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Εισαγωγή 

Ο σκοπός του IO3 είναι η ανάπτυξη ενός προγράμματος με στόχο την εκπαίδευση μιας 
νέας γενιάς δημιουργικών και καινοτόμων επαγγελματιών στον τομέα της 
επαγγελματικής συμβουλευτικής,  ικανών να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις 
κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προκλήσεις και να μετατρέψουν τη γνώση και τις ιδέες σε περισσότερο 
πελατοκεντρικές υπηρεσίες προς όφελος διαφορετικών ομάδων- στόχων και χρηστών των 
υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του προγράμματος κατάρτισης, οι εταίροι του 
προγράμματος προχώρησαν σε έρευνα και ανάλυση σχετικά με τον ορισμό και τους 
παράγοντες της κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης (SEI), σε ανασκόπηση των 
θεωριών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ερμηνεία και τις διαστάσεις της, καθώς 
και σε διερεύνηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών κατάρτισης και των σχετικών 
εργαλείων, ώστε να αναπτυχθούν συγκεκριμένες στρατηγικές και μέθοδοι για τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (IO1). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση αναγκών 
σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των συμβούλων σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του IO2, 
για να διαπιστωθεί πόσο σημαντικές θεωρούν οι επαγγελματίες τις κοινωνικό-
συναισθηματικές δεξιότητες, πώς σχετίζονται με τις απαιτήσεις της καθημερινής 
πρακτικής τους και επιπλέον εάν υπάρχει συστηματική έλλειψη ορισμένων κοινωνικό-
συναισθηματικών δεξιοτήτων, στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο καθορισμός των ενοτήτων 
κατάρτισης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του IO1, 13 κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες 
προσδιορίστηκαν ως σημαντικές για την αποτελεσματικότητα του συμβούλου 
σταδιοδρομίας. Για στρατηγικούς σκοπούς, οι 13 κοινωνικό-συναισθηματικές δεξιότητες 
κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε ομάδες, ως εξής: 

1. Δεξιότητες ενσυναίσθησης: Συναισθηματική ενσυναίσθηση και αντίληψη της 
προοπτικής του άλλου/Γνωστική ενσυναίσθηση 

2. Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων: Κατανόηση συναισθημάτων, συναισθηματική 
αυτογνωσία και συναισθηματικός αυτοέλεγχος 

3. Δεξιότητες Διαχείρισης Διαφορετικότητας: Κοινωνικό ενδιαφέρον, Ανοχή, 
Διαφορετικότητα και διαπολιτισμική επάρκεια 

4. Δεξιότητες ενεργούς ακρόασης: Προσοχή & Ενεργός ακρόαση 

5. Δεξιότητες Συνεργασίας: Συνεργασία, Επίλυση Συγκρούσεων 

Τα αποτελέσματα της έρευνας IO2 έδειξαν ότι όλες οι ομάδες είχαν προτεραιότητα στις 
ανάγκες κατάρτισης των συμβούλων, υποδεικνύοντας ότι οι τελευταίοι θεωρούν 
σημαντικούς και τους πέντε τομείς κοινωνικό-συναισθηματικής δεξιότητας. Ως 
αποτέλεσμα, το έργο STRENGTh περιλαμβάνει  καινοτόμες ενότητες κατάρτισης και για 
τις πέντε ομάδες κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 
αποτελείται από 5 ενότητες κατάρτισης όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

Κάθε ενότητα έχει τέσσερα σκέλη: ένα θεωρητικό, που καλύπτεται από την ανασκόπηση 
της σχετικής σύγχρονης βιβλιογραφίας, ένα πρακτικό-βιωματικό, το οποίο περιλαμβάνει 
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μελέτες περίπτωσης και βιωματικές ασκήσεις, ένα σκέλος αξιολόγησης και ένα για 
περαιτέρω μελέτη. Συγκεκριμένα, η δομή του περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

Α. Θεωρητικό υπόβαθρο, όπου παρουσιάζονται σημαντικοί ορισμοί, αρχές και χρήσιμες 
πληροφορίες για μεθόδους βελτίωσης των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων 

Β. Δραστηριότητες για τη βελτίωση: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνικό-
συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύσσεται καλύτερα μέσα από την πρακτική ενασχόληση 
με δραστηριότητες, από τη «μάθηση μέσα από την πράξη» (“learning by doing” Cockburn-
Wootten & Cockburn, 2011) και μέσω χρήσης πρότυπων παραδειγμάτων, οι 
δραστηριότητες του προγράμματος επικεντρώνονται κυρίως στη χρήση συμμετοχικών 
δραστηριοτήτων και ασκήσεων. Επιπλέον, οι δραστηριότητες του προγράμματος 
βασίζονται σε μεθόδους που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στη βελτίωση των 
κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων, όπως προέκυψαν από το IO1. Πιο συγκεκριμένα, 
από τις αναλύσεις των υφιστάμενων μεθόδων, οι δραστηριότητες κατάρτισης έχουν ως 
βάση τις ακόλουθες αρχές και μαθησιακές έννοιες: 

 Γνωστική εκπαίδευση 

 Γνωστική και Συμπεριφορική εκπαίδευση 

 Παιχνίδι ρόλων, πειραματισμός 

 Αυτοαντίληψη / Ευσυνειδητότητα 

 Ανατροφοδότηση και εποπτεία/ανασκόπηση 

 Κρίσιμα περιστατικά 

Γ. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, που περιλαμβάνουν 5 ερωτήσεις για τον έλεγχο του κατά 
πόσο οι εκπαιδευόμενοι έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της εκπαιδευτικής 
ενότητας και, 

Δ. Πηγές για περαιτέρω μελέτη και βιβλιογραφικές αναφορές. 

 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

Συμβούλους που ειδικεύονται στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

Επαγγελματίες με περισσότερα από 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον επαγγελματικό 
προσανατολισμό 

Αποφοίτους και φοιτητές τμημάτων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

 

Υλοποίηση προγράμματος 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα STRENGTh θα έχει τη μορφή ενός σύγχρονου και ασύγχρονου 
webinar, αλλά θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί σε  τάξη σε πραγματικό χρόνο. 

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, 
προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα να καταρτιστεί 
ανεξάρτητα από περιοριστικούς παράγοντες, όπως η υποχρέωση της φυσικής του 
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παρουσίας σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα είναι 
διαθέσιμο ανά διδακτική ενότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του STRENGTh. 

Ένας ειδικός στον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος θα είναι ο εκπαιδευτής, θα 
είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία του περιεχομένου των ενοτήτων. Θα καθοδηγήσει τους 
εκπαιδευόμενους πώς να περιηγηθούν στις διαφορετικές ενότητες.  

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να μελετήσουν το θεωρητικό μέρος κάθε ενότητας 
ασύγχρονα σε μορφή  pdf σημειώσεων, πριν από την έναρξη του πρακτικού μέρους. 

 Για το πρακτικό μέρος της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα καθοδηγούνται από τον 
εκπαιδευτή πώς να εφαρμόσουν τις βιωματικές ασκήσεις και στη συνέχεια θα συζητήσουν 
την εμπειρία τους. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτή, είτε 
σε ομάδες είτε ατομικά. Ο εκπαιδευτής εξηγεί τις οδηγίες κάθε δραστηριότητας και 
διευκολύνει τη διαδικασία αναστοχασμού. 

Ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται στην πλατφόρμα κατάρτισης για να 
περιηγηθούν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες 
είναι διαδραστικές και διαφορετικών μορφών, όπως drag and drop, διαδικτυακή 
συμπλήρωση φόρμας, αίθουσες συσκέψεων για ομαδικές δραστηριότητες, απαντήσεις 
πολλαπλών επιλογών, φόρμες «post-it» κ.λπ., προκειμένου να γίνει η εκπαίδευση πιο 
ενδιαφέρουσα. Το υλικό θα είναι επίσης διαθέσιμο σε μορφή που θα μπορεί να το 
«κατεβάζουν» οι εκπαιδευόμενοι (για χρήση εάν η εκπαίδευση υλοποιηθεί σε πραγματική 
τάξη). 

Στο τέλος κάθε ενότητας, ο εκπαιδευόμενος καλείται να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά το 
αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 
αληθή / ψευδή δήλωση, κτλ. 

Επιπλέον, πριν και μετά το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ένα έντυπο 
αξιολόγησης για να καταδειχθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα του 
προγράμματος στην ανάπτυξη των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων των 
συμβούλων σταδιοδρομίας. 

 

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: 34 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 5,5 ώρες, 
Ασκήσεις: 26 ώρες, Αξιολόγηση: 2,5 ώρες) 

 

Ενότητα 1 Δεξιότητες Ενσυναίσθησης: 6 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, Ασκήσεις: 4,5 
ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες) 

Ενότητα 2 Δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων: 6,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, 
Ασκήσεις: 5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες) 

Ενότητα 3 Δεξιότητες διαχείρισης διαφορετικότητας: 6,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, 
Ασκήσεις: 5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες) 

Ενότητα 4: Δεξιότητες ενεργούς ακρόασης: 8,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1,5 ώρα, Ασκήσεις: 
6,5 ώρες, Αξιολόγηση: 0,5 ώρες) 

Ενότητα 5: Δεξιότητες Συνεργασίας: 6,5 ώρες (Θεωρητικό μέρος: 1 ώρα, Ασκήσεις: 5 ώρες, 
Αξιολόγηση: 0,5 ώρες) 



 

 

P. 7 of 174 

 

Ενότητα 1: Ενσυναίσθηση  

 

Σύντομη περιγραφή 

Σκοπός της ενότητας είναι να σας εξοικειώσει με τις βασικές θεωρητικές γνώσεις και τη 

μεθοδολογία για την βελτίωση των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την 

ανάγκη εφαρμογής δεξιοτήτων ενσυναίσθησης στην καθημερινή σας συμβουλευτική πρακτική 

προκειμένου να παρέχετε ποιοτικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στους 

πελάτες σας. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Η εκπαίδευση στοχεύει να βοηθήσει τους συμβούλους: 

 να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συζητούν λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα και 

τις ανάγκες του άλλου. 

 να είναι σε θέση να δείχνουν κατανόηση απέναντι στην άποψη και τα συναισθήματα των άλλων 

και να αποδέχονται τους άλλους όπως είναι. 

 να μπορούν να αντιλαμβάνονται τις πληροφορίες που δεν εκφράζει ο πελάτης  

 να είναι σε θέση να δημιουργήσουν θετικό κλίμα αποδοχής μέσω της προσοχής και του 

σεβασμού. 

 να είναι σε θέση να επικεντρωθούν στο πώς αισθάνεται ένα άτομο και γιατί αισθάνεται έτσι. 

 να μπορούν να εφαρμόζουν δεξιότητες ενσυναίσθησης στην καθημερινή συμβουλευτική 

πρακτική για την υποστήριξη των ωφελουμένων τους 
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1.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 

Ορισμοί 

 

Ενσυναίσθηση 

 

Η έννοια της ενσυναίσθησης ήταν κεντρική στο έργο του to Carl Rogers, γνωστού ανθρωπιστή 
ψυχολόγου. Ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τη σημασία της ενσυναίσθησης στη θεραπευτική 
σχέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενσυναίσθηση «είναι η προσπάθεια του ακροατή να ακούσει το 
άλλο άτομο σε βάθος, με ακρίβεια και χωρίς κριτική. Η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει 
αντανακλαστική ακρόαση που διευκρινίζει και ενισχύει την εμπειρία και το νόημα που δίνει σ’ 
αυτήν το ίδιο το άτομο, χωρίς να παρεμβαίνει η προσωπική οπτική του ακροατή (1951). 
Σύμφωνα με την πελατοκεντρική του προσέγγιση, μία από τις τρεις βασικές αρχές που 
αντικατοπτρίζουν τη στάση του συμβούλου απέναντι στον πελάτη, είναι η κατανόηση απέναντί 
τους. Αυτό σημαίνει ότι ο σύμβουλος αντιλαμβάνεται με ακρίβεια τα συναισθήματα και τις 
προσωπικές εμπειρίες που βιώνει ο πελάτης και γνωστοποιεί στον τελευταίο αυτά που έχει 
αντιληφθεί. Έκτοτε, τόσο ο Rogers (1975) όσο και άλλοι ψυχολόγοι (π.χ. Wexler, 1974) έχουν 
επισημάνει ότι η ενσυναίσθηση είναι μάλλον ένα "στυλ συμπεριφοράς" παρά μια κατάσταση ή 
μια στάση. 

Η έννοια της ενσυναίσθησης έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί έκτοτε (π.χ. Hartley, 1995; Duan & 
Hill, 1996; Bohart & Greenberg, 1997; Beck, et.al, 1979; Pearson, 1999). Η έρευνα υποστηρίζει 
ότι η δομή της ενσυναίσθησης στη σχέση συμβούλου-πελάτη ισχύει σε κάποιο βαθμό σε όλες 
τις θεωρίες συμβουλευτικής, ενώ σχεδόν κάθε προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία υποστηρίζει ότι 
η ενσυναίσθηση του θεραπευτή είναι κεντρική για την αποτελεσματικότητά της (Feller & 
Cottone, 2003). 

Στη συμβουλευτική έρευνα, η ενσυναίσθηση του συμβούλου μπορεί να γίνει αντιληπτή ως η 
προσπάθεια του συμβούλου να αντιληφθεί την οπτική των πελατών του προσπαθώντας να 
κατανοήσει με ακρίβεια τις γνωστικές και συναισθηματικές εμπειρίες τους (Moyers & Miller, 
2013). Μια πιο πρακτική αντίληψη για την ενσυναίσθηση είναι ο ορισμός της Barrett-Lennard 
(1981)  που λαμβάνει υπόψη τρεις προοπτικές : αυτή του θεραπευτή (ενσυναίσθηση 
συντονισμού), του παρατηρητή (εκφρασμένη ενσυναίσθηση) και του πελάτη (βιωμένη 
ενσυναίσθηση). 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης εξαρτάται από δύο 
συμπληρωματικές λειτουργίες: την ευαισθησία που βασίζεται στο συναίσθημα 
(συναισθηματική ενσυναίσθηση) και την παραδοχή της προοπτικής του άλλου ή αλλιώς 
γνωστική ενσυναίσθηση (αντίληψη προοπτικής). Με άλλα λόγια, τα ενσυναισθητικά άτομα 
είναι σε θέση να θέσουν τον εαυτό τους στη θέση κάποιου άλλου τόσο διανοητικά όσο και 
συναισθηματικά.  
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Συναισθηματική ενσυναίσθηση 

 

Η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να μοιράζεσαι ή να αντιλαμβάνεσαι τις 
συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων στον βαθμό και την ένταση που τις βιώνουν. 
Περιλαμβάνει την εμπειρία των συναισθημάτων ενός άλλου ατόμου. Είναι η ικανότητα του 
ατόμου να αντιλαμβάνεται και να εκφράζει σωστά τα συναισθήματα των άλλων, 
χρησιμοποιώντας λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία και η ικανότητα κατανόησης και φαντασίας 
των συναισθημάτων και των προθέσεων των άλλων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων του 
παρελθόντος και του μέλλοντος). 

Το κύριο χαρακτηριστικό της συναισθηματικής ενσυναίσθησης είναι η σημασία που δίνεται στη 
συναισθηματική ανταπόκριση σε ένα άτομο που βιώνει ένα γεγονός (Baron-Cohen & 
Wheelwright, 2004). 

 

Γνωστική ενσυναίσθηση 

 

Η αντίληψη της οπτικής του άλλου ή γνωστική ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να θέτεις 
συνειδητά τον εαυτό σου στο μυαλό ενός άλλου ατόμου για να καταλάβεις τι σκέφτεται ή 
αισθάνεται (Hogan, 1969). Είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται την οπτική των 
άλλων και να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους, για παράδειγμα, με το να φαντάζεται 
τι μπορεί να απαιτούν οι ρόλοι και οι συνθήκες ζωής του, και να μπορεί να φανταστεί πώς θα 
επηρεαστεί από αυτά (Decety & Jackson, 2006). 

Ο Hoyat (2007) ισχυρίζεται ότι η γνωστική ενσυναίσθηση (ή η συναισθηματική θεωρία του νου) 
δεν απαιτεί από κάποιον να μοιραστεί πραγματικά τα συναισθήματά του, αλλά μόνο να 
κατανοήσει τις συναισθηματικές καταστάσεις ενός άλλου ατόμου. Με άλλα λόγια, η γνωστική 
ενσυναίσθηση αναφέρεται στη νοητική κατανόηση της εμπειρίας του άλλου. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Dymont (1949), η γνωστική ενσυναίσθηση είναι η φανταστική 
μεταφορά ενός ατόμου στις σκέψεις και τις πράξεις του άλλου που με αυτόν τον τρόπο 
καταφέρνει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τις σκέψεις των άλλων και να αναγνωρίζει τον ρόλο 
του άλλου. 

 

Χαρακτηριστικά ενός συμβούλου με υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης 

 

Η ενσυναίσθηση υπερβαίνει το αίσθημα ή την κατανόηση του πώς αισθάνεται ή σκέφτεται 
κάποιος άλλος. Ενσωματώνει μια ποικιλία κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων και 
χαρακτηριστικών, η αποτελεσματικότητα και ο συνδυασμός των οποίων μπορεί είτε να 
ενισχύσει είτε να μειώσει την ενσυναίσθηση κάποιου. 

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός συμβούλου που έχει ενσυναίσθηση είναι: 

  Φαντασία: Κατά την εξάσκηση της ενσυναίσθησης, το άτομο αντιλαμβάνεται την οπτική  

ενός άλλου ατόμου. Ουσιαστικά, φαντάζεται πώς θα ήταν να είσαι ο άλλος. 
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 Ανοικτό μυαλό: Επιτρέπει στον εαυτό του να επηρεάζεται από τις σκέψεις και τα 

συναισθήματα των άλλων. 

 Σεβασμός: Μοιράζεται με σεβασμό τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα του άλλου 

ατόμου, με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι τα έχει κατανοήσει πλήρως. 

 Αυτογνωσία: Κατανοεί πώς τα συναισθήματα των άλλων μπορεί να επηρεάζουν τις 

σκέψεις και τις αντιδράσεις του/της. 

 Ευαισθησία στα συναισθήματα των άλλων: Αναπτύσσει το «συναισθηματικό ραντάρ» 

του/της για να καταλάβει τι νιώθουν οι άνθρωποι παρακολουθώντας τη γλώσσα του 

σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου τους και ακούγοντας όχι μόνο τις λέξεις τους, 

αλλά και όσα λέει «ανάμεσα στις γραμμές», δηλαδή όσων δεν δηλώνει ξεκάθαρα.  

 Συμπόνια: Κατανόηση του πόνου των άλλων και ανεπτυγμένη επιθυμία να μετριάσει 

αυτόν τον πόνο. 

 Ενεργός ακρόαση: Μειώνει αποτελεσματικά την ένταση της φωνής του/της και 

επιδεικνύει περιέργεια κάνοντας ερωτήσεις για τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των 

άλλων. 

 Επικοινωνιακός συντονισμός: Κάνει ενεργή και συνεχή προσπάθεια για να συντονιστεί 

κάθε στιγμή με αυτά που επικοινωνεί ο πελάτης. 

 

Η σημασία της ενσυναίσθησης για τους συμβούλους 

Ενώ η έρευνα πάνω στην ψυχοθεραπεία συνέβαλε ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση του 
τρόπου με τον οποίο οι δεξιότητες των συμβούλων επηρεάζουν τα αποτελέσματα των ασθενών, 
η έρευνα στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας δεν έχει πολλά να προσφέρει πάνω σ’ αυτό το 
θέμα (Whiston & Oliver, 2005). Παρόλο που οι θεραπευτές και οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας δεν 
είναι το ίδιο, η ομοιότητα στις σχέσεις συμβούλου-πελάτη επιτρέπει στους συμβούλους 
σταδιοδρομίας να υποθέσουν εξίσου ότι η εφαρμογή της ενσυναίσθησης στις παρεμβάσεις 
σταδιοδρομίας είναι εξίσου σημαντικό συστατικό για να βοηθήσει τους πελάτες να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα που σχετίζονται με την καριέρα (Klonek, et. .al, 2019). Στην 
πραγματικότητα, τα κριτήρια ποιότητας στη σχέση συμβούλου -πελάτη, όπως η ενσυναίσθηση 
(Moyers & Miller, 2013) και η εργασιακή συμμαχία (π.χ. De Haan, et.al, 2013) είναι βασικά 
κριτήρια για την επιτυχία της συμβουλευτικής σε διαφορετικά πλαίσια, όπως ψυχοθεραπεία, 
συμβουλευτική και επαγγελματική συμβουλευτική (McKenna & Davis, 2009). 

Η ενσυναίσθηση θεωρείται βασική μέθοδος και μέτρο επιτυχίας στην παροχή συμβουλευτικής 
(Moyers & Miller, 2013) επειδή για να λειτουργήσει οποιαδήποτε συμβουλευτική τακτική, ο 
σύμβουλος πρέπει να κάνει το άτομο που ζητάει βοήθεια να αισθάνεται κατανοητό. Για να γίνει 
αυτό, ο σύμβουλος πρέπει όχι μόνο να καταλάβει τι λέει ένα άτομο σε μια συνεδρία, αλλά και 
να καταλάβει τι δεν λέει το άτομο και να αντιληφθεί αυτήν την κατανόηση (Martin, 2010). Η 
ενσυναίσθηση βοηθά στη σύνδεση των ανθρώπων, φέρνοντας τον έναν πιο κοντά στον άλλον 
και επιτρέπει στους ανθρώπους να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, το να έχει ο 
σύμβουλος ενσυναίσθηση εξασφαλίζει το ότι μπορεί να ακούει και να αντιμετωπίζει τις 
ανησυχίες των πελατών, όπως του/της τις παρουσιάζουν. Επιπλέον, ορισμένες συμπεριφορές, 
όπως η επίδειξη ενσυναίσθησης, ενθάρρυνσης και σεβασμού θεωρούνται γενικά ευεργετικές 
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για την ανάπτυξη ενός συναισθηματικού δεσμού (π.χ., Gregory & Levy, 2011; O’Broin & Palmer, 
2010). 

Αντίθετα, η έλλειψη ενσυναίσθησης υπονομεύει τη διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης των 
διαπροσωπικών σχέσεων. Δημιουργεί δυσκολίες στην επίλυση συγκρούσεων, στην ομαδική 
εργασία και την επίλυση προβλημάτων, που είναι όλα κομμάτια της διαδικασίας της 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Επιπλέον, η κακή γνωστική ενσυναίσθηση έχει συσχετισθεί με 
δυσκολία των ατόμων να αντιληφθούν τις συναισθηματικές καταστάσεις που βιώνουν, γεγονός 
που καθιστά τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας λιγότερο αποτελεσματική (William, et al., 2016). 

Ένα άλλο σημαντικό κέρδος στους συμβούλους που επιδεικνύουν ενσυναίσθηση είναι η 
αποτελεσματική συναισθηματική ρύθμιση. Η συναισθηματική ρύθμιση είναι σημαντική διότι 
μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε αυτό που νιώθουμε, ακόμη και σε περιόδους μεγάλου 
άγχους, χωρίς να καταπιεζόμαστε. Εφαρμόζοντας την ενσυναίσθηση κατά την αλληλεπίδραση 
με τους πελάτες, οι σύμβουλοι είναι σε θέση να χτίσουν μια σταθερή σχέση, να ελέγξουν κατά 
πόσο έχουν κατανοήσει αυτό που «λέει» ο πελάτης, να παράσχουν επαρκή υποστήριξη και να 
εστιάσουν την προσοχή τους στον πελάτη (Hanna, 2001). 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή του πελάτη είναι εξίσου σημαντική στη 
συμβουλευτική διαδικασία, καθώς επηρεάζει το επίπεδο της ενσυναίσθησης του θεραπευτή 
(Elliott, et al., 2011). Στην πραγματικότητα, η ενσυναίσθηση φαίνεται να είναι μια αμοιβαία 
διαδικασία στην επικοινωνία μεταξύ των ατόμων (Orlinsky et al., 1994). Αξίζει να σημειωθεί, 
ωστόσο, ότι όταν οι σύμβουλοι είναι πραγματικά ενσυναίσθητοι, προσαρμόζονται στις ανάγκες 
των πελατών τους και ανάλογα προσαρμόζουν τον τρόπο και την έκταση έκφρασης της 
ενσυναίσθησής τους (Duan & Hill, 1996; Martin, 2000). Επομένως, παρόλο που η 
αποτελεσματική ενσυναίσθηση απαιτεί αμφίδρομη ειλικρινή αλληλεπίδραση, η 
ενσυναισθητική στάση από την πλευρά του συμβούλου εξασφαλίζει πιο πιθανές επιτυχημένες 
συμβουλευτικές συνεδρίες. 

 

 

Η Ενσυναίσθηση στην πράξη 

Η ενσυναίσθηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο της συμβουλευτικής διαδικασίας. Μέρος του να 
επιδεικνύει πραγματικά ένας σύμβουλος ενσυναίσθηση, είναι να μπορεί να ανιχνεύσει τις 
αντιδράσεις των πελατών και να προσαρμόσει τον τρόπο και την έκταση επίδειξης 
ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με διάφορους συγγραφείς (π.χ., De Haan, 2008; De Haan, Culpin & 
Curd, 2009; Rogers, 1973, Klonek, et al., 2019) οι λειτουργικές κοινωνικό-συναισθηματικές 
δεξιότητες προβλέπουν την ενσυναίσθηση του συμβούλου. 

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων τρόπων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι σύμβουλοι για να 
μπουν στη θέση των πελατών τους είναι: 

 Να αφήνουν στην άκρη τις απόψεις τους: Οι άνθρωποι συχνά δεν συνειδητοποιούν το 

βαθμό στον οποίο οι δικές τους εμπειρίες και πεποιθήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβάνονται άλλα άτομα και καταστάσεις. Το να μπορέσουν να αποκοπούν 

για λίγο από τις δικές τους εμπειρίες και ερμηνείες, θα τους βοηθήσει να  επικεντρωθούν 

στο πρόσωπο που έχουν απέναντί τους και να το βοηθήσουν να συντονιστεί καλύτερα 

με αυτό που του συμβαίνει. 
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 Να ακούνε με προσοχή: Μερικές φορές οι άνθρωποι ακούνε τους άλλους, ενώ 

αναπτύσσουν ήδη την απάντησή τους ή την υπεράσπισή τους σε αυτά που λένε. Όχι 

μόνο δεν είναι σε θέση να ακούσουν τι λένε οι άλλοι, αλλά συχνά χάνουν βασικές 

πληροφορίες που μπορούν να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τι προσπαθεί 

να μεταφέρει το άλλο άτομο. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να επιτρέψουν στον εαυτό τους 

να μειώσει την ένταση της φωνής του και να αυξήσει την ένταση της φωνής του άλλου 

ατόμου, με την έννοια ότι θα πρέπει να δώσει προσοχή σ’ αυτά που λέει ο 

συμβουλευόμενος χωρίς να σκέφτεται την ίδια ώρα τι θα πει εκείνος/η. 

 Να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους: Καθώς οι άνθρωποι μοιράζονται εμπειρίες, 

συναισθήματα με συμβούλους, οι τελευταίοι πρέπει να προσπαθήσουν να φανταστούν 

πώς είναι να είναι στη θέση των συμβουλευόμενών τους. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

τις εικόνες που μοιράζονται οι πελάτες τους, τα συναισθήματά τους ή τις συνθήκες ζωής 

τους και να προσπαθήσουν να τοποθετήσουν τον εαυτό τους εκεί, μόνο και μόνο για να 

δουν πώς μπορεί να είναι να βιώνουν οι πελάτες τους αυτές τις στιγμές. 

 Να προσπαθούν να μην διορθώνουν ή μειώνουν τις εμπειρίες των άλλων: Όταν οι 

άνθρωποι βρίσκονται κοντά σε κάποιον που έχει ανάγκη, ειδικά όταν βιώνουν έντονα 

συναισθήματα, μπορεί να είναι εύκολο για αυτούς να θέλουν να παρέμβουν για να 

διορθώσουν την κατάσταση. Παρόλο που με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι προσπαθούν 

να είναι χρήσιμοι, αυτό μπορεί να αφήσει τους άλλους να αισθάνονται αόρατοι και ότι 

δεν ακούγεται αυτό που θέλουν να πουν, υπονομεύοντας έτσι τη διαδικασία της 

συμβουλευτικής.  

 Να είναι περίεργοι και να βεβαιωθούν ότι καταλαβαίνουν τι λέει ο πελάτης, 

χρησιμοποιώντας τεχνικές ενεργούς ακρόασης: Η υποβολή ερωτήσεων σχετικά με τις 

εμπειρίες, η χρήση τεχνικών ενεργητικής ακρόασης, βοηθά τους ανθρώπους να 

αισθάνονται ότι γίνονται ορατοί και ακούγονται και είναι ένας καλός τρόπος για να 

εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση. Οι σύμβουλοι που δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον να 

βεβαιωθούν ότι καταλαβαίνουν τι λέει ο πελάτης, αποκτούν υψηλότερα επίπεδα 

ενσυναίσθησης, ενώ χαμηλές βαθμολογίες ενσυναίσθησης παρατηρήθηκαν όταν 

υπήρχε «μικρό ενδιαφέρον για την άποψη και τις εμπειρίες του πελάτη» (Brueck et al., 

2006, Klonek, et al., 2019). Η παράφραση των δηλώσεων των πελατών ή η χρήση 

περιλήψεων προβλέπουν θετικά την ενσυναίσθηση του συμβούλου( Rogers, 1973, 

Korman, Bavelas, & De Jong, 2013). Όταν οι σύμβουλοι παραφράζουν τις δηλώσεις του 

πελάτη τους, δείχνουν εκτίμηση και χρησιμοποιούν χιουμοριστικές εκφράσεις 

(Sultanoff, 2003) τότε χτίζουν την ενσυναίσθησή τους και διατηρούν μια θετική 

εργασιακή συμμαχία (Klonek, et al., 2019). 

 Να χρησιμοποιούν μη λεκτικά σήματα, που μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους 

συμβούλους να καταλάβουν πώς ανταποκρίνεται ο πελάτης στην προσέγγισή τους. Όταν 

οι ενσυναισθητικές δηλώσεις τους ήταν επιτυχημένες, μπορεί να φανεί από την 

απάντηση του πελάτη, ή ένα νεύμα ή μια θετική λεκτική απάντηση. Εάν οι δηλώσεις τους 

δεν ήταν ακριβείς, ο πελάτης πιθανότατα θα το υποδείξει μη λεκτικά σταματώντας να 
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μιλάει ή εκφράζοντας απογοήτευση. Η γνώση αυτών των σημάτων, θα βοηθήσει τους 

συμβούλους να αναπτύσσουν αποτελεσματικές σχέσεις με τον  πελάτη. Μπορεί ακόμη 

να χρειαστεί να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους εάν ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται 

σε αυτήν και τα μη λεκτικά σήματα μπορεί να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

Μέθοδοι ανάπτυξης της ευνσυναίσθησης   

 

Η αυτογνωσία και ο αναστοχασμός μπορούν να χρησιμεύσουν για τον εντοπισμό των δικών 
μας συναισθημάτων και συναισθημάτων των άλλων. Επιπλέον, η αυτοπαρακολούθηση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να αναλογιστούμε πώς εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Η 
αυτογνωσία και η παρακολούθηση του εαυτού μας εξυπηρετούν στην κατανόηση των δικών 
μας εμπειριών και συναισθημάτων, που είναι ένα πρώτο και σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη 
της ενσυναίσθησης. Από την άλλη πλευρά, οι τεχνικές ευσυνειδητότητας ενισχύουν τον 
προσωπικό συντονισμό και παρέχουν συναισθηματική αυτορρύθμιση. Επομένως, οι τεχνικές 
αυτογνωσίας και ευσυνειδητότητας μπορούν να αποδειχθούν ευεργετικές για την ανάπτυξη της 
ενσυναίσθησης. 

Για παράδειγμα, ένας τύπος ευσυνειδητότητας που ονομάζεται διαλογισμός αγάπης-
καλοσύνης (LKM) έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τα επίπεδα γνωστικής ενσυναίσθησης σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές συμβουλευτικής (Leppma & Young, 2016). Πράγματι, εμπειρική 
έρευνα έδειξε ότι έξι εβδομάδες (συνολική διάρκεια έξι ώρες,  6 εβδομαδιαίες συνεδρίες) 
εξάσκησης αυτού του διαλογισμού καλοσύνης ήταν αρκετές για να αυξήσουν τα επίπεδα 
ενσυναίσθησης, υποδεικνύοντας ότι είναι ένας προσιτός τρόπος για όλους τους θεραπευτές να 
αυξήσουν τα επίπεδα της ενσυναίσθησής τους. 

Οι γνωστικές διαδικασίες, όπως το παιχνίδι ρόλων και η εκπαίδευση σε δεξιότητες ξιοτήτων 
επικοινωνίας μπορούν επίσης να συμπληρώσουν την αυτοβελτίωση των συμβούλων, αφού η 
γνωστική ενσυναίσθηση βασίζεται στην αλλαγή της προσοχής ώστε να μπορεί να 
αντιλαμβάνεται την οπτική γωνία του άλλου (Mead, 1934). Πράγματι, τα αποτελέσματα μιας 
μελέτης έδειξαν η αντίληψη των εμπειριών ζωής των πελατών από τη δική τους οπτική, καθώς 
και η διαχείριση των αντιδράσεων του συμβούλου στη  δυσφορία του πελάτη, συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της συμβουλευτικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευόμενων συμβούλων (Khattar 
& Gawali, 2014). 

 

Επιπλέον, η ενσυναίσθηση μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί με την τακτική εξάσκηση 
μεταξύ συμβούλων. Με την πάροδο του χρόνου, η ικανότητα κατανόησης και συντονισμού με 
τα συναισθήματα των άλλων γίνεται ισχυρότερη. Ανάμεσα στις πιο χρήσιμες τεχνικές 
εξάσκησης ενσυναίσθησης για τους συμβούλους είναι: 

- Συνομιλία με άλλους ανθρώπους. Οι σύμβουλοι χρειάζεται να θέσουν ως στόχο να 

ξεκινήσουν συνομιλίες με άτομα που συναντούν και βλέπουν στις καθημερινές τους 

αλληλεπιδράσεις. Ενώ συμμετέχουν στη συνομιλία, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 

προσοχή στο τι αισθάνεται αυτό το άτομο την ώρα που μιλάει. 
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- Παρατήρηση της γλώσσας του σώματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον τόνο της 

φωνής, τις λεπτές αλλαγές στην κίνηση και την ενεργητικότητα, καθώς και άλλους 

τύπους μη λεκτικής επικοινωνίας. 

- Εστίαση στο να ακούν χωρίς να διακόπτουν. Η διαχείριση τόσο των περισπασμών, όσο 

και των συναισθημάτων τους, καθώς και η προσπάθεια να παραμείνουν 

συναισθηματικά συντονισμένοι καθ 'όλη τη διάρκεια της συνομιλίας είναι καλές τεχνικές 

για τη βελτίωση της ενσυναίσθησης. Η εστίαση στην κατανόηση του πώς και του γιατί 

σε κάθε συνομιλία και η ενεργός ακρόαση μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της 

συναισθηματικής κατανόησης και ενσυναίσθησης των συμβούλων. 

- Προσπάθεια κατανόησης των ανθρώπων, ακόμη και όταν δεν συμφωνούν μαζί τους. 

- Υποβολή ερωτήσεων για να μάθουν περισσότερα για τους άλλους και τη ζωή τους. 

- Τοποθέτηση του εαυτού τους στη θέση ενός άλλου ατόμου (χρήση φαντασίας) 

- Ανάληψη δράσης. Οι σύμβουλοι πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν ότι μπορούν να 

κάνουν πράγματα για να κάνουν τη διαφορά στη ζωή κάποιου άλλου. 

-Τέλος, στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης και του αναστοχασμού σχετικά με τις 

προσεγγίσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, οι σύμβουλοι μπορούν να 

επωφεληθούν από την ανάλυση βιντεοσκοπημένων συνεδριών. Παρατηρώντας τις δικές 

τους συνεδρίες, οι σύμβουλοι έχουν ένα εργαλείο για να «κατανοήσουν συστηματικά το 

ρεπερτόριο των συμπεριφορών τους μέσα σε μια συνεδρία», επιτρέποντας την 

αναθεώρηση συγκεκριμένων συμπεριφορών και αντιδράσεων (Klonek., Et al., 2019) 

ακόμη και αν αυτή η πρακτική είναι σχετικά ασυνήθιστη στην επαγγελματική 

συμβουλευτική (Hirschi, 2017). 
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1.2 Προτεινόμενες δραστηριότητες για τη βελτίωση της Ενσυναίσθησης   

 

 

Δραστηριότητα 1 – Αναγνώριση τρόπου απόκρισης 
(πηγή: Sherri Sorro- AVP/ The transformer - http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

Τύπος δραστηριότητας: Γνωσιακή μέθοδος 

Εκπαιδευτικοί στόχοι: Αυτή η άσκηση μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μάθουν 

διαφορετικούς τρόπους να αποκρίνονται σε ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια, και να 

κατανοήσουν γιατί η ενσυναίσθηση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσουμε 

τους άλλους να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, αλλά το μέρος του αναστοχασμού θα 

πρέπει να γίνει σε ομαδικό πλαίσιο. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν μόνοι τους την 

άσκηση ή σε ομάδες των δύο και μετά να συγκεντρωθούν όλοι σε μια ομάδα για να συζητήσουν 

για την εμπειρία τους. 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: “Η λίστα με τους τρόπους απόκρισης» & οι Διάλογοι   

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: Αρχικά, χρειάζεται να εξηγήσετε τον σκοπό της 
δραστηριότητας, ότι δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που αποκρινόμαστε συνήθως 
στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν κάθε φορά τον τρόπο που χρησιμοποιούν και κυρίως να 
αντιληφθούν ποιοι τρόποι απόκρισης είναι οι πιο αποτελεσματικοί, ειδικά σε μια 
συμβουλευτική διαδικασία.  

Στην άσκηση θα τους δοθούν 12 διάλογοι που θα πρέπει να διαβάσουν και να τους 
αντιστοιχίσουν με τους τρόπους απόκρισης που παρατίθενται στη λίστα που ακολουθεί:  

 Συμβουλευτική: παροχή συμβουλών σχετικά με το τί πρέπει να κάνει το άτομο ως λύση στο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

 Μείωση σημασίας: μειώνουμε τη σημασία της κατάστασης  

 Εκπαίδευση: προσπαθούμε να κάνουμε τον άλλον να δει την κατάσταση που βιώνει ως μια 

ευκαιρία για να μάθει κάτι από αυτήν  

 Παρηγοριά: προσπάθεια με τα λόγια να κάνουμε τον άλλον να νιώσει καλύτερα όταν είναι 

στενοχωρημένος/η ή απογοητευμένος  

 Διήγηση ιστοριών: ξεκινάμε να λέμε ιστορίες από τη δική μας εμπειρία 

 Απόσπαση προσοχής: προσπάθεια να αποσπάσουμε την προσοχή του ατόμου, δίνοντας έμφαση 

σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό   

 Έκφραση συμπάθειας: δείχνουμε στο άτομο που υποφέρει ότι συμπάσχουμε μαζί του  
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 Διερεύνηση: κάνουμε ερωτήσεις για να ανακαλύψουμε ποιες ενέργειες του ατόμου το οδήγησαν 

σε αυτή την κατάσταση που βιώνει 

 Δικαιολόγηση : προσπάθεια να βρούμε μια δικαιολογία για  αυτά που αναφέρει το άλλο άτομο 

 Διόρθωση: αναφέρουμε στο άλλο άτομο ότι αυτό που είπε δεν ήταν σωστό 

 Επίλυση: δίνουμε τη λύση στο πρόβλημα του άλλου  

 Ενσυναίσθηση: προσπαθούμε να μπούμε «στα παπούτσια» του άλλου και να βιώσουμε την 

εμπειρία του από την δική του οπτική 

Βάλτε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 (διαφορετικά μπορούν να διαβάσουν μόνοι 
τους ο καθένας τους διαλόγους) και καθοδηγήστε τους πώς να συνδέσουν τους διαλόγους με 
τους τρόπους απόκρισης που παρατίθενται. Όταν όλες οι ομάδες ( ή τα άτομα) έχουν 
τελειώσει με την κατηγοριοποίηση, συγκεντρώστε τους σε μια ομάδα για να συζητήσετε για 
την εμπειρία και τις παρατηρήσεις τους.  

 

Οδηγίες: Υπάρχει μια λίστα με διαφορετικούς τρόπους απόκρισης, που είναι κοινοί στις 
αλληλεπιδράσεις μας. Διαβάστε κάθε διάλογο ανάμεσα στον Α και τον Β και σκεφτείτε ποιον 
τρόπο απόκρισης χρησιμοποίησε ο Β σε κάθε περίπτωση. Συνδέστε κάθε τύπο απόκρισης με 
καθέναν από τους ακόλουθους «σύντομους διαλόγους». Αυτή η άσκηση είναι εμπνευσμένη 
από την «the Bingo Exercise» του Sherri Sorro (source: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: 
http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

Λίστα αποκρίσεων 

 συμβουλευτική 

 μείωση σημασίας 

 εκπαίδευση 

 παρηγοριά 

 διήγηση ιστοριών 

 απόσπαση προσοχή 

 συμπάθεια 

 διερεύνηση 

 δικαιολόγηση 

 διόρθωση 

 επίλυση 

 ενσυναίσθηση 

 

Διάλογοι 

1. A: Έχω προσπαθήσει πολύ να βγάλω αυτό το βάρος από πάνω μου, αλλά τώρα 

νιώθω απογοητευμένος. 

B: Τί έχεις κάνει ως τώρα για να το πετύχεις αυτό; (Διερεύνηση) 

http://thetransformer.us/08-3.pdf
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2. A: Ανησυχώ ότι αυτόν τον μήνα δεν θα μου φτάσουν τα χρήματα για να καλύψω τις 

υποχρεώσεις μου 

B Μπορώ να σου δανείσω εγώ μερικά χρήματα ( Επίλυση) 

3. A: Με απέλυσαν.  

B: Έλα πάρε τα πάρε τα πάνω σου και πάμε να πιούμε ένα ποτό να ξεχαστείς. 

(Απόσπαση προσοχής) 

4. A: Κοίτα την ουλή από το ατύχημα που είχα.   

B: Αυτό δεν είναι τίποτα.. κοίτα το σημάδι που έχω εγώ όταν έπεσα με το ποδήλατο. 

(Μείωση σημασίας) 

5. A: Ήμουν στην ουρά μία ώρα για να μπω στην τράπεζα. Εκανε τόση ζέστη και ο 

κόσμος γύρω μου άρχισε να φωνάζει και να σπρώχνει ο ένας τον άλλον.  

B: Αυτό μου θυμίζει τότε που ήμουν…… (Διήγηση ιστοριών) 

6. A: Έχω να κάνω τόσα πολλά σήμερα που δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.  

B: Νιώθεις ότι είσαι φορτωμένος και χρειάζεσαι βοήθεια; (Ενσυναίσθηση) 

7. A: Με αγχώνει πολύ όταν χρειάζεται να βγω και να μιλήσω μπροστά σε κοινό.  

B: Νομίζω ότι πρέπει να μπεις σε μια θεατρική ομάδα (Συμβουλή) 

8. A: Είμαι πολύ στενοχωρημένη που είπες ότι δεν είμαι καλή μητέρα.  

B: Δεν είπα αυτό. (Διόρθωση) 

9. A: Ο σύζυγός μου βρήκε καινούρια δουλειά και θα πρέπει να μετακομίσει 300χμ 

μακριά από το σπίτι μας.  

B: Δες το σαν μια ευκαιρία να μάθεις πώς είναι να ζεις μόνη σου. (Εκπαίδευση) 

10. A: Νιώθω τόσο στενοχωρημένος που απέβαλαν τον γιο μου απ’ το σχολείο λόγω 

κακής συμπεριφοράς απέναντι στον καθηγητή του.   

B: Δεν είναι δικό σου το φταίξιμο, εσύ είσαι καλός γονιός. Έχεις κάνει ότι καλύτερο 

μπορούσες. (Παρηγοριά) 

11. A: Είμαι πραγματικά θυμωμένη. Υποσχέθηκες να είσαι εδώ στις 23.00 και τώρα 

είναι περασμένα μεσάνυχτα.  

B: Είχε πάρα πολλή κίνηση στο δρόμο (Δικαιολόγηση) 

12. A: Μόλις πήρα τις εξετάσεις από τον γιατρό και δυστυχώς είναι αυτό που 

φοβόμουν.  

B: Ω, αυτό είναι δυσάρεστο. Λυπάμαι τόσο πολύ. (Συμπάθεια) 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: (Αφού ολοκληρώσετε την άσκηση συγκεντρωθείτε όλοι μαζί 

να συζητήσετε πάνω στην εμπειρία σας)  

 Ποιος από τους τρόπους απόκρισης είναι ο πιο κατάλληλος σε μια συμβουλευτική 

συνεδρία; 

 Ποιος/ποιοι είναι μη κατάλληλοι και ο σύμβουλος θα πρέπει να τους αποφεύγει; 

 Τι ρόλο μπορεί να παίζει η ενσυναίσθηση στον εργασιακό σας χώρο, στην τάξη και στην 

κοινωνία; 

 Πώς σας επηρέασε αυτή η δραστηριότητα; 
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Δραστηριότητα 2 – Παιχνίδι ρόλων σε πραγματικό σενάριο 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων - βιωματική 

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση ρόλων που βασίζεται σε πραγματικό σενάριο στοχεύει να 

βοηθήσει τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες τεχνικές/ερωτήσεις για να 

δείξουν ενσυναίσθηση προς το άλλο άτομο. Το άτομο στο ρόλο του συμβούλου θα είναι σε θέση 

να κατανοήσει τα συναισθήματα του «πελάτη» και να του απαντήσει με ενσυναίσθηση, ενώ ο 

«πελάτης» θα νιώσει πώς είναι να μπαίνει ο άλλος στη θέση του ή το αντίθετο. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα  

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: Σενάριο  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αυτή η άσκηση πρόκειται για μια δραστηριότητα με παιχνίδι ρόλων που βασίζεται σε 
πραγματικό σενάριο. Θα χρειαστεί να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν 
εθελοντικά ποιοι θα ήθελαν να αναλάβουν τους δύο ρόλους. Ο ένας θα είναι το άτομο που 
αναζητά εργασία/ ο πελάτης και ο άλλος ο σύμβουλος.  

Ο σύμβουλος θα πρέπει να χειριστεί την κατάσταση επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση. Και ο 
πελάτης και ο σύμβουλος θα έχουν στη διάθεσή τους 10 λεπτά για να προετοιμαστούν για τον 
ρόλο τους. Καλέστε το άτομο που θα έχει τον ρόλο του συμβούλου να εργαστεί  σε ομάδα των 
3-5 ατόμων για να προετοιμάσει τον καλύτερο τρόπο να αποκριθεί με ενσυναίσθηση στην 
κατάσταση. Θα μπορούσατε να του προτείνετε να αναζητήσει κάποιες βασικές πληροφορίες για 
την εργασιακή νομοθεσία αναφορικά με τους μετανάστες, για γραφεία πληροφόρησης για 
μετανάστες, για διάφορους ιστότοπους με αγγελίες εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσει  να του 
προσφέρει αντικειμενικές και ρεαλιστικές πληροφορίες και να μπει έτσι πιο εύκολα στα 
παπούτσια του πελάτη του δίνοντας έδαφος για επίδειξη ενσυναίσθησης.  

Ο πελάτης θα πρέπει να διαβάσει το σενάριο και να μπει στον ρόλο του Haldi. Καλέστε τον να 

εργαστεί επίσης σε ομάδα 3-5 ατόμων για να προσδιορίσει καλύτερα τον ρόλο του και τις 

στρατηγικές επικοινωνίας που θα ακολουθήσει. 

Θα έχουν 10 λεπτά για να κάνουν τον διάλογο.  

Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι ρόλων, όλη η ομάδα θα συγκεντρωθεί για να συζητήσει πάνω 

στις ερωτήσεις αναστοχασμού.  

 

 

 

 



 

 

P. 20 of 174 

 

Οδηγίες: 

Πελάτης: Διαβάστε προσεκτικά το σενάριο που δίνεται και προσπαθήστε να υποδυθείτε τον 

Haldi έχοντας στον νου σας πιθανές δυσκολίες, και εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζει στην 

αναζήτηση εργασίας. Μπορείτε να εργαστείτε σε μικρή ομάδα για να προετοιμαστείτε για τον 

ρόλο σας.  

Σύμβουλος: Διαβάστε προσεκτικά το σενάριο και προετοιμαστείτε για να εξασκήσετε την 

ενσυναίσθησή σας στο παιχνίδι ρόλων. Μπορείτε να πάρετε βοήθεια και να συζητήσετε πώς 

μπορείτε να δείξετε ενσυναίσθηση με τον καλύτερο τρόπο συζητώντας με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευόμενους. 

Η άσκηση ρόλων θα έχει διάρκεια 10 λεπτά.    

 

Σενάριο: 

 Ο Haldi, ένας νεαρός μηχανικός, χρειάζεται να βρει εργασία. Αν δεν μπορέσει να βρει σύντομα 

εργασία, οι αρχές της χώρας θα τον αναγκάσουν να φύγει. Ο Haldi είναι σε αναζήτηση εργασίας 

τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά ως τώρα έχει αποτύχει και γι’ αυτό βρίσκεται σε απόγνωση. 

