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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, ξεκινά κύκλο επιμορφωτικών βιωματικών εργαστηρί-

ων σε εξειδικευμένα θέματα, μεθόδους και τεχνικές στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας με τη συμμετοχή εξειδικευμέ-

νων εισηγητών. 

Η επιμορφωτική αυτή συνάντηση, 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 2ο Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο έχει τίτλο «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη ομηλίκων-ομοτίμων (peer 

support) στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας», με εισηγητές  έμπειρους επιστήμονες εξειδικευμένους στο αντικείμενο, 

την Φωτεινή Λέκκα, Ψυχολόγο (MSc. PhD) και τον Γιώργο Ευσταθίου, Ψυχολόγο (MSc. PhD).

Στόχος του βιωματικού επιμορφωτικού εργαστηρίου είναι 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. Οι παρούσες σημειώσεις ετοιμάστηκαν για την διευκόλυνση της υλοποίησης 

του ανωτέρω επιμορφωτικού βιωματικού εργαστηρίου. Ως αποτέλεσμα της σύντομης βιωματικής εκπαίδευσης, πολύ 

σύντομα ολοκληρώνεται το σχετικό αναλυτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα είναι στη διάθεσή του κάθε ενδιαφερό-

μενου συμβούλου σταδιοδρομίας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ  http://www.eoppep.gr 

Ευχαριστούμε τους διακεκριμένους εισηγητές για την πολύτιμη συνεργασία αλλά και τα στελέχη συμβουλευτικής στα-

διοδρομίας για το διαρκές ενδιαφέρον τους για ενεργό συμμετοχή στις επιμορφωτικές δράσεις που διοργανώνουμε. 

Βασίλης Δαγδιλέλης

Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ

Πρόλογος
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Λίγα λόγια για τους Συγγραφείς

Η Φωτεινή Λέκκα είναι Ψυχολόγος, έχει ειδικευτεί στην Κλινική Ψυχολογία 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας. Στο επι-
στημονικό της έργο συμπεριλαμβάνονται η διδασκαλία εργαστηριακών μα-
θημάτων ψυχολογίας στον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
διδασκαλία στο Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτι-
κής και Επικοινωνίας για ειδικούς που διοργάνωσε το Εργαστήριο Ψυχολογι-
κής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών και η συγγραφή 
κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά 
για το θέμα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων (peer support). Έχει 
διατελέσει υπεύθυνη της Υπηρεσίας «από Φοιτητές για Φοιτητές» του Εργα-
στηρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς στο 
συντονισμό ομαδικών προγραμμάτων.

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της είναι η εφαρμογή οργανωμένων προ-
γραμμάτων αξιοποίησης του εθελοντισμού η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση 
θεμάτων σωματικού βάρους, η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του 
διαδικτύου.

O Γιώργος Ευσταθίου είναι Ψυχολόγος, έχει ειδικευθεί στην Κλινική Ψυχολο-
γία σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας.

Στο επιστημονικό του έργο συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία μαθημάτων κλι-
νικής και συμβουλευτικής ψυχολογίας στον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών και στην Ανώτατη Σχολή Επαγγελμα-
τικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης. Είναι Διδάσκων και Επόπτης Γνωσιακής 
- Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας στο Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας 
της Συμπεριφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια της European Associaton for 
Behavioural and Cognitive Therapies. 

Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η θεραπεία διαταραχών προσωπι-
κότητας και η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω ηλεκτρονικών μορ-
φών επικοινωνίας. Η επιστημονική του δραστηριότητα περιλαμβάνει εκδόσεις 

βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, πανεπιστημιακών σημειώσεων και 
μεταφράσεων ξένων συγγραμμάτων καθώς και συμμετοχές σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάζεται 
ως κριτής με ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Είναι μέλος του Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας και του Κλάδου Συμβουλευτικής της Ελλη-
νικής Ψυχολογικής Εταιρείας, της European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies, της Ελληνικής 
Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, του European 
Forum for Student Guidance (Τομέας: Psychological Counselling in Higher Education), της Ελληνικής Εταιρίας 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Σεξουαλικής Συμπεριφοράς του Αν-
θρώπου και των Διαφυλικών Σχέσεων

Γιώργος Ευσταθίου

Φωτεινή Λέκκα



Α΄ ΜΕΡΟΣ 
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Βασικές Αρχές 
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Εισαγωγή
Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να μάθει περισσότερα για την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη ομοτίμων (peer support) και για τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσει προκειμένου να αξιοποιήσει 

αυτού του τύπου τη βοήθεια στο πλαίσιο που επιθυμεί και στον πληθυσμό – στόχο που θέλει να προσεγγίσει, με έμφαση 

στο θέμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται πληροφορίες για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων, τα χαρακτηριστικά, τις 

βασικές αρχές και τα οφέλη της. Στη συνέχεια, αναλύονται τα αναγκαία βήματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

ενός προγράμματος τέτοιου είδους. Ειδικές επισημάνσεις δίνονται στην περίπτωση που το πρόγραμμα πρόκειται να 

εφαρμοστεί σε ανέργους. 

Το πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της εποπτείας ομοτίμων (peer supervision) ως μια ειδική εφαρ-

μογή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ομάδες επαγγελματιών. Σκοπός αυτών των ομάδων είναι η ενδυνάμωση 

των συμμετεχόντων στον επαγγελματικό ρόλο τους, καθώς και η πρόληψη και η αντιμετώπιση της επαγγελματικής 

εξουθένωσης.

Ειδική έμφαση δίνεται στο θέμα της εκπαίδευσης των συμβούλων ομοτίμων. Δεδομένου ότι πρόκειται για εθελοντές, 

οι οποίοι δεν είναι ειδικοί ή επαγγελματίες, η εκπαίδευσή τους είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενδυνάμωση και 

την αποτελεσματικότητά τους στο ρόλο που θα αναλάβουν. Έτσι, στο δεύτερο μέρος του εγχειριδίου προτείνεται ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συμβούλων ομοτίμων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση βασικών 

δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επικοινωνίας με απλό και συστηματικό τρόπο ώστε να γίνονται κατανοητές από μη 

ειδικούς και κατάλληλα προσαρμοσμένες ασκήσεις.
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Τι είναι η Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων (Peer 
Support) 
Όταν οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα, στρέφονται πρωτίστως στις πηγές υποστήριξης του άμεσου κοινωνικού 
δικτύου τους, πολύ πριν απευθυνθούν σε ειδικούς. Η αξιοποίηση της τάσης αυτής οδήγησε στη διαμόρφωση ενός 
είδους βοήθειας το οποίο διαφοροποιείται από αυτό που μπορεί να προφέρει ένα φιλικό πρόσωπο, καθώς και από αυτό 
που παρέχουν οι ειδικοί ψυχικής υγείας και ονομάζεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων (peer support). 

Παρότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για την «ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων» (peer support), ο όρος 
επιχειρεί να αποδώσει τη διαδικασία στην οποία ένα άτομο που δεν διαθέτει το ρόλο του ειδικού παρέχει εθελοντικά 
βοήθεια σε ένα συνάνθρωπό του με τον οποίο μοιράζεται ορισμένες ομοιότητες. Στις ομοιότητες εντάσσονται η 
προηγούμενη προσωπική εμπειρία σε σχέση με μια συγκεκριμένη κατάσταση ή γεγονός ή άλλα κοινά χαρακτηριστικά, 
όπως: κοινωνικo-οικονομικό επίπεδο, πολιτισμικό υπόβαθρο, γλώσσα, σεξουαλικός προσανατολισμός, επαγγελματική 
ιδιότητα, εκπαίδευση, κατάσταση υγείας, ηλικία κ.λπ.

H φιλοσοφία της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να επιλύσουν τα 
περισσότερα προβλήματά τους, αν τους δοθεί η δυνατότητα, καθώς και η κατάλληλη διευκόλυνση και υποστήριξη. 
Πρόκειται για ένα είδος βοήθειας που εστιάζεται στα δυνατά σημεία και τα θετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και 
στην ικανότητά τους να ανακάμπτουν από τα προβλήματα και να λειτουργούν αποτελεσματικά και υποστηρικτικά. 

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων άρχισε να γίνεται ευρύτατα διαδεδομένη και να αξιοποιείται σε ποικίλα πλαίσια 
από τη δεκαετία του 1960 στη Βόρειο Αμερική, όταν το κίνημα της αυτοβοήθειας και της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, 
καθώς και οι αρχές της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην ψυχολογία έθεσαν τα θεμέλια για την αξιοποίηση των 
βιωμάτων ανθρώπων που είχαν περάσει οι ίδιοι τη διαδικασία ανάκαμψης από προβλήματα ψυχικής υγείας

Χαρακτηριστικά: 

Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων είναι ένα είδος βοήθειας που χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται με ανεπίσημο τρόπο και προϋποθέτει την οικειοθελή και εθελοντική 
συμμετοχή. Ο βοηθός, παρότι υιοθετεί ένα συγκεκριμένο ρόλο και αξιοποιεί πολλές συμπεριφορές προσφοράς 
βοήθειας, δεν είναι επαγγελματίας ή ειδικός. 
• Μεταξύ βοηθού και βοηθούμενου δημιουργείται μια σχέση αμοιβαιότητας, η οποία βασίζεται στις μεταξύ τους 
ομοιότητες, όπως, για παράδειγμα: παρόμοιες δυσκολίες, ηλικία, επάγγελμα, κοινωνικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο κ.λπ. 
• Η σχέση μεταξύ βοηθού και βοηθούμενου χαρακτηρίζεται από ισότητα και μη ιεραρχική δομή. Βασίζεται, κατά κύριο 
λόγο, στην κοινότητα των εμπειριών ή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, η οποία τους διευκολύνει να κατανοήσουν 
ο ένας τον άλλο πιο ουσιαστικά και πιο βιωματικά.  

Έτσι, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων διαφοροποιείται τόσο από το είδος βοήθειας που προσφέρεται από 
συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, όσο και από τους ειδικούς επαγγελματίες. Έρευνες στο πεδίο αυτό έχουν δείξει ότι 
οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο καλύτερα και να 
προσφέρουν αμοιβαία συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη εν συγκρίσει με όσους δεν βρίσκονται σε μια ανάλογη 
κατάσταση ή εν συγκρίσει με τους ειδικούς επαγγελματίες. 

Ειδικότερα, έχει αποδειχτεί ως καθοριστικό στοιχείο στην αποτελεσματικότητα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ομοτίμων το γεγονός ότι οι άνθρωποι που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες μπορούν καλύτερα να σχετιστούν μεταξύ 
τους και ως εκ τούτου να προσφέρουν βιωματική ενσυναίσθηση και πιο γνήσια υποστήριξη. Έχει βρεθεί, επίσης, ότι οι 
άνθρωποι που έχουν βιώσει παρόμοιες εμπειρίες είναι σε θέση να προσφέρουν ο ένας στον άλλο πρακτικές συμβουλές 
και προτάσεις για στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων που οι επαγγελματίες δεν προτείνουν ή ενδεχομένως δεν 
γνωρίζουν καν. Τέλος, η διατήρηση ενός ανεπίσημου και μη ιεραρχικού πλαισίου αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 
διευκολύνει την ανάπτυξη του αισθήματος της συνταύτισης και της αμοιβαίας κατανόησης.
Συνοψίζοντας, τα κύρια χαρακτηριστικά της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων είναι: 
• η αμοιβαία υποστήριξη, 
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• η ισότητα και η εμπιστοσύνη, 
• η βιωματική γνώση και κατανόηση, 
• η βιωματική ενσυναίσθηση
• το ανεπίσημο και μη ιεραρχικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης

Βασικές αρχές:
1) Η αρχή της ισοτιμίας («του ομότιμου»), η οποία αφορά την εγκαθίδρυση μιας υποστηρικτικής σχέσης μεταξύ 
ανθρώπων που μοιράζονται παρόμοιες εμπειρίες ζωής, προβλήματα και ανησυχίες. Αυτή η σχέση χαρακτηρίζεται από 
ισότητα, 
2) Η αρχή της ενδυνάμωσης, η οποία αντανακλά την πίστη στο γεγονός ότι η ανάκαμψη από τις εκάστοτε δυσκολίες είναι 
εφικτή, μέσω της ανάληψης ευθύνης, πρωτοβουλίας και ενεργητικής στάσης, 
3) Η αρχή της αυτοβοήθειας και της αυτοθεραπείας, με την έννοια ότι η προσφορά βοήθειας σε άλλους ανθρώπους 
είναι από τη φύση της μια διαδικασία που προάγει την αυτοενίσχυση και είναι θεραπευτική τόσο για άτομο που λαμβάνει 
βοήθεια όσο και για το ίδιο το άτομο που βοηθά,
4) Η αρχή του ανήκειν και της αμοιβαιότητας, η οποία αφορά στην καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας το οποίο 
βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων και προάγει την ατομική ανάπτυξη, την 
αυτοεπίγνωση και την αυτογνωσία. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, ο βοηθός («σύμβουλος ομοτίμων») αναλαμβάνει το 
ρόλο του υποστηρικτή και του ενεργητικού ακροατή και δεν επωμίζεται την ευθύνη να βρει λύσεις στα προβλήματα 
άλλων.

Τρόποι εφαρμογής:
Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων μπορεί να εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους, όπως: 
• Δια ζώσης σε ατομική συνεργασία
• Σε ομάδα
• Μέσω τηλεφώνου
• Διαδικτυακά 

Οφέλη:
Τα οφέλη της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι πολλά και αφορούν τόσο τους βοηθούμενους, όσο και τον ίδιο το 
βοηθό (σύμβουλο ομοτίμων) και το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται αυτού του τύπου η παρέμβαση. 

• Για το βοηθούμενο: 
* Μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς 
* Αίσθηση αποδοχής
* Επαναξιολόγηση εμπειριών μέσα από ένα νέο πρίσμα και απόδοση νέου νοήματος στις δυσκολίες 
* Μείωση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει την αναζήτηση βοήθειας 
* Ελπίδα στην ανάκαμψη από τις δυσκολίες, μέσα από τη σχέση με ένα πρότυπο που τις έχει ξεπεράσει επιτυχώς 
* Συναισθηματική ενδυνάμωση 
* Βελτίωση της αυτοεκτίμησης και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στον εαυτό
* Απόκτηση δεξιοτήτων (επίλυση προβλημάτων, διεκδικητικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης 

συγκρούσεων)
* Κινητοποίηση 

• Για τον βοηθό – σύμβουλο ομοτίμων:
* Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυξημένη εμπιστοσύνη στον εαυτό και στις προσωπικές ικανότητες
* Κοινωνική προσφορά
* Βελτίωση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας 
* Εκμάθηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επικοινωνίας 
* Απόκτηση εμπειριών που διευκολύνουν την προσωπική ανάπτυξη και ωρίμανση σε πολλά επίπεδα (συναισθηματικό, 

γνωστικό, διαπροσωπικό, κοινωνικό)  

• Για το πλαίσιο:
Ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στο πλαίσιο που 
υλοποιείται, όπως: 



13

* Καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων 
* Αποφόρτιση της δουλειάς του προσωπικού 
* Ανανέωση και ενθουσιασμό μέσα από την εφαρμογή ενός νέου τρόπου προσφοράς βοήθειας 
* Διασύνδεση των επαγγελματιών με τον πληθυσμό βοηθούμενων στον οποίο απευθύνονται
* Μειωμένο κόστος  

Διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων

Τα τελευταία 30 χρόνια όλο και περισσότερο σε διάφορες παραδοσιακές δομές παροχής συμβουλευτικών και 
ψυχολογικών υπηρεσιών αξιοποιούνται εθελοντικά ομότιμοι. 

Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα είδος προσφοράς βοήθειας που συγκεντρώνει αρκετά οφέλη σε συνδυασμό με 
το χαμηλό κόστος υλοποίησης. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων. Κατά τα στάδια αυτά, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι 
μπορεί να επηρεάσουν το παρεχόμενο έργο και αποτέλεσμα. 

Εάν σκέφτεστε να αξιοποιήσετε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων στο πλαίσιο της υπηρεσίας που εργάζεστε, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λάβετε υπόψη τα στάδια αυτά. Αποτελούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα σας 
διευκολύνουν να αξιοποιήσετε ή να αντιμετωπίσετε παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και τη 
βιωσιμότητα τέτοιου είδους παρεμβάσεων.   

Ωστόσο, πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό πρωτίστως εσείς να έχετε ξεκαθαρίσει τους λόγους για τους οποίους 
επιθυμείτε να αξιοποιήσετε ομότιμους – εθελοντές. 

Ανατρέξτε στους σημαντικότερους λόγους και αποσαφηνίσετε τους δικούς σας. 

Θυμηθείτε ότι, η αξιοποίηση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων μπορεί να:  

• Προσφέρει μια νέα οπτική, ανανέωση και ενέργεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια παραδοσιακή υπηρεσία 
που για πολλά χρόνια δεν έχει αποκλίνει από το συνήθη τρόπο που προσφέρει υποστήριξη στους βοηθούμενους. 

• Συμβάλλει στην ανανέωση και την κινητοποίηση του προσωπικού, το οποίο μπορεί να νιώθει κουρασμένο από την 
συνεχή επανάληψη του έργου του.

• Εμπλουτίσει το εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Αποφορτίσει μια υπηρεσία που απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό βοηθούμενων, για τους οποίους δεν επαρκεί ο 
αριθμός των εργαζομένων. 

• Διευκολύνει την ανταπόκριση σε μεγαλύτερο αριθμό αιτημάτων. 

• Αυξήσει τη διασύνδεση της υπηρεσίας σας με την κοινότητα, καθώς οι εθελοντές – σύμβουλοι ομοτίμων είναι μέρος 
αυτής και πιο κοντά στο κοινό που ίσως δεν απευθύνεται σε παραδοσιακές υπηρεσίες και φορείς. 

• Καλύψει κενά στη χρηματοδότηση.

Έτσι, πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να έχετε απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: 
• «Γιατί χρειάζομαι εθελοντές – σύμβουλους ομοτίμων;» Με άλλα λόγια, σε ποια επιχειρήματα βασίζεται η πρόταση / 

ιδέα σας για την έναρξη ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων.  

 • «Τι προσδοκώ να κάνουν οι εθελοντές – σύμβουλοι ομοτίμων;» 
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Με άλλα λόγια, τι ρόλο θα έχουν οι εθελοντές και ποια θα είναι τα καθήκοντα τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε 
από την αρχή ξεκάθαρο το ρόλο και τα καθήκοντα των συμβούλων ομοτίμων στο μυαλό μας, διότι βάσει αυτών θα 
προχωρήσετε ανάλογα στο σχεδιασμό των επιμέρους βημάτων για την εφαρμογή του προγράμματος. 

Αν δεν έχετε ξεκάθαρα επιχειρήματα γιατί χρειαζόσαστε συμβούλους ομοτίμων και πως σκοπεύετε να τους αξιοποιήσετε, 
τότε αυτό θα έχει αντίκτυπο στη διάρκεια, την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, αλλά και στην ίδια τη θέση των 
συμβούλων ομοτίμων στην υπηρεσία σας. Ενδέχεται να αισθανθούν ότι δεν προσφέρουν ή δεν μαθαίνουν τίποτα και 
αυτό, τελικά, θα έχει αντίκτυπο στη δέσμευση και τη συνολική εμπλοκή τους στο πρόγραμμα. 

Η αποσαφήνιση των λόγων για τους οποίους επιθυμείτε να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε επιχειρήματα που θα υποστηρίξουν την 
ανάγκη για ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Στο πλαίσιο μιας παραδοσιακής δομής είναι πιθανό να υπάρχουν διαμορφωμένες απόψεις και προκαταλήψεις για τη 
συμμετοχή και το έργο των εθελοντών γενικότερα. Μερικές από τις πιο συνηθισμένες αφορούν: 
• Τον τρόπο ένταξης και συμμετοχής τους στην υπηρεσία, 
• Τη σχέση που έχουν με τους επαγγελματίες, 
• Το βαθμό υπευθυνότητας και αξιοπιστίας τους, 
• Το περιορισμένο χρονικό διάστημα παραμονής τους. 

Όλα αυτά μπορεί εν μέρει να ισχύουν, ειδικά αν στην υπηρεσία σας έχετε στο παρελθόν αξιοποιήσει εθελοντές. Ωστόσο, 
πρόκειται για δυσκολίες και απόψεις που μπορεί να αλλάξουν, αν ακολουθηθεί ένα πλάνο καλού σχεδιασμού. Έτσι, θα 
μπορείτε να προβλέψετε πιθανά προβλήματα και τρόπους επίλυσής τους. 

Ο δικός σας ρόλος αφορά στο συντονισμό όλων των επιμέρους σταδίων υλοποίησης του προγράμματος ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων (π.χ. κινητοποίηση και εκπαίδευση συμβούλων ομοτίμων, εποπτεία). 

Ο ρόλος του συντονιστή είναι κεντρικός προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων, καθώς θα πρέπει να:  

• Εντοπίσει τις ανάγκες που διαμορφώνουν τα επιχειρήματα υπέρ της συμμετοχής εθελοντών 
• Ευαισθητοποιήσει και επιμορφώσει το προσωπικό και τους επαγγελματίες για τις ανάγκες αυτές  
• Κινητοποιήσει εθελοντές 
• Συντονίσει την εκπαίδευση των εθελοντών, σύμφωνα με τους σκοπούς του προγράμματος ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης ομοτίμων  
• Αξιολογήσει και επιλέξει κατάλληλα τους εθελοντές που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα
• Εποπτεύσει το έργο των εθελοντών, ώστε να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
• Συμμετέχει στη διασύνδεση των εθελοντών με τον πληθυσμό στον οποίο επιθυμεί να απευθυνθούν.  

Έτσι, ξεκινήσετε το σχεδιασμό, δίνοντας προσοχή: 

• Στις ανάγκες, αλλά και στα δυνατά σημεία της υπηρεσίας ή της δομής στην οποία εργάζεστε 
• Στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίο στοχεύετε να απευθυνθείτε 
• Στους εθελοντές που θέλετε να κινητοποιήσετε 
• Στην ομαλή ένταξη των εθελοντών στις υπάρχουσες δράσεις της υπηρεσίας ή της δομής στην οποία εργάζεστε,
• Στη μορφή που επιθυμείτε να έχει η παρέμβαση των εθελοντών - ομοτίμων.  

Αφού έχετε κάνει αυτή τη σημαντική προεργασία, θα μπορέσετε να ακολουθήσετε τα επιμέρους στάδια. 

Στάδιο 1ο: Ανάδυση Αιτήματος

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων ξεκινά από το λόγο που γεννά την ανάγκη 
υλοποίησής του. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από τα οφέλη που συνδέονται με αυτό το είδος βοήθειας, ο σχεδιασμός 
του προγράμματος δεν μπορεί να γίνει άσκοπα και γενικά. Αντίθετα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός καλά 
τεκμηριωμένου επιχειρήματος σχετικά με το αίτημα που δημιουργεί την ανάγκη για εφαρμογή ενός προγράμματος 
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ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. 

Τα συνηθέστερα αιτήματα είναι: 
α) Αποτελέσματα έρευνας αναγκών σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, από τα οποία υποστηρίζεται η ανάγκη ή το 
ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός σχετικού προγράμματος, 

β) Συμπληρωματική πλαισίωση ήδη υπαρχουσών  υπηρεσιών: Στην περίπτωση αυτή μια υπηρεσία που στελεχώνεται 
από ειδικούς δεν αρκεί για την κάλυψη της πληθώρας των αιτημάτων των χρηστών της, ή μια υπηρεσία που στελεχώνεται 
από ειδικούς δεν αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα από άποψη κόστους ή χρόνου, 

γ) Κλιμάκωση προβλημάτων – ανάδυση κρίσης: Στην περίπτωση αυτή ένα γεγονός πυροδοτεί την άμεση ανάγκη για 
κάλυψη μεγάλου αριθμού αιτημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας μαθητή, φοιτητή ή 
ανέργου), 

δ) Προϋπάρχουσες εθελοντικές δράσεις που χρειάζονται οργάνωση, ώστε να εξελιχθούν σε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων.    

Στάδιο 2ο: Μορφή, Σκοποί και Στόχοι του Προγράμματος

Στο επόμενο στάδιο του σχεδιασμού το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μορφή του 
προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. Η μορφή βρίσκεται σε άμεση σχέση με το αίτημα που ανέδειξε 
την ανάγκη για ένα τέτοιο είδος παρέμβασης. Επιπλέον παράγοντες που καθορίζουν τη μορφή είναι ο χρόνος, ο στόχος, 
η δυνατότητα ενσωμάτωσης και συμπληρωματικής λειτουργίας του προγράμματος με άλλες υπηρεσίες της κοινότητας.  

Οι πιθανές διαφορετικές μορφές είναι: 
α) Πιλοτικό πρόγραμμα: 
Στην περίπτωση αυτή η μορφή του προγράμματος είναι χρονικά καθορισμένη και περιορισμένη. Έτσι, είναι αναγκαίο 
το πρόγραμμα να απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο στόχο που εντός του χρονικού πλαισίου μπορεί να αξιολογηθεί αν 
επιτεύχθηκε ή αν υπήρξαν εμπόδια και δυσκολίες. 

Η πιλοτική μορφή συμβάλλει στην αποκόμιση γνώσεων και εμπειριών που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό 
ενός πιο μακροχρόνιου και ολοκληρωμένου προγράμματος. 

Τέλος, ένα πρόγραμμα πιλοτικής φύσης μπορεί να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό στον οποίο ενδιαφερόμαστε 
να απευθυνθούμε σχετικά με τα οφέλη της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων και έτσι να λειτουργήσει ως 
παράγοντας ανάδυσης ενός νέου αιτήματος. 

β) Συμπληρωματική πλαισίωση προϋπαρχουσών δομών και υπηρεσιών του σχολικού πλαισίου ή της κοινότητας
Στην περίπτωση αυτή η μορφή του προγράμματος βασίζεται στην άμεση και στενή συνεργασία εθελοντών – συμβούλων 
ομοτίμων και ειδικών επαγγελματικών μιας υπηρεσίας στο σχολείο ή την κοινότητα. Έτσι, η λειτουργία του προγράμματος 
είναι συμπληρωματική ως προς αυτή των άλλων υπηρεσιών.  

γ) Αυτόνομη δράση: Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα έχει τη μορφή μιας ανεξάρτητης δράσης που λειτουργεί 
αυτόνομα και αποτελεί μια ξεχωριστή επιλογή από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στην κοινότητα.       

Εκτός από το θέμα της μορφής, στο στάδιο αυτό πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για το σκοπό και τους στόχους του 
προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. 

Κατά κανόνα, η πλειονότητα των προγραμμάτων αυτού του είδους έχει ως σκοπό την προαγωγή της προσωπικής 
ανάπτυξης του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται, την ενίσχυση της αίσθησης ομαδικότητας, αμοιβαιότητας και τη 
συμμετοχή και την προσφορά στην ευρύτερη κοινότητα. 

Πέρα όμως από αυτό το γενικό σκοπό, είναι σημαντικό στο στάδιο αυτό να καθοριστούν συγκεκριμένοι, ρεαλιστικοί και 
πιθανώς μετρήσιμοι επιμέρους στόχοι. 
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Από τον καθορισμό στόχων εξαρτάται το είδος της παρέμβασης που θα επιλεχθεί (ομαδική παρέμβαση, δια ζώσης 
ατομική συνεργασία, διαδικτυακή υποστήριξη). Επιπλέον, ο καθορισμός σαφών στόχων διασφαλίζει την ασφάλεια 
και το μέγιστο όφελος για τους βοηθούμενους που θα απευθυνθούν για υποστήριξη στους εθελοντές – συμβούλους 
ομοτίμων. 

Τέλος, στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τον πληθυσμό στον οποίο επιθυμείτε να απευθυνθείτε (αριθμός, 
χαρακτηριστικά, κριτήρια αποκλεισμού). Το πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων μπορεί ήδη να έχει καθορίσει τον πληθυσμό – στόχο (π.χ. μαθητές με χαμηλή ακαδημαϊκή 
επίδοση, νέοι άνεργοι) .

Ωστόσο, από το ρόλο του συντονιστή θα πρέπει να λάβετε αποφάσεις σχετικά με το ποια άτομα από τον πληθυσμό – 
στόχο αναμένεται να βοηθηθούν περισσότερο από έναν εθελοντή – σύμβουλο ομοτίμων παρά από ένα επαγγελματία 
– σύμβουλο. Έτσι, στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να σκεφτείτε και να ορίσετε κριτήρια που ίσως αποκλείουν ένα 
βοηθούμενο, ανάλογα με τη φύση (σοβαρότητα, χρονιότητα, συνοσηρότητα) των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 

Επιπλέον, λόγω της επαγγελματικής εμπειρίας σας πιθανώς γνωρίζετε ήδη αρκετά για τον πληθυσμό στον οποίο 
επιθυμείτε να απευθυνθούν οι εθελοντές – σύμβουλοι ομοτίμων. Όμως, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι πρόκειται 
για μια διαφορετικού τύπου παρέμβαση. Επομένως, θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο είναι κατάλληλη για τον 
πληθυσμό – στόχο που θέλετε να προσεγγίσετε. 

Για να μπορέσετε να ορίσετε σαφώς τον πληθυσμό – στόχο, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως:  
• Ηλικία
• Φύλο 
• Εργασιακή εμπειρία και παρούσα κατάσταση 
• Πρόσβαση στην τεχνολογία 
• Κινητικότητα 
• Σωματική υγεία 
• Ψυχική υγεία 
• Χρήση συμβουλευτικών ή ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολείο ή την κοινότητα

Αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις συγκεντρώσετε συνομιλώντας με άλλους επαγγελματίες που εργάζονται σε 
φορείς ή υπηρεσίες της κοινότητας, πραγματοποιώντας μια έρευνα αναγκών (με ερωτηματολόγια ή διαδικτυακά) στο 
πληθυσμό – στόχο, με ατομικές συνεντεύξεις ή focus groups. 

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρώσετε θα σας βοηθήσουν να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

• Τι είδους προβλήματα έχουν τα άτομα που θα μπορούσαν να λάβουν (επιπλέον) βοήθεια μέσω της ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων;

• Τι ποσοστό διαφαίνεται ότι επιθυμεί να λάβει τέτοιου είδους βοήθεια; 
• Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, που ζουν, πόσο εύκολη είναι η μετακίνησή τους, τι διαθέσιμο χρόνο 

έχουν; 
• Σε ποιους από αυτούς μπορούμε ρεαλιστικά να απευθυνθούμε – μήπως κάποιοι αποκλείονται; 
• Τι είδους υπηρεσίες χρησιμοποιούν μέχρι στιγμής;

Συνοψίζοντας, η αποσαφήνιση του σκοπού και των στόχων του προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων, 
καθώς και της μορφής που θα έχει η παρέμβαση θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε στη διασύνδεση με την κοινότητα 
στην οποία βρίσκεται ο πληθυσμός – στόχος τον οποίο επιθυμείτε να προσεγγίσετε. Επιπλέον, θα σας βοηθήσει να 
ενημερώσετε κατάλληλα τους επαγγελματίες που μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή ανταποκρίνονται στα αιτήματα του 
πληθυσμού – στόχου. Με τον τρόπο αυτό, θα δημιουργήσετε μια γέφυρα επικοινωνίας και διασύνδεσης μεταξύ του 
πλαισίου στο οποίο θα ενταχθεί το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων και του πληθυσμού – στόχου. 

