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Δωσ’ μου το χέρι σου

Υπαρξιακή Φιλοσοφία, Συναλλακτική Ανάλυση 
και Θεωρία του Moreno 

στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

Δρ. Σμαρούλα Παντελή
Μαρίνα Ρογάρη

The Holstee Manifesto
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), 

στο πλαίσιο και των αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού/σταδιοδρομίας, έχει ξεκινήσει κύκλο επιμορφωτικών βιωματικών 

εργαστηρίων σε εξειδικευμένα θέματα, μεθόδους και τεχνικές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας με τη συμμετοχή 

εξειδικευμένων εισηγητών. 

Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις, όπως και πολλές άλλες που έχουν προηγηθεί, εντάσσεται στις δράσεις του  

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,  ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Επαγ-

γελματικού Προσανατολισμού Euroguidance http://euroguidance.eu/, το οποίο για πάνω από 20 χρόνια χρηματοδο-

τείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιεί ποικίλες δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των πρακτικών 

συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας σε όλες τις χώρες 

της Ε.Ε.

Το 1ο Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο υλοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2014 τίτλο «Δωσ’ μου το χέρι σου… Δια-

δραστικές Τεχνικές βασισμένες στη θεωρία του Moreno, την Υπαρξιακή Φιλοσοφία και την Συναλλακτική Ανάλυση 

στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας». Εκπαιδεύτριες ήταν οι έμπειρες επιστήμονες εξειδικευμένες στο αντικείμενο, 

Δρ. Σμαρούλα Παντελή, ιατρική ψυχολόγος, διπλωματούχος ψυχοδράματος & κοινωνιοδράματος, συγγραφέας και κ. 

Μαρίνα Ρογάρη (MSc), ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος.

Στόχος του βιωματικού επιμορφωτικού εργαστηρίου ήταν η εισαγωγική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Σύμ-

βουλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού / Σταδιοδρομίας, Εργασιακών Σύμβουλων και άλλων συναφών επιστη-

μόνων που εργάζονται σε σχετικές υπηρεσίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε 

βιωματικό πρακτικό επίπεδο για την αξιοποίηση τεχνικών και μεθόδων που ενεργοποιούν και κινητοποιούν το άτομο 

σε θέματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας. Το παρόν εγχειρίδιο που αποτελεί το εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό του ανω-

τέρω επιμορφωτικού βιωματικού εργαστηρίου, περιλαμβάνει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο αλλά και σχετικές βιωμα-

τικές δραστηριότητες. 

Ευχαριστούμε τις διακεκριμένες επιστήμονες για την πολύτιμη συνεργασία και ευελπιστούμε το κείμενο αυτό, να φανεί 

χρήσιμο στην καθημερινή πρακτική των συμβούλων σταδιοδρομίας προς όφελος των πολιτών κάθε ηλικίας.

Βασίλης Δαγδιλέλης

Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ

Πρόλογος
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Λίγα λόγια για τις Συγγραφείς

Η Σμαρούλα Παντελή είναι διδάκτωρ ψυχολογίας του παν/μιου Surrey της Αγγλίας με 

ειδικότητα στην Ιατρική Ψυχολογία. Είναι διπλωματούχος ψυχοδραματίστρια (Diploma in 

Psychodrama and Group Psychotherapy (London Institute of Psychodrama and Group 

Psychotherapy) και κοινωνιοδραματίστρια (Diploma in Sociodrama / Sociodrama, Action 

Methods – School of Manchester) και διπλωματούχος ηθοποιός και συντονίστρια του Αυ-

θόρμητου Θεάτρου (Playback Theatre). Είναι συγγραφέας βιβλίων ψυχολογίας, παιδαγω-

γικών ιστοριών για παιδιά και θεματικών ημερολογίων. Έχει διδάξει επτά χρόνια στο Παν/

μιο Πειραιώς, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και συνεργάζεται για 

πάνω από είκοσι πέντε χρόνια με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς διοργανώνοντας 

εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα ψυχολογίας της εργασίας. Έχει συνεργαστεί με πολλά 

τηλεοπτικά κανάλια συμμετέχοντας σε εκπομπές παρουσιάζοντας θέματα ψυχολογίας. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί 

στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Ανθρωπίνων Σχέσεων (Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρία για την προαγωγή των ανθρωπίνων σχέσεων). Είναι ιδρυτικό μέλος της Επιστημονικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΛΩΤΟΣ, για την αποκατάσταση του μαστού και είναι τακτικό μέλος της επιτροπής της Εθνικής 

Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστό-

τοπό της http://www.mirazomai.com/

Η Μαρίνα Ρογάρη είναι Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος (BSc, Dip, MSc). Σπούδασε Ψυχολο-

γία στο University of Surrey και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ινστιτού-

του Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.  Ακολούθησε μια πολυετή εκπαίδευση 

στην Ψυχοπαθολογία και την Ψυχοθεραπεία με ειδίκευση στο Ψυχόδραμα. Παράλληλα 

έχει εκπαιδευτεί από την  SHL  στην αξιολόγηση και ανάπτυξη εργαζομένων, έχει απο-

κτήσει Diploma Εργασιακής Ψυχολογίας και έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Αν-

θρωπίνων Πόρων. Τα τελευταία δώδεκα χρόνια παρέχει συμβουλευτική και θεραπευτι-

κές παρεμβάσεις σε παιδιά και ενήλικες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον 

ιστότοπό της http://www.marinarogari.gr/

Σμαρούλα Παντελή

Μαρίνα Ρογάρη
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Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί συμπλήρωμα του βιωματικού σεμιναρίου που διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος : 

« Δώσ’ μου το χέρι σου» Διαδραστικές Τεχνικές βασισμένες στη θεωρία του Moreno, την Υπαρξιακή Φιλοσοφία και 

την Συναλλακτική Ανάλυση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Κάναμε την επιλογή να συμπεριλάβουμε τρεις βασικές επιστημονικές προσεγγίσεις που  αν συνδυαστούν  μπορούν να 

αποτελέσουν μια χρήσιμη εργαλειοθήκη στα χέρια του Συμβούλου Σταδιοδρομίας. 

Το πρώτο κεφάλαιο  πραγματεύεται βασικά στοιχεία της υπαρξιακής φιλοσοφίας που συνδέονται με την Συμβουλευτι-

κή Σταδιοδρομίας.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την θεωρία του Moreno και την χρησιμότητα της θεωρίας των ρόλων στην Συμ-

βουλευτική Σταδιοδρομίας. Αναλύουμε τις έννοιες της δημιουργικότητας και της αυθεντικότητας καθώς και τη σημασία 

τους στη διαδικασία του προσανατολισμού προς την επιλογή σταδιοδρομίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη σπουδαιότητα των συναισθημάτων τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όσο 

και στη σχέση Συμβούλου – Συμβουλευόμενου. Αναφερόμαστε  στη συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης και 

στην έννοια της ανθεκτικότητας οι οποίες θεωρούμε πως αποτελούν πυλώνες της ψυχικής υγείας και προϋποθέσεις 

για μια θετική στάση ζωής.

Στο τέταρτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται  οι βασικές έννοιες της Συναλλακτικής Ανάλυσης και τρόποι  εφαρμογής τους 

στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο  συνοψίζουμε με ένα υπόδειγμα Συμβουλευτικής διαδιακασίας και συγκεκριμένα με την 

περίπτωση διαχείρισης ενός ιδιαίτερα αποδυναμωμένου Συμβουλευόμενου. 

Στα παραρτήματα στο τέλος του βιβλίου, μπορείτε να βρείτε ασκήσεις και παραδείγματα που στόχο έχουν να εμπλουτί-

σουν τη διαδικασία της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. 

 

Δρ. Σμαρούλα Παντελή -  Μαρίνα Ρογάρη

Δεκέμβριος 2014                       



8

Περιεχόμενα

1ο Κεφάλαιο 
• Εφαρμογές της Υπαρξιακής θεωρίας στη Συμβουλευτική 9
• Λίγα λόγια για την Υπαρξιακή θεωρία 9
• Τι είναι επιτυχία; 9
• Αναλαμβάνοντας την ευθύνη  10
• Το νόημα στην εργασία  10
• Η ιεράρχηση των αναγκών 11
• Εφαρμογή της Υπαρξιακής θεωρίας στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 11

2ο Κεφάλαιο 
• Η συμβολή της θεωρίας του Moreno  13
• Διαδραστικές Τεχνικές & Ψυχόδραμα 13
• Αυθεντικότητα, Δημιουργικότητα & Αυθορμητισμός 13
• Θεωρία των Ρόλων  14
• Διάγραμμα: Ανάλυση Ρόλων 15
• Η σχέση Συμβούλου- Συμβουλευόμενου  15

3ο Κεφάλαιο
• Συναισθηματική νοημοσύνη, στόχοι και πραγματικότητα. 17
• Γεφυρώνοντας τις επιθυμίες με την πραγματικότητα 17
• Ο πλούτος των συναισθημάτων  17
• Τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη 18
• Διαστάσεις και συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης 18
• Συναισθηματική Νοημοσύνη & Επικοινωνία 18
• Συναισθηματική Αγωγή στην συμβουλευτική διαδικασία 19
• Ψυχική Ανθεκτικότητα  19

4ο Κεφάλαιο 
• Συναλλακτική Ανάλυση 20
• Η θεωρία της Συναλλακτικής Ανάλυσης (Σ.Α.) 20
• Οι τρεις καταστάσεις του Εγώ σύμφωνα με τον Eric Berne 22

5ο Κεφάλαιο 
• Συμβουλευτική διαδικασία σε τέσσερις φάσεις. 23 
• Όταν έχουμε στα χέρια μας έναν αποδυναμωμένο Συμβουλευόμενο 23
• Στάση Συμβούλου 23
• Προτεινόμενη διαδικασία σε τέσσερις φάσεις 24

Βιβλιογραφία 27
Παραρτήματα

• Παράρτημα I 28
Άσκηση 1: Ιστορία σε έξι μέρη  28
Άσκηση 2: Το έμβλημα μου 28

• Παράρτημα ΑΣ1: Χρήση της  τεχνικής της άδειας καρέκλας  29
• Παράρτημα ΑΣ 2: Άσκηση ελέγχου συναισθήματος 30
• Παράρτημα ΑΣ 3: Η γλώσσα της ενθάρρυνσης 30
• Παράρτημα ΑΣ 4: Διερεύνηση ταλέντων – δεξιοτήτων /Χαρτογράφηση δικτύου 31
   υποστηρικτών και προσφοράς δυνατοτήτων



9

1ο Κεφάλαιο: 
Εφαρμογές της Υπαρξιακής θεωρίας στη Συμβουλευτική.

Λίγα λόγια για την Υπαρξιακή θεωρία. 