Στην συμβουλευτική συνεδρία με τη Ρία, εξέφρασε τον θυμό, την απογοήτευση και την έλλειψη 

εμπιστοσύνης απέναντι στους εργοδότες που δεν δέχονται να προσλάβουν μετανάστες στην 

επιχείρησή τους. Νιώθει ότι όλοι στην χώρα που βρίσκεται είναι εχθρικοί και προκατειλημμένοι 

απέναντί του επειδή είναι μετανάστης.  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση 

- Πώς ένιωσε ο πελάτης στην αρχή και στο τέλος της συνεδρίας; 

- Ποια είναι τα συναισθήματα του συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας; 

- Ποια είναι τα συναισθήματα των παρατηρητών, καθώς τους βλέπουν να υποδύονται 

τους ρόλους τους; 

- Εφάρμοσε ο σύμβουλος τις κατάλληλες τεχνικές για να δείξει ενσυναίσθηση; 

- Υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει ο σύμβουλος με διαφορετικό τρόπο; 

- Ποια είναι η γενική εμπειρία της ομάδας από την δραστηριότητα; 
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Δραστηριότητα 3 – Παιχνίδι ρόλων στην ενσυναίσθηση  

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση με το παιχνίδι ρόλων που θα βασίζεται στις εμπειρίες των 

συμμετεχόντων αποσκοπεί να βοηθήσει τους τελευταίους να αντιληφθούν από τη μία τη 

συναισθηματική κατάσταση του συνομιλητή τους και να προσπαθήσουν να ανταποκριθούν με 

έναν ενσυναισθητικό τρόπο και από την άλλη να νιώσουν πώς είναι όταν γνωρίζουν ότι ο άλλος 

προσπαθεί ή όχι να μπει στα παπούτσια τους.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική εργασία (σε ζευγάρια) 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: κανένα  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων. Καλέστε τους εκπαιδευόμενους να μπουν σε ζευγάρια. Ένας 

θα είναι ο σύμβουλος και ο άλλος ο συμβουλευόμενος. Στη συνέχεια θα αλλάξουν ρόλους.  

Ο πελάτης θα φέρει στη συζήτηση μια συναισθηματική έντονη εμπειρία (θετική ή αρνητική) που 

θα ήθελε να μοιραστεί με τον «σύμβουλο». Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους που 

έχουν τον ρόλο του συμβουλευόμενου να νιώθουν ασφαλείς όταν πρόκειται να προχωρήσουν 

σε αυτό-αποκάλυψη. Επομένως, μπορούν να μοιραστούν οποιαδήποτε εμπειρία νιώθουν άνετα 

να μοιραστούν και στον βαθμό που θέλουν να την μοιραστούν. 

Ο σύμβουλος θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί για να αποκριθεί με ενσυναίσθηση, προσπαθώντας 

παράλληλα να αντιληφθεί σημάδια συναισθήματος στο πρόσωπο ή το σώμα του 

συμβουλευόμενου.  

Όταν ο σύμβουλος καταλάβει πώς μπορεί να νιώθει ο «πελάτης», μπορεί να χρησιμοποιήσει μια 

φράση που δείχνει ενσυναίσθηση, όπως: 

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπες σχετικά με… φαντάζομαι ότι νιώθεις …. Νιώθεις πράγματι 

αυτό»; 

«Φαντάζομαι ότι τότε ένιωσες….» ή «Υποθέτω ότι νιώθεις..» 

Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει 5 λεπτά. Μετά το 1ο παιχνίδι ρόλων, οι ρόλοι θα αλλάξουν και 
η διαδικασία θα αρχίσει απ’ την αρχή.  

Όταν και οι δύο εκπαιδευόμενοι θα έχουν τελειώσει και με τους δύο ρόλους, θα επανέλθουν 
στην ομάδα για να μοιραστούν την εμπειρία τους.  
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Οδηγίες: 

Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο ένας θα έχει τον ρόλο του συμβούλου και ο άλλος του πελάτη. Ο 

πελάτης μοιράζεται μία εμπειρία, όπου βίωσε έντονα συναισθήματα (θετικά ή αρνητικά). Το 

άλλο άτομο χρειάζεται να κάνει ότι μπορεί για να αποκριθεί επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση 

προσπαθώντας ταυτόχρονα να αναγνωρίσει σημάδια συναισθήματος στο πρόσωπο ή το σώμα 

του «συμβουλευόμενου».  

Μερικές φράσεις που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο σύμβουλος είναι: 

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπες σχετικά με… φαντάζομαι ότι νιώθεις …. Νιώθεις πράγματι 

αυτό»; 

«Φαντάζομαι ότι τότε ένιωσες….» ή «Υποθέτω ότι νιώθεις..» 

Υποδυθείτε τους ρόλους σας για 5 λεπτά και στη συνέχεια αλλάξτε ρόλους και κάντε την ίδια 

διαδικασία. 

Στο τέλος των δύο συνεδριών θα συγκεντρωθείτε πάλι στην ομάδα, ώστε να μοιραστείτε με 

τους άλλους εκπαιδευόμενους τις εμπειρίες σας από την δραστηριότητα.  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

- Πώς ένιωσε ο πελάτης; 

- Χρησιμοποίησε ο σύμβουλος ερωτήσεις που δείχνουν ενσυναίσθηση; 

- Πώς ένιωσε ο σύμβουλος; Ήταν δύσκολο για εκείνον/η να μπει στη θέση του πελάτη του; 

- Βοήθησε η γλώσσα του σώματος να αντιληφθεί ο σύμβουλος τα συναισθήματα του 

πελάτη; 

- Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 
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Δραστηριότητα 4 – Χαλάρωση σαρώνοντας το σώμα (Body scan) 

 

Τύπος δραστηριότητας: Ευσυνειδητότητα 

Μαθησιακοί στόχοι: TΟ στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δώσουμε προσοχή στις 

εσωτερικές μας εμπειρίες. Κι αυτό επειδή, σύμφωνα με τον Rogers (1982), το πρώτο βήμα για 

να μπορέσουμε να αποδεχτούμε τους άλλους και να νοιαστούμε για αυτούς είναι να έχουμε 

επίγνωση των δικών μας εσωτερικών εμπειριών. Αυτό μπορεί να εξασκηθεί μέσα από την 

εφαρμογή μερικών ασκήσεων ενσυνειδητότητας. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στο να 

διαχειρίζονται την επίγνωση των εσωτερικών πνευματικών και σωματικών καταστάσεων στο 

παρόν και να συνδέονται με αυτές.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί είτε ατομικά, είτε σε ομάδα. Και 

στις δύο περιπτώσεις, μετά την εφαρμογή της τεχνικής της ευνσυνειδητότητας, οι εκπαιδευόμενοι 

θα συζητήσουν σε ομάδα για την εμπειρία τους.  

Διάρκεια: 40 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: Χαλάρωση με σάρωση σώματος  (αρχείο ήχου) 

 

Πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά μπορείτε να δώσετε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική της «σάρωσης 
σώματος» και να επισημάνετε τη σημασία να γίνεται αυτή η άσκηση συχνά, ώστε να αναπτυχθεί 
η ενσυναίσθηση και η σύνδεση με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό μας κόσμο.  

Η σάρωση σώματος περιλαμβάνει την προσοχή σε όλα τα μέρη του σώματος και τις αισθήσεις 
του σώματος σε σταδιακή ακολουθία από τα πόδια ως το κεφάλι. Σαρώνοντας νοητικά τον εαυτό 
μας, αποκτούμε επίγνωση κάθε μέρους του σώματός μας, αντιλαμβανόμαστε τους πόνους, την 
ένταση και την γενική αναστάτωσή μας. Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι να συντονιστούμε με 
το σώμα μας, να επανασυνδεθούμε με τον σωματικό μας εαυτό και να αντιληφθούμε κάθε 
αίσθηση που νιώθουμε χωρίς να την κρίνουμε. Ενώ πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την τεχνική της 
σάρωσης σώματος χαλαρωτική, η χαλάρωση δεν είναι ο πρωταρχικός της στόχος. Ο στόχος είναι 
να εξασκήσουμε το μυαλό να είναι πιο ανοιχτό, να έχουμε επίγνωση των αισθητικών μας 
εμπειριών και τελικά να τις αποδεχόμαστε. Επομένως, δίνοντας έμφαση στο σώμα και τις 
αισθήσεις του σώματος είναι μια «διέξοδος» σε συμπεριφορές φροντίδας, επιτρέποντάς μας να 
αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος υποφέρει και ότι οι ενέργειές μας μπορεί να κάνουν κάποιον να 
υποφέρει και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την ενσυναίσθησή μας. 

Όταν οι συμμετέχοντες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την άσκηση διαλογισμού, μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο ηχητικό αρχείο που βρίσκεται στην πλατφόρμα ή σε περίπτωση ομαδικής 

άσκησης, μπορεί ο εκπαιδευτής να διαβάσει το σενάριο. Στο τέλος της άσκηση, καλέστε τους 

εκπαιδευόμενους να μοιραστούν την εμπειρία τους.  
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Οδηγίες:  

Καθίστε σε μια θέση ώστε να νιώθετε άνετα και κλείστε τα μάτια σας ακολουθώντας τις οδηγίες 

για την άσκηση της σάρωσης σώματος (body-scan -Beuningen, 2011).  

Σενάριο  

1. Αφού ξαπλώσεις στο κρεβάτι σου, βρες μία άνετη στάση ανάσκελα, με τα χέρια σου 

χαλαρά τοποθετημένα στο πλάι και τα πόδια παράλληλα, χωρίς να ακουμπούν το ένα το 

άλλο. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

2. Κλείσε απαλά τα μάτια σου και χαλάρωσε. (παύση 2 δευτερόλεπτα)                                                          

3. Δεν έχεις κάπου να πας. Άφησε πίσω σου τη μέρα που πέρασε και μη φέρνεις στο νου 

το αύριο.  Μείνε στο “τώρα”. (παύση) Αυτή τη στιγμή προσφέρεις στον εαυτό σου το 

δώρο της χαλάρωσης. Σου αξίζει. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

Ας αρχίσουμε, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα γεμίζοντας την κοιλιά με αέρα εισπνέοντας, 

(παύση) και αδειάζοντας την κοιλιά εντελώς, εκπνέοντας. (παύση) Καθώς μετράω από 

το 1 μέχρι το 4, ξεκίνα να εισπνέεις αργά. Όταν φτάσω στο 4 πρέπει να έχεις 

ολοκληρώσει την εισπνοή γεμίζοντας πλήρως την κοιλιά σου με αέρα. Στη συνέχεια, 

ξεκίνα να εκπνέεις καθώς μετράω από 1 μέχρι το 6, και αδειάζοντας εντελώς την κοιλιά 

από τον αέρα φτάνοντας στο 6. 

4. Ας αρχίσουμε: Εισπνοή: 1, 2, 3, 4. Εκπνοή: 2, 3, 4, 5, 6.                                                        

5. Ξανά: Εισπνοή  2, 3, 4…. εκπνοή 2, 3, 4, 5, 6                                                                                               

6. Μία τελευταία φορά. Εισπνοή 2, 3, 4 … εκπνοή 2, 3, 4, 5, 6.  

7. Τώρα, δώσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου να παρατηρήσει τις αισθήσεις στο σώμα σου.  

(παύση 4 δευτερόλεπτα)  

8. Έλεγξε αν αισθάνεσαι ενόχληση σε κάποιο σημείο. Προσάρμοσε τη στάση σου 

ανάλογα... αν βοηθάει. Σύγκρινε την αίσθηση στο σημείο ενόχλησης με αυτή σε   κάποιο 

άλλο σημείο όπου δεν υπάρχει ενόχληση. (παύση 4 δευτερόλεπτα) 

9. Στρέψε την προσοχή σου, στα σημεία που το σώμα σου εφάπτεται με το στρώμα και δες 

πώς διαφέρει αυτή η αίσθηση, σε σχέση με εκείνη στο υπόλοιπο σώμα. (παύση 4 

δευτερόλεπτα)  

10. Τώρα, στρέψε την προσοχή σου στα δάχτυλα των ποδιών σου και κούνησέ τα ελαφρά. 

(παύση 3 δευτερόλεπτα) 
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11. Νιώσε να τα διαπερνά μια χαλαρωτική ενέργεια η οποία κινείται αργά προς  τα πέλματα, 

καλύπτει όλο πάνω και το κάτω μέρος τους και συνεχίζει προς τους αστραγάλους 

χαλαρώνοντας εντελώς κάθε σημείο από το οποίο περνά. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

12. Νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει προς τις κνήμες και τις γάμπες σου, χαλαρώνοντάς τα.  

(παύση 2 δευτερόλεπτα) Τώρα οι κνήμες και οι γάμπες σου είναι εντελώς χαλαρά. 

(παύση 2 δευτερόλεπτα)  

13. Στρέψε την προσοχή σου στους μηρούς σου. Νιώστε την ενέργεια να τους διαπερνά  και 

να χαλαρώνουν απόλυτα.  (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

14. Τώρα, νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει προς τη λεκάνη (παύση 2 δευτερόλεπτα) και τη 

μέση σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) Νιώσε τα να χαλαρώνουν.  (παύση 2 δευτερόλεπτα)   

15. Χαλάρωσε την κοιλιά σου και νιώσε όλα τα εσωτερικά όργανα στην περιοχή της κοιλιάς 

να χαλαρώνουν απόλυτα. (παύση 5 δευτερόλεπτα)   

 

Νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει προς το στήθος σου. Νιώσε το στήθος σου να χαλαρώνει 

εντελώς. (παύση 2 δευτερόλεπτα) Χαλάρωσε τους πνεύμονες και νιώσε την 

16. καρδιά σου να χτυπά ρυθμικά, γεμάτη υγεία. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

17. Χαλάρωσε τους ώμους σου. (παύση) Νιώσε τους ώμους σου να βυθίζονται αργά προς 

τα κάτω. (παύση 3 δευτερόλεπτα) 

18. Νιώσε την ενέργεια να κατεβαίνει σταδιακά από τους ώμους προς τις άκρες των 

δαχτύλων σου, διαπερνώντας και χαλαρώνοντας απόλυτα  τα χέρια σου σε όλο το μήκος 

τους. (παύση 2 δευτερόλεπτα)  

19. Εστίασε στο λαιμό σου. Νιώσε τους μύες του λαιμού να χαλαρώνουν απόλυτα. (παύση 

2 δευτερόλεπτα) 

20. Χαλάρωσε το σαγόνι και τη γλώσσα μέσα στο στόμα σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

Χαλάρωσε  τους μύες γύρω από το στόμα σου αφήνοντας τα χείλη σου να  μισανοίξουν.  

21. Χαλάρωσε τη μύτη, (παύση) τα μάγουλα (παύση) και τα αυτιά σου. 

22. Χαλάρωσε την περιοχή γύρω από τα μάτια.. (παύση) Νιώσε τα  βλέφαρά σου βαριά και 

τα μάτια σου εντελώς χαλαρωμένα. 

23. Στρέψε την προσοχή σου στο μέτωπό σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) Νιώσε την λεπτή 

ενέργεια της απόλυτης χαλάρωσης να το διαπερνά, λειαίνοντας κάθε ρυτίδα και 

αφήνοντας ένα  αίσθημα απόλυτης χαλαρότητας στην περιοχή. (παύση 2 δευτερόλεπτα)  
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24. Νιώσε την ενέργεια να ανεβαίνει στην κορυφή του κεφαλιού σου. Πρόσεξε μία 

ανεπαίσθητη δόνηση που ίσως υπάρχει εκεί και νιώσε το σημείο αυτό να χαλαρώνει 

απόλυτα. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

25. Τώρα, ολόκληρο το σώμα σου είναι εντελώς χαλαρό. Τόσο, που νιώθεις σαν να είσαι 

ξαπλωμένος /η  πάνω σ’ ένα σύννεφο ή ίσως ...σαν να μην έχεις σώμα. Απόλαυσε αυτή 

την  αίσθηση της απόλυτης χαλάρωσης για λίγο. (παύση 5 δευτερόλεπτα) 

26. Τώρα, μπορείς να απολαύσεις έναν ξεκούραστο και ήρεμο ύπνο. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Πώς ήταν η εμπειρία σας με την σάρωση σώματος; 

Είχατε κάποια δυσκολία στην εφαρμογή της; 

Νιώθετε διαφορετικά μετά την εφαρμογή της; 

Υπάρχουν κάποια άλλα συναισθήματα που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας; 
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Δραστηριότητα 5 –Κατανοώ και μοιράζομαι τα συναισθήματα των άλλων  

 

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης 

Μαθησιακοί στόχοι: Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες μέσα από 

τη μελέτη πραγματικών περιστατικών να εξασκήσουν την ενσυναίσθησή τους και να 

προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των πελατών. Έχοντας στη διάθεσή τους 

διαφορετικά περιστατικά, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να βάλουν τον εαυτό τους στον 

ρόλο του συμβούλου που έχει να διαχειριστεί διαφορετικές περιπτώσεις και να σε κάθε μία 

από αυτές να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μεθόδους/ερωτήσεις για να επιδείξει 

ενσυναίσθηση απέναντι στον πελάτη.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Υλικά που χρειάζονται: σενάρια  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε μικρές ομάδες (3 άτομα – 3 ρόλοι). Χωρίστε τους 

συμμετέχοντες σε 3 ομάδες: πελάτες, σύμβουλοι και παρατηρητές και παρουσιάστε τους τα 

διαθέσιμα σενάρια (διαθέσιμα στην πλατφόρμα STRENGTh ή σε εκτυπώσιμη μορφή). 

Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους που έχουν τον ρόλο του πελάτη να εκφράσουν το 

συναίσθημά τους. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν τον ρόλο του συμβούλου θα προσπαθήσουν 

να βοηθήσουν τους πελάτες να εκφράσουν το πρόβλημα που τους απασχολεί και να τους 

κάνουν να νιώσουν αποδεκτοί μπαίνοντας στη θέση τους. Ο παρατηρητής κρατάει σημειώσεις 

στις τεχνικές που ο σύμβουλος εφαρμόζει και τα σημεία που διευκολύνουν τη συμβουλευτική 

διαδικασία και επιδεικνύουν ενσυναίσθηση.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περάσουν και από τους 3 ρόλους. Κάθε μέλος της ομάδας 

θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα σενάρια που διατίθενται και να παίξουν τον ρόλο του πελάτη.   

Κάθε παιχνίδι ρόλου θα έχει διάρκεια περίπου 5-10 λεπτά. Στο τέλος κάθε σεναρίου, οι 

συμμετέχοντες θα ανακεφαλαιώνουν πόσο καλά ο σύμβουλος έδειξε ενσυναίσθηση.  

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιβλέπει τη διαδικασία και σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορεί να 

παρέμβει για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες. Στο τέλος της διαδικασίας, όλοι οι 

συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν σε μία ομάδα για να συζητήσουν για την εμπειρία τους.  
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Οδηγίες:  

Χωριστείτε σε ομάδες των 3. Διαλέξτε καθένας σας ένα από τα 3 σενάρια για να μπείτε στον 

ρόλο του πελάτη και προετοιμαστείτε για να εκφράσετε τα συναισθήματα που «νιώθετε» 

απέναντι στην κατάσταση που «βιώνετε».  

Ο σύμβουλος θα πρέπει να προσπαθήσει να δείξει ενσυναίσθηση απέναντι στον πελάτη.  

Ο παρατηρητής κρατάει σημειώσεις σχετικά με τις αντιδράσεις του πελάτη και του συμβούλου 

και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει ο τελευταίος για να δείξει ενσυναίσθηση.  

Θα πρέπει να μπείτε όλοι και στους 3  ρόλους.  

 

Σενάρια 

1. Φίλιππος ο Υποκινητής 

Η Ανδριανή κάνει μια παρουσίαση για πρακτικές αναζήτησης εργασίας σε περισσότερα από 100 

άτομα από διαφορετικό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο σε ένα κέντρο 

απασχόλησης. Καθ 'όλη τη διάρκεια της παρουσίασης  η Ανδριανή διακόπτεται συχνά από τον 

Φίλιππο. Ο Φίλιππος φαίνεται να έχει γνώμη για κάθε θέμα και καταλήγει πάντα να κατηγορεί 

είτε την κυβέρνηση, ή το πολιτικό σύστημα, είτε τις μεγάλες εταιρείες. Τα φαινομενικά αθώα 

σχόλια του Φίλιππου προκαλούν έντονα σχόλια από την υπόλοιπη ομάδα, οδηγώντας σε 

συνομιλίες μεταξύ των συμμετεχόντων και περαιτέρω δημόσια σχόλια. Για την Ανδριανή, 

καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να καταφέρει να διατηρήσει την προσοχή της στη συνεδρία και 

να καλύψει όλα τα περιεχόμενα εγκαίρως. 

 

2. Ο Βασίλης, ο θυμωμένος έφηβος 

Ο Βασίλης, ένα 16χρονο αγόρι, είναι εξαιρετικός μαθητής. Παρά τις σκληρές προσπάθειές του, 

δεν λαμβάνει ποτέ καμία αναγνώριση από τους γονείς του, ειδικά από τη μητέρα του. Πιστεύει 

ότι δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι με τις επιδόσεις και τα επιτεύγματά του, ενώ δείχνουν μεγάλο 

θαυμασμό για τον μικρό αδερφό του. Σε μια συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής, ο 

Βασίλης δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει τις προσωπικές του ανάγκες και ενδιαφέροντα που 

σχετίζονται με την καριέρα του. Το πρωταρχικό του ενδιαφέρον είναι να κάνει μια 

επαγγελματική επιλογή που θα στενοχωρήσει και θα κάνει τους γονείς του να νιώσουν 

αδύναμοι. 

 

3. Η Λόρα και ο αθλητισμός- Πάθος ή καριέρα; 

Η Δήμητρα, σχολικός σύμβουλος,  καλωσορίζει τη Λόρα (14) και τον πατέρα της. Η Λόρα θα 

ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το βόλεϊ.  Θέλει να συνεχίσει τις σπουδές της στο 
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Αθλητικό Γυμνάσιο και πέρασε από σχετικές εξετάσεις. Οι γονείς της, που υποστήριξαν αρχικά 

την ιδέα, πιστεύουν τώρα ότι η Λόρα πρέπει να εγγραφεί σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της 

πόλης για να κάνει μαθήματα σε άλλες γλώσσες. Η Λόρα είναι καλή στις ξένες γλώσσες και οι 

γονείς της φοβούνται ότι το Αθλητικό σχολείο δεν θα προωθήσει την ακαδημαϊκή μάθηση της 

Λόρας. Η απόφαση για το ποιο σχολείο θα παρακολουθήσει η Λόρα πρέπει να ληφθεί αμέσως. 

Η Λόρα και οι γονείς της διαφωνούν έντονα μεταξύ τους.  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Αναγνώρισε ο σύμβουλος τα συναισθήματα του πελάτη; 

Ήταν εύκολο ή δύσκολο να αναγνωρίσει ο σύμβουλος τα συναισθήματα που εξέφρασε ο 

πελάτης; 

Κατάφερε ο σύμβουλος να δείξει ενσυναίσθηση; 

Ποιες τεχνικές/πρακτικές ήταν βοηθητικές στην επίδειξη ενσυναίσθησης; 

Ποιες τεχνικές/πρακτικές δεν ήταν βοηθητικές στην επίδειξη ενσυναίσθησης; 

Έχετε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις όπως στη μελέτη περίπτωσης; Πώς νιώσατε, πώς την 

διαχειριστήκατε, πώς έληξε η συνεδρία; 

Γενικά, τί μπορείτε να κάνετε όταν έρχεστε αντιμέτωποι με ποικίλες 

καταστάσεις/συναισθήματα;  
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Δραστηριότητα 6 – Δεν πρόκειται για το καρφί 

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική 

Μαθησιακοί στόχοι: Μέσα από αυτή την άσκηση/βίντεο, οι συμμετέχοντες θα δουν ότι συχνά 

το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε είναι που προσπαθούμε να «φτιάξουμε» ή να «λύσουμε το 

πρόβλημα» για λογαριασμό του άλλου, αντί να δείχνουμε ενσυναίσθηση. 

Χαρακτηριστικά: Ατομική η ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

Υλικά που χρειάζονται: Το βίντεο “It’s not about the nail”  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:  

Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενου ότι πρόκειται να παρακολουθήσουν ένα βίντεο και στη 

συνέχεια να συζητήσουν στην ομάδα σχετικά με τις εντυπώσεις τους και τις σκέψεις τους.  

 

Οδηγίες: 

Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο « It’s Not About the Nail” (δεν πρόκειται για το καρφί) και 

στη συνέχεια συζητήστε με την ομάδα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας.  

  

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα του βίντεο αυτού; 

Τί συναισθήματα και σκέψεις σας γεννήθηκαν; 

Μπορείτε να φέρετε στον νου σας μια περίπτωση που φερθήκατε όπως ο άντρας στο βίντεο; 
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1.3 Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης  

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να αναστοχαστείτε πάνω στο εκπαιδευτικό 

υλικό της ενότητας και να αξιολογήσετε πόσο καλά έχετε κατανοήσει τις βασικές έννοιες και το 

θεωρητικό υπόβαθρο. 

 

Ερώτηση 1 

Συμπληρώστε την ακόλουθη πρόταση με την κατάλληλη φράση. 

Το κύριο συστατικό της συναισθηματικής ενσυναίσθησης είναι η σημασία που δίνεται … 

1. στο διαφορετικό υπόβαθρο του ατόμου. 

2. στην κατανόηση των σκέψεων του άλλου ατόμου. 

3. στη συναισθηματική αντίδραση απέναντι σε ένα άτομο που βιώνει μία κατάσταση 

4. στη γλώσσα του σώματος των άλλων.  

 

Ερώτηση 2 

Παρακαλώ επιλέξτε «Σωστό» ή «Λάθος» για την ακόλουθη πρόταση. 

Η γνωστική ενσυναίσθηση αναφέρεται στην νοητική/γνωστική κατανόηση της εμπειρίας 

του άλλου.  

1. Σωστό 

2. Λάθος 

 

Ερώτηση 3 

Παρακαλώ επιλέξτε την σωστή απάντηση. 

Ποια από τις ακόλουθες πρακτικές αναπτύσσει την ενσυναίσθηση; 

1. Προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων των άλλων για λογαριασμό τους. 

2. Ακρόαση χωρίς εμπλοκή. 

3. Διακοπή κάποιου όσο μιλάει για να διορθώσουμε αυτά που λέει. 

4. Ερωτήσεις στο άτομο που έχουμε απέναντί μας για να μάθουμε περισσότερα για 

εκείνο και τη ζωή του. 

 

Ερώτηση 4 

Παρακαλώ επιλέξτε «Σωστό» ή «Λάθος» για την ακόλουθη φράση. 

Η ενσυναίσθηση φαίνεται να είναι μια κοινή διαδικασία συντονισμού επικοινωνίας 

ανάμεσα στα άτομα. 

1. Σωστό 

2. Λάθος 

 

Ερώτηση 5 

Συμπληρώστε την ακόλουθη πρόταση με τη σωστή φράση: 

Όταν ένας πελάτης δεν αποκρίνεται στις ενσυναισθητικές προσπάθειες του συμβούλου,  

… 
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1. η συμβουλευτική διαδικασία εμφανώς έχει αποτύχει.  

2. δεν επηρεάζεται η συμβουλευτική διαδικασία. 

3. ο σύμβουλος δεν μπορεί να κάνει κάτι να αλλάξει την κατάσταση. 

4. ο σύμβουλος μπορεί να συντονιστεί με τις ανάγκες του πελάτη και ανάλογα να 

προσαρμόσει τον τρόπο και την έκταση για την έκφραση ενσυναίσθησης. 
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1.4  Πηγές για περαιτέρω μελέτη – Βιβλιογραφία 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=-

4EDhdAHrOg&feature=emb_logo  
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Ενότητα 2: Διαχείριση συναισθημάτων 

 

Σύντομη περιγραφή 

Στόχος της ενότητας είναι η ανάπτυξη από την πλευρά των συμμετεχόντων της κατανόησης και 

της επίγνωσης των συναισθημάτων τους, αλλά και των άλλων ατόμων και η υποστήριξή τους 

στη διαχείριση των συναισθημάτων που βιώνουν. Από τη μία, οι συμμετέχοντες θα  

εκπαιδευτούν να κατανοούν τα συναισθήματα, την αξία και τη φύση τους και από την άλλη θα 

μάθουν να βελτιώνουν την συναισθηματική τους αυτό – επίγνωση. Τέλος, η ενότητα 

αποσκοπεί στην προώθηση του συναισθηματικού αυτό-ελέγχου, του τρόπου να 

διαχειριζόμαστε και να επηρεάζουμε τα συναισθήματά μας και να κινητοποιούμαστε, να 

διαχειριζόμαστε το άγχος μας, να ελέγχουμε και να επανακατευθύνουμε τα συναισθήματα των 

άλλων και τις παρορμήσεις τους, καθώς και του τρόπου να επιμένουμε παρά τα εμπόδια και τις 

δυσκολίες. 

 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμβούλους να: 

 Αντιληφθούν την σημασία της διαχείρισης συναισθημάτων και των εννοιών που 

περιλαμβάνει στην παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, 

 Γνωρίσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις που μπορεί να συνεισφέρουν στη συναισθηματική 

διαχείρισή τους 

 Είναι σε θέση να διευκολύνουν την αμοιβαία επαφή και συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τα 

συναισθήματα των άλλων 

 Να μπορούν να εστιάσουν στην κατανόηση του πώς νιώθει ένα άτομο και γιατί νιώθει έτσι, 

και να μπορούν επίσης να διαχειριστούν αρνητικά συναισθήματα με έναν εποικοδομητικό 

τρόπο 

 Να είναι σε θέση να επιδεικνύουν συναισθηματικό αυτοέλεγχο και αυτό- επίγνωση.  
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2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Τα συναισθήματα είναι ψυχοφυσιολογικές διεργασίες που πυροδοτούνται από τη 
γνωστική αξιολόγηση ενός αντικειμένου και συνοδεύονται από φυσιολογικές αλλαγές, 
συγκεκριμένες γνώσεις, υποκειμενικά συναισθήματα και μια αλλαγή στη συμπεριφορά 
(Forgas, 1995; Zeelenberg, Nelissen, & Pieters, 2007). 

Τα συναισθήματα δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής των ατόμων, 
αλλά συμβάλλουν επίσης στην ταυτότητά τους, βοηθώντας τα να καταλάβουν ποιοι είναι 
και να μοιραστούν αυτό που είναι με τους άλλους. Παρόλο που τα συναισθήματα δεν είναι 
ο μόνος σημαντικός παράγοντας στη ζωή των ατόμων, διαδραματίζουν ποικίλους 
σημαντικούς ρόλους στη ζωή τους, όπως: 

  ενημερώνουν τα άτομα ότι ένας σημαντικός στόχος ή ανάγκη μπορεί να επιδιωχθεί 

ή να ανασταλεί στην τρέχουσα κατάσταση. 

 συμβάλλουν στο να θέτουμε στόχους. 

 συμβάλλουν στην εκτίμηση του εαυτού και του περιβάλλοντος. 

 επικοινωνούν τις προθέσεις μας σε άλλους και ρυθμίζουν τις αλληλεπιδράσεις. 

 παρέχουν πληροφορίες στη διαδικασία λήψης απόφασης 

 προειδοποιούν μπροστά σε επερχόμενες απειλές (Greenberg, 2004). 

Τα συναισθήματα αναδείχθηκαν για να βοηθήσουν την ανθρώπινη επιβίωση 
δημιουργώντας ορισμένες συμπεριφορές, π.χ. φόβο, προκαλώντας μια φυσιολογική 
αντίδραση για την αποφυγή κινδύνου με τη μορφή πάλης ή φυγής. Οι άνθρωποι βιώνουν 
τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις μέσω μιας ασυνείδητης διαδρομής ή μέσω μιας 
συνειδητής διαδρομής, η οποία επιτρέπει μια περισσότερο προσεκτική απόκριση σε μια 
κατάσταση. Επιπλέον, τα συναισθήματα είναι βραχύβια και εξυπηρετούν την προσαρμογή 
στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες (Stangl, 2020). Ωστόσο, τα συναισθήματα 
που έχει βιώσει κάποιος σε μια κατάσταση μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που θα βιώσει 
άλλες, άσχετες εμπειρίες που συμβαίνουν λίγο αργότερα. 

 

Δεδομένου ότι τα συναισθήματα είναι σημαντικά σε όλες τις κοινωνικές διαδικασίες, τόσο 
εσωτερικές (π.χ. λήψη αποφάσεων) όσο και αλληλεπιδραστικές, η ικανότητα κατανόησης, 
συνειδητοποίησης και ενεργητικής διαχείρισης των συναισθημάτων θεωρείται δεξιότητα 
από μόνη της. 

 

Ορισμοί 

Συναισθηματική νοημοσύνη 

Η συναισθηματική νοημοσύνη κατηγοριοποιήθηκε ανάμεσα στους 7 τύπους «νοημοσύνης» 
που διαθέτουν και εφαρμόζουν τα άτομα στη διαδικασία μάθησης (Gardner, 1993). 
Επιπλέον, σύμφωνα με τους Mayer και Salovey (1993) η συναισθηματική νοημοσύνη 
θεωρείται μία πνευματική ικανότητα. Συγκεκριμένα, «η συναισθηματική νοημοσύνη 
περιλαμβάνει την ικανότητα ακριβούς αντίληψης, εκτίμησης και έκφρασης 
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συναισθημάτων, την ικανότητα πρόσβασης και/ή δημιουργίας συναισθημάτων όταν 
διευκολύνουν τη σκέψη, την ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων  και την ικανότητα 
ρύθμισης των συναισθημάτων για την προώθηση της συναισθηματικής και πνευματικής 
ανάπτυξης »(Mayer & Salovey, 1997). 

Το μοντέλο των Mayer & Salovey (1997) περιλαμβάνει τέσσερις ικανότητες: αντίληψη, 
αφομοίωση (χρήση του συναισθήματος για διευκόλυνση της σκέψης), κατανόηση και 
ρύθμιση των συναισθημάτων. Συνοπτικά, η συναισθηματική αντίληψη συνίσταται στην 
ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων στις εκφράσεις του προσώπου και της στάσης 
σώματος των άλλων. Αντικατοπτρίζει τη μη λεκτική αντίληψη και τη συναισθηματική 
έκφραση που εκδηλώνεται μέσα από το πρόσωπο και τον τόνο της φωνής. Η αφομοίωση 
των συναισθημάτων είναι η ικανότητα δημιουργίας, χρήσης και βίωσης συναισθημάτων 
που είναι απαραίτητη για να επικοινωνηθούν τα συναισθήματα ή να έχουν 
χρησιμοποιηθούν σε άλλες γνωστικές διαδικασίες. Η συναισθηματική κατανόηση 
σχετίζεται με την ικανότητα κατανόησης των συναισθηματικών πληροφοριών, τον τρόπο 
με τον οποίο τα συναισθήματα συνδυάζονται και μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου 
και την ικανότητα εκτίμησης των συναισθηματικών νοημάτων. Περιλαμβάνει επίσης την 
ικανότητα να ονομάζουμε και να διακρίνουμε μεταξύ συναισθημάτων. Τέλος, η 
συναισθηματική ρύθμιση αναφέρεται στην ικανότητα να παραμένουμε ανοιχτοί στα 
συναισθήματα και να παρακολουθούμε και να ρυθμίζουμε τα συναισθήματα τα δικά μας 
και των άλλων για την προώθηση της κατανόησης των άλλων και της προσωπικής 
ανάπτυξης. 

Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες είναι ιεραρχικά οργανωμένες, με τέτοιο τρόπο που η 
αντίληψη συναισθημάτων είναι στο πιο χαμηλό επίπεδο και η διαχείριση των 
συναισθημάτων είναι στο υψηλότερο και πιο πολύπλοκο επίπεδο στην ιεραρχία. 
Επομένως, η ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων μας και των άλλων χτίζεται πάνω 
στις άλλες 3 ικανότητες (Mayer et al., 2004). 

Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουμε τρεις διαστάσεις διαχείρισης συναισθημάτων: α. τη 
συναισθηματική αυτογνωσία, β. την κατανόηση των συναισθημάτων και γ. τον 
συναισθηματικό (αυτο) έλεγχο ή (αυτο) διαχείριση. Οι πτυχές που σχετίζονται με την 
κατανόηση και την αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων εξετάζονται στην 
προηγούμενη ενότητα της ενσυναίσθησης. 

 

 

a. Συναισθηματική αυτογνωσία 

Ο Daniel Goleman (1995) ορίζει τη συναισθηματική αυτογνωσία ως την ικανότητα να 

αναγνωρίζουμε την εσωτερική μας κατάσταση, τις προτιμήσεις, τα συναισθήματά μας και 

τις επιδράσεις τους. Με άλλα λόγια, είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να 

εκφράζουμε σωστά τα συναισθήματά μας, ενώ παράλληλα μπορούμε να κατανοήσουμε 

την επίδρασή τους στους άλλους.  
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Η αντίληψη των συναισθημάτων αναφέρεται στην ικανότητα να προσδιορίζουμε με 

ακρίβεια τα συναισθήματα μέσα από την προσοχή, παρακολούθηση και 

αποκρυπτογράφηση των συναισθηματικών σημάτων σε πρόσωπα, χειρονομίες ή φωνές 

(Papadogiannis, Logan, & Sitarenios, 2009). Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό των συναισθημάτων στις φυσικές και ψυχολογικές καταστάσεις του ατόμου, 

καθώς και την επίγνωση και την ευαισθησία απέναντι στα συναισθήματα των άλλων 

(Mayer, Caruso, & Salovey, 1999)  

Σύμφωνα με τους Mayer & Salovey (1997) η αντίληψη των συναισθημάτων περιλαμβάνει την 
ικανότητα να: 

1. αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα στην φυσική κατάσταση του ατόμου, τα συναισθήματα 

που εκφράζει και τις σκέψεις του  

2. αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα στις εκφράσεις του προσώπου, τη γλώσσα του 

σώματος και τη συμπεριφορά των άλλων 

3. εκφράζουμε συναισθήματα με ακρίβεια όταν αυτό είναι επιθυμητό 

4. κατανοούμε πώς τα συναισθήματα εκδηλώνονται ανάλογα με το πλαίσιο και την κουλτούρα 

που βρισκόμαστε 

5. διακρίνουμε μεταξύ ακριβών και ανακριβών συναισθηματικών εκφράσεων  

 

b. Κατανόηση συναισθημάτων 

Η κατανόηση συναισθημάτων περιλαμβάνει την ικανότητα ακριβούς αντίληψης και 

ανάλυσης των συναισθημάτων, καθώς και τη χρήση συναισθηματικών γνώσεων όταν αυτό 

είναι απαραίτητο. Περιλαμβάνει την ικανότητα κατανόησης των συνδέσεων μεταξύ 

διαφορετικών συναισθημάτων και πώς αλλάζουν τα συναισθήματα με τον καιρό και τις 

καταστάσεις (Rivers, Brackett, Salovey, & Mayer, 2007). Σύμφωνα με τους Mayer και Salovey 

(1997), η κατανόηση συναισθημάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ικανότητες. 

1. Η ικανότητα να δίνουμε όνομα στα συναισθήματα και να αναγνωρίζουμε τη σχέση 
μεταξύ των λέξεων που χρησιμοποιούμε και των συναισθημάτων. 

2. Η ικανότητα ερμηνείας  των μηνυμάτων που μεταφέρουν τα συναισθήματα και η 
κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών τους. 

3. Η ικανότητα κατανόησης σύνθετων συναισθημάτων, όπως ταυτόχρονα αισθήματα 
αγάπης και μίσους. 

4. Η ικανότητα κατανόησης και αναγνώρισης πιθανών μεταβάσεων από το ένα 
συναίσθημα στο άλλο. 

Στο αναθεωρημένο μοντέλο τους, οι Mayer, Salovey and Caruso (2016), πρόσθεσαν αρκετές 
δεξιότητες σε κάθε κατηγορία ικανοτήτων. Όσον αφορά στην κατανόηση των 
συναισθημάτων, οι πρόσθετες ικανότητες είναι: 

1. Η ευαισθησία στο πολιτισμικό πλαίσιο και η ικανότητα αναγνώρισης των πολιτισμικών 
διαφορών κατά την αξιολόγηση των συναισθημάτων. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR72
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR58
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2. Η ικανότητα κατανόησης του πώς μπορεί να αισθάνεται ένα άτομο στο μέλλον ή υπό 
ορισμένες συνθήκες, δηλαδή συναισθηματική πρόβλεψη. 

3. Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ διαθέσεων και συναισθημάτων και, 

4. Η ικανότητα εκτίμησης των καταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν 
συναισθήματα 

 

c. Συναισθηματικός αυτοέλεγχος 

Ο συναισθηματικός αυτοέλεγχος είναι η ικανότητα ρύθμισης και επιρροής των 
συναισθημάτων στην κινητοποίηση του εαυτού του, ώστε να επιτύχει στόχους, να 
αντιμετωπίσει το άγχος και να επιμείνει μπροστά στα εμπόδια και τις αποτυχίες. 
Αναφέρεται στην ικανότητα να ρυθμίζουμε με επιτυχία τα συναισθήματα τα δικά μας και 
των άλλων. Αυτή η ικανότητα μας επιτρέπει να μπορούμε να διατηρούμε, να αλλάζουμε και 
να αντιμετωπίζουμε τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις, θετικές ή αρνητικές, σε μια 
(Rivers et al., 2007). Αυτό θα μπορούσε να αντικατοπτρίζεται στη διατήρηση μιας θετικής 
διάθεσης σε μια προκλητική κατάσταση ή στην χαλιναγώγηση της παρόρμησης σε μια 
περίοδο κατά την οποία πρέπει να ληφθεί μια σημαντική απόφαση. Εμφανίζεται κάθε φορά 
που κάποιος (συνειδητά ή ασυνείδητα) ενεργοποιεί τον στόχο να επηρεάσει τη διαδικασία 
ανάπτυξης συναισθημάτων (Gross et al., 2011). 

Η ρύθμιση των συναισθημάτων μπορεί να είναι εγγενής/ενδοπροσωπική (ρύθμιση των 

δικών μας συναισθημάτων) ή εξωγενής/διαπροσωπική (ενίσχυση διαπροσωπικών 

σχέσεων) (Gross and Jazaieri, 2014). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συναισθηματική 

αυτορρύθμιση μπορεί να δουλευτεί τόσο για τη μείωση των βιωματικών και/ή των 

συμπεριφορικών  επιπτώσεων των αρνητικών συναισθημάτων (Gross et al., 2006), όσο και 

για την αύξηση των θετικών συναισθημάτων. Επιπλέον, η ρύθμιση των συναισθημάτων δεν 

περιλαμβάνει μόνο τη μείωση της έντασης των συναισθημάτων. Μπορεί επίσης να 

περιλαμβάνει τη διατήρηση ή την αύξηση του συναισθήματος, όπως όταν διατηρούμε τον 

ενθουσιασμό για να επιτύχουμε ένα μακρύ και δύσκολο έργο ή να αυξήσουμε την 

ευχαρίστησή μας μπροστά στο δήθεν αστείο ενός συναδέλφου (Pena-Sarrionandia et al., 

2015). 

 

Η σημασία της διαχείρισης συναισθημάτων για τους συμβούλους 

Το να έχει κάποιος επίγνωση των συναισθημάτων του και να τα αναγνωρίζει σωστά, του 

επιτρέπει να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και τους άλλους. Τα συναισθήματα είναι 

ένα σημαντικό συστατικό που επηρεάζει και κατευθύνει τις σκέψεις και τη συμπεριφορά 

(Beck, 2011). Οι σύμβουλοι που μπορούν να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τα δικά τους 

συναισθήματα, μπορεί να είναι σε θέση να δουν την επίδρασή τους στις σκέψεις και το 

υποκείμενο κίνητρο για τη συμπεριφορά τους και, κατά συνέπεια, για τη συμπεριφορά των 

πελατών τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους, να 
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τα εκφράσουν, να επιδείξουν προσαρμοστική συμπεριφορά σε αγχωτικές καταστάσεις και 

να είναι πιο αποτελεσματικοί στη συνεργασία με τους πελάτες τους. 

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης δεν 

αντιλαμβάνονται μόνο τα συναισθήματα στον τόνο της φωνής, στις χειρονομίες, σε λεκτικές 

δηλώσεις των άλλων,  αλλά επίσης χρησιμοποιούν μια ενσυναισθητική προσέγγιση. Όσοι 

μπορούν να διαχειριστούν τα δικά τους συναισθήματα και να κατανοήσουν αυτά των 

άλλων, αντιδρούν με πιο εποικοδομητικό και θετικό τρόπο στη διαχείριση 

συναισθηματικών προβλημάτων και κοινωνικών σχέσεων (Mayer, Salovey, & Caruso, 2008). 

Επομένως, η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας στις 

δεξιότητες συμβουλευτικής των επαγγελματιών. Επιπλέον, ο Carkhuff (2009) αποκάλυψε 

ότι η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των συμβούλων επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των συμβουλευτικών υπηρεσιών τους. Ως 

αποτέλεσμα, χρειάζεται να αναπτυχθούν σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά-συναισθηματικά 

για να γίνουν πρότυπο για τους πελάτες τους (Daniels, 1994). 

Επιπλέον, καθώς η επαγγελματική συμβουλευτική βασίζεται στην αλληλεπίδραση, η 

επαγγελματική γνώση και οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες μπορούν να 

θεωρηθούν ίσης σημασίας. Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές συμβουλευτικές 

προσεγγίσεις, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να αναπτύξουν συναισθηματικές 

δεξιότητες προκειμένου να δείχνουν ενσυναίσθηση και να κατανοούν τη συναισθηματική 

κατάσταση (είτε μέσω λεκτικών, είτε μη λεκτικών σημάτων) των πελατών τους, καθώς και 

να ρυθμίζουν τα δικά τους συναισθήματα όταν εργάζονται μαζί τους. Διάφορες μελέτες 

έχουν διαπιστώσει ότι η ικανότητα των ανθρώπων να δείχνουν ενσυναίσθηση στους 

άλλους (π.χ. πελάτες) βασίζεται στην ικανότητά τους να ρυθμίζουν τη δική τους 

συναισθηματική αντίδραση στην αγωνία των άλλων (π.χ., Eisenberg, 2000; Song, Colasante, 

& Malti, 2018): Εάν οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη συναισθηματική 

δυσφορία των πελατών τους (ενσυναίσθηση υπερβολικής διέγερσης), η πιθανότερη 

αντίδρασή τους θα είναι μια κατάσταση «προσωπικής δυσφορίας» που θα τους 

παρακινήσει να μειώσουν τη δική τους δυσφορία (όχι του πελάτη · Hoffman, 2000; Batson, 

2011).  Συνεπώς, οι σύμβουλοι με ενσυναίσθηση χρησιμοποιούν δεξιότητες διαχείρισης 

των συναισθημάτων τους: Η ικανότητά τους να διαχειρίζονται εποικοδομητικά τα 

συναισθήματά τους, τους επιτρέπει να συνεχίσουν να δείχνουν ενσυναίσθηση στους 

πελάτες τους, ακόμη και όταν οι πελάτες τους υποφέρουν πολύ. Όπως επισημαίνει ο Frans 

de Waal (2009, σελ. 124): «Για να δείξετε πραγματικό ενδιαφέρον για κάποιον άλλο, 

προσφέροντας βοήθεια όταν απαιτείται, πρέπει να είστε σε θέση να κρατήσετε το δικό σας 

‘σκάφος’ σταθερό». Ομολογουμένως, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας αντιμετωπίζουν 

μεγάλες προκλήσεις στην καθημερινή τους πρακτική, αντιμετωπίζοντας αλλαγές ακόμη πιο 

απαιτητικές από ό, τι για άλλους επαγγελματίες, επειδή χρειάζεται να είναι πάντα ενήμεροι 

και να λειτουργούν σύμφωνα με τις κοινωνικές εξελίξεις και την αγορά εργασίας, που 

εξελίσσονται γρηγορότερα από ό, τι μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει (Zins et al., 2004). 
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Κατά την άποψη του Corey (2013), οι αποτελεσματικοί σύμβουλοι γνωρίζουν ποιοι είναι, τι 

θέλουν από τη ζωή και τι θεωρούν σημαντικό. Τα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης 

των συμβούλων θα είναι υψηλά εάν σέβονται τον εαυτό τους, γνωρίζουν τις αξίες και τους 

στόχους τους, και αναγνωρίζουν τα συναισθήματα, τα δυνατά τους σημεία, αλλά και τις 

αδυναμίες τους (Egan, 1986). Οι αποτελεσματικοί σύμβουλοι γνωρίζουν τον εαυτό τους, 

κατανοούν τους άλλους και δημιουργούν αποτελεσματικές σχέσεις με τους πελάτες. Για να 

γίνει αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα δικά τους συναισθήματα και τα 

συναισθήματα των άλλων, και να εμφανίζουν προσαρμοστική συμπεριφορά ώστε να είναι 

σε θέση να κατευθύνουν τους πελάτες τους με αυτόν τον τρόπο (Clark, 2010). 

 

Μέθοδοι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων διαχείρισης συναισθημάτων  

Όπως αναφέρθηκε στο 1ο παραδοτέο (Εργαλειοθήκη μεθόδων για την ανάπτυξη των 

Κοινωνικό-Συναισθηματικών δεξιοτήτων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας) υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι για την βελτίωση της διαχείρισης συναισθημάτων, που 

κατηγοριοποιούνται σε Κυρίως γνωσιακής προσέγγισης μεθόδους, σε Συνδυασμό 

γνωσιακών και συμπεριφορικών μεθόδων, Ευσυνειδητότητα και Εποπτεία.  

 Κυρίως γνωσιακής προσέγγισης μέθοδοι  

Στις γνωσιακές μεθόδους εντάσσεται η χρήση ερωτηματολογίων και το μοντέλο ABC.  

Τα ερωτηματολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση με επαγγελματίες και 

να επικεντρωθούν στις σκέψεις που προέρχονται από τα συναισθήματα ενώ παράλληλα 

διεγείρουν προβληματισμούς (βλ. Ερωτηματολόγιο Συναισθηματικής Ικανότητας, EKF, 

Rindemann, 2009). 

Το μοντέλο ABC του Albert Ellis (Ellis, 1991) είναι επίσης ένα άλλο εργαλείο που βασίζεται 

στη γνωστική εκπαίδευση και στοχασμό. Το όνομά του αναφέρεται στα συστατικά του 

μοντέλου. Η επεξήγηση των αρχικών παρατίθεται εδώ: 

• Α (Adversity) Αντιξοότητα ή ενεργοποίηση ενός συμβάντος. 

• Β. (Beliefs) Οι πεποιθήσεις σας για το γεγονός. Περιλαμβάνει τόσο προφανείς, όσο και 

υποκείμενες σκέψεις για καταστάσεις, τον εαυτό σας και τους άλλους. 