Κατά την ενημέρωση των επαγγελματιών και των διαφόρων υπηρεσιών της κοινότητας, μην παραλείψετε να αναφέρετε 
τη φιλοσοφία και τα οφέλη της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων, το σκοπό και τους στόχους του δικού σας 
προγράμματος, σε ποιους σκοπεύετε να απευθυνθείτε, καθώς και για ποιους δεν είστε κατάλληλοι.
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Στάδιο 3ο: Οργάνωση και διαχείριση πρακτικών ζητημάτων

Στο στάδιο αυτό του σχεδιασμού πρέπει να ληφθούν υπόψη και να απαντηθούν διάφορα ζητήματα πρακτικής φύσης. Σε 
αυτά συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Χρόνος έναρξης του προγράμματος: Πότε είναι η καταλληλότερη χρονική στιγμή για να ξεκινήσει το πρόγραμμα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων;

• Χρόνος για την εκπαίδευση των εθελοντών: Πότε είναι η καταλληλότερη χρονική στιγμή για να ξεκινήσει η κινητοποίηση 
και η εκπαίδευση των εθελοντών – συμβούλων ομοτίμων που θα στελεχώσουν το πρόγραμμα;

• Χρόνος που θα διατεθεί στην εκπαίδευση: Πόσος χρόνος απαιτείται και πόσος χρόνος ρεαλιστικά μπορεί να αφιερωθεί 
στην εκπαίδευση των εθελοντών – συμβούλων ομοτίμων; Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη 
ρεαλιστικοί περιορισμοί που αφορούν το διαθέσιμο χρόνο τους, ώστε η εκπαίδευση να μην παρεμποδίζει άλλες 
σημαντικές δραστηριότητες, όπως π.χ. σχολικές υποχρεώσεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, εργασία κ.λπ.

• Χρόνος για επικοινωνία και εποπτεία με το συντονιστή του προγράμματος: Στην περίπτωση αυτή, ως συντονιστής 
του προγράμματος θα πρέπει να αποφασίσετε σχετικά με το χρόνο που έχετε διαθέσιμο και μπορείτε να αφιερώσετε 
στην επικοινωνία με τους συμβούλους ομοτίμων και στην εποπτεία του έργου τους. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη 
δικές σας εργασιακές και προσωπικές υποχρεώσεις, ώστε να εξασφαλίσετε ότι διαθέτετε χρόνο για το πρόγραμμα 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αλλά και για τον εαυτό σας.  

• Συμβόλαιο συνεργασίας με τους συμβούλους ομοτίμων: Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποφασίσετε το χρόνο 
που θα ζητήσετε από τους σύμβουλους να δεσμευτούν στο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. 
Είναι πολύ βοηθητικό να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλάνο (π.χ. 3 μήνες) στο οποίο να μπορούν ρεαλιστικά 
να δεσμευτούν. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε μείωση των «διαρροών», αλλά και πρόληψη πιθανής 
εξουθένωσής τους από το έργο που θα αναλάβουν. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε αν μετά το πέρας αυτού του 
χρονικού διαστήματος, θα τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν να προσφέρουν το έργο τους και για πόσο 
επιπλέον χρονικό διάστημα.  

• Εναλλαγή συμβούλων ομοτίμων για την πρόληψη της συναισθηματικής εξουθένωσης. Στην περίπτωση αυτή είναι 
σημαντικό να αποφασίσετε κάθε πόσο θα επαναλαμβάνετε τη διαδικασία κινητοποίησης, επιλογής και εκπαίδευσης 
νέων συμβούλων, οι οποίοι θα αντικαθιστούν τους παλαιότερους. Με αυτό τον τρόπο, θα περιορίσετε τον κίνδυνο 
συναισθηματικής εξουθένωσης των παλαιότερων εθελοντών, αλλά και θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια του 
προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο χρόνο. 

• Στέγαση: Είναι σημαντικό να έχει ληφθεί μέριμνα σχετικά με το χώρο στέγασης του προγράμματος, ειδικά αν 
υλοποιείται με τη μορφή της συμπληρωματικής πλαισίωσης άλλων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να έχει διευθετηθεί 
πότε και για πόσο χρόνο μπορεί να γίνεται χρήση του χώρου της υπηρεσίας, ώστε να αποφευχθούν δυσκολίες, όπως 
π.χ. συνωστισμός, φασαρία κ.λπ.  

• Προσβασιμότητα: Είναι σημαντικό να έχει επίσης ληφθεί υπόψη πόσο προσβάσιμος είναι ο χώρος όπου θα στεγαστεί 
το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων για τον πληθυσμό – στόχο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
ένα συγκεκριμένο μέρος στο οποίο θα στεγαστεί το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να έχουν διερευνηθεί άλλες 
εναλλακτικές επιλογές.. Για παράδειγμα, στο χώρο του πανεπιστημίου, οι συναντήσεις συμβούλων ομοτίμων με 
τους βοηθούμενους θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται στο κυλικείο της σχολής. 

Στάδιο 4ο:  Κινητοποίηση εθελοντών

Στο στάδιο αυτό το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στην κινητοποίηση ατόμων που ιδανικά θα ήταν καταλληλότερα για το 
ρόλο του συμβούλου ομοτίμων και θα ωφελούνταν από αυτή την εμπειρία. 

Έτσι, στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη δύο ζητήματα: α) τον πληθυσμό από τον οποίο επιθυμείτε 
να κινητοποιήσετε εθελοντές – συμβούλους ομοτίμων για το πρόγραμμά σας και τα κριτήρια επιλογής τους, β) τη 
διαδικασία που θα ακολουθήσετε ώστε να τους προσελκύσετε. 

Κριτήρια: 

Για να διαμορφώσετε τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξετε τους συμβούλους ομοτίμων, είναι σημαντικό να ανατρέξετε 
στο σκοπό και στους στόχους του προγράμματος, όπως ορίστηκαν στα αρχικά στάδια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, 
αν η παρέμβαση στοχεύει σε πληθυσμό με ειδικά χαρακτηριστικά. 
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Στην περίπτωση του μαθητικού και του φοιτητικού πληθυσμού, βασικά κριτήρια είναι η ηλικία και το έτος φοίτησης.  
Για παράδειγμα, μπορεί ένας μαθητής λυκείου να είναι πιο αποτελεσματικός στο να βοηθήσει ένα μαθητή γυμνασίου, 
δεδομένου ότι είναι περισσότερο προετοιμασμένος να αξιοποιήσει την εμπειρία του και να διατηρήσει τα απαραίτητα 
όρια στη μεταξύ τους σχέση. 

Η διαθεσιμότητα είναι ένα ακόμα βασικό κριτήριο. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει για κάποιο χρονικό 
διάστημα διαθεσιμότητα τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τις συναντήσεις με τους βοηθούμενους και την εποπτεία. 
Έτσι, χρήσιμο είναι να αξιολογήσετε αν ο υποψήφιος για το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων είναι ήδη υπερφορτωμένος 
με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη διαθεσιμότητα και τη δέσμευσή του στο πρόγραμμα. 

Ο απαιτούμενος χρόνος για την κυρίως παρέμβαση είναι επίσης ένα κριτήριο για την επιλογή. Θα χρειαστεί να 
αξιολογήσετε αν ένας τελειόφοιτος που πρόκειται να αποχωρήσει από το περιβάλλον του σχολείου ή του πανεπιστημίου, 
είναι κατάλληλος για μια συνεργασία που ίσως διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα. Το ίδιο θέμα μπορεί να τον κάνει 
να είναι ήδη πολύ απασχολημένος με τις δικές του προτεραιότητες, δεδομένης της μετάβασης που θα ακολουθήσει σε 
ένα διαφορετικό πλαίσιο.  

Εκτός από αυτά τα βασικά κριτήρια, καλό να είναι να λάβετε υπόψη και τα παρακάτω: 

• Βαθμός κοινωνικού ενδιαφέροντος: Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με τη διατήρηση θετικής 
στάσης, αισιοδοξίας, ενσυναίσθησης, καθώς και την επιθυμία της προσφοράς. Μπορείτε λοιπόν να αξιολογήσετε 
κατά πόσο ένας υποψήφιος για το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων έχει επιδείξει στο παρελθόν το ενδιαφέρον του 
να προσφέρει σε διάφορους τομείς ή να λάβετε υπόψη τη γνώμη άλλων ατόμων που τον γνωρίζουν π.χ. δάσκαλοι, 
καθηγητές, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού κ.λπ. 

• Ειδικές δεξιότητες: Παρότι συνήθως δεν είναι προϋπόθεση η προηγούμενη γνώση και εμπειρία, ένας σύμβουλος 
ομοτίμων που διαθέτει ορισμένες επιθυμητές δεξιότητες ή εμπειρία σε ένα τομέα ενδέχεται να φανεί χρήσιμος, 
ανάλογα με τους στόχους του προγράμματος. 

• Άτομα που βρίσκονται σε «κίνδυνο»: Όπως αναφέρθηκε, η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων έχει σημαντικά οφέλη και για τους ίδιους τους συμβούλους, όπως, για παράδειγμα, ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησής τους και βελτίωση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας μέσα από την ανάληψη του ρόλου του 
θετικού προτύπου. Έτσι, μπορεί να κρίνετε ότι ένα άτομο που βρίσκεται σε «κίνδυνο» να αναπτύξει προβλήματα και 
δυσκολίες (π.χ. ένας μαθητής με πολλές απουσίες, ένα άνεργος με κακή διάθεση) θα μπορούσε να συμμετέχει στο 
πρόγραμμα, καθώς η εμπειρία θα του φανεί χρήσιμη και υποστηρικτική.  

• Διαδικασία κινητοποίησης: Η τακτική που ακολουθείται για την κινητοποίηση εθελοντών που θα αναλάβουν το ρόλου 
του συμβούλου ομοτίμων εξαρτάται από το μέγεθος και το εύρος της παρέμβασης, τον αριθμό των εθελοντών 
που χρειάζονται και τα κριτήρια επιλογής τους. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία που θα ακολουθήσετε για την 
κινητοποίηση και την προσέλκυση εθελοντών πρέπει να είναι απλή και εύληπτη, αλλά, επίσης, να κινεί το ενδιαφέρον 
και την προσοχή τους. 

Έτσι, αρχικά, για να φτιάξετε το διαφημιστικό υλικό για την ανακοίνωση της έναρξης του προγράμματος ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων, μπορείτε να ζητήσετε τη γνώμη ατόμων που αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό εθελοντών 
στον οποίο θέλετε να απευθυνθείτε. Διερευνήσετε τι τους φαίνεται ενδιαφέρον και τι θα κινητοποιούσε την προσοχή 
τους. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε τη συμβολή ατόμων με ειδικές γνώσεις, ώστε να σας βοηθήσουν στην επιλογή 
λογότυπου για το πρόγραμμα και στο σχεδιασμό του διαφημιστικού υλικού (αφίσες και φυλλάδια). 
 Αφού έχετε το διαφημιστικό υλικό έτοιμο, χρήσιμο είναι να το διανέμετε σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων από 
τον πληθυσμό εθελοντών στον οποίο θέλετε να απευθυνθείτε. Δώστε τους κάποιο χρόνο να το διαβάσουν και να το 
επεξεργαστούν και στη συνέχεια συζητήστε μαζί τους τα παρακάτω: 
• Είναι το περιεχόμενου του υλικού ξεκάθαρο και κατανοητό;
• Είναι ελκυστικό; Τραβά το ενδιαφέρον; 
• Εκείνοι διαβάζοντας το, τους κινεί το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν;   

Γενικά, στο διαφημιστικό υλικό πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κάποιες βασικές πληροφορίες για τη φιλοσοφία 
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και τους στόχους του προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρονται τα 
προσδοκώμενα οφέλη από τη συμμετοχή των εθελοντών στο πρόγραμμα: π.χ. εμπειρία, εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, 
ενίσχυση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Τέλος, πρέπει να αναφέρεται η πληροφορία που ή σε ποιον θα 
απευθυνθούν όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν μία αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 
Μια ενδεικτική μορφή αίτησης είναι η ακόλουθη: 

Δήλωση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ομοτίμων

Ημερομηνία: ...............................................
Ονοματεπώνυμο: ..........................................................................................................................................................
Ηλικία: .........................................................
Κινητό τηλέφωνο και e-mail: .........................................................................................................................................

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις. Αφιέρωσε λίγα λεπτά για να τις σκεφτείς. Θα μας βοηθήσουν η ειλικρίνεια 
και το ενδιαφέρον σου, καθώς δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. 

1) Για ποιο λόγο επιθυμείς να λάβεις μέρος στο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων; ....................
..........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2) Ποια θετικά στοιχεία σου πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σου στο  πρόγραμμα; ......
..........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3) Τι πιστεύεις ότι θα κερδίσεις από αυτή την εμπειρία; .............................................................................................

4) Ποια στοιχεία ή προσόντα πιστεύεις ότι πρέπει να διαθέτει κάποιος προκειμένου να γίνει καλός και αποτελεσματικός 
σύμβουλος ομοτίμων; ...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

Ευχαριστούμε για το χρόνο που διέθεσες και το ενδιαφέρον σου!

Για να διανείμετε το υλικό μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω τρόπους: 

• Με τη βοήθεια ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με τον πληθυσμό εθελοντών που θέλετε να προσελκύσετε. 
• Με την οργάνωση μιας παρουσίασης ή ομιλίας που στόχο θα έχει την ενημέρωση για τους σκοπούς τους προγράμματος 

και τη σημασία του ρόλου των εθελοντών. 
• Με την ανάρτηση αφισών και τη διάθεση φυλλαδίων σε σημεία όπου έχει πρόσβαση ο πληθυσμός εθελοντών που 

σας ενδιαφέρει. 
• Μέσω συλλόγων, λεσχών ή τοπικών, μαθητικών και φοιτητικών εφημερίδων. 

Καλό είναι να υπάρχει ένα άτομο υπεύθυνο να φροντίζει ώστε το ενημερωτικό υλικό να ανανεώνεται τακτικά και να 
υπάρχει πάντα διαθέσιμο. 