«Οι δύο πιο σημαντικές μέρες στη ζωή ενός ανθρώπου 

είναι η μέρα που γεννιέται και η μέρα που ανακαλύπτει το γιατί.»

Mark Twain

Η Υπαρξιακή θεωρία είναι ένα πολυσυλλεκτικό έργο σημαντικών Ευρωπαίων και Αμερικανών θεωρητικών 

το οποίο ξεκίνησε να αναπτύσσεται μετά το τέλος του και με αφορμή τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αντίθεση 

με τις ντετερμινιστικές προσεγγίσεις (ψυχαναλυτική, συμπεριφοριστική) που είχαν υπερισχύσει ως τότε, οι 

υπαρξιστές εισήγαγαν την έννοια της συνειδητότητας και της ελευθερίας. Θεωρούσαν πως ο καθένας μας 

ερμηνεύει και αντιμετωπίζει την πραγματικότητα με τον δικό του τρόπο, έτσι το κάθε άτομο είναι μοναδικό 

και διαφορετικό. Σύμφωνα με την υπαρξιακή θεωρία, όλοι μας έχουμε δυνατότητα συνείδησης και επιλογής. 

Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει την στάση που θα κρατήσει απέναντι στις συνθήκες που 

καλείται να αντιμετωπίσει (Γεωργαντά,2001). Ασκώντας την ελευθερία μας, χρειάζεται να αναλογιστούμε 

και την ελευθερία του άλλου και να υπολογίσουμε το ευρύτερο καλό λαμβάνοντας τις αποφάσεις μας. Το 

άτομο καλείται να αναπτύξει την «ηθική ικανότητα» ώστε να διαχωρίζει το καλό από το κακό, στο πλαίσιο του 

κόσμου που ζει και του σκοπού που επιδιώκει να πετύχει (Van Deurzen, 2010). Ο άνθρωπος για να νιώθει 

ολοκληρωμένος, έκτος των άλλων, χρειάζεται να λαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και της ελευθερίας του 

και να αποδίδει το προσωπικό του νόημα στη ζωή. Ο σπουδαίος υπαρξιστής Viktor Frankl έγραψε το διάσημο 

βιβλίο του «Man’s search for Meaning» (Frankl, 1963) ενώ ήταν έγκλειστος στο στρατόπεδο του Άουσβιτς. Εκεί 

αναπτύσσει την άποψη πως ο άνθρωπος χρειάζεται να εντοπίσει το νόημα και τον σκοπό της ζωής του και να 

ζήσει προσπαθώντας να τα εκπληρώσει. O Frankl θεωρεί πως το νόημα της ζωής πηγάζει από: την εργασία, 

την αγάπη και το σθένος μπροστά στις δυσκολίες. Η συμβουλή που συνήθιζε να δίνει στους μαθητές του είναι 

να μην έχουν στόχο την επιτυχία, γιατί όπως και η ευτυχία δεν κατακτιέται. Αντίθετα, είναι το επακόλουθο της 

αφοσίωσής μας σε κάποιο ανώτερο σκοπό. Τους προέτρεπε να ακούν αυτό που τους επιτάσσει η συνείδηση 

τους και να το ακολουθούν δίνοντας τον καλύτερο του εαυτό. Ξεχνώντας την επιτυχία και δουλεύοντας για ότι 

θεωρούν σημαντικό η επιτυχία θα ακολουθήσει( Popova, 2014).

Τι είναι επιτυχία; (Popova, 2014)

O Paul Graham είναι ένας απ΄τους πιο επιτυχημένους προγραμματιστές στον κόσμο. Οι ιδέες του 

χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια χρήστες υπολογιστών καθημερινά. Το 2006 έγραψε ένα άρθρο για την 

επιτυχία και το πώς να κάνει κανείς αυτό που αγαπά. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην παγίδα που συχνά 

πέφτουμε δίνοντας υπερβολική σημασία στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας. Υποστηρίζει πως συχνά για 

να δημιουργήσουμε ένα «καλό» prestige αφήνουμε τις γνώμες των άλλων να επηρεάζουν τις αποφάσεις μας 

και έτσι αντί να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, κάνουμε αυτό που μας αρέσει, να αρέσει. Ο σύγχρονος φιλόσοφος 

Allen de Botton έχει την ίδια άποψη.   Είναι πολύ σύνηθες  κάποιος να αναφέρεται στην επιτυχία χωρίς να ξέρει τι 
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ακριβώς σημαίνει για αυτόν. Οι ιδέες μας για τι σημαίνει να ζούμε επιτυχημένα δεν είναι καν δικές μας. Η 

κοινωνία, τα ΜΜΕ, οι διαφημίσεις το σχολείο, η οικογένειά μας, η θρησκεία μας, οι γονείς μας, οι συνομήλικοί 

μας, διαμορφώνουν συνεχώς και σε βάθος το πώς ορίζουμε την επιτυχία, τις επιθυμίας μας και την εικόνα 

μας. Ο Graham μας προσκαλεί να αναλογιστούμε και να ξεχωρίσουμε ποιες επιθυμίες είναι πραγματικά 

δικές μας και το πώς ορίζουμε εμείς οι ίδιοι την επιτυχία. Να εστιάσουμε στις προσωπικές μας ιδέες και να 

διασφαλίσουμε ότι εμείς είμαστε οι δημιουργοί των φιλοδοξιών μας. Γιατί είναι κακό να μην καταφέρνεις 

αυτό που θέλεις αλλά είναι χειρότερο να συνειδητοποιείς στο τέλος της διαδρομής ότι αυτό που επιδίωκες 

και ίσως κατάφερες δεν είναι τελικά αυτό που πραγματικά ήθελες. 

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη 

Σύμφωνα με τον  δημοφιλή ψυχοθεραπευτή Irvin Yalom με  βάση την μοναδικότητα μας και την δυνατότητα επιλογών ο 

καθένας ορίζει την δική του πορεία, βρίσκει το δικό του νόημα,  αποσκοπεί στην δική του αποστολή (Yalom, 1980). Έτσι λοιπόν 

ο καθένας μας καλείτε να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να «αυτο-δημιουργηθεί». Δεν είναι λίγες οι φορές όμως 

που μεταθέτουμε την ευθύνη σε άλλα πρόσωπα ή καταστάσεις (γονείς,  συντρόφους, φίλους,  κοινωνία,  κρίση, δασκάλους) 

(Γεωργαντά,2001). Έτσι αποφεύγουμε να πάρουμε τις αποφάσεις για το μέλλον μας ή αναβάλλουμε την πραγματοποίηση 

τους.  Εξίσου λοιπόν σημαντική με την επιθυμία, είναι και η δύναμη της επιθυμίας. Δηλαδή, εκτός από το τι θέλουμε και το 

πόσο το θέλουμε,  ιδιαίτερη  σημασία έχει το πόσο αποφασισμένοι είμαστε να το πραγματοποιήσουμε (Baumeister, 2011). Ο 

Fromm διαπραγματεύεται το φόβο της ελευθερίας. Συγκεκριμένα διαχωρίζει την λήψη της απόφασης από 

την εφαρμογή της. Η δράση που μεσολαβεί εμπεριέχει την ανάληψη της ευθύνης και των συνεπειών των 

πράξεων μας καθώς και την συστηματική επιδίωξη των στόχων μας( Fromm, 1977).

Το νόημα στην εργασία 

Τρεις άνθρωποι σπάνε ογκόλιθους με μεγάλα σιδερένια σφυριά. Όταν τους ρωτάνε τι κάνετε εκεί; Ο πρώτος 

απαντά «κάνω τις μεγάλες πέτρες μικρές», ο δεύτερος λέει «βγάζω χρήματα για την οικογένεια μου» και ο 

τρίτος λέει «χτίζω ένα ναό». 

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι πιο παραγωγικός; Ποιος πιστεύετε θα είναι πιο χαρούμενος;

Είναι πλέον και επιστημονικά αποδεκτό, καθώς πολλές μελέτες συντείνουν πως οι εργαζόμενοι που αποδίδουν 

νόημα στην εργασία τους είναι πιο χαρούμενοι, πιο αξιόπιστοι και πιο αποδοτικοί (Steger, 2009).

Καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας τρεις διαστάσεις μιλώντας για την απόδοση νοήματος στην εργασία. 

Αρχικά, πρέπει να μας είναι απολύτως σαφές το αντικείμενο της εργασίας μας. Να γνωρίζουμε τι καλούμαστε 

να φέρουμε εις πέρας, τι χρειάζεται να κάνουμε για να διεκπεραιώσουμε επιτυχώς την εργασία μας. Να 

απαντήσουμε  δηλαδή στο ερώτημα : “Tι κάνω;” 

Παράλληλα να εντοπίσουμε τα εφόδια, προσωπικά και μη, που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την δουλειά μας 

επαρκώς. Πώς το κάνω; 

Έπειτα να αναλογιστούμε πως η προσωπική μας εργασία εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό. Καλούμαστε 

να αναγνωρίσουμε πως το καθετί που κάνουμε συμβάλει στο ευρύτερο όραμα- στόχο της εταιρείας/ 

οργανισμού/ καταστήματος/ της επιστήμης που εργαζόμαστε. Γιατί το κάνω; 

Τέλος, είναι σημαντικό η εργασία μας να εξυπηρετεί το ευρύτερο καλό. Να νοιώθουμε πως ο κόπος μας 

βοηθά με οποιοδήποτε τρόπο κάποιον άλλο. Μπορεί αυτό να περιλαμβάνει από το να σώζουμε μια ζωή ως 
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γιατροί, μέχρι να φτιάχνουμε την ημέρα ενός ανθρώπου διευκολύνοντας τον σε μια υπηρεσία, εξυπηρετώντας 

τον με ευγένεια σε ένα κατάστημα, λύνοντας του απλά μια απορία. Και βεβαίως αυτό ισχύει και για τους 

συναδέλφους μας.  

Ο ψυχολόγος   Mihaly Csikszentmihalyi, χρησιμοποιεί την λέξη ροή για να διαχωρίσει την εργασία από την 

δουλειά και την ορίζει ως την έντονη εστίαση και την ξεκάθαρη αίσθηση δημιουργίας, όπου ξεχνάς τον εαυτό 

σου, χάνεις τον χρόνο και νοιώθεις μέρος κάτι μεγαλύτερου από σένα (Popova, 2014).

Η ιεράρχηση των αναγκών

Σύμφωνα με την θεωρεία του Maslow στην κορυφή των αναγκών μας, μετά την ανάγκη για ασφάλεια, 

αποδοχή και την αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου, υπάρχει η ανάγκη για αυτοεκπλήρωση του δυναμικού μας και 

της ολοκλήρωσης (Maslow, 1970). Η εργασία προσφέρει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να προσφέρει οικονομική 

ασφάλεια, αποδοχή από συνεργάτες και την κοινωνία, την αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα ανθρώπων με 

το ίδιο αντικείμενο και να αξιοποιεί τις δυνατότητες και ικανότητες μας, συμβάλλοντας στην αυτοεκπλήρωση 

του δυναμικού μας.   