• C. (Consequences) Συνέπειες, που περιλαμβάνουν τις συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές σας αντιδράσεις.  

Η βασική ιδέα είναι ότι «τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές μας (C: Συνέπειες) δεν 

καθορίζονται άμεσα από γεγονότα της ζωής (Α: Αντιξοότητες, συμβάντα), αλλά 

περισσότερο από τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και αξιολογούμε γνωστικά αυτά τα 

γεγονότα (Β: Πεποιθήσεις)». Εδώ, ο γνωστικός στοχασμός εστιάζει κυρίως στη σύνδεση 

μεταξύ Β και C, δηλαδή στις συμπεριφορικές ή συναισθηματικές αντιδράσεις και στις 

αυτόματες πεποιθήσεις που μπορεί να κρύβονται πίσω τους. 
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 Συνδυασμός γνωστιακών και συμπεριφορικών μεθόδων  

Οι γνωσιακές -συμπεριφορικές προσεγγίσεις στη διαχείριση/ρύθμιση συναισθημάτων 

βασίζονται στην ιδέα ότι τα συναισθήματα είναι μια παγκόσμια ανθρώπινη εμπειρία που 

καθοδηγεί τη συμπεριφορά και καθοδηγεί την αλλαγή (Greenberg και Johnson 1988). Αντί 

να επικεντρώνονται αποκλειστικά στις γνωσίες, μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής, 

οι προσεγγίσεις γνωσιακού- συμπεριφορισμού (CB) προκαλούν και δουλεύουν με το 

συναίσθημα που συνδέεται με μια γνωστική διαδικασία σκέψης. Σύμφωνα με τον 

Greenberg (2004), υπάρχουν τρεις αρχές για την αποτελεσματική δουλειά με τα 

συναισθήματα: 

1. Αυξημένη επίγνωση των συναισθημάτων:  αυτός είναι ο πρώτος στόχος και πρέπει να 

επιτευχθεί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, προτού προχωρήσουμε στους επόμενους 

στόχους. 

2. Ενίσχυση της ρύθμισης των συναισθημάτων: Η εκμάθηση της ρύθμισης και της 

αντιμετώπισης των δύσκολων ή έντονων συναισθημάτων είναι μια πολύτιμη δεξιότητα. 

3. Μετασχηματισμός συναισθήματος: Η ικανότητα μετατροπής ενός δυσπροσαρμοστικού 

συναισθήματος σε προσαρμοστικό είναι σαφώς μια πολύτιμη δεξιότητα και η έρευνα 

υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια δεξιότητα καθαρά βασισμένη στα συναισθήματα. Η 

σκέψη ότι ένα συναίσθημα χρειάζεται να μετασχηματιστεί και η απόφαση για την αλλαγή 

του, δεν αρκεί για να αλλάξει πραγματικά το συναίσθημα. Με άλλα λόγια, η φωτιά (το 

συναίσθημα) πρέπει να καταπολεμηθεί με τη φωτιά (συναίσθημα) (Greenberg, 2004) 

Επιπλέον, η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT) περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα 

βήματα: 

• Προσδιορισμός δύσκολων καταστάσεων ή συνθηκών ζωής,   

• Απόκτηση επίγνωσης των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων σχετικά 

με αυτά τα προβλήματα/καταστάσεις (ομιλία με τον εαυτό, ερμηνεία του νοήματος που 

δίνουμε σε μια κατάσταση και πεποιθήσεις για τον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους και  

τα γεγονότα), 

• Αναγνώριση αρνητικών ή ανακριβών συλλογισμών, 

• Αναδιαμόρφωση αρνητικών ή ανακριβών συλλογισμών. 
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Σύμφωνα με τους Endicott, Bock & Mitchell (2001), για τη βελτίωση της διαχείρισης των 

συναισθημάτων, οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν βασικά μοτίβα 

συμπεριφοράς, να δίνουν προσοχή στα συναισθήματά τους, να διαφοροποιούν τα 

συναισθήματα, να εντοπίζουν συναισθήματα από διαφορετικές πηγές, να αναγνωρίζουν τα 

συναισθήματα και τις κοινωνικές ανάγκες άλλων. Σημαντικές τεχνικές περιλαμβάνουν την 

ανάληψη ρόλων, το παιχνίδι ρόλων και τον πειραματισμό με υποθετικά διλήμματα. 

Επιπλέον, οι Nelis et al. (2009) πρότειναν μια εκπαίδευση επικεντρωμένη σε μια 

καθορισμένη έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ο σχεδιασμός της εκπαίδευσης 

βασίστηκε στο μοντέλο τεσσάρων κατηγοριών των Mayer και Salovey (Elias et al. (1997): (1) 

αντίληψη, εκτίμηση και έκφραση συναισθημάτων. (2) συναισθηματική διευκόλυνση της 

σκέψης. (3) κατανόηση και ανάλυση συναισθημάτων. (4) αντανακλαστική ρύθμιση 

συναισθημάτων. «Το περιεχόμενο κάθε συνεδρίας βασίστηκε σε σύντομες διαλέξεις, 

παιχνίδια ρόλων, ομαδικές συζητήσεις, εργασίες δύο ατόμων και ανάγνωση βιβλίων. Οι 

συμμετέχοντες έλαβαν επίσης ένα προσωπικό ημερολόγιο στο οποίο έπρεπε να αναφέρουν 

καθημερινά μία συναισθηματική εμπειρία »(Nelis et al 2009, σελ. 38). 

Οι Hayes et al. (2004) ισχυρίζονται ότι η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) είναι μια 

γνωσιακή-συμπεριφορική παρέμβαση που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ανθρώπους 

να αποδεχτούν τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που βιώνουν. Πολλές φορές οι άνθρωποι 

χρειάζεται να αντιμετωπίζουν δυσάρεστα συναισθήματα, σκέψεις ή εμπειρίες και η 

αντίδρασή τους είναι να αποφεύγουν αυτά τα συναισθήματα. Αναφορικά με το πώς 

αντιδρούν τα άτομα στις καταστάσεις, το ACT βοηθά στην αποδοχή, στην απόφαση για 

αλλαγές και στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης για αλλαγή. Δεν σημαίνει ότι το άτομο 

θα πρέπει να αφήνει τον εαυτό του να είναι έρμαιο των περιστάσεων ή να ενδίδει όπου 

υποφέρει.  Σημαίνει απλώς ότι αντί να αγωνίζεται να απαλλαγεί ή να μειώσει τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα που βιώνει, είναι καλύτερα να τα αποδεχτεί. Ο στόχος του ACT είναι 

να δημιουργήσει ψυχολογική ευελιξία, η οποία περιλαμβάνει 1) την ικανότητα να είναι 

κάποιος ψυχολογικά παρών (δηλ. Να έχει επίγνωση και να συμμετέχει στην εμπειρία) και 

2) την ικανότητα να κατευθύνει τη συμπεριφορά προς εξυπηρέτηση σημαντικών αξιών της 

ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω έξι βασικών διαδικασιών: 

α. Επαφή με την παρούσα στιγμή: μια δεξιότητα ενσυνειδητότητας σχετικά με το να είναι 

κάποιος πλήρως αφοσιωμένος και παρών στην εμπειρία του εδώ και τώρα από το να 

χάνεται στις σκέψεις ή να προσπαθήσει να ελέγξει τα συναισθήματα, β. Αποδοχή: 

δεξιότητα ενσυνειδητότητας για τη δημιουργία χώρου για δυσάρεστα συναισθήματα, 

αισθήσεις, παρορμήσεις και άλλες ιδιωτικές εμπειρίες χωρίς άμυνα, γ. Γνωστική διάχυση:  

μια ικανότητα εγρήγορσης που επιτρέπει την απομάκρυνση από τις σκέψεις (που 

προκαλούν σύγχυση/πίεση) και την παρατήρησή τους γι αυτό που είναι, δηλαδή μέρη της 

γλώσσας που δεν χρειάζεται να εγκλωβιζόμαστε σ’ αυτά, δ. Λήψη προοπτικής 

/παρατήρησης του εαυτού: μια δεξιότητα ενσυνειδητότητας που περιλαμβάνει επαφή με 
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τον εαυτό ως παρατηρητή για να διευκολύνει μια υγιή απόσταση από τη αρνητική σκέψη 

και μια αίσθηση χώρου για να βιώσει το άτομο αυτό που είναι, ε. Αξίες: διευκρινίσεις για 

το  τι είναι πιο σημαντικό, το είδος του ατόμου που θέλει κάποιος να είναι και όσα θέλει να 

κάνει όσο ζει σ’ αυτόν τον κόσμο. Οι αξίες παρέχουν κίνητρο, καθοδήγηση, νόημα και 

ευφορία, και στ. Αφοσιωμένη δράση: εμφανής συμπεριφορά που εξυπηρετεί τις αξίες. 

 

Επιπλέον, οι βιωματικές ασκήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις γνωσιακές- 

συμπεριφορικές μεθόδους, καθώς επιτρέπουν στα άτομα να εμπλακούν ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία. Το να βιώνει κάποιος αυτό που διδάσκεται μπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο στις συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Αυτές οι ασκήσεις 

βοηθούν τα άτομα και τους συμβούλους να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν ή να 

αντιμετωπίσουν ορισμένες καταστάσεις (Pasco et al., 2012). 

 

Ανάληψη ρόλων και παιχνίδι ρόλων 

Η ανάληψη ρόλων και το παιχνίδι ρόλων μπορούν επίσης να αποδειχθούν χρήσιμα για την 

κατανόηση των συναισθημάτων, την ενίσχυση της επίγνωσης των συναισθημάτων και, 

επομένως, την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συναισθημάτων. Μπορούν να 

εφαρμοστούν για να εντοπίζουμε τα συναισθήματα, να μάθουμε να αναγνωρίζουμε βασικά 

μοτίβα και να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα δικά μας συναισθήματα. Επιπλέον,  

μπορούν να αποδειχθούν ευεργετικά στο να δούμε την οπτική γωνία των άλλων και έτσι να 

κατανοήσουμε τα συναισθήματα των άλλων και να εκφραστούμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

μπορεί να δει κανείς στους Endicott, Bock & Mitchell (2001), όπου η αυτογνωσία 

χρησιμοποιείται επίσης έμμεσα μέσω της αυτοπαρακολούθησης στον εντοπισμό και την 

έκφραση των συναισθημάτων. 

 Ενσυνειδητότητα 

Οι τεχνικές ενσυναίσθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε σε 

συνδυασμό με τις προαναφερθείσες τεχνικές, ανάλογα με την περίσταση. Μια τεχνική 

αυτογνωσίας (ενσυνειδητότητας) περιγράφεται στους Endicott, Bock & Mitchell (2001), 

όπου η αυτο-παρακολούθηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να προβληματιστεί το 

άτομο στο πώς αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα, τα συναισθήματα των άλλων και 

την έκφραση αυτών των συναισθημάτων. Η αυτογνωσία συνδυάζεται επίσης με 

γνωσιακή-συμπεριφορική εκπαίδευση στο Pfingsten (1991) ως μέρος της κατάρτισης στις 

κοινωνικές δεξιότητες, που έχει στόχο μεγαλύτερο συναισθηματικό αυτοέλεγχο μέσω 

συναισθηματικής και σωματικής χαλάρωσης. 
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Η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα, που στοχεύει στην ενίσχυση της εστίασης της 

προσοχής και της συναισθηματικής αυτορρύθμισης αναφέρεται επίσης στους Meiklejohn et 

al. (2012). Αυτή η συγκεκριμένη εκπαίδευση χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και εργαλεία 

ευσυνειδητότητας για εφαρμογή σε παιδιά, νέους και τους δασκάλους τους. 

  

 Εποπτεία 

Όταν τα προβλήματα των πελατών έχουν αρκετές ομοιότητες με τις εμπειρίες των 

συμβούλων (π.χ., από την παιδική ηλικία), μπορεί οι τελευταίοι να αισθάνονται 

«μπλοκαρισμένοι» στη συνεδρία (Timm and Blow, 1999) ή να αντιλαμβάνονται τις 

πληροφορίες από τον πελάτη με προκατειλημμένο τρόπο (Lum, 2002). Οι σύμβουλοι 

χρειάζεται να έχουν επίγνωση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αναδυθούν τα δικά 

τους ζητήματα στην παροχή συμβουλευτικής, να διατηρήσουν μια ηθική πρακτική και να 

αποφύγουν ακούσιες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναποτελεσματικών 

παρεμβάσεων (Timm and Blow 1999). 

Η εποπτεία είναι μια κατάλληλη μέθοδος για την αντιμετώπιση της συναισθηματικότητας 

του συμβούλου ως απάντηση στον πελάτη. Η εποπτεία στοχεύει στον προσδιορισμό του 

τρόπου με τον οποίο ο σύμβουλος μπορεί να διαχειριστεί ή να χρησιμοποιήσει αυτά τα 

συναισθήματα με τον πελάτη. Οι επόπτες λειτουργούν ως μια ασφαλής βάση για τους 

συμβούλους που εργάζονται για να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τη 

συναισθηματικότητά τους. Είναι σημαντικό για τον επόπτη να είναι σε θέση να διαχειριστεί 

αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσει τη συναισθηματικότητα στη σχέση επόπτη-

εποπτεύοντος (Hill, 1992). 

Με γνώμονα την υποκείμενη θεωρία της Συναισθηματικής Εστίασης (EFT), ο Wetchler 

(1998) παρουσίασε διάφορες τεχνικές για να αναδείξει τα κύρια συναισθήματα του 

συμβούλου. Αυτές περιελάμβαναν την άμεση αναγνώριση των βασικών συναισθημάτων 

του εποπτευόμενου συμβούλου, την υπόθεση σχετικά με τα βασικά συναισθήματα του 

πελάτη και τη συσχέτιση των πρωταρχικών συναισθημάτων με τις εμπειρίες από την 

οικογένεια του συμβούλου. 

Εστιάζοντας στα πρωταρχικά συναισθήματα που βιώνει ο σύμβουλος, τα προβλήματα 

συναισθηματικής εμπλοκής με έναν πελάτη μπορούν να βελτιωθούν. Ο επόπτης 

συνεργάζεται με τον σύμβουλο για να εξετάσει με ποιο σύστημα σχετίζονται τα 

συναισθήματα του συμβούλου, πώς αποτελούν μέρος ενός κύκλου, πώς επηρεάζουν τη 

συμβουλευτική και πώς ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την εμπειρία για να 

προσδιορίσει τις ατομικές του ανάγκες για να αποφύγει την επαγγελματική εξουθένωση. 

 

Σε γενικές γραμμές, μεταξύ των τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί για τη ρύθμιση των 

συναισθημάτων συγκαταλέγονται: 
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• Ανάπτυξη προσοχής, η οποία αναφέρεται στο «πώς τα άτομα κατευθύνουν την προσοχή 

τους σε μια δεδομένη κατάσταση ώστε να επηρεάσουν τα συναισθήματά τους» (Gross & 

Tompson, 2007). Οι δύο βασικές στρατηγικές είναι: η απόσπαση της προσοχής, όπου η 

προσοχή μεταφέρεται σε άλλες πτυχές της κατάστασης ή η προσοχή απομακρύνεται από 

την κατάσταση και η συγκέντρωση, όπου η προσοχή δίνεται στα συναισθηματικά στοιχεία 

της κατάστασης (Gross & Tompson, 2007). 

• Γνωστική αλλαγή, η οποία αναφέρεται στην «αλλαγή του τρόπου με τον οποίο 

εκτιμούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ώστε να αλλάξουμε τη 

συναισθηματική σημασία που της αποδίδουμε μέσα από την αλλαγή του τρόπου που 

αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση». Υπάρχουν τέσσερις τύποι αυτών των στρατηγικών: 

α. επανεκτίμηση του συναισθηματικού ερεθίσματος, β. επανεκτίμηση μέσω αντίληψης 

από απόσταση, γ. επανεκτίμηση της συναισθηματικής αντίδρασης και δ. επανεκτίμηση 

χρησιμοποιώντας συνδυασμό των 3 προαναφερόμενων τύπων. 

• Διαμόρφωση αντίδρασης, που αναφέρεται στην «αλλαγή στις φυσιολογικές, 

βιωματικές ή συμπεριφορικές αντιδράσεις ... αφού έχει ενεργοποιηθεί η τάση για 

αντίδραση¨. Υπάρχει επίσης διάκριση μεταξύ τεσσάρων στρατηγικών για τη διαμόρφωση 

της αντίδρασης: α. καταστολή της έκφρασης συναισθημάτων, β. καταστολή της εμπειρίας 

του συναισθήματος, γ. καταστολή των σκέψεων του γεγονότος που προκαλεί 

συναισθήματα και δ. καταστολή τόσο της έκφρασης, όσο και της εμπειρίας του 

συναισθήματος (Gross & Tompson, 2007). 

Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση στρατηγικών ρύθμισης συναισθημάτων (Webb et al. 2012), 

αν και οι τρεις διαδικασίες αποδείχθηκαν αποτελεσματικές σε διαφορετικό βαθμό (π.χ., η 

γνωστική αλλαγή είχε μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τη διαμόρφωση της αντίδρασης, η οποία 

με τη σειρά της είχε μεγαλύτερο αποτέλεσμα από την ανάπτυξη της προσοχής) , αυτές οι 

διαφορές φωτίστηκαν με την εξέταση διακριτών στρατηγικών σε κάθε διαδικασία (π.χ., ο 

συνολικός βαθμός αποτελεσματικότητας για την ανάπτυξη προσοχής ήταν αμελητέος, 

επειδή, ενώ η απόσπαση της προσοχής ήταν μια αποτελεσματική στρατηγική, οι στρατηγικές 

που βασίζονταν στη συγκέντρωση αποδείχτηκαν λιγότερο αποτελεσματικές). Εν κατακλείδι, 

οι καλύτεροι τρόποι διαχείρισης των συναισθημάτων αποδείχθηκαν η επανεκτίμηση του 

συναισθηματικού ερεθίσματος (αλλαγή ερμηνείας για το πλαίσιο της αιτίας του 

συναισθήματος, π.χ. φανταστείτε ότι ένα αρνητικό γεγονός έχει θετικό αποτέλεσμα), η 

επανεκτίμηση μέσα από απόσταση (αλλαγή της συνέπειας του συναισθηματικού 

ερεθίσματος υιοθετώντας μια περισσότερο αντικειμενική προοπτική, π.χ φανταστείτε ότι την 

κατάσταση σαν να είστε εξωτερικός παρατηρητής) και η απόσπαση της προσοχής 

(κατευθύνουμε την προσοχή να σκεφτεί κάτι θετικό ή ουδέτερο που δεν σχετίζεται με το 

συναίσθημα ή συναισθηματικό ερέθισμα) (Webb et al. 2012). 

 

Αποσκοπώντας να βοηθήσουμε τους συμβούλους σταδιοδρομίας να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων, ακολουθούν δραστηριότητες που έχει φανεί ότι 



 

 

P. 48 of 174 

 

συμβάλλουν στη διαχείριση των συναισθημάτων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες 

που εστιάζουν στην: 

 Κατανόηση των συναισθημάτων, που είναι το πρώτο βήμα για τη διαχείριση των 

συναισθημάτων,  

 Την επανεκτίμηση του ερεθίσματος που προκάλεσε το συναίσθημα, και  

 Την επανεκτίμηση της κατάστασης μέσα από την προσέγγισή του από απόσταση 

(αντίληψη προοπτικής)  
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2.2 Προτεινόμενες δραστηριότητες για την ανάπτυξη των Δεξιοτήτων 

Διαχείρισης Συναισθημάτων  

 

Αποσκοπώντας να βοηθήσουμε τους συμβούλους σταδιοδρομίας να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες διαχείρισης συναισθημάτων, ακολουθούν δραστηριότητες που έχει φανεί ότι 

συμβάλλουν στη διαχείριση των συναισθημάτων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν δραστηριότητες 

που εστιάζουν στην: 

 Κατανόηση των συναισθημάτων, που είναι το πρώτο βήμα για τη διαχείριση των 

συναισθημάτων,  

 Την επανεκτίμηση του ερεθίσματος που προκάλεσε το συναίσθημα, και  

 Την επανεκτίμηση της κατάστασης μέσα από την προσέγγισή του από απόσταση 

(αντίληψη προοπτικής)  

 

Δραστηριότητα 1 – Μετρώντας τη διάθεσή μας 

Τύπος δραστηριότητας:  Αυτό-αντίληψη- Μια τεχνική για τη βελτίωση της επίγνωσης και της 

κατανόησης των συναισθημάτων (τα πρώτα βήματα για τη διαχείριση συναισθημάτων) 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Η δραστηριότητα αυτή, που είναι εμπνευσμένη από την τεχνική του «Μετρητή 
Συναισθημάτων» (Brackett M. & Stern R.), αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τα συναισθήματα, τα δικά 
τους και των άλλων, εστιάζοντας σε δύο διαστάσεις τους: την ευχαρίστηση και την ένταση. 
Ξεκινώντας από εκεί, μπορούν να δημιουργήσουν το έδαφος για να διαχειριστούν τα 
συναισθήματά τους και να αναπτύξουν διάφορες στρατηγικές διαχείρισης.    

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει είτε ατομικά, είτε ομαδικά για ανταλλαγή 

εμπειριών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τους πίνακες μόνοι τους ή σε 

ζευγάρια και στη συνέχεια να συζητήσουν για την εμπειρία τους ομαδικά.  

 Διάρκεια: 1 ώρα  

Χρήσιμα υλικά:  Ο πίνακας με τα συναισθήματα 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

1. Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική 

διαχείριση κάθε συναισθήματος είναι να αναγνωρίσουμε ότι το βιώνουμε. Ένας 

καλός τρόπος για να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας είναι να τα ορίσουμε 

και να τα κατηγοριοποιήσουμε με βάση το επίπεδο ευχαρίστησης και ενέργειας 

τους. Η ευχαρίστηση αντιπροσωπεύει το πόσο ευχάριστα ή δυσάρεστα 

αισθανόμαστε, ενώ η ενέργεια απεικονίζει πόση φυσική ενέργεια υπάρχει στο 

σώμα μας ενώ νιώθουμε το συναίσθημα. Τα συναισθήματα μπορεί να είναι ψηλά 

και στα δύο, χαμηλά και στα δύο, ψηλά σε ενέργεια και χαμηλά σε ευχαρίστηση, ή 
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χαμηλά σε ενέργεια και ψηλά σε ευχαρίστηση. Έτσι, το πρώτο βήμα για τους 

εκπαιδευόμενους είναι να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε δύο απλές ερωτήσεις 

σχετικά με τα συναισθήματα που νιώθουν αυτή τη στιγμή: 

• Πόσο ευχάριστο είναι αυτό το συναίσθημα; 

• Πόση ενέργεια έχει αυτό το συναίσθημα; 

2.  Για να κατηγοριοποιήσουν τα συναισθήματα σε ομάδες, μπορούν να σκεφτούν αν 

ένα συναίσθημα είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο και αν έχουν πολλή ενέργεια ή λίγη 

ενέργεια την ώρα που το νιώθουν. Διευκρινίστε ότι ακόμη και αν ένα συναίσθημα 

είναι δυσάρεστο, αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο το συναίσθημα είναι κακό. Όλα τα 

συναισθήματα είναι απαραίτητα και είναι σημαντικό να μάθουμε να τα 

αναγνωρίζουμε και να τα διαχειριζόμαστε. Δώστε τους παραδείγματα 

συναισθημάτων από  κάθε κατηγορία, όπως: 

-δυσάρεστο με υψηλή ενέργεια: θυμός  

- δυσάρεστο, χαμηλή ενέργεια: θλίψη 

- ευχάριστο, υψηλή ενέργεια: ευτυχία 

- ευχάριστο, χαμηλή ενέργεια: ηρεμία 

3.  Αφού εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ομαδοποιήσουν τα 

συναισθήματά τους, μπορείτε να ξεκινήσετε με το Μέρος Α ’και στη συνέχεια να 

μεταβείτε στο Μέρος Β’. 

4.  Στο τέλος κάθε δραστηριότητας, συζητάτε σε ομάδες την εμπειρία των 

εκπαιδευόμενων, πώς ένιωσαν κ.λπ. σύμφωνα με τις ερωτήσεις αναστοχασμού.  

 

 

Οδηγίες:  

Μέρος  A: Καταγράψτε 5 συναισθήματα που είχατε μέσα στη μέρα σας. Ονομάστε με όση 

μεγαλύτερη ακρίβεια μπορείτε. Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες 

ερωτήσεις συμπληρώνοντας τον πίνακα των συναισθημάτων.  

1. Πόση ενέργεια νιώθετε όταν έχετε αυτό το συναίσθημα; 

2. Πόσο ευχάριστο είναι; 
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Πίνακας Συναισθημάτων 

Συναίσθημα (x) Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 

 Υψηλή Χαμηλή 

Υψηλή   

Χαμηλή   

Συναίσθημα (x) Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 

 Υψηλή Χαμηλή 

Υψηλή   

Χαμηλή   

Συναίσθημα (x) Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 

 Υψηλή Χαμηλή 

Υψηλή   

Χαμηλή   

Συναίσθημα (x) Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 

 Υψηλή Χαμηλή 

Υψηλή   

Χαμηλή   

Συναίσθημα (x) Ευχαρίστηση 

Ενέργεια 

 Υψηλή Χαμηλή 

Υψηλή   

Χαμηλή   

 

Μέρος B: Αφού έχετε συμπληρώσει τον πίνακα στο μέρος Α, στο σημείο αυτό θα μοιραστείτε 

με την ομάδα τα συναισθήματα που έχετε καταγράψει στους πίνακές σας. Τα συναισθήματα 

που θα αναφερθούν, θα καταγραφούν σε μία λίστα, που μπορεί να εμπλουτιστεί περαιτέρω με 

συναισθήματα που δεν αναφέρθηκαν. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια λίστα με 

τουλάχιστον 30 συναισθήματα. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιήστε τα ανάλογα με το επίπεδο 

ευχαρίστησης και ενέργειας είτε μόνοι σας, είτε προτιμότερο σε ομάδες.   

 

 



 

 

P. 52 of 174 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

Έχετε στον νου σας μερικά συναισθήματα από τη λίστα, ώστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις 

που ακολουθούν: 

 Ήταν εύκολο να κατηγοριοποιήσετε καθένα από τα συναισθήματα; 

 Πώς νιώθει το σώμα μας όταν βιώνουμε αυτό το συναίσθημα; 

 Πώς φαίνεται το πρόσωπό μας όταν βιώνουμε το συναίσθημα; 

 Τί είδους σκέψεις μπορεί να περνάνε από το μυαλό μας όταν έχουμε αυτό το 

συναίσθημα; 

 Τί μπορεί να μας κάνει να βιώνουμε αυτό το συναίσθημα; Τί μπορεί να έχει συμβεί 

που να μας δημιούργησε αυτό το συναίσθημα; 

 Είναι το συναίσθημα αυτό βοηθητικό για την λειτουργικότητά μας; Αν ναι, τί 

μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε να νιώθουμε έτσι ή να αυξήσουμε την 

έντασή του; Αν όχι, με ποιον τρόπο μπορούμε να το περιορίσουμε ή να το 

μετατρέψουμε σε κάτι άλλο; 
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Δραστηριότητα 2 – Κατανοώντας τα συναισθήματα  

 

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης, αυτογνωσία 

Μαθησιακοί στόχοι: Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

αναγνωρίζουν πώς νιώθουν οι πελάτες τους μέσα από τη χρήση πραγματικών περιστατικών. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, αυτό που περιγράφει ο πελάτης μπορεί να κρύβει περισσότερα από ένα 

συναισθήματα. Εκτός από το εμφανές συναίσθημα, υπάρχουν και κάποια συναισθήματα που 

υποβόσκουν. Έτσι, τα διαφορετικά σενάρια που παρουσιάζονται, δίνουν στους συμμετέχοντες 

την ευκαιρία να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του συμβούλου που έχει να διαχειριστεί τα 

διαφορετικά περιστατικά, και σε κάθε περίπτωση να προσπαθήσουν να βρουν ποια είναι τα 

συναισθήματα που κρύβονται.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί ατομικά, αλλά αποδίδει 

καλύτερα όταν γίνεται ομαδικά, ειδικά στο μέρος της συζήτησης της εμπειρίας των 

συμμετεχόντων.  

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Χρήσιμα υλικά: Σενάρια και Λίστα συναισθημάτων  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα γίνει ατομικά: Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα 

λάβουν 7 σενάρια και μια λίστα συναισθημάτων. Ο στόχος είναι να διαβάσει καθένας τους τα 

σενάρια και να τα ταιριάξει με 2 από τα συναισθήματα που περιγράφονται ή πρόκειται να 

πυροδοτηθούν σε κάθε περίπτωση. Μπορούν να επιλέξουν την απάντησή τους από τη λίστα 

που δίνεται. Όταν τελειώσουν το ταίριασμα επιστρέφουν σε ομάδα για να μοιραστούν την 

εμπειρία τους. 

Ομαδική δραστηριότητα: Εντάξτε τους εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες (2-4 άτομα) και 

παρουσιάστε τους τα σενάρια και τη λίστα των συναισθημάτων. Μπορείτε να τους παροτρύνετε 

να προσθέσουν επιπλέον συναισθήματα στη λίστα συζητώντας στις ομάδες τους τα σενάρια. 

Όταν τελειώσουν την αντιστοίχιση των συναισθημάτων με τα σενάρια, συγκεντρώνονται όλοι 

σε ομάδα για συζήτηση. 

 

 

Οδηγίες:  

Διαβάστε τα ακόλουθα σενάρια και ταιριάξτε τα με τα συναισθήματα που περιγράφονται ή 

πρόκειται να ενεργοποιηθούν. 

Τα συναισθήματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής:  
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Θυμός, Φόβος, Αηδία, Λύπη, Ζήλεια, Φθόνος, Έκπληξη, Περιφρόνηση, Προδοσία 

Σενάρια 

1. Ο Αλμπέρτο είναι άνεργος που αναζητά εργασία και βρίσκεται σε  μια ατομική συνεδρία 

σε δημόσια υπηρεσία, όπου εμφανίζει σημάδια αλκοολισμού. Ο Αλμπέρτο και ο 

Δημήτρης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, γνωρίζονται από διάφορα πλαίσια και 

καταστάσεις. Όταν ο Δημήτρης ζητά από τον Αλμπέρτο την ταυτότητά του, όπως ορίζει 

ο κανονισμός της υπηρεσίας, ο Αλμπέρτο αρχίζει να φωνάζει στον Δημήτρη και τον 

κατηγορεί ότι φταίει εκείνος που δεν έχει βρει ακόμα εργασία. 

2. Σε μια συνεδρία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με την Αγγελική (έφηβη) και τη μητέρα 

της, η τελευταία συνειδητοποιεί ξαφνικά ότι οι υψηλές της προσδοκίες αναφορικά με 

την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά της κόρης της ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικές για την 

κόρη της, γεγονός που δεν είχε καν αντιληφθεί.  Η κόρη της δήλωσε ότι η μητέρα της της 

είχε καταστρέψει τη ζωή. 

3. Σε μια συνεδρία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, η Αγγελική (έφηβη) ανέφερε ότι οι 

υψηλές προσδοκίες της μητέρας της σχετικά με την εκπαίδευση και την τέλεια 

συμπεριφορά της ήταν ιδιαίτερα καταπιεστικές για την ίδια. Η μητέρα της ήταν πάντα 

δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα της και με τις συμπεριφορές, τις σχέσεις, τις 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και τα χόμπι της. Όλα όσα έκανε ήταν λάθος για 

εκείνη. Η Αγγελική αποκάλυψε επίσης ότι ο φίλος της μητέρας της, της συμπεριφέρθηκε 

ανάρμοστα χτυπώντας την και κάνοντας αστεία με σεξουαλικό περιεχόμενο, με 

αποτέλεσμα να μη θέλει καν να δει το πρόσωπό του. 

4. Η Τζούλια εργάζεται ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για έναν μεγάλο διεθνή 

οργανισμό. Αγχώνεται όλο και πιο πολύ στη δουλειά καθώς ο οργανισμός αλλάζει 

συνεχώς και πρέπει να συμβαδίσει με τις αλλαγές, διαφορετικά θα χάσει τη δουλειά της. 

Εργάζεται δώδεκα ώρες, έξι ημέρες την εβδομάδα και δεν έχει προσωπικό χρόνο. Έχει 

αρχίσει να μιλάει απότομα στα μέλη του προσωπικού όταν της κάνουν ερωτήσεις και 

όταν κάνουν μικρά λάθη στη δουλειά τους. 

5. Ο Μάρκος είναι 58 ετών και κληρονόμησε το σπίτι της οικογένειας πριν από πέντε χρόνια 

μετά το θάνατο της μητέρας του. Σύμφωνα με τη διαθήκη το σπίτι το κληρονομεί εξ 

αδιαιρέτου με τον αδελφό του Φάνη. Όταν ο Φάνης αντιμετώπισε οικονομικές 

δυσκολίες, ο Μάρκος κατάλαβε ότι ο Φάνης ήθελε να πουληθεί το σπίτι για να καλύψει 

τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, όποτε προέκυπτε το ζήτημα της πώλησης του 

σπιτιού της μητέρας, ο Μάρκος συνήθιζε να φεύγει από το δωμάτιο ή να αποφεύγει το 

θέμα, αλλά ο Φάνης δεν καταλάβαινε το γιατί, καθώς ο Μάρκος ήταν ένα πρακτικό και 

λογικό άτομο και τα αδέλφια ήταν πάντα πολύ κοντά. 

6. Ο Θωμάς παντρεύτηκε πριν από 4 χρόνια με την Ελένη. Έχουν αρκετά επαναλαμβανόμενα 

προβλήματα στον γάμο τους και ο Θωμάς πιστεύει ότι το κύριο πρόβλημα είναι η 

παρεμβατικότητα της οικογένειας της Ελένης. Η Ελένη έχει στενή σχέση με τη μητέρα 

και τον πατέρα της, αλλά κανένας από τους δύο δεν ενέκρινε τη σχέση της με τον Θωμά 

από την πρώτη στιγμή. Τελικά, παντρεύτηκαν και απέκτησαν ένα παιδί. Οι γονείς της 
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Ελένης θέλουν να τους επισκέπτονται σε εβδομαδιαία βάση. Ο Θωμάς αισθάνεται ότι 

αυτό είναι εξαντλητικό, καθώς σε κάθε συνάντηση τον αγνοούν επιδεικτικά ή λένε 

συνέχεια ότι η κόρη τους άξιζε έναν καλύτερο σύζυγο. 

7. Ο Βασίλης, ένα 16χρονο αγόρι, είναι άριστος μαθητής. Παρά τις σκληρές προσπάθειές 

του, δεν λαμβάνει ποτέ καμία αναγνώριση από τους γονείς του, ειδικά όχι από τη μητέρα 

του. Νιώθει ότι δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι με την προσπάθεια και τα επιτεύγματά 

του, ενώ δείχνουν μεγάλο θαυμασμό για τον μικρό του αδερφό. Δηλώνει ότι δεν δίνουν 

προσοχή στις ανάγκες του και δεν περνούν καν λίγο χρόνο κάνοντας πράγματα μαζί. 

Τώρα, στη συνεδρία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με την Ολίβια, ο Βασίλης δεν 

ενδιαφέρεται να συζητήσει τις προσωπικές του ανάγκες και τα ενδιαφέροντα που 

σχετίζονται με τη σταδιοδρομία του. Το πρωταρχικό του μέλημα είναι να κάνει μια 

επιλογή που θα στενοχωρήσει τους γονείς του και θα τους κάνει να τον προσέξουν 

περισσότερο έναντι του μικρού του αδελφού.  

 

Προτεινόμενες λύσεις (όχι δεσμευτικές): 

1. Τα συναισθήματα του Αλμπέρτο είναι: Θυμός, Προδοσία 

2. Τα συναισθήματα της μητέρας της Αγγελικής: Έκπληξη, Θλίψη 

3. Τα συναισθήματα της Αγγελικής: Θυμός, αηδία 

4. Τα συναισθήματα της Τζούλιας: Φόβος, Θυμός 

5. Τα συναισθήματα του Μάρκου: θυμός, θλίψη 

6. Τα συναισθήματα του Θωμά: Θλίψη, περιφρόνηση 

7. Τα συναισθήματα του Βασίλη: Περιφρόνηση, ζήλια 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 

1. Ήταν εύκολο να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα σε καθένα από τα σενάρια; 

2. Πώς νιώσατε σ’ αυτή τη δραστηριότητα; 

3. Θα θέλατε να μοιραστείτε κάποια άλλη πληροφορία/ παρατήρηση με την ομάδα; 
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Δραστηριότητα 3 – Έλεγχος προσώπου: Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα μέσα από 

φωτογραφίες  

 

Τύπος δραστηριότητας: Διαδικασία ευαισθητοποίησης, αντίληψης 

Μαθησιακοί στόχοι: Σύμφωνα με τον Paul Ekman (2003), ένα άτομο μπορεί να μάθει πώς να 
αναγνωρίζει εκφράσεις, όπως κάποιες που είναι πολύ αδρές ή με όχι μεγάλη μυϊκή συστολή και 
περιορίζονται μόνο σε μία περιοχή. Σε αυτή την άσκηση οι συμμετέχοντες πρόκειται να 
εξασκηθούν στο να αναγνωρίζουν εκφράσεις που υποδηλώνουν συναισθήματα κοιτώντας 
μερικές φωτογραφίες. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να μάθουν περισσότερα για τις 
διαφορετικές εκφράσεις συναισθημάτων. 

 

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα. 

 Διάρκεια: 15-30 λεπτά 

 Χρήσιμα υλικά: Φωτογραφίες 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Σε περίπτωση που το πρώτο μέρος της δραστηριότητας γίνει σε ατομικό επίπεδο, εξηγήστε 

στους εκπαιδευόμενους ότι πρόκειται να δουν μερικές φωτογραφίες που εκφράζουν 

συναισθήματα και θα πρέπει να τις ταιριάξουν με τα κατάλληλα συναισθήματα. Όταν 

ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα, μπορούν να επιστρέψουν στην ομάδα για να 

συζητήσουν την εμπειρία τους και να περάσουν στο μέρος β. 

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα υλοποιηθεί σε ομάδες, χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 

ομάδες των 2-3 ατόμων. Εξηγήστε τους ότι πρέπει να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα στις 

εικόνες που βλέπουν και να συζητήσουν αν οι απαντήσεις που δίνονται είναι διαφορετικές ή αν 

υπάρχουν ανάμεικτες εντυπώσεις. 

 Σε ένα δεύτερο γύρο (μέρος β), σε κάθε συμμετέχοντα μπορεί να ανατεθεί ένα συναίσθημα και 

να προσπαθήσει να το εκφράσει. Τα άλλα μέλη της ομάδας θα προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν 

το συναίσθημα. 

 

 

Οδηγίες:  

Υπάρχει μια λίστα με 7 συναισθήματα: θυμός, περιφρόνηση, φόβος, αηδία, έκπληξη, θλίψη και 

απόλαυση και δεκατέσσερις φωτογραφίες. Κάθε συναίσθημα είναι μια πιθανή επιλογή για τις 

εκφράσεις που θα βλέπετε σε κάθε μία από τις φωτογραφίες. Θα έχετε 5 δευτερόλεπτα για να 

παρατηρήσετε κάθε φωτογραφία και να ταιριάξετε την έκφρασή της με ένα συγκεκριμένο 
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συναίσθημα. Πρέπει να κάνετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, ώστε να προλάβετε να 

αντιστοιχίσετε όλες τις φωτογραφίες.  

Σε περίπτωση λανθασμένων ή χαμένων απαντήσεων, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος όπου 

κάθε φωτογραφία θα εμφανίζεται για 1 λεπτό. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Ήταν εύκολο να αναγνωρίσετε τα συναισθήματα στις φωτογραφίες; 

 Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 
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Δραστηριότητα 4 –Ημερολόγιο Καταγραφής Σκέψεων 

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική – Γνωσιακή-συμπεριφορική μέθοδος (Επανεκτίμηση του 

ερεθίσματος και επανεκτίμηση μέσα από απόσταση)   

Μαθησιακοί στόχοι: Η ιδέα πίσω από αυτή τη δραστηριότητα είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν 

να μειώσουν και να ρυθμίσουν ανεπιθύμητα συναισθήματα και συμπεριφορές αμφισβητώντας 

τις παράλογες σκέψεις τους. Το ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων είναι συχνά το πρώτο βήμα 

σε αυτή τη διαδικασία. Τα ημερολόγια σκέψης χρησιμοποιούνται έτσι ώστε τα άτομα για να 

συνειδητοποιήσουν περισσότερο τις παράλογες σκέψεις, να αναγνωρίσουν πώς οι σκέψεις, τα 

συναισθήματα και οι συμπεριφορές αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο. Αφού 

εντοπίσει τις παράλογες σκέψεις, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να επέμβει και να αρχίσει να τις 

αλλάζει. 

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό 

επίπεδο.  

 Διάρκεια: 1 ώρα (20 λεπτά για τη συμπλήρωση του «ημερολογίου καταγραφής σκέψεων» και 

40 λεπτά για ομαδική συζήτηση) 

 Χρήσιμα υλικά: Ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων  

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους τον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις επηρεάζουν τον τρόπο που 
συμπεριφερόμαστε. Παρουσιάζοντας παραδείγματα προσπαθήστε να τους βοηθήσετε να 
καταλάβουν πώς μια παράλογη σκέψη μπορεί να προκαλέσει ένα αρνητικό συναίσθημα και να 
επηρεάσει τον τρόπο συμπεριφοράς ενός ατόμου. Στη συνέχεια, τονίστε ότι ο στόχος αυτής της 
δραστηριότητας δεν είναι να απορρίψουμε τα συναισθήματά μας, αλλά να τα αποδεχτούμε και 
στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε χρησιμοποιώντας έναν πιο θετικό τρόπο 
σκέψης. Στη συνέχεια, δώστε τους το "ημερολόγιο σκέψεων" και ζητήστε τους να γράψουν 
τουλάχιστον 3 εμπειρίες που τους προκάλεσαν αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις και στη 
συνέχεια να προσπαθήσουν να σκεφτούν θετικές σκέψεις και αποτελέσματα. 

Όταν οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα, μπορείτε να επιστρέψετε στην 
ομάδα για να συζητήσετε όλοι μαζί. Καταγράψτε τουλάχιστον ένα συμβάν από κάθε 
συμμετέχοντα για να συζητήσετε σε ομάδα τις σκέψεις, τα συναισθήματα που προέκυψαν και 
τις πιθανές θετικές σκέψεις και αποτελέσματα. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να 
φανταστούν τον εαυτό τους στην περιγραφόμενη κατάσταση και να δουν το ερέθισμα ως 
εξωτερικοί παρατηρητές, προκειμένου να καταλήξουν σε θετικά αποτελέσματα. 

Στη συνέχεια, προχωρήστε στις ερωτήσεις για συζήτηση. 
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Οδηγίες: Σκεφτείτε εμπειρίες/ περιστατικά από το παρελθόν σας που σας προκάλεσαν αρνητικά 

συναισθήματα και σκέψεις. Καταγράψτε τα και στη συνέχεια προσπαθήστε να αλλάξετε την 

αρχική αρνητική σκέψη με μια άλλη θετική και να φανταστείτε μια θετική έκβαση του 

περιστατικού. Συμπληρώστε το «ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων», καταγράφοντας 

τουλάχιστον 3 περιστατικά. 

 

Ημερολόγιο καταγραφής σκέψεων 

Περιστατικό Σκέψη Συναίσθημα/ 

Συμπεριφορά 

Θετική επαναδιατύπωση/ 

θετική έκβαση 

Π.χ. Το αφεντικό 

μου θύμωσε 

Πρέπει να έκανα 

κάποιο λάθος. Θα 

με απολύσει 

σίγουρα 

 

Αίσθημα θλίψης και 

ανησυχίας 

Πέρασα χρόνο 

σκεπτόμενος τι λάθος 

μπορεί να είχα κάνει 

 

Το αφεντικό μπορεί να 

είναι θυμωμένο για 

οποιονδήποτε λόγο ή με 

κάποιο άλλο πρόσωπο. 

Συνήθως είναι 

ικανοποιημένος με τη 

δουλειά μου, επομένως κι 

αν είχα κάνει κάποιο 

λάθος δεν ήρθε κι η 

καταστροφή.  

Είναι μια καλή ευκαιρία να 

έχω μια εποικοδομητική 

συζήτηση μαζί του για να 

του εκφράσω το 

ενδιαφέρον μου 
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Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Πόσο εύκολο σας ήταν να αλλάξετε τις σκέψεις σας και να τις αναδιατυπώσετε με θετικό 

τρόπο; 

 Ήταν πιο εύκολο να βρείτε θετικά αποτελέσματα σε κάποιο περιστατικό που δεν 

βιώσατε εσείς οι ίδιοι, αλλά κάποιο άλλο μέλος της ομάδας; 

 Τι μάθατε από αυτή την δραστηριότητα; 

 Παρουσιάστε στην ομάδα κάποιο δύσκολο περιστατικό, στο οποίο δυσκολευτήκατε να 

βρείτε μια θετική σκέψη και αφήστε την ομάδα να σας βοηθήσει προτείνοντας κάποιες 

σκέψεις (καλό θα ήταν όλοι οι συμμετέχοντες να μοιραστούν ένα περιστατικό που τους 

δυσκόλεψε). 
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Δραστηριότητα 5 – Συνειδητή αναπνοή 

Τύπος δραστηριότητας: Ενσυνειδητότητα 

Μαθησιακοί στόχοι: Είναι φυσικό να παίρνετε μεγάλες, βαθιές αναπνοές, όταν είστε 

χαλαροί. Ωστόσο, όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα 

θυμό και άγχος, το σώμα του υφίσταται αρκετές αλλαγές και εισέρχεται σε μια ειδική 

κατάσταση που ονομάζεται μάχη ή φυγή. Το σώμα προετοιμάζεται είτε για να 

αντιμετωπίσει, είτε για να αποφύγει τον κίνδυνο που ελλοχεύει. Κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης «μάχη ή φυγή» είναι σύνηθες να βιώνετε ένα «κενό», αυξημένο καρδιακό 

ρυθμό, εφίδρωση, ένταση στους μυς και η αναπνοή να γίνεται γρήγορη και κοφτή. Η 

συνειδητή αναπνοή αντιστρέφει αυτή την κατάσταση και στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλο 

για να αρχίσει να ηρεμεί το σώμα. Η εξάσκηση της συνειδητής προσοχής θα κάνει το σώμα 

να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στο μέλλον και θα βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να χαλαρώνουν σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν έντονα 

συναισθήματα. 

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Και 

στις δύο περιπτώσεις, μετά την εφαρμογή της τεχνικής της εστιασμένης αναπνοής, οι 

εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν στην ομάδα για την εμπειρία τους. 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Χρήσιμα υλικά: Σενάριο συνειδητής προσοχής (ακουστικό αρχείο) 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά χρειάζεται να εξηγήσετε στους εκπαιδευόμενους τα οφέλη αυτής της άσκησης.   
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

«Ενσυνειδητότητα σημαίνει να έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, χωρίς να 
το κρίνουμε στις σκέψεις μας. Το να έχουμε εστιασμένη την προσοχή μας στο παρόν μας 
βοηθά να παραμείνουμε χαλαροί και συγκεντρωμένοι. Η ενσυνειδητότητα  μας βοηθάει σε 
δυσάρεστα συναισθήματα και καταστάσεις και μας βοηθά να παίρνουμε συνειδητές 
αποφάσεις πριν δράσουμε. Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να αντιδρά σε 
αγχωτικές καταστάσεις. Αυτό ονομάζεται αντίδραση «μάχη ή φυγή». Όταν οι άνθρωποι 
ζούσαν στη φύση, έπρεπε να ενεργήσουν γρήγορα όταν υπήρχε μια απειλή, π.χ, όταν 
έρχονταν αντιμέτωποι με μια αρκούδα. Όταν εξασκούμε την ενσυνειδητότητά μας, χρειάζεται 
να κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω από τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Συνεχίζουμε να 
έχουμε αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα, αλλά μπορούμε να έχουμε επίγνωση αυτών, 
χωρίς να ενεργήσουμε αμέσως. Η ενσυνειδητότητα χρειάζεται εξάσκηση. Λειτουργεί 
καλύτερα αν αφιερώνετε λίγα λεπτά στο σπίτι κάθε μέρα για εξάσκηση. 
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Ο πιο βασικός τρόπος για να εξασκήσετε την εστιασμένη αναπνοή είναι να εστιάσετε την 
προσοχή σας στην αναπνοή σας, την εισπνοή και την εκπνοή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 
ενώ στέκεστε όρθιοι, αλλά ιδανικά θα ήταν καλύτερα να κάθεστε ή να είστε ξαπλωμένοι σε 
μια άνετη θέση. Τα μάτια σας μπορεί να είναι ανοιχτά ή κλειστά ή μπορείτε να διατηρήσετε 
ένα χαλαρό βλέμμα, με τα μάτια σας εν μέρει κλειστά, αλλά χωρίς να εστιάζετε σε κάτι 
συγκεκριμένο. Μπορεί να σας βοηθήσει να αφιερώσετε έναν προκαθορισμένο χρόνο για 
αυτήν την άσκηση, αλλά μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να την εφαρμόζετε όταν αισθάνεστε 
ιδιαίτερα αγχωμένοι ή ανήσυχοι. 

Μερικές φορές, ειδικά όταν προσπαθείτε να ηρεμήσετε τον εαυτό σας σε μια αγχωτική 
στιγμή, μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε παίρνοντας μια μεγάλη αναπνοή: μια βαθιά 
εισπνοή μέσα από τα ρουθούνια σας (3 δευτερόλεπτα), κρατάτε την αναπνοή σας (2 
δευτερόλεπτα) και μια μεγάλη εκπνοή από το στόμα σας (4 δευτερόλεπτα). Διαφορετικά, 
παρατηρήστε κάθε αναπνοή χωρίς να προσπαθήσετε να την αλλάξετε. Μπορεί να σας 
βοηθήσει να εστιάσετε στο πως μπαίνει και βγαίνει ο αέρας από το στήθος σας ή στην 
αίσθηση από τα ρουθούνια σας. Καθώς κάνετε την άσκηση, μπορεί να διαπιστώσετε ότι το 
μυαλό σας τρέχει αλλού, παρασυρμένο από διάφορες σκέψεις ή σωματικές αισθήσεις. Δεν 
πειράζει. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι συμβαίνει αυτό και να προσπαθήσετε να 
επαναφέρετε την προσοχή σας στην αναπνοή σας ». 