Στάδιο 5ο: Επιλογή συμβούλων ομοτίμων

Σε μεγάλο βαθμό η επιλογή εξαρτάται από τους στόχους του προγράμματος. Δεδομένου ότι πρόκειται για εθελοντές, 
αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία συνήθως δεν βασίζεται σε τυπικά προσόντα. Έτσι, στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να 
ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα βέλτιστα κριτήρια για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για το ρόλο του 
συμβούλου ομοτίμων. Από τη μία τα κριτήρια επιλογής χρειάζεται να είναι αλληλένδετα με το σκοπό και τους στόχους 
του προγράμματος (π.χ. ο σύμβουλος να μιλά τη γλώσσα του πληθυσμού – στόχου στην περίπτωση μεταναστών). 
Από την άλλη, ταυτόχρονα, θα πρέπει να συνδέονται με τους ευρύτερους στόχους της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ομοτίμων (π.χ. ικανότητα ενσυναίσθησης, αποδοχή διαφορετικών απόψεων και τρόπου ζωής κ.λπ.). Επιπλέον, πρέπει 
να λάβετε υπόψη των απαιτούμενο αριθμό συμβούλων που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Αν υπάρχουν 
λίγοι υποψήφιοι, τότε σε περίπτωση αποχώρησης κάποιων, μπορεί να κινδυνεύσει το πρόγραμμα.
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Σαφώς, ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι να αξιοποιήσετε στο πρόγραμμα  συμβούλους ομοτίμων που θα 
ωφεληθούν από την εμπειρία της συμμετοχής τους. Επιπλέον, όμως  χρειάζεστε ανθρώπους που να: 
• Είναι αξιόπιστοι,
• Ενδιαφέρονται και έχουν υψηλό κίνητρο
• Προσφέρουν μια θετική και αισιόδοξη οπτική στην επίλυση προβλημάτων 
• Αποτελέσουν ένα θετικό πρότυπο μίμησης  
• Μπορούν να δεσμευτούν στο πρόγραμμα για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Διαβάστε με προσοχή όλες τις αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά και τις συστάσεις που μπορεί να προσφέρονται 
για έναν υποψήφιο από π.χ. το δάσκαλο ή το σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 
Καλό είναι να εξασφαλίσετε χρόνο ώστε να κάνετε μια ατομική συνέντευξη με καθένα από τους υποψηφίους. Στη 
συνέντευξη δώστε έμφαση: 
• Στον τρόπο που έχει ξεπεράσει προσωπικές δυσκολίες και προβλήματα 
• Στο βαθμό ωριμότητας, καλής κρίσης, συνέπειας 
• Στις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας 

Στην περίπτωση μαθητών και φοιτητών μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να έχετε μια εικόνα για τις επιδόσεις του 
υποψηφίου, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία στη σχολική ή φοιτητική του ζωή, τις δραστηριότητες του ελεύθερου 
χρόνου που μπορεί να υποδηλώνουν μια τάση προς τον εθελοντισμό και την υπευθυνότητα. 
Στην ατομική συνέντευξη διερευνήστε τους προσωπικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου και δώστε 
χρόνο ώστε να σας θέσει τα δικά του ερωτήματα και απορίες και να λάβει τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι επιλογής συμβούλων ομοτίμων ποικίλουν. Στις συνηθέστερες εντάσσονται οι παρακάτω, 
οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους: 
• Τυπική επιλογή: H τυπική διαδικασία επιλογής, η οποία πραγματοποιείται συνήθως μέσω κάποιου είδους 

συνέντευξης ή αξιολόγησης με ερωτηματολόγιο, είναι κατάλληλη όταν η υλοποίηση του προγράμματος προϋποθέτει 
την εμπλοκή συμβούλων ομοτίμων που πληρούν σε υψηλό βαθμό συγκεκριμένα κριτήρια  Η καταλληλότητά τους 
για το πρόγραμμα μπορεί να αξιολογηθεί βάσει ενός συνόλου κριτηρίων, όπως για παράδειγμα: ικανότητα μάθησης, 
προσωπικότητα, ικανότητα ενεργητικής ακρόασης, ικανότητα διαχείρισης προσωπικών θεμάτων και προβλημάτων 

• Θετική επιλογή: Σε κάποιες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι πιο χρήσιμο να εφαρμοστεί η διαδικασία θετικής επιλογής 
προκειμένου να προσελκυστούν όσο το δυνατό περισσότεροι υποψήφιοι για το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων. 
Για παράδειγμα, προς το παρόν τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης φοιτητών που λειτουργούν σε 
ακαδημαϊκά πλαίσια προσελκύουν περισσότερες φοιτήτριες απ’ ό,τι φοιτητές. Για το λόγο αυτό, επικρατεί το 
επιχείρημα ότι θα πρέπει να ισχύει θετική επιλογή υπέρ των φοιτητών, εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον να εμπλακούν 
στο πρόγραμμα. Το σκεπτικό είναι να εξασφαλιστεί κάποια ισορροπία στην εκπροσώπηση των δύο φύλων.  Η θετική 
επιλογή εφαρμόζεται επίσης σε περιπτώσεις ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση 
κάποιου είδους προβλήματος (π.χ. μετανάστες, άτομα με αναπηρία) δεδομένου ότι έχει φανεί ότι ωφελούνται από 
την εμπλοκή τους σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. Το σκεπτικό είναι να αποφευχθεί η 
προκατάληψη έναντι ανθρώπων που ανήκουν σε πιο περιθωριοποιημένες ομάδες, αλλά και οι ίδιοι να αποκομίσουν 
τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα. 

• Αυτοεπιλογή: Σε κάποιες περιπτώσεις, η ομάδα εθελοντών – συμβούλων μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη (π.χ. 
άτομα που κάνουν πρακτική σε μια υπηρεσία). Σε τέτοιου είδους αυτοεπιλεγμένες ομάδες ενδέχεται να υπάρχουν 
ήδη διαμορφωμένες σχέσεις και δυναμικά, τα οποία ως συντονιστής του προγράμματος πρέπει να προσέξετε ώστε 
να μην παρεμποδίσουν τους στόχους του προγράμματος. 

Είναι ευνόητο ότι είναι δύσκολο και δυσάρεστο να ανακοινωθεί σε κάποιους υποψήφιους ότι δεν είναι κατάλληλοι ή ότι 
είναι λιγότερο κατάλληλοι από άλλους για να αναλάβουν το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων. Επομένως, είναι σημαντικό 
να δοθούν εξηγήσεις με ειλικρινή και ευαίσθητο τρόπο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους κάποιος δεν γίνεται 
δεκτός στο πρόγραμμα. Σε αυτό βοηθά αν η επιλογή πραγματοποιείται μέσω συνέντευξης. 

Σε κάθε περίπτωση, στη διάρκεια του σχεδιασμού ενός προγράμματος χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις και να 
προβλεφθεί η περίπτωση μη δυνατότητας συμμετοχής ορισμένων υποψηφίων στο πρόγραμμα λόγω του ότι δεν 
πληρούν τα βασικά κριτήρια επιλογής. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει πρόβλεψη αξιοποίησης υποψηφίων, οι οποίοι 
δεν είναι κατάλληλοι για μια δια ζώσης παρέμβαση, σε άλλους τομείς του ίδιου προγράμματος. Έτσι, η επιλογή γίνεται 
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περισσότερο θέμα καταλληλότητας για συγκεκριμένες αρμοδιότητες και λιγότερο θέμα αποδοχής ή απόρριψης για το 
ρόλο του συμβούλου ομοτίμων αυτό καθεαυτό.       

Στάδιο 6ο: Εκπαίδευση συμβούλων ομοτίμων

Σχεδιασμός εκπαίδευσης 
Η εκπαίδευση των συμβούλων που θα στελεχώσουν ένα πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων 
θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητά του. Δεδομένου ότι πρόκειται για μη 
ειδικούς και μη επαγγελματίες, αρκετοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Η εκπαίδευση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων προϋποθέτει την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων 
συμβουλευτικής και επικοινωνίας  Ταυτόχρονα, προϋποθέτει κάποιου βαθμού διερεύνηση ζητημάτων, όπως: 
προσωπικές στάσεις και αξίες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, βασικοί κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, διερεύνηση 
ορίων και περιορισμών κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, η εκπαίδευση δεν αποσκοπεί να γίνουν οι εθελοντές εξειδικευμένοι 
σύμβουλοι. Έτσι, είναι καλό να καλύπτει ένα ελάχιστο θεωρητικών γνώσεων και πληροφοριών, αλλά κυρίως να 
διατηρεί ένα βιωματικό χαρακτήρα.  

Στο σχεδιασμό της εκπαίδευσης πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για τη δημιουργία ενός άνετου, ήρεμου κλίματος το 
οποίο να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών, την ανατροφοδότηση και τη βιωματική μάθηση. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει 
να έχει την εμπειρία να εφαρμόζει τεχνικές που διευκολύνουν την αποτελεσματική επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, 
χρήσιμη είναι η εξοικείωση και η εξάσκηση των συμβούλων ομοτίμων με κατάλληλα επιλεγμένα σενάρια, στα οποία 
μέσω παιχνιδιών ρόλων μπορούν να εφαρμόζουν, να συνδυάζουν και να συνθέτουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις.   

Ειδικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά το σχεδιασμό της εκπαίδευσης είναι: 

Διάρκεια εκπαίδευσης 
Η διάρκεια της εκπαίδευσης μπορεί να ποικίλει από ορισμένες ώρες έως και πολλές ημέρες ή ακόμα και περισσότερο 
ανάλογα με το ειδικό περιεχόμενο του προγράμματος. Η διάρκεια της εκπαίδευσης, όπως και το περιεχόμενό της, 
επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Μάλιστα, κάποια από τα πιο επιτυχημένα 
προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων είναι εκείνα στα οποία η εκπαίδευση είναι συνεχής, με την έννοια 
ότι η εκπαίδευση και η εποπτεία είναι αλληλένδετες και συνεχείς διαδικασίες.  Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να 
προαποφασιστεί η ελάχιστη διάρκεια της εκπαίδευσης των εθελοντών βάσει των ειδικών αναγκών κάθε προγράμματος. 
Ταυτόχρονα, η διάρκεια θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην καθιστά την εκπαίδευση ανταγωνιστική προς άλλες 
δραστηριότητες και υποχρεώσεις των συμβούλων, όπως, για παράδειγμα, αμειβόμενη εργασία ή παρακολούθηση 
μαθημάτων στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. 

Δομή εκπαίδευσης 
Η δομή της εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κάλυψη συγκεκριμένων θεματικών, οι οποίες είναι 
αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. Σε γενικές γραμμές, οι 
ακόλουθες θεματικές θα πρέπει να καλύπτονται, έτσι ώστε οι σύμβουλοι να λαμβάνουν τις βασικές γνώσεις και τις 
δεξιότητες που θα τους καταστίσουν ικανούς να ανταποκριθούν στους στόχους του προγράμματος:  
1) Εξήγηση του σκοπού του προγράμματος- Κανόνες και υποχρεώσεις της εκπαίδευσης - γνωριμία μεταξύ των 
συμβούλων ομοτίμων.
2) Διερεύνηση προσωπικών στάσεων και αξίων και της επίδρασής τους στην επικοινωνία και την αποδοχή των άλλων. 
3) Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και επικοινωνίας, όπως: γλώσσα του σώματος – λεκτική και μη 
λεκτική επικοινωνία, διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων – ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, ενεργητική ακρόαση, 
αντανάκλαση, παράφραση, διευκρίνιση, εστίαση, περίληψη, ελάχιστη ενθάρρυνση, σιωπή. 
4) Ευαισθητοποίηση σε θέματα εμπιστευτικότητας και απορρήτου, περιορισμών της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, 
ζητήματα δεοντολογίας.
5) Παραπομπές και διασύνδεση με τις πηγές υποστήριξης στην κοινότητα.

Υλικό εκπαίδευσης
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός 
ευέλικτου και δημιουργικού εκπαιδευτικού κορμού που να μπορεί, κατά περίπτωση, να καλύψει ένα σημαντικό εύρος 
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θεματικού υλικού. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο διότι η εκπαίδευση είναι ουσιαστικά βιωματική. Ως εκ τούτου, χρειάζεται 
ποικιλία ειδών και τεχνικών εκπαίδευσης.

Σε γενικές γραμμές, η εκπαίδευση στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων θα πρέπει να ενσωματώνει τα εξής:
1) Ασκήσεις ενεργητικής ακρόασης, συμπεριλαμβανομένου της γλώσσας του σώματος και της μη λεκτικής επικοινωνίας.
2) Ασκήσεις διαχείρισης των συναισθημάτων, 
3) Ασκήσεις λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένου της αξιολόγησης επιλογών, προτεραιοτήτων, πληροφοριών 
και στόχων,
4) Ασκήσεις διερεύνησης αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένου της αυτογνωσίας και της 
διερεύνησης προσωπικών στάσεων και πεποιθήσεων, 
5)  Ασκήσεις σχετικές με την παροχή βοήθειας, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της σχέσης 
βοήθειας, τα όρια και οι περιορισμοί και θέματα εμπιστευτικότητας και απορρήτου. 

Ακριβώς επειδή υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων που πρέπει να καλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, για τη 
διευκόλυνση της εκπαίδευσης πολύ συχνά χρησιμοποιούνται σενάρια σχετικά με υποθετικές καταστάσεις, τα οποία 
συναντώνται συχνά στην καθημερινή ζωή. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εξάσκηση στις δεξιότητες που διδάσκονται, αλλά 
και καλλιεργείται το έδαφος για τη διερεύνηση προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων. 

Χρήσιμο είναι να δίνεται στους συμβούλους ομοτίμων το υλικό που διδάσκονται σε έντυπη μορφή ώστε να μπορούν να 
ανατρέχουν σε αυτό όποτε χρειάζεται, αλλά και για να μην έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι πρέπει να ξέρουν και να 
θυμούνται τα πάντα. Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να δοθεί κατά περίπτωση, όπως επίσης να δοθούν στοιχεία 
επικοινωνίας για υπηρεσίες της κοινότητας ή χρήσιμες ιστοσελίδες.    

Στο δεύτερο μέρος θα βρείτε ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων, το οποίο μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε για τους σκοπούς του δικού σας προγράμματος.

Περιβάλλον
Γενικά, είναι βοηθητικό να πραγματοποιείται η εκπαίδευση σε ένα άνετο χώρο που να διασφαλίζει την απομόνωση από 
εξωτερικούς περισπασμούς  και να ελαχιστοποιεί τις εξωτερικές παρεμβάσεις και παρεμβολές, έτσι ώστε να μπορούν 
οι συμμετέχοντες να βιώσουν το απαραίτητο κλίμα άνεσης, χαλάρωσης και ησυχίας.

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης
Η αξιολόγηση της εκπαίδευσης είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρξει ανατροφοδότηση, αλλά και να γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρμογές στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας έχει η ανταλλαγή ανατροφοδότησης μεταξύ εκπαιδευτή και συμβούλων. Συνήθως, οι σύμβουλοι ομοτίμων 
αξιολογούν τη διαδικασία μέσω της συμπλήρωσης ενός σχετικού ερωτηματολογίου. Είναι καλό το ερωτηματολόγιο που 
θα χρησιμοποιηθεί να είναι σύντομο και να περιλαμβάνει σαφείς ερωτήσεις, με στόχο να συγκεντρωθούν ξεκάθαρες 
πληροφορίες για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπαίδευσης των συμβούλων ομοτίμων είναι το παρακάτω: 

Αξιολόγηση Βιωματικού Σεμιναρίου Εκπαίδευσης στην Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων

Ημερομηνία: .....................................................................      
Φύλο: .............................................................. Ηλικία: ............................................................

1) Το σεμινάριο ήταν: 
1  2  3  4  5  
Λίγο βοηθητικό/χρήσιμο   Πολύ βοηθητικό/χρήσιμο
Γιατί; .................................................................................................................................................................................................

2) Πόσο σημαντικά θεωρείτε αυτά που μάθατε για εσάς στην προσωπική ζωή σας;
1  2  3  4  5  
Λίγο σημαντικά     Πολύ σημαντικά

3) Πόσο σημαντικά θεωρείτε αυτά που μάθατε για να προσφέρετε βοήθεια σε άλλους;
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1  2  3  4  5  
Λίγο σημαντικά     Πολύ σημαντικά

4) Σε γενικές γραμμές, ο συντονιστής του σεμιναρίου ήταν: 
1  2  3  4  5  
Λίγο βοηθητικός     Πολύ βοηθητικός

5) Ο χρόνος που διατέθηκε ήταν ικανοποιητικός / αρκετός για τα θέματα που καλύφθηκαν;
1  2  3  4  5  
Λίγο ικανοποιητικός/αρκετός   Πολύ ικανοποιητικός/αρκετός

6) Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου ήταν ικανοποιητικός;
1  2  3  4  5  
Λίγο ικανοποιητικός    Πολύ ικανοποιητικός

7) Η γλώσσα – ορολογία που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ήταν κατανοητή;
1  2  3  4  5  
Λίγο κατανοητή     Πολύ κατανοητή

8) Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου ενθάρρυνε την ενεργό συμμετοχή;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

9) Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου εξασφάλιζε επαρκή χρόνο για συζήτηση;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

10) Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου εξασφάλιζε επαρκή χρόνο για ομαδική δουλειά;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

11) Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου εξασφάλιζε ότι οι πληροφορίες παρουσιάζονταν με κατάλληλο και μεθοδικό 
τρόπο;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

12) Οι αρχικές προσδοκίες μου από το σεμινάριο καλύφθηκαν;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

13) Πιστεύω ότι μπορώ να εφαρμόσω στην πράξη (με την κατάλληλη εποπτεία) τις δεξιότητες που παρουσιάστηκαν;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

14) Πόσο σημαντική ήταν η επιβάρυνση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

15) Το επίπεδο του σεμιναρίου ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες των συμμετεχόντων;
1  2  3  4  5  
Λίγο      Πολύ 

Άλλα σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις σχετικά με το σεμινάριο:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Ο συντονιστής του σεμιναρίου έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ανατροφοδότηση είτε στην ομάδα είτε ατομικά. Σε 
κάθε περίπτωση, χρειάζεται να επισημάνει τα δυνατά σημεία και αν υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση να υποδεικνύει 
εναλλακτικούς τρόπους συμπλήρωσής τους, όπως πρόσθετο διάβασμα ή πρακτική.
Τέλος, το βιωματικό σεμινάριο εκπαίδευσης στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων είναι καλό να δημιουργεί το 
κίνητρο και να κινητοποιεί τους συμμετέχοντες στην αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών και γνώσεων. Έτσι, παρότι 
μπορεί να προτείνεται ένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο, καλό είναι να προσφέρονται και άλλες πηγές πληροφοριών και 
σχετική βιβλιογραφία.   

Πιστοποίηση εκπαίδευσης 
Είναι καλό να αναγνωρίζεται η συμβολή και η δέσμευση των συμβούλων ομοτίμων στο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, μέσω πιστοποίησης της συμμετοχής και της εκπαίδευσής τους. Αυτό μπορεί να γίνει χορηγώντας τους 
μία βεβαίωση παρακολούθησης, την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν στο βιογραφικό τους. 

Στάδιο 7ο: Αρμοδιότητες και καθήκοντα συμβούλων ομοτίμων

Είναι σημαντικό για την επιτυχία του προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων να προσφέρονται στους 
συμβούλους πολύ λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το τι αναμένεται να κάνουν. Ως συντονιστής του προγράμματος θα 
χρειαστεί να αποσαφηνίσετε στους συμβούλους το είδος των προβλημάτων που μπορούν να αναλάβουν και το είδος 
της βοήθειας που μπορούν να προσφέρουν. Στόχος είναι να μην αναλάβουν οι σύμβουλοι αρμοδιότητες στις οποίες δεν 
θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν ή για τις οποίες δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.

Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσετε μαζί τους το πλαίσιο της συνεργασίας και να τους προσφέρετε κατευθυντήριες 
γραμμές βάσει των οποίων ορίζονται σαφώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε καθένα. Ήδη από το 
στάδιο της εκπαίδευσης έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε να γίνουν σαφή σημαντικά ζητήματα όπως: όρια και περιορισμοί 
της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων, τρόποι χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, τήρηση εμπιστευτικότητας και 
απορρήτου, ο ρόλος της εποπτείας, η διαδικασία των παραπομπών κ.λπ..  

Στο στάδιο αυτό προτείνεται η σύναψη ενός συμβολαίου συνεργασίας με τους συμβούλους ομοτίμων. Στο συμβόλαιο 
συνεργασίας είναι καλό να αναφέρονται:  
• Τα καθήκοντα όλων όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα (συντονιστής του προγράμματος και σύμβουλοι ομοτίμων)
• Ο χρόνος συμμετοχής του συμβούλου ομοτίμων (π.χ. 3 μήνες) και η δυνατότητα ανανέωσης υπό προϋποθέσεις. 
• Η συμμετοχή του συμβούλου ομοτίμων στις εποπτείες
• Η φιλοσοφία του φορέα ή του πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος και πως οι σύμβουλοι ομοτίμων εντάσσονται 
σε αυτή (κατάλληλη συμπεριφορά, σχέση με το προσωπικό του φορέα, απόρρητο εχεμύθεια).

Στάδιο 8ο: Κυρίως παρέμβαση (εμπλοκή και εποπτεία των συμβούλων ομοτίμων)
Στο στάδιο αυτό υλοποιείται η κυρίως παρέμβαση, όπου οι σύμβουλοι ομοτίμων αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν τους 
βοηθούμενους, ανάλογα με τους στόχους και τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα. 

Δύο ζητήματα είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της κυρίως παρέμβασης και του προγράμματος 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης γενικότερα: Η εποπτεία των συμβούλων και η διατήρηση της εμπλοκής τους.  

Εποπτεία 

Ακόμα και αν έχει γίνει ένας πολύ καλός σχεδιασμός, δεν είναι ρεαλιστικό να έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι πιθανοί 
παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν το πρόγραμμα κατά την υλοποίησή του. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να 
προσφέρεται διαρκής εποπτεία και υποστήριξη στους συμβούλους ομοτίμων. 

Η εποπτεία αφορά ουσιαστικά την καθορισμένη επικοινωνία που θα έχετε ως συντονιστής του προγράμματος με τους 
συμβούλους ομοτίμων προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τις συνεργασίες τους με τους βοηθούμενους, 
αλλά και ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. 

Η εποπτεία είναι σημαντική διότι: 
•Ενισχύει τον ενθουσιασμό και το κίνητρο των συμβούλων, 
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• Παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, 
• Διευκολύνει την έκφραση ερωτημάτων και αποριών
• Επιτρέπει την επεξεργασία δυσκολιών που προκύπτουν κατά την παρέμβαση
• Διευκολύνει τη διευθέτηση διαδικαστικών και πρακτικών θεμάτων. 

Επιπλέον, μέσα από την εποπτεία μπορεί να αναδειχτούν τυχόν ελλείψεις της εκπαίδευσης και έτσι να δοθεί η δυνατότητα 
για πρόσθετη επιμόρφωση σε ειδικά θέματα (π.χ. άγχος εξετάσεων, οργάνωση μελέτης κ.λπ.).

Η εποπτεία μπορεί να πραγματοποιείται σε ατομική ή / και σε ομαδική βάση. Είναι καλό να λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες των συμβούλων ομοτίμων για το πώς επιθυμούν να διεξάγονται οι εποπτείες. Ακόμα κι αν αποφασιστεί η 
εποπτεία να γίνεται ομαδικά, είναι καλό να προσφέρεται η δυνατότητα και για ατομική εποπτεία, όποτε προκύπτει η 
ανάγκη Αντίστοιχα, αν αποφασιστούν ατομικές συναντήσεις με τους συμβούλους ομοτίμων, θα πρέπει ταυτόχρονα 
να κανονίζονται ομαδικές εποπτείες για διαδικαστικά θέματα και για τόνωση της αλληλεγγύης και του πνεύματος 
ομαδικότητας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Ακριβώς όπως επισημάνθηκε στην εκπαίδευση, έτσι και η διαδικασία της εποπτείας πρέπει να είναι προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες ανθρώπων που δεν διαθέτουν το ρόλο και τις γνώσεις των ειδικών επαγγελματιών. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να δοθεί έμφαση ώστε να εξασφαλιστεί το κατάλληλο ύφος και περιεχόμενο της εποπτείας. 

Ειδικότερα, το ύφος της εποπτείας θα πρέπει να καλλιεργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας στο οποίο επιτρέπεται να εκφραστούν 
όλες οι απόψεις και οι απορίες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προσανατολίζει τους εθελοντές στην επίλυση προβλημάτων 
και στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων σκέψης και δράσης.  Η εποπτεία που βασίζεται σε μια προσέγγιση επίλυσης 
προβλημάτων σε συνδυασμό με την κατάλληλη συναισθηματική υποστήριξη και ευελιξία μπορεί να διευκολύνει ένα 
σύμβουλο ομοτίμων να ξεδιπλώσει όλες τις ικανότητές του, αλλά και όσα έμαθε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
Επίσης, αυτό το ύφος εποπτείας δίνει στο σύμβουλο ομοτίμων το μήνυμα ότι το έργο του είναι σημαντικό και ότι η 
προσφορά του λαμβάνεται υπόψη και εκτιμάται.  

Ο ρόλος του συντονιστή και επόπτη είναι η παροχή συνεχούς υποστήριξης των συμβούλων ομοτίμων και η συστηματική 
παρακολούθηση της συνεργασίας με τους βοηθούμενους. 

Ο ρυθμός των συναντήσεων χρειάζεται να είναι προαποφασισμένος και σταθερός (π.χ. μία φορά την εβδομάδα ή κάθε 
δεκαπέντε μέρες). Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου πλάνου εποπτειών θα διευκολύνει εσάς, ώστε 
να εντοπίζετε νέες ανάγκες των συμβούλων ομοτίμων και να ανταποκρίνεστε άμεσα σε αυτές.  

Επιπλέον, εξαιρετικά σημαντικό είναι το θέμα της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης της συναισθηματικής 
εξουθένωσης των συμβούλων ομοτίμων.  Αυτό σημαίνει ότι είναι καλό να μπορείτε να αφουγκραστείτε έγκαιρα σημάδια 
συναισθηματικής εξουθένωσης και να προτείνετε στο σύμβουλο ομοτίμων κατάλληλη βοήθεια. Έτσι, θα μπορέσετε 
να λάβετε μέτρα ώστε να μειώσετε το φορτίο ευθύνης από ένα σύμβουλο που ενδεχομένως βιώνει δυσκολίες μία 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή να κάνετε καλύτερη κατανομή των νέων περιπτώσεων που ζητούν υποστήριξη στο 
πλαίσιο του προγράμματος.

Σε γενικές γραμμές, η δομή της εποπτείας, είτε σε ατομική είτε σε ομαδική βάση, μπορεί να είναι η ακόλουθη: 
• Συζήτηση με το σύμβουλο ομοτίμων για τη γενικότερη πορεία της συνεργασίας του με το βοηθούμενο 
• Ανατροφοδότηση για τα σημεία που προχωρούν καλά και παροχή θετικής ενίσχυσης στο σύμβουλο 
• Ανατροφοδότηση για τα σημεία που τον δυσκολεύουν (π.χ. υπερβολική ταύτιση με το βοηθούμενο)
• Σύνδεση των σημείων που τον δυσκολεύουν με τους στόχους του προγράμματος και με το δικό του ρόλο / καθήκοντα 

/ εκπαίδευση
• Διερεύνηση για το αν οι δυσκολίες στη συνεργασία με το βοηθούμενο ματαιώνουν τις αρχικές προσδοκίες του 
• Ενθάρρυνση της αυτοαξιολόγησης – δημιουργία κινήτρου ώστε ο σύμβουλος ομοτίμων να θέτει ο ίδιος στον εαυτό 

του ερωτήματα, όπως: «Πόσο καλά τα πάω;», «Τι θα με βοηθούσε να ανταποκριθώ καλύτερα;».  

Σε όλη τη διάρκεια των εποπτειών είναι σημαντικό να δίνετε ενθάρρυνση και θετική ανατροφοδότηση στους συμβούλους 
ομοτίμων για τη δέσμευσή τους, την προσπάθεια που καταβάλλουν και το έργο που προσφέρουν. 

Συνολικά, η διαδικασία της εποπτείας είναι εξαιρετικά σημαντική στο σχεδιασμό ενός επιτυχημένου προγράμματος 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα του έργου των συμβούλων 
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ομοτίμων, με τη συνέχιση του προγράμματος και τη διατήρηση του κινήτρου και του ενθουσιασμού τους, καθώς και 
την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που προκύπτουν στην πορεία, όπως επίσης με ευκαιρίες συνεχιζόμενης μάθησης 
και εμπλουτισμού της εκπαίδευσης.  

• Διατήρηση της εμπλοκής των συμβούλων ομοτίμων
Προκειμένου να διατηρήσετε τον ενθουσιασμό και την ενεργό συμμετοχή των εθελοντών είναι σημαντικό να τους 
επικοινωνείτε την αναγνώρισή σας για το έργο που προσφέρουν. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όλοι χρειαζόμαστε 
θετική ενίσχυση και θέλουμε να αναγνωρίζεται η προσφορά μας. 

Η αναγνώριση μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: 
• Κατ’ αρχήν, διασφαλίστε ότι η υπηρεσία ή ο φορέας σας θα προσφέρουν μια βεβαίωση συμμετοχής (τόσο για την 

εκπαίδευση όσο και για το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων) σε όλους τους συμβούλους. Τη 
βεβαίωση αυτή θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό τους. 

• Μπορείτε να διοργανώσετε μια γιορτή ή μια ημερίδα αφιερωμένη στο έργο των συμβούλων ομοτίμων με στόχο την 
αναγνώριση και την προβολή του έργου τους.  

• Μπορείτε να αναβαθμίσετε το ρόλο παλαιότερων συμβούλων ομοτίμων, δίνοντας τους νέες αρμοδιότητες στην 
κινητοποίηση, την εκπαίδευση ή την εποπτεία νέων. 

• Τέλος, μην ξεχνάτε την καθημερινή αλληλεπίδραση σας με τους συμβούλους. Ως συντονιστής όταν είστε συνεπής 
στο ρόλο σας και διαθέσιμος για τους συμβούλους ώστε να τους υποστηρίζετε στο έργο τους και να τους βοηθάτε να 
ξεπερνούν δυσκολίες, τότε μεταδίδετε έμπρακτα το μήνυμα ότι τους εκτιμάτε για όσα προσφέρουν. 

   

Στάδιο 9ο: Αξιολόγηση παρέμβασης

Είναι σημαντικό, ήδη από το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων 
να έχετε ορίσει πότε και με ποιο τρόπο θα αξιολογήσετε την παρέμβαση. 

Τρεις διαστάσεις αξιολογούνται συνήθως: 
• Το αποτέλεσμα: από την άποψη της τελικής έκβασης (επίδραση και είδος επίδρασης στους βοηθούμενους, αλλαγή 

και τομείς αλλαγής, χρονική διατήρηση της αλλαγής).
• Η διαδικασία: από την άποψη της αξιολόγησης της διαφήμισης, της εκπαίδευσης και επιλογής των συμβούλων 

ομοτίμων, του τρόπου που ανταποκρίθηκαν οι σύμβουλοι ομοτίμων στο ρόλο τους κ.λπ.. 
• Το παρεχόμενο έργο: το είδος των προβλημάτων που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι σύμβουλοι ομοτίμων, τα δυνατά 

και τα αδύνατα σημεία της παρέμβασης, οι τομείς που επιδέχονται αλλαγών και βελτιώσεων. 

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα σας βοηθήσουν κατ’ αρχήν να υποστηρίξετε τη σημαντικότητα του προγράμματος 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. Επιπλέον, βάσει αυτών, θα μπορέσετε να κάνετε αναγκαίες αλλαγές στη 
διαδικασία κινητοποίησης συμβούλων, στην εκπαίδευση ή την εποπτεία που χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο θα 
αυξήσετε την ποιότητα του παρεχόμενου έργου και θα διασφαλίσετε τη διατήρηση του προγράμματος στο χρόνο. 

