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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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1.1 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 
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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 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 
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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.  

  

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. 

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 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. 

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 
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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 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 
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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). 

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.  
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 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. 

 

 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: 
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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. 

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, 
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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 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. 
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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. 

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. 



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

  

 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: 

• Ανάπτυξη προσοχής, η οποία αναφέρεται στο «πώς τα άτομα κατευθύνουν την προσοχή 
τους σε μια δεδομένη κατάσταση ώστε να επηρεάσουν τα συναισθήματά τους» (Gross & 
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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). 
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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)  
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