Αφού εξηγήσετε πώς λειτουργεί το mindfulness, μπορείτε είτε να τους διαβάσετε το σενάριο 
της δραστηριότητας, είτε να τους αφήσετε να το κάνει καθένας μόνος τους ακούγοντας το 
ηχητικό αρχείο. Στο τέλος της δραστηριότητας, συγκεντρώστε τους εκπαιδευόμενους σε μια 
ομάδα για να συζητήσετε την εμπειρία τους.  

 

 

Οδηγίες: Βρείτε μια χαλαρή, άνετη θέση. Ακούστε το ηχητικό αρχείο και προσπαθήστε να 
ακολουθήσετε τις συγκεκριμένες οδηγίες. Πάρτε βαθιές ανάσες. 

 Σενάριο  

Κάθισε άνετα και χαλαρά με τα πόδια παράλληλα και τα πέλματα να πατάνε σταθερά στο 

πάτωμα. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

Κράτησε την πλάτη σου ίσια αλλά χαλαρή και τοποθέτησε τα χέρια σου απαλά  μπροστά σου 

πάνω στα πόδια σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

Κλείσε απαλά τα μάτια  κι επικεντρώσου στην αναπνοή σου. (παύση 3 δευτερόλεπτα) 

Πρόσεξε πώς εισπνέεις και εκπνέεις χωρίς να προσπαθείς να αλλάξεις κάτι. Απλά 

παρακολούθησε πώς εισέρχεται  ο αέρας στο σώμα σου και πώς βγαίνει από αυτό. (παύση 4 

δευτερόλεπτα) 
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Εστίασε πλήρως στην παρατήρηση κάθε εισπνοής καθώς ο αέρας εισέρχεται στα ρουθούνια, 

κατεβαίνει στους πνεύμονες και κάνει τη κοιλιά να διαστέλλεται. Και παρατήρησε σε κάθε 

εκπνοή, πώς η κοιλιά συστέλλεται, ο αέρας ανεβαίνει μέσω των πνευμόνων και πάλι βγαίνει 

από το στόμα.                                                                                                                                               

Ακολούθησε με την προσοχή σου την πορεία της αναπνοής σου. Νιώσε την ανεπαίσθητη 

δροσερή αίσθηση στα ρουθούνια σου καθώς εισπνέεις, (παύση  3 δευτερόλεπτα) και 

παρατήρησε τη θερμότερη αίσθηση του αέρα στο στόμα σου  καθώς εκπνέεις. (παύση 3 

δευτερόλεπτα)  

Επίτρεψε στην αναπνοή σου να βρει τον φυσικό της ρυθμό. Μην σκέφτεσαι. Μην κρίνεις. Για 

λίγα δευτερόλεπτα, απλά συνέχισε να αναπνέεις όπως έκανες έτσι κι αλλιώς…. και 

παρατήρησε. (παύση 15 δευτερόλεπτα)                                                                         

Τώρα, έκπνευσε αφήνοντας να ακουστεί το φύσημα του αέρα.(παύση 4 δευτερόλεπτα) Κλείσε 

το στόμα και πάρε εισπνοή αθόρυβα μετρώντας νοερά μέχρι το τέσσερα (4) ... 1, 2, 3, 4. Κράτα 

την ανάσα σου μετρώντας νοερά μέχρι το επτά (7) ...2, 3, 4, 5, 6, 7 and έκπνευσε εντελώς από 

το στόμα αφήνοντας να ακουστεί το φύσημα, μετρώντας νοερά μέχρι το οκτώ (8). 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. Αυτός είναι ένας (1) κύκλος αναπνοής. Ας κάνουμε με τον ίδιο τρόπο, άλλους τρεις (3) 

κύκλους. 

Εισπνοή από τη μύτη 1, 2, 3, 4.  Κράτησε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εκπνοή φυσώντας από το στόμα 3, 4, 

5, 6, 7, 8. 

Άλλη μία φορά, εισπνοή από τη μύτη 1, 2, 3, 4. Κράτησε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εκπνοή φυσώντας 3, 

4, 5, 6, 7, 8. 

Και μία τελευταία φορά: εισπνοή από τη μύτη 1, 2, 3, 4. Κράτησε 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. Εκπνοή 

φυσώντας από το στόμα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Πάρε το χρόνο σου για να ανοίξεις αργά τα μάτια σου (παύση 2 δευτερόλεπτα). και συνέχισε τη 

μέρα σου όπως συνήθως. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Πώς ήταν η εμπειρία σου; 

 Ήταν εύκολο ή δύσκολο να κάνεις την άσκηση; Γιατί; 

 Αντιλήφθηκες κάποια σκέψη ή συναίσθημα να αναδύεται όσο έκανες την άσκηση; Τί 

έκανες όταν τα αντιλήφθηκες; 

 Τί έμαθες από αυτή τη δραστηριότητα; 
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Δραστηριότητα 6-Αποδοχή συναισθημάτων  

 

Τύπος δραστηριότητας: Ενσυνειδητότητα _ Επανεκτίμηση ερεθίσματος που ανακινεί το 

συναίσθημα 

Μαθησιακοί στόχοι:  

Ακούγεται περίεργο, αλλά το να αποδεχτούμε ότι νιώθουμε συναισθήματα που θα 

προτιμούσαμε να μην τα νιώθουμε, ίσως είναι το κλειδί για να απαλλαγούμε από αυτά. 

Όταν τα άτομα αποδέχονται ότι υποφέρουν, σταματούν να αποφεύγουν τα δύσκολα 

συναισθήματα και οργανώνονται για να τα αντιμετωπίσουν. Όταν λειτουργούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αντιληφθούν ότι τελικά αυτό που βίωναν δεν η μεγαλύτερη 

καταστροφή που πίστευαν ότι ήταν, αλλά ένα μικρότερο και πιο διαχειρίσιμο συμβάν. 

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στην επαναξιολόγηση του ερεθίσματος που 

ενεργοποιεί το συναίσθημα, με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να 

αποδεχτούν τα συναισθήματά τους, ώστε να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν πιο 

αποτελεσματικά. 

Χαρακτηριστικά:  Η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοσθεί είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Και 

στις δύο περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα 

συζητήσουν στην ομάδα την εμπειρία τους. 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Χρήσιμα υλικά: Σενάριο για διαλογισμό αποδοχής συναισθημάτων (αρχείο ήχου) 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:  

Είναι σημαντικό να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν ότι η απόρριψη 

των συναισθημάτων δεν είναι καλή ιδέα. Μπορείτε να τους εξηγήσετε ότι συχνά όταν 

ένα άτομο έχει ένα άβολο συναίσθημα, όπως θλίψη, φόβο ή ντροπή, η πρώτη αντίδραση 

είναι να απορρίψει αυτό το συναίσθημα. Μπορεί να πει στον εαυτό του ότι το 

συναίσθημα είναι ένα κακό συναίσθημα που δεν θέλει να το έχει. Στη συνέχεια, μπορεί 

να κάνει κάτι για να προσπαθήσει να απαλλαγεί από το συναίσθημα, όπως το να 

προσποιηθεί ότι δεν υπάρχει. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να κινείται νιώθοντας 

συναισθηματικό πόνο όλη την ώρα, αλλά όταν ένα άτομο απορρίπτει τα συναισθήματά 

του/της, μπορεί πραγματικά να κάνει τα πράγματα χειρότερα για τον εαυτό του. Συχνά 

τα συναισθήματα ενεργοποιούνται, για να μας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τον 

κόσμο, οπότε μερικές φορές η απαλλαγή ή η απομάκρυνση των συναισθημάτων δεν είναι 

η καλύτερη ιδέα. Μια εναλλακτική λύση για την απομάκρυνση ή την καταστολή του 

συναισθήματος είναι η εκμάθηση της αποδοχής των συναισθημάτων. Αποδοχή σημαίνει 

εγκατάλειψη των προσπαθειών ελέγχου των συναισθημάτων και αντίληψη ότι τα ίδια τα 
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συναισθήματα δεν μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους, αλλά όσα κάνει ένα άτομο 

για να προσπαθήσει να απαλλαγεί από τα συναισθήματα, μπορεί να το βλάψουν. Είναι 

σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ αποδοχής και παραίτησης. Η αποδοχή των 

συναισθημάτων δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τον εαυτό μας να αισθάνεται πάντα άσχημα 

ή να βιώνει έντονο πόνο. Ούτε σημαίνει συντήρηση των οδυνηρών συναισθημάτων ή 

προσπάθεια να πιέσουμε τον εαυτό μας να βιώσει συναισθηματικό πόνο. Αποδοχή 

σημαίνει απλώς να έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων μας και να τα αποδεχόμαστε 

για αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι δεν θα διαρκέσουν. 

Αφού εξηγήσετε στους εκπαιδευόμενους τη σημασία της αποδοχής των συναισθημάτων, 

μπορείτε να τους καθοδηγήσετε να κάνουν την άσκηση. Πρώτα τους ζητάτε να φέρουν 

στο μυαλό τους μια εμπειρία όπου βίωσαν ένα άβολο συναίσθημα. Τονίστε ότι για αρχή, 

είναι καλύτερο να επιλέξουν ένα συναίσθημα που δεν είναι πολύ έντονο. Στη συνέχεια, 

είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τον διαλογισμό. Μπορούν να εξασκηθούν ατομικά ή σε 

ομάδα. Σε περίπτωση που επιλέξετε να το κάνετε σε ομάδα, μπορείτε είτε να τους 

διαβάσετε το σενάριο της δραστηριότητας, είτε να αφήσετε κάθε εκπαιδευόμενο να το 

κάνει μόνος του ακούγοντας το ηχητικό αρχείο. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι 

εκπαιδευόμενοι συζητούν στην ομάδα την εμπειρία τους. 

 

 

Οδηγίες:  

Ακούστε το σενάριο και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται. (αρχείο ήχου) 

 

Σενάριο: 

Αποδοχή συναισθημάτων 
 

Φέρε στον νου σου μια περίπτωση όπου βίωσες ένα δυσάρεστο συναίσθημα ... αλλά όχι 
τόσο έντονο, ώστε να νιώθεις να σε καταβάλλει. Τώρα έχε υπόψη ότι κάθε φορά που θα 
βιώνεις ένα δυσάρεστο συναίσθημα, το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να 
πάρεις μερικές αργές βαθιές αναπνοές και να παρατηρήσεις γρήγορα το σώμα σου 
εσωτερικά από την κορυφή ως τα νύχια. (παύση 5 δευτερολέπτων) 
Πιθανότατα θα παρατηρήσεις αρκετά δυσάρεστα συναισθήματα ... (παύση 2 
δευτερολέπτων) ... αναζήτησε το πιο δυνατό, εκείνο που σε ενοχλεί περισσότερο. Τώρα που 
το εντόπισες κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να το φανταστείς από απόσταση . (παύση 
3 δευτερολέπτων) 
Εστίασε την προσοχή σου σε αυτό το συναίσθημα και παρατήρησέ το όσο πιο προσεκτικά 
και βαθιά μπορείς. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Παρατήρησέ το προσεκτικά ... παρατήρησε πού ξεκινά και πού τελειώνει . (παύση 2 
δευτερολέπτων) Αν μπορούσες να σχεδιάσεις μια γραμμή γύρω του, πώς θα ήταν το 
περίγραμμά του; (παύση 3 δευτερολέπτων) 
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Πού βρίσκεται; Στην επιφάνεια του σώματός σου ή μέσα σου ή και τα δύο; (παύση 2 
δευτερολέπτων) 
Παρατήρησε σε ποιο σημείο είναι πιο έντονο….. (παύση 3 δευτερολέπτων) σε πιο είναι 
ασθενέστερο.. (παύση 2 δευτερολέπτων). 
Υπάρχουν δονήσεις μέσα του; (παύση 2 δευτερολέπτων) Έχει θερμοκρασία; (παύση 2 
δευτερολέπτων) 
Πάρε μερικές ακόμη βαθιές και αργές αναπνοές και ετοιμάσου να απομακρύνεις την πίεση 
και τη δυσφορία που σου προκαλεί αυτό το συναίσθημα . (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Απλώς είσπνευσε, και καθώς εκπνέεις, προσπάθησε να φανταστείς τον εαυτό σου να 
απομακρύνει την πίεση που νιώθει. (παύση 4 δευτερολέπτων) 
Άφησε χώρο για το συναίσθημά σου ... (παύση 2 δευτερολέπτων) πάρε μία βαθιά εισπνοή.. 
και τώρα εκπνοή . (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Δώσε του χώρο… άφησέ το να είναι εκεί. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Θυμήσου ότι δεν χρειάζεται να σου αρέσει ή να το επιθυμείς. Άφησέ το απλά να είναι εκεί. 
(παύση 2 δευτερολέπτων) 
Θυμήσου ότι η ιδέα είναι απλώς να παρατηρήσεις το συναίσθημα. Προσπάθησε να μην το 
σκέφτεσαι πολύ. Έτσι, όταν το μυαλό σου αρχίζει να σκέφτεται τι συμβαίνει, απλώς 
επανάφερε την προσοχή σου στην απλή παρατήρησή του. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Μπορεί να σου φαίνεται δύσκολο… μπορεί να νιώσεις μια έντονη επιθυμία να το 
αντιμετωπίσεις ή να το ξεφορτωθείς. 
Εάν συμβεί αυτό, απλώς αναγνώρισε αυτήν την παρόρμηση χωρίς να ενδώσεις. (παύση 2 
δευτερολέπτων) 
Μόλις αναγνωρίσεις αυτήν την παρόρμηση, επανάφερε την προσοχή σου στο ίδιο το 
συναίσθημα. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Θυμήσου ότι δεν προσπαθούμε να απαλλαγούμε από το συναίσθημα ή να το αλλάξουμε. 
Αν αλλάξει από μόνο του, είναι εντάξει. Αλλά είναι επίσης εντάξει, αν δεν αλλάξει. Απλά 
σκέψου ότι ο στόχος αυτής της άσκησης δεν είναι να αλλάξεις ή να απαλλαγείς από 
συναίσθημά σου, αλλά να το δεχτείς όπως είναι. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Μπορείς να εστιάσεις στο συναίσθημά σου για όσο διάστημα χρειάζεσαι ... από μερικά 
δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά… (παύση 2 δευτερολέπτων) μέχρι να μπορέσεις να 
απομακρύνεις την πίεση που νιώθεις απ’ αυτό. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Να κάνεις υπομονή με τον εαυτό σου. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι. Μαθαίνεις μια πολύτιμη 
δεξιότητα την οποία μπορείς να εφαρμόζεις στην καθημερινή σου ζωή . (παύση 4 
δευτερολέπτων) 
Μερικοί βρίσκουν χρήσιμο να λένε σιωπηλά στον εαυτό τους «Δεν μου αρέσει αυτό το 
συναίσθημα, αλλά έχω χώρο για αυτό. Είναι δυσάρεστο αλλά μπορώ να το αποδεχτώ ». 
(παύση 2 δευτερολέπτων) 
Μόλις  ολοκληρώσεις την άσκηση με το κεντρικό συναίσθημα που νιώθεις, σάρωσε ξανά το 
σώμα σου και δες αν υπάρχει κάποιο άλλο έντονο συναίσθημα που σε ενοχλεί . (παύση 2 
δευτερολέπτων) Εάν ναι, επανάλαβε τη διαδικασία. (παύση 4 δευτερολέπτων) 
Καθώς κάνεις αυτήν την άσκηση, ένα από τα δύο θα συμβεί… ή τα συναισθήματά σου θα 
αλλάξουν ή όχι. (παύση 2 δευτερολέπτων) Δεν έχει καμία σημασία. Ο στόχος αυτής της 
άσκησης δεν είναι να αλλάξεις τα συναισθήματά σου ... είναι να τα αποδεχτείς. 
Ολοκληρώνοντας, να θυμάσαι τα ακόλουθα τέσσερα γρήγορα βήματα που σε οδηγούν στην 
αποδοχή των συναισθημάτων σου: (παύση 2 δευτερολέπτων) 
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Πρώτα παρατήρησε. Απόκτησε επίγνωση των συναισθημάτων που βιώνεις  με ουδέτερο 
τρόπο. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Δεύτερον ανάπνευσε… πάρε μερικές βαθιές αργές αναπνοές. Ανάπνευσε μέσα και γύρω 
από τα συναισθήματά σου. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Τρίτον, άνοιξε… άφησε χώρο για αυτά τα συναισθήματα… άφησε την ένταση που 
δημιουργούν να φύγει! (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Τέταρτον  επίτρεψέ τους να είναι εκεί. Κάνε ειρήνη μαζί τους! (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Αυτό είναι το τέλος της άσκησης αποδοχής συναισθημάτων  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Πώς ήταν η εμπειρία σας; 

 Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στο συναίσθημα όταν τα παρατηρήσαμε προσεκτικά 

και χωρίς να το κρίνετε; Άλλαξαν καθόλου οι αντιδράσεις σας απέναντι στο 

συναίσθημα; 

 Νιώθετε διαφορετικά για το συναίσθημα αυτό αφού ολοκληρώσατε την άσκηση; 
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2.3  Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης  

Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να αναστοχαστείτε πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό 

της ενότητας και να αξιολογήσετε πόσο έχετε κατανοήσει τις βασικές έννοιες και το θεωρητικό 

υπόβαθρο της ενότητας.  

Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:  

 

Ερώτηση 1 

Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:  

Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην:  

1. ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε με ακρίβεια τα συναισθήματα 

2. ικανότητα να δημιουργούμε συναισθήματα για να βοηθήσουμε τις σκέψεις μας 

3. ικανότητα να κατανοούμε τα συναισθήματα και να τα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά 

4. Όλα τα παραπάνω 

 

Ερώτηση 2 

Επιλέξτε σωστό ή λάθος για το περιεχόμενο της φράσης: 

Η συναισθηματική νοημοσύνη δεν μπορεί να εξασκηθεί. 

Σωστό 

Λάθος 

 

Ερώτηση 3 

΅Συναισθηματική επίγνωση είναι:  

1. η ικανότητα να μπαίνουμε στη θέση του άλλου  

2. η ικανότητα να αλλάζουμε συναισθηματική κατάσταση 

3. η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε και να εκφράζουμε σωστά τα συναισθήματά μας, καθώς 

και να καταλαβαίνουμε τον αντίκτυπό τους στους άλλους  

4. μια κατάσταση που είναι δύσκολο να πετύχουμε. 

 

Ερώτηση 4 

Επιλέξτε σωστό ή λάθος για το περιεχόμενο της φράσης: 
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Η κατανόηση των συναισθημάτων περιλαμβάνει το να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο 

πολιτισμικό πλαίσιο και το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τις πολιτισμικές διαφορές όταν 

αξιολογούμε τα συναισθήματα 

Σωστό 

Λάθος 

 

Ερώτηση 5 

Ποιο από τα ακόλουθα είναι κατάλληλο για την βελτίωση της διαχείρισης συναισθημάτων;  

1. γνωσιακές και συμπεριφοριστικές μέθοδοι 

2. παιχνίδι ρόλων 

3. ενσυνειδητότητα 

4. Όλα τα παραπάνω 
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Ενότητα 3:  Διαφορετικότητα 

 

Σύντομη περιγραφή  

Στόχος της ενότητας είναι να αυξηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για όλους τους 

ανθρώπους, να γίνουν περισσότερο ανοιχτοί διαφορετικές αξίες και να μπορούν να 

συνεργάζονται με διαφορετικούς ανθρώπους. Ένας πρώτος στόχος θα είναι να αυξηθεί η ανοχή 

των συμμετεχόντων, δηλαδή η ικανότητά τους να κατανοούν και να αποδέχονται τις 

διαφορετικές οπτικές, αξίες και τρόπους ζωής των άλλων. Ένας άλλος στόχος θα είναι να 

αυξηθεί η διαφορετικότητα και η διαπολιτισμική ικανότητα των συμμετεχόντων, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν την επιρροή του πολιτισμού, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας 

και της κοινωνικής τάξης στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα των ανθρώπων και 

τα δικά τους, και να συνεργαστούν καλύτερα με διαφορετικούς ανθρώπους. Σε γενικές γραμμές 

αυτή η ενότητα θα δώσει τη δυνατότητα στους συμβούλους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον και 

δέσμευση απέναντι σε κάθε είδους πολίτες. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμβούλους να μπορούν να: 

 Κατανοούν πώς διαφέρουν τα άτομα ως προς τον τρόπο που σκέφτονται, 

συμπεριφέρονται ή ως προς τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και τις αξίες τους, 

 Είναι ανοιχτοί  σε νέες προοπτικές και στη διαφορετικότητα των πελατών τους 

 Αλληλεπιδρούν με σεβασμό και τον κατάλληλο τρόπο απέναντι σε πελάτες από 

διαφορετικό πολιτισμικό  υπόβαθρο, 

 Αναγνωρίζουν και να αναθεωρούν κριτικά τις δικές τους προκαταλήψεις (συνειδητές και 

ασυνείδητες) αναφορικά με την ηλικία, το φύλο, τις ικανότητες, το πολιτισμικό υπόβαθρο, 

κτλ., 

 Σκέφτονται και να κατανοούν την επίδραση της διαφορετικότητας στον προσωπικό και 

επαγγελματικό τους περίγυρο 

 Αποδέχονται ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα άτομα 

 Είναι ανεκτικοί στη διαφορετικότητα στην καθημερινή τους πρακτική, ώστε να μπορούν να 

υποστηρίζουν τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους. 
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3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Το κοινωνικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μεγαλώνουν ή ζουν επηρεάζει όχι μόνο τις 

ψυχολογικές διαδικασίες τους, αλλά και τη συμπεριφορά και τις επιλογές τους. Επιπλέον, οι 

κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες συνδέονται με τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν και 

κατανοούν τον κόσμο, καθορίζοντας ασυνείδητα τις προοπτικές τους και τον αυτοπροσδιορισμό 

τους. Καθώς η παγκοσμιοποίηση είναι πλέον γεγονός, διαφορετικές ομάδες ανθρώπων 

αλληλεπιδρούν συχνότερα από πριν, γεγονός που τονίζει την επιτακτική ανάγκη για αυξημένη 

ανοχή στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμική δεξιότητα. 

Ορισμοί  

 

Πολιτισμός 

Ως πολιτισμός μπορεί να οριστεί «το σύνολο του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 

αναμενόμενης συμπεριφοράς, πεποιθήσεων, αξιών, γλώσσας και πρακτικών διαβίωσης που 

μοιράζονται τα μέλη μιας κοινωνίας. είναι το μοτίβο αξιών, χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών 

που μοιράζονται οι άνθρωποι σε μια περιοχή. Αποτελείται από ρητούς και σιωπηρούς κανόνες 

μέσω των οποίων ερμηνεύεται η εμπειρία»(Herbig, 1998). Ο όρος πολιτισμός, επομένως, 

αντιπροσωπεύει τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τη στάση, τον τρόπο ζωής και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας που ενστερνίζεται ένα άτομο. Οι άνθρωποι του ίδιου 

πολιτισμού έχουν τις ίδιες αντιλήψεις, τόσο ως προς τον τρόπο που συνδέονται με το κοινωνικό 

και φυσικό περιβάλλον, όσο και ως προς τη δημιουργία σχέσεων, μέσα από την έκφραση 

σκέψεων και συναισθημάτων, τις προτεραιότητες που βάζουν και τον τρόπο που κατανέμουν 

τις δραστηριότητές τους και εκφράζουν τις αξίες τους ( Χρυσοχόου, 2005). 

Διαπολιτισμική δεξιότητα 

Η διαπολιτισμική δεξιότητα δεν βασίζεται σε έναν μόνο πολιτισμό και υπάρχουν βασικά 

χαρακτηριστικά που μπορούν να αναπτύξουν τα άτομα και δεν είναι συγκεκριμένα για κανέναν 

πολιτισμό. Η διαπολιτισμική δεξιότητα θα μπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο ικανοτήτων, 

γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν σε κάποιον να διαχειρίζεται κατάλληλα και 

αποτελεσματικά σχέσεις με άτομα από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο 

(Portera, 2014). 

Διαφορετικότητα 

Η διαφορετικότητα μπορεί να οριστεί ως η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ομάδων ανθρώπων 

μέσα σε μια κοινωνία. Οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε πολιτισμικά χαρακτηριστικά, 

όπως η εθνότητα, το χρώμα του δέρματος, η θρησκεία, η πολιτική ή η κοινωνική τάξη, αλλά 

συχνότερα σε ατομικά, όπως το φύλο, η ηλικία, το βάρος, η ταυτότητα, οι ανάγκες και τα 

συναισθήματα. Οι Arredondo et al. (1996) χρησιμοποιούν τον όρο διαφορετικότητα 

αναφερόμενοι σε «άλλες ατομικές, προσωπικές διαφορές συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, 

του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της θρησκείας, της σωματικής ικανότητας ή της 
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αναπηρίας και άλλα χαρακτηριστικά με τα οποία κάποιος μπορεί να θέλει να 

αυτοπροσδιορίζεται», ενώ ο όρος « πολυπολιτισμικό »είναι λίγο πιο συγκεκριμένος, 

εστιάζοντας στην εθνικότητα, τη φυλή και τον πολιτισμό. 

Ανεκτικότητα 

Η ανεκτικότητα αναφέρεται στην προθυμία να αποδεχτούμε συμπεριφορές και πεποιθήσεις 

που είναι διαφορετικές από τις δικές μας, αν και μπορεί να μην συμφωνούμε ή να μην τις 

εγκρίνουμε. Καθώς η ανεκτικότητα βασίζεται στην αποδοχή, οι βασικές γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις που περιστρέφονται γύρω από την ικανότητα κατανόησης των διαφορετικών οπτικών, 

αξιών και τρόπων ζωής των άλλων είναι προαπαιτούμενα. Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική 

ανεκτικότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω αυξημένης πολιτισμικής συνείδησης, διαπολιτισμικής 

επάρκειας και δεκτικότητα στη διαφορετικότητα. 

Αξίες, στάσεις και στερεότυπα  

 Οι αξίες είναι ένα εσωτερικό τμήμα του συστήματος αξιών κάθε ατόμου. Αναφέρεται 

στον τρόπο που ένα άτομο θα πρέπει να αντιδράσει ή όχι συγκριτικά με τον ιδανικό και 

κοινωνικά αποδεκτό τρόπο συμπεριφοράς.  

 Οι στάσεις είναι περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις και συναισθήματα ενός ατόμου, τις 

προκαταλήψεις, τους φόβους και τις πεποιθήσεις του σχετικά με έναν στόχο.  

 Τα στερεότυπα είναι μορφή κατηγοριοποίησης και γενίκευσης μεταξύ των ατόμων. Είναι 

απλοποιημένες, τυποποιημένες και γενικευμένες αντιλήψεις για μια ομάδα ατόμων 

(π.χ. μειονότητα, εθνικότητα κτλ.)  ή για ένα άτομο. 

Σύμφωνα με τους Sue & Sue (2013), η σημασία των στάσεων/πεποιθήσεων/αξιών δεν μπορεί 

να υποτιμηθεί και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέταση της δυναμικής των σχέσεων 

πελατών- συμβούλων όταν δουλεύουν με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η παροχή βοήθειας 

στους συμβούλους να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους και να εξετάσουν τις 

πολιτισμικές τους στάσεις/πεποιθήσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη 

διαπολιτισμικής δεξιότητας και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους με διαφορετικούς 

πολιτισμικά πελάτες. 

 

Χαρακτηριστικά του συμβούλου ανοιχτού στη διαφορετικότητα  

Τρία είναι τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν πολιτισμικά ευαισθητοποιημένο 

σύμβουλο σταδιοδρομίας. Αυτά είναι: 

• Η επίγνωση των αξιών και των προκαταλήψεών του σχετικά με το πολιτισμικό υπόβαθρο, σε 

σχέση με τη στάση και τις επαγγελματικές του επιλογές. 

• Η κατανόηση των πεποιθήσεων ατόμων από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο 
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• Η ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων παρέμβασης (δεξιοτήτων) για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητάς του ως συμβούλου  

Η αποτελεσματικότητα ενός πολιτισμικά ευαισθητοποιημένου συμβούλου βασίζεται σε τρεις 

πυλώνες: 

1. Γνώσεις 

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας  θα πρέπει να ξεκινήσει με την κατανόηση και την 

αξιολόγηση της δικής του πολιτισμικής κληρονομιάς, του υποβάθρου και των πρακτικών 

του.  Χρειάζεται να σκεφτεί και να συνειδητοποιήσει τις δικές του προκαταλήψεις, 

στάσεις και στερεότυπα. Άλλοι τομείς για αυτοεξέταση σύμφωνα με τον Evans (2008) 

περιλαμβάνουν την εξέταση των προκαταλήψεων του ατόμου, την αναγνώριση των 

προνομίων του και την έναρξη της διαδικασίας κατανόησης και απόκτησης 

πληροφοριών για την κοσμοθεωρία του πελάτη. Οι Sue & Sue (2013) ορίζουν την 

πολιτισμική γνώση ως κατανόηση και μοίρασμα της κοσμοθεωρίας των πελατών μέσω 

της γνωστικής ενσυναίσθησης περισσότερο, παρά της συναισθηματικής ενσυναίσθησης. 

Εκτός από την αυτοεξέταση, η γνώση για το ιστορικό των πελατών είναι εξίσου 

σημαντική. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που είναι ευαισθητοποιημένοι στην 

διαπολιτισμικότητα και στη διαφορετικότητα θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν 

ότι οι πελάτες επηρεάζονται από κοινωνικές και θεσμικές πολιτικές. Θα πρέπει να έχουν 

επίγνωση φαινομένων καταπίεσης και ρατσισμού που μπορεί να υπάρχουν ή όχι στην 

κουλτούρα και την κοινωνία του πελάτη. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν 

τον κοινωνικό ρόλο των πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων ή μειονοτήτων που ζουν στη 

χώρα τους, να γνωρίζουν αρκετά πράγματα για τον πολιτισμό αυτών των ομάδων, να 

κατανοήσουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι όταν 

αλληλεπιδρούν με τις κοινωνικές ή άλλες υπηρεσίες και εργοδότες της χώρας κ.λπ. 

Το πιο σημαντικό, θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι η κουλτούρα και τα 

θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα μιλούν από μόνα τους μέσα από τις 

στάσεις και τον τρόπο ζωής, συνειδητά ή ασυνείδητα, και ότι η ίδια αρχή ισχύει και για 

τους συμβούλους σταδιοδρομίας και για τους πελάτες. 

2. Επίγνωση των στάσεών του 

Ο σύμβουλος χρειάζεται να έχει επίγνωση του πολιτισμικού του υποβάθρου, να 

κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει ότι οι αξίες του, οι στάσεις του είναι αλληλένδετες 

με το πολιτισμικό του υπόβαθρο, να αισθάνεται άνετα με τις πολιτισμικές διαφορές του 

πελάτη του/της κ.λπ. 
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Με βάση τις γνώσεις του και την εξέταση του ιστορικού των πελατών, οι 

αποτελεσματικοί σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να κατανοήσουν ότι η 

προσωπικότητα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τη φυλή, την 

εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη σωματική κατάσταση, και 

ότι αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να αξιολογούνται με ακρίβεια. Πρέπει να εντοπίσουν 

και να κατανοήσουν τις προκαταλήψεις των πελατών απέναντι  στην εργασία και τους 

εργαζόμενους με βάση το φύλο, τη φυλή και τα πολιτισμικά στερεότυπα. Επιπλέον, 

πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν πώς η φτώχεια, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός και 

ούτω καθεξής περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών σε πληροφορίες, εμποδίζουν την 

ικανότητά τους να αναλάβουν δράση και περιορίζουν το εύρος των δυνατοτήτων που 

μπορούν να αντιληφθούν οι ίδιοι οι πελάτες (Evans, 2008).  

Σύμφωνα με τους Sue & Sue (2013), η σημασία των στάσεων/πεποιθήσεων/αξιών δεν 

μπορεί να υποτιμηθεί και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέταση της δυναμικής των 

σχέσεων πελατών- συμβούλων όταν εργάζονται με διαφορετικούς πολιτισμούς. Η 

παροχή βοήθειας στους συμβούλους να συνειδητοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους και 

να εξετάσουν τις πολιτισμικές τους στάσεις/πεποιθήσεις είναι ένα σημαντικό στοιχείο 

για την ανάπτυξη διαπολιτισμικής δεξιότητας και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς 

τους με διαφορετικούς πολιτισμικά πελάτες. Οι Sue & Sue (2013) υποστήριξαν ότι το 

ταξίδι προς την διαπολιτισμική δεξιότητα του συμβούλου είναι μια αναπτυξιακή 

διαδικασία. Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να παρέχει συνεχείς ευκαιρίες για τη 

χρήση δεξιοτήτων αυτοεκτίμησης για την αντιμετώπιση στάσεων, πεποιθήσεων και 

συμπεριφορών προκαταλήψεων. Επομένως, η ικανότητα ανάπτυξης κατάλληλων 

παρεμβάσεων, στρατηγικών και τεχνικών εξαρτάται από την ικανότητα απόκτησης και 

αξιοποίησης της πολιτισμικής συνείδησης και της πολιτισμικής γνώσης (Sue & Sue, 

1990). 

Τέλος, ο προσδιορισμός των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του πελάτη είναι απαραίτητος 

για αποτελεσματική συμβουλευτική και υποστήριξη. 

3. Δεξιότητες 

Είναι σημαντικό για τον σύμβουλο να έχει τη δυνατότητα να σέβεται την κοσμοθεωρία 

του πελάτη του/της, να έχει ένα ευρύ φάσμα λεκτικών και μη λεκτικών μεθόδων 

επικοινωνίας για πελάτες από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, να λαμβάνει και να 

μεταδίδει λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα σε άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο και είναι ευέλικτος/η στο να διαφοροποιήσει το πλαίσιο της εργασίας 

του/της προς όφελος διαφορετικών πολιτισμικά πελατών. 

Παρόλο που οι πολιτιστικές πληροφορίες και η αυτο-εξερεύνηση είναι πολύ σημαντικά 

στοιχεία για έναν σύμβουλο, μπορεί να αποδειχθούν άχρηστα, αν δεν τα 
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χρησιμοποιήσει με ενσυναίσθηση (Lofrisco & Osborn, 2012). Συνεπώς, η αποδοχή και η 

θετική στάση είναι προϋποθέσεις για αποτελεσματική συμβουλευτική σε πολιτισμικά 

διαφορετικούς πελάτες. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να είναι σε θέση να 

αισθάνονται άνετα όταν εργάζονται με άτομα διαφορετικής εθνικότητας, κουλτούρας 

και πεποιθήσεων και να είναι πρόθυμοι να επαναπροσδιορίζουν συνεχώς τις αξίες, τις 

στάσεις και τις πεποιθήσεις τους ανάλογα με το υπόβαθρο του πελάτη. Τέλος, η 

ειλικρίνεια και το άνοιγμα είναι ένα τρόπος εκδήλωσης εμπιστοσύνης και ειλικρινούς 

επικοινωνίας. Αυτές είναι δεξιότητες που ενισχύουν ενεργά τη δέσμευση και 

δημιουργούν πραγματικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα την επιτυχή συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας. 

 

Σπουδαιότητα της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικής δεξιότητας για τους 
συμβούλους σταδιοδρομίας 

Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις στην 

καθημερινή τους πρακτική, επειδή πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην αγορά 

εργασίας, που αλλάζουν γρηγορότερα από ό, τι είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς. 

Επιπλέον, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι βαθιά αλληλένδετη με την κοινωνία όπου 

λαμβάνει χώρα. Η παγκοσμιοποίηση και οι κοινωνικές αλλαγές επηρεάζουν βαθιά το τοπίο της 

σταδιοδρομίας. Η υψηλή ανεργία, η μετανάστευση και η γήρανση του εργατικού δυναμικού, 

καθώς και τα κενά στις δεξιότητες και η αλλαγή στις δεξιότητες που απαιτούνται, 

διαμορφώνουν ένα θολό μέλλον στο τοπίο της αγοράς εργασίας. Η τρέχουσα άποψη για την 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας ενός ατόμου περιλαμβάνει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής, εστιάζοντας 

όχι μόνο στην επιλογή επαγγέλματος, αλλά και στην αλλαγή σταδιοδρομίας καθ’ όλη τη ζωή 

κάποιου. Με αυτό κατά νου, οι προσεγγίσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας θα πρέπει να 

ενσωματώνουν τους διαφορετικούς ρόλους της ζωής, τα πολιτιστικά σημεία αναφοράς και τα 

πλαίσια, τους περιορισμούς λόγω φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το καθεστώς 

αναπηρίας (Rush, 2010). Ως εκ τούτου, μια επιτυχημένη συμβουλευτική σταδιοδρομίας πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη και να αναγνωρίζει τα διάφορα προσωπικά δημιουργήματα. 

Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι για την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των συμβούλων 

σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης, οι εμπειρίες ζωής και η κοινωνική θέση ενός 

ατόμου θα επηρεάσουν την επιλογή σταδιοδρομίας του (Zunker, 2006). Επίσης, ζώντας σε έναν 

τόσο πολιτισμικά διαφορετικό κόσμο, μπορεί να αναμένεται ότι τα άτομα θα διαφέρουν πολύ 

στις εμπειρίες ζωής που επηρεάζουν τις επιλογές σταδιοδρομίας. Ως εκ τούτου, είναι 

απαραίτητο οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη 

διαφορετικότητα και να κατανοήσουν πώς διάφοροι πολιτισμοί μπορούν να επηρεάσουν την 

επιλογή σταδιοδρομίας. Αγνοώντας το πολιτισμικό και διαφορετικό πλαίσιο των πελατών, οι 

υπηρεσίες σταδιοδρομίας και η συμβουλευτική κινδυνεύουν να είναι αναποτελεσματικές.  
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Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας είναι επίσης μέρος της κοινωνίας στην οποία ζουν. Οι Anderson 

et al. (2012) υποστηρίζουν ότι οι αρχές που καθοδηγούν ή μπορεί να καθοδηγούν τη 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας αποτελούνται από κυρίαρχες πολιτιστικές αξίες, προνόμια και 

τρόπους σκέψης και αντίληψης του κόσμου. Τέτοιες προκαταλήψεις παραβλέπουν τις ανάγκες 

και τις εμπειρίες των πελατών και «… αυτό από μόνο του είναι ανήθικο. Οι σύμβουλοι 

[χρειάζεται να] αναγνωρίσουν τους κοινωνικό-πολιτιστικούς, ιστορικούς και πολιτικούς 

παράγοντες που διαμορφώνουν την επαγγελματική ανάπτυξη και τις εμπειρίες των πελατών». 

Θα πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς μέσα από εμπειρική έρευνα και βιβλιογραφία σχετικά με 

την εξέλιξη της σταδιοδρομίας διαφορετικών πελατών και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους στην πράξη (Flores, Lin, & Huang, 2005). 

Τέλος, η ανεκτικότητα και η δεκτικότητα στη διαφορετικότητα είναι επίσης βασικά συστατικά 

της αποτελεσματικής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Το πελατολόγιο των επαγγελματιών 

είναι (και μπορεί να είναι) τόσο διαφορετικό, όσο η ίδια η κοινωνία. Η διαφορετικότητα δεν 

είναι συχνά εμφανής και τα θέματα που σχετίζονται με την διαφορετικότητα μπορεί να μην 

είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Ως εκ τούτου, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να είναι 

εξοπλισμένοι με ανοιχτό μυαλό, να ξεπερνούν τις συνειδητές ή ασυνείδητες προκαταλήψεις και 

να αναγνωρίζουν τα προνόμιά τους. 

Σχεδιάζοντας τη νέα προοπτική αναφορικά με την πολιτισμικά αποτελεσματική συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας, οι Parmer και Rush (2003) έδωσαν έναν απλό αλλά ολοκληρωμένο ορισμό «Η 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι μια αρχή εκπαιδευμένων συμβούλων που έχουν ταχθεί 

στην παροχή ολιστικής, διαφοροποιημένης ανά περίπτωση και δια βίου συμβουλευτικής σε 

διαφορετικούς πελάτες». 

 

Η διαφορετικότητα και διαπολιτισμική δεξιότητα στην πράξη 

Εκτός από άλλες συμβουλευτικές δεξιότητες και τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
όλες τις συμβουλευτικές συνεδρίες, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας θα μπορούσαν να εντάξουν 
στην πρακτική τους με διαφορετικές ομάδες, τη Λίστα ελέγχου πολυπολιτισμικής 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας (Ward & Bingham, 1993) και τη μεταγνωστική διαδικασία των 
Winston και Fouad (2006). Αυτές οι δύο τεχνικές μπορούν να αποτελέσουν έναν πρακτικό οδηγό 
για τους συμβούλους, προκειμένου να είναι σε θέση να δουλέψουν με διαφορετικές 
πολιτισμικά ομάδες. 

A. Ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας - Ward & Bingham (1993) 

Οι Ward and Bingham (1993) πρότειναν ένα ερωτηματολόγιο Διαπολιτισμικής Συμβουλευτικής 

Σταδιοδρομίας με στόχο να βοηθήσουν τους συμβούλους να εμπλουτίσουν τις διαπολιτισμικές 

τους υπηρεσίες, καθώς και παράλληλα να εξασκηθούν στην επαγγελματική αξιολόγηση με 

γυναίκες εθνικών μειονοτήτων.  Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις περιοχές: α) 

προετοιμασία του συμβούλου, β) διερεύνηση και αξιολόγηση και γ) διαπραγμάτευση και 
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συμβόλαιο εργασίας. Παρότι το ερωτηματολόγιο στηρίζεται σε γυναίκες έγχρωμες, μπορεί 

επίσης εφαρμοστεί στην επαγγελματική συμβουλευτική με άλλα περιθωριοποιημένα άτομα ή 

διαφορετικά άτομα.  

Selected portions of the checklist include: 

1. Προετοιμασία συμβούλου 

α. Διαθέτω τις ελάχιστες απαιτούμενες δεξιότητες διαπολιτισμικής συμβουλευτικής. 

β. Έχω επίγνωση της πολιτιστικής ταυτότητας του πελάτη μου. 

γ. Κατανοώ και σέβομαι την κουλτούρα του πελάτη μου. 

δ. Γνωρίζω τη δική μου κοσμοθεωρία και πώς διαμορφώθηκε. 

ε. Έχω επίγνωση του πώς η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζει την δεξιότητά μου να 

νιώσω ενσυναίσθηση με τον πελάτη. 

στ. Έχω πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του έθνους αυτού του πελάτη, τα τοπικά 

κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και τη στάση του/της απέναντι στο να ζητήσει βοήθεια. 

ζ. Γνωρίζω πολλά από τα στερεότυπα που ισχύουν για την εθνική ομάδα του πελάτη μου. 

 

2. Διερεύνηση και αξιολόγηση 

α. Καταλαβαίνω πώς οι ερωτήσεις σταδιοδρομίας του πελάτη μπορεί να περιπλέκονται με 

θέματα οικονομικών, οικογένειας και ακαδημαϊκά. 

β. Ο πελάτης δίνει πληροφορίες που σχετίζονται με τον πολιτισμό του μέσα από τις ερωτήσεις 

που θέτει.. 

γ. Γνωρίζω την αντίληψη του πελάτη για τον εθνοπολιτισμικό προσδιορισμό της οικογένειάς του 

/της. 

δ. Γνωρίζω τους επαγγελματικούς περιορισμούς ή εμπόδια που ο πελάτης συνδέει με το έθνος 

ή την κουλτούρα του [φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία]. 

ε. Έχω επίγνωση της αντίληψης του πελάτη για τις ικανότητές του, τις δεξιότητές του και την 

αποτελεσματικότητά του. 

στ. Γνωρίζω το στάδιο ανάπτυξης της εθνικής μου ταυτότητας καθώς και του πελάτη μου. 

ζ. Πιστεύω ότι ο πελάτης αποφεύγει ορισμένα εργασιακά περιβάλλοντα λόγω φόβου σεξισμού 

ή ρατσισμού. 

 

3. Διαπραγμάτευση και συμβόλαιο εργασίας 

α. Κατανοώ το είδος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που ζητά ο πελάτης (επιλογή 

επαγγέλματος, συμπλήρωμα οικογενειακού εισοδήματος, εύρεση ή αλλαγή εργασίας, κλπ.). 

β. Ο πελάτης και εγώ έχουμε συμφωνήσει στους στόχους της συμβουλευτικής διαδικασίας. 

γ. Γνωρίζω τις αντιλήψεις του πελάτη για τον εργασιακό ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια και 

το έθνος της (και τον ρόλο των παιδιών στα σχέδιά της). 

δ. Κατανοώ τις πολιτισμικά βασισμένες εργασιακές συγκρούσεις που δημιουργούνται από την 

έκθεση σε περισσότερα επαγγέλματα και πρότυπα ρόλων. 
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ε. Έχω επίγνωση των αρνητικών και/ή αυτοκαταστροφικών σκέψεων που αποτελούν εμπόδια 

στις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες του πελάτη. 

στ. Γνωρίζω τις προσδοκίες του πελάτη σχετικά με τη διαδικασία συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας. 

ζ. Γνωρίζω πότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο αξιολόγησης σταδιοδρομίας με 

έναν πελάτη και ποιο είναι το κατάλληλο σύμφωνα με την περίπτωση. 

η. Γνωρίζω ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη χρήση του επιλεγμένου εργαλείου 

σταδιοδρομίας σε πελάτες αυτής της εθνικότητας [φύλο, κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, 

σεξουαλικός προσανατολισμός, αναπηρία]. 

θ. Γνωρίζω μη παραδοσιακά εργαλεία, τεχνικές και προσεγγίσεις που μπορεί να είναι πιο 

κατάλληλα για χρήση. 

 

 

B. Μετάγνωση και Διαπολιτισμική δεξιότητα - Winston & Fouad (2006) 

Επεκτείνοντας την εφαρμογή του μοντέλου για την πολιτισμικά κατάλληλη συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας (CACCM; Fouad & Bingham, 1995), οι Winston και Fouad (2006), πρότειναν ένα 

διευρυμένο μοντέλο, ενσωματώνοντας μεταγνωστικές διαδικασίες με στόχο να  καθοδηγήσουν 

τις πολιτισμικά επικεντρωμένες παρεμβάσεις των συμβούλων. Η μεταγνωστική ικανότητα 

αναπτύσσεται μέσω τριών διαδικασιών: ανάπτυξη σχεδίου δράσης, εφαρμογή του σχεδίου και 

αυτοπαρακολούθηση και αξιολόγηση του σχεδίου. 

 

1. Σχέδιο 

Αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να λάβουν υπόψη 

τη δική τους πολιτισμική ταυτότητα, τη γνώση τους για το φυλετικό/εθνικό υπόβαθρο και την 

ταυτότητα του πελάτη και να διευκρινίσουν όσα δεν γνωρίζουν για το ιστορικό του πελάτη τους. 

Ενώ αναπτύσσουν το σχέδιο, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας πρέπει να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις, όπως: "ποιο είναι το σχέδιό μου για να συνεργαστώ με αυτόν τον πελάτη;", 

"υπάρχουν κενά στις γνώσεις μου σχετικά με το πλαίσιο του πελάτη;" και "ποια είναι τα δυνατά 

μου σημεία και οι τομείς που θα αντιμετωπίσω δυσκολίες με τον πελάτη;". 

 

2. Παρακολούθηση 

Η δεύτερη διαδικασία είναι η εφαρμογή του σχεδίου και η ανάπτυξη μηχανισμών 

αυτοπαρακολούθησης. Η αυτό-παρακολούθηση περιλαμβάνει το να είμαστε ανοιχτοί σε 

πληροφορίες που δεν συμβαδίζουν με τις πολιτισμικές υποθέσεις που κάνουμε για τον πελάτη 

και που μπορεί να απαιτούν τροποποίηση του συμβουλευτικού σχεδίου. Η παρακολούθηση 

περιλαμβάνει θέματα επαγγελματικής ταυτότητας και της επίδρασης που έχουν σ’ αυτήν το 

πολιτισμικό υπόβαθρο. Οι σύμβουλοι, λοιπόν, θα πρέπει να σκεφτούν ερωτήματα, όπως: «ποιο 
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είναι το πολιτισμικό πλαίσιο του πελάτη και ποιες είναι οι αντιδράσεις μου σε αυτό;», «πώς 

μπορεί να είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες που μου δίνει ο πελάτης;», «υπάρχουν κάποιες 

πολιτισμικές μεταβλητές στις οποίες δίνω περισσότερη σημασία απ’ ότι στον πελάτη;» και 

"υπάρχουν κάποια θέματα που αποφεύγω;". 

 

3. Αξιολόγηση 

Η τελική διαδικασία είναι η αξιολόγηση ή η συνειδητή σκέψη των ερωτημάτων σχετικά με το 

πόσο αποτελεσματικός ήταν ο σύμβουλος στις παρεμβάσεις και στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Η ευελιξία και η κριτική σκέψη του συμβούλου ενισχύονται από μεταγνωστικές 

δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να μαθαίνουμε μέσα από τα λάθη, της 

προσαρμογής της συμπεριφοράς, καθώς και της δυνατότητας εναλλαγής μεταξύ στρατηγικών 

όπως απαιτείται, αφήνοντας χώρο για βελτίωση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ο σύμβουλος 

σταδιοδρομίας χρειάζεται να προβληματιστεί για θέματα, όπως: "πόσο χρήσιμες είναι οι 

παρεμβάσεις μου και με ποιο κριτήριο το καθορίζω αυτό;" και "πόσο πολιτισμικά συμβατά είναι 

τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής με τους επιθυμητούς στόχους του πελάτη;". 

 

Μέθοδοι βελτίωσης της Διαφορετικότητας  
 

Η αυτό-εξερεύνηση και η αυτογνωσία είναι τα πρώτα βήματα στην ανάπτυξη και επίτευξη της 
πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και της διαφορετικότητας. Αυτό απαιτεί προσωπική δέσμευση 
και προθυμία. Εργαλεία, όπως οι τεχνικές αυτοπαρακολούθησης, όπως η καταγραφή 
ημερολογίου, μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα. Όσον αφορά τις γνώσεις, οι σύμβουλοι 
σταδιοδρομίας πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένοι και να εκπαιδεύονται συνεχώς μέσα από 
εμπειρική έρευνα και βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτιστικών, 
πολιτικών και λοιπών θεμάτων διαφορετικότητας. 