                              

Για να αισθάνεται ένας άνθρωπος ότι αξιοποιεί το δυναμικό του, χρειάζεται να καταπιάνεται αφενός με κάτι 

που πραγματικά του αρέσει, αφετέρου με κάτι που σχετίζεται με τις ικανότητες και τα ταλέντα του. Στο ελληνικό 

σχολείο δίνεται μεγάλη έμφαση στην αποστήθιση πληροφοριών – γνώσεων και όχι στην ανακάλυψη και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν προβλέπει χρόνο για να αναγνωρίσουν τα παιδιά  τις 

κλίσεις  τους και να καλλιεργήσουν τα χαρίσματα τους. Κατά συνέπεια, ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας καλείται 

να διερευνήσει ίσως για πρώτη φορά στη ζωή του Συμβουλευόμενου, τις  πτυχές της δημιουργικότητάς του 

και να βοηθήσει τον Συμβουλευόμενο να εντοπίσει τις δεξιότητες που σχετίζονται με τα επαγγέλματα που τον 

ενδιαφέρουν, να αξιολογήσει εάν τις διαθέτει και να μάθει πως μπορεί να τις αναπτύξει. 

Εφαρμογή της Υπαρξιακής θεωρίας στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Η υπαρξιακή θεωρία μπορεί να αποτελέσει μια γερή βάση για την συμβουλευτική διαδικασία αφού συνδυάζει 

την εύρεση νοήματος στις επιλογές του Συμβουλευόμενου και τις εσωτερικές του πηγές δύναμης στο εδώ 

και τώρα. Στο Παράρτημα Ι σας παρουσιάζουμε την Άσκηση 1, η οποία  ενσωματώνει με απλό και πρακτικό 
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τρόπο τα ζητήματα που θίγει η  Υπαρξιακή θεωρία και  δίνει τη δυνατότητα στον Συμβουλευόμενο να τα 

συνειδητοποιήσει και να εμβαθύνει σε αυτά, με τη βοήθεια του Συμβούλου, μέσα από την διαδικασία της 

συζήτησης.

Η Άσκηση 1  αποτελεί παράδειγμα προβολικής τεχνικής. Η χρήση των τεχνικών αυτών στηρίζεται στην 

υπόθεση ότι όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να περιγράψουν ή να δημιουργήσουν ένα ουδέτερο ερέθισμα 

(π.χ αφηρημένα σχέδια, εικόνες, παραμύθια), καθρεφτίζουν ασυνείδητες και συνειδητές πλευρές του 

εσωτερικού τους κόσμο (Μέλλον, 1998). Ανάλογες ασκήσεις μπορεί να εμπνευστεί και να δημιουργήσει ο 

ίδιος ο Σύμβουλος συνδυάζοντας ασκήσεις από την art therapy και τις τεχνικές δράσης (action methods) 

που έχουμε περιγράψει στο σχετικό κεφάλαιο. Για παράδειγμα, «Ζωγράφισε μου ένα δέντρο» και αφού 

ο Συμβουλευόμενος το ζωγραφίσει, «Γίνε το δέντρο και μίλα  μου για εσένα». Αφού ο Συμβουλευόμενος 

μιλήσει σαν δέντρο, «Αντικατάστησε τώρα το όνομα του δέντρου με το όνομά σου και πες μου αυτά που 

είπες πριν ως δέντρο». Αυτή η σύντομη άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε μια παραγωγική συζήτηση με τον 

Συμβουλευόμενο σχετικά με την κατάστασή του, τα περιοριστικά του πιστεύω και τις προοπτικές. 
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2ο Κεφάλαιο: 
Η συμβολή της θεωρίας του Moreno 

Διαδραστικές Τεχνικές & Ψυχόδραμα

Ο εμπνευστής και δημιουργός του Ψυχοδράματος και των λεγόμενων action- methods (διαδραστικών 

τεχνικών) υπήρξε ο Jacob Moreno (1889- 1974).  Σπούδασε ιατρική και φιλοσοφία ενώ έζησε και εργάστηκε 

σε Αυστρία και ΗΠΑ. Προτιμούσε την δράση από τα λόγια. Ο Freud έλεγε «Μίλα μου για τα όνειρα σου», 

ενώ ο Moreno «Δείξε μου τα όνειρα σου». Στα πάρκα της Βιέννης παρακολουθώντας το αυθόρμητο παιχνίδι 

των παιδιών και λέγοντας τους, ιστορίες σε μικρές ομάδες εμπνεύστηκε το Θέατρο του Αυθόρμητου και 

έπειτα το Ψυχόδραμα και το Κοινωνιόδραμα (Μarineau, 1989). Ο Moreno πρεσβεύει την άποψη πως το κάθε 

άτομο είναι δημιουργός του εαυτού του και υπεύθυνο για την ζωή του και τον κόσμο. Ο αυθορμητισμός, η 

αυθεντικότητα και η δημιουργικότητα αποτελούν τους βασικούς άξονες του Ψυχοδράματος. Το Ψυχόδραμα, 

πέρα από τις θεραπευτικές του πρακτικές, θεωρείται φιλοσοφική θεώρηση. Χρησιμοποιείται τόσο σαν 

θεραπευτική προσέγγιση και παρέμβαση στην ψυχοπαθολογία όσο και ως μέθοδος αυτογνωσίας και 

ενδοσκόπησης. Παράλληλα έχει εξελιχθεί ως εργαλείο διδασκαλίας και εφαρμόζεται σε ποικίλα πλαίσια 

(θεραπευτικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά, καλλιτεχνικά) σε όλο τον κόσμο. Πολλοί αποκαλούν το Ψυχόδραμα 

«πρόβα για την ζωή», αφού προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο στο οποίο το άτομο έχει την δυνατότητα με 

ασφάλεια να πειραματιστεί, να δοκιμάσει και να εφαρμόσει τις κατευθύνσεις εκείνες που το ίδιο επιθυμεί. 

Το άτομο «προπονείται» ώστε να ζει σε συμφωνία με τα συναισθήματά του, το σύστημα αξιών του και τις 

προθέσεις του. Ο «πρωταγωνιστής», όπως συνηθίζεται να λέγεται στο Ψυχόδραμα το άτομο στου οποίου τη 

ζωή εστιάζει η διαδικασία, δοκιμάζει εναλλακτικές αντιδράσεις σε καταστάσεις οι οποίες το απασχολούν ή 

το δυσκολεύουν. Έτσι αναπτύσσει ένα νέο ρεπερτόριο δεξιοτήτων το οποίο συμβάλλει στην διεύρυνση της 

προσωπικότητάς του.

Οι διαδραστικές τεχνικές, μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομίας. Δίνουν εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες στο άτομο που συμμετέχει, 

καλλιεργώντας την αυτογνωσία του. Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα στο άτομο να εξερευνήσει θέματα 

που το απασχολούν με δημιουργικό και βιωματικό τρόπο. Μέσα από την δραματοποίηση και τα παιχνίδια 

ρόλων το άτομο επεξεργάζεται το υλικό του από την πραγματική ή την φανταστική του ζωή (όνειρα, φόβοι, 

υποθετικές καταστάσεις) από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. 

Αυθεντικότητα, Δημιουργικότητα & Αυθορμητισμός

Σύμφωνα με τον Moreno η Αυθεντικότητα έγκειται στη σύνδεση σκέψης,  συναισθήματος και πράξης. Ακούγεται 

απλό αλλά πόσο συχνά σκεφτόμαστε κάτι που δεν λέμε, θέλουμε κάτι που δεν κάνουμε, αισθανόμαστε κάτι 

που δεν ομολογούμε; Όσο πιο αυθεντικό είναι το άτομο, τόσο λιγότερο άγχος και δυσφορία βιώνει, εφόσον 

σέβεται και λειτουργεί με βάση τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά του (Παντελή, 2001).

Ο Αυθορμητισμός προϋποθέτει την εστίαση στο εδώ και τώρα και συντελεί στην ελεύθερη έκφραση της 

προσωπικότητας. Ορίζεται ως η επαρκής αντίδραση του ατόμου σε μία κατάσταση. Η δράση που λαμβάνει για 
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να αντιμετωπίσει κάτι νέο ή κάτι παλιό. 

Κατά τον Moreno, o κάθε άνθρωπος είναι δημιουργός της προσωπικότητάς του, των αποφάσεών του, της 

δράσης του, του έργου του, του κόσμου στον οποίο δρα, της ίδιας του της ζωής. Η αυθεντικότητα και ο 

αυθορμητισμός προάγουν την υγιή δημιουργικότητα που οδηγεί το άτομο στην αυτοεκπλήρωση. Το άτομο 

είναι σε θέση να λειτουργήσει πέρα από κοινωνικά στεγανά (cultural conserves) και στερεότυπα, να αποφύγει 

την μίμηση των ήδη διαμορφωμένων προτύπων και να δημιουργήσει εκ νέου σύμφωνα με τις δικές του 

αρχές και προσωπικότητά του.  

Οι διαδραστικές μέθοδοι (action methods), όπως το Ψυχόδραμα, βοηθούν το άτομο να συνειδητοποιήσει το 

που βρίσκεται και το που θέλει να πάει, ενεργοποιούν την δράση, και ενισχύουν την λήψη αποφάσεων και 

την δημιουργικότητα.  

Θεωρία των Ρόλων 

«Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή 

Κι όλοι οι άντρες κι οι γυναίκες είναι απλώς ηθοποιοί

Έχουν τις εισόδους τους και τις εξόδους τους

Κι ο καθένας στον καιρό του υποδύεται πολλούς ρόλους.»

                                                                           Σαίξπηρ

 

Η λέξη ρόλος προέρχεται από το θέατρο και την λατινική λέξη «rotula», τα ρολά χαρτιού στα οποία ήταν 

γραμμένα τα λόγια των ηθοποιών.  Στην κοινωνιολογία ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει κοινωνικές 

θέσεις, αξίες και δομές (μητέρα, δάσκαλος, πλούσιος, όμορφος). Αντίστοιχα, στην ψυχολογία ο όρος 

υποδηλώνει τις δράσεις του ατόμου από τις οποίες προκύπτουν ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του (υπεύθυνος, επιπόλαιος, φιλόδοξος, εξυπηρετικός). Ο Moreno σκιαγράφησε τον ρόλο, 

ως την λειτουργική μορφή, που παίρνει το άτομο σε μια συγκεκριμένη στιγμή, όταν αντιδρά σε μια κατάσταση 

στην οποία συμμετέχουν κι άλλα άτομα (Blatner & Cukier, 2007). 

Σύμφωνα με την θεωρία των ρόλων, ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του υιοθετεί και αναπτύσσει 

ρόλους αναγκαίους για την επιβίωσή του. Αυτό γίνεται μέσω της ανάληψης ρόλου (role taking) και της 

εκπαίδευσης στο ρόλο (role training) (Παντελή, 2001). Αρχικά το άτομο υιοθετεί προσωπικούς ρόλους οι 

οποίοι διαμορφώνονται και εξελίσσονται ανάλογα με τους ρόλους που υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον του. 

Τα ερεθίσματα που δέχεται το άτομο μεγαλώνοντας συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων ρόλων που μπορεί να 

είναι λειτουργικοί ή μη. Στην πορεία, το άτομο αναπτύσσει ένα ρεπερτόριο ρόλων, όπου ο καθένας αποτελεί 

μια πτυχή της δομής της προσωπικότητάς του. 

Η διαδικασία της αντιστροφής ρόλων, περιλαμβάνει την ανταλλαγή σωματικής και ψυχολογικής στάσης του 

ενός με τον άλλο. Ο ένας παίρνει τον ρόλο του άλλου, μπαίνει στα δικά του παπούτσια, βλέπει την κατάσταση 

από την δική του σκοπιά. Έτσι, επιτυγχάνεται η ενσυναίσθηση κι η διεύρυνση των ρόλων. Χρησιμοποιώντας 

ως τεχνική την αντιστροφή ρόλων, μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση συγκρούσεων, στην κατανόηση 

και την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Ο Moreno θεωρούσε πως είναι ηθική υποχρέωση του ανθρώπου να αναπτύσσει την ενσυναίσθησή του και 
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να προεκτείνει τους ορίζοντές του πέρα από τη δική του περιορισμένη σκοπιά. 

Ένας μαθητής του, ο Max Clayton, επέκτεινε την θεωρεία του και εντόπισε τρεις κατηγορίες ρόλων που είναι 

οι εξής:

Α) Το Προοδευτικό σύστημα ρόλων: ρόλοι που είναι καλά ανεπτυγμένοι ή αναπτύσσονται και οι οποίοι 

προάγουν το άτομο (δημιουργικός, ευρηματικός, προνοητικός). 

Β) Το Αμυντικό σύστημα ρόλων: ρόλοι που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση δυσκολιών της ζωής (coping roles). 

Αυτοί  βοηθούν το άτομο να προχωρήσει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να αποφύγει καταστάσεις, ή να 

συγκρουστεί (διεκδικητικός, ψύχραιμος, αποφασιστικός).

Γ) Το Δυσλειτουργικό σύστημα ρόλων: ρόλοι που αποδιοργανώνουν το άτομο (fragmented roles)  και δεν 

συμβάλλουν στις αλλαγές και στην πρόοδο του ατόμου. Είναι συνήθως διασπαστικοί ρόλοι (αναβλητικός, 

ανοργάνωτος, αναποφάσιστος).

Ο Clayton θεωρούσε πως όλοι έχουμε την ικανότητα να αναπτύξουμε μορφές έκφρασης και ενεργειών για 

την επίτευξη των στόχων μας. Οι ρόλοι προσδιορίζουν την φύση και την ποιότητα λειτουργίας του ατόμου 

(Clayton, 1992). 

Διάγραμμα: Ανάλυση Ρόλων

Ρόλοι που προάγουν το άτομο Ρόλοι που συμβάλλουν στην επιτυχή 
αντιμετώπιση δυσκολιών

Αποδιοργανωτικοί Ρόλοι

Ανεπτυγμένοι Αναπτυσσόμενοι Αντιμετώπιση Αποφυγή Σύγκρουση Εμποδίζουν 
έκφραση

Δεν συμβάλλουν σε 
αλλαγες

Η ανάλυση των ρόλων χρησιμοποιείται ως εργαλείο αυτογνωσίας. Παράλληλα βοηθά το άτομο να βάλει 

στόχους, είτε για ρόλους που θέλει να αναπτύξει, είτε για να ρυθμίσει εκείνους που το αποδυναμώνουν 

και το εμποδίζουν να αναπτυχθεί. Στην επιλογή επαγγέλματος και στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας είναι 

σημαντικό το άτομο να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις ικανότητές του και τις αδυναμίες του. Οι Σύμβουλοι 

Σταδιοδρομίας καλούνται να ενισχύσουν τους ανθρώπους τους οποίους συμβουλεύουν, να αξιοποιήσουν τις 

ικανότητες τους και να βρουν τρόπους να διαχειριστούν τις αδυναμίες τους. Μια τεχνική προσανατολισμένη 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η Άσκηση 2 που θα βρείτε στο Παράρτημα Ι. Πριν την εφαρμόσετε με 

τους Συμβουλευόμενούς σας δοκιμάστε να την κάνετε για τον εαυτό σας.

Η σχέση Συμβούλου- Συμβουλευόμενου 

Ο Irvin Yalom πλαισιώνει πολύ εύστοχα την ψυχοθεραπευτική σχέση (Yalom, 1980). Οι διαστάσεις της, 

σε αντίθεση με την λειτουργία της, δεν απέχουν πολύ από την σχέση Συμβούλου - Συμβουλευόμενου. Το 

ζητούμενο της ψυχοθεραπείας είναι να ενισχύσει τις ελεύθερες επιλογές του ατόμου. Η δημιουργία μιας 

θετικής σχέσης είναι πολύ σημαντική τόσο στην ψυχοθεραπεία όσο και στην συμβουλευτική. Ο Σύμβουλος 

καλείται να είναι αυθεντικός και ειλικρινής, να δημιουργήσει ένα κλίμα αποδοχής, κατανόησης και 

ασφάλειας. Παράλληλα οφείλει να μην καλλιεργεί προσωπικές προσδοκίες και να μην αναλαμβάνει την 
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ευθύνη του Συμβουλευόμενου. Στο επίκεντρο είναι πάντα η οπτική του Συμβουλευόμενου, ο τρόπος που 

αυτός ερμηνεύει και αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και οι δικές του ανάγκες. Την διερεύνηση όλων 

αυτών βοηθούν τεχνικές όπως τα παιχνίδια ρόλων (role-playing), η νοερή απεικόνιση (visualization) και η 

ενεργητική φαντασία (active imagination). Απώτερος στόχος είναι ο Συμβουλευόμενος να εντοπίσει και να 

συνδεθεί με τις δυνάμεις αυτοπραγμάτωσης (actualizing forces). Ο ρόλος του Συμβούλου είναι να συμβάλει 

στην ανίχνευση, επεξεργασία και κατανόηση των δυνατοτήτων και των επιλογών του Συμβουλευόμενου, 

ώστε να είναι σε θέση να λάβει συνειδητές αποφάσεις και να δράσει σύμφωνα με αυτές. 
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3ο Κεφάλαιο: 
Συναισθηματική νοημοσύνη, στόχοι και πραγματικότητα.

Γεφυρώνοντας τις επιθυμίες με την πραγματικότητα

Μιλώντας για Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δεν γίνεται να παραμερίσουμε την κοινωνικοοικονομική κρίση 

στην οποία βρίσκεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια η οποία έχει οδηγήσει σε μεγάλα  ποσοστά ανεργίας 

ιδιαίτερα τους νέους. Στην εποχή που διανύουμε όλα είναι ρευστά και οι δυσκολίες στην επαγγελματική ζωή 

μεγάλες και πολυδιάστατες. Είναι άραγε πολυτέλεια να μιλάμε για την έννοια του νοήματος στην εργασία και 

την αυτοεκπλήρωση του ατόμου στις μέρες μας; 

Σήμερα που όλα τα δεδομένα έχουν ανατραπεί και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την επαγγελματική 

αποκατάσταση, ίσως  όμως είναι η καταλληλότερη εποχή  για να στραφούμε σε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό 

για μας. Να ανακαλύψει ο καθένας τι τον εμπνέει, να βρει το νόημα σε αυτό που κάνει, και να αξιοποιήσει το 

δυναμικό του. Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας καλούνται να στηρίξουν τους ανθρώπους που συμβουλεύουν είτε 

για να βρουν αυτό που πραγματικά τους εμπνέει προκειμένου να το ακολουθήσουν, είτε για να ανακαλύψουν 

κάποιο νόημα σε αυτό που ήδη κάνουν. Είναι απαραίτητο να θυμίζουμε στους νέους τις πρακτικές διαστάσεις 

των επιθυμιών τους και να τους δείχνουμε τρόπους να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο, 

ρεαλιστικό πλάνο για την επίτευξη των στόχων τους. 

Οι στόχοι πρέπει να είναι SMART:

Specific = ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ

Measurable = ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ

Action-oriented = ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΙ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ

Realistic = ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΙ

Time specific = ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ

Ο πλούτος των συναισθημάτων 

Πολύ συχνά τα συναισθήματα παρεξηγούνται ως απειλητικά ή ακόμα και καταστροφικά. Στην πραγματικότητα 

τα συναισθήματα είναι απολύτως χρήσιμα. Συνδέουν την ψυχή μας με το σώμα μας και μας δίνουν πολύτιμα 

μηνύματα. Για παράδειγμα, φοβάμαι γιατί νοιώθω εκτεθειμένος σε κάποιο κίνδυνο, ή θυμώνω γιατί μια 

ανάγκη μου δεν καλύπτεται. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας μπορεί να μας βοηθάει, 

να είναι δηλαδή λειτουργικός, όπως μπορεί και να μας σαμποτάρει, να είναι δηλαδή δυσλειτουργικός. Οι 

άνθρωποι που γνωρίζουν τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους, που  αναγνωρίζουν και διαμορφώνουν 

την συμπεριφορά τους και που καταφέρνουν να συνδέονται  με τους άλλους και να θέτουν στόχους για το 

κοινωνικό καλό, διαθέτουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη.
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Τι είναι συναισθηματική νοημοσύνη; 

To Know Yourself  

To Choose Yourself 

To Give Yourself 

Όπως αναφέρει ο ψυχολόγος από το πανεπιστήμιο Harvard Daniel Goleman, ένας από τους θεμελιωτές 

της θεωρίας της συναισθηματικής νοημοσύνης, «Η συναισθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα 

του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, να τα 

διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για τον εαυτό του.» (Goleman, 1995).  

Ποια είναι τα οφέλη της συναισθηματικής νοημοσύνης;

Οι άνθρωποι με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη τείνουν να  είναι πιο κοινωνικοί, συνεργάσιμοι, 

αισιόδοξοι και ικανοί να λύνουν προβλήματα. Επίσης είναι λιγότερο παρορμητικοί και έχουν υψηλότερες 

σχολικές και επαγγελματικές επιδόσεις. Ακόμα και η σωματική τους υγεία φαίνεται να επηρεάζεται θετικά. 

Πολυετείς έρευνες έχουν αναδείξει την συναισθηματική νοημοσύνη ως τον παράγοντα που προβλέπει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια το πόσο ευτυχισμένος και επιτυχημένος  είναι ένας άνθρωπος (Gottman, 2011). 

Διαστάσεις και συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης

1.Η Αυτοεπίγνωση (self-awareness) αναφέρεται στην επίγνωση των συναισθημάτων μου, του βιώματός 

μου, των δυσκολιών και των δυνατοτήτων μου.  

2. O Αυτοέλεγχος (self-regulation) προσδιορίζει την ικανότητα να αυτοπειθαρχώ, να ρυθμίζω τα συναισθήματά 

μου, και να διαχειρίζομαι αγχογόνες καταστάσεις. Παράλληλα να είμαι αξιόπιστος,  ευσυνείδητος και  

προσαρμοστικός,  

3. Τα Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation) περιλαμβάνουν την διαδικασία στοχοθεσίας και εκπλήρωσης των 

στόχων, την ικανότητα να δεσμεύομαι σε κοινές προσπάθειες, να παίρνω πρωτοβουλίες, και να μπορώ να 

βιώνω ικανοποίηση.

4. Η Ενσυναίσθηση (empathy) εμπεριέχει την ικανότητα να κατανοώ τους γύρω μου, να προσφέρω στους 

συνανθρώπους μου, να ενισχύω την ανάπτυξη τους και να αποδέχομαι την διαφορετικότητα.

5. Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills) είναι να μπορώ να επικοινωνώ διεξοδικά, να διαχειρίζομαι 

διαφωνίες, να διαμορφώνω και να διατηρώ υγιείς σχέσεις, να συνεργάζομαι,  να λειτουργώ ομαδικά, να 

είμαι κοινωνικά υπεύθυνος.

Συναισθηματική Νοημοσύνη & Επικοινωνία

Για να βελτιώσουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε είναι απαραίτητο να έχουμε επίγνωση τόσο των δικών 

μας συναισθημάτων όσο και του συνομιλητή μας. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως η έκφραση 

των συναισθημάτων μας δίνει την δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά, να επικοινωνούμε ουσιαστικά και 

πιο αποτελεσματικά. Χρειάζεται να εξασκηθούμε στο να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ σκέψεων και 

συναισθημάτων. Με σεβασμό, εκφράζουμε λεκτικά τα συναισθήματά μας και να ενθαρρύνουμε το συνομιλητή 

μας να προσδιορίσει τα δικά του χωρίς κριτική. Εάν υπάρχουν προβληματισμοί ή προβλήματα προς επίλυση, 

εξετάζουμε μαζί πιθανές εναλλακτικές επιλογές και τις συνέπειές τους και οργανώνουμε ένα πλάνο δράσης.  
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Συναισθηματική Αγωγή στην συμβουλευτική διαδικασία

Για να δημιουργήσουμε ένα εύφορο έδαφος εμπιστοσύνης και επικοινωνίας χρειάζεται να αποφύγουμε  

την κριτική, τα υποτιμητικά σχόλια, τις ταμπέλες, την ειρωνεία και τις συνεχείς παρεμβάσεις. Αντίθετα, 

προσφέρουμε αποδοχή, σεβασμό και ενθάρρυνση. Καθοδηγούμε τους Συμβουλευόμενους ώστε να 

αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν τα συναισθήματά τους, να περιγράψουν δηλαδή το πώς νιώθουν. Έπειτα 

τους ενθαρρύνουμε να εντοπίσουν τις αιτίες και τις συνέπειες των συναισθημάτων τους. Επίσης, είναι χρήσιμο 

να συζητήσουμε το πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν τους γύρω τους. Με αυτό τον τρόπο τους βοηθάμε να 

αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να λάβουν αποφάσεις και να αναλάβουν τις 

ευθύνες τους. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε να επισημαίνουμε τα θετικά τους στοιχεία, την πρόοδο που 

κάνουν και τα κατορθώματά τους. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε μαζί τους παραδείγματα από άλλες 

γνωστές παρόμοιες περιπτώσεις, δικές μας αντίστοιχες εμπειρίες και τα δικά μας συναισθήματα.  

Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Ως ψυχική ανθεκτικότητα ορίζουμε την αντίσταση στις αντιξοότητες του περιβάλλοντος και την 

προσαρμοστικότητα στις αγχογόνες καταστάσεις.  Ο όρος δεν αναφέρεται στην έλλειψη ή την αποφυγή των 

δυσκολιών αλλά στην λειτουργική τους αντιμετώπιση (Rutter, 2006). 

Οι προστατευτικοί παράγοντες στις αντιξοότητες είναι: 

• Καλός δείκτης νοημοσύνης

• Ασφαλείς δεσμοί με τους σημαντικούς ανθρώπους

• Αρμονικές σχέσεις 

• Αίσθηση  αυτό-αποτελεσματικότητας

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

• Προσαρμοστικότητα, ευελιξία σε νέες καταστάσεις

• Θετικότητα στις κοινωνικές συναναστροφές

Πως μπορούμε να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου;

• αποδυνάμωση συνεπειών άγχους

• παροχή υποστηρικτικού συστήματος/ σχέσεων 

• ενίσχυση δεξιοτήτων και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων

• βελτίωση αυτοεκτίμησης και ενθάρρυνση ευελιξίας

• ενδυνάμωση λειτουργικών πιστεύω 

• αποφυγή αυτοκαταστροφικών μεθόδων αντιμετώπισης (χρήση ουσιών, παραίτηση, οργή)

• δυνατότητα δημιουργικών προκλήσεων όπου το άτομο θα μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία  

• εστίαση στις θετικές διαστάσεις των καταστάσεων

Το σχολείο, η οικογένεια, οι φίλοι, η κοινότητα, μπορούν και πρέπει να παρέχουν στο άτομο αυτές τις 

εμπειρίες. Η συμβουλευτική διαδικασία δίνει μια θαυμάσια δυνατότητα για την επεξεργασία και την ενίσχυση 

των παραπάνω παραγόντων.   
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4ο Κεφάλαιο: 
Συναλλακτική Ανάλυση

Η θεωρία της Συναλλακτικής Ανάλυσης (Σ.Α.)

Ο καναδικής καταγωγής ψυχίατρος Eric Berne, στη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, παρουσίασε μια 

εντυπωσιακή χαρτογράφηση της προσωπικότητας και δημιούργησε τη θεωρία της Συναλλακτικής Ανάλυσης, 

γνωστή ως Transactional Analysis (Berne, 1964). Πρόκειται για μια ψυχολογική θεωρία η οποία μπορεί 

να βοηθήσει τον Συμβουλευόμενο να  κάνει ενδοσκόπηση  με σχετική ευκολία και να κατανοήσει τόσο την 

πηγή των σκέψεων και απόψεών του, όσο και τα συναισθήματά του. Όσον αφορά τον Σύμβουλο, η εν λόγω 

θεωρία μπορεί να αποτελέσει ένα εύχρηστο διαγνωστικό εργαλείο προκειμένου να αναγνωριστούν και να 

κατανοηθούν οι σκέψεις και οι συμπεριφορές του Συμβουλευόμενου.

Η Σ.Α. διαχωρίζει την προσωπικότητα σε τρία βασικά μέρη (Γονέας – Ενήλικος – Παιδί) που απεικονίζουν την 

πηγή των πληροφοριών και των εμπειριών που διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ατόμου.  

Ο Γονέας περιλαμβάνει όλα τα “πρέπει” και τα “μη” που ένα μικρό παιδί διδάσκεται από τους γονείς. Επίσης, 

περιλαμβάνει και όλες τις γονεϊκές διδαχές, δηλαδή, αυτά που οι γονείς θεωρούσαν σωστά ή λάθος, ηθικά 

ή ανήθικα.  Ο Γονέας αποτελεί την διδαγμένη άποψη που έχουμε για τη ζωή η οποία εκφράζεται με απόλυτο 

τρόπο. Όταν ένα άτομο εκφράζεται χρησιμοποιώντας ως πηγή δεδομένων τον εσωτερικό του Γονέα, τότε 

χρησιμοποιεί λέξεις όπως “πάντα”, “ποτέ”, “αποκλείεται”, “σίγουρα”. Επίσης, χρησιμοποιεί την προστακτική και 

στέλνει το μήνυμα “Εγώ ξέρω”, “Άκου με που σου λέω”, “Κάνε αυτό που σου λέω”, “Δεν γίνεται διαφορετικά”. 

Με άλλα λόγια, το κομμάτι Γονέας είναι άκαμπτο και απόλυτο. 

Τα άτομα που βασίζουν τις δράσεις τους στον εσωτερικό τους Γονέα είναι άτομα που ασχολούνται περισσότερο 

με το “πρέπει” και λιγότερο με το “επιθυμώ”, δυσκολεύονται να ρισκάρουν, να πρωτοτυπήσουν, να φερθούν 

δημιουργικά και να ονειρευτούν. Ωστόσο, αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας είναι πολύ σημαντικό γιατί 

περιλαμβάνει το σύστημα αξιών του ατόμου, χωρίς το οποίο ο άνθρωπος μπορεί ανεξέλεγκτα να εκφράσει 

καταστροφικά συναισθήματα όπως η οργή και ο φθόνος.

Ο Γονέας είναι σαν μια κασέτα πάνω στην οποία καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που παίρνει το μικρό παιδί 

από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι περίπου τα πέντε του χρόνια. Αυτές οι πληροφορίες παραμένουν ενεργές 

για όλη τη ζωή και αξιοποιούνται κάθε φορά που το άτομο επιθυμεί συνειδητά αλλά κυρίως ασυνείδητα να 

τις ανασύρει. Συνήθως ανατρέχουμε στην πηγή Γονέας όταν βιαζόμαστε να δώσουμε μια “σωστή” απάντηση, 

ή όταν αισθανόμαστε αδύναμοι και προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τη θέση μας.  

Στον αντίποδα του Γονέα βρίσκεται το κομμάτι της προσωπικότητας που ο Berne ονόμασε Παιδί. Στο Παιδί 

καταγράφονται όλα τα συναισθήματα που βίωσε ένα παιδί από τη γέννησή του έως περίπου το πέμπτο έτος 

της ζωής του. Συνεπώς αν ένα μικρό παιδί μεγάλωσε με θετικά συναισθήματα ασφάλειας, χαράς, αγάπης και 

ικανοποίησης, εξελίσσεται σε ένα άτομο θετικό με αυτοπεποίθηση.
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 Αν ένα παιδί μεγάλωσε μέσα σε συναισθήματα φόβου, ντροπής, ανασφάλειας και ματαίωσης, εξελίσσεται σε 

ένα άτομο δειλό, θυμωμένο, χωρίς αυτοπεποίθηση. 

Όταν ο άνθρωπος εκφράζεται μέσα από το κομμάτι Παιδί, εκφράζεται με συναισθήματα και επομένως οι 

εκφράσεις που πηγάζουν απ’ αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας είναι κυρίως εξωλεκτικές (κλάμα, γέλιο, 

μούδιασμα, εφίδρωση, τρέμουλο, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, σχετικές εκφράσεις του προσώπου, 

λαχάνιασμα, κοκκίνισμα κ.α). Οι λεκτικές εκφράσεις που πηγάζουν από το κομμάτι Παιδί περιλαμβάνουν 

προτάσεις με το ρήμα θέλω, ή άλλες λέξεις που πηγάζουν συνήθως από την αργκό όπως γουστάρω, τη 

βρίσκω, κλπ. 

Το Παιδί περιλαμβάνει όλη την ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργία αλλά και για αντιδραστικότητα. 

Ανάλογα με το κλίμα του σπιτιού μέσα στο οποίο μεγάλωσε κάποιος, έχει αναπτύξει περισσότερο το εσωτερικό 

του Υπάκουο Παιδί, ή Αντιδραστικό Παιδί. Το άτομο που δεν έχει μεγάλη επαφή με το εσωτερικό του Παιδί 

εξελίσσεται σε έναν άνθρωπο χωρίς χιούμορ που δυσκολεύεται να ονειρευτεί, να δημιουργήσει και να παίξει. 

Ανάμεσα στο Παιδί και τον Γονέα, ο Berne τοποθέτησε τον Ενήλικο. Αυτό είναι το κομμάτι της προσωπικότητας 

που επιτρέπει στο άτομο να εξελιχθεί και να μην γίνει ένα απλό αντίγραφο των γονιών του. Ο Ενήλικος 

περιλαμβάνει όλες τις πραγματικές εμπειρίες. Αποτελεί την άποψη που έχει παραχθεί από κάποιο βίωμα. Για 

παράδειγμα, αν ένας γονιός πει στο παιδί του «Πρόσεξε, θα καείς» αυτό καταγράφεται στον Γονέα. Αν όμως 

ένα παιδί πλησιάσει στη φωτιά και καεί, αυτό καταγράφεται στον Ενήλικο. Οι γονείς που έχουν επιτρέψει στα 

παιδιά τους να πειραματιστούν και να έχουν προσωπικές εμπειρίες χωρίς να γίνονται  υπερπροστατευτικοί. 

Αυτοί που τα έχουν βοηθήσει να αποκτήσουν ένα «πλούσιο Ενήλικο». 

Τα άτομα που εκφράζονται από τον «εσωτερικό τους Ενήλικο» χρησιμοποιούν λέξεις και προτάσεις όπως : 

«ίσως», «η γνώμη μου είναι», «ας το δούμε», «ας το τολμήσουμε». Είναι άτομα ανοιχτά στο να δοκιμάσουν 

νέες λύσεις, προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αναποδιές και είναι πιο ανθεκτικά στις δυσκολίες. 

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας μπορεί να αξιοποιήσει τη θεωρία της Σ.Α. και να βοηθήσει τον Συμβουλευόμενο 

να κατανοήσει τις πηγές των φόβων του αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα παρατηρεί τον εαυτό του, 

προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσει τα δυσλειτουργικά του πιστεύω. 
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Οι τρεις καταστάσεις του Εγώ σύμφωνα με τον Eric Berne

Γονέας 

Η διδαγμένη άποψη

για τη ζωή

Ενήλικος

Η εμπειρική άποψη

για τη ζωή

Παιδί

Η συναισθηματική

άποψη για τη ζωή 
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5ο Κεφάλαιο: 
Συμβουλευτική διαδικασία σε τέσσερις φάσεις.

Όταν έχουμε στα χέρια μας έναν αποδυναμωμένο Συμβουλευόμενο.

Όταν η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας εφαρμόζεται σε ενήλικα άτομα τα οποία έχουν παραμείνει άνεργα για 

πολύ καιρό, ή αναγκάζονται να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση λόγω των συνθηκών, η έννοια της 

ενδυνάμωσης αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαδικασία. Συνήθως αυτά τα άτομα φτάνουν στο γραφείο 

του Συμβούλου αποκαρδιωμένα, φοβισμένα, θυμωμένα, χωρίς να είναι βέβαιο ότι βρίσκονται εκεί με δική 

τους πρωτοβουλία και επιθυμία, αλλά είναι εκεί εξ ανάγκης, ή ακόμη και καταναγκαστικά επειδή δεν έχουν 

άλλη επιλογή. Συνεπώς αυτά τα άτομα είναι εγκλωβισμένα τις περισσότερες φορές σε ένα συναισθηματικό 

αδιέξοδο. Από τη μια θέλουν να «τα σπάσουν όλα» (αντίδραση μάχης – fight), να διαμαρτυρηθούν, και από 

την άλλη, ίσως να επιθυμούν να αποσυρθούν και να κρυφτούν (αντίδραση αποφυγής – flight), ή  μπορεί και 

να δείχνουν αποσβολωμένα, σαν νεκρωμένα (παγωμένα – frozen). Ταυτόχρονα, καλούνται να βάλουν όσες 

δυνάμεις τούς έχουν απομείνει για να συνεργαστούν με τον Σύμβουλο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν μια 

άκρη και να δουν λίγο φως στο τούνελ. 

Στάση Συμβούλου

Η στάση του Συμβούλου καθορίζεται από το βαθμό ταύτισης και τον βαθμό ενσυναίσθησης προς τον 

Συμβουλευόμενο.

Διαφορετικές περιπτώσεις:

• Ο Σύμβουλος ταυτίζεται απόλυτα με την κατάσταση του πελάτη του και σκέφτεται ότι θα ήθελε πολύ να 

«τα κάνει λαμπόγυαλο» μαζί με τον Συμβουλευόμενο. 

• Ο Σύμβουλος ταυτίζεται απόλυτα με τον πελάτη και το εκφράζει καθαρά δίνοντας δίκιο στις αντιδράσεις 

του και συμφωνώντας ανοιχτά ότι δεν υπάρχει διέξοδος. 

• Ο Σύμβουλος κατανοεί ότι ο πελάτης του είναι πνιγμένος στο συναίσθημα ακόμη κι αν τον βλέπει 

παγωμένο. Κατανοεί ότι στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται ο πελάτης είναι δύσκολο να επικοινωνήσει 

μαζί του στο επίπεδο των λογικών επιχειρημάτων αν δεν προηγηθεί κάποια θεραπευτική δουλειά σε 

συναισθηματικό επίπεδο. 

• Ο Σύμβουλος παραπέμπει τον πελάτη σε εξειδικευμένο θεραπευτή αν ο ίδιος δεν επαρκεί, ή παραπέμπει 

σε άλλο Σύμβουλο αν δει ότι δεν μπορεί να αποστασιοποιηθεί συναισθηματικά και να λύσει το θέμα της 

ταύτισης. 

Το ότι βρισκόμαστε στο ρόλο του Συμβούλου δεν σημαίνει απαραίτητα πως  μπορούμε να βοηθήσουμε σε 

κάθε περίπτωση. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα όριά μας, να τα αποδεχθούμε και να εξετάσουμε τα 

διαφορετικά ενδεχόμενα και τις διαφορετικές επιλογές. Αν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να παραπέμψουμε 

ένα περιστατικό που αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, είναι καλό να την αξιοποιήσουμε. 

Αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, είναι καλό να είμαστε συνειδητοποιημένοι για τις ταυτήσεις που μπορεί 

να κάνουμε και να επαγρυπνούμε. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμο να φέρουμε το πρόβλημά μας σε μια 
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συνεδρία εποπτείας για να δούμε με ποιους τρόπους θα το διαχειριστούμε. 

Ο ρόλος του Συμβούλου δεν είναι σε καμία περίπτωση ταυτόσημος με τον ρόλο του «Σωτήρα». Δεν είμαστε 

εκεί για να σώσουμε τους πελάτες μας. Είμαστε όμως εκεί για να τους ενισχύσουμε ώστε να πιστέψουν στον 

εαυτό τους και να τολμήσουν. 

Προτεινόμενη διαδικασία σε τέσσερις φάσεις

Α’ Φάση 

Διερεύνηση συναισθημάτων  - Βήματα:
• Μεταξύ άλλων, παίρνω και ένα «συναισθηματικό ιστορικό» (πληροφορίες για το πώς αντιδρά 

συναισθηματικά ο Συμβουλευόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και πώς διαχειρίζεται το 

συναίσθημα). 

• Χρησιμοποιώ προβολικές τεχνικές (ασκήσεις στις οποίες έμμεσα  ο Συμβουλευόμενος εξωτερικεύει το 

συναίσθημα), ή χρησιμοποιώ τον διάλογο για να φέρω στην επιφάνεια τα δύσκολα συναισθήματα που 

μπορεί να κατακλύζουν  τον Συμβουλευόμενο και τον εμποδίζουν να αντιδράσει δημιουργικά. 

• Δεν ασκώ καμία κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ο Συμβουλευόμενος  αντιδρά συναισθηματικά ή 

διαχειρίζεται το συναίσθημα. 

• Έχω την δυνατότητα να χρησιμοποιήσω την τεχνική της άδειας καρέκλας (empty chair) στην οποία 

μπορώ να προσκαλέσω τον Συμβουλευόμενο να καθίσει το συναίσθημα που τον βασανίζει, για 

παράδειγμα τον θυμό του. Υποστηρίζω και ενθαρρύνω  τον Συμβουλευόμενο να μιλήσει στον θυμό 

του και να του εκφράσει ανοιχτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εξ’ αιτίας του. Μπορώ να του 

ζητήσω κατόπιν να αλλάξει ρόλο και να καθίσει στη θέση του θυμού και να απαντήσει ως θυμός. Αν 

το κρίνω χρήσιμο μπορώ να ενθαρρύνω ένα διάλογο ανάμεσα   στον Συμβουλευόμενο και στον θυμό 

του με αλλεπάλληλες αντιστροφές ρόλων ώστε να καταλήξει ο διάλογος σε κάποιο χρήσιμο για εκείνον 

συμπέρασμα. Για έναν ενδεικτικό διάλογο κοιτάξτε στο Παράρτημα ΑΣ 1. 

• Οδηγώ  τον Συμβουλευόμενο στο να πάρει μια απόφαση και να υιοθετήσει μια δέσμευση σχετικά με 

τη διαχείριση του συναισθήματος, εξηγώντας ότι καμιά Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δεν μπορεί να 

είναι αποτελεσματική αν μπαίνουν στη μέση ανεξέλεγκτα συναισθηματικά εμπόδια. Για ιδέες σχετικά 

με ασκήσεις ελέγχου συναισθήματος κοιτάξτε στο Παράρτημα  ΑΣ 2. 

• Συμφωνούμε με τον Συμβουλευόμενο αν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε παρακάτω στην διαδικασία 

της Συμβουλευτικής ή αν χρειάζεται να εστιάσουμε περισσότερο στη διαχείριση των συναισθημάτων. 

• Δεν παραλείπω να ενισχύω κάθε τόσο τον Συμβουλευόμενο αξιοποιώντας τη γλώσσα της ενθάρρυνσης. 

Για παραδείγματα μπορείτε να κοιτάξετε στο Παράρτημα  ΑΣ 3

Πολλές φορές οι άνθρωποι που έρχονται στον Σύμβουλο Σταδιοδρομίας χρειάζονται περισσότερο να έρθουν 

αντιμέτωποι με τα συναισθήματα που τους εμποδίζουν να απελευθερωθούν και να κοιτάξουν με ηρεμία και 

ψυχραιμία τις εναλλακτικές που έχουν, παρά να ακούσουν για τις ίδιες τις εναλλακτικές. 
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Β’ Φάση 
Ενίσχυση / Ενδυνάμωση 

Ενισχύω σημαίνει  αποκαλύπτω και τροφοδοτώ την ισχύ κάποιου. Στον τομέα της Συμβουλευτικής, 

ενισχύω σημαίνει βοηθώ κάποιον να δυναμώσει, δηλαδή τον βοηθώ να δώσει δύναμη στις δεξιότητές 

του. 

Βήματα:

•	 Βεβαιώνομαι ότι ο Συμβουλευόμενος έχει ολοκληρώσει την διερεύνηση και τον διάλογο με τα 

συναισθήματά του (χωρίς αυτό να σημαίνει πως αν χρειαστεί δεν θα επανέλθουμε σ’ αυτά). 

•	 Ξεκινώ να διερευνώ τα ταλέντα, τις δεξιότητες, τις ευκολίες του ατόμου που βρίσκεται μπροστά μου. 

Για σχετικές  τεχνικές κοιτάξτε στο Παράρτημα ΑΣ 4.

•	 Βοηθώ τον Συμβουλευόμενο να ξεχωρίσει ανάμεσα στις πραγματικές δεξιότητες και στις κοινωνικά 

αποδεκτές δεξιότητες. 

•	 Βοηθώ τον Συμβουλευόμενο να δημιουργήσει μια λίστα με ονόματα δικών του ανθρώπων ή και 

του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου που μπορούν να θεωρηθούν σύμμαχοι στην προσπάθεια που 

κάνει. Στην περίπτωση που ο Συμβουλευόμενος δεν βρίσκει άτομα από τον περίγυρό του που να τα 

θεωρεί συμμάχους, του υπενθυμίζω πως εγώ είμαι ένα τέτοιο άτομο και επομένως δεν είναι μόνος. 

•	 Βοηθώ τον Συμβουλευόμενο να σκεφτεί άτομα που θαυμάζει και πιστεύει πως τα έχουν καταφέρει 

στη ζωή. Τον παρακινώ να καταγράψει κοινά σημεία που πιστεύει πως ο ίδιος έχει με αυτά τα άτομα. 

•	 Απενοχοποιώ την λέξη δικτύωση που στη χώρα μας συνήθως χρησιμοποιείται με αρνητικό πρόσημο. 

Εξηγώ ότι η δικτύωση (networking) είναι μια διαδικασία πολύ χρήσιμη στο να ανακαλύπτει κάποιος 

άτομα που τον ενδιαφέρουν να συνδεθεί μαζί τους, και να χτίσει σχέσεις που μπορούν να οδηγήσουν 

στην αμοιβαιότητα. Για έναν πλήρη κατάλογο των διαδικασιών της Β’ Φάσης κοιτάξτε στο Παράρτημα 

ΑΣ 4.

Αυτή η φάση είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθά το άτομο να δημιουργήσει μια δική του γερή εσωτερική βάση 

πάνω στην οποία θα πατήσει για να τολμήσει να βγει στην αγορά εργασίας με θάρρος και αυτοπεποίθηση 

αναζητώντας ρεαλιστικούς στόχους. 

Γ΄ Φάση 
Σύνδεση με τον δημιουργικό εαυτό  
Η μεγαλύτερη εσωτερική δύναμη κρύβεται μέσα στο θέλω και όχι μέσα στο οφείλω. 

Βήματα:

•	 Εξηγώ στον Συμβουλευόμενο ότι τα δύσκολα εγχειρήματα, όπως το να βρεις μια δουλειά σε καιρό 

κρίσης, επιτυγχάνονται  μόνο όταν η καρδιά μπορεί να συνεργαστεί με το μυαλό. 

•	 Προτρέπω τον Συμβουλευόμενό μου να θυμηθεί και να μοιραστεί μαζί μου τα παιδικά του όνειρα. Τι 

δουλειά ήθελε να κάνει όταν ήταν παιδί; Γιατί εγκατέλειψε το σχέδιο, ή τι δεν πήγε καλά; Συζητάμε για 

τα συναισθήματα που του δημιουργεί αυτή η ανάμνηση.
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•	 Προτρέπω τον Συμβουλευόμενο να σκεφτεί αν μπορούσε με μαγικό τρόπο να κάνει τη δουλειά των 

ονείρων του, ποια θα ήταν αυτή; Του ζητώ να καταγράψει τα ταλέντα ή τα προσόντα που πιστεύει πως 

έχει για να κάνει αυτή τη δουλειά αν του δινόταν η ευκαιρία. 

•	 Σε περίπτωση που ο Συμβουλευόμενος δεν έχει ένα παιδικό όνειρο ή δεν έχει ένα σημερινό όραμα, 

συζητάμε για το ποιες δουλειές θεωρεί ότι θα έδιναν νόημα στη ζωή του. 

•	 Συζητάμε για τη σημασία της ύπαρξης νοήματος στην εργασία και πως αν αυτό δεν είναι εφικτό, με 

ποιους τρόπους και μέσα από ποιες διαδικασίες (χόμπι, κοινωνικές δραστηριότητες) θα αποκτούσε 

νόημα η ζωή του. 

•	 Προτρέπω τον Συμβουλευόμενο να εντοπίσει κάποιους επαγγελματίες που κάνουν τις δουλειές που 

θεωρεί «ιδανικές» και να δοκιμάσει να ζήσει από κοντά μια εργάσιμη μέρα μαζί τους. 

Δ΄ Φάση
Σύνδεση με την πραγματικότητα / Στρατηγικές

Βήματα:

•	 Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της ενθάρρυνσης. Ανακεφαλαιώνουμε τα βασικά σημεία της διαδρομής 

που διανύσαμε με τον Συμβουλευόμενο εστιάζοντας στις δικές του πρωτοβουλίες, αντοχή, υπομονή 

και πίστη. Του εξηγούμε πως δεν θα είχαμε φτάσει εδώ χωρίς τη δική του συμμετοχή. 

•	 Δημιουργούμε έναν «κουμπαρά δύναμης». Μπορούμε ακόμη και να κατασκευάσουμε μαζί του, ή να 

του ζητήσουμε να το κάνει εκείνος, ένα κουτί που μέσα θα βάλουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να τον 

στηρίξει και να τον εμπνεύσει σε μια δύσκολη στιγμή από δω και πέρα. Χαρτιά από ασκήσεις που 

κάναμε μαζί του, ζωγραφιές, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφίες, οτιδήποτε θα τον έκανε να 

χαμογελάσει και να αισθανθεί σημαντικός και δυνατός σε μια στιγμή που τα πράγματα δεν πηγαίνουν 

καλά. Τέτοιες στιγμές απογοήτευσης είναι πιθανό να προκύψουν και στην νέα του δουλειά ή στην 

προσπάθειά του  για να βρει δουλειά.

•	 Προκειμένου να επισφραγισθεί η ενίσχυση του Συμβουλευόμενου αξίζει να μοιραστούμε μαζί του 

τι κερδίσαμε εμείς από την συνεργασία μας. Με ποιο τρόπο μας βοήθησε η δουλειά μαζί του στην 

δική μας προσωπική ανάπτυξη. Πολλοί Συμβουλευόμενοι εκπλήσσονται θετικά όταν ακούν ότι με την 

παρουσία τους προσέφεραν κάτι στον Σύμβουλο πέραν της αμοιβής (όπου υπάρχει) και πέραν της 

επαγγελματικής επιβεβαίωσης. 
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Παράρτημα I

Άσκηση 1: Ιστορία σε έξι μέρη 

Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει την δημιουργία μιας ιστορίας με την εξής δομή (Lahad, 2000). Χωρίζουμε 

μια κόλλα χαρτί σε έξι ίσα μέρη. Στο πρώτο ζωγραφίζουμε τον ήρωα/ τον πρωταγωνιστή της ιστορίας. Στο 

δεύτερο απεικονίζουμε την αποστολή του ήρωα, τον στόχο του. Στο τρίτο μέρος καταγράφουμε τα εφόδια 

του, τι τον βοηθάει να επιτύχει την αποστολή του.  Στο τέταρτο μέρος ζωγραφίζουμε το ή τα εμπόδια που 

συναντά ο ήρωας μας στην πορεία του προς τον στόχο του. Στη συνέχεια, στο πέμπτο μέρος απεικονίζουμε 

τον τρόπο που ο πρωταγωνιστής αντιμετωπίζει αυτά τα εμπόδια, τι κάνει για να τα αποφύγει. Στο έκτο μέρος 

καταγράφουμε το τέλος της ιστορίας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία βάζουμε έναν τίτλο στην ιστορία μας. 

Εναλλακτικά η ιστορία μπορεί να παρουσιαστεί γραπτώς σε μορφή κειμένου ή να εμπεριέχει ζωγραφιές και 

κείμενο μαζί και να γίνει ένα μικρό βιβλιαράκι.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καλούμε τον συμβουλευόμενο μας να διαβάσει την ιστορία που μόλις 

δημιούργησε αντικαθιστώντας τον ήρωα που έχει επιλέξει με τον εαυτό του. Συνδέεται άραγε αυτή η ιστορία 

με την δική του πραγματικότητα; Με κάποια εμπειρία που είχε στο παρελθόν ή στο παρόν; Με τις επιθυμίες 

του; Τις δυσκολίες; Τον τρόπο αντιμετώπισης;

Η άσκηση αυτή έχει μια διττή λειτουργία για την Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Αφενός μας εισάγει στην 

έννοια της αποστολής/ του νοήματος, αφετέρου καταγράφει με ένα πολύ απλό και σύντομο τρόπο, το 

στόχο του Συμβουλευόμενου, τα εφόδια του, τις δυσκολίες, τον τρόπο δράσης του και αντιμετώπισης των 

προβλημάτων. Παράλληλα φανερώνει την γενικότερη στάση απέναντι στο στόχο του και το επίπεδο της 

αυτοεκτίμησης του. Δημιουργεί έναν «χάρτη» σύμφωνα με τον οποίο μπορεί ο Συμβουλευόμενος να βαδίσει 

παρέα με τον Σύμβουλό του και να εξερευνήσουν μαζί  τις επιλογές του. Γεφυρώνοντας πάντα τις επιθυμίες 

με την πραγματικότητα.    

Άσκηση 2: Το έμβλημα μου

Αναλογιστείτε τους ρόλους που εσείς παίζετε στην ζωή σας και στην εργασία σας. Κάποιοι από αυτούς 

είναι καλά αναπτυγμένοι, και κάποιοι άλλοι, λιγότερο. Κάποιοι σας βοηθούν να αντιμετωπίζετε επαρκώς τις 

καταστάσεις που προκύπτουν, κάποιοι άλλοι ίσως σας δυσκολεύουν. Εστιάστε σε αυτούς τους ρόλους που 

θεωρείτε ότι είναι τα «δυνατά σας σημεία». Εντοπίστε τα θετικά σας χαρακτηριστικά και τις δεξιότητές σας, 

όπως για παράδειγμα, καλός ακροατής, μεθοδικός, υποστηρικτικός, μελετηρός, επικοινωνιακός, ή οτιδήποτε 

άλλο. Διαλέξτε τα τρία πιο σημαντικά από αυτά και γράψτε τα σε ένα χαρτί. Έπειτα διαλέξτε κάποιον από την 

ομάδα για να γίνετε ζευγάρι. Ανταλλάξτε τα χαρτάκια με τους ρόλους και μιλήστε λίγο για αυτούς και για τον 

τρόπο που σας βοηθάνε στην καθημερινότητά σας μέσα και έξω από τον χώρο εργασίας σας. Δημιουργήστε 

ένα έμβλημα που θα συμβολίζει τις τρεις αυτές σημαντικές ικανότητες του ζευγαριού σας και χαρίστε το σ’ 

εκείνο. 

Η άσκηση αυτή μπορεί να γίνει και ατομικά. Μπορείτε να ζητήσετε από τους Συμβουλευόμενούς σας 

να δημιουργήσουν το δικό τους έμβλημα με τους τρεις, ή και περισσότερους ρόλους που έχουν καλά 

αναπτυγμένους και τους βοηθούν στη ζωή τους.  
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Παράρτημα ΑΣ1

Χρήση της  τεχνικής  της άδειας καρέκλας 

Προσοχή! Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται πάντα με μια άδεια καρέκλα στην οποία ο Συμβουλευόμενος 

συμφωνεί να καθίσει τον θυμό του και να συνδιαλλαγεί μαζί του. Ο διάλογος αρχίζει και τελειώνει με τον 

Συμβουλευόμενο να κάθεται στη θέση του και όχι στη θέση του θυμού. Όταν ο Σύμβουλος θεωρήσει ότι 

ο διάλογος ολοκληρώθηκε, πρέπει να το επιβεβαιώσει ρωτώντας τον Συμβουλευόμενο «Είναι εντάξει να 

σταματήσουμε εδώ, ή υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελες να πεις στον θυμό σου;»

Εφόσον ο διάλογος ολοκληρωθεί, ο Σύμβουλος αποσύρει την άδεια καρέκλα.

Ενδεικτικός διάλογος του Συμβουλευόμενου με τον θυμό του.

Σύμβ/ος: εδώ είναι μια  καρέκλα στην οποία κάθεται ο θυμός σου, τι θα ήθελες να του πεις;

Συμβ/μενος: Θέλω να του πω ότι με έχει πρήξει!

Σύμβ/ος: Πες του το κατ’ ευθείαν.

Συμβ/μενος: Με έχεις πρήξει! 

Σύμβ/ος: Άλλαξε ρόλο τώρα και γίνε ο θυμός σου, πήγαινε και κάθισε στην άδεια καρέκλα.

Θυμός: Έχω δίκιο που σε πρήζω, αν δεν ήμουν κι εγώ θα σε έκαναν ό,τι ήθελαν!

Σύμβ/λος: Άλλαξε ρόλο τώρα, πήγαινε στη θέση σου.

Συμβ/μενος: Έχεις δίκιο, χωρίς εσένα θα ήμουνα κότα, αλλά μ’ εσένα να είσαι συνέχεια μεσ’ το κεφάλι μου 

δεν μπορώ να σκεφτώ. 

Σύμβ/ος: Άλλαξε ρόλο.

Θυμός: Δε φεύγω από το κεφάλι σου γιατί δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Πάει, χάθηκες άμα φύγω!

Σύμβ/λος: Άλλαξε ρόλο.

Συμβ/μενος: Δεν αντέχω να είσαι μέσα στο κεφάλι μου συνέχεια. Μου ανεβάζεις την πίεση. Θα με πεθάνεις! 

...

(ο διάλογος συνεχίζεται μέχρι ο Συμβουλευόμενος  να καταφέρει να οριοθετήσει το θυμό του κάνοντας 

ενδεχομένως μαζί του μια συμφωνία για το πότε και για ποιο λόγο θα εμφανίζεται)
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Παράρτημα ΑΣ 2

Άσκηση ελέγχου συναισθήματος

Ζητάμε από τον Συμβουλευόμενο να καταγράψει για μια εβδομάδα την εκδήλωση του συναισθήματος που τον 

βασανίζει και δεν μπορεί να ελέγξει. Του ζητάμε να κρατήσει ημερολόγιο συναισθήματος. Για παράδειγμα, 

ημερολόγιο θυμού. Σε ένα ειδικό τετράδιο να καταγράψει πότε, με ποια αφορμή και με  ποια ένταση βίωσε το 

συναίσθημα, ποιες ήταν οι συνέπειες και τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει. 

Μ’ αυτό τον τρόπο βοηθάμε το άτομο να συνειδητοποιήσει τα γεγονότα με τα οποία σχετίζεται η εκδήλωση του 

συναισθήματός του, τις καταστροφικές συνέπειες που έχει η ανεξέλεγκτη εκδήλωση συναισθήματος. Κυρίως 

τον οδηγούμε να σκεφτεί τις εναλλακτικές που έχει. Αυτή η διαδικασία οδηγεί το άτομο στην ενεργοποίηση 

του ενήλικου εαυτού (όπως περιγράφεται στην Συναλλακτική Ανάλυση) και επομένως στον αυτοέλεγχο. 

Παράρτημα ΑΣ 3

Η γλώσσα της ενθάρρυνσης

Σε αντίθεση με τον έπαινο που περιορίζεται στα Μπράβο, η ενθάρρυνση δίνει την επιβράβευση μέσα από 

χρήσιμες για το άτομο πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες το βοηθούν να κατανοήσει τις ίδιες του τις 

ενέργειες που αναγνωρίζονται από το περιβάλλον ως θετικές. 

Παραδείγματα:

- Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για σένα να πρέπει να προσαρμοστείς σε τόσα πολλά καινούργια δεδομένα αλλά 

μου αρέσει ο τρόπος που αγωνίζεσαι και δεν το βάζεις κάτω. 

- Με εντυπωσιάζει ο τρόπος που συμπαραστέκεσαι στον ίδιο σου τον εαυτό και δεν σαμποτάρεις τις 

προσπάθειές σου.

- Έχεις κάνει μεγάλη προσπάθεια και γι’ αυτό σου αξίζουν συγχαρητήρια.

- Με τιμά ο τρόπος που με εμπιστεύεσαι και ακολουθείς το πρόγραμμα που έχουμε συμφωνήσει παρόλο που 

σε δυσκολεύει. 
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Παράρτημα ΑΣ 4

Διερεύνηση ταλέντων – δεξιοτήτων

Δίνω στον Συμβουλευόμενο τον παρακάτω πίνακα σε φωτοτυπία και του ζητώ να τον συμπληρώσει. Του 

εξηγώ πως όταν είμαστε μικρά παιδιά και λειτουργούμε αυθόρμητα, τότε έχουμε πραγματική επαφή με τα 

φυσικά μας ταλέντα. Αργότερα, όσο μεγαλώνουμε, ο περίγυρος, οι γονείς, το σχολείο, μας επικρίνουν και μας 

οδηγούν στο να αποποιηθούμε πλευρές του εαυτού μας που θα μπορούσαν να μας εμπνεύσουν και να μας 

ενεργοποιήσουν στην ενήλικη ζωή. 

Πράγματα που μου ήταν εύκολο και μου άρεσαν να 
κάνω σαν παιδί

Εφαρμογή που θα μπορούσαν να έχουν σαν 
επαγγελματικές δραστηριότητες ή χόμπι στην 

ενήλικη ζωή
1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7.

Κατάλογος συμμάχων

Εξηγώ στον Συμβουλευόμενο ότι στη ζωή μπορεί να χρειαστεί πολλές φορές να υπερβούμε τις δυνάμεις μας. 

Χρησιμοποιώ παραδείγματα αθλητών αλλά και ατόμων που ακροτηριάστηκαν μετά από ασθένεια ή ατύχημα 

και όμως κατάφεραν να διακριθούν στον αθλητισμό ή σε κάποιον άλλο τομέα. Οδηγώ την συζήτηση στο να 

σκεφτεί ο Συμβουλευόμενος την αναγκαιότητα συμμάχων και υποστηρικτών στις δύσκολες προσπάθειες – 

μάχες που δίνουμε στη ζωή.

Οι σύμμαχοί μου Πώς και πότε μπορώ να έρχομαι σε επαφή μαζί τους

1.

2.

3.

4.
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Χαρτογράφηση δικτύου υποστηρικτών και προσφοράς δυνατοτήτων

Πιθανοί νέοι φίλοι

   Ευκαιρία εργασίας      

          

                                            Πιθανοί νέοι πελάτες

     

                          

       

                      

Ζητήστε από τον Συμβουλευόμενό σας να ζωγραφίσει το δίκτυο των γνωριμιών του σημειώνοντας τα μέλη 

της ευρύτερης οικογένειας, τους φίλους, τους γνωστούς, τους πρώην συναδέλφους, παλιούς συμμαθητές 

κλπ. Βοηθήστε τον να σκεφτεί τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να τους προσεγγίσει και να φανταστεί 

πού θα μπορούσε να τον οδηγήσει αυτή η δικτύωση. Ζητήστε του να σκεφτεί αν μπορεί να συμπληρώσει τον 

κατάλογο με τους συμμάχους – υποστηρικτές του μέσα από αυτό το δίκτυο. 

Ασφ. Σύμβουλος Γιώργου

Γιώργος

Τένις

Μαρία

Εγώ Ομάδα 

μπάσκετ

Νέες γνωριμίες