Σε γενικές γραμμές, κάποια από τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στη διάρκεια της υλοποίησης ενός 
προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων είναι τα ακόλουθα:

• Ένα σύνηθες πρόβλημα που προκύπτει, κατά κανόνα, κατά την έναρξη ενός προγράμματος ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης αφορά στον αριθμό των ατόμων που ενδιαφέρονται να λάβουν βοήθεια. Έτσι, ενώ οι σύμβουλοι 
ομοτίμων είναι ενθουσιασμένοι και θέλουν να ξεκινήσουν να προσφέρουν βοήθεια, δεν υπάρχουν αρκετές 
παραπομπές για όλους, με αποτέλεσμα κάποιοι να αισθανθούν ματαίωση και απογοήτευση. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
προτείνεται καλύτερη διαφήμιση του προγράμματος και συζήτηση του θέματος με τους συμβούλους.   

• Άλλο ένα πρόβλημα αφορά στην έλλειψη στήριξης του προγράμματος από την κοινότητα ή από τον επίσημο φορέα 
με τον οποίο θα είναι αναγκαία η συνεργασία. Σε μια τέτοια περίπτωση προτείνεται η αναζήτηση δεδομένων που 
να αποδεικνύουν τις ανάγκες του πληθυσμού – στόχου, ώστε το αίτημα να υποστηριχθεί βάσει τεκμηριωμένων 
επιχειρημάτων (π.χ. να αναζητηθούν δεδομένα για τη συχνότητα και το είδος των ψυχολογικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζει ο φοιτητικός πληθυσμός προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα). 

• Πρόβλημα δημιουργείται επίσης όταν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ατόμων που να ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί 
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και να αναλάβει το ρόλο του σύμβουλου ομοτίμων. Σε μια τέτοια περίπτωση, χρειάζεται να διερευνηθεί αν έχει 
παρουσιαστεί ο εθελοντισμός και η συμμετοχή στο πρόγραμμα με κατάλληλο και ελκυστικό τρόπο και αν έχουν 
επισημανθεί όλα τα προσδοκώμενα οφέλη για τους συμβούλους ομοτίμων (π.χ. χρησιμότητα της εμπειρίας για 
την προσωπική ανάπτυξη, βεβαίωση παρακολούθησης που μπορεί να αξιοποιηθεί στο βιογραφικό, αποκόμιση 
εμπειρίας κ.λπ.). 

• Δυσκολίες ή προβληματισμό δημιουργεί επίσης η σταδιακή μείωση του αριθμού των συμμετεχόντων στο βιωματικό 
εκπαιδευτικό σεμινάριο, παρότι κατά την έναρξή του ο αριθμός τους ήταν ικανοποιητικός. Είναι γεγονός ότι, πράγματι, 
αυτού του τύπου η εκπαίδευση και η παρέμβαση δεν ταιριάζει τελικά σε όλους τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό, 
ανά πάσα στιγμή, να υπάρχει η ελευθερία επιλογής, καθώς το θέμα της δέσμευσης σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης ομοτίμων είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά, δεν μπορείτε να έχετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα αν σε 
αυτό δεν συμμετέχουν συνειδητά δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι σύμβουλοι ομοτίμων. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι 
της αποχώρησης κάποιων υποψήφιων συμβούλων χρήζουν διερεύνησης. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο διότι κάποιοι 
μπορεί να αποχωρήσουν από ανασφάλεια ότι δεν τα καταφέρουν αρκετά καλά. Αξίζει να δοθεί ενθάρρυνση και 
υποστήριξη, καθώς όσο προχωρά η εκπαίδευση, συνήθως σημειώνεται πρόοδος. 

• Πρόβλημα δημιουργείται επίσης όταν ένας σύμβουλος ομοτίμων αποφασίζει ότι δεν έχει διαθέσιμο χρόνο για το 
πρόγραμμα, παρότι βρίσκεται σε συνεργασία με ένα βοηθούμενο. Υπάρχει, πράγματι, το ενδεχόμενο να σημειωθούν 
αλλαγές ακόμα και σε συμβούλους που ξεκίνησαν με μεγάλο βαθμό ενθουσιασμού, καθώς προκύπτουν υποχρεώσεις 
και νέα ενδιαφέροντα, δημιουργώντας άλλες προτεραιότητες στη ζωή. Χρειάζεται, ωστόσο, να γίνει πρόβλεψη για 
τον τρόπο που θα ολοκληρωθεί μια συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη (π.χ. παράταση της συνεργασίας για λίγες 
ακόμα συναντήσεις, παραπομπή κ.λπ.). 

•  Τέλος, πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί όταν ο βοηθούμενος αντιμετωπίζει μια δυσκολία για την οποία ο 
σύμβουλος ομοτίμων βιώνει πολύ έντονα συναισθήματα και δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά. Είναι 
γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν κατά καιρούς κάποιο θέμα που θεωρούν πιο δύσκολο να 
συζητήσουν και οι σύμβουλοι ομοτίμων δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι σημαντικό, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να 
αναγνωριστεί ως μια πραγματικότητα, παρά να αρνηθεί ο σύμβουλος τη δυσκολία του. Διαφορετικά, διαιωνίζεται ένα 
σημαντικό πρόβλημα στη σχέση μεταξύ των δύο, το οποίο μπορεί να αλλοιώσει τη στάση του συμβούλου που πρέπει 
να διακρίνεται από αμεροληψία. Αν προκύψει μια τέτοια κατάσταση, χρειάζεται να συζητηθεί άμεσα στην εποπτεία, 
έτσι ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται να γίνει παραπομπή ή όχι. Συχνά, η αναγνώριση και η παραδοχή αυτών των 
συναισθημάτων αρκούν για να μπορέσει ο σύμβουλος ομοτίμων να τα διαχειριστεί. 

              
Ολοκληρώνοντας, προτείνεται ένα ενδεικτικό φύλλο απολογισμού (για το σύμβουλο και το βοηθούμενο) που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της αξιολόγησης της παρέμβασης.  

Φύλλο Απολογισμού για το σύμβουλο ομοτίμων

Σύμβουλος: .....................................................................................................................................................................

Συντονιστής προγράμματος: .........................................................................................................................................

Κύριο πρόβλημα: ...........................................................................................................................................................

Αναλυτικός κατάλογος πρόσθετων δυσκολιών: .........................................................................................................

Συνολικός αριθμός προγραμματισμένων συναντήσεων: …. 

Προγραμματισμένη λήξη: Ναι …..      Όχι ….. 

Αν όχι, προσδιορίστε το λόγο πρόωρης διακοπής:

• Αδυναμία αντιμετώπισης – παραπομπή σε ειδικό

• Διέκοψε χωρίς να ενημερώσει

• Πρακτικές δυσκολίες (μετακόμιση, εργασία, φόρτος εργασίας κ.λπ.)
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• Άγνωστος

• Άλλο – Προσδιορίστε: ................................................................................................................................................

Κατά τη γνώμη του συμβούλου ομοτίμων:

Το κύριο πρόβλημα του βοηθούμενου αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο βαθμό  
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ο βοηθούμενος έδειξε σημαντικού βαθμού ανταπόκριση στη συνεργασία
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησα μέσω της εκπαίδευσής μου με βοήθησαν να ανταποκριθώ στο 
αίτημα του βοηθούμενου 
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Η εποπτεία που έλαβα με βοήθησε να ανταποκριθώ στο αίτημα του βοηθούμενου
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Φύλλο Απολογισμού για το βοηθούμενο

Φύλο: ...............................................................................................................................................................................................

Ηλικία: ..............................................................................................................................................................................................

Η συνεργασία μου με το σύμβουλο ομοτίμων ήταν ικανοποιητική ως προς:

Τη συναισθηματική υποστήριξη που έλαβα
Καθόλου ικανοποιητική    Πολύ ικανοποιητική
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Δεν ισχύει στην περίπτωσή μου, δε χρειάστηκα συναισθηματική υποστήριξη

Την πληροφόρηση που έλαβα
Καθόλου ικανοποιητική    Πολύ ικανοποιητική
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Δεν ισχύει στην περίπτωσή μου, δε χρειάστηκα πληροφόρηση

Την καθοδήγηση – συμβουλές που έλαβα
Καθόλου ικανοποιητική    Πολύ ικανοποιητική
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Δεν ισχύει στην περίπτωσή μου, δε χρειάστηκα καθοδήγηση - συμβουλές

Την πρακτική βοήθεια που έλαβα
Καθόλου ικανοποιητική    Πολύ ικανοποιητική
1 2 3 4 5 6 7 8 9
• Δεν ισχύει στην περίπτωσή μου, δε χρειάστηκα πρακτική βοήθεια



29

Ο σύμβουλος ομοτίμων:

Διέθεσε αρκετό χρόνο για εμένα
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Διέθετε τις απαραίτητες γνώσεις – εκπαίδευση για να με υποστηρίξει
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Κατανόησε επαρκώς το πρόβλημά μου
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ο λόγος που απευθύνθηκα στο πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων ήταν: 
• Διστάζω να συνεργαστώ με ειδικό ψυχικής υγείας 
• Απλώς με διευκολύνει να μιλήσω με έναν ομότιμό μου.
• Παραπέμφθηκα από ειδικό 
• Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):

Έμαθα για το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων από:
• Το Διαδίκτυο (Internet)
• Έντυπα – αφίσες 
• Άλλους που γνώριζαν το πρόγραμμα 
• Ημερίδες – συνέδρια
• Ανακοίνωση σε μάθημα (εφημερίδα κ.λπ.)   

Στο μέλλον θα απευθυνόμουν ξανά σε σύμβουλο ομοτίμων αν τύχαινε να αντιμετωπίσω κάποια δυσκολία
• Ναι  • Όχι
 
Θα ενθάρρυνα ένα φίλο ή γνωστό μου να απευθυνθεί σε σύμβουλο ομοτίμων
• Ναι  • Όχι

Θεωρώ ότι η δυσκολία – πρόβλημα που με απασχολούσε αντιμετωπίστηκε: 
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Τώρα θα μου ήταν πιο εύκολο να συνεργαστώ με ένα ειδικό ψυχικής υγείας (αν παρουσιαζόταν τέτοια ανάγκη)
Διαφωνώ    Συμφωνώ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Σχόλια – παρατηρήσεις:  .................................................................................................................................................................
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Ειδικά θέματα: Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε 
ανέργους

Τα στάδια για τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων, 
καθώς και η εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας μπορούν να εφαρμοστούν σε 
διαφορετικούς πληθυσμούς – στόχους  και σε διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος. 
Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο είδος βοήθειας έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής σε πολλά και 
διαφορετικά πλαίσια με στόχο να βοηθούν άνθρωποι που μπορεί να αντιμετωπίζουν διαφορετικού τύπου δυσκολίες. 
Έτσι, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων έχει αξιοποιηθεί σε: 
• Σχολικά πλαίσια: (για να βοηθούν οι μαθητές σε διάφορες δυσκολίες που μπορεί να αφορούν στη μελέτη και την 

επαγγελματική σταδιοδρομία μέχρι και σε δυσκολίες όπως, άγχος εξετάσεων, σχολικός εκφοβισμός –bulling- κ.λπ.) 
• Ακαδημαϊκά πλαίσια (για να ενισχυθούν οι φοιτητές σε προβλήματα που σχετίζονται με τη φοιτητική ζωή, την 

υιοθέτηση ενήλικων ρόλων, την επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την αναβλητικότητα σπουδών κ.λπ.)
• Προβλήματα σωματικής υγείας (π.χ. ομάδες αμοιβαίας υποστήριξης γυναικών με καρκίνο του μαστού) 
• Προβλήματα ψυχικής υγείας (π.χ. εξαρτήσεις, κοινωνική επανένταξη ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα). 

Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης, ανεξάρτητα 
από τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ωστόσο, ανάλογα με τις 
ανάγκες του πληθυσμού – στόχου μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες απαραίτητες προσθήκες στην εκπαίδευση 
των συμβούλων ομοτίμων, ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο τους. 

Έτσι, στην περίπτωση που το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων απευθύνεται σε ανέργους, 
οι σύμβουλοι κατά την εκπαίδευσή τους θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ειδικότερα στο θέμα των ψυχολογικών 
επιπτώσεων και των συνεπειών της ανεργίας. 

Δεδομένου ότι ένας από τους σημαντικούς στόχους αυτού του τύπου παρέμβασης είναι η αυτοβοήθεια και η 
συναισθηματική ενδυνάμωση του βοηθούμενου, στην περίπτωση των ανέργων, οι σύμβουλοι ομοτίμων θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα κινητοποιημένοι ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία συναισθηματικής ενδυνάμωσης. 

Για το σκοπό αυτό, κατά την εκπαίδευση των συμβούλων ομοτίμων, αλλά και κατά τη διάρκεια της παρέμβασης είναι 
σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω: 
• Αναγνώριση του προβλήματος και των συνεπειών του 
• Διευκόλυνση της εξωτερίκευσης σκέψεων και συναισθημάτων
• Διαχείριση συναισθημάτων απογοήτευσης, ματαίωσης και απώλειας
• Προσανατολισμός προς την επίλυση προβλημάτων μέσα από τον καθορισμό ρεαλιστικών προσδοκιών και αναζήτηση 

εναλλακτικών πλάνων δράσης. 
• Κατάστρωση ενός καθημερινού πλάνου δράσης με έμφαση στην κινητοποίηση και την ανάκτηση της πίστης στην 

προσωπική αξία και τις ικανότητες. 
• Κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη στην οργάνωση του χρόνου και στην αποκατάσταση μιας καθημερινής 

ρουτίνας, η οποία να δίνει στο βοηθούμενο το απαιτούμενο κίνητρο να συνεχίσει να κάνει πράγματα (δουλειές στο 
σπίτι, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου) 

• Διαχείριση του άγχους και υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την ψυχική υγεία και ευεξία (σωματική άσκηση, 
φροντίδα εξωτερικής εμφάνισης, υγιεινές συνήθειες ύπνου και διατροφής) 

• Πρακτική καθοδήγηση μέσα από την προσωπική εμπειρία κατά τρόπο που να ενσταλάζεται ελπίδα και αισιοδοξία.   

Ειδικά θέματα:  Εποπτεία Ομοτίμων - «από 
Συμβούλους για Συμβούλους…»

Στο τελευταίο μέρος αυτού του εγχειριδίου είναι σημαντικό να τονιστεί ότι από το ρόλο του συντονιστή ενός προγράμματος 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων, αλλά και ως επαγγελματίας θα χρειαστεί να φροντίσετε τον εαυτό σας. Λάβετε 
υπόψη ότι ήδη έχετε τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του επαγγελματικού ρόλου σας, στις οποίες θα προστεθούν οι νέες 
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αρμοδιότητές σας ως συντονιστή ενός νέου εγχειρήματος. Επιπλέον, οι καθημερινές απαιτήσεις της επαγγελματικής 
και της προσωπικής ζωής σας, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες του σύγχρονου τρόπου ζωής, μπορεί ήδη να σας 
έχουν επιβαρύνει συναισθηματικά. Έτσι, όπως θα φροντίσετε τους συμβούλους ομοτίμων μέσω της εποπτείας και της 
διαρκούς ενθάρρυνσης και υποστήριξης στα καθήκοντα και το ρόλο τους, είναι σημαντικό να κάνετε το ίδιο για εσάς.  
Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων μπορεί να φανεί και σε εσάς χρήσιμη. Στην πράξη, αυτό μπορεί να γίνει μέσω 
μιας ομάδας επαγγελματιών στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε προκειμένου να συζητήσετε και να βρείτε υποστήριξη 
για θέματα και δυσκολίες που συνδέονται με την επαγγελματική ιδιότητά σας. 

Στην περίπτωση των επαγγελματιών, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη έχει τη μορφή μιας ομάδας που συγκροτείται με 
σκοπό την εποπτεία μεταξύ ομοτίμων (peer supervision). Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν μοιράζονται ορισμένες 
ομοιότητες, όπως, για παράδειγμα, επάγγελμα, εξειδίκευση και γνώσεις, ενδιαφέροντα κ.λπ.

Στόχος της εποπτείας ομοτίμων είναι να λειτουργήσει η ομάδα υποστηρικτικά στο ρόλο των επαγγελματιών, μέσω της 
αμοιβαίας καθοδήγησης και συμπαράστασης που θα λάβουν από ένας από την άλλο. 

Συνήθως, πρόκειται για μια ομάδα που λειτουργεί με τις ίδιες αρχές, όπως και οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων. Δηλαδή, βασίζεται στην αμοιβαιότητα, την ισοτιμία, την αυτοβοήθεια και την 
ενδυνάμωση, όπως μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την αλληλουποστηρικτική σχέση με έναν ομότιμο. 

Η ομάδα συγκροτείται με σκοπό να αλληλοβοηθούν οι επαγγελματίες, ώστε να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν 
θέματα που αφορούν: 
• Δυσκολίες και προκλήσεις κατά την άσκηση του επαγγελματικού ρόλου
• Νέες προσεγγίσεις και πρακτικές στην άσκηση του έργου τους 
• Θέματα αυτογνωσία
• Δύσκολες περιπτώσεις και ζητήματα δεοντολογίας 

Τα θέματα αυτά προκαλούν αμοιβαίο ενδιαφέρον ή προβληματισμό και επηρεάζουν την επαγγελματική ζωή των μελών 
της ομάδας. Έτσι, στο ομαδικό πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα για από κοινού διερεύνηση και αντιμετώπισή τους. 

Πριν την έναρξη της εποπτείας ομοτίμων είναι καλό να προηγείται μια αξιολόγηση των υποψήφιων μελών ώστε 
να μπορούν να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα, και τι ελπίζουν ότι θα 
κερδίσουν από τη συμμετοχή τους σε αυτή (διερεύνηση προσδοκιών) 

Επίσης, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί ένας σχεδιασμός για το πώς θα λειτουργήσει η ομάδα και για το πώς θα 
επιτευχθούν οι στόχοι της. 

Κατά την έναρξη της ομάδας, οι επαγγελματίες που θα συμμετέχουν θα χρειαστεί να συζητήσουν και να αποφασίσουν 
για διαδικαστικά θέματα: 

• Κάθε πότε θα γίνονται οι συναντήσεις: Είναι γενικά καλό να τηρείται ένα σταθερό πρόγραμμα συναντήσεων (π.χ. κάθε 
15 μέρες) και σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα.  

• Συντονισμός: Στην εποπτεία ομοτίμων, γενικά, δεν υπάρχει ένας αρχηγός της ομάδας. Αντίθετα, προτείνεται ένα 
σύστημα εκ περιτροπής συντονισμού, όπου κάθε μέλος αναλαμβάνει κατά διαστήματα το συντονισμό της ομαδικής 
διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται μια σχετική δομή και ισότητα στην κατανομή του χρόνου που δίνεται 
στους συμμετέχοντες. Τέλος, έτσι, τα μέλη αποκτούν εμπειρία και σε δεξιότητες συντονισμού ομάδων. 

• Σύνθεση και κανόνες λειτουργίας: Συνήθως η ομάδα αποτελείται από 4-6 μέλη. Από την έναρξη θα πρέπει να οριστούν 
οι κανόνες που αφορούν τη συμμετοχή (απόρρητο, εχεμύθεια, συμπεριφορά, ώρα προσέλευσης, απουσίες). 

• Δομή: Γενικά, προτείνεται να ορίζεται από την αρχή της συνάντησης η agenda των θεμάτων που θα συζητηθούν. Έτσι, 
κάθε συμμετέχοντας μπορεί να ιεραρχήσει τα θέματα για τα οποία θέλει να μιλήσει και να γίνει σωστή κατανομή του 
διαθέσιμου χρόνου. 

Τα οφέλη από την εποπτεία ομοτίμων είναι πολλά. Στα κυριότερα συγκαταλέγονται:  
• Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου μεταξύ συναδέλφων, μέσω του οποίου μειώνεται η αίσθηση απομόνωσης 
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που επικρατεί σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και επαγγελματικούς χώρους 

• Ενισχύεται η επαγγελματική ταυτότητα και ενδυναμώνεται ο επαγγελματικός ρόλος  

• Προάγεται η βιωματική μάθηση και οι γνώσεις,  μέσα από τη συζήτηση και την επεξεργασία δύσκολων καταστάσεων, 
διαφορετικών προσεγγίσεων και μορφών παρέμβασης. 

• Ενισχύεται η αυτοδιερεύνηση και η αυτογνωσία 

• Ενισχύεται η αίσθηση επαγγελματικής αξίας 

• Προωθείται το αίσθημα αμοιβαιότητας, καθώς τα μέλη νιώθουν ότι ανήκουν και ότι γίνονται αποδεκτά στο πλαίσιο 
μιας ομάδας ομοτίμων 

• Προλαμβάνεται και μειώνεται ο κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης. 

• Διευκολύνεται η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η βελτίωση παλαιότερων, ειδικά δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 
αποτελεσματική επικοινωνία. 

• Μειώνεται η αίσθηση επαγγελματικού ανταγωνισμού και τα παιχνίδια εξουσίας, δεδομένου ότι τα μέλη είναι ισότιμα 
και οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποδοχής.  

• Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό και η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. 

Συνολικά, στην προσπάθειά σας να ξεκινήσετε μια καινούργια δράση, όπως αυτή της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ομοτίμων, είναι σημαντικό να είστε προσανατολισμένοι στην αναζήτηση συναδέλφων που μπορεί να βρίσκονται σε μια 
ανάλογη διαδικασία ή έχουν ανάλογη εμπειρία. Η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μαζί τους θα σας φανεί βοηθητική, 
έτσι ώστε να αποκομίσετε πληροφορίες και γνώσεις, αλλά και για να λάβετε την αναγκαία υποστήριξη στη νέα σας 
προσπάθεια. 

Καλή επιτυχία!



Β΄ ΜΕΡΟΣ 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Ομοτίμων
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Το εγχειρίδιο που κρατάς στα χέρια σου είναι ένας οδηγός στην εφαρμογή βασικών δεξιοτήτων και τεχνικών αποτε-

λεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής με έμφαση στα θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στόχος είναι να 

το χρησιμοποιήσεις κατά την εκπαίδευσή σου για να αναλάβεις το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων (peer supporter). 

Δηλαδή, στο ρόλο του να υποστηρίξεις άλλους ανθρώπους σε θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με: το σχολικό 

περιβάλλον και τη διαδικασία μάθησης, τη διαδικασία επιλογής και σχεδιασμού επαγγελματικής σταδιοδρομίας, προ-

βλήματα που σχετίζονται με την επιδίωξη επαγγελματικών στόχων (επιλογή επαγγέλματος, εύρεση εργασίας κ.λπ.). 

Έτσι, στη διαδικασία αυτή πολύ βοηθητική θα είναι η συμβολή του συντονιστή του σεμιναρίου εκπαίδευσης, ο οποίος 

θα σε καθοδηγήσει κατάλληλα στον τρόπο εφαρμογής καθεμιάς δεξιότητας και τεχνικής, αλλά και στη συνθετική αξιο-

ποίησή τους.

Χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα μάθεις περισσότερα για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων και για 

το πώς να γίνεις περισσότερο αποτελεσματικός στο ρόλο του συμβούλου. Στο δεύτερο μέρος θα μάθεις και θα εκπαι-

δευτείς σε ένα σύνολο από βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας. Αφού κατακτήσεις αυτές τις δεξιό-

τητες θα μπορείς να ακούσεις αποτελεσματικά το βοηθούμενο και θα είσαι σε θέση να τον διευκολύνεις να αναλύσει 

το πρόβλημα που τον απασχολεί. Ξεκινώντας από αυτή τη βάση, θα φτάσεις στο τρίτο μέρος όπου θα μάθεις ορισμένες 

βασικές δεξιότητες και τεχνικές με τις οποίες θα υποστηρίξεις το βοηθούμενο στη διαδικασία του να κατανοήσει ποιος 

είναι σε σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του και πως μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση ώστε να σκεφτεί τους 

επαγγελματικούς τομείς που του ταιριάζουν περισσότερο, αλλά και πως θα επιδιώξει να κατακτήσει στόχους σε σχέση 

με την επαγγελματική σταδιοδρομία του. 

Σου προτείνουμε να διαβάσεις και να εφαρμόσεις τις προτεινόμενες ασκήσεις αρχικά σε εσένα, ώστε να διερευνήσεις 

τη δική σου στάση τόσο στην επικοινωνία όσο και στα θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας ειδικότερα. Ο συντονιστής 

του σεμιναρίου θα σε βοηθήσει να επεξεργαστείς τις πληροφορίες και να καταλήξεις σε χρήσιμα συμπεράσματα για τη 

διαδικασία της αυτογνωσίας και του σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.  

Εισαγωγή
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Μέρος Α΄: Κατανοώντας την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη ομοτίμων

1) Τι είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων (peer support)

Σκέψου την τελευταία φορά που αντιμετώπισες κάποια δυσκολία. Σε ποιο άτομο απευθύνθηκες για βοήθεια και 
υποστήριξη; 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μίλησες σε κάποιο άτομο που αισθάνεσαι πολύ κοντά σου. Αυτό συμβαίνει διότι, για 
πολλούς ανθρώπους, οι πηγές υποστήριξης που μπορούν να βρουν στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον τους, αποτελούν 
ένα σταθερό σημείο αναφοράς  στις δύσκολες στιγμές. 

Το δεδομένο αυτό παρατηρήθηκε σε πολλές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι άνθρωποι που είχαν 
περάσει και ξεπεράσει επιτυχώς μια δυσκολία, μπορούσαν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους συνανθρώπους 
τους που κατέβαλαν μια παρόμοια προσπάθεια. Ο λόγος ήταν ότι μεταξύ τους αναπτυσσόταν μια σχέση ισοτιμίας και 
αμοιβαίου σεβασμού, πίστη στη δυνατότητα αντιμετώπισης της δυσκολίας αξιοποιώντας τις προσωπικές δυνάμεις 
(«Αφού μπόρεσα εγώ, μπορείς και εσύ») και μια βαθιά κατανόηση, καθώς ο ένας μπορούσε καλύτερα να συναισθανθεί 
τον άλλο λόγω της κοινής εμπειρίας. 

Έτσι, η βοήθεια αυτού του είδους άρχισε να γίνεται πιο συστηματική και να αξιοποιείται σε πολλούς τομείς της υγείας 
και σε πολλά διαφορετικά πλαίσια.

Η βοήθεια και η υποστήριξη που βρίσκουμε σε ανθρώπους που μπορούν να καταλάβουν τη θέση στην οποία 
βρισκόμαστε λόγω του ότι μοιράζονται κοινές εμπειρίες και προβληματισμούς λέγεται  ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
ομοτίμων (peer support).

Ομότιμος (peer) είναι ένα άτομο με το οποίο μοιράζεστε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, όπως: παρόμοιες εμπειρίες, 
ανησυχίες και προβληματισμούς, και πιθανώς βρίσκεστε την ίδια φάση ζωής (π.χ. εφηβεία)

Η βοήθεια αυτού του τύπου διαφέρει από αυτή που προσφέρει ένας επαγγελματίας / ειδικός. Δεν είναι τυπική, δεν 
προσφέρεται απαραίτητα σε ένα γραφείο ή ιατρείο και βασίζεται περισσότερο στην αμοιβαιότητα της σχέσης παρά σε 
εξειδικευμένες γνώσεις. 

Αν επιθυμείς να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους και να εκπαιδευτείς κατάλληλα σε ορισμένες δεξιότητες που θα σε 
κάνουν καλύτερο ακροατή, θα μπορείς να:
  
* Συζητήσεις μαζί τους για προσωπικά ή ακαδημαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
* Διερευνήσεις μαζί τους εναλλακτικές λύσεις και επιλογές για ένα πρόβλημα ή μια δύσκολη απόφαση που καλούνται 
να λάβουν
* Τους προσφέρεις πληροφόρηση και κατάλληλη καθοδήγηση
* Τους παραπέμψεις σε άλλες πηγές βοήθειας στην κοινότητα

2) Πώς μπορώ να γίνω καλός στο ρόλο του συμβούλου ομοτίμων: Αυτογνωσία

• Προσωπικές μεροληψίες

Για να καταφέρεις να υποστηρίξεις αποτελεσματικά ένα άλλο άτομο, είναι σημαντικό να ξεκινήσεις από το να κατανοήσεις 
καλύτερα τον εαυτό σου: Ποιος είσαι σαν άνθρωπος, πως σκέφτεσαι και πως αντιδράς στις διαπροσωπικές σχέσεις 
σου. 

Η επίγνωση των προσωπικών σκέψεων και συναισθημάτων είναι το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνεις στην 
προσπάθεια να γίνεις αποτελεσματικός σύμβουλος ομοτίμων. Αν αποκτήσεις συνείδηση των προσωπικών πεποιθήσεων 
και των συναισθημάτων σου, τότε θα μπορείς ευκολότερα να τα διαχειριστείς, χωρίς να επηρεάσεις τις πεποιθήσεις και 
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τα συναισθήματα του ατόμου που πρόκειται να υποστηρίξεις. 

Είναι επίσης απαραίτητο να κατανοήσεις τις προσωπικές μεροληψίες σου σε διάφορα θέματα, ειδικότερα σε αυτά που 
χαρακτηρίζονται από ετερογένεια απόψεων. Οι προσωπικές προκαταλήψεις χρωματίζουν αναπόφευκτα τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε οτιδήποτε συμβαίνει καθημερινά στη ζωή μας. 

Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε επίγνωση του τρόπου που εμείς οι ίδιοι επηρεάζουμε μια σχέση, μια κατάσταση ή 
ένα γεγονός μέσω των προσωπικών μεροληψιών μας. Πολύ συχνά δεν έχουμε καν συνείδηση ότι υποστηρίζουμε μια 
συγκεκριμένη άποψη. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθείς ότι το άτομο που θα υποστηρίξεις, παρά τις ομοιότητες 
σας, έχει διαφορετικές εμπειρίες και ενδέχεται να σκέφτεται για την ίδια κατάσταση (επαγγελματική σταδιοδρομία) με 
πολύ διαφορετικό τρόπο. 

Η καλύτερη και συνειδητή επίγνωση των προσωπικών αξιών, πεποιθήσεων και στάσεών σου θα σε βοηθήσει να 
μπορείς να επεξεργαστείς ένα θέμα ή ένα γεγονός από την οπτική του άλλου ατόμου. Χωρίς εξαίρεση, ο καθένας από 
εμάς είναι φορέας ενός μοναδικού συνδυασμού αξιών, πεποιθήσεων και στάσεων, ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο που 
αντιλαμβάνεται και νοηματοδοτεί τις εμπειρίες και τα βιώματά του. 

Ειδικά στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι σημαντικό να καταφέρεις να περιορίσεις την επιρροή των προσωπικών 
απόψεών σου, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του βοηθούμενου, καθώς 
και τους προσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του ή τη δυσκολία του να τις λάβει. 

Ακολουθεί μια άσκηση που βοηθά στην αναγνώριση των προσωπικών αξιών, πεποιθήσεων και στάσεων με τίτλο: «Τι 
θα σου συνέβαινε αν…;». 

Αφιέρωσε λίγο χρόνο προκειμένου να καταγράψεις τις αντιδράσεις (τι θα σκεφτόσουν, πώς θα αισθανόσουν και τι θα 
έκανες) που σου προκαλούν οι καταστάσεις που περιγράφονται. Προσπάθησε να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, 
ξεκινώντας από το πώς σκέφτεσαι πραγματικά για το κάθε θέμα. 

Προσπάθησε να σκεφτείς για τον εαυτό σου με ένα αναλυτικό τρόπο. Αναρωτήσου: Τι ενδέχεται να σε εμποδίσει να 
παραμείνεις αμερόληπτος και ανεπηρέαστος ενόσω προσπαθείς να βοηθήσεις ένα άλλο άτομο; 

Στη συνέχεια θα συζητήσετε στην ομάδα τα ζητήματα που πυροδοτήθηκαν μέσα σας σε σχέση με καθεμιά κατάσταση 
και πώς ενδεχομένως θα επηρεαζόταν ο τρόπος που θα προσπαθούσατε να βοηθήσετε υπό την ιδιότητα του συμβούλου 
ομοτίμων. 

Άσκηση 1: «Τι θα σου συνέβαινε αν…;»
Τι θα σκεφτόσουν, πώς θα αισθανόσουν και τι θα έκανες σε καθεμιά από τις ακόλουθες καταστάσεις;

Ο Ανδρέας….
Πλησιάζουν οι τελικές εξετάσεις και ο Αντρέας σου ζητά να μιλήσετε. Φαίνεται πολύ αγχωμένος και προβληματισμένος. 
Μετά από λίγα λεπτά συζήτησης σου αποκαλύπτει ότι σε αρκετά μαθήματα, είχε ανακαλύψει ένα τρόπο να αντιγράφει 
χωρίς να γίνεται αντιληπτός από τους καθηγητές του. Έτσι, είχε καταφέρει να πάρει καλούς βαθμούς. Όμως τώρα στο 
τέλος της χρονιάς, συνειδητοποιεί ότι οι ελλείψεις του είναι πολλές και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αντιγράψει 
εύκολα όλη την ύλη. Νιώθει ότι ο χρόνος δεν του φτάνει για να καλύψει τα κενά του. Επιπλέον, οι γονείς του είναι 
ευχαριστημένοι με τους βαθμούς του και πιστεύουν ότι έχει κάνει καλή προσπάθεια και ότι του χρόνου στις πανελλήνιες 
εξετάσεις θα καταφέρει να περάσει σε κάποια σχολή. Ο Αντρέας νιώθει ότι τους έχει απογοητεύσει και ότι τελικά δεν 
θα μπορέσει να καταφέρει τίποτα. 

Η Ματίνα…
Η Ματίνα ονειρευόταν να συνδυάσει την αγάπη της για το σχέδιο με την αγάπη της για την τεχνολογία. Πάντα ήταν καλή 
μαθήτρια και τώρα που πλησιάζει η στιγμή να επιλέξει τη σχολή που θέλει να φοιτήσει, είναι σίγουρη ότι ξέρει ακριβώς 
ποια είναι αυτή. Η σχολή ωστόσο είναι σε νησί. Η Ματίνα είναι ζευγάρι με το Νίκο εδώ και ένα χρόνο περίπου. Τον 
αγαπά πολύ και εκείνος το ίδιο. Κάνουν όνειρα για τη φοιτητική τους ζωή μαζί. Τους τελευταίους μήνες ο Νίκος έχει 
αρχίσει ξεκάθαρα να είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να φύγει η Ματίνα στο νησί για να σπουδάσει. Υποστηρίζει ότι η 
απόσταση θα τους χωρίσει. Της προτείνει να δηλώσει άλλες σχολές στην Αθήνα για να είναι μαζί. Οι σχολές αυτές είναι 
καλές και πλησιάζουν αρκετά σε αυτό που θέλει η Ματίνα να σπουδάσει, αλλά δεν είναι το όνειρό της. Όσο ο καιρός 
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πλησιάζει, τόσο πιο μπερδεμένη νιώθει.   

Όλοι έχουμε τη δική μας οπτική για τα πράγματα, η οποία συχνά διαφέρει από αυτή των άλλων ανθρώπων. Το πρώτο 
βήμα, για να αποφύγεις μία επικριτική στάση απέναντι στο βοηθούμενο, είναι να εξετάσεις τις προσωπικές απόψεις σου 
στο θέμα των σπουδών και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Στόχος είναι να ακούμε περισσότερο τον άλλο και λιγότερο εμάς. 

• Αποδοχή, γνησιότητα, ενσυναίσθηση

Άσκηση 2: Ο «ιδανικός» σύμβουλος ομοτίμων 
Προσπάθησε να θυμηθείς μια περίοδο της ζωής σου που κάτι σε δυσκόλεψε, σε άγχωσε ή σε έκανε αισθανθείς 
μπερδεμένος. Προσπάθησε να θυμηθείς την κατάσταση στην οποία βρισκόσουν και πως αισθανόσουν. Στη συνέχεια, 
προσπάθησε να θυμηθείς το πρόσωπο στο οποίο ανέτρεξες για βοήθεια. 

Στη συνέχεια, απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα: 
• Πώς πήρες την απόφαση να μιλήσεις στο συγκεκριμένο άνθρωπο; Πώς είναι σαν άνθρωπος;
• Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή της συμπεριφοράς του βρήκες ιδιαίτερα βοηθητικά;
• Τι είπε ή τι έκανε και σε διευκόλυνε να χαλαρώσεις και να του εκμυστηρευτείς το πρόβλημά σου;

Αφού καταγράψεις τις απαντήσεις σου, στη συνέχεια στην ομάδα συζητήστε τις σκέψεις σας.  

Η ικανότητα της προσεκτικής ακρόασης είναι πιθανότατα η πιο πολύτιμη δεξιότητα επικοινωνίας. Συχνά, το μόνο που 
χρειαζόμαστε είναι κάποιον να μας ακούσει ουσιαστικά και προσεκτικά. Ωστόσο, αρκετές φορές ακούμε εν μέρει αυτά 
που έχει ένας άλλος άνθρωπος να μας πει. Εμπόδια μπορεί να σταθούν οι συνθήκες του περιβάλλοντος, η βιασύνη μας 
να πούμε τι θα κάναμε εμείς ή να του βρούμε μια λύση, καθώς και οι προσωπικές μεροληψίες μας. Έτσι, παρανοούμε 
το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει και οδηγούμαστε σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Πριν αναλάβεις το ρόλο του συμβούλου, είναι αναγκαίο να κατανοήσεις τις τρεις κύριες προϋποθέσεις της 
αποτελεσματικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ομοτίμων. Αυτές είναι: η αποδοχή, η αυθεντικότητα ή η γνησιότητα και 
η ενσυναίσθηση. 

Αυτές οι προϋποθέσεις θα διαμορφώσουν ένα κλίμα στο οποίο ο βοηθούμενος θα νιώσει άνετα να συζητήσει και 
να διερευνήσει προσωπικά θέματα και προβλήματα. Ένα τέτοιου είδους κλίμα καλλιεργεί μια αίσθηση ισότητας και 
συνεργασίας και διευκολύνει την αποτελεσματική και ουσιαστική ακρόαση. 

Ο καθένας από εμάς μπορεί να ακούσει. Όμως με ποιο τρόπο μεταδίδουμε το μήνυμα ότι ακούμε προσεκτικά και 
ουσιαστικά τον άλλο και ότι επιθυμούμε να τον υποστηρίξουμε;
Διαβάστε στην ομάδα τα παρακάτω, προσπαθώντας να θυμηθείτε προσωπικά σας παραδείγματα: 

• Αποδοχή:
Τι είναι;
Όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε έναν άλλο άνθρωπο, χρειάζεται να του μεταδίδουμε το μήνυμα ότι τον αποδεχόμαστε 
και τον σεβόμαστε όπως ακριβώς είναι. Είναι απαραίτητο να τον κάνουμε να αισθανθεί ασφαλής να μοιραστεί και να 
διερευνήσει τα προβλήματά του, χωρίς την απειλή της αμηχανίας ή της ντροπής.

Πώς μεταδίδεται; 
Μεταδίδουμε μια ατμόσφαιρα αποδοχής και σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους μέσω:
* της αποδοχής όλων όσων είναι
* του σεβασμού των πεποιθήσεών τους
* της εκτίμησης για τους ίδιους και τις απόψεις τους
* της μη κριτικής στάσης
* της ενεργητικής ακρόασης
* της τήρησης της εμπιστευτικότητας για όσα μας εκμυστηρεύονται
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• Αυθεντικότητα
Τι είναι;
Για να βοηθήσεις αποτελεσματικά άλλους ανθρώπους, χρειάζεται να είσαι γνήσιος και ειλικρινής. Τα θεμέλια μιας 
τέτοιας στάσης βρίσκονται στην αυθεντικότητα.

Πώς μεταδίδεται;
Επικοινωνούμε το γνήσιο ενδιαφέρον μας για τους άλλους ανθρώπους και καλλιεργούμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας, 
όταν είμαστε:
* Γνήσιοι
* Ευθύς
* Τίμιοι
* Ειλικρινής
* Ξεκάθαροι

• Ενσυναίσθηση
Τι είναι;
Ο απλούστερος ορισμός της ενσυναίσθησης είναι αυτός της ικανότητας να μπορούμε να μπούμε στη θέση ενός άλλου 
ανθρώπου. Συχνά μπερδεύουμε την ενσυναίσθηση με τη συμπάθεια, αλλά δεν είναι το ίδιο.
Ενσυναίσθηση είναι η διαδρομή που μας εισάγει προσωρινά στον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα 
παραμένουμε στο δικό μας. Είναι η ικανότητα να βλέπουμε με τα μάτια του, να αισθανόμαστε τα συναισθήματά του, ενώ 
ελέγχουμε τα δικά μας και παραμένουμε αμερόληπτοι, χωρίς να τον κρίνουμε ή να τον συμπονούμε. 
Η ενσυναίσθηση διαφέρει από τη συμπόνια και τη συμπάθεια, όπως επίσης διαφέρει από τη συναισθηματική εμπλοκή 
ή την αυθαίρετη εξαγωγή συμπερασμάτων. Είναι περισσότερο η ικανότητα αντίληψης των πραγμάτων από την οπτική 
γωνία ενός άλλου ανθρώπου και η προσπάθεια κατανόησης του νοήματος που δίνει σε αυτά.

Πώς μεταδίδεται;
Επικοινωνούμε την προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τη μοναδική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένας άλλος 
άνθρωπος, όταν:
* Ενδιαφερόμαστε πραγματικά να αντιληφθούμε τι του συμβαίνει
* Θέτουμε κατάλληλες ερωτήσεις που σχετίζονται με την κατάσταση που αντιμετωπίζει
* Σκεφτόμαστε, δρούμε και αισθανόμαστε με γνώμονα το συμφέρον του
* Αποφεύγουμε να καταλήγουμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα και αξιολογήσεις

Άσκηση 3: Αυτοπαρατήρηση 
Από σήμερα και για μια εβδομάδα παρατήρησε τη συμπεριφορά σου κατά την αλληλεπίδρασή σου με άλλους ανθρώπους 
και σημείωσε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή συμπεριφορά σου που θεωρείς ότι θα σου φανεί χρήσιμο και βοηθητικό 
για να αναλάβεις το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων.   

Στην επόμενη συνάντηση της ομάδας, συζητήστε τις παρατηρήσεις σας.  

Μέρος Β΄: Δεξιότητες και τεχνικές αποτελεσματικής 
επικοινωνίας και συμβουλευτικής

1) Ενεργητική ακρόαση 

• Μη λεκτική επικοινωνία
Όταν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας μπορεί να θεωρούμε ότι είμαστε καλοί ακροατές. Οι παρακάτω ασκήσεις θα σε 
βοηθήσουν να διαπιστώσεις αν πράγματι είσαι καλός ακροατής, τι μπορεί να σε δυσκολεύει να ακούσεις ουσιαστικά το 
βοηθούμενο και πως μπορείς να βελτιωθείς. 

Προσπάθησε να σκεφτείς τις δύο ακόλουθες ερωτήσεις: 
* Πώς αισθάνεσαι όταν θέλεις να πεις κάτι, αλλά κανείς δεν σε ακούει;
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* Πώς ξέρεις ότι κάποιος δεν σε ακούει ουσιαστικά; Ποια είναι τα σημάδια;

Οι απαντήσεις σου στην πρώτη ερώτηση (π.χ. απογοήτευση, θυμός, θλίψη, εκνευρισμός κ.λπ.) θα σε βοηθήσουν να 
κατανοήσεις πώς μπορεί να νιώσει ο βοηθούμενος αν αντιληφθεί ότι δεν τον ακούς ουσιαστικά. 

Στη δεύτερη ερώτηση, οι απαντήσεις σου μπορεί να περιλαμβάνουν κάποια από τα ακόλουθα: 
* Έλλειψη βλεμματικής επαφής
* Αφηρημάδα – κοιτάει αλλού, όπως π.χ. έξω απ’ το παράθυρο
* Η έκφραση του προσώπου του δείχνει ότι βαριέται
* Δείχνει νευρικός ή ότι κάτι τον απασχολεί
* Έλλειψη ενδιαφέροντος
* Αλλάζει το θέμα της συζήτησης
* Κάνει αστεία
* Κοιτάει το ρολόι του
* Προτείνει λύσεις χωρίς να ακούει το πρόβλημα

Άσκηση: «Πλάτη με πλάτη».

Γι’ αυτή την άσκηση θα χρειαστείς ένα ταίρι, με το οποίο θα καθίσετε πλάτη με πλάτη έτσι ώστε να μην μπορείτε να 
κοιταχτείτε. Ο καθένας θα μιλήσει για ένα δυσάρεστο γεγονός ή πρόβλημα που αντιμετώπισε για πέντε λεπτά. 

Αφού ολοκληρώστε αυτό το μέρος της άσκησης, αφιερώστε χρόνο για να συζητήσετε τι συνέβη στη μεταξύ σας 
επικοινωνία. Αναγνωρίστε τα στοιχεία που απουσίαζαν από την επικοινωνία σας. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι τα 
εξής: 
* Έλλειψη βλεμματικής επαφής 
* Μη δυνατότητα παρατήρησης των εκφράσεων του προσώπου
* Μη δυνατότητα παρατήρησης χειρονομιών 

 Η μη λεκτική επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική ακρόαση. Εκτιμάται ότι, οι 
εκφράσεις του προσώπου και η γλώσσα του σώματος αντιστοιχούν στο 80% της επικοινωνίας που λαμβάνει χώρα σε 
μια συζήτηση.

Παρά τις δυσκολίες στη μεταξύ σας επικοινωνία, μπορεί να είχες στην αίσθηση ότι το ταίρι σου σε άκουγε. Πώς το 
καταλάβαινες αυτό; Στις απαντήσεις σου μπορεί να περιλαμβάνονται κάποια από τα ακόλουθα: 
* Έθετε ερωτήσεις
* Χρησιμοποιούσε  κατάλληλα επιφωνήματα που έδειχναν ενδιαφέρον, όπως: «Μμ», «Χμμ». 
* Παρέμενε σιωπηλό όταν ήταν αναγκαίο 

Στο τέλος της άσκησης κάντε μια περίληψη στην οποία θα περιλαμβάνονται θετικές συμπεριφορές και στάσεις που 
μεταδίδουν το μήνυμά ότι ακούμε τον άλλο ουσιαστικά. 

Ένας μεγάλος όγκος των αντιλήψεων και των συμπερασμάτων που διαμορφώνουμε για τους άλλους ανθρώπους 
βασίζεται σε μη λεκτικά στοιχεία συμπεριφοράς. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε την τάση να εστιάζουμε την προσοχή μας σε χειρονομίες, στάσεις σώματος και 
εκφράσεις και να ερμηνεύουμε (ή μερικές φορές να παρερμηνεύουμε) τη σημασία τους. 

Έτσι, στην προσπάθεια να επικοινωνήσουμε αποδοχή και ενσυναίσθηση είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και να 
εξετάσουμε τα μη λεκτικά μηνύματα που στέλνουμε. Ακριβώς επειδή μεγάλο μέρος της μη λεκτικής συμπεριφοράς μας 
γίνεται αυτόματα