Βασισμένοι στη γνώση, η πολιτισμική και γενικότερη ευαισθητοποίηση μπορεί να επιτευχθεί 
και μέσω συμπεριφορικών δραστηριοτήτων, όπως η ενασχόληση του ατόμου με τέχνες, ή 
βιωματικές δραστηριότητες. Οι εικαστικές τέχνες (π.χ. αρχιτεκτονική και ζωγραφική), η 
λογοτεχνία, η τέχνη του θεάματος (π.χ. χορός, μουσική, κινηματογράφος και θέατρο), όλες 
μεταφέρουν πολιτισμικά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Επιπλέον, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από 
βιωματικές δραστηριότητες. Μια βιωματική δραστηριότητα είναι αυτή που κάνει τον «μαθητή» 
να χρησιμοποιήσει το υλικό και να το βιώσει, αντί να το μάθει απλώς. Παραδείγματα τέτοιων 
δραστηριοτήτων βρίσκουμε στους Laszloffy & Habekost (2010) και περιγράφονται παρακάτω: 

 Να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις (κοινωνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές) όπου θίγονται 

θέματα μειονοτήτων 

 Να έρθουν σε επαφή με μια θρησκεία, για την οποία έχουν κάποιες αρνητικές 

αντιδράσεις,  παρακολουθώντας μια λειτουργία και συζητώντας με ένα από τα μέλη της 

 Να περπατήσουν κρατώντας το χέρι με κάποιον του ίδιου φύλου. 
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 Να μπουν στον ρόλο του αντίθετου φύλου για μία ημέρα. Να μιμηθούν τον τρόπο που 

περπατούν, ντύνονται και μιλούν. 

 Να συμμετάσχουν σε μία τάξη με δεμένα τα μάτια και να παραμείνουν καθισμένοι σε 

αναπηρικό καροτσάκι για τέσσερις ώρες. 

 

Τέλος, το να μπορέσουν να αποκτήσουν αντίληψη της προοπτικής του άλλου βάζοντας τον 

εαυτό τους στη θέση ενός άλλου ατόμου που ανήκει σε μια περιθωριοποιημένη ομάδα. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η αντίληψη της προοπτικής του άλλου μπορεί να δημιουργήσει 

ενσυναίσθηση και να βελτιώσει τη συμπεριφορά του ατόμου, όχι μόνο απέναντι στην ομάδα 

στόχο, αλλά σε όλες τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Απλώς καταγράφοντας μερικές προτάσεις 

που απεικονίζουν τις ξεχωριστές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια 

περιθωριοποιημένη μειονότητα μπορεί να βελτιώσει τις στάσεις υπέρ της διαφορετικότητας 

και τις προθέσεις της συμπεριφοράς απέναντι σε αυτές τις ομάδες (Lindsey et al., 2015). Η 

έρευνα δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με την αντίληψη της προοπτικής του 

άλλου, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται ενσυναίσθηση με τα άτομα την οπτική των οποίων 

αντιλαμβάνονται, ακόμη και να νιώθουν ενδιαφέρον για τις ατυχίες τους (Betancourt, 1990), να 

κατανοούν ή να ταυτίζονται με τις εμπειρίες τους (Egan, 1990 ), να αισθάνονται θετικά για τα 

επιτεύγματά τους (Aron, Aron, Tudor, & Nelson, 1991), και να θέλουν να βοηθήσουν ή να 

συμμετάσχουν σε άλλες κοινωνικές δράσεις (Batson et al., 2002). Κατά συνέπεια, τα 

συναισθήματα που προκύπτουν από την ενσυναίσθηση, οδηγούν σε αυξημένο ενδιαφέρον για 

την ευημερία των άλλων κι έτσι, ένα ενσυναίσθητο άτομο είναι πιο πιθανό να έχει θετική στάση 

απέναντι στους άλλους, παρά άτομα που δεν αισθάνονται ενσυναίσθηση (Madera et al., 2011). 

 

Με λίγα λόγια, οι τύποι εκπαίδευσης για τη διαφορετικότητα περιλαμβάνουν μόνο την 

ευαισθητοποίηση, μόνο τη συμπεριφορά ή έναν συνδυασμό και των δύο συστατικών 

(Bezrukova et al., 2012). Η εκπαίδευση στην ευαισθητοποίηση επικεντρώνεται στην επίγνωση 

των συμμετεχόντων για τις δικές τους και άλλες πολιτισμικές παραδοχές, αξίες και 

προκαταλήψεις (Robinson & Bradley, 1997; Baba & Hebert, 2004). Η εκπαίδευση για τη 

δημιουργία δεξιοτήτων (συμπεριφοράς) εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην παρακολούθηση 

των δικών τους ενεργειών και στις κατάλληλες αποκρίσεις σε συγκεκριμένες διαφορές, μέσα 

από τον εντοπισμό και την υπέρβαση των διαφυλετικών εμποδίων επικοινωνίας και τις 

δραστηριότητες αντίληψης της προοπτικής του άλλου. Οι θεωρίες μάθησης υποδηλώνουν ότι 

οι συμμετέχοντες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά τους (γνωρίζοντας γιατί 

κάνουν αυτό που κάνουν), όταν η εκπαίδευση στη διαφορετικότητα συνδυάζει στοιχεία 

ευαισθητοποίησης και συμπεριφοράς και όχι όταν επικεντρώνεται σε ένα μόνο (Raelin, 1997). 
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3.2 Προτεινόμενες δραστηριότητες για τη βελτίωση της Διαφορετικότητας 

 

 

Δραστηριότητα 1 – Προσδιορίζοντας την ανοχή στη διαφορετικότητα/ Πόσο δεκτικός είμαι 

στο διαφορετικό; 

 

Τύπος δραστηριότητας:  Αυτογνωσία 

Εκπαιδευτικός στόχος: Όπως είναι γνωστό η αυτο-εξερεύνηση και η αυτογνωσία είναι τα πρώτα 

βήματα στην ανάπτυξη και επίτευξη ευαισθητοποίησης απέναντι στη διαφορετικότητα. Μέσω 

αυτής της δραστηριότητας, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον δικό του 

τρόπο σκέψης και βαθιές πεποιθήσεις απέναντι σε διαφορετικούς ανθρώπους, προοπτικές και 

τρόπους ζωής, ως αφετηρία για τη βελτίωση των δεξιοτήτων της διαφορετικότητας. 

Αναγνωρίζοντας τη δική του προκατάληψη, μπορεί να συνεργαστεί με τον πελάτη, ώστε να γίνει 

πιο ευαισθητοποιημένος και ανοιχτός σε διαφορετικά άτομα. 

Χαρακτηριστικά: Ατομική δραστηριότητα, που όμως μπορεί να εφαρμοστεί και σε ομάδα στο 

μέρος της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν μόνοι τους το 

ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια να συγκεντρωθούν στην ομάδα για να μοιραστούν τις 

σκέψεις τους.  

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Το ερωτηματολόγιο «Πόσο ανεκτικός στο διαφορετικό είμαι»  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι το πρώτο βήμα για να γίνουν δεκτικοί στη 
διαφορετικότητα είναι να αναγνωρίσουν τις προκαταλήψεις τους, κάτι που θα τους 
επιτρέψει να είναι περισσότερο ανοιχτοί και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. Το να 
κάνουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν επίγνωση για ένα ζήτημα ή μια ανάγκη για 
αλλαγή συμπεριφοράς, θα αυξήσει την πιθανότητα να αλλάξει η συμπεριφορά τους ως 
απάντηση (Bezrukova et al., 2016). Δώστε έμφαση στο γεγονός ότι με το να είναι πρόθυμοι 
να αποδεχτούν διαφορετικά άτομα, συμπεριφορές, πεποιθήσεις, αξίες και τρόπους ζωής, 
διαφορετικούς από τους δικούς τους, δεν σημαίνει ότι τα εγκρίνουν ή συμφωνούν με αυτά. 
Απλώς τους κάνει πιο αποτελεσματικούς όταν εργάζονται με διαφορετικούς ανθρώπους.  
Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Αφού συμπληρώσουν το 
ερωτηματολόγιο, ζητήστε τους να γράψουν τις περιπτώσεις όπου απάντησαν με «καθόλου 
άνετα» και «άβολα» (περιπτώσεις βελτίωσης), προκειμένου να προβληματιστούν σχετικά. 
Θα μπορούσαν επίσης να γράψουν σε ένα ημερολόγιο τις σκέψεις τους και να γράψουν 
τους στόχους τους για το πώς θα βελτιωθούν στο μέλλον ή στην πράξη. Με αυτόν τον τρόπο, 
η δραστηριότητα μπορεί να συνδυάσει τόσο την ευαισθητοποίηση , όσο και τον καθορισμό 
στόχων, που είναι και τα δύο αποτελεσματικές πρακτικές για την ενίσχυση της 
διαφορετικότητας. (Madera et al., 2012). 
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Όταν οι συμμετέχοντες συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και καταγράψουν τις 
«περιπτώσεις όπου χρειάζονται βελτίωση», μπορείτε να συζητήσετε ομαδικά για την 
εμπειρία τους χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις για συζήτηση. 
 

 

Οδηγίες: 

Παρακαλώ αξιολογήστε σε τί βαθμό νιώθετε άνετα με την κατάσταση που περιγράφεται, 

χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-4, όπου 1= καθόλου άνετα και 4= απόλυτα άνετα.  

Στο τέλος της άσκησης θα έχετε καταλάβει ποιες είναι οι δικές σας προκαταλήψεις και πώς 

μπορεί να αντιδρούν οι άνθρωποι σε παρόμοιες καταστάσεις. Στις περιπτώσεις όπου 

σημειώσατε ότι δεν νιώθετε καθόλου άνετα ή άβολα (1 ή 2), σας προτείνουμε να κάνετε 

δουλειά με τον εαυτό σας ώστε να αυξήσετε την ανοχή σας στη διαφορετικότητα.  
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Ερωτηματολόγιο  

Κατάσταση Καθόλου άνετα Άβολα Αρκετά άνετα Απόλυτα άνετα 

Ο νεαρός που κάθεται δίπλα σας 

στο αεροπλάνο είναι Άραβας.  

1 2 3 4 

Οι γείτονες στο διπλανό 

διαμέρισμα είναι 

ομοφυλόφιλοι.  

1 2 3 4 

Ανακαλύπτετε ότι ο/η 

όμορφος/η νεαρός/α που σας 

γοητεύει είναι τελικά 

γυναίκα/άνδρας. 

1 2 3 4 

Επισκέπτεστε τον παππού σας 

σε έναν οίκο ευγηρίας 

1 2 3 4 

Ένας άστεγος σας προσεγγίζει 

και σας ζητάει χρήματα.  

1 2 3 4 

Ο οδοντίατρός σας είναι φορέας 

HIV. 

1 2 3 4 

Η γυναίκα που κάθεται δίπλα 

σας στο αεροπλάνο ζυγίζει 110 

κιλά.  

1 2 3 4 

Ένα μέλος της ομάδας που είναι 

να κάνετε μια παρουσίαση έχει 

πρόβλημα με την ομιλία του 

1 

 

2 3 4 

Η οικογένειά σου αγοράζει ένα 

σπίτι σε μια γειτονιά που μένουν 

κυρίως μετανάστες.  

1 2 3 4 

Η φίλη σας γίνεται 

Μουσουλμάνα.  

1 2 3 4 

Ο νέος σας γείτονας είναι πρώην 

φυλακισμένος.  

1 2 3 4 

Ένας απεξαρτημένος έρχεται 

στην καφετέριά σας και σας ζητά 

δουλειά.  

1 2 3 4 
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Ο συνάδελφός σας είναι 

Ευαγγελιστής 

1 2 3 4 

Ο φίλος σας ασπάζεται τον 

Βουδισμό  

1 2 3 4 

Ο αιτών άσυλο γείτονάς σας 

παίρνει επίδομα λόγω 

μειονότητας 

1 2 3 4 

Ένας απεξαρτημένος έρχεται 

στην καφετέριά σας και σας ζητά 

δουλειά.  

1 2 3 4 

Πηγαίνετε σε μια σημαντική 

συνάντηση της εταιρείας, όπου 

διαπιστώνετε ότι η γενική 

διευθύντρια είναι γυναίκα.  

1 2 3 4 

Ο νέος σας γείτονας είναι 

φυλομεταβατικός 

(τρανσέξουαλ). 

1 2 3 4 

Ο συνάδελφός σας έχει 

προβλήματα με το αλκοόλ 

1 2 3 4 

O προϊστάμενός σας είναι 

ανάπηρος 

1 2 3 4 

Ο μουσουλμάνος γείτονάς σας 

κάνει κάθε Παρασκευή την 

προσευχή του δυνατά.  

1 2 3 4 

Ο συντονιστής της ομάδας σας 

είναι μία γυναίκα 62 ετών.  

1 2 3 4 

Σας έχει ζητηθεί να ετοιμάσετε 

μια παρουσίαση για την 

διαφορετικότητα στην κοινωνία 

σας.  

1 2 3 4 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα;  

 Αντιληφθήκατε κάποια στερεότυπα στον τρόπο που σκέφτεστε; 

 Ας μοιραστούμε ιδέες: Τί θα μπορούσε να κάνει κάποιος που δεν νιώθει άνετα σε 

καθεμία από τις αναφερόμενες καταστάσεις; Τί είδους φράσεις ή σκέψεις θα 

μπορούσαν να τον βοηθήσουν;  
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Δραστηριότητα 2 – Κατανοώντας τα προνόμια Α 

 

 

Τύπος δραστηριότητας:  Γνωστική μέθοδος – Αυτογνωσία  

 

Εκπαιδευτικός στόχος: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει και να κατανοήσει 

την επίδραση της κουλτούρας, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας και της κοινωνικής τάξης 

στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα στη ζωή κάποιου και πώς αυτά μπορούν να 

είναι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο. 

Το προνόμιο είναι βασικό στοιχείο στη διαιώνιση καταπιεστικών συστημάτων. «Δικαίωμα, 

εύνοια που έχει ένα άτομο ή ομάδα και στερούνται κάποιοι άλλοι». 

Χαρακτηριστικά: Ατομική δραστηριότητα, που μπορεί να υλοποιηθεί και σε ομάδες για το 

μέρος της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαβάσουν τον κατάλογο με τα προνόμια 

μόνοι τους και στη συνέχεια να συζητήσουν στην ομάδα σχετικά με τις σκέψεις τους. 

 Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Η λίστα με τα προνόμια  

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά, εξηγήστε στους συμμετέχοντες τι είναι ένα προνόμιο. Στη συνέχεια, καλέστε τους 
να ανατρέξουν στη λίστα με τα προνόμια. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει με τη λίστα, θα 
χρειαστεί να καταγράψουν τις σκέψεις τους σε ένα ημερολόγιο. Ύστερα, καλέστε τους να 
συζητήσουν στην ομάδα σύμφωνα με τις ερωτήσεις που δίνονται.  
 

 

 

Οδηγίες: 

Θα σας δοθεί ένας κατάλογος με δηλώσεις που δηλώνουν προνόμια. Αν δεν ανταποκρίνεται η 

δήλωση στη δική σας περίπτωση, θα την επιλέξετε δείχνοντας ότι δεν ταυτίζεστε και επομένως 

δεν έχετε αυτό το προνόμιο.  

Θα ήταν χρήσιμο να εργαστείτε σε ομάδα αφού θα έχετε επιλέξει τις απαντήσεις σας (ομάδα 2 

ή περισσότερων ατόμων, ώστε να δείτε τις διαφορές στις απαντήσεις σας)  

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ: 

1. Ο ηγέτης της χώρας μου είναι επίσης άτομο της εθνικότητάς μου. 

2. Όταν είμαι θυμωμένος/η ή σε ένταση, οι άλλοι δεν απορρίπτουν τις απόψεις μου ως 

απόρροια «της κακής στιγμής». 

3. Όταν πηγαίνω για ψώνια, βρίσκω εύκολα ρούχα που μου κάνουν. 
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4. Μπορώ να φιλήσω και να κρατήσω το χέρι του/της συντρόφου μου, χωρίς να φοβάμαι μήπως 

με κακοχαρακτηρίσουν ή  δεχθώ βία.  

5. Όταν πηγαίνω για ψώνια, μπορώ να είμαι αρκετά σίγουρος ότι οι πωλητές ή οι άνθρωποι 

ασφαλείας δεν θα με ακολουθήσουν. 

6. Όταν εκφράζω τη γνώμη μου, δεν θεωρούμαι αυτόματα εκπρόσωπος του έθνους μου. 

7. Οι περισσότερες από τις θρησκευτικές και πολιτιστικές γιορτές που γιορτάζει η οικογένειά 

συμπίπτουν με ημέρες αργίες που δεν πηγαίνω στην  εργασία ή το σχολείο. 

8. Βρίσκω εύκολα προϊόντα μαλλιών και άτομα που ξέρουν πώς να χτενίζουν τα μαλλιά μου. 

9. Μπορώ εύκολα να αγοράσω ευχετήριες κάρτες που αντιπροσωπεύουν τη σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. 

10. Όταν κάποιος προσπαθεί να με περιγράψει, δεν αναφέρει την εθνικότητά μου. 

11. Στην οικογένειά μου, θεωρείται φυσιολογικό να αποκτήσω πτυχίο κολλεγίου. 

12. Αν βγω για φαγητό με φίλους, δεν ανησυχώ αν το εστιατόριο θα είναι προσβάσιμο σε μένα. 

13. Μπορώ να είμαι σίγουρος/η ότι όταν παραβρεθώ σε μια εκδήλωση θα υπάρχουν άνθρωποι 

της εθνικότητάς μου εκεί. 

14. Όταν δηλώνω έντονα τη γνώμη μου, οι άνθρωποι τη βλέπουν ως διεκδικητική παρά 

επιθετική. 

15. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις σχετικά με την εργασιακή μου ηθική ή ευφυΐα με βάση 

τη σωματική μου διάπλαση. 

16. Συνήθως μπορώ να υποστηρίξω οικονομικά όσα θέλουν να κάνουν και οι φίλοι μου για 

διασκέδαση. 

17. Όταν είμαι με άλλους της εθνικότητάς μου, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι διαχωρίζουμε 

τον εαυτό μας. 

18. Μπορώ να επιλέξω το στυλ ντυσίματος στο οποίο αισθάνομαι άνετα και αντανακλά 

περισσότερο την ταυτότητά μου και ξέρω ότι δεν θα με κοιτάζουν περίεργα στον δρόμο 

19. Δεν φοβάμαι να περπατώ μόνος/η μου  το βράδυ. 

20. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις για τη νοημοσύνη μου σύμφωνα με τον τρόπο ομιλίας 

μου. 

21. Κατά την παρακολούθηση ενός  μαθήματος ή άλλων εκδηλώσεων, δεν χρειάζεται να 

ανησυχώ αν υπάρχει διερμηνέας, ώστε να μπορέσω να καταλάβω τι λένε και να συμμετάσχω. 

22. Αν με σταματήσει για έλεγχο ένας αστυνομικός, δεν θα είναι εξαιτίας της εθνικότητάς μου. 

23. Μπορώ να κλείσω αεροπορική πτήση, να πάω να δω μια ταινία, να μπω σε ένα αυτοκίνητο 

και να μην ανησυχώ για το αν η θέση που θα καθίσω θα με χωράει.  

24. Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι προσλήφθηκα με βάση τα προσόντα μου και όχι την εθνικότητα 

ή το φύλο μου. 

25. Ως παιδί, μπορούσα να χρησιμοποιήσω κηρομπογιές για να χρωματίσω την οικογένειά μου 

έτσι ώστε να ταιριάζει με το χρώμα του δέρματός μας. 

26. Ο επαγγελματισμός μου δεν αμφισβητείται ποτέ λόγω της ηλικίας μου. 

27. Μπορώ να νιώσω άνετα να μιλήσω για το έθνος μου χωρίς να νιώθω ότι θα κριθώ. 
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Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Πώς νιώσατε όταν κάνατε αυτή την άσκηση; 

 Πώς ήταν να σκέφτεστε το πόσα προνόμια δεν έχετε (οι απαντήσεις που επιλέξατε); 

 Πώς ήταν να αντιλαμβάνεστε τα προνόμια που δεν έχουν οι άλλοι στην ομάδα σας, 

ενώ εσείς τα έχετε; 

 Πώς σας κάνει να νιώθετε το να έχετε ή να μην έχετε κάποια προνόμια; 

 Τί σημαίνει για σας το προνόμιο; Πώς σας επηρεάζει;  
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Δραστηριότητα 3 – Κατανοώντας τα προνόμια Β 

 

Τύπος δραστηριότητας:  Γνωστική μέθοδος – Αυτογνωσία  

 

Εκπαιδευτικός στόχος: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει και να κατανοήσει 

την επίδραση της κουλτούρας, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας και της κοινωνικής τάξης 

στην ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα στη ζωή κάποιου και πώς αυτά μπορούν να 

είναι πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο. 

Το προνόμιο είναι βασικό στοιχείο στη διαιώνιση καταπιεστικών συστημάτων. «Δικαίωμα, 

εύνοια που έχει ένα άτομο ή ομάδα και στερούνται κάποιοι άλλοι». 

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, που θα πρέπει όμως να υλοποιηθεί σε 

ομάδες για το μέρος της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαβάσουν τον κατάλογο 

με τα προνόμια και να τα κατηγοριοποιήσουν μόνοι τους ή σε ομάδες των 2 και στη συνέχεια 

να συζητήσουν στην ομάδα σχετικά με τις σκέψεις τους. 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: Η λίστα με τα προνόμια & οι κατηγορίες 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:   

Αυτή η δραστηριότητα είναι μια λογική συνέχεια από προηγούμενη δραστηριότητα, καθώς 
οδηγεί τους εκπαιδευόμενους από τα δικά τους συναισθήματα στην ορθολογική σκέψη. 
Βάλτε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 (διαφορετικά μπορούν να κάνουν τη 
δραστηριότητα και μόνοι τους) και καλέστε τους να κατηγοριοποιήσουν κάθε πρόταση στις 
συγκεκριμένες κατηγορίες. Όταν όλες οι ομάδες (άτομα) έχουν τελειώσει με την 
κατηγοριοποίηση, συγκεντρώστε τους σε μια ομάδα για συζήτηση σχετικά με την εμπειρία 
τους. 

 

 

Οδηγίες: 

Θα δείτε ξανά τον κατάλογο με τις δηλώσεις προνομίων. Αυτή τη φορά, πρέπει να τις 

κατηγοριοποιήσετε με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Φυλή/εθνικότητα, εμφάνιση, τάξη, ικανότητα(αναπηρία), θρησκεία, φύλο, πολιτισμός, 

σεξουαλικός προσανατολισμός, γλώσσα, μέγεθος, ηλικία 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ: 

1. Ο ηγέτης της χώρας μου είναι επίσης άτομο της εθνικότητάς μου. 

2. Όταν είμαι θυμωμένος/η ή σε ένταση, οι άλλοι δεν απορρίπτουν τις απόψεις μου ως 

απόρροια «της κακής στιγμής». 
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3. Όταν πηγαίνω για ψώνια, βρίσκω εύκολα ρούχα που μου κάνουν. 

4. Μπορώ να φιλήσω και να κρατήσω το χέρι του/της συντρόφου μου, χωρίς να φοβάμαι μήπως 

με κακό-χαρακτηρίσουν ή  δεχθώ βία.  

5. Όταν πηγαίνω για ψώνια, μπορώ να είμαι αρκετά σίγουρος ότι οι πωλητές ή οι άνθρωποι 

ασφαλείας δεν θα με ακολουθήσουν. 

6. Όταν εκφράζω τη γνώμη μου, δεν θεωρούμαι αυτόματα εκπρόσωπος του έθνους μου. 

7. Οι περισσότερες από τις θρησκευτικές και πολιτιστικές γιορτές που γιορτάζει η οικογένειά 

συμπίπτουν με ημέρες αργίες που δεν πηγαίνω στην  εργασία ή το σχολείο. 

8. Βρίσκω εύκολα προϊόντα μαλλιών και άτομα που ξέρουν πώς να χτενίζουν τα μαλλιά μου. 

9. Μπορώ εύκολα να αγοράσω ευχετήριες κάρτες που αντιπροσωπεύουν τη σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. 

10. Όταν κάποιος προσπαθεί να με περιγράψει, δεν αναφέρει την εθνικότητά μου. 

11. Στην οικογένειά μου, θεωρείται φυσιολογικό να αποκτήσω πτυχίο κολλεγίου. 

12. Αν βγω για φαγητό με φίλους, δεν ανησυχώ αν το εστιατόριο θα είναι προσβάσιμο σε μένα. 

13. Μπορώ να είμαι σίγουρος/η ότι όταν παραβρεθώ σε μια εκδήλωση θα υπάρχουν άνθρωποι 

της εθνικότητάς μου εκεί. 

14. Όταν δηλώνω έντονα τη γνώμη μου, οι άνθρωποι τη βλέπουν ως διεκδικητική παρά 

επιθετική. 

15. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις σχετικά με την εργασιακή μου ηθική ή ευφυΐα με βάση 

τη σωματική μου διάπλαση. 

16. Συνήθως μπορώ να υποστηρίξω οικονομικά όσα θέλουν να κάνουν και οι φίλοι μου για 

διασκέδαση. 

17. Όταν είμαι με άλλους της εθνικότητάς μου, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι διαχωρίζουμε 

τον εαυτό μας. 

18. Μπορώ να επιλέξω το στυλ ντυσίματος στο οποίο αισθάνομαι άνετα και αντανακλά 

περισσότερο την ταυτότητά μου και ξέρω ότι δεν θα με κοιτάζουν περίεργα στον δρόμο 

19. Δεν φοβάμαι να περπατώ μόνος/η μου  το βράδυ. 

20. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις για τη νοημοσύνη μου σύμφωνα με τον τρόπο ομιλίας 

μου. 

21. Κατά την παρακολούθηση ενός  μαθήματος ή άλλων εκδηλώσεων, δεν χρειάζεται να 

ανησυχώ αν υπάρχει διερμηνέας, ώστε να μπορέσω να καταλάβω τι λένε και να συμμετάσχω. 

22. Αν με σταματήσει για έλεγχο ένας αστυνομικός, δεν θα είναι εξαιτίας της εθνικότητάς μου. 

23. Μπορώ να κλείσω αεροπορική πτήση, να πάω να δω μια ταινία, να μπω σε ένα αυτοκίνητο 

και να μην ανησυχώ για το αν η θέση που θα καθίσω θα με χωράει.  

24. Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι προσλήφθηκα με βάση τα προσόντα μου και όχι την εθνικότητα 

ή το φύλο μου. 

25. Ως παιδί, μπορούσα να χρησιμοποιήσω κηρομπογιές για να χρωματίσω την οικογένειά μου 

έτσι ώστε να ταιριάζει με το χρώμα του δέρματός μας. 

26. Ο επαγγελματισμός μου δεν αμφισβητείται ποτέ λόγω της ηλικίας μου. 

27. Μπορώ να νιώσω άνετα να μιλήσω για το έθνος μου χωρίς να νιώθω ότι θα κριθώ. 
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Απαντήσεις: 

1. Ο ηγέτης της χώρας μου είναι επίσης άτομο της εθνικότητάς μου. (φυλή) 

2. Όταν είμαι θυμωμένος/η ή σε ένταση, οι άλλοι δεν απορρίπτουν τις απόψεις μου ως απόρροια 

«της κακής στιγμής». (φύλο) 

3. Όταν πηγαίνω για ψώνια, βρίσκω εύκολα ρούχα που μου κάνουν. (μέγεθος) 

4. Μπορώ να φιλήσω και να κρατήσω το χέρι του/της συντρόφου μου, χωρίς να φοβάμαι μήπως 

με κακοχαρακτηρίσουν ή  δεχθώ βία. (σεξουαλικός προσανατολισμός) 

5. Όταν πηγαίνω για ψώνια, μπορώ να είμαι αρκετά σίγουρος ότι οι πωλητές ή οι άνθρωποι 

ασφαλείας δεν θα με ακολουθήσουν. (φυλή/ εμφάνιση) 

6. Όταν εκφράζω τη γνώμη μου, δεν θεωρούμαι αυτόματα εκπρόσωπος του έθνους μου. (φυλή) 

7. Οι περισσότερες από τις θρησκευτικές και πολιτιστικές γιορτές που γιορτάζει η οικογένειά 

συμπίπτουν με ημέρες αργίες που δεν πηγαίνω στην  εργασία ή το σχολείο. (θρησκεία/ 

πολιτισμός) 

8. Βρίσκω εύκολα προϊόντα μαλλιών και άτομα που ξέρουν πώς να χτενίζουν τα μαλλιά μου. 

(φυλή) 

9. Μπορώ εύκολα να αγοράσω ευχετήριες κάρτες που αντιπροσωπεύουν τη σχέση μου με 

τον/την σύντροφό μου. (σεξουαλικός προσανατολισμός) 

10. Όταν κάποιος προσπαθεί να με περιγράψει, δεν αναφέρει την εθνικότητά μου. (φυλή) 

11. Στην οικογένειά μου, θεωρείται φυσιολογικό να αποκτήσω πτυχίο κολλεγίου. (τάξη) 

12. Αν βγω για φαγητό με φίλους, δεν ανησυχώ αν το εστιατόριο θα είναι προσβάσιμο σε μένα. 

(ικανότητα) 

13. Μπορώ να είμαι σίγουρος/η ότι όταν παραβρεθώ σε μια εκδήλωση θα υπάρχουν άνθρωποι 

της εθνικότητάς μου εκεί. (φυλή) 

14. Όταν δηλώνω έντονα τη γνώμη μου, οι άνθρωποι τη βλέπουν ως διεκδικητική παρά 

επιθετική. (φυλή/φύλο) 

15. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις σχετικά με την εργασιακή μου ηθική ή ευφυΐα με βάση 

τη σωματική μου διάπλαση. (μέγεθος) 

16. Συνήθως μπορώ να υποστηρίξω οικονομικά όσα θέλουν να κάνουν και οι φίλοι μου για 

διασκέδαση. (τάξη) 

17. Όταν είμαι με άλλους της εθνικότητάς μου, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι διαχωρίζουμε 

τον εαυτό μας. (φυλή) 

18. Μπορώ να επιλέξω το στυλ ντυσίματος στο οποίο αισθάνομαι άνετα και αντανακλά 

περισσότερο την ταυτότητά μου και ξέρω ότι δεν θα με κοιτάζουν περίεργα στον δρόμο(φύλο/ 

εμφάνιση) 

19. Δεν φοβάμαι να περπατώ μόνος/η μου  το βράδυ. (φύλο) 

20. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις για τη νοημοσύνη μου σύμφωνα με τον τρόπο ομιλίας 

μου. (γλώσσα/ ικανότητα) 
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21. Κατά την παρακολούθηση ενός  μαθήματος ή άλλων εκδηλώσεων, δεν χρειάζεται να 

ανησυχώ αν υπάρχει διερμηνέας, ώστε να μπορέσω να καταλάβω τι λένε και να συμμετάσχω. 

(γλώσσα) 

22. Αν με σταματήσει για έλεγχο ένας αστυνομικός, δεν θα είναι εξαιτίας της εθνικότητάς μου. 

(φυλή) 

23. Μπορώ να κλείσω αεροπορική πτήση, να πάω να δω μια ταινία, να μπω σε ένα αυτοκίνητο 

και να μην ανησυχώ για το αν η θέση που θα καθίσω θα με χωράει ή θα είναι προσβάσιμη σε 

μένα. (μέγεθος/ ικανότητα) 

24. Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι προσλήφθηκα με βάση τα προσόντα μου και όχι την εθνικότητα 

ή το φύλο μου. (φυλή, φύλο) 

25. Ως παιδί, μπορούσα να χρησιμοποιήσω κηρομπογιές για να χρωματίσω την οικογένειά μου 

έτσι ώστε να ταιριάζει με το χρώμα του δέρματός μας. (φυλή) 

26. Ο επαγγελματισμός μου δεν αμφισβητείται ποτέ λόγω της ηλικίας μου. (ηλικία) 

27. Μπορώ να νιώσω άνετα να μιλήσω για το έθνος μου χωρίς να νιώθω ότι θα κριθώ. (φυλή) 

 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Παρατηρήσατε κάτι που εσείς θεωρείτε δεδομένο και αναμενόμενο ως «προνόμιο» ότι 

στην πραγματικότητα δεν είναι: 

 Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 
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Δραστηριότητα 4:  Μελέτη περίπτωσης 

 

Τύπος δραστηριότητας: Συμπεριφορική δραστηριότητα – Μελέτη περίπτωσης 

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι μελέτες περίπτωσης είναι χρήσιμες για να κατανοήσουμε τις 

προκλήσεις στην πραγματική ζωή. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα 

καταλάβουν ότι σε κάθε περίπτωση/ με κάθε πελάτη θα χρειαστεί να ανακαλύψουν το 

υπόβαθρό τους πριν προχωρήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και να έχουν ταυτόχρονα 

επίγνωση των δικών τους πολιτισμικών και άλλων διαφορών αντικρύζοντας την κατάσταση από 

την οπτική του πελάτη.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά δουλεύει καλύτερα σε 

ομάδες. 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Σενάρια και Κατάλογος ερωτήσεων (pdf για εκτύπωση) 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Σε περίπτωση ατομικής δραστηριότητας: Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους 

δοθούν 2 σενάρια και μια λίστα ερωτήσεων. Μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα 

σενάρια προτιμούν ή είναι πιο πιθανό να συναντήσουν στην πρακτική τους. Σκοπός της 

δραστηριότητας είναι να διαβάσουν τα σενάρια και να προσπαθήσουν να απαντήσουν στις 

παρεχόμενες ερωτήσεις. Όταν τελειώσουν τη δραστηριότητα επιστρέφουν στην ομάδα για να 

συζητήσουν την εμπειρία τους. 

Ομαδική δραστηριότητα: Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες (2-4 άτομα) και 

δώστε τους τα σενάρια και τις ερωτήσεις. Προσκαλέστε τους να προσπαθήσουν να βρουν μαζί 

τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, να μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία τους σε παρόμοιες 

περιπτώσεις. Όταν τελειώσουν με τις ερωτήσεις, καλέστε τους όλους σε μια ομάδα για 

συζήτηση. 

 

 

Οδηγίες: 

Παρακαλώ μελετήστε καθεμία από τις περιπτώσεις που σας δίνονται και προσπαθήστε να τις 

αναλύσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Θα είναι πιο αποτελεσματικό 

αν κάνετε αυτή την άσκηση σε ζευγάρια.  
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Περίπτωση 1: Ο Haldi από τη Συρία, ο αιτών άσυλο  

Ο Haldi χρειάζεται να βρει δουλειά στη χώρα υποδοχής για να πείσει τις τοπικές αρχές να του 

χορηγήσουν άσυλο. Βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά ως 

τώρα έχει αποτύχει και γι’ αυτό βρίσκεται σε απόγνωση. Στην συμβουλευτική συνεδρία με τη 

Δέσποινα, εξέφρασε τον θυμό, την απογοήτευση και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους 

εργοδότες που δεν δέχονται να προσλάβουν μετανάστες στην επιχείρησή τους. Νιώθει ότι όλοι 

στην χώρα που βρίσκεται είναι εχθρικοί και προκατειλημμένοι απέναντί του επειδή είναι 

μετανάστης.  

 

1. Γνωρίζετε ποια είναι τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των Σύριων; 

2. Πώς αισθάνεστε για τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο στη χώρα σας; 

3. Ποιες θεωρίες και τεχνικές θα χρησιμοποιήσετε για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του Haldi; 

4. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας αιτών άσυλο προκειμένου να 

βρει δουλειά; 

5. Γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο για τους αιτούντες άσυλο; 

6. Πώς θα αντιμετωπίζατε την απογοήτευση του Haldi; 

7. Έχετε κάποια σχέση με εταιρείες ή επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να προσλάβουν 

μετανάστη; 

 

Περίπτωση 2: Τίνα, η μαθήτρια με τις κινητικές δυσκολίες  

Η Τίνα είναι μια 16χρονη μαθήτρια που πάσχει από αρθρίτιδα και κινείται χρησιμοποιώντας 

αναπηρικό καροτσάκι. Έρχεται στον σύμβουλο με τη μητέρα της προκειμένου να τη βοηθήσει 

να επιλέξει επάγγελμα. Η Τίνα έχει πολλές ιδέες σχετικά με τη μελλοντική της καριέρα, αλλά 

πιστεύει ότι δεν μπορεί να κάνει καμία από αυτές λόγω της αναπηρίας της και φοβάται ότι θα 

είναι πάντα υπό την προστασία των γονιών της. 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά (κοινωνικά, συναισθηματικά κλπ) ενός ατόμου με κινητικές 

αναπηρίες; 

2. Γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την απασχόληση ατόμων με αναπηρία 

στη χώρα σας; 

3. Γνωρίζετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες εκπαίδευσης και απασχόλησης για άτομα με κινητικές 

αναπηρίες στη χώρα σας; 

4. Γνωρίζετε κάποιο πρόγραμμα (εθνικό, ευρωπαϊκό) για την προώθηση της απασχόλησης για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 
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5. Ποιες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης θα μπορούσατε να εφαρμόσετε στην περίπτωση 

της Τίνας; 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα? 

 Ήταν εύκολο να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις που σας δόθηκαν; 

 Τί πηγές θα ήταν χρήσιμες για να αντλήσετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε; 
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Δραστηριότητα 5 – Στερεοτυπικές αντιλήψεις 

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική - Αυτογνωσία 

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν πώς διαμορφώνουμε αντιλήψεις και 

πώς αυτές οι αντιλήψεις οδηγούν σε στερεότυπα. Θα παρακολουθήσουν τον αντίκτυπο του να 

ενστερνίζονται στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ανθρώπους και πώς αυτές οι αντιλήψεις 

αλλοιώνουν την αλήθεια.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: YouTube video (video διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους ότι πρώτα θα 

παρακολουθήσουν ένα βίντεο και στη συνέχεια θα συζητήσουν στην ομάδα τις απόψεις τους. 

 

Οδηγίες: 

Αρικά θα παρακολουθήσετε την ομιλία της Chimamanda Adichie (Νιγηριανή λογοτέχνης) ‘The 

danger of the single story.” (ο κίνδυνος των στερεοτυπικών αντιλήψεων) 

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, συζητήστε σε ζευγάρια ή στην ομάδα τις απόψεις σας.  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Πώς μπορεί να έχει παρερμηνευθεί η δική σας ιστορία; 

 Πώς μπορεί να έχετε εσείς παρανοήσει την ιστορία κάποιων άλλων; 

 Πώς μπορείτε να αποφύγετε να συντηρήσετε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους 

άλλους; 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
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Δραστηριότητα 6 – Περπατήστε στα παπούτσια τους (μπείτε στη θέση τους) 

 

Τύπος δραστηριότητας:  Βιωματική – Γνωστική μέθοδος (αντίληψη οπτικής του άλλου) 

Εκπαιδευτικός στόχος: Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευόμενοι  θα μάθουν πώς 
να βλέπουν τις καταστάσεις από την οπτική των ατόμων που τις βιώνουν, έτσι ώστε να 
κατανοήσουν πώς μπορεί να νιώθουν τα διαφορετικά άτομα, να δείξουν ενδιαφέρον για τις 
δυσκολίες τους, να ταυτιστούν με τις εμπειρίες τους και ως αποτέλεσμα να αυξήσουν την ανοχή 
τους στη διαφορετικότητα.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά είναι πιο αποτελεσματική 

όταν γίνει ομαδικά. Οι εκπαιδευόμενοι θα καταγράψουν τις προκλήσεις, δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι ομάδες που τους παρουσιάζονται, είτε μόνοι τους είτε σε ομάδα και στη 

συνέχεια θα συγκεντρωθούν σε ομάδα για ανταλλαγή απόψεων.  

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: “Ο κατάλογος με τις ομάδες - στόχο” 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:  

Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που βασίζεται στην αντίληψη της 
οπτικής των άλλων. Έχει επίσης βασιστεί στο εύρημα ότι απλά «η καταγραφή μερικών 
προτάσεων που απεικονίζουν τις ξεχωριστές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μια 
περιθωριοποιημένη μειονότητα» οδήγησε σε βελτιωμένες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι 
στην περιθωριοποιημένη ομάδα (Lindsey et al., 2015). Η αντίληψη της οπτικής του άλλου 
προκαλεί τα άτομα να μπουν στη θέση ενός ατόμου που ανήκει σε μια περιθωριοποιημένη 
ομάδα. 

Σε περίπτωση που η δραστηριότητα γίνει ατομικά:  Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα 
τους δοθεί μια λίστα που αναφέρει διαφορετικές ομάδες -στόχο. Προσκαλέστε τους να 
προσπαθήσουν να μπουν στη θέση των ατόμων που περιγράφονται και να γράψουν μία 
παράγραφο ή μερικές προτάσεις,  αναφέροντας λεπτομερώς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
αυτή η ομάδα όταν αναζητούν εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς 
και πολιτιστικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις συμπεριφορές και τις ευκαιρίες 
αυτής της ομάδας. Όταν ολοκληρώσουν την καταγραφή, καλέστε τους να επιστρέψουν στην 
ομάδα για να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

Ομαδική δραστηριότητα: Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες (2-3 άτομα) και 
δώστε τους τη λίστα με τις διαφορετικές ομάδες-στόχο. Ζητήστε τους να καταγράψουν σε μια 
παράγραφο (ή με αρκετές  προτάσεις) τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα όταν 
αναζητούν εργασία, από την οπτική γωνία της ομάδας -στόχου που παρουσιάστηκε. 
Προσκαλέστε τους να συνεργαστούν και να μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία που μπορεί 
να είχαν με άτομα από τις ομάδες -στόχο. Όταν τελειώσουν την καταγραφή, έρχονται συνολικά 
σε μια ομάδα για συζήτηση. 

 

 



 

 

P. 102 of 174 

 

 

Οδηγίες:  

Κοιτάξτε κάθε μια από τις ομάδες -στόχο που σας δίνονται και γράψτε σε μια παράγραφο ή 
κάποιες προτάσεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα όταν αναζητά 
εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες 
που μπορεί να επηρεάσουν συμπεριφορές και ευκαιρίες της ομάδας -στόχου. Να θυμάστε ότι 
θα πρέπει να γράψετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπαίνοντας στη θέση τους και 
βλέποντας με τη δική τους οπτική.  

 

Ατομα με ειδικές ανάγκες: 

Ρομά: 

Ηλικιωμένοι: 

Γυναίκες: 

Μουσουλμάνοι: 

LGBTQI: 

Αιτούντες ασύλο: 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Μοιραστείτε με τα άλλα άτομα της ομάδας τις δυσκολίες που κάθε μία από τις ομάδες 

αντιμετωπίζει. 

 Ήταν εύκολο να φανταστείτε τις δυσκολίες και εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίζουν 

αυτά τα άτομα στην αναζήτηση εργασίας; Καταφέρατε να σκεφτείτε όλες τις πιθανές 

δυσκολίες; 

 Ποια ήταν η γενικότερη εμπειρία σας από αυτή τη δραστηριότητα; Τί μάθατε; 
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3.3 Ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης  

Οι ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών θα σας βοηθήσουν να αναστοχαστείτε πάνω στο 

εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας και να αξιολογήσετε πόσο έχετε κατανοήσει τις βασικές 

έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο της ενότητας. (5 ερωτήσεις ανά ενότητα)  

 

Ερώτηση 1 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση: 

Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται η αποτελεσματικότητα ενός 

πολιτισμικά ευαισθητοποιημένου συμβούλου; 

Ερώτηση 1 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση στην ερώτηση: 

Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται η αποτελεσματικότητα ενός 

πολιτισμικά ευαισθητοποιημένου συμβούλου; 

1. γνώσεις, πεποιθήσεις και δεξιότητες 

2. γνώσεις, μνήμη και αυτογνωσία 

3. δεξιότητες, διαχείριση συναισθημάτων και αυτογνωσία 

4. γνώσεις, δεξιότητες και αυτογνωσία 

 

Ερώτηση 2  

Συμπληρώστε το κενό: 

Η διαπολιτισμική δεξιότητα ……………και υπάρχουν βασικά χαρακτηριστικά που μπορούν να 

αναπτύξουν τα άτομα και δεν είναι συγκεκριμένα για κανέναν πολιτισμό. 

1.σχετίζεται μόνο με έναν πολιτισμό  

2. δεν αναπτύσσεται  

3. δεν μπορεί να αποφευχθεί 

4. δεν βασίζεται σε έναν μόνο πολιτισμό  

 

Ερώτηση 3  

Συνεχίστε τη φράση με τη σωστή λέξη/φράση: Fill in the sentence with the right word/phrase 

Η διαφορετικότητα και η διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μπορεί να αναπτυχθούν καλύτερα 

μέσα από δραστηριότητες που εστιάζουν:  

1. μόνο στην αυτογνωσία 
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2. μόνο στη συμπεριφορά 

3. στη διαχείριση συναισθημάτων 

4. σε έναν συνδυασμό αυτογνωσίας και συμπεριφορικών δραστηριοτήτων  

  

Ερώτηση 4  

Η αυτογνωσία στην διαπολιτισμική δεξιότητα αναφέρεται στο πως ο σύμβουλος:  in 

intercultural competence refers to practitioner’s: 

1. κατανοεί το δικό του/της πολιτισμικό υπόβαθρο και νιώθει άνετα με τις πολιτισμικές 

διαφορές που έχει με τον πελάτη του/της. 

2.γνωρίζει το υπόβαθρο του πελάτη του 

3. επιθυμεί διαρκώς να επαναπροσδιορίσει τις αξίες, τις στάσεις και πεποιθήσεις του/της 

ανάλογα με το υπόβαθρο του πελάτη του 

4. αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης που εστιάζουν στην διαφορετικότητα. 

 

Ερώτηση 5 

Παρακαλώ επιλέξτε σωστό ή λάθος για την ακόλουθη φράση:  

Παρόλο που η πολιτισμική πληροφόρηση και η αυτό-διερεύνηση είναι πολύ σημαντικά για έναν 

σύμβουλο, μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικά αν δεν χρησιμοποιηθούν με 

ενσυναισθητικό τρόπο.  

Σωστό 

Λάθος 
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Ενότητα 4: Ενεργός Ακρόαση 

 

Σύντομη περιγραφή  

Σκοπός της ενότητας είναι να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι την ικανότητά τους να ακούν 

προσεκτικά τους άλλους. Από τη μία, στόχος είναι η αύξηση της προσοχής των 

εκπαιδευόμενων, πχ. της δεξιότητάς τους να κατευθύνουν την προσοχή τους στις ανάγκες, τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων και να παραμένουν συγκεντρωμένοι ακόμη κι αν 

βρίσκονται σε άσχημη διάθεση. Από την άλλη, το πρόγραμμα θα εφοδιάσει τους 

εκπαιδευόμενους με δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να ακούνε και να εστιάζουν στους 

άλλους με έναν μην κριτικό τρόπο που επιτρέπει στους τελευταίους να εκφράζονται ανοιχτά.  

 

 Μαθησιακοί στόχοι 

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμβούλους να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

ενεργητικής ακρόασης και να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή τους πρακτική. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να:  

 Κατευθύνουν την προσοχή τους στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις των 

πελατών τους και να αποκρίνονται σ’ αυτά με τον κατάλληλο τρόπο, 

 Διευκρινίσουν ότι έχουν καταλάβει σωστά τον πελάτη, αν αυτά που λέγονται δεν είναι 

ξεκάθαρα και να αντιδρούν σε μη λεκτικά σήματα 

  Επικεντρωθούν στον πελάτη χωρίς κριτικό τρόπο, επιτρέποντάς του να εκφραστεί 

ανοιχτά 

 Δείξουν στους πελάτες τους ότι είναι συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε εκείνους, έτσι 

ώστε οι πελάτες να αισθάνονται άνετα να μοιράζονται πληροφορίες. 

 Μάθουν να αποκωδικοποιούν τα μη λεκτικά σήματα και τη γλώσσα του σώματος του 

πελάτη όταν εκφράζεται, όπως τη στάση του σώματος, τον τόνο και την ταχύτητα της 

φωνής, τις χειρονομίες και τις εκφράσεις του προσώπου του. 

 Ανακεφαλαιώνουν τακτικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να ελέγχουν αν έχουν 

καταλάβει το άλλο άτομο. 

 Δείξουν ενδιαφέρον για το άλλο άτομο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να το 

ενθαρρύνουν να συνεχίσει να μιλάει διατηρώντας την  οπτική επαφή. 

 Δώσουν χώρο στους άλλους και να χρησιμοποιούν τη σιωπή την κατάλληλη στιγμή. 

 Δείχνουν σεβασμό στους πελάτες. 

 Επικεντρώνονται σε αυτά που λέει ο ομιλητής. 
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4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Ορισμός 

Η ενεργητική ακρόαση είναι η ικανότητα εστίασης πλήρως σε αυτά που λέει ο ομιλητής, 

ομιλητή, κατανόησης του μηνύματός του και κατάλληλης απόκρισης σ’ αυτό. Σε αντίθεση με 

την παθητική ακρόαση, η οποία είναι η ακρόαση ενός ομιλητή χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στο μήνυμά του, αυτή η πολύτιμη διαπροσωπική ικανότητα επικοινωνίας μας διασφαλίζει ότι 

μπορούμε να ανακαλούμε και αργότερα συγκεκριμένες λεπτομέρειες χωρίς να χρειαζόμαστε να 

μας επαναλάβει κάποιος τις πληροφορίες. Η ενεργητική ακρόαση σχετίζεται με τη δημιουργία 

σχέσης, κατανόησης και εμπιστοσύνης. 

Οι δεξιότητες ακρόασης δεν αναφέρονται μόνο στην ακουστική προσοχή. Περιλαμβάνουν 

επίσης την παρατήρηση της εμφάνισης και της συμπεριφοράς του πελάτη. 

Η ενεργός ακρόαση έχει περιγραφεί ως μια διαδικασία πολλαπλών βημάτων, που περιλαμβάνει 

ενσυναισθητικά σχόλια, υποβολή κατάλληλων ερωτήσεων, παράφραση και περίληψη με στόχο 

την επιβεβαίωση ότι έχουμε κατανοήσει όσα λέει ο πελάτης (Cramer, 1998; Gordon, 2003; 

Turnbull & Turnbull, 1990). 

Η ενεργητική ακρόαση αναφέρεται αφενός στην ικανότητα να ακούμε και να εστιάζουμε σε 

ανθρώπους με ενσυναισθητικό, μη κριτικό τρόπο, που επιτρέπει στους άλλους να εκφράζουν 

τις ιδέες και τα συναισθήματα ανοιχτά, ενώ από την άλλη αφορά την εστίαση της προσοχής 

μας. 

 

Ακρόαση 

Η ακρόαση είναι ο τρόπος να δείξουμε ότι ακούμε και ενθαρρύνει τη συνεχή διερεύνηση των 

λεγομένων του πελάτη. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εμπλοκή όλων των αισθήσεων, την 

προσήλωση και την αντίληψη του νοήματος πίσω από τα λεγόμενα,  που μπορεί να εφαρμόσει 

ο σύμβουλος ώστε να διασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει σωστά τον πελάτη του. 

 

Προσήλωση 

Η προσήλωση αναφέρεται στην ικανότητα να ακούμε και να εστιάζουμε σε άλλους ανθρώπους, 

να στρέφουμε την προσοχή μας στις ανάγκες, τα συναισθήματα και τις γνώσεις των άλλων και 

να παραμένουμε προσεκτικοί ακόμη και όταν είμαστε σε άσχημη διάθεση. Η εστίαση της 

προσοχής σχετίζεται εννοιολογικά με την ενσυναίσθηση ή την ακρόαση, αλλά δεν είναι 

συνώνυμη. Ο ενσυναισθητικός ακροατής χρειάζεται να είναι προσηλωμένος, αλλά ο 

προσηλωμένος ακροατής δεν χρειάζεται να είναι ενσυναίσθητος. (Norton & Pettegrew, 1979). 

Ο Carl Rogers (1951) ήταν ίσως ο πρώτος ερευνητής που εξήγησε μερικά από τα συστατικά της 

εστίασης της προσοχής. Αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα του σημαντικού ρόλου που έπαιξαν η 
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ακρόαση και η εστίαση προσοχής στην προσέγγισή του στη θεραπευτική επικοινωνία. 

Υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι «χωρίς προσοχή δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία». Για τον 

Rogers, ο προσεκτικός ακροατής "μεταφέρει στον ομιλητή ότι η αυτό που λέει του αξίζει να 

ακουστεί, ότι ως άτομο είναι αρκετά σεβαστός για να λάβει την αμέριστη προσοχή του άλλου". 

Σε μια βαθύτερη ανάλυση, ο Egan (1998) προτείνει ότι η ενεργός ακρόαση περιλαμβάνει 

τέσσερα στοιχεία: ακρόαση και απόκριση σε λεκτικά μηνύματα, παρατήρηση μη λεκτικής 

συμπεριφοράς, ακρόαση του πλαισίου των ανησυχιών των πελατών και ακρόαση 

περιεχομένου, που ενδεχομένως θα πρέπει να διερευνηθεί. Οι Meier και Davis (1997) 

περιγράφουν τη διαδικασία της ενεργού ακρόασης ως θεμέλιο για τη συμβουλευτική. 

Προτείνουν ότι οι σύμβουλοι δείχνουν εμπιστοσύνη καλώντας τους πελάτες να συμμετάσχουν, 

εξηγώντας το ρόλο του συμβούλου, καθοδηγώντας τη διαδικασία και δίνοντας έμφαση στις 

ανάγκες των πελατών, ώστε να ακουστούν και να γίνουν κατανοητές (Meier & Davis, 1997). 

Επειδή η ακρόαση με αυτούς τους τρόπους είναι απαραίτητη για την εφαρμογή βασικών 

δεξιοτήτων συμβουλευτικής (αντανάκλαση συναισθημάτων και περιεχομένου, αμεσότητα, 

αντιπαράθεση), οι σύμβουλοι που δεν ακούν ενεργά είναι πιθανό να μην αισθάνονται 

αποτελεσματικοί σε άλλους τομείς. 

Σύμφωνα με τους Gearhart & Bodie (2011) η ενεργός ακρόαση αποτελείται από (α) γνωστικές 

διαδικασίες, όπως παρακολούθηση, κατανόηση ή ερμηνεία μηνυμάτων, β) συναισθηματικές 

διαδικασίες, όπως κίνητρα και ενδιαφέρον για ακρόαση ενός άλλου ατόμου και (γ) διαδικασίες 

συμπεριφοράς, όπως λεκτική και μη λεκτική σηματοδότηση ότι ένα μήνυμα έχει ληφθεί και 

κατανοηθεί. 

Ο Bodie (2011) ανέπτυξε την κλίμακα Active-Empathic Listening (AELS) (Ενεργητική 

Ενσυναίσθητη Ακρόαση), η οποία αποτυπώνει αυτά τα χαρακτηριστικά ακρόασης σε τρία 

στάδια: (α) ανίχνευση, που σημαίνει ενεργή παρακολούθηση και καταγραφή λεκτικών και μη 

λεκτικών πληροφοριών. (β) επεξεργασία, που σημαίνει κατανόηση των λεκτικών και μη 

λεκτικών πληροφοριών και σύνθεσή τους σε ένα «αφηγηματικό σύνολο» · και (γ) ανταπόκριση, 

η οποία περιλαμβάνει μη λεκτικά μηνύματα (π.χ. νεύματα στο κεφάλι) και λεκτικά μηνύματα 

(π.χ. υποβολή ερωτήσεων, παραφράσεις) για τη σηματοδότηση ότι οι πληροφορίες έχουν γίνει 

κατανοητές (Gearhart & Bodie, 2011, σελ. 87). Αρκετές μελέτες από τον Bodie και τους 

συναδέλφους του δείχνουν ότι η εφαρμογής της Προσωποκεντρικής προσέγγισης και η μη 

λεκτική θερμή υποστήριξη συνδέεται στενά με το βαθμό στον οποίο οι σύμβουλοι εφαρμόζουν 

την  ενεργό ακρόαση (Bodie & Jones, 2012; Bodie, Jones, Vickery, Hatcher, & Cannava , 2014; 

Bodie, Vickery, & Gearhart, 2013). 

 

 

Σπουδαιότητα των δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης  

Μερικές από τις βασικές δεξιότητες που αναμένονται από τους συμβούλους είναι η κατανόηση, 

η αυτογνωσία, η αποτελεσματική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, ο καθορισμός στόχου, η 
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δημιουργία σχέσεων, η παρατήρηση, η ανατροφοδότηση, η έκφραση των συναισθημάτων και 

του περιεχομένου, η ερμηνεία, η διευκόλυνση της προσαρμογής και η παρακολούθηση της 

διαδικασίας (McLeod & McLeod, 2011). 

Οι αποτελεσματικοί επαγγελματίες αναμένεται να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και 

να εφαρμόζουν πολλαπλές δεξιότητες όπως η παρακολούθηση, η ανταπόκριση, η διερεύνηση, 

η πρόκληση, η ερμηνεία και η υποβοήθηση στην έκφραση των συναισθημάτων, προκειμένου 

να διαχειριστούν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσα στη συμβουλευτική συνεδρία (Larson & 

Daniels, 1998) Το 

Οι Smaby και Maddux (2011) προτείνουν ότι η ενεργός ακρόαση είναι μια μορφή κοινωνικής 

απόδειξης, που επιτρέπει στον πελάτη να εκτιμήσει εάν το πρόσωπο που βρίσκεται απέναντί 

του είναι έτοιμο και ικανό να τον βοηθήσει. Οι καλές δεξιότητες ακρόασης στη συμβουλευτική 

δημιουργούν εμπιστοσύνη, βοηθούν τον πελάτη να ανοιχτεί και να αποκαλύψει τις σκέψεις 

του, να μοιραστεί τα συναισθήματά του, διευκολύνοντας έτσι τη συλλογή πολύτιμων 

πληροφοριών για τον πελάτη, που στη συνέχεια θα βοηθήσουν στη συμβουλευτική διαδικασία. 

Το πιο σημαντικό, ο πελάτης βρίσκει συχνά λύσεις στις δικές του ανησυχίες μέσω ελεύθερης 

έκφρασης και επιτρέπει επίσης στον σύμβουλο να αποκτήσει μια βαθύτερη εικόνα για τους 

παράγοντες που μπορεί να οδηγούν στο πρόβλημα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Rogers και Farson (1987) «η ενεργός ακρόαση είναι ένας 

σημαντικός τρόπος για να επέλθουν αλλαγές στους ανθρώπους. Παρά τη δημοφιλή αντίληψη 

ότι η ακρόαση είναι μια παθητική προσέγγιση, κλινικά και ερευνητικά στοιχεία δείχνουν σαφώς 

ότι η ενσυναίσθητη ακρόαση είναι ο πιο αποτελεσματικός παράγοντας για την αλλαγή της 

προσωπικότητας και την ανάπτυξη της ομάδας. Η ακρόαση προκαλεί αλλαγές στη στάση των 

ανθρώπων απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους. Επιφέρει επίσης αλλαγές στις βασικές 

αξίες και την προσωπική φιλοσοφία τους. Οι άνθρωποι που έχουν εισακουστεί  με αυτόν τον 

νέο και ιδιαίτερο τρόπο γίνονται πιο συναισθηματικά ώριμοι, πιο ανοιχτοί στις εμπειρίες τους, 

λιγότερο αμυντικοί, πιο δημοκρατικοί και λιγότερο αυταρχικοί ». 

Ο Nelson Jones (2013) προτείνει ότι η ενεργός ακρόαση βοηθά στη δημιουργία μιας σχέσης που 

κάνει τους πελάτες να αισθάνονται ότι οι προβληματισμοί τους τους γίνονται κατανοητοί, 

δημιουργεί μια αντίληψη ειλικρίνειας, ακεραιότητας και αξιοπιστίας στη σχέση, ελαχιστοποιεί 

την αμυντικότητα του πελάτη και ως αποτέλεσμα, οι σύμβουλοι μπορούν να συγκεντρώσουν 

όλες τα πολύτιμες πληροφορίες για έναν πελάτη, ενώ ο πελάτης μπορεί να βιώσει 

συναισθήματα και να αναγνωρίσει την εσωτερική ροή των συναισθημάτων του/της. Επιπλέον, 

η ενεργός ακρόαση βοηθά στη γεφύρωση των διαφορών και στην καλύτερη κατανόηση ενός 

πελάτη με διαφορετικές συνθήκες ζωής, και με το να δείχνουν κατανόηση σε πελάτες από 

διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες, οι σύμβουλοι θεωρούνται αξιόπιστοι. 

Υπάρχουν πολλές καταστάσεις στις οποίες οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

ενεργητική ακρόαση για να δημιουργήσουν σχέσεις με τους πελάτες και να βελτιώσουν τη 

συνολική επικοινωνία. Μεταξύ αυτών, οι πιο συχνές είναι οι ακόλουθες: 



 

 

P. 112 of 174 

 

• Αναζήτηση πληροφοριών – απόκτηση λήψη σαφούς εικόνας. Αυτό περιλαμβάνει την υποβολή 

ερωτήσεων για να ανακαλύψουμε τις ανάγκες το πλαίσιο ενός πελάτη. Οι σύμβουλοι θα πρέπει 

να ελέγξουν ξανά για να βεβαιωθούν ότι έχουν ακούσει και κατανοήσει τις σχετικές 

λεπτομέρειες και ότι ο πελάτης συμφωνεί με τα γεγονότα όπως έχουν γίνει αντιληπτά από τον 

σύμβουλο. 

• Επιβεβαίωση πληροφοριών- επιβεβαίωση, αναγνώριση, διερεύνηση του προβλήματος. 

Περιλαμβάνει την ενεργό ακρόαση ενός ατόμου που θα ωφεληθεί από την αναγνώριση του 

προβλήματός του από τον σύμβουλο. Το πρόβλημα μπορεί να εμπλέκει ή όχι άμεσα τον 

σύμβουλο. Οι σύμβουλοι μπορούν να αντανακλούν τα συναισθήματα του πελάτη και ίσως το 

περιεχόμενο του προβλήματος με μια μόνο δήλωση αναγνώρισης ή κατά τη διάρκεια ενός 

διαλόγου για ένα διάστημα, διερευνώντας τη δυσκολία σε μεγαλύτερο βάθος. 

• Διαχείριση δυσαρέσκειας - παραπόνων. Όταν οι πελάτες λένε στον σύμβουλο ότι είναι 

δυσαρεστημένοι μαζί του, του ασκούν κριτική, διαμαρτύρονται και εκφράζονται αρνητικά, το 

καλύτερο που μπορεί να κάνει ο σύμβουλος (αν και είναι μια πρόκληση) είναι να ακούσει με 

ενεργητικό τρόπο (Nelson Jones, 2012). 

 

Συνοψίζοντας, η ενεργός ακρόαση είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη μείωση του 

συναισθήματος μιας κατάστασης. Κάθε φορά που ο σύμβουλος επισημαίνει σωστά ένα 

συναίσθημα, η έντασή του διαλύεται σαν να σκάει μια φούσκα. Ο ομιλητής αισθάνεται ότι 

ακούγεται και κατανοείται. Μόλις μειωθεί η συναισθηματική ένταση, οι γνωστικές ικανότητες 

μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Εάν τα συναισθήματα είναι έντονα, οι 

σύμβουλοι θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουν τα συναισθήματα χρησιμοποιώντας ενεργητικές 

δεξιότητες ακρόασης. Η αποτελεσματική χρήση των ενεργητικών δεξιοτήτων ακρόασης μπορεί 

να μετατρέψει μια προκλητική κατάσταση σε κατάσταση συνεργασίας. 

 

 

Προϋποθέσεις για να είναι κάποιος καλός ακροατής 

Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθεί ο σύμβουλος, προκειμένου να είναι 

καλός ακροατής και να κάνει τον πελάτη να αισθάνεται πιο άνετα να μιλήσει. Σύμφωνα με τον 

Rogers, το πιο σημαντικό μέρος της διαπροσωπικής επικοινωνίας είναι η σταθερά θετική 

ανθρωπιστική άποψη της ανθρώπινης φύσης, η οποία τονίζει ότι η τάση κάθε ατόμου για 

αυτοπραγμάτωση πρέπει να γίνεται σεβαστή και να υποστηρίζεται. Η αρχή που έχει μεγαλύτερη 

σημασία για τη γενική έννοια της ενεργού ακρόασης είναι η δημιουργία μιας κατάλληλης 

ατμόσφαιρας που ευνοεί την επικοινωνία. Αυτή η ατμόσφαιρα υπόκειται σε διάφορες συνθήκες 

σύμφωνα με τον Rogers. 

Πρώτον, η επικοινωνία πρέπει να είναι γνήσια, σύμφωνη με τα λεγόμενα και ειλικρινής. Αυτή η 

αρχή είναι αρκετά προφανής επειδή η σωστή συμπεριφορά ακρόασης συνοδεύεται από τη 
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δημιουργία μιας βάσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η γνησιότητα και η συμφωνία αναφέρεται σε 

μια «στενή αντιστοίχιση μεταξύ αυτού που βιώνεται σε βαθύτερο επίπεδο, αυτού που γίνεται 

αντιληπτό και αυτού που εκφράζεται στον πελάτη» (Rogers, 1980/1995b, σ.116). Η γνησιότητα 

του συμβούλου έχει κεντρική σημασία για την ενσυναισθητική κατανόηση. Άλλωστε, είναι 

γνωστό ότι γνησιότητα ή διαφάνεια, επηρεάζει άμεσα τη θεραπευτική επικοινωνία. Αυτό 

σημαίνει ότι ο σύμβουλος δεν κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο πρόσωπο, αλλά αντιμετωπίζει τον 

πελάτη ως το άτομο που πραγματικά βιώνει μια κατάσταση. Η έλλειψη αυθεντικότητας, αν γίνει 

αντιληπτή από τον πελάτη, είναι μια σημαντική απειλή για τη θεραπευτική σχέση: «Οι πελάτες 

είναι πολύ οξυδερκείς και αντιλαμβάνονται τις ασυμφωνίες, όπως ένας μαγνήτης τραβάει μια 

καρφίτσα. Όταν ανακαλύψουν μια ασυμφωνία, το επίπεδο εμπιστοσύνης θα μειωθεί, η 

οικειότητα θα διαλυθεί και η σχέση θα αρχίσει να ατροφεί» (Natiello, 2001, σελ. 34). 

Το ακρωνύμιο REDOL μπορεί να βοηθήσει τον σύμβουλο να απεικονίσει τις εσωτερικές του 

στάσεις και τις αξίες της γνησιότητας και του σεβασμού απέναντι στον πελάτη. 

 R(Relaxed): Ο σύμβουλος είναι χαλαρός, υπομονετικός & φυσικός με τον πελάτη. 

Ε (Eye contact): Ο σύμβουλος διατηρεί καλή επαφή με τα μάτια με έναν πελάτη, γεγονός που 

μεταφέρει το μήνυμα ότι ενδιαφέρεται για το τι έχει να πει ο πελάτης. Βοηθά επίσης να εκφράζει 

πιο αποτελεσματικά την άποψή του/της και βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τον 

πελάτη. 

D (Duly): Ο σύμβουλος στέκεται απέναντι από τον πελάτη απομακρύνοντας κάθε φυσικό εμπόδιο 

ανάμεσά τους, όπως το γραφείο που δημιουργεί ένα ψυχολογικό φράγμα για τον πελάτη. 

Ο (Open posture): Ανοιχτή στάση. Ο σύμβουλος διασφαλίζει ότι η στάση του/της επικοινωνεί το 

άνοιγμα και τη διαθεσιμότητά του στον πελάτη. Τα σταυρωμένα πόδια και τα σταυρωμένα χέρια 

μπορεί να ερμηνευτούν ως απόμακρη εμπλοκή με τον πελάτη ή ακόμη και ως μη διαθεσιμότητα 

ή από απόσταση. 

L (Leans): Ο σύμβουλος γέρνει προς τον πελάτη, με έναν ελαφρύ τρόπο, για να δείξει ενδιαφέρον 

και συμμετοχή. Η στάση του σώματος του συμβούλου που κρατά την πλάτη του πίσω στο 

κάθισμα κι όχι κοντά στον πελάτη μπορεί να μεταφέρει το αντίθετο. 

Η δεύτερη αρχή για την επιτυχή και διευκολυντική ακρόαση είναι η αποδοχή, η άνευ όρων 

αποδοχή ή η συμπόνια ή ακόμη και ο θαυμασμός. Αυτή η στάση στοχεύει να αποδείξει ότι ο 

πελάτης εκτιμάται ως άτομο και ότι το θέμα που επικοινωνεί έχει νόημα. Ο σύμβουλος θα πρέπει 

να δηλώνει λεκτικά και μη λεκτικά ότι αντιμετωπίζει το θέμα με ενδιαφέρον και κατανόηση, χωρίς 

κριτική, και είναι πάντα προσηλωμένος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Αυτό διευκολύνει την 

προθυμία του πελάτη να ανοιχτεί και να αισθανθεί ασφάλεια κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

Εκφράζοντας τη ζεστασιά και το σεβασμό για τον πελάτη, ανεξάρτητα από τα λόγια και τις πράξεις 

του, οι σύμβουλοι μπορούν να προωθήσουν τη δική τους αίσθηση της αυτοεκτίμησης και να τους 

οδηγήσουν στο δρόμο προς την προσωπική ανάπτυξη. Η αρχή της άνευ όρων αποδοχής 

συνεπάγεται ότι «ο θεραπευτής βραβεύει τον πελάτη συνολικά και όχι υπό όρους» (Rogers, 

1980/1995b). Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των εμπειριών του πελάτη είναι ανεπιφύλακτα 
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αποδεκτό από τον θεραπευτή. Η άνευ όρων αποδοχή χαρακτηρίζεται από «συναισθήματα 

συμπόνιας, ζεστασιάς, σεβασμού ή θαυμασμού, ενδιαφέροντος ή συμπάθειας και άλλα θετικά 

συναισθήματα» (Barrett-Lennard, 1998) του συμβούλου προς τον πελάτη, τα οποία διαπερνούν 

την επικοινωνία του συμβούλου. Δεν είναι μια νέα αντίληψη ότι η θετική κοινωνική επαφή 

μειώνει γενικά το άγχος και την ένταση. Σήμερα, αυτό ονομάζεται «κοινωνική ρυθμιστική 

επίδραση» (social buffering effect) (Kikusi, Winslow, & Mori, 2006). Το εύρημα αυτό συνδέεται 

στενά με την αρχή της άνευ όρων αποδοχής. Εάν ο πελάτης βιώνει αρνητικά συναισθήματα, αλλά 

παρατηρεί ότι ο σύμβουλος τον καταλαβαίνει και παραμένει ήρεμος - αντιμετωπίζοντας όλες τις 

εμπειρίες του πελάτη με άνευ όρων αποδοχής - ο πελάτης αρχίσει να ηρεμεί, λόγω της απήχησης 

που προκλήθηκε μέσα του από τη θετική στάση του συμβούλου. 

Η τρίτη και τελευταία προϋπόθεση για διευκολυντική ενεργή ακρόαση σύμφωνα με τον Carl 

Rogers είναι η ενσυναίσθηση. Το βίωμα των συναισθημάτων του πελάτη μετατρέπει τη σχέση 

μεταξύ δύο ατόμων σε σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης και, μαζί με τις άλλες αρχές που 

αναφέρονται, αποτελεί τη βάση για αποτελεσματική και ουσιαστική επικοινωνία με 

πλεονεκτήματα και για τα δύο μέρη. Ο σύμβουλος χρειάζεται να δείχνει ενσυναίσθηση, η οποία 

αναφέρεται στην θέαση του κόσμου από την οπτική γωνία του πελάτη, και να αποδέχεται τις 

αντιλήψεις και τα συναισθήματα των πελατών σαν να είναι δικά του χωρίς να χάνει τα όρια και 

την ξεχωριστή αίσθηση του εαυτού του. Ο σύμβουλος ακούει προσεκτικά τον πελάτη, 

καταλαβαίνοντας τι εννοεί όσο καλύτερα μπορεί και επικοινωνεί με τον πελάτη με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αισθάνεται ο τελευταίος ότι τον καταλαβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό μπορεί να 

βοηθήσει τους πελάτες να κατανοήσουν τον εαυτό τους πληρέστερα και να ενεργήσουν 

σύμφωνα με όσα αντιλαμβάνονται για τον εαυτό τους. Κατά τη διαδικασία της ενσυναίσθησης, 

ο σύμβουλος ξεχνά προσωρινά το δικό του πλαίσιο αναφοράς. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος 

μοιράζεται αυτό το βίωμα με τον πελάτη είτε με λεκτικό είτε με μη λεκτικό τρόπο. 

Σε γενικές γραμμές, η ενεργός ακρόαση είναι η πιο σημαντική δεξιότητα που απαιτείται στη 

συμβουλευτική διαδικασία. Μόλις κατακτηθεί, δημιουργεί μια αντίληψη ειλικρίνειας, 

ακεραιότητας και αξιοπιστίας στη σχέση πελάτη-συμβούλου, τα οποία συμβάλλουν σε μια 

ισχυρή σχέση συνεργασίας. 

 

Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης στην πράξη – Χρήσιμες Τεχνικές  

Η ενεργητική ακρόαση αποσκοπεί στο να φέρει αλλαγές στους ανθρώπους. Για να το πετύχει 

αυτό, στηρίζεται σε ξεκάθαρες τεχνικές και στοιχεία που θα πρέπει να εφαρμόζονται και 

αντίστοιχα να αποφεύγονται.  

Παρακάτω παρουσιάζονται διαφορετικές πρακτικές που μας βοηθούν να είμαστε πιο καλοί 

ενεργοί ακροατές. Είναι είτε λεκτικές, είτε μη – λεκτικές.  

A. Λεκτικές τεχνικές ενεργητικής ακρόασης: 

1. Παράφραση/ Επαναδιατύπωση:  Για να δείξουμε ότι ακούμε, χρειάζεται να 

επαναλαμβάνουμε κάθε τόσο αυτό που νομίζουμε ότι είπε το άτομο - όχι 
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παπαγαλίζοντας, αλλά παραφράζοντας αυτό που ακούσαμε με δικά μας λόγια. Για 

παράδειγμα, «για να δούμε αν το έχω αντιληφθεί σωστά…», ή« Λοιπόν, αναφέρετε ότι 

η αβεβαιότητα για το ποιος θα είναι ο νέος σας προϊστάμενος σας δημιουργεί άγχος ». 

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ενώ η παράφραση δεν κάνει απαραίτητα τους 

ανθρώπους να νιώθουν κατανοητοί, δημιουργεί μια μεγαλύτερη αίσθηση εγγύτητας και 

οικειότητας σε μια συνομιλία. Αυτό είναι ένα βασικό μέρος για το χτίσιμο της 

εμπιστοσύνης και ανάπτυξης φιλιών (Weger et al., 2010). 

2. Αντανάκλαση συναισθημάτων: Πέρα από το να επαναλαμβάνουμε απλά, θα πρέπει να 

αντανακλούμε τα λόγια του ομιλητή σε συναισθήματα. Για παράδειγμα, «Αυτό φαίνεται 

πολύ σημαντικό για σένα».  Αντανακλώντας συναισθήματα, επιτρέπει στους πελάτες να 

ακούσουν τα συναισθήματα που μόλις έχουν εκφράσεις και έτσι μπορούν να 

αντιληφθούν καλύτερα τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις σε διαφορετικά 

ερεθίσματα.   

3. Περίληψη: Αυτό σημαίνει το να συνθέτουμε τα γεγονότα και τα κομμάτια του 

προβλήματος για να ελέγξουμε αν έχουμε κατανοήσει σωστά αυτό που εκφράστηκε. 

Αυτό θα δώσει επίσης στον πελάτη την ευκαιρία να διευκρινίσει ασαφείς πληροφορίες 

ή να αναλύσει περαιτέρω το μήνυμά του. Για παράδειγμα, «Μμμ.. μου ακούγεται σαν 

να .. " ή, "Αυτό είναι;" ή «Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι ότι το σύστημα διαχείρισης που 

χρησιμοποιείτε δεν ικανοποιεί πλέον τις ανάγκες της ομάδων σας επειδή δεν 

υποστηρίζει μεγάλα αρχεία;». 

Η περίληψη είναι παρόμοια με την αντανάκλαση, με τη διαφορά ότι όταν συνοψίζετε, 

ξεκαθαρίζετε ότι πρόκειται να φύγετε από το τρέχον θέμα συζήτησης. Όταν συνοψίζετε, 

εξηγείτε μόνο τα κύρια σημεία του γενικού θέματος του ομιλητή, οι λεπτομέρειες που 

ίσως χρειαζόταν να διευκρινίσετε πριν δεν είναι πλέον σημαντικές σε αυτό το μέρος της 

συνομιλίας. 

 

4. Διερεύνηση μέσα από ερωτήσεις: Αναφέρεται στις ερωτήσεις που γίνονται με στόχο να 

ανοιχτεί περισσότερο ο ομιλητής και να μπει σε μεγαλύτερο βάθος παρέχοντας πιο 

σημαντικές πληροφορίες. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων:  

  Ανοικτές ερωτήσεις 

Κάνουμε ερωτήσεις που δείχνουν ότι έχουμε συγκεντρώσει την ουσία του 

περιεχομένου αυτών που λένε οι πελάτες και τους καθοδηγούμε να μοιραστούν 

πρόσθετες πληροφορίες. Οι ανοιχτές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για την επέκταση 

της συζήτησης. Για παράδειγμα: "Όταν σας το είπε αυτό, πώς σας έκανε να νιώσετε;" 
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 Ερωτήσεις που βασίζονται στην «αντανάκλαση περιεχομένου» 

Μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν περισσότερα για αυτά που 

ανέφεραν - για παράδειγμα, κάποιος που είπε: «Ανησυχώ ότι δεν θα το θυμηθώ». 

Μια καλή αντανακλαστική ερώτηση μπορεί να είναι κάτι σαν: "Φαίνεται ότι θα 

θέλατε βοήθεια για να θυμηθείτε ή ανησυχείτε για τη μνήμη σας στο μέλλον;" 

  Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου συνήθως μπορούν να απαντηθούν με μία μόνο λέξη. 

Δεν οδηγούν σε περισσότερες πληροφορίες και μπορεί να κάνουν το άτομο να είναι 

πιο αμυντικό (καθώς μπορεί να φαίνεται ότι η συζήτηση είναι περισσότερο 

ανάκριση παρά μοίρασμα εμπειριών). Επομένως, τέτοιου είδους ερωτήσεις πρέπει 

να αποφεύγονται. 

 Υποθετικές Ερωτήσεις 

Οι υποθετικές ερωτήσεις είναι χρήσιμες για την απεικόνιση θετικών ή αρνητικών 

συνεπειών κάποιων ενεργειών του ατόμου, αλλά και για την εξέταση διαφορετικών 

εναλλακτικών δράσεων. Ο πελάτης μπορεί να αισθάνεται πιο άνετα προσεγγίζοντας 

το πρόβλημα υποθετικά. Για παράδειγμα: "Εάν έπρεπε να πάρετε μια απόφαση 

σχετικά με την καριέρα σας, πώς θα το κάνατε;" ή "Αν ήσουν σε αυτή τη θέση, τι θα 

ήθελες να κάνεις;" 

5. Σύντομη λεκτικές ενθαρρύνσεις: Οι σύντομες, λεκτικές ενθαρρύνσεις θα βοηθήσουν τον 

πελάτη να αισθανθεί πιο άνετα και θα δείξει ότι ο σύμβουλος είναι προσηλωμένος και 

ικανός να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που του δίνονται. Μικρές λεκτικές 

επιβεβαιώσεις μας βοηθούν να συνεχίσουμε τη συνομιλία χωρίς να διακόπτουμε τον 

πελάτη ή να διακόπτουμε τη ροή του λόγου του. Παράδειγμα: «Καταλαβαίνω», «Ναι, 

είναι λογικό», «Συμφωνώ» Αυτές οι ενθαρρύνσεις λειτουργούν ως απόδειξη ότι 

κατανοούμε αυτό που έχει ειπωθεί (Jefferson, 2002) ή ως ένδειξη κατανόησης, 

ενδιαφέροντος, συμφωνίας και προσοχής (Schegloff, 1982). 

6. Αναγνώριση συναισθημάτων: Το να εκφράζονται τα συναισθήματα σε λέξεις, μπορεί 

να βοηθήσει συχνά ένα άτομο να δει τα πράγματα πιο αντικειμενικά. Για να βοηθήσουμε 

το άτομο να ξεκινήσει να ονομάζει τα συναισθήματά του, χρησιμοποιούμε μικρές 

φράσεις που διευκολύνουν τον πελάτη. Για παράδειγμα, "Νιώθω ότι αισθάνεστε 

απογοητευμένος/ανήσυχος/αγχωμένος...". 

7. Ενίσχυση: έμφαση σε μια σημαντική ή θετική πλευρά της κατάστασης 

8. Εστίαση της επικοινωνίας στην  παρούσα στιγμή – στο εδώ και τώρα - Μια 

προηγούμενη κατάσταση έρχεται στο παρόν θέτοντας ερωτήσεις όπως: «Τι αισθάνεστε 

τώρα;»,  «Τι πιστεύετε για αυτό;», «Τι γνωρίζετε τώρα μετά από αυτό που έγινε;». 

9. Έκφραση ενδιαφέροντος/ ενσυναίσθησης: Είναι απαραίτητο να βεβαιωθούμε ότι ο 

πελάτης καταλαβαίνει ότι είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά του και 

να μοιραστούμε τα συναισθήματά του. Δείχνοντας ενσυναίσθηση, βιώνοντας την 
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κατάσταση του πελάτη, αλλά και εκφράζοντας την συμπαράστασή μας, είμαστε σε θέση 

να συνδεθούμε με τον πελάτη και να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα αίσθημα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Για παράδειγμα: «Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω. Καταλαβαίνω 

ότι βιώνετε κάποιες δύσκολες καταστάσεις ». 

10. Επικύρωση: Αναγνώριση των προβλημάτων, των θεμάτων και των συναισθημάτων του 

ατόμου. Ακούμε ανοιχτά και με ενσυναίσθηση και αποκρινόμαστε με τρόπο που δείχνει 

ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, «εκτιμώ την προθυμία σας να μιλήσετε για ένα τόσο 

δύσκολο θέμα. " 

11. Αποτελεσματική παύση: Σκόπιμη παύση σε βασικά σημεία για να δοθεί έμφαση. Αυτό 

θα δείξει στο άτομο ότι αυτό που αναφέρει είναι πολύ σημαντικό για τον ακροατή. 

12. Σιωπή: Χρειάζεται να αφήνουμε χώρο για στιγμές σιωπής, έτσι ώστε να επιβραδύνουμε 

την ροή των πληροφοριών. Δίνουμε στον συνομιλητή χρόνο να σκεφτεί καθώς και να 

μιλήσει. Η σιωπή μπορεί επίσης να είναι πολύ βοηθητική στη βελτίωση μιας μη 

παραγωγικής αλληλεπίδρασης. 

13. Μηνύματα που ξεκινούν με το «εγώ»: Χρησιμοποιώντας το «εγώ» στις δηλώσεις μας, 

εστιάζουμε στο πρόβλημα και όχι στο άτομο. Ένα «Εγώ» μήνυμα επιτρέπει στο άτομο 

να γνωρίζει τι αισθανόμαστε και γιατί. Για παράδειγμα, «Εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε 

πολλά να πείτε, αλλά πρέπει .. " 

14. Ανάκληση πληροφοριών που αναφέρθηκαν προηγουμένως: Η προσπάθεια να 

θυμηθούμε βασικές έννοιες, ιδέες ή άλλα σημαντικά στοιχεία που ο ομιλητής έχει 

μοιραστεί μαζί μας στο παρελθόν είναι μια καλή τεχνική. Αυτό δείχνει ότι δεν ακούμε 

μόνο αυτά που αναφέρει εκείνη τη στιγμή, αλλά είμαστε σε θέση να διατηρούμε 

πληροφορίες και να ανακαλούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα: «Την 

περασμένη εβδομάδα αναφέρατε νέες ιδέες για το πώς να αντιμετωπίσετε το αφεντικό 

σας. Εφαρμόσατε κάποια από αυτές; » 

15. Αποκάλυψη παρόμοιων εμπειριών για κατανόηση (Αυτοαποκάλυψη): Η συζήτηση 

γύρω από συγκρίσιμες καταστάσεις όχι μόνο θα δείξει στον ομιλητή ότι έχουμε 

ερμηνεύσει με επιτυχία το μήνυμά του, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στην 

οικοδόμηση σχέσεων. Εάν ο ομιλητής αντιμετωπίζει ένα κοινό με εμάς πρόβλημα, η 

παροχή πληροφοριών από το πώς λύσαμε παρόμοιες προκλήσεις είναι πολύτιμη για 

τους άλλους. Παράδειγμα: «Διαφωνούσα επίσης για την επιστροφή στη δουλειά μετά τη 

γέννηση του γιου μου». Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι σύμβουλοι μπορούν να 

αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό τους σε έναν πελάτη μόνο υπό 

περιορισμένες συνθήκες. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εάν ωφελεί τη 

συμβουλευτική διαδικασία και εάν φαίνεται απαραίτητο για να βοηθήσει τους 

συμβούλους να σχετιστούν με τον πελάτη πιο αποτελεσματικά 

16. Ανακατεύθυνση: Εάν κάποιος δείχνει σημάδια υπερβολικά θυμού και είναι ταραγμένος, 

αυτή είναι η ώρα να μετατοπιστεί η συζήτηση σε άλλο θέμα. 
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 Μη λεκτικές τεχνικές 

Οι μη λεκτικές τεχνικές παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενεργό ακρόαση και πρέπει να 

εφαρμόζονται από συμβούλους. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς μερικές 

από αυτές τις τεχνικές μπορεί να μην είναι κατάλληλες σε ορισμένες καταστάσεις ή 

πολιτισμούς. Μεταξύ των πιο συχνών μη λεκτικών ενδείξεων που δείχνουν κατανόηση είναι: 

1. Χαμόγελα και νεύματα 

Κάνοντας στον ομιλητή μερικά απλά νεύματα δείχνει ότι καταλαβαίνετε τι αναφέρει. Το νεύμα 

είναι ένα χρήσιμο, υποστηρικτικό σύνθημα και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνείτε με τον 

ομιλητή - μόνο ότι είστε σε θέση να επεξεργαστείτε το νόημα του μηνύματός του. 

Όπως ένα νεύμα, έτσι και ένα μικρό χαμόγελο ενθαρρύνει έναν ομιλητή να συνεχίσει. Ωστόσο, 

σε αντίθεση με το νεύμα, το χαμόγελο περνάει το μήνυμα ότι συμφωνείτε ή είστε 

ευχαριστημένοι με αυτά που αναφέρει. Ένα χαμόγελο μπορεί να αντικαταστήσει μια σύντομη 

λεκτική επιβεβαίωση βοηθώντας στην απομάκρυνση κάθε έντασης και διασφαλίζοντας ότι ο 

ομιλητής αισθάνεται άνετα. 

Αν συνδυάσουμε το χαμόγελο με το νεύμα και την περιστασιακή χρήση του «μμ.. μμ», το άτομο 

που μας μιλά θα νιώσει ότι δίνουμε προσοχή στο μήνυμά του. 

Το χαμόγελο και το νεύμα δεν είναι πάντα κατάλληλο, φυσικά. Δεν πρέπει να χαμογελάμε αν 

ακούμε άσχημα νέα ή μας επιπλήττουν. Δεν πρέπει να γνέψουμε όταν δεν συμφωνούμε με 

αυτά που ακούμε, επίσης. Και στις δύο περιπτώσεις, ένα απλό «καταλαβαίνω» ή «το 

καταλαβαίνω» θα ήταν αρκετό. 
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2.  Αποφυγή κινήσεων που αποσπούν την προσοχή 

Το να παραμένουμε ακίνητοι μπορεί να δείξει στον πελάτη ότι είμαστε εστιασμένοι σ’ αυτά που 

λέει. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κινήσεις, όπως το βλέμμα 

στο ρολόι ή το τηλέφωνο, κάποιους αναστεναγμούς ή το να παίζουμε με ένα στυλό. Θα πρέπει 

επίσης να αποφύγουμε την ανταλλαγή λεκτικών ή μη λεκτικών μηνυμάτων με άλλα άτομα που 

παραβρίσκονται στον χώρο και ακούνε τον πελάτη. Αυτό μπορεί να κάνει τον πελάτη να 

αισθάνεται απογοητευμένος και άβολα. 

3. Διατήρηση οπτικής επαφής 

Κοιτάζοντας απευθείας κάποιον του δείχνουμε ότι έχει την πλήρη προσοχή μας και τον ακούμε. 

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε το βλέμμα μας φυσικό, χρησιμοποιώντας νεύματα 

και χαμόγελα για να διασφαλίσουμε ότι τον ενθαρρύνουμε αντί να κάνουμε τον πελάτη να 

αισθάνεται φοβισμένος ή ανήσυχος. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε ορισμένους πολιτισμούς 

η οπτική επαφή μπορεί να θεωρηθεί ασέβεια. 

4. Γλώσσα σώματος 

Το να είμαστε χαλαροί είναι ένας πολύ καλός τρόπος να καλέσουμε κάποιον να μιλήσει για τον 

εαυτό του! Η κλίση ελαφρώς προς τα εμπρός στην καρέκλα δείχνει ότι δίνουμε όλη μας την 

προσοχή, ακούγοντας ενεργά αυτά που λέει ο πελάτης μας. Επικοινωνούμε τόσο πολύ με τις 

κινήσεις του σώματός μας. Για παράδειγμα, καθισμένοι με τα χέρια και τα πόδια σταυρωμένα 

μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι έχουμε βάλει ένα φράγμα και δεν ακούμε, ούτε 

ενδιαφερόμαστε. Το να κουνάμε τα χέρια μας μπορεί επίσης να αποσπά την προσοχή. Επιπλέον, 

το συνοφρυωμένο ή σηκωμένο φρύδι μπορεί να μεταδώσει αποστροφή ή κρίση, που μπορεί να 

κάνει τον πελάτη να κλειστεί, ενώ το χαμόγελο σε κατάλληλες στιγμές δείχνει ανθρώπινη 

ζεστασιά που βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αναπτύσσει τη σχέση (Griffin, 2006). 

 

Εμπόδια Ενεργητικής ακρόασης 

Η αποτελεσματική ακρόαση βέβαια έχει και τις δυσκολίες της. Υπάρχει μια σειρά από συνήθειες 

που πολλοί από εμάς διατηρούμε και που κάνουν δύσκολη την ενεργητική ακρόαση σε μια 

συνομιλία. Τα ακόλουθα εμπόδια μπορούν να διακόψουν την επικοινωνία και πρέπει να 

αποφεύγονται: 

  Ερωτήσεις «Γιατί». Τείνουν να βάζουν τον συνομιλητή σε αμυντική στάση 

 Γρήγορες διαβεβαιώσεις, αναφέροντας φράσεις, όπως: «Μην ανησυχείτε για αυτό». 

 Παροχή συγκεκριμένων συμβουλών. Για παράδειγμα, "Νομίζω ότι το καλύτερο για εσάς 

είναι να μετακομίσετε σε υποβοηθούμενη διαβίωση." Θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί 

αλλάζει τη δυναμική της συνομιλίας. 

 Αναζήτηση πληροφοριών και πίεση στο άτομο να μιλήσει για κάτι για το οποίο προτιμά 

να μην μιλήσει. 



 

 

P. 120 of 174 

 

 Έκφραση οίκτου. Για παράδειγμα, «καημένε, ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις». Χρειάζεται να 

αποφεύγεται γιατί κάνει τον άλλον να αισθάνεται ότι τον λυπούμαστε.  

 Κήρυγμα. Για παράδειγμα, «Θα έπρεπε... " ή, «Δεν πρέπει .. ". Δεν χρειάζεται να το 

χρησιμοποιούμε γιατί φαίνεται ότι κάνουμε τον ειδικό στην κατάσταση. 

 Συνεχείς διακοπές στον λόγο του άλλου. Το να διακόπτουμε δείχνει ότι δεν μας 

ενδιαφέρει πραγματικά αυτό που λέει ο άλλος (Grohol, 2020) 

 

Επιπτώσεις από την αποτυχία εφαρμογής ενεργητικής ακρόασης  

Η παρουσία των εμποδίων στην ενεργητική ακρόαση ή η αποτυχία εφαρμογής της μπορεί να 

βιωθεί από τον πελάτη ως μία απόρριψη, αδιαφορία, έλλειψη εκτίμησης στο πρόσωπό του, 

απογοήτευση και κατά συνέπεια μπορεί να αποχωρήσει από τη συμβουλευτική διαδικασία.  

 

Ενεργητική ακρόαση: Τα Πρέπει και τα Μην.. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι σύμβουλοι χρειάζεται να: (Johnson, 2008): 

1. Δίνουν στο πρόσωπο που μιλάει όλη τους την προσοχή 

2. Ακούνε χωρίς να κρίνουν η να παίρνουν θέση σε ένα θέμα. 

3. Αποκτήσουν επίγνωση της κατάστασης από την πλευρά του άλλου. 

4. Επαναλάβουν τα λόγια του συνομιλητή χρησιμοποιώντας τα δικά τους λόγια, ώστε να 

δείξουν ότι έχουν κατανοήσει αυτά που αναφέρει (παράφραση). - Επαναλάβουν αυτό 

που άκουσαν για να ελέγξουν αν έχουν καταλάβει καλά το νόημα. Να χρησιμοποιούν τις 

ακριβείς λέξεις του ομιλητή όταν έχουν αμφιβολίες σχετικά με αυτά που άκουσαν.  

5. Να αντανακλούν το περιεχόμενο των όσων λέγονται στον πελάτη, ελέγχοντας αν έχουν 

κατανοήσει σωστά τα λεγόμενά του. Να αντανακλούν τα συναισθήματα και το 

περιεχόμενο των λεγομένων του πελάτη (π.χ. πώς αισθανθήκατε όταν…; Πώς σας 

επηρέασε αυτό…; Φαίνεται ότι αυτό σας έκανε να θυμώσετε πραγματικά). 

6. Να είναι όσο πιο ακριβείς μπορούν όταν συνοψίζουν το νόημα του πελάτη. 

7. Σε περίπτωση που η παράφρασή τους δεν είναι ακριβής ή απέχει από αυτά που 

εννοούσε ο πελάτης να προσπαθούν ξανά. 

8. Να επιτρέπουν στον πελάτη να ολοκληρώσει τις σκέψεις του χωρίς διακοπή. Αυτό 

συνήθως περιλαμβάνει σύντομες περιόδους σιωπής, π.χ. μερικά δευτερόλεπτα. Μπορεί 

να χρειαστεί κάποια εξάσκηση προτού μπορέσουν να μάθουν πόσο διάστημα είναι 

αρκετό να αναμένουν πριν προχωρήσουν σε κάποιου είδους απόκριση. Εάν δεν είναι 

σίγουροι, είναι πάντα καλύτερο να περιμένουν περισσότερη ώρα, παρά να μιλήσουν 

πολύ γρήγορα και να διακόψουν τις σκέψεις του πελάτη. 

9. Να δείξουν στον πελάτη ότι η προσοχή τους είναι συγκεντρωμένη σε εκείνον. Να 

διατηρούν βλεμματική επαφή, να γέρνουν ελαφρά προς τον πελάτη και να 

ανταποκρίνονται σε κάποιο αστείο με ένα χαμόγελο ή άλλη φυσική απόκριση. 

10. Να παρακινούν τον πελάτη να μιλήσει με διακριτικότητα και με μη απειλητικό τρόπο. 

Για παράδειγμα, μια δήλωση όπως "Αυτό είναι απελπιστικό", θα μπορούσε να 
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παραφραστεί ως: "Σας φαίνεται απελπιστικό αυτή τη στιγμή" ή μια δήλωση: "Δεν 

υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω", μπορεί να παραφραστεί ως "Δεν μπορείς βρείτε 

κάτι που θα το διορθώσει ». 

11. Μην προσπαθήσουν να πιέσουν τον ομιλητή να μιλήσει. Να επιτρέπουν τις σιωπές και 

να έχουν επίγνωση της γλώσσας του σώματος, να παρατηρούν αλλαγές και να 

ανταποκρίνονται ανάλογα. 

12. Ως το τελευταίο βήμα, αλλά όχι νωρίτερα, μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν 

παρόμοιες καταστάσεις που έχουν βιώσει ή τις δικές τους απόψεις για το θέμα. Μπορεί 

να μοιραστούν ακόμη και μια εντελώς διαφορετική γνώμη από αυτήν που εκφράστηκε, 

αρκεί αυτό το μοίρασμα εμπειριών να γίνει αφού έχουν καταλάβει με ακρίβεια αυτό 

που τους ανέφερε ο πελάτης.  

 

Αντίθετα, οι σύμβουλοι θα πρέπει να αποφεύγουν να: 

1. Μιλούν για τον εαυτό τους και να δείχνουν τις αντιδράσεις τους στα λεγόμενα ή ακόμη 

και να αποφεύγουν διάφορα σχόλια που γίνονται έστω και με καλή πρόθεση. 

2. Αλλάζουν το θέμα και να σκέφτονται τι θα πουν μετά. 

3. Προχωρούν σε συμβουλές, διάγνωση, κριτική ενός πελάτη. 

4. Αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή. Τα διαλείμματα από την επαφή με τα μάτια είναι 

φυσιολογικά και αναμενόμενα, αλλά η πλήρης έλλειψη οπτικής επαφής δείχνει έλλειψη 

προσοχής. 

5. χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο λέξεις τύπου "μμμ" ή "αχα" ή να παπαγαλίζουν 

τις λέξεις των πελατών. 

6. Προσποιούνται ότι έχουν καταλάβει το άτομο ή το νόημά των λεγομένων του αν δεν το 

έχουν καταλάβει. 

7. Αποσπάται η προσοχή τους από άλλες σκέψεις, γεγονότα ή αντικείμενα που βρίσκονται 

κοντά και έτσι να χάνουν την εστίαση. Η ονειροπόληση ενώ παριστάνουν ότι ακούνε 

μάλλον θα απογοητεύσει τον ομιλητή. 

8. επιτρέψουν στον πελάτη να μεταφερθεί σε ένα λιγότερο σημαντικό θέμα, επειδή 

αισθάνεται ότι ο σύμβουλος δεν καταλαβαίνει. 

9. Διορθώνουν, αλλάζουν αυτό που λέει ο πελάτης ή να τελειώνουν τις προτάσεις του 

πελάτη αντί γι’ αυτόν. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι μια πρόκληση, ιδιαίτερα όταν ο 

ομιλητής δίνει υπερβολικές ή άσχετες λεπτομέρειες όσο εξιστορεί την ιστορία του. Οι 

σύμβουλοι χρειάζεται να βάλουν τα δυνατά τους για να ενθαρρύνουν με ευγενικό τρόπο 

τον πελάτη να συνεχίσει την αφήγησή του.  

10. Γεμίζουν κάθε λεπτό με ομιλία. 

11. Παραβλέπουν τα δικά τους συναισθήματα στην δεδομένη κατάσταση 

12. Διακόπτουν μια πρόταση. Ακόμα κι αν υπάρχει μεγάλη παύση, θα πρέπει πρώτα να 

ενθαρρύνουν την ολοκλήρωση της σκέψης από τον ίδιο τον ομιλητή. 
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Μέθοδοι βελτίωσης δεξιοτήτων Ενεργητικής Ακρόασης  

 

Παιχνίδι ρόλων 

Το παιχνίδι ρόλων είναι μια γνωστική μέθοδος εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται σε μεγάλη 

ποικιλία πλαισίων και θεματικών περιοχών (Rao & Stupans, 2012). Ουσιαστικά, είναι η 

πρακτική, όπου αναλαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι συγκεκριμένους ρόλους - συνήθως αυτούς 

στους οποίους δεν είναι εξοικειωμένοι - και τους ερμηνεύουν κατά περίπτωση, με σκοπό την 

εκμάθηση του περιεχομένου του μαθήματος ή την κατανόηση «περίπλοκων ή διφορούμενων 

εννοιών» (Sogunro , 2004). Η ανάληψη ενός ρόλου είναι μια μέθοδος για την εφαρμογή 

συγκεκριμένων τρόπων αλληλεπίδρασης με άλλους σε μια φανταστική κατάσταση (Byrne, 1986) 

και την προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευομένων και την αύξηση των 

κινήτρων τους (Ladousse, 1995). Επιπλέον, ο Budden (2006) αναφέρει ότι το παιχνίδι ρόλων 

είναι μια δραστηριότητα ομιλίας όταν βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση κάποιου άλλου ή όταν 

τον βάζουμε σε φανταστική κατάσταση. 

Όταν οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τις δεξιότητες που έχουν μάθει στη θεωρία στην πράξη, 

αυτό δημιουργεί μια βαθύτερη γνωστική σύνδεση με το υλικό, κάνοντας πιο εύκολη τη 

διαδικασία της μάθησης (Johnson & Johnson, 1997). Τέλος, η χρήση παιχνιδιού ρόλων ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αλλάξουν συμπεριφορά και να 

χρησιμοποιήσουν τις βέλτιστες πρακτικές σε πραγματικό περιβάλλον (Beard, et al., 1995). 

Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

ενεργητικής ακρόασης, καθώς μπορούν να εξασκηθούν στις τεχνικές που έχουν μάθει. 

Εμπλεκόμενοι σε παιχνίδι ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε ένα 

δεδομένο πρόβλημα, σκέφτονται θέματα και απόψεις άλλων, ερμηνεύουν τη συνάφεια των 

θεωρητικών ιδεών τοποθετώντας τις σε πραγματικό περιβάλλον και βιώνουν την 

πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων (Pavey και Donoghue, 2003) 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση του Aspegren (1999) σχετικά με το πώς οι φοιτητές ιατρικής 

μαθαίνουν καλύτερα τις επικοινωνιακές και ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης αποκάλυψαν ότι 

η βιωματική εκπαίδευση, μέρος της οποίας είναι το παιχνίδι ρόλων, παρήγαγε πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα από μια απλή μονόδρομη διδασκαλία. 

 

 

Ενεργητική ακρόαση και Ενσυνειδητότητα 

Τόσο η ενεργητική ακρόαση όσο και η ενσυνειδητότητα εστιάζουν στη σημασία της προσοχής 

και στον προσανατολισμό στο παρόν. Επειδή αλληλεπικαλύπτονται εννοιολογικά, οι Shapiro και 

Mariels (2013) πρότειναν ότι η ενσυνείδητη παρακολούθηση, η οποία αποτυπώνεται με την 

παρατήρηση και τη συνειδητή δράση στο τώρα,  πρέπει να προβλέπει την ενεργητική ακρόαση, 

επειδή η ενσυνείδητη προσοχή ενθαρρύνει τον ακροατή να προσανατολιστεί στο άλλο άτομο 
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και να παραμείνει παρών. Ως μεταγνωστική ικανότητα που επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά, 

η ενσυνείδητη προσοχή ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν όχι μόνο τη δική τους 

συναισθηματική κατάσταση στην παρούσα στιγμή, αλλά επίσης τους κατευθύνει σε στιγμιαία 

ερεθίσματα με έναν τρόπο που δείχνει περιέργεια, ανοιχτότητα και αποδοχή (Bishop et al., 

2004). Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα πρέπει να διέπουν την ενεργητική ακρόαση, η 

οποία απαιτεί από το άτομο να παρακολουθεί τα ερεθίσματα για να κατανοήσει τις 

πληροφορίες και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο άλλο άτομο. 
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4.2 Προτεινόμενες δραστηριότητες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων Ενεργητικής 

Ακρόασης  

 

Δραστηριότητα 1 – Μελέτη περίπτωσης:  Haldi ο αιτών άσυλο 

 

Τύπος δραστηριότητας: Μελέτη περίπτωσης- Παιχνίδι ρόλου  

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενου να κάνουν 

παράφραση σε αυτό που τους λένε λεπτομερώς, έτσι ώστε ο πελάτης τους να έχει την ευκαιρία 

να ακούσει τον εαυτό του να εκφράζει τα προβλήματά του/της και τα συναισθήματα που 

σχετίζονται με αυτά. Βοηθά επίσης τους συμβούλους να κάνουν περίληψη αποτελεσματικά. 

Έχοντας την ευκαιρία να παίξουν και τους δύο ρόλους και να συγκρίνουν την εμπειρία τους, οι 

σύμβουλοι μπορούν να δουν από μόνοι τους πώς η ενεργός ακρόαση μπορεί να ωφελήσει τη 

συμβουλευτική.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (3 ή περισσότερα άτομα) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Σενάριο & Ερωτήσεις για συζήτηση  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε μικρές ομάδες 3 ατόμων. Σε κάθε ομάδα θα υπάρχουν 3 

ρόλοι: Πελάτης, Σύμβουλος, Παρατηρητής. Όλοι θα διαβάσουν  το σενάριο (διαθέσιμο στην 

πλατφόρμα STRENGTh διαδικτυακά και σε εκτυπώσιμη μορφή). Κάθε πελάτης θα έχει έναν 

σύμβουλο και έναν παρατηρητή. Καλέστε τους συμβούλους θα μπουν στον ρόλο του πελάτη 

(Haldi) να περιγράψουν τις προσπάθειές τους να βρουν δουλειά και να εκφράσουν τον θυμό, 

την απογοήτευσή τους και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους εργοδότες της χώρας υποδοχής 

που δεν είναι πρόθυμοι να προσλάβουν μετανάστες. Οι εκπαιδευόμενοι που είναι στο ρόλο του 

συμβούλου προσπαθούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να εκφράσουν το πρόβλημά τους και 

να τους ενθαρρύνουν να μιλήσουν, εφαρμόζοντας όσες περισσότερες τεχνικές ακρόασης 

μπορούν, όπως η περίληψη, η ανίχνευση, η παράφραση, κ.λπ. Ο παρατηρητής κρατά σημειώσεις 

για τις τεχνικές που ο εφαρμόζει ο σύμβουλος και τα στοιχεία που διευκολύνουν τη διαδικασία 

της συμβουλευτικής. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν και στους 3 ρόλους. Κάθε παιχνίδι ρόλων πρέπει να διαρκεί 

περίπου 5-10 λεπτά. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες συνοψίζουν πόσο καλά ο σύμβουλος 

εφάρμοσε στρατηγικές ενεργητικής ακρόασης. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιβλέπει τη διαδικασία και σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορεί να 

παρέμβει για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, όλοι οι 

συμμετέχοντες συγκεντρώνονται για να μοιραστούν την εμπειρία τους. 
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Οδηγίες: Διαβάστε προσεκτικά το σενάριο και προσπαθήστε να εφαρμόσετε τεχνικές 

ενεργητικής ακρόασης σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτή σας.  

Σενάριο: Haldi ο αιτών άσυλο  

    «Ο Haldi χρειάζεται να βρει εργασία στην χώρα υποδοχής, ώστε να πείσει τις αρχές να του 

παραχωρήσουν άσυλο. Έχει προσπαθήσει να βρει εργασία επανειλημμένως, αλλά χωρίς 

επιτυχία και γι’ αυτό είναι απεγνωσμένος. Στη συμβουλευτική συνεδρία με τη Δέσποινα 

εκφράζει τον θυμό, την απογοήτευσή του και την έλλειψη εμπιστοσύνης στους εργοδότες της 

χώρας, που δεν θέλουν να προσλάβουν μετανάστες στην επιχείρησή τους. Νιώθει ότι όλοι στη 

χώρα είναι εχθρικοί και προκατειλημμένοι απέναντι στους μετανάστες».  

Ερωτήσεις για συζήτηση: Aφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάθε role playing, η ομάδα θα 

πρέπει να αφιερώσει μερικά λεπτά για να συζητήσουν πόσο κοντά ήταν ο σύμβουλος σε αυτά 

που ανέφερε ο πελάτες και να ελέγξουν ποιες από τις τεχνικές ενεργούς ακρόασης εφάρμοσε 

αποτελεσματικά. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες αλλάζουν ρόλους και επαναλαμβάνουν την 

διαδικασία. Όταν όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν ολοκληρώσει την άσκηση μπαίνοντας σε 

όλους τους ρόλους, μπορούν να μοιραστούν με τους υπόλοιπους την εμπειρία τους.  

Τεχνικές ενεργούς ακρόασης:  

Χτίσιμο σχέσης 

Επίδειξη ενδιαφέροντος 

Σύντομες λεκτικές παροτρύνσεις 

Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις  

Συγκεκριμένες ερωτήσεις  

Παράφραση 

Αποφυγή κριτικής 

Επαναδιατύπωση 

Περίληψη 

Αντανάκλαση 

Ανατροφοδότηση 

Υποστήριξη 

Έλεγχος αντιλήψεων 

Μοίρασμα κοινών εμπειριών 

 

 



 

 

P. 126 of 174 

 

Δραστηριότητα 2 – Ερωτήσεις επεξήγησης έναντι ερωτήσεων διερεύνησης 

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική δραστηριότητα 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να κάνει τους συμμετέχοντες να δουν τη 

διαφορά μεταξύ ερωτήσεων διερεύνησης και διευκρίνισης και να δουν στην πράξη πώς αυτές 

οι ερωτήσεις λειτουργούν ως κίνητρα για τον πελάτη να μιλήσει για γεγονότα και συναισθήματα 

που ένα άτομο δεν θα αισθανόταν άνετα να εκφράσει. Με αυτές τις ερωτήσεις πελάτης 

καθίσταται ικανός να προσδιορίσει τις αιτίες ενός προβλήματος και να βρει λύσεις σε αυτό ή να 

λύσει ένα δίλημμα ζωής, καθώς είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται βαθιά για τα δύσκολα 

ζητήματα που τον απασχολούν. 

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά είναι περισσότερο 

αποτελεσματική αν γίνει σε ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τις 

ερωτήσεις μόνοι τους  ή σε μικρές ομάδες και στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν όλοι μαζί 

τις απόψεις τους.  

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: Ο κατάλογος με τις ερωτήσεις (link) 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά υπενθυμίστε στους εκπαιδευόμενους τη διαφορά μεταξύ ερωτήσεων αποσαφήνισης και 

διερεύνησης και στη συνέχεια ενημερώστε τους ότι θα τους δοθεί μια λίστα ερωτήσεων, την 

οποία πρέπει να τις κατηγοριοποιήσουν σε 2 ομάδες: διερεύνηση και αποσαφήνιση. Μπορούν 

να το κάνουν μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες (2-3 άτομα). Όταν τελειώσουν την κατηγοριοποίηση, 

επιστρέφουν σε μια ομάδα για να μοιραστούν τις σκέψεις τους τους. 

 

Οδηγίες:  

Στην άσκηση που ακολουθεί πείτε αν η ερώτηση είναι διευκρινιστική/αποσαφήνισης* ή 

διερευνητική**. 

*Οι ερωτήσεις αποσαφήνισης (διευκρινιστικές) είναι απλώς ερωτήσεις που επιβεβαιώνουν 

κάποιο γεγονός. Διευκρινίζουν το πρόβλημα ή το δίλημμα. Έχουν σύντομες απαντήσεις και δεν 

παρέχουν τροφή για σκέψη στον χρήστη. Κάποιος μπορεί να εντοπίσει τη διαφορά μεταξύ μιας 

διευκρινιστικής και μιας διερευνητικής ερώτησης, διότι για να απαντήσει σε μια διευκρινιστική 

ερώτηση, ο πελάτης δεν χρειάζεται να σκεφτεί σε βάθος. 
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** Οι ερωτήσεις διερεύνησης είναι ερωτήσεις ανοικτού τύπου που σκοπεύουν να κάνουν τον 

πελάτη να σκεφτεί βαθύτερα το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν μια ερώτηση διερεύνησης δεν έχει 

αυτό το αποτέλεσμα, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συμπέρασμα του συμβούλου ή μια πρόταση, 

όπως για παράδειγμα: «Δεν νομίζετε ότι πρέπει ...».  

Μια καλή ερώτηση διερεύνησης θα πρέπει να επιτρέπει πολλαπλές απαντήσεις, να παρακινεί 

τον πελάτη για την επίλυση του προβλήματος ή του διλήμματος και την τόνωση της σκέψης. 

 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 

 

Ερωτήσεις 

Υπάρχει κάτι που σας αρέσει ιδιαίτερα στις σπουδές σας;  

Έχετε συγκάτοικο;  

Πώς επιλέξατε το συγκεκριμένο πεδίο σπουδών;  

Είστε ευχαριστημένοι με αυτό που σπουδάζετε; Γιατί;  

Σε ποιο θέμα είχατε καλύτερη απόδοση φέτος;  

Ανησυχείτε για κάτι αυτήν την περίοδο;  

Πώς αισθάνεστε όταν συμμετέχετε σε εξετάσεις;  

Πόσο καιρό σπουδάζετε σε αυτό το κολέγιο;  

Σε ποιο έτος σπουδών βρίσκεσαι;  

Έχετε αδέρφια;  

Πόσο χρόνο μελετάς την εβδομάδα;  

Θα μοιραζόσασταν κάποιο πρόβλημα με τους γονείς σας; Γιατί;  

Ποια είναι τα χόμπι σου?  

Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να μου περιγράψετε μια συνηθισμένη μέρα κολλεγίου σας;  

Τι θα θέλατε να γίνετε όταν τελειώσετε το κολέγιο; Ποια είναι τα σχέδιά σας μετά την 
αποφοίτησή σας;  
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Θα μπορούσατε να μου πείτε περισσότερα για τη σχέση με τους γονείς σας;  

Πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας με την οικογένειά σας;  

Φανταστείτε ότι υπήρχε ένα κουτί στο κολέγιο όπου κάθε μαθητής μπορούσε να βάλει ένα χαρτί 
με ένα από τα παράπονά του σχετικά με το κολέγιο που περιγράφεται γραπτώς. Τι θα έγραφες 
εσύ;  

Μπορείτε να σκεφτείτε πιθανές λύσεις για την εξάλειψη του προβλήματος που αναφέρατε;  

Ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας σου;  

Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου;  

Σε ποιο σχολείο φοιτήσατε;  

Πού ζούσατε με την οικογένειά σας πριν πάτε στο κολέγιο;  

Είχατε συζητήσει ποτέ με κάποιον εκπαιδευτικό ένα θέμα που σας απασχολεί;  

Σου δίνουν οι γονείς σου χαρτζιλίκι; 

Σας έχει συμβεί κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε αν μπορούσατε;   

Είστε ικανοποιημένοι από την επίδοσή σας ως μαθητής; Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να 
αλλάξετε;  

Έχεις φίλους στο κολέγιο;  

Τι είδους πληροφορίες θα μοιραζόσασταν μαζί τους;  

Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος?   

Διατηρείτε επαφή με κάποιον φίλο σας από το σχολείο;   

Τι φοβάστε περισσότερο ότι θα συμβεί εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει;  

Έχεις δουλέψει ποτέ;  

Θα θέλατε να δουλεύετε σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ενώ σπουδάζετε;  

Πες μου περισσότερα για τα παιδικά σου χρόνια. Διηγήσου ένα περιστατικό που θυμάσαι με 
νοσταλγία καθώς και μια ντροπιαστική στιγμή;   

Υπάρχει κάτι που σας ενοχλεί στο περιβάλλον του κολλεγίου; Γιατί;   

Έχεις κοπέλα/ αγόρι;   
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Πόσο εύκολη ήταν αυτή η δραστηριότητα; 

 Είχατε δυσκολία να διακρίνετε μεταξύ διευκρινιστικών και διερευνητικών 

ερωτήσεων; 

 Τι μάθατε από τη δραστηριότητα αυτή; 
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Δραστηριότητα 3 – Παιχνίδι ρόλου με χρήση ερωτήσεων, αντανάκλασης και παράφρασης 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συμβούλους να 

χρησιμοποιήσουν διευκρινιστικές και ανοιχτές ερωτήσεις στη συμβουλευτική διαδικασία σε 

πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Οι συμμετέχοντες μ’ αυτόν τον τρόπο βιώνουν από πρώτο 

χέρι τι αντίκτυπο έχουν οι παραπάνω τεχνικές στη συμβουλευτική διαδικασία και εντοπίζουν 

τις δυσκολίες. Μαθαίνουν επίσης να αντανακλούν και να παραφράζουν αποτελεσματικά, 

καθώς λαμβάνουν ανατροφοδότηση από συναδέλφους τους συμβούλους. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (εργασία σε ζευγάρια) 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: 4 δηλώσεις  

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 ατόμων και δώστε τους τις 4 δηλώσεις, 

εξηγώντας τους ότι αυτές οι δηλώσεις έχουν γίνει σε πραγματικά περιστατικά από πραγματικούς 

πελάτες. Στη συνέχεια, καλέστε τους να πάρουν τους ρόλους του συμβούλου και του πελάτη. 

Καθένας θα λάβει 2 δηλώσεις ως σύμβουλος και 2 ως πελάτης. Στην περίπτωση του συμβούλου, 

θα τον ενημερώσετε ότι πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένες τεχνικές ενεργητικής ακρόασης ως 

εξής: 

1. διευκρινιστική ερώτηση για κάθε δήλωση 

2. 2 ανοιχτές ερωτήσεις που θα ενθάρρυναν τον πελάτη να ανοιχτεί και να δώσει πληροφορίες 

(να παίξουν τον διάλογο) 

3. αντανάκλαση και παράφραση λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο καθώς και τα 

συναισθήματα που εκφράζονται στις λέξεις του πελάτη. 

Όταν και οι δύο εκπαιδευόμενοι τελειώσουν το ρόλο τους, επιστρέφουν σε ομάδα για να 

μοιραστούν την εμπειρία τους με τους άλλους εκπαιδευόμενους. 

 

 

Οδηγίες:  Θα σας δοθούν 4 δηλώσεις που έχουν κάνει οι πελάτες σε πραγματικά περιστατικά. 

Διαβάστε τις και μετά εργαστείτε σε ζευγάρια. Το ένα άτομο θα είναι ο σύμβουλος και το άλλο 

ο πελάτης για τις 2 δηλώσεις και στη συνέχεια θα αλλάξουν ρόλους για τις άλλες 2 δηλώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ως σύμβουλος θα πρέπει: 

α. να κάνετε μια επιτυχημένη διευκρινιστική ερώτηση για κάθε δήλωση 
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β. να κάνετε δύο ανοιχτές ερωτήσεις που θα ενθάρρυναν τον πελάτη σας να ανοιχτεί και να 

δώσει πληροφορίες. Να παίξετε τον διάλογο. 

γ. να χρησιμοποιήσετε την αντανάκλαση και την παράφραση  λαμβάνοντας υπόψη το 

περιεχόμενο καθώς και τα συναισθήματα που εκφράζονται στις λέξεις του πελάτη σας. 

 

 

Δηλώσεις: 

1: Έχω κολλήσει με τις σπουδές μου. Βγαίνω με τους φίλους μου κάθε μέρα. Επίσης δεν 

παρακολουθώ τα μαθήματα εσκεμμένα. 

2: Είμαι θυμωμένη με τη μητέρα μου. Δεν με αποδέχεται όπως είμαι. Δεν επαινεί ποτέ την 

πρόοδό μου, τους βαθμούς μου ούτε ακόμη κι όταν κέρδισα μετάλλιο. Αλλά πάντα επαινεί τον 

μικρό μου αδερφό! 

3: Έχω πάθος για το βόλεϊ και είμαι καλός στις ξένες γλώσσες, αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ 

επαγγελματικά με τις ξένες γλώσσες σε αντίθεση με τους γονείς μου. 

4: Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Δεν με νοιάζει το μέλλον. Δεν υπάρχει τίποτα που να μου αρέσει 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία στις καταστάσεις που παίξατε στο παιχνίδι ρόλων. Αν 

ναι ποιες ήταν αυτές (ως σύμβουλος και ως πελάτης επίσης); 

 Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα αν είχατε την ευκαιρία ή 

άλλες τεχνικές που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε; 

 Ποια είναι τα συναισθήματά σας κατά τη διαδικασία; 
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Δραστηριότητα 4 – Αντανάκλαση συναισθηματικών αναγκών και παράφραση  

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου 

Εκπαιδευτικός στόχος: Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους 

στην άσκηση της παράφρασης και στην αντανάκλαση όχι μόνο της λεκτικής διατύπωσης του 

πελάτη, αλλά και των συναισθήματα, των εκφράσεις του προσώπου, της γλώσσας του σώματος, 

της στάσης του σώματος και του τόνου της φωνής του. Η παράφραση είναι το κλειδί για την 

οικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και για την αποκάλυψη των θεμάτων που θα 

συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής. Ο πελάτης πρέπει να ακούει τι έχει εκφράσει 

μέσω του συμβούλου και αυτό τον βοηθά να κατανοήσει καλύτερα την περίπτωσή του / της 

καθώς και τις ανάγκες του σε μια πιο ρεαλιστική βάση 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (2 άτομα ή περισσότερα- εργασία σε ζευγάρια) 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: Οι 14 δηλώσεις   

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες 2 ατόμων και δώστε τους τις 14 δηλώσεις, οι οποίες 

είναι δηλώσεις από πραγματικά περιστατικά. Εξηγήστε ότι ο καθένας από αυτούς πρέπει να 

μπει και στους δύο ρόλους, αυτόν του πελάτη (που εκφράζει τις δηλώσεις μία προς μία) και του 

συμβούλου, που θα κάνει παράφραση εστιάζοντας στο εκφρασμένο συναίσθημα σε κάθε 

περίπτωση. Κάθε ένας από τους εκπαιδευόμενους επιλέγει 7 δηλώσεις (διαφορετικές από τις 

δηλώσεις του άλλου) για το παιχνίδι ρόλων. 

Όταν τελειώσετε το παιχνίδι ρόλων, συγκεντρώστε όλους τους εκπαιδευόμενους σε μια ομάδα 

για να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

 

 

Οδηγίες:  Θα μπείτε στον ρόλο του πελάτη και θα εκφράσετε τις δηλώσεις που σας δίνονται μία 

προς μία. Το άτομο δίπλα σας αναλαμβάνει το ρόλο του συμβούλου και προσπαθεί να 

παραφράσει τη διατύπωσή σας δείχνοντάς σας ότι έχει αντιληφθεί το συναίσθημα που έχετε 

εκφράσει. Στη συνέχεια αλλάζετε ρόλους. Θα επιλέξετε 7 δηλώσεις ο καθένας για τον ρόλο του 

πελάτη. 

Για παράδειγμα: 

Πελάτης: Μου είπε ότι επρόκειτο να με βοηθήσει, αλλά δεν το έκανε. Μου είπε ψέματα. 

Σύμβουλος: Αισθάνεστε προδομένος επειδή ο φίλος σας αθέτησε την υπόσχεσή του να σας 

βοηθήσει; 
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Δηλώσεις: 

1) Ο πατέρας μου με υποτιμά συνεχώς. Τον μισώ. 

2) Άκουσα τη μαμά μου να λέει ότι θα ήθελε να μην γεννηθώ ποτέ. 

3) Ο φίλος μου διέδωσε τη φήμη ότι του πήρα την κοπέλα του. Δεν αντέχω. 

4) Ο συνάδελφός μου με κατηγορεί για πράγματα που δεν έχω κάνει ποτέ. 

5) Παρουσίαζα τη μελέτη μου στους συναδέλφους μου κι εκείνη την ώρα μπήκε το αφεντικό και 

πάγωσα. 

6) Η γυναίκα μου μου είπε ότι ήμουν μια απογοήτευση στη ζωή της. Ήθελα να ανοίξει η γη και 

να με καταπιεί. 

7) Πήρα κακούς βαθμούς και η μαμά μου είπε ότι περίμενε περισσότερα από εμένα. Απλά 

έφυγα. 

8) Το αφεντικό μου είπε μπροστά σε όλους ότι θα πάρω προαγωγή. Τώρα  όμως κάνει ότι δεν 

με βλέπει, ενώ η προαγωγή δόθηκε σε έναν νεαρό με πολύ λιγότερη εμπειρία. 

9) Δεν ξέρω ποιο πεδίο σπουδών να ακολουθήσω. Μου αρέσει η φυσική αλλά θα ήθελα επίσης 

να γίνω γιατρός. 

10) Ζω στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά εξακολουθώ να θεωρούμαι αλλοδαπός. Το 

αφεντικό δίνει συνεχώς προαγωγή σε ντόπιους με χαμηλότερα προσόντα και εμπειρία από 

εμένα. Πρέπει να παραιτηθώ ή να ζητήσω ευγενικά περισσότερα στη δουλειά μου; 

11) Απολύθηκα. Είμαι 48 χρονών. Δεν θα ξαναβρώ δουλειά. 

12) Δεν γνωρίζω κανέναν σε αυτήν την πόλη, όπου ήρθαμε πριν ένα μήνα επειδή βρήκε ο 

σύζυγός μου δουλειά. 

13) Δεν μου αρέσει η δουλειά μου. Όλα είναι βαρετά. 

14) Κανείς δεν μου μιλάει στην τάξη και άκουσα κάποιον να ψιθυρίζει ότι δεν τους αρέσω. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Καταφέρατε να κάνετε σωστή αντανάκλαση αυτών που εξέφρασε ο πελάτης σας; 

 Ως πελάτης, θεωρείτε ότι ο σύμβουλος απέδωσε τα συναισθήματα και τις λέξεις σας με 

ακρίβεια; 

 Τί συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν από την διαδικασία; 
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Δραστηριότητα 5: Ακρόαση λέξη προς λέξη  

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική δραστηριότητα 

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να μάθουν να ακούν κάθε λέξη της 

ομιλίας του άλλου. Πρέπει να ακούσουν με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι πληροφορίες που 

παρέχονται από τον ομιλητή να είναι διαθέσιμες στον ακροατή όπως ακριβώς είναι, χωρίς 

υποθέσεις. Αυτή η άσκηση βοηθά τον εκπαιδευόμενο να είναι ακριβής όταν ακούει τους 

άλλους. 

Χαρακτηριστικά:  Ομαδική δραστηριότητα (εργασία σε ζευγάρια)  

Διάρκεια: 45 λεπτά 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια εξηγώντας τους τις Οδηγίες της δραστηριότητας. 

Και οι δύο συμμετέχοντες πρέπει να μπουν και στους δύο ρόλους (ακροατής και ομιλητής). 

Όταν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν την δραστηριότητα, καλέστε τους στην ομάδα για να 

μοιραστούν την εμπειρία τους. 

 

Οδηγίες:  

Χωριστείτε σε ζευγάρια. Ο ένας θα είναι ο ομιλητής και ο άλλος ο ακροατής. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε τη συνομιλία πάνω σε ένα σημαντικό θέμα για σας (π.χ μια άσχημη εμπειρία, ένα 

περιστατικό συναισθηματικά έντονο). Ο ακροατής θα πρέπει να εστιάσει σε αυτά που λέει ο 

ομιλητής, χωρίς να ασκεί κριτική ή να βγάζει συμπεράσματα. Ο ομιλητής αναφέρει δύο μικρές 

προτάσεις που συνθέτουν ένα νόημα. Ο ακροατής ρωτάει επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις 

αυτολεξεί, χωρίς να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από αυτά που αναφέρθηκαν. Στη συνέχεια 

ο ομιλητής αναφέρει άλλες δύο προτάσεις και ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Στο τέλος, ο 

ομιλητής αναφέρει 5 προτάσεις κι ο ακροατής τις επαναλαμβάνει.  

Αφού τελειώσει η διαδικασία γίνεται εναλλαγή ρόλων κι ο ακροατής γίνεται τώρα ομιλητής και 

ξεκινάει απ’ την αρχή η διαδικασία. Στο τέλος του παιχνιδιού ρόλων, καλείστε να συνθέσετε τι 

μάθατε από την διαδικασία να ακούτε αυτά που λέει ο συνομιλητής σας αυτολεξεί.  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Τί μάθατε/συνειδητοποιήσατε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα;  

 Πώς εξελίχθηκε η δραστηριότητα; Υπήρχαν δυσκολίες; 

 Τα καταφέρατε να επαναλάβετε όλες τις ερωτήσεις αυτολεξεί; 

 Ως ομιλητής, πώς νιώσατε όταν ακούγατε τις σκέψεις σας από τον ακροατή σας; 
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Δραστηριότητα 6 – Αναδιατύπωση του διλήμματος 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλου 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να εξοπλίσει τον εκπαιδευόμενο με τη 

δεξιότητα να αντανακλά αποτελεσματικά το δίλημμα του πελάτη του όσο πιο καθαρά και όσο 

πιο ξεκάθαρα γίνεται. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στον πελάτη να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής πριν λάβει την απόφασή του/της, σκεπτόμενος/η τα 

πιθανά αποτελέσματα με λογικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης αισθάνεται πολύ 

περισσότερο ότι έχει την κατάσταση υπό τον έλεγχό του. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα ( 2 άτομα- εργασία σε ζευγάρια) 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: Οι 6 δηλώσεις   

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 ατόμων και δώστε τους τις 6 δηλώσεις. 

Εξηγήστε ότι καθένας από αυτούς πρέπει να μπει και στους δύο ρόλους, αυτόν του πελάτη (που 

εκφράζει τις δηλώσεις μία προς μία) και του συμβούλου, κάνοντας αντανάκλαση και και 

προσπαθώντας να αναδιατυπώσει το δίλημμα του πελάτη. Κάθε ένας από τους 

εκπαιδευόμενους επιλέγει 3 δηλώσεις (διαφορετικές από τις δηλώσεις του άλλου) για να παίξει 

το ρόλο του συμβούλου. 

Όταν τελειώσετε το παιχνίδι ρόλων, συγκεντρώστε όλους τους εκπαιδευόμενους σε μια ομάδα 

για να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

 

 

Οδηγίες:  Μπαίνετε στο ρόλο του πελάτη και εκφράζετε τις δηλώσεις που σας δίνονται μία προς 

μία. Το άτομο δίπλα σας παίρνει το ρόλο του συμβούλου και προσπαθεί να σας βοηθήσει να 

λύσετε το δίλημμα,  αναδιατυπώνοντάς το για να σας κάνει να σκεφτείτε ανοιχτά τις επιλογές 

που έχετε. Παίξτε τον διάλογο. Αλλάξτε ρόλους (επιλέξτε 3 δηλώσεις ο καθένας για να που θα 

τις χειριστεί ως σύμβουλος) 

Παράδειγμα: 

Πελάτης: «Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να κάνω μεταπτυχιακό ή να επιλέξω να βρω μια 

δουλειά που σχετίζεται με τις προπτυχιακές μου σπουδές». 

Σύμβουλος: Αν κατάλαβα καλά, το δίλημμα σας είναι αν προτιμάτε να κάνετε μεταπτυχιακό ή 

να βρείτε μια δουλειά που σχετίζεται με τις προπτυχιακές σας σπουδές; 
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Δηλώσεις 

1) Ζω στη χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά εξακολουθώ να θεωρούμαι αλλοδαπός. Το 

αφεντικό δίνει συνεχώς προαγωγή σε ντόπιους με χαμηλότερα προσόντα και εμπειρία από 

εμένα.  Πρέπει να παραιτηθώ ή να ζητήσω ευγενικά περισσότερα στη δουλειά μου; 

2) Οι σπουδές στο εξωτερικό θα ανοίξουν τους ορίζοντές μου και τις μελλοντικές μου 

προοπτικές σταδιοδρομίας, αλλά είναι μάλλον ακριβές. 

3) Η συγκατοίκηση με τον φίλο μου θα μου εξοικονομήσει χρήματα, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα 

επικεντρωθώ στις σπουδές μου μένοντας μαζί του. 

4) Η παραίτηση από τη δουλειά θα με σώσει από τη ρουτίνα, αλλά δεν ξέρω αν θα βρω κάτι 

ενδιαφέρον και αξιόλογο σύντομα. 

5) Έχω μια σταθερή δουλειά με ικανοποιητικό μισθό. Το να ξεκινήσω μια επιχείρηση μόνος μου 

δεν με φοβίζει γιατί γνωρίζω τη δουλειά, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει σταθερό εισόδημα. 

6) Δεν αισθάνομαι αρκετά καλά για να ακολουθήσω καριέρα σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω αν 

θα πρέπει να ψάξω σχετική εργασία ή να γραφτώ σε ένα νέο σχετικό σεμινάριο κατάρτισης; 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Καταφέρατε να αναδιατυπώσετε το δίλημμα του πελάτη; 

 Ποια είναι τα συναισθήματα και οι παρατηρήσεις σας από την διαδικασία; 
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Δραστηριότητα 7 – Ερωτήσεις διερεύνησης μέσα από παράφραση 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση παράφρασης δεν αποσκοπεί μόνο στην επιτυχή 

αναδιατύπωση των όσων λέγονται, αλλά και στην παρακίνηση του πελάτη να προχωρήσει σε 

περαιτέρω αποκαλύψεις σχετικά με το τι τον/την απασχολεί και τα συναισθήματά του/της 

σχετικά με αυτό το θέμα. Ενθαρρύνοντας τον πελάτη να μιλήσει, βοηθιέται να λάβει μια 

τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το ποια δράση ή σχέδιο ενεργειών του/της ταιριάζει 

καλύτερα και να λύσει τυχόν διλήμματα ή θέματα αναποφασιστικότητας που μπορεί να έχει. 

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά δουλεύει καλύτερα σε 

ομάδες. 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: Ο κατάλογος με τις 10 δηλώσεις   

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Σε περίπτωση ατομικής δραστηριότητας: Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους 

δοθούν 10 δηλώσεις για τις οποίες θα πρέπει να παραφράσουν το περιεχόμενό τους 

χρησιμοποιώντας μια παρακινητική διερευνητική ερώτηση. Όταν τελειώσουν τη δραστηριότητα, 

επιστρέφουν στην ομάδα για να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

Ομαδική δραστηριότητα: Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια και δώστε τους τις 10 

δηλώσεις, στις οποίες πρέπει να παίξουν ρόλους (σύμβουλος και πελάτης). Ενημερώστε τους ότι 

ο καθένας από αυτούς πρέπει να παίξει και τους δύο ρόλους, κάνοντας παράφραση του 

περιεχομένου της δήλωσης χρησιμοποιώντας μια παρακινητική ερώτηση. Καθένας από τους 

εκπαιδευόμενους θα επιλέξει 5 δηλώσεις (διαφορετικές από τις δηλώσεις του άλλου) για να 

παίξει το ρόλο του πελάτη. Όταν ολοκληρώσουν το παιχνίδι ρόλων, ζητήστε από όλους τους 

εκπαιδευόμενους να συγκεντρωθούν σε μια ομάδα να μοιραστούν την εμπειρία τους. 

 

Οδηγίες:  

Διαβάστε προσεκτικά κάθε μια από τις δηλώσεις και προσπαθήστε να παραφράσετε το 

περιεχόμενό της γράφοντας μια διερευνητική ερώτηση που δίνει κίνητρο στον πελάτη να 

μιλήσει περισσότερο. 

Σε περίπτωση που κάνετε την άσκηση σε ζευγάρια, μπείτε στον ρόλο του πελάτη και εκφράστε 

τις δηλώσεις που δίνονται μία προς μία. Το άτομο δίπλα σας αναλαμβάνει το ρόλο του 

συμβούλου και προσπαθεί να παραφράσει αυτό που επικοινωνείτε (ως πελάτης) 
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χρησιμοποιώντας μια διερευνητική ερώτηση που σας δίνει κίνητρο να μιλήσετε περισσότερο. 

Στη συνέχεια αλλάζετε ρόλους (κάθε άτομο επιλέγει 5 δηλώσεις) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:  

Πελάτης: Θα ήθελα να αποκτήσω υψηλότερη θέση ευθύνης στον οργανισμό μου. 

Σύμβουλος: Λέτε ότι θα θέλατε περισσότερες ευθύνες; 

 

Δηλώσεις 

1) Νιώθω ανασφάλεια δουλεύοντας ως ελεύθερη επαγγελματίας μου γιατί το εισόδημά μου 

δεν είναι σταθερό 

2) Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω αν αποδεχτώ αυτήν την προσφορά εργασίας που συνεπάγεται 

ότι θα πρέπει να φτάσω σε έναν πιο απαιτητικό στόχο -σχεδόν διπλές- πωλήσεις 

3) Καμία επιλογή δεν με ικανοποιεί. Πρέπει να ψάξω για κάτι καινούργιο. 

4) Το να σπουδάσω οικονομικά θα με αναγκάσει να δουλεύω σε γραφείο, ενώ εμένα μου 

αρέσουν τα ταξίδια 

5) Το να βρω εργασία αμέσως μετά την αποφοίτηση είναι μια πολύ καλή επιλογή, αλλά νομίζω 

ότι θέλω να μάθω κι άλλα μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα. 

6) Ο κόσμος λέει ότι η εργασία ως γραμματέας δεν έχει πια τόση ζήτηση. Αλλά σε αυτό είμαι 

ικανή. 

7) Θέλω να κάνω τη δική μου οικογένεια, αλλά δεν βγάζω αρκετά για να κάνω το βήμα. 

8) Το διαζύγιο θα μου δημιουργήσει πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες. 

9) Δεν έχω διάθεση να πάω στη δουλειά. Βαριέμαι. 

10) Δεν μου αρέσει τίποτα. Δεν ξέρω τι να σπουδάσω. 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

 Καταφέρατε να κάνετε τη σωστή διερευνητική ερώτηση; 

 Ήταν εύκολο για όλους να χρησιμοποιήσουν τη σωστή ερώτηση; 

 Ως πελάτης, θεωρείτε ότι ο σύμβουλος έθεσε τη σωστή ερώτηση; 

 Ποια είναι τα συναισθήματά σας από την διαδικασία; 
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Δραστηριότητα 8_ Ο σύμβουλος που αποπροσανατολίζει 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η άσκηση στοχεύει να φέρει στην επιφάνεια κοινά λάθη που 

μπορεί να κάνει ένας σύμβουλος καθώς ακούει την ιστορία ζωής του πελάτη του σε μια 

συνεδρία. Δείχνει επίσης πώς αυτά τα λάθη επηρεάζουν τη στάση του πελάτη, τα συναισθήματά 

του και τη σχέση μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (τουλάχιστον 3 άτομα – ένας σύμβουλος, ένας 

πελάτης και ένας συντονιστής) 

Διάρκεια: 40 λεπτά 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:  

Αυτή είναι μια δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, όπου πρέπει να καθοδηγήσετε τους 

συμμετέχοντες να παίξουν σύμφωνα με το σενάριο. Θα πρέπει να καθοδηγήσετε τη συνομιλία 

μεταξύ του πελάτη και του επαγγελματία με βάση το ακόλουθο σενάριο: 

- Ο πελάτης σκέφτεται ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την καριέρα του. Θα πρέπει να 

προσπαθήσει να είναι όσο πιο συγκεκριμένος μπορεί σε αυτό που θα αφηγηθεί. Αρχίζει να 

αφηγείται την ιστορία του/της, περιγράφοντας επίσης τα συναισθήματά του. 

-Ο σύμβουλος διακόπτει και κάνει μια ερώτηση. 

-Ο πελάτης συνεχίζει να αφηγείται. 

-Ο σύμβουλος αλλάζει ξαφνικά το θέμα της συζήτησης 

-Ο πελάτης προσπαθεί να ανακατευθύνει τη συζήτηση σε αυτό που τον απασχολεί 

-Ο σύμβουλος φαίνεται να αποσπάται από κάτι άλλο: το ρολόι του, τα χαρτιά του, κάτι που 

συμβαίνει 

-Ο πελάτης συνεχίζει να μιλά και εκφράζει τα συναισθήματά του για το πρόβλημά του 

-Ο σύμβουλος τον διακόπτει και ολοκληρώνει τη φράση του/της. 

-Ο πελάτης, σαστισμένος, προσπαθεί να συνεχίσει την ιστορία του. 

 

Οδηγίες:  

Αυτή είναι μια δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, όπου ο εκπαιδευτής σας θα σας καθοδηγήσει 

να παίξετε διαφορετικούς ρόλους σύμφωνα με το σενάριο που θα σας δώσει. 
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Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Για όσους είχαν το ρόλο των συμβούλων: Πώς θεωρείτε ότι ένιωσε ο πελάτης; 

 Για όσους είχαν το ρόλο του πελάτη: Πώς νιώσατε με τη στάση του συμβούλου; 

Μπορούσατε να εκφραστείτε; 
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Δραστηριότητα 9: Γλώσσα του σώματος  

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της άσκησης είναι να δοθεί έμφαση στη σημασία των μη 

λεκτικών στοιχείων στη συμβουλευτική διαδικασία. Οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στη 

γλώσσα του σώματος και στο πώς αυτές οι μη λεκτικές ενέργειες μπορεί να παρεμβαίνουν στη 

συμβουλευτική διαδικασία. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα (απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα για το παιχνίδι 

ρόλων και ένα 3ο ως παρατηρητής) 

Διάρκεια: 40 λεπτά 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε μικρές ομάδες (3 άτομα-3 ρόλοι). Οι συμμετέχοντες 

χωρίζονται σε τρεις ομάδες: Πελάτες, Σύμβουλοι και Παρατηρητές. Παρουσιάστε τους τις 

Οδηγίες της δραστηριότητας, ως εξής: Ο «πελάτης» αφηγείται μια εμπειρία που θέλει να 

μοιραστεί. Ο «σύμβουλος» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ενθαρρύνει τον πελάτη με 

τη γλώσσα του σώματος, εκφράσεις προσώπου και χειρονομίες αλλά χωρίς να προφέρει 

πραγματικές λέξεις. Ο παρατηρητής κρατά σημειώσεις για τις αντιδράσεις και των δύο 

συμμετεχόντων. Αυτό θα διαρκέσει για περίπου 5 λεπτά. Μετά αλλάζουν ρόλους. Όλοι οι 

συμμετέχοντες θα μπουν και στους 3 ρόλους. Αφού τελειώσουν το παιχνίδι ρόλων, 

συγκεντρώνονται όλοι σε μια ομάδα για να συζητήσουν για την εμπειρία τους. 

 

 

Οδηγίες: Χωριστείτε σε ομάδες των τριών (πελάτης, σύμβουλος και παρατηρητής). Ως πελάτης, 

θυμηθείτε μια εμπειρία που θέλετε να μοιραστείτε. Ως σύμβουλος, καταβάλλετε κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να ενθαρρύνετε τον πελάτη με τη γλώσσα του σώματος, εκφράσεις προσώπου 

και χειρονομίες, αλλά χωρίς να προφέρετε πραγματικές λέξεις. Ως παρατηρητής, γράψτε 

οποιαδήποτε χρήσιμη παρατήρηση που μπορεί να βοηθήσει στη συμβουλευτική διαδικασία. 

Κάθε παιχνίδι ρόλων θα διαρκεί 5 λεπτά. Μετά αλλάξτε ρόλους. 

 

Σημειώσεις για συζήτηση: 

 Τι αντιληφθήκατε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα; 

 Πόσο χρήσιμες ήταν οι μη λεκτικές ενέργειες στη συμβουλευτική διαδικασία; 

 Ποιες από αυτές ήταν οι πιο αποτελεσματικές; 
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4.3 Ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης  

Οι ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών θα σας βοηθήσουν να αναστοχαστείτε πάνω στο 

εκπαιδευτικό υλικό της ενότητας και να αξιολογήσετε πόσο έχετε κατανοήσει τις βασικές 

έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο της ενότητας (5 ερωτήσεις ανά ενότητα). 

 

Ερώτηση 1  

Σε τί αναφέρεται η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης; 

1. στο να βοηθήσουμε κάποιον να μιλήσει μπροστά σε άλλους 

2. στο να ακούμε τον ομιλητή χωρίς να διατηρούμε το μήνυμα  

3. στο να μπορούμε να ακούμε περισσότερα από ένα άτομα την ίδια στιγμή   

4. στο να εστιάζουμε απόλυτα στον ομιλητή, να κατανοούμε το μήνυμά του, να 

αντιλαμβανόμαστε τις πληροφορίες που μοιράζεται και να ανταποκρινόμαστε με τον 

κατάλληλο τρόπο.  

 

Ερώτηση 2 

Τί είναι κοινό στην ενεργητική ακρόαση και την ενσυνειδητότητα; 
1.Είναι τεχνικές για χαλάρωση 
2.Εστιάζουν στη σημασία της προσοχής και στον προσανατολισμό στο παρόν  
3.Χρειάζονται περισσότερα από 2 άτομα για να είναι αποτελεσματικές 
4.Είναι προσανατολισμένες στο μέλλον των εμπλεκόμενων ατόμων  
 

Ερώτηση 3 

Ποια από τις ακόλουθες τεχνικές ενεργητικής ακρόασης δεν είναι λεκτική;  

1. παράφραση 

2. ερωτήσεις 

3. αντανάκλαση 

4. βλεμματική επαφή 

 

 Ερώτηση 4 

Το να υποδύεστε ότι έχετε κατανοήσει αυτά που αναφέρει ο συνομιλητής, ακόμη κι αν 

δεν τα έχετε κατανοήσει, είναι μερικές φορές αποτελεσματικό στην ενεργητική 

ακρόαση.  

Σωστό 

Λάθος 

 

Ερώτηση 5  

Η ενεργητική ακρόαση περιλαμβάνει: 

1. προσεκτική παρακολούθηση, κατανόηση και διερεύνηση του μηνύματος 

2. ενδιαφέρον για να παρακολουθήσουμε τι λέει κάποιος  
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3. λεκτικά και μη λεκτικά σήματα που δείχνουν ότι το μήνυμα έχει ληφθεί και 

κατανοηθεί   

4. Όλα τα παραπάνω  
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4.4  Πηγές για περαιτέρω μελέτη & Βιβλιογραφία 

 

Η δύναμη της ακρόασης: https://www.youtube.com/watch?v=saXfavo1OQo 

5 τρόποι να ακούς: https://www.youtube.com/watch?v=cSohjlYQI2A 
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Ενότητα 5: Συνεργασία 

Σύντομη περιγραφή  

Στόχος της ενότητας είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες των συμμετεχόντων για αποτελεσματική 

διαχείριση των σχέσεων. Η εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας θα προάγει την ικανότητα των 

εκπαιδευομένων να δομούν και να διαχειρίζονται σχέσεις, να παρέχουν και να δέχονται 

βοήθεια και να συνάπτουν συμφωνίες συνεργασίας. Η εκπαίδευση στην επίλυση συγκρούσεων 

και διαπραγματεύσεων θα υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην εποικοδομητική 

αντιμετώπιση παρεξηγήσεων και συγκρούσεων αξιών. Η εκπαίδευση στην άσκηση επιρροής θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τις δικές τους δυνατότητες και αξίες και να 

μπορούν να πείθουν και να εμπνέουν τους άλλους. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Στο τέλος της ενότητας οι σύμβουλοι θα μπορούν να: 

 κατανοήσουν ολιστικά τι σημαίνει συνεργασία και ποιες άλλες έννοιες περιστρέφονται 

γύρω από αυτήν. 

 συνειδητοποιήσουν τη σημασία των δεξιοτήτων συνεργασίας στον τομέα του 

επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής· 

 μάθουν ποιες θεωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων συνεργασίας· 

 ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις σχέσεις τους με 

τους πελάτες τους· 

 «καλλιεργούν» την αίσθηση ότι ο στόχος είναι κοινός μεταξύ όλων των μελών της 

ομάδας, ότι αποτελούν μέρος μιας ενότητας που λαμβάνει αυξημένη ικανοποίηση από 

τις μεταξύ τους σχέσεις, με κοινούς κανόνες και αξίες. 

 Βελτιώσουν και αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων και διαπραγμάτευσης, 

που θα βοηθήσουν στη σωστή διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και στον 

εντοπισμό της πηγής των συγκρούσεων και των παρεξηγήσεων, ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ολιστικά και να βοηθηθούν οι πελάτες να ξεπεράσουν τη δύσκολη 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να 

επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 
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5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

Ορισμοί 

Ένα συμβουλευτικό περιβάλλον και μια σχέση συμβουλευτικής είναι ένα μέρος για ανάλυση 

προβλημάτων,  ειλικρινείς συζητήσεις, καταγραφή πιθανών λύσεων και εύρεση εναλλακτικών. 

Επομένως, οι δεξιότητες συνεργασίας είναι απαραίτητες για κάθε σύμβουλο, καθώς του 

επιτρέπουν να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις σχέσεις με τους πελάτες του. 

Σημαντικές δεξιότητες που επιτρέπουν σε έναν σύμβουλο να ενεργεί συνεργατικά είναι: 

Συνεργασία 

Είναι η δεξιότητα του συμβούλου να χτίζει και να διαχειρίζεται σχέσεις, να παρέχει και να 

δέχεται βοήθεια και να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας. Η λέξη «συνεργασία» εμφανίζεται 

όλο και περισσότερο σε έρευνες σχετικά με τη συμβουλευτική, κυρίως αναφορικά με τις σχέσεις 

μεταξύ των συμβούλων και των πελατών (Anderson, 1997; Hoffman, 1995; O'Hanlon & Weiner-

Davis, 2003). Η συνεργασία είχε διάφορες έννοιες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

προέρχονται από προσεγγίσεις στη συμβουλευτική όπου η συνεργασία του πελάτη θεωρείται 

ως συνεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες του συμβούλου (π.χ. Colson et al., 1988). 

Η θεραπευτική συμμαχία έχει οριστεί συνηθέστερα ως αντανάκλαση της ποιότητας και της 

δύναμης της συνεργατικής σχέσης μεταξύ του επαγγελματία και του πελάτη (Bordin, 1994· 

Pinsof & Catherall, 1986). Το εννοιολογικό επίκεντρο της συμμαχίας είναι η συνεργασία, η οποία 

ορίζεται ως εξής: «ο πελάτης και ο θεραπευτής συνεργάζονται ενάντια στον κοινό εχθρό, τον 

πόνο που ταλαιπωρεί τον πελάτη» (Horvath & Greenberg, 1994, σ. 1). Η έννοια της συνεργασίας 

μεταφέρει μια αίσθηση ομαδικής εργασίας, συνεταιρικής σχέσης, και συνεργασίας προς την 

επίτευξη κοινών στόχων (Diamond & Scheifler, 2007). 

Η συνεργασία αφορά επίσης τη διαπραγμάτευση των στόχων για την παροχή συμβουλευτικής 

και τη λήψη απόφασης προς την επίτευξή τους. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την έκφραση 

διαφορετικών απόψεων, ανησυχιών, περιέργειας, ερωτήσεων και ιδεών σχετικά με την 

κατεύθυνση της συμβουλευτικής, τι είναι χρήσιμο, τι λείπει στη συμβουλευτική και/ή δεν 

λειτουργεί. Με άλλα λόγια, η συνεργασία δεν προορίζεται να είναι μια τέλεια ευθυγράμμιση, 

αλλά περιλαμβάνει μια συνεργατική σχέση που βιώνεται ως ανοιχτή, με σεβασμό, ενεργητική 

και σκόπιμη (Bohart & Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000). 

Η συνεργασία ενισχύεται όταν οι πελάτες και οι σύμβουλοι αναγνωρίζουν ότι μπορούν να 

διαμορφώσουν τον τρόπο και τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους. Με άλλα λόγια, ο τρόπος 

με τον οποίο διαπραγματεύονται το «πώς συνεχίζουμε» (Wittgenstein, 1953) μεταξύ τους, 

μπορεί να περιορίσει ή να διευκολύνει τις δυνατότητές τους να συνεχίσουν μαζί. 
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Επίλυση συγκρούσεων και διαπραγμάτευση 

Αναφέρεται στην ικανότητα της εποικοδομητικής αντιμετώπισης παρεξηγήσεων, συγκρούσεων 

αξίας (με σεβασμό και με στόχο την ειρηνική επίλυση μιας σύγκρουσης). 

Η επίλυση συγκρούσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις δεξιότητες συνεργασίας και 

διαπραγμάτευσης, καθώς συνεπάγονται επίσης την αποτελεσματική διαχείριση των 

συγκρούσεων. Η αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων αναφέρεται σε δεξιότητες, όπως η 

προσαρμογή σε ψυχολογικά κίνητρα, η αποφυγή της ταπείνωσης και η εξισορρόπηση της 

διαφοράς δύναμης (Roloff, Putman & Anastasiou, 2003). Τα ευρήματα της έρευνας (De Dreu & 

Van De Vliert, 1997; Johnson & Johnson, 1998) έδειξαν ότι αντίθετα με την τάση του πολιτισμού 

μας να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, οι συγκρούσεις, όταν διαχειρίζονται με εποικοδομητικό 

και υγιή τρόπο, είναι θετικές για τις σχέσεις και το εργατικό δυναμικό. Το να βλέπεις τη 

σύγκρουση ως ευκαιρία για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και μάθηση αντί για πόνο και 

ταπείνωση είναι ένα νέο πλαίσιο σύγκρουσης, που βοηθά στην αποφυγή αναποτελεσματικών 

τρόπων αντιμετώπισης της σύγκρουσης (Brown & Fisher, 1988· Borisoff & Victor, 1998· Coulson, 

1996· De Dreu & Van De Vliert, 1997· Kottler, 1994). 

Οι δεξιότητες διαπραγμάτευσης αναφέρονται σε ένα υποσύνολο γνώσεων και συμπεριφορών 

που επηρεάζουν την απόδοση της «διαπραγμάτευσης» (Lewicki, 1997). Η διαπραγμάτευση ως 

σύνολο δεξιοτήτων είναι απαραίτητη στη συνεργασία, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία κάτι 

νέου που κανένα από τα μέρη δεν θα μπορούσε να επιτύχει ανεξάρτητα και, επομένως, να 

επιλύσει σύνθετα προβλήματα μέσω «διαπραγμάτευσης» (Lewicki, 1986). 

Η διαπραγμάτευση θεωρείται αποτελεσματική όταν κάποιος επιτυγχάνει τον τελικό του στόχο 

(είτε αυτός είναι το τελικό αποτέλεσμα, είτε ένας δευτερεύων στόχος σε μια ευρύτερη 

συνεργασία) ή όταν προκύπτει από την κατανόηση της διαδικασίας, που ξεπερνά την ελάχιστη 

επιτυχία. Η αποτελεσματική διαπραγμάτευση σημαίνει επίσης ότι οι σύμβουλοι συνεργάζονται 

στις αποφάσεις και χτίζουν υγιείς σχέσεις μέσω της συνεργασίας με τους πελάτες τους. 

Επιρροή 

Η επιρροή είναι εγγενής στη συνεργασία και τη διαπραγμάτευση. Αναφέρεται στην κατανόηση 

των δυνατοτήτων και των αξιών του ατόμου και στην ικανότητα να τα εκφράσει για να 

προκαλέσει επιθυμητές αποκρίσεις από τους άλλους (π.χ. έμπνευση). Είναι η δύναμη να 

επηρεάζεις ή να αλλάζεις το πώς συμπεριφέρεται ή σκέφτεται κάποιος με έμμεσους ή άυλους 

τρόπους. Είναι αλληλένδετο με ένα σύνολο δεξιοτήτων συναισθηματικής διαχείρισης με την 

έννοια ότι η αποτελεσματική επιρροή απαιτεί συναισθηματική κατανόηση και γνώση και 

προβολή των δικών μας δυνατοτήτων και αξιών, για να πείσω ένα άτομο ή μια ομάδα 

ανθρώπων. Από την οπτική γωνία του συμβούλου, θα πρέπει να κατανοήσει τις δυνάμεις και 

τις αξίες του και να παρέχει υποστήριξη πείθοντας τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να 

λειτουργήσουν ως υποδειγματικό πρότυπο, να εμπλακούν και να παρακινήσουν τους άλλους 

και να διευκολύνουν τη δημιουργική σκέψη (Bass & Avolio, 2000). 
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Χαρακτηριστικά του συμβούλου με δεξιότητες συνεργασίας 

Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας χρειάζεται να οικοδομήσουν μια σταθερή συμμαχία με τον 

πελάτη για να είναι αποτελεσματικοί. Οι Henneman, Lee & Cohen (1995) πραγματοποίησαν μια 

ανάλυση της εννοιολογικής δομής της συνεργασίας και πρότειναν τα ακόλουθα βασικά, 

καθοριστικά χαρακτηριστικά, χωρίς τα οποία η συνεργασία δεν μπορεί να υπάρξει: α. δέσμευση 

σε έναν κοινό στόχο, β. επιθυμία συμμετοχής, γ. ομαδική προσέγγιση, δ. κοινός σχεδιασμός και 

λήψη αποφάσεων, ε. κοινή συνεισφορά εμπειρίας, στ. μια μη ιεραρχική σχέση στην οποία η 

εξουσία μοιράζεται και βασίζεται στη γνώση και όχι σε ρόλο ή τίτλο. Παρόλο που η προθυμία 

και η θετική στάση του πελάτη είναι παράγοντες που συμβάλλουν στο συνολικό αποτέλεσμα, η 

συνεργατική πρακτική του συμβούλου, όπως η ενεργός ακρόαση, η επαγγελματική 

εμπιστοσύνη, η σχέση μοιράσματος και υποστήριξης, είναι η μόνη διάσταση που συμβάλλει 

μοναδικά στην αντίληψη του συμβούλου για τη συνεργασία. 

Ως εκ τούτου, οι σύμβουλοι με ανεπτυγμένες δεξιότητες συνεργασίας εμπλέκονται ευέλικτα και 

ενεργά με τους πελάτες τους στη διαδικασία αλλαγής (Bachelor, Laverdière, Gamache, & 

Bordeleau, 2007). 

Δημιουργώντας μια σχέση συνεργασίας, ο επαγγελματίας συνεργάζεται με τον πελάτη για να 

δημιουργήσει μια νέα κατανόηση της εμπειρίας του ατόμου, επιτρέποντας τη μεταμόρφωση. 

Ένα κρίσιμο μέρος είναι η αναγνώριση του επαγγελματία ότι ένα άτομο στη θεραπεία είναι ο 

ειδικός στη δική του εμπειρία. Ο θεραπευτής δεν ενεργεί ως αυθεντία ή σαν να έχει μεγαλύτερη 

γνώση ή κατανόηση. Μπορεί να προσφέρουν τις δικές τους προτάσεις ή προοπτική, αλλά 

αποφεύγουν να επιβάλλουν τις δικές τους ιδέες στο άτομο στη θεραπεία (Anderson, 2001). 

Σε γενικές γραμμές, τα χαρακτηριστικά ενός συμβούλου που είναι αποτελεσματικός στη 

συνεργασία, συνίστανται στα ακόλουθα:  

 αυτογνωσία 

 ανεπτυγμένη προσωπική ψυχική ανθεκτικότητα 

 ολιστική γνώση για τις στάσεις, το σύστημα πεποιθήσεων, τα δυνατά σημεία, τα θετικά 

χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές του 

 αυτοπεποίθηση 

 ειλικρίνεια 

 αποδοχή προς τους πελάτες 

 προσαρμοστικότητα 

 δημιουργικότητα 

 εμπιστευτικότητα 

 σεβασμός στην ατομικότητα 

 ειλικρίνεια και σαφήνεια σε σχέση με τα όριά τους 

 σεβασμός στη διαφορετικότητα και τις διαφορετικές ανάγκες του καθενός ανάλογα με 

την ηλικία και την περίοδο ζωής του 
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 κατανόηση της υποκειμενικής εμπειρίας κάθε μέλους και του τρόπου με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται τη συμβουλευτική διαδικασία. 
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H σημασία των δεξιοτήτων συνεργασίας στην επαγγελματική συμβουλευτική 

 

Η σχέση μεταξύ συμβούλου και πελάτη είναι υψίστης σημασίας. Αυτή η σχέση εξαρτάται από 

τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις όσων εμπλέκονται στη συμβουλευτική 

διαδικασία (Thwaites, 2007). Η ποιότητα αυτής της εξελισσόμενης σχέσης καθορίζει το 

αποτέλεσμα της συμβουλευτικής διαδικασίας περισσότερο από τα ίδια τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας. 

Η στάση του συμβούλου θα πρέπει να εμπνέει ενδιαφέρον και την αποδοχή στα μάτια του 

πελάτη. Ο σύμβουλος θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός από τον πελάτη ως ικανό, σοβαρό, 

ευαίσθητο, ειλικρινές, εμπιστευτικό και υπεύθυνο άτομο, που αποδέχεται τον πελάτη άνευ 

όρων και έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και δεξιότητες για να παρέχει καθοδήγηση 

(Μαλκιώση-Λοΐζου, 2012). Προκειμένου αυτές οι ιδιότητες να προβληθούν και να εφαρμοστούν 

στη συμβουλευτική διαδικασία, είναι απαραίτητη η συνεργασία. Η συνεργασία, στο πλαίσιο της 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας στον πελάτη ή την ομάδα, 

όταν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα πάντα με τους ρυθμούς του πελάτη ή της ομάδας, και την 

προσαρμογή της συμπεριφοράς με τέτοιο τρόπο ώστε οι ενέργειες του συμβούλου να μην 

παρερμηνεύονται (Salas, Sims & Klein, 2004). Ομοίως, η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται 

ένα κλίμα ενότητας μεταξύ ενός συμβούλου και ενός πελάτη ή μεταξύ ενός συμβούλου και μιας 

ομάδας ονομάζεται σχέση συνεργασίας(Salas, Sims & Klein, 2004). 

Επιπλέον, η συμβουλευτική, όπως και άλλες μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δεν 

υφίσταται χωρίς διαφωνίες και αυτός είναι ο λόγος που οι δεξιότητες συνεργασίας είναι 

απαραίτητες. Ας υποθέσουμε ότι ο πελάτης θεωρεί ότι οι αντιδράσεις και οι ενέργειες του 

συμβούλου προς αυτόν δεν συνάδουν με αυτό που ζητά από εκείνον. Ο σύμβουλος, με τη σειρά 

του, μπορεί να ερμηνεύσει μια τέτοια «ασυνέπεια» ως αντίσταση του πελάτη να συνεργαστεί. 

Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν λόγω διαφορετικών προοπτικών και κρίσεων. 

Διαφωνίες όπως αυτή συχνά συνδέονται με παρεξηγήσεις σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει ο 

πελάτης και ο σύμβουλος την σχέση και τις μεθόδους που εφαρμόζονται (π.χ. Vera & Speight, 

2003). Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει μια εκ των προτέρων συζήτηση και συμφωνία για 

το τί αναμένεται από τη διαδικασία. Αυτή είναι μια κοινή διαδικασία στην «εργασιακή 

συμμαχία», στην οποία σύμβουλοι και πελάτες προσδιορίζουν με σαφήνεια τις σχέσεις, τους 

στόχους και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς στην αρχή της συμβουλευτικής και πορεύονται 

βάσει αυτών (π.χ. Horvath & Greenberg, 1994). Επιπλέον, η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία 

όπου εμπλέκεται και απαιτείται η κρίση του πελάτη και του συμβούλου σε κάθε συνεδρία 

(Strong & Sutherland, 2007). 

Η συνεργασία εξυπηρετεί σε κάθε στάδιο της συμβουλευτικής διαδικασίας. Κατά την 

προετοιμασία του συμβούλου, θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει και να οργανώσει μια 

πορεία δράσης, ειδικά δομημένη και μελετημένη με βάση τις ικανότητες, τις φιλοδοξίες και 

τους στόχους του πελάτη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ειλικρινούς συζήτησης και 

συνεργασίας μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη κατά τον καθορισμό των στόχων της 
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διαδικασίας. Ομοίως, ενώ οι σύμβουλοι και οι πελάτες διερευνούν και αξιολογούν 

διαφορετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές, η συνεργασία εξακολουθεί να είναι 

απαραίτητη. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα 

πίσω από τις ερωτήσεις σταδιοδρομίας που θέτει ο πελάτης και τους λόγους που κρύβονται 

πίσω από πιθανούς περιορισμούς, αντιλήψεις και δισταγμούς του. Σε αυτό το σημείο, είναι 

σημαντικό για τον σύμβουλο να χρησιμοποιήσει τις δικές του δυνάμεις για να τον βοηθήσει να 

βρει λύσεις και να θέσει στόχους (Green, Lee, Trask & Reinsheld, 2005). Επιπλέον, η αντίσταση 

και οι δισταγμοί του πελάτη μπορεί να προκαλέσουν απογοήτευση και σύγκρουση στη 

διαδικασία, που μπορεί να απαιτήσει τροποποίηση του πλάνου της συμβουλευτικής. Οι 

σύμβουλοι χρειάζεται να είναι προσαρμοστικοί, ικανοί να διαπραγματεύονται και να 

διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, προκειμένου να μειώσουν την ένταση και να διατηρήσουν τη 

σχέση. Ως ειδικοί, πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν εφικτές εναλλακτικές διαδρομές και να 

εμπνέουν τους πελάτες τους. 

Με βάση τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι η ανάπτυξη και η ενίσχυση των δεξιοτήτων 

συνεργασίας είναι απαραίτητη για τους συμβούλους, καθώς αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της 

συμβουλευτικής διαδικασίας και συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίλυση ή την καλύτερη 

διαχείριση των προβλημάτων και ανησυχιών του πελάτη, ειδικά σε περιόδους κρίσης. 

 

Μέθοδοι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων συνεργασίας 

Γνωστικές Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις  

Οι γνωστικές – συμπεριφοριστικές τεχνικές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συμβούλους να 

εστιάσουν στην «αναθεώρηση» κάποιων σκέψεων, στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών, 

ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν προβλήματα και να προλάβουν ή να διαπραγματευτούν μία 

σύγκρουση (Ellis, 1973). Βάσει αυτής της προσέγγισης, ο σύμβουλος προσπαθεί να βοηθήσει 

τον πελάτη να απαλλαγεί από παράλογες ιδέες και να τις αντικαταστήσει με άλλες, λογικές 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, 1989). 

Για να επιτύχει τα παραπάνω, ο σύμβουλος χρειάζεται να ακολουθήσει την ακόλουθη 

διαδικασία: 

• Ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης. 

•Εντοπισμός των παράλογων πεποιθήσεων και βοήθεια στους πελάτες να τις 

συνειδητοποιήσουν πλήρως. 

• Βοήθεια στους πελάτες για να καταλάβουν πώς αυτές οι παράλογες ιδέες δημιουργούν 

προβλήματα. 

• Βοήθεια προς τους πελάτες για να αλλάξουν αυτές τις παράλογες πεποιθήσεις και να τις 

αντικαταστήσουν με νέες θετικές 

• Ενθάρρυνση προς τους πελάτες να εφαρμόζουν τη διαδικασία της γνωστικής αναδόμησης 
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 Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα και στη διαδικασία 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι δισταγμοί των πελατών 

μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής και ακόμη και να δημιουργήσουν 

ένα περιβάλλον σύγκρουσης. Από νωρίς, οι σύμβουλοι πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν 

τέτοια θέματα και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα. Με βάση την εμπιστοσύνη 

και την ειλικρίνεια, την ενεργό ακρόαση και την επικοινωνία, οι σύμβουλοι μπορούν να πείσουν 

τους πελάτες να ακολουθήσουν την προαναφερθείσα διαδικασία και να καταλήξουν σε 

συναίνεση. 

 

Το Coaching είναι επίσης μια μέθοδος που συνδυάζει γνωστικές και συμπεριφορικές τεχνικές 

(Grant, Curtayne & Burton, 2006). 

• Έχοντας μια υποστηρικτική σχέση, στην οποία τα άτομα μπορούν να αισθάνονται ασφαλή να 

εμπιστεύονται και να αναλύουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους ζητήματα, μπορεί να 

τους ανακουφίσει από την ένταση και το άγχος, βοηθώντας τα να διαχειριστούν τις συγκρούσεις 

πιο αποτελεσματικά (Myers, 1999). 

• Η διαδικασία του καθορισμού συγκεκριμένων στόχων και στη συνέχεια της προσπάθειας για 

την επίτευξή τους, μπορεί να ενισχύσει την αυτό-αποτελεσματικότητα (Sheldon & Houser-

Marko, 2001) με αποτέλεσμα επιτυχείς διαπραγματεύσεις και κλίμα συνεργασίας. 

Η συστηματική συμμετοχή στις παραπάνω διαδικασίες και η υποστήριξη στην αντιμετώπιση της 

αποτυχίας, μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικότητα και να ενισχύσει την αυτορρύθμιση 

(Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 2006) που είναι σημαντικά στοιχεία για την επίλυση 

τυχόν συγκρούσεων μεταξύ του συμβούλου και των πελατών του. 

 

Ενσυνειδητότητα 

Με βάση τη θεωρία της αλληλεξάρτησης, οι μελετητές ανέπτυξαν πρόσφατα την έννοια της 

κοινωνικής ενσυνειδητότητας, για να περιγράψουν τη φροντίδα προς το άτομο και την 

ικανοποίηση αναγκών των άλλων στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, αποδεικνύοντας ότι οι 

κοινωνικά ενσυνείδητες συμπεριφορές παρατηρούνται και εκτιμώνται από τους άλλους και ότι 

υψηλότερα επίπεδα αντιληπτής ενσυνειδητότητας από τους άλλους οδηγούν σε πιο ευνοϊκές 

κοινωνικές κρίσεις (Van Doesum, Van Lange, & Van Lange, 2013; Van Lange & Van Doesum, 

2015). Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η κοινωνική επίγνωση/ενδιαφέρον παίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση και τις ομαδικές σχέσεις (Van Doesum, Van Prooijen, 

Verburgh, & Van Lange, 2016). Έτσι, το κοινωνικό ενδιαφέρον αντιπροσωπεύει μια νέα 

προοπτική για τις συνεργατικές συμπεριφορές. Οι συνεργατικές συμπεριφορές αναφέρονται 

στον περιορισμό του ατομικού συμφέροντος των ατόμων για τη μεγιστοποίηση του συλλογικού 

συμφέροντος (Van Vugt, Snyder, Tyler, & Biel, 2000). 
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Στην κοινωνικά συνειδητή συμπεριφορά, ο ένας σέβεται και προστατεύει την επιλογή του 

άλλου στη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, η οποία βοηθά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

μεταξύ δύο αγνώστων (Declerck et al., 2013). Μελέτες έχουν δείξει ότι η εμπιστοσύνη είναι ένας 

κρίσιμος μηχανισμός που προωθεί τις συνεργατικές συμπεριφορές (Irwin, Edwards, & 

Tamburello, 2015; Parks et al., 2013), ειδικά όταν οι άνθρωποι συναντούν σύγκρουση 

συμφερόντων (Balliet & Van Lange, 2013). Όπως έδειξαν οι Van Lange και Van Doesum (2015), 

η υψηλή κοινωνική επίγνωση προάγει μια στενή σχέση και διευκολύνει τη διαπροσωπική 

αλληλεπίδραση. Οι κοινωνικά προσεγμένες συμπεριφορές είναι ζωτικής σημασίας για τη 

βελτίωση και την οικοδόμηση διαπροσωπικών και οικείων σχέσεων. 

Στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η κοινωνική ενσυνειδητότητα εφαρμόζεται καθώς ο 

σύμβουλος αναγνωρίζει την άμεση ή μελλοντική εμπλοκή του πελάτη στη συμβουλευτική 

διαδικασία, αξιολογεί τις επιπτώσεις των δικών του ενεργειών στη συμπεριφορά των πελατών 

και διατηρεί θετική στάση και αποδοχή σε όλη τη συμβουλευτική διαδικασία . Η αντίληψη της 

προοπτικής του πελάτη και η ενσυναίσθηση είναι επίσης σημαντικές. Παρόλο που οι σύμβουλοι 

σταδιοδρομίας μπορεί να έχουν ήδη αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης, αυτό μπορεί να 

μεταφραστεί από τους πελάτες ως περιοριστικό. Ενώ η παρουσίαση ορισμένων επιλογών 

μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική μερικές φορές, η δυνατότητα να δίνεται στον πελάτη σε ένα 

βαθμό ελευθερία επιλογής των μεθόδων και πρακτικών που θα εφαρμοστούν μπορεί να 

βοηθήσει στην οικοδόμηση και τη διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων. Οι σύμβουλοι 

σταδιοδρομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να τροποποιήσουν το πρόγραμμα συμβουλευτικής 

που ακολουθούν, εάν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη εκτίμηση και ικανοποίηση του 

πελάτη. 

 

Αυτοστοχασμός και δια βίου εποπτεία 

Η δια βίου εποπτεία των συμβούλων και των ψυχοθεραπευτών έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως 

βασικό εργαλείο για την ενίσχυση, την υποστήριξη και τη διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Σήμερα, η εποπτεία των συμβούλων έχει γίνει μία νέα και διακριτή 

υπηρεσία, που βασίζεται σε θεωρητικά μοντέλα, παρέχεται σύμφωνα με συγκεκριμένα 

πρότυπα και οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πολλές μελέτες 

επικεντρώνονται στη θετική επίδραση της δια βίου εποπτείας στη βελτίωση της ποιότητας των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών (Vassara, 2016). 

Σύμφωνα με τους Loganbill, Hardy και Delworth (1982), η εποπτεία ορίζεται ως η στενή 

διαπροσωπική σχέση, όπου ένα άτομο έχει αναλάβει να διευκολύνει την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του άλλου. Στο επίκεντρο των ορισμών της εποπτείας βρίσκεται η ενίσχυση των 

δεξιοτήτων των εποπτευόμενων και η αξιολόγηση του συμβουλευτικού τους έργου. Όπως 

αναφέρθηκε από τους Hawkins and Shohet (2006), το 1987 η Βρετανική Ένωση Συμβουλευτικής 

και Ψυχοθεραπείας έκρινε απαραίτητο να διευκρινίσει ότι η εποπτεία δεν γίνεται προς όφελος 

των εποπτευόμενων, αλλά κυρίως προς όφελος των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών. 
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Ο αυτοστοχασμός και η δια βίου εποπτεία μπορούν να ωφελήσουν τους συμβούλους να 

επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και την διατήρηση θετικής στάσης απέναντι στους πελάτες, να 

ενισχύσουν δεξιότητες, όπως η συνεργασία και να αντιμετωπίσουν αγχωτικές εργασιακές 

καταστάσεις. 
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5.2  Προτεινόμενες δραστηριότητα για τη βελτίωση των Δεξιοτήτων 

Συνεργασίας  

 

Δραστηριότητα 1: Βοήθησέ με 

 

Δραστηριότητα: Βιωματική 

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες φέρνοντας στον νου τους 3 συγκρούσεις που βίωσαν το τελευταίο διάστημα, να 

διαπιστώσουν ποιες ήταν οι λέξεις που πυροδότησαν τη σύγκρουση και να αντιληφθούν μέσα 

από προτάσεις των συναδέλφων τους με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να την επιλύσουν.  

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Το φύλλο εργασίας για τις συγκρούσεις 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους δοθεί ένα «Φύλλο εργασίας για τη σύγκρουση»  

όπου θα πρέπει να καταγράψουν 3 συγκρούσεις που έχουν βιώσει, τα εμπλεκόμενα άτομα, τις 

λέξεις που προκάλεσαν τη σύγκρουση κ.λπ. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει το μέρος Α, θα 

περάσουν στο μέρος Β, όπου θα ανακαλέσουν το συναίσθημα που ένιωσαν σε κάθε περίπτωση 

και θα προσπαθήσουν να σκεφτούν πώς θα μπορούσαν να είχαν χειριστεί την κατάσταση 

διαφορετικά. 

Όταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, συγκεντρώστε τους σε μια 

ομάδα να συζητήσουν την εμπειρία τους. Στην ομάδα, ζητήστε από κάθε εκπαιδευόμενο να 

μοιραστεί μια από τις περιπτώσεις σύγκρουσής του και προσκαλέστε τους άλλους 

εκπαιδευόμενους να κάνουν προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να χειριστεί την κατάσταση με 

διαφορετικό τρόπο. 

 

 

 Οδηγίες: 

• Θα πρέπει να συμπληρώσετε το «Φύλλο εργασίας για τη σύγκρουση – Μέρος Α» 

καταγράφοντας 3 συγκρούσεις στις οποίες συμμετείχατε την τελευταία εβδομάδα (ή και 

περισσότερο). Πρέπει να καταγράψετε τις «τοξικές λέξεις» που πυροδότησαν τις συγκρούσεις 

και σας έκαναν να νιώσετε ότι έπρεπε να διαμαρτυρηθείτε και να υπερασπιστείτε τον εαυτό 

σας. 
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• Αφού συμπληρώσετε το «Φύλλο εργασίας για τη σύγκρουση μέρος Α» θα πρέπει να 

προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις συμπληρώνοντας το μέρος Β: 

-Πώς σας έκανε να νιώσετε η ανάμνηση της σύγκρουσης; 

-Θα μπορούσατε να είχατε χειριστεί διαφορετικά τη συγκεκριμένη κατάσταση; 
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Φύλλο εργασίας για τη Σύγκρουση  

Μέρος A 

Παρακαλώ συμπληρώστε τον πίνακα με 3 συγκρούσεις στις οποίες είχατε εμπλοκή τις 

τελευταίες μέρες. 

 

Αντικείμενο της 

σύγκρουσης 

Εμπλεκόμενα 

άτομα 
Τί συνέβη 

Λέξη που 

πυροδότησε τη 

σύγκρουση 

Παράδειγμα: 

Πλύσιμο πιάτων 

Ο σύζυγός μου κι 

εγώ 

Ο σύζυγός μου με κατηγόρησε ότι 

είμαι ακατάστατη λέγοντας: 

«Πάντα αφήνεις ένα βουνό πιάτα 

στον νεροχύτη για μέρες» 

Πάντα 

1: 
      

2: 
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Μέρος B 

Τώρα, αφού έχετε σκεφτεί τις συγκρούσεις που περιγράψατε στο Μέρος Α και έχετε συζητήσει 

με έναν συνάδελφο/φίλο, συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα:  

Αντικείμενο της 

σύγκρουσης 

Συναίσθημα 

που 

προκλήθηκε 

Πώς θα μπορούσα να 

είχα χειριστεί την 

κατάσταση διαφορετικά; 

Πρόταση άλλων μελών της ομάδας 

Παράδειγμα: 

Πλύσιμο πιάτων 

Θυμός και άδικη 

κριτική 

Θα μπορούσα να είχα 

πει ότι τις επόμενες 

μέρες θα προσπαθήσω 

να επανορθώσω 

κάνοντας περισσότερες 

δουλειές 

 Θα μπορούσα να είχα εξηγήσει 

στον σύζυγό μου ότι το «πάντα» δεν 

είναι αλήθεια, καθώς συνήθως 

βοηθάω στο καθάρισμα του σπιτιού 

και λόγω του φορτωμένου 

προγράμματος της περασμένης 

εβδομάδας το παρέβλεψα. Θα 

μπορούσα να τον κάνω να 

συμφωνήσει ότι το «πάντα» δεν 

είναι αλήθεια, κάτι που θα με κάνει 

να νιώσω καλύτερα και θα 

συμφωνούσα να βοηθήσω 

περισσότερο τις επόμενες μέρες. 

1:  
   

2:  
    

3  
  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Κάθε συμμετέχων παρουσιάζει ένα θέμα σύγκρουσης και ο συντονιστής ζητά από τα 

άλλα μέλη να δώσουν κάποιες προτάσεις για το πώς θα έπρεπε να είχε ανταποκριθεί 

διαφορετικά. 

 Ήταν χρήσιμες οι προτάσεις των συναδέλφων; 

 Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τις νέες προτάσεις για να επιλύσετε τη 

σύγκρουσή σας ή να την αποτρέψετε από το να συμβεί εξαρχής;  
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Δραστηριότητα 2: Αντιπαράθεση έναντι Διαλόγου – Διαχείριση σύγκρουσης  

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική  

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η δραστηριότητα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους 

συμμετέχοντες να εμπλακούν σε μια μίνι σύγκρουση με ένα άλλο μέλος της ομάδας με μη 

απειλητικό τρόπο. 

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι η αντιπαράθεση είναι 

μια προσπάθεια για να αποδειχθεί ότι η θέση του ενός είναι καλύτερη από τη θέση του άλλου 

ατόμου. Ο στόχος κάθε συμμετέχοντα είναι να «κερδίσει» τον άλλον βρίσκοντας λάθη στη θέση 

του άλλου. Από την άλλη πλευρά, ο διάλογος αφορά στην κατανόηση και τη συνεργασία. Ο 

στόχος του διαλόγου είναι η επίτευξη αμοιβαίας κατανόησης, εκτιμώντας παράλληλα τα 

δυνατά σημεία της θέσης του άλλου ατόμου και αυτή είναι η καλύτερη λύση για τη διαχείριση 

των συγκρούσεων. 

Διάρκεια: 45 λεπτά. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα – 2 άτομα στο παιχνίδι ρόλων και ομαδική συζήτηση  

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά πρέπει να ενημερώσετε τους εκπαιδευόμενους ότι ο στόχος αυτής της δραστηριότητας 

είναι να βιώσουν τη διαφορά μεταξύ αντιπαράθεσης και διαλόγου. Στη συνέχεια, χωρίστε τους 

σε ομάδες των 2 ατόμων και εξηγήστε τους τις Οδηγίες της δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια 

της δραστηριότητας, μπορείτε να επιβλέπετε πώς χειρίζονται την κατάσταση της 

«αντιπαράθεσης» και του «διαλόγου» και να τους βοηθήσετε όποτε είναι απαραίτητο. Όταν 

όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν το παιχνίδι ρόλων, βάλτε τις ξανά σε μια ομάδα για να 

συζητήσουν την εμπειρία τους 

 

 

Οδηγίες:  

 1. Θα δουλέψετε σε ζευγάρια.  

2. Κάθε άτομο θα πρέπει να αναφέρει το όνομα ενός αντικειμένου που μπορεί να σκεφτεί (π.χ. 

τραπέζι, αυτοκίνητο, ζώο, φαγητό, κτλ). Στη συνέχεια, θα πρέπει να έρθετε σε αντιπαράθεση με 

τον συνομιλητή σας, με στόχο να αποδείξετε ότι το δικό σας αντικείμενο είναι καλύτερο από το 

αντικείμενο που έχει επιλέξει ο άλλος. Αυτή θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά.   

4. Αφού περάσουν τα 3 λεπτά, θα πρέπει να ξεκινήσετε έναν ουσιώδη διάλογο, που σημαίνει 

ότι θα ρωτάτε ο ένας τον άλλον σχετικά με το αντικείμενό του, ακούγοντας τις απαντήσεις που 

δίνονται, με στόχο να φτάσετε σε συμφωνία σχετικά με αυτά. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει 

5 λεπτά.  



 

 

P. 162 of 174 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:   

 Πώς νιώσατε σε κάθε κατάσταση (αντιπαράθεση – διάλογος); 

 Πώς αντιδράσατε σε κάθε κατάσταση; 

 Πώς θα συμπεριφερόσασταν σε πραγματικές καταστάσεις σύγκρουσης; 

 Πώς άλλαξαν τα πράγματα μόλις αλλάξατε προσέγγιση; Από αντιπαράθεση σε διάλογο; 

 Είναι δύσκολο να ακούτε τον άλλον όταν διαφωνείτε μαζί του; Γιατί; Πώς φτάσατε σε 

συμφωνία; 

 Με ποιον τρόπο θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες την επόμενη 

φορά που θα έρθετε σε σύγκρουση με ένα άλλο άτομο; 
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Δραστηριότητα 3: Σύγκρουση από  διαφορετικές οπτικές γωνίες  

 

Τύπος δραστηριότητας: Βιωματική 

Εκπαιδευτικός στόχος: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να σας βοηθήσει να 

κατανοήσετε την αντίληψή σας για τη σύγκρουση και ταυτόχρονα να έρθετε σε επαφή με 

διαφορετικές οπτικές γωνίες για τη σύγκρουση και τεχνικές για τον καλύτερο χειρισμό της. 

Επιπλέον, με αυτή τη δραστηριότητα θα έχετε την ευκαιρία να εξετάσετε τις θετικές πτυχές της 

σύγκρουσης και να νιώσετε πιο άνετα μαζί της. 

 Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 

 Διάρκεια: 45 λεπτά  

Χρήσιμα υλικά: Ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας «Οπτικές γωνίες της Σύγκρουσης» 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους δοθεί το φυλλάδιο «οπτική γωνία σύγκρουσης»  

όπου θα πρέπει να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τη σύγκρουση από τη δική τους 

οπτική γωνία. Αυτό θα γίνει ατομικά. Θα έχουν περίπου 15-20 λεπτά για να γράψουν τις 

απαντήσεις τους. 

Στη συνέχεια, όταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, που τους έχει 

ανατεθεί, βάλτε τους όλους σε μια ομάδα να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

 

Οδηγίες:  

Πρώτα συμπληρώστε μόνοι σας το «φύλλο οπτικές γωνίες σύγκρουσης» για 15-20 λεπτά. 

 Αφού απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, ελάτε στην ομάδα για να συζητήσετε για τις 

απαντήσεις σας με άλλα μέλη.  
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Φύλλο εργασίας «Οπτικές γωνίες Σύγκρουσης» 
 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μίας σύγκρουσης;  

…………………………………………….. 

 
2. Πώς αντιδράτε συνήθως σε μία σύγκρουση; 

…………………………………………….. 

 

3.  Ποιο είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης;  

…………………………………………….. 

4. Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία όταν διαχειρίζεστε μια σύγκρουση;  

…………………………………………….. 

 

5. Αν θα μπορούσατε να αλλάξετε κάτι στον τρόπο που διαχειρίζεστε της 

σύγκρουση, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;  

…………………………………………….. 

 

6. Υπάρχουν οφέλη από καταστάσεις σύγκρουσης σε μια ομάδα;  

…………………………………………….. 

 

7. Πώς μπορεί μία σύγκρουση να είναι επιβλαβής σε μια ομάδα; 

…………………………………………….. 

 
8. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να επιλέξει κάποιος να αποφύγει τη σύγκρουση; 

…………………………………………….. 

 

9. Ποια είναι μια καλή στάση όταν διαχειρίζεστε τη σύγκρουση στο πλαίσιο της 

ομάδας σας; 

…………………………………………….. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Ήταν η οπτική γωνία των συναδέλφων σας διαφορετική από τη δική σας; 

 Τί ήταν αυτό που μάθατε σκεπτόμενοι την οπτική γωνία των άλλων; 

 Το να συζητάτε τη σύγκρουση την κάνει να φαίνεται «λιγότερο επικίνδυνη»; Με 

ποιους τρόπους; 

 Η σύγκρουση είναι κάτι καλό ή κακό; 

 Με ποιους τρόπους μπορεί η σύγκρουση να είναι επιβλαβής για την ομάδα; 

 Με ποιους τρόπους μπορεί η σύγκρουση να ωφελήσει την ομάδα; 
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Δραστηριότητα 4: Στα παπούτσια των άλλων 

 

Τύπος δραστηριότητας: Γνωστική μέθοδος – αντίληψη της οπτικής των άλλων  

Εκπαιδευτικός στόχος: Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους συμβούλους να 

μάθουν πώς να εξετάζουν μια άλλη οπτική γωνία και να κατανοούν και να δείχνουν 

ενσυναίσθηση σε κάποιον που διαφωνεί μαζί τους 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα 

Διάρκεια: 45 λεπτά  

Χρήσιμα υλικά: Το φύλλο εργασίας «Στα παπούτσια των άλλων» 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Εξηγήστε στους εκπαιδευόμενους ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στη 
διαχείριση συγκρούσεων και τη συνεργασία αποκτώντας μεγαλύτερη επίγνωση των 
συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τις 
αλληλεπιδράσεις μας. Υπό αυτό το πρίσμα, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι 
εκπαιδευόμενοι θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν μια κατάσταση μέσα από την οπτική του 
άλλου ατόμου. 

Προσκαλέστε τους εκπαιδευόμενους να θυμηθούν μια κατάσταση όπου βρέθηκαν σε 
σύγκρουση με άλλο άτομο και έχοντας κατά νου μόνο την οπτική γωνία του άλλου ατόμου να 
προσπαθήσουν να συμπληρώσουν το φυλλάδιο «Στα παπούτσια του άλλου» ατομικά.  Θα έχουν 
15-20 λεπτά για να γράψουν τις απαντήσεις τους. 

Στη συνέχεια, όταν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, που τους έχει 
ανατεθεί, συγκεντρώστε  τους σε μια ομάδα να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε 2 ή 3 συμμετέχοντες να μοιραστούν την κατάσταση της 
σύγκρουσής τους, προκειμένου οι άλλοι να δώσουν πρόσθετες απαντήσεις και να τους 
βοηθήσουν με περισσότερες και διαφορετικές απόψεις του άλλου ατόμου. 

 

 

Οδηγίες: 

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει το φυλλάδιο «Στα παπούτσια του άλλου» μόνος 

του και στη συνέχεια να συζητήσει για την εμπειρία του στην ομάδα.  
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Φυλλάδιο εργασίας: Στα παπούτσια του άλλου  

 

 Φέρτε στο μυαλό σας μια κατάσταση όπου βρεθήκατε σε σύγκρουση με κάποιο άλλο άτομο. 
Εξετάστε προσεκτικά την οπτική γωνία του άλλου ατόμου απαντώντας στις ακόλουθες 
ερωτήσεις. Θυμηθείτε να αντιμετωπίζετε την κατάσταση μόνο από τη σκοπιά του άλλου 
ατόμου. 

 

1. Κατά την άποψή σας, ποιο είναι/ήταν το θέμα;  

……………………………………………………………………… 

2. Τί το προκάλεσε; 

…………………………………………………………………… 

3. Πώς νιώθετε;  

……………………………………………………… 

4. Πώς θα περιγράφατε το περιστατικό; 

……………………………………………………………………… 

5. Τι θα θέλατε να συμβεί για να λυθεί η σύγκρουση; 

……………………………………………………………………… 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Πώς νιώσατε  να είστε στη θέση κάποιου άλλου; 

 Με ποιους τρόπους άλλαξε η κατανόησή σας για την οπτική γωνία του άλλου; 

 Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι ερμηνεύουμε 

τα συναισθήματα κάποιου άλλου με ακρίβεια και με μη συγκρουσιακό τρόπο; 

 Με ποιους τρόπους μπορεί αυτό να ενισχύσει την πιθανότητα μετατροπής της 

σύγκρουσης σε κάτι παραγωγικό; 

 Πώς ωφελεί την ομάδα αυτή η δραστηριότητα; 

 Τι θα κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά που θα εμπλακείτε σε μια σύγκρουση; 
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Δραστηριότητα 5: Παιχνίδι ρόλων σε πραγματικά περιστατικά 

 

Τύπος δραστηριότητας: Παιχνίδι ρόλων 

Εκπαιδευτικός στόχος: Η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν 

και να μπουν στη θέση κάποιου που διαφωνεί μαζί τους και να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις 

οδηγίες επίλυσης συγκρούσεων στην πραγματική ζωή, μέσα από επαρκή πρακτική σε ένα 

ασφαλές περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικά: Ομαδική δραστηριότητα  

Διάρκεια: 1-1,5 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: 2 σενάρια 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Ενημερώστε τους συμμετέχοντες ότι πρόκειται να παίξουν 2 διαφορετικά σενάρια, προκειμένου 

να εξασκηθούν στην επίλυση συγκρούσεων σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Χωρίστε τους 

συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων (3 ρόλοι: πελάτης – σύμβουλος – παρατηρητής). 

Θα επιλέξει  κάθε συμμετέχοντας ένα από τα σενάρια. Προσκαλέστε τους να μελετήσουν 

προσεκτικά το σενάριο και το παιχνίδι ρόλων τους σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες: 

-Οι συμμετέχοντες που παίζουν το ρόλο του «πελάτη» περιγράφουν την άποψη και το θυμό 

τους, και το από πού προέρχεται αυτός ο θυμός. 

-Οι συμμετέχοντες που έχουν τον ρόλο του συμβούλου εστιάζουν σε αυτά που λέγονται με 

γνήσιο ενδιαφέρον και ενθαρρύνουν τον «πελάτη» να μιλήσει για να ηρεμήσει. 

-ο παρατηρητής κρατά σημειώσεις για τις αντιδράσεις του συμβούλου και του πελάτη 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν και στους 3 ρόλους. 

Κάθε παιχνίδι ρόλων πρέπει να διαρκεί περίπου 5-10 λεπτά. Στο τέλος του καθενός, οι 

συμμετέχοντες συνοψίζουν πόσο καλά διαχειρίστηκε το περιστατικό ο σύμβουλος και πόσο 

καλά επέδειξε ενεργές συνεργατικές συμπεριφορές ή αν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Θα 

πρέπει να σημειωθούν οι στρατηγικές, οι μέθοδοι, οι λέξεις που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές 

για την επίλυση συγκρούσεων και αυτές που μπορεί να αποδειχθούν αναποτελεσματικές. Οι 

συμμετέχοντες που παίζουν το ρόλο του «πελάτη» εκφράζουν πώς ένιωσαν και τι θα μπορούσε 

να είχε γίνει διαφορετικά, τι τους βοήθησε να ηρεμήσουν και τι όχι. Οι παρατηρητές 

επικεντρώνονται στις αντιδράσεις και των δύο συμμετεχόντων και στο τι φαινόταν να λειτουργεί 

καλά και τι όχι. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να επιβλέπει τη διαδικασία του παιχνιδιού ρόλων και σε περίπτωση που 

χρειαστεί μπορεί να παρέμβει για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες. Στο τέλος αυτής της 

διαδικασίας, όλοι οι συμμετέχοντες έρχονται στην ομάδα δια να συζητήσουν την εμπειρία τους. 
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Οδηγίες: 

Θα δουλέψετε ομαδικά (2-3 άτομα) συμμετέχοντας σε παιχνίδι ρόλων.  

Διαβάστε τα σενάρια ρόλων και παίξτε ανάλογα τον ρόλο σας.  

Πελάτης: περιγράψτε την άποψή σας και εκφράστε τον θυμό σας (από πού πηγάζει αυτός ο 

θυμός). 

Σύμβουλος: Εστιάστε σ’ αυτά που λέγονται με γνήσιο ενδιαφέρον και ενθαρρύνετε τον 

«πελάτη» να μιλήσει για να ηρεμήσει 

Παρατηρητής: Κρατήστε σημειώσεις για τις αντιδράσεις και του συμβούλου και του πελάτη 

 

2 Σενάρια 

Σενάριο A: Ο Γιώργος δέχεται προσωπική επίθεση 

Ο Γιώργος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, οργανώνει τακτικά φόρουμ όπου οι εργοδότες 
παρουσιάζουν τον επαγγελματικό τους τομέα. Ο Γιώργος κάνει πρώτα ερωτήσεις στους 
εργοδότες. Αργότερα, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν κι εκείνοι τις δικές τους 
ερωτήσεις. Στην αρχή ενός φόρουμ με 20 συμμετέχοντες, ο Γιώργος ξεκίνησε να κάνει 
ερωτήσεις στον διευθύνοντα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας από την περιοχή. Ο τελευταίος 
άρχισε να μιλά αρκετά και να αποκλίνει από το θέμα, με αποτέλεσμα ο Γιώργος να χρειαστεί να 
τον διακόψει με μια άλλη ερώτηση που αφορά σε ευκαιρίες απασχόλησης. Εκείνη τη στιγμή, 
ένας από τους συμμετέχοντες του φόρουμ φωνάζει ξαφνικά στον Γιώργο, λέγοντάς του να 
σταματήσει να μιλάει και να αφήσει τον επισκέπτη να μιλήσει. 

 

Σενάριο B: Μαρία η οξύθυμη μητέρα    

Η Ελένη, μαθήτρια, παρακολουθεί ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μαζί με τη 
μητέρα της, Μαρία. Η Μαρία είναι οικονομική αναλύτρια και έχει τη δική της εταιρεία. Θέλει η 
Ελένη να σπουδάσει οικονομικά, ώστε να μπορεί να αναλάβει την εταιρεία στο μέλλον. Όταν ο 
Δημήτρης, ο σύμβουλος ανακοινώνει ότι η Ελένη εξέφρασε το ενδιαφέρον της να γίνει δασκάλα 
σε ένα ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων, η Μαρία αναστατώνεται και αρχίζει να φωνάζει στον 
Δημήτρη. Ισχυρίζεται ότι το ερωτηματολόγιο δεν είναι έγκυρο επειδή γνωρίζει την κόρη της 
καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και ξέρει καλύτερα τι ταιριάζει στην κόρη της. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

 Ποια ήταν η εμπειρία σας από αυτή τη δραστηριότητα; 

 Πόσο εύκολο/δύσκολο ήταν να προσπαθήσετε να αποφύγετε τη σύγκρουση και να 

ηρεμήσετε τον πελάτη; 

 Ποιες τεχνικές αποδείχτηκαν περισσότερο αποτελεσματικές/αναποτελεσματικές; 

 Πώς σας βοήθησε αυτή η δραστηριότητα να προχωρήσετε στη διαδικασία 

συμβουλευτικής αναφορικά με τη διαχείριση σύγκρουσης και τη συνεργασία;  
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5.3 Ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης  

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να αναστοχαστείτε πάνω στο εκπαιδευτικό 

υλικό της ενότητας και να αξιολογήσετε πόσο καλά έχετε κατανοήσει τις βασικές έννοιες και το 

θεωρητικό υπόβαθρο. 

 

Ερώτηση 1: 

Η επιρροή αναφέρεται: 
Στην κατανόηση των δυνατών σημείων και των αξιών του ατόμου και στη δυνατότητα να τα 
αξιοποιήσει ώστε να προκαλέσει τις επιθυμητές αποκρίσεις των άλλων 
στην ικανότητα να διαχειριζόμαστε τις παρανοήσεις και να επιλύουμε συγκρούσεις 

εποικοδομητικά 

στην ικανότητα να χτίζουμε και να διαχειριζόμαστε σχέσεις, να δίνουμε και να δεχόμαστε 

βοήθεια και να θέτουμε σύμφωνα συνεργασίας 

στην κατανόηση των κρυμμένων συναισθημάτων 

 

Ερώτηση 2: 

Η επίλυση συγκρούσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ..  
Δεξιότητες διαφορετικότητας και δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης 

Τις δεξιότητες συνεργασίας και διαπραγμάτευσης 

Τις δεξιότητες συνεργασίας και διαφορετικότητας 

Τις δεξιότητες διαφορετικότητας και ενσυναίσθησης 

 

Ερώτηση 3: 

Η αποτελεσματική διαπραγμάτευση σημαίνει ότι οι σύμβουλοι συνεργάζονται στη λήψη 
αποφάσεων και χτίζουν μια υγιή σχέση δουλεύοντας με τους πελάτες τους. 
Σωστό 

Λάθος 

 

Ερώτηση 4: 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι λάθος; 
Even though the client’s willingness and positive stance are contributing factors in the overall 

outcome, the professional’s collaborative practice is the only dimension to contribute uniquely 

to the professional’s perception of collaboration.  

Παρόλο που η προθυμία και η θετική στάση του πελάτη είναι παράγοντες που συμβάλλουν 

στο τελικό αποτέλεσμα της συμβουλευτικής διαδικασίας, η συνεργατική στάση του 
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συμβούλου είναι η μόνη διάσταση που συμβάλλει μοναδικά στην οπτική του συμβούλου για 

τη συνεργασία. 

Οι συνεργατικοί σύμβουλοι συμμετέχουν ευέλικτα και ενεργά στη διαδικασία αλλαγής με τους 

πελάτες τους. 

Διαμορφώνοντας μια σχέση συνεργασίας, ο σύμβουλος συνεργάζεται με τον πελάτη για να 

δημιουργήσει μια νέα κατανόηση της εμπειρίας του ατόμου, επιτρέποντας την αλλαγή. 

Οι σύμβουλοι θα πρέπει να ενεργούν ως αυθεντίες καθώς έχουν μεγαλύτερη γνώση και 

κατανόηση των καταστάσεων. 

 

Ερώτηση 5 

Η αντίληψη της οπτική του άλλου είναι σημαντική για να επιτευχθεί η αποτελεσματική 

συνεργασία 

Σωστό 

Λάθος 

  



 

 

P. 171 of 174 

 

5.4 Πηγές για περαιτέρω μελέτη - Βιβλιογραφία 

Το γεύμα: https://www.youtube.com/watch?v=epuTZigxUY8 

David Eagleman: https://www.youtube.com/watch?v=S6kGUdQSa_k&t=1s  

Κοινωνικές ανισότητες https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps 
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