ιστορική αναδρομή λήψης κατασταλτικών μέτρων για τα
ναρκωτικά σηματοδοτείται στις αρχές του 20ου αιώνα, ύστερα από Διεθνή παρέμβαση. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού στις αρχές των δεκαετιών
‘70 και ‘80 με την Συνθήκη του Μάαστριχτ να αποτελεί καμπή στη λήψη κοινοτικών
δράσεων για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών.
Η άσκηση πολιτικής για τα ναρκωτικά γίνεται σε εθνικό επίπεδο, με τις Διεθνείς
Συμβάσεις και τα Ευρωπαϊκά κείμενα να αποτελούν το πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται
και λειτουργούν οι εθνικές πολιτικές. Οι παρεμβάσεις ελέγχου στηρίζονται σε μέτρα για τη
μείωση της ζήτησης και της προσφοράς. Η Ελλάδα σε σύγκρισή με τις Κάτω Χώρες υιοθετεί
διαφορετική πολιτική για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Μεταξύ των δύο χωρών
παρατηρούνται τόσο ομοιότητες όσο και διαφορές που οφείλονται κυρίως στη διαφορετική
ιστορική και πολιτισμική εικόνα και κουλτούρα της κοινωνίας τους.
Λέξεις κλειδιά: Ναρκωτικά, Πολιτική αντιμετώπισης ναρκωτικών, Ελλάδα, Κάτω Χώρες
Abstract:
Drugs have been studied by various social groups (religious, scientific, etc.). The principal
distinction is based on their pharmacological properties. The factors effecting the initiation of
drug use is not completely defined. For the first time, in the beginning of 20th century,
repressive measures appear for drugs, after International intervention. The European Union
begins to face addiction problems in the early decades of 70s and 80s with the Maastricht
Treaty to be a turning point in making Community measures to counter drugs.
Drug policy takes part at national level, with international conventions and European
texts to be the framework on which national policies are based and operated. The control
interventions are based on measures to reduce demand and supply. Greece in comparison
with Netherlands adopts different policies for dealing drugs. Between the two countries there
are so much similarities as well as differences that are mainly due to the different historical
and cultural image and culture of their society
Keywords: Drugs; Drug policy; Greece; Netherlands
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1. Τα Ναρκωτικά
Για τα ναρκωτικά, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες εκπροσωπούμενες από πολλά επίπεδα
εκφάνσεων της ανθρώπινης κοινωνίας. Ειδικότερα για την επιστημονική ερμηνεία της λέξης
«ναρκωτικά» και κατ’ επέκταση της εννοιολογικής της σημασίας έχουν δοθεί συνυφασμένοι
μεταξύ τους ορισμοί. Ήδη το 1967 ο Modell (1967, όπως παραπέμπεται στον Stanley 1975 σ.
7) περιγράφει τα ναρκωτικά ως «κάθε ουσία που από τα χημικά χαρακτηριστικά του αλλάζει
τη δομή και τη λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού». Έκτοτε έχουν γίνει προσπάθειες
προσδιορισμού του όρου «ναρκωτικά» από πολλούς επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών
ειδικοτήτων. Όπως αναφέρει ο Τούντας (2004) ο όρος «ναρκωτικά» περιγράφεται ως: «οι
νομικές ή παράνομες ουσίες, χημικής ή φυσικής προέλευσης, οι οποίες είναι σε θέση να
προκαλέσουν φυσική, διανοητική ή συναισθηματική αλλοίωση». Οι Σκαπινάκης και
Μιχάλης (2008) αναφέρουν ότι γίνεται λόγος για τα «ναρκωτικά», «όταν χρησιμοποιεί
κανείς αυτές τις ουσίες με σκοπό να βρεθεί κάτω από την επήρειά τους», ενώ πιο πρόσφατα
η Moelker (2010) αναφέρει πως τα «ναρκωτικά» «επηρεάζουν την κατάσταση του νου και
για αυτό χρησιμοποιούνται». Τα ναρκωτικά κατηγοριοποιούνται με πολλούς τρόπους
επικρατέστερος των οποίων είναι η διάκριση με βάση τη φαρμακολογική τους ιδιότητα σε
:διεγερτικά , κατασταλτικά και παραισθησιογόνα.
2. Ιστορική Αναδρομή της Καταστολής των Ναρκωτικών
Η ιστορική αναδρομή της καταστολής των ναρκωτικών ξεκινά από την Διεθνή σύγκλιση
επιτροπής για το όπιο το 1909 στη Σαγκάη , υποκινούμενη από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη
μελέτη «The American Disease-Origins of Narcotic Control» του David Musto (όπως
παρατίθεται στον Boekhout van Solingue σ.12), ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι ΗΠΑ
εμφάνισαν μια σειρά από «κοινωνικές φοβίες» ενοχοποιώντας τη χρήση ναρκωτικών. Αυτές
οδήγησαν στη θέσπιση νόμου κατά του οπίου στην Αμερική το 1914, νόμος Harrison.
Ωστόσο, οι κοινωνικές φοβίες δεν ήταν η μόνη κινητήρια δύναμη για την απαγόρευση του
οπίου. Το χριστιανικό κίνημα και η εγκράτεια σε αυτές τις ουσίες, καθώς και η πεποίθηση
ότι η ηθική μπορεί να νομοθετηθεί από τον νόμο και την εξουσία του κράτους, ήταν μερικές
επιπρόσθετες ισχυρές δυνάμεις που καθόρισαν την τελική απόφαση της απαγόρευσης (Cohen
1993). Σύμφωνα με τον Friendrichs (2008 σ.113) μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου πολέμου,
οι ΗΠΑ εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά εθισμένων, εντείνοντας ακόμα περισσότερο την επιθυμία
για απαλλαγή από το ελεύθερο εμπόριο των ναρκωτικών.
Η σύγκλιση στη Σαγκάη οδήγησε στη πραγματοποίηση άλλων δύο παρόμοιων
διεθνών συγκλίσεων στη Χάγη και τη Γενεύη , το 1912 και 1925 αντίστοιχα, οι οποίες και
αποτέλεσαν τη βάση των τριών ισχυόντων διεθνών συμβάσεων: Σύμβαση για τα ναρκωτικά
το 1961, έτσι όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλό του 1972, τη Σύμβαση για τις
ψυχοτρόπες ουσίες το 1971 και τη Σύμβαση κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών
και ψυχοτρόπων ουσιών το 1988. Η Ευρώπη αρχίζει να έρχεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα
των ναρκωτικών στις αρχές της δεκαετίας του 80, όπου και λαμβάνονται οι πρώτες
κοινοτικές δράσεις, όπως η ίδρυση της Stewart –Clark committee, σκοπός της οποίας ήταν η
περαιτέρω εξερεύνηση του προβλήματος και η ίδρυση της Ευρωπαϊκής επιτροπής
καταπολέμησης των ναρκωτικών το 1989, ύστερα από προτροπή του τότε γάλλου προέδρου
Μιτεράν. Σύμφωνα με τον Estievenart (1995 σ. 51) η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας
(EUROPOL) και της μονάδας της για τα ναρκωτικά το 1994, σηματοδότησε μαζί με την
Συνθήκη του Μάαστριχτ το σημαντικότερο σημείο καμπής και έναρξης της κοινοτικής
δράσης για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Έκτοτε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το
1999 και τη Συνθήκη της Λισαβόνας το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει το δικό
της πλαίσιο πολιτικής αντιμετώπισης των ναρκωτικών.
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3. Η Άσκηση της Πολιτικής των Ναρκωτικών και ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Η άσκηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά γίνεται ως επί τον πλείστον σε εθνικό επίπεδο.
Κάθε χώρα υιοθετεί τη δική του πολιτική διαμορφώνοντάς τη ανάλογα με το υπόβαθρο της
κοινωνίας του (πολιτικό, κοινωνικό). Ο ρόλος τόσο του διεθνούς όσο και του ευρωπαϊκού
πλαισίου είναι κυρίως υποστηρικτικός. Ειδικότερα, το διεθνές πλαίσιο παρέχει τη νομική
δομή ενός διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών μέσα από τη θέσπιση κανόνων που
οφείλουν τα συμβαλλόμενα κράτη να εφαρμόζουν και να υιοθετούν. Κάθε συμβαλλόμενο
κράτος οφείλει, σύμφωνα με τους Bewley-Taylor και Jelsma (2012, σελ 2), να ενσωματώσει
στο εθνικό του δίκαιο, τις διατάξεις της Συνθήκης για τη Νομοθετική Μεταρρύθμιση των
Πολιτικών για τα Ναρκωτικά. Από την άλλη το ευρωπαϊκό πλαίσιο στηρίζεται στην αρχή της
επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ επεμβαίνει μόνο εφόσον το κράτος δεν μπορεί
να ολοκληρώσει επιτυχώς μία δράση. Η ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη εδραιώνουν τη
συνεργασία τους μέσα από τη σύναψη ευρωπαϊκών στρατηγικής για τα ναρκωτικά , με τα
σχέδια δράσης του και τις δύο αποφάσεις πλαίσιο :2004/757/ΔΕΥ, για τη θέσπιση ελαχίστων
κυρώσεων και 2005/387/ΔΕΥ, για τις ψυχοτρόπες ουσίες.
Για την πολιτική των ναρκωτικών υιοθετήθηκαν δύο μορφές προσεγγίσεων ως προς
την εφαρμογή της πολιτικής για την αντιμετώπιση τους. Όπως αναφέρει ο Wodak (2007, σελ
59), η διεθνής κοινότητα επέλεξε μια δεοντολογική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στα μέτρα
ενώ κάποια κράτη, όπως οι Κάτω Χώρες, επέλεξαν μια συνεπειοκρατική προσέγγιση
δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στο τελικό αποτέλεσμα, παρά στην επιλογή των μέτρων. Τα
τελευταία χρόνια, η εμφανής αποτυχία της διεθνούς πολιτικής απαγόρευσης των
ναρκωτικών, ύστερα από τις αρνητικές συνέπειες που επέφεραν οι πολιτικές μείωσης της
ζήτησης (μείωση μέτρων που φαντάζουν υπέρμαχα της νομιμοποίησης σαν το πρόγραμμα
παροχής βελόνων) και μείωσης της προσφοράς (επίδραση «μπαλόνι», επιπτώσεις στα
ανθρώπινα δικαιώματα), οδήγησε περισσότερα κράτη προς τη συνεπειοκρατική προσέγγιση
(Wodak 2003, Barrett 2010). Η μεταστροφή αυτή υποδηλώνει την ανάγκη για μία εκ νέου
καθοδήγηση προς τα κράτη και μία αναμόρφωση των διεθνών συμβάσεων για τα ναρκωτικά
που θα αντιπροσωπεύει την σημερινή εποχή. Υπάρχουν όμως δύο προβλήματα που πρέπει να
ξεπεραστούν. Το πρώτο είναι το διαφορετικό σημείο αναφοράς πάνω στο οποίο οικοδομείται
η βάση των εθνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Για παράδειγμα,
στόχος της πολιτικής των Κάτω Χωρών είναι η «μείωση της βλάβης». Αντίθετα για τη
Σουηδική κυβέρνηση ο στόχος είναι «μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά» (Chatwin
2007).
Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ένταξη της πολιτικής για τα ναρκωτικά σε επιμέρους
ευρωπαϊκές πολιτικές καθορίζοντας κάθε φορά διαφορετικό βαθμό αρμοδιότητας των
ευρωπαϊκών οργάνων ως προς της λήψη μέτρων. Η λύση που προτείνεται είναι η δημιουργία
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής αυτής καθαυτής για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, η οποία
θα εμπερικλείει όλες τις αναφορές που γίνονται σήμερα για τα ναρκωτικά σε άλλους
ευρωπαϊκούς τομείς πολιτικής. Η άσκηση της πολιτικής αυτής θα γίνεται συγκεντρωτικά.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα: πρώτον την αρμονικότερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη
συνεργασιών μεταξύ των κρατών μελών και δεύτερων την ενσωμάτωση πιθανών
εξωτερικοτήτων και οικονομιών κλίμακας, συχνό φαινόμενο αποκεντρωμένων πολιτικών.
Για παράδειγμα coffee shops, πρόγραμμα ανταλλαγής βελόνων.
4. Οι Παρεμβάσεις Ελέγχου των Ναρκωτικών
Οι παρεμβάσεις ελέγχου των ναρκωτικών, σύμφωνα με τη Lambropoulou (2003 σ.19) και το
Εθνικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες. Η πρώτη αφορά δράσεις που στοχεύουν στη μείωση της προσφοράς, μέσω της
επιβολής του νόμου, ενώ η δεύτερη, σε δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση της ζήτησης,
μέσω της πρόληψης, της θεραπείας, της μείωση της βλάβης και της κοινωνικής επανένταξης.
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Ειδικότερα, Ελλάδα και Κάτω Xώρες, ως προς τις δράσεις για την μείωση της
προσφοράς, μέσω της επιβολής του νόμου, εμφάνισαν τόσο διαφορές και όσο και
ομοιότητες. Για την Ελλάδα η πολιτική που υιοθετήθηκε βασίστηκε στην αρχή της
απαγόρευσης, σε μια κατασταλτική πολιτική, όπου κυριαρχεί η αρχή της νομιμότητας.
Αντίθετα για τις Κάτω Χώρες η πολιτική που ακολουθείτε είναι πιο φιλελεύθερη
στηριζόμενη στην μείωση της βλάβης (Kooyman, 1984). Χαρακτηριστική διάφορα των
Κάτω Χωρών με την Ελλάδα είναι η διάκριση των ναρκωτικών ουσιών σε σκληρά και
μαλακά και η πολιτική ανοχής που ακολουθείται με την δημιουργία coffee shop. Ωστόσο και
οι δύο χώρες απαγορεύουν την κατοχή , παράγωγη εξαγωγή και εισαγωγή των ναρκωτικών.
Ως προς τις δράσεις μείωσης της ζήτησης παρατηρούνται παραπάνω ομοιότητες από
τι διαφορές. Και οι δύο χώρες εφαρμόζουν καθολικά προγράμματα πρόληψης μέσω της
εκπαίδευσης, παρέχουν τρεις τύπους θεραπείας εμπεριέχοντας το κομμάτι της κοινωνικής
επανένταξης καθώς και λήψη μέτρων που αφορούν την μείωση της βλάβης. Η κύρια διαφορά
τους είναι ότι οι Κάτω Χώρες φαίνονται πιο εξοικειωμένες με το ζήτημα των ναρκωτικών
εφαρμόζοντας και ενδεδειγμένους ή επικεντρωμένους τύπους προγραμμάτων πρόληψης
(υιοθετώντας ξένα μοντέλα), η χρηματοδότηση προέρχεται από διαφορετική πηγή για κάθε
χώρα και η άσκηση της πολιτικής, όπου για την μεν Ελλάδα γίνεται κεντρικά ενώ για τις
κάτω χώρες αποκεντρωμένα.
5. Συμπεράσματα
Εν κατακλείδι, το πρόβλημα των ναρκωτικών και η ανάγκη εφαρμογής μέτρων
αντιμετώπισής του φαίνεται να απασχόλησε όλα τα υπαρκτά επίπεδα λήψης αποφάσεων
(διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό). Σήμερα, η πολιτική για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών
στηρίζεται και λειτουργεί στην ύπαρξη ενός γενικού πλαισίου υπό το πρίσμα των διεθνών
Συμβάσεων, σύμφωνα με το οποίο οφείλουν να λειτουργούν όλα τα συμβαλλόμενα κράτη.
Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, με το ρόλο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι κυρίως υποστηρικτικός και επικουρούμενος των εθνικών
πολιτικών των κρατών μελών της. Για την άσκηση της πολιτικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
επιλέγονται νομικές πράξεις δεσμευτικού ή μη δεσμευτικού χαρακτήρα προς τα κράτη μέλη.
Το τρέχων πολιτικό και νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη
μέλη ενεργούν και συνεργάζονται είναι οι ευρωπαϊκές στρατηγικές με τα σχέδια δράσης τους
και οι δύο Αποφάσεις-Πλαίσια.
Η εμφανής αποτυχία της διεθνούς πολιτικής απαγόρευσης των ναρκωτικών, ύστερα
από τις αρνητικές συνέπειες που επέφεραν οι πολιτικές μείωσης της ζήτησης και μείωσης της
προσφοράς υποδηλώνει την ανάγκη για μία εκ νέου καθοδήγηση προς τα κράτη και μία
αναμόρφωση των διεθνών συμβάσεων για τα ναρκωτικά που θα αντιπροσωπεύει την
σημερινή εποχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να πάρει σοβαρές αποφάσεις γύρω από την
εξέλιξη της πολιτικής των ναρκωτικών, αλλάζοντας τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας της,
αν και δύσκολο, δεδομένου των δυσκολιών που δημιουργούνται.
Όσον αφορά το αποτελεσματικότερο σημείο άσκησης της πολιτικής για την
αντιμετώπιση των ναρκωτικών, αυτό που προτείνεται είναι η λήψη μέτρων μέσα από ένα
συγκεντρωτικό σύστημα. Η ΕΕ έχει τις προδιαγραφές να αποτελέσει το χώρο και το κεντρικό
πολιτικό άξονα για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η ΕΕ θα είναι υπεύθυνη για την επιβολή και την
εφαρμογή των διεθνών προτύπων, διατηρώντας μια στάση ουδετερότητας ως προς την
επιλογή φιλελεύθερης ή κατασταλτικής πολιτικής για τα ναρκωτικά. Με αυτόν τον τρόπο
όλα τα μέτρα που θα εκτελούνται, ακόμα και αυτά που φαίνεται να παρεκκλίνουν των
διεθνών προτύπων θα κρίνονται με βάση την αποτελεσματικότητα τους. Η σύγκλιση και ο
συντονισμός θα αποτρέψει πρώτον, την εμφάνιση και τη δημιουργία «εξωτερικοτήτων» και
οικονομιών κλίμακας, και δεύτερον τη σύγχυση ως προς το βαθμό αρμοδιότητας των
ευρωπαϊκών οργάνων, ως προς τη λήψη μέτρων, από την ένταξη της ευρωπαϊκής πολιτικής
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για τη αντιμετώπιση των ναρκωτικών σε επιμέρους ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα παραπάνω θα
οδηγήσουν σε μια αποτελεσματικότερη άσκηση πολιτικής. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να
είναι εφικτό αν δεν υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική μελέτη και έρευνα.
Στη συγκριτική παράθεση των δύο Ευρωπαϊκών χωρών, Ελλάδας και Κάτω Χωρών,
εξετάζονται οι μορφές παρεμβάσεων ελέγχου των ναρκωτικών έτσι όπως αναδεικνύονται
από τα δύο είδη άσκησης πολιτικής για τα ναρκωτικά, φιλελεύθερης και κατασταλτικής. Ως
προς τις δράσεις που στοχεύουν στη μείωση της προσφοράς , μέσω της επιβολής του νόμου,
οι δύο χώρες φαίνεται να εμφανίζουν τις περισσότερες διαφορές. Κύρια διαφορά είναι ο
διαχωρισμός των ναρκωτικών, στις Κάτω Χώρες, ανάλογα με τη φύση τους, σε «σκληρά»
και «μαλακά». Επιπλέον, για τις Κάτω Χώρες η χρήση ναρκωτικών ουσιών επιτρέπεται στα
πλαίσια της πολιτικής «ανοχής» (η δημιουργία των coffee shop) που εφαρμόζουν οι τοπικές
αρχές στις περιφέρειες τους. Η αποποινικοποίηση χρήσης ορισμένων ναρκωτικών ουσιών
(κάνναβη) είναι ακόμα μια διαφορά που παρατηρείται στις Κάτω Χώρες σε σχέση με την
Ελλάδα και το ελληνικό ποινικό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά και για οι δύο χώρες
χαρακτηρίζουν ως «εγκληματική πράξη» την πώληση, κατοχή, παραγωγή και εισαγωγή ή
εξαγωγή ναρκωτικών ουσιών.
Οι δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση της ζήτησης, μέσω της πρόληψης, της
θεραπείας, της μείωση της βλάβης και της κοινωνικής επανένταξης, οι δύο ευρωπαϊκές
χώρες εμφανίζουν περισσότερα κοινά στοιχεία παρά διαφορές. Τα μέτρα πρόληψης που
εφαρμόζονται έχουν τη μορφή καθολικών παρεμβάσεων με τις δύο χώρες να δίνουν έμφαση
στη προώθηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την πρόληψη των
ναρκωτικών ουσιών. Οι Κάτω Χώρες και η Ελλάδα, φαίνεται να παρέχουν εξίσου και τους
τρεις τύπους θεραπείας: ψυχοκοινωνικά προγράμματα, υποκατάσταση OST και
αποτοξίνωση. Βασική διαφορά τους είναι ο τρόπος άσκησης της πολιτικής για τις
παρεμβάσεις θεραπείας, όπου για την μεν Ελλάδα η άσκηση γίνεται κεντρικά, ενώ για τις
Κάτω χώρες η άσκηση γίνεται σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Η κοινωνική επανένταξη
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προγραμμάτων θεραπείας που εφαρμόζονται από τις
δύο ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, η μείωση της βλάβης, για τις Κάτω Χώρες, αποτελεί κεντρική
ιδέα της πολιτικής της για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών εν αντιθέσει με την Ελλάδα η
οποία εφαρμόζει ανάλογα μέτρα μόνο τα τελευταία χρόνια. Τα προγράμματα ανταλλαγής
βελόνων που εφαρμόζονται είναι από τα κυριότερα προγράμματα μείωσης της βλάβης.
Επομένως, οι δύο χώρες παρουσιάζουν ορατές διαφορές και ομοιότητες ως προς την
εφαρμογή παρεμβάσεων μείωσης της προσφοράς, μέσω της επιβολής του νόμου, αλλά και
ως προς την μείωση της ζήτησης, μέσω της πρόληψης, της θεραπείας, της κοινωνικής
επανένταξης και της μείωσης της βλάβης. Η εμφάνιση των διαφορών αυτών εντοπίζεται κάθε
φορά σε διαφορετική αιτία, όπως η ιστορική και η κοινωνική εικόνα που παρουσιάζει η κάθε
χώρα. Η συγκριτική παράθεση μεταξύ της Ελλάδας και των Κάτω Χωρών δεν επιτρέπει την
εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη αποτελεσματικότερη εθνική πολιτική. Ωστόσο, η
διεξαγωγή και άλλων παρόμοιων συγκρίσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελλοντικά θα βοηθούσε στην εμφάνιση καθολικότερων
συμπερασμάτων ως προς την καταλληλότερη πολιτική αντιμετώπισης των ναρκωτικών.
Επιπρόσθετα, η δημιουργία μιας κεντρικής Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ναρκωτικά, έτσι
όπως προτάθηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, θα μπορούσε να συμβάλει θετικά
στη συγκριτική μελέτη των εθνικών πολιτικών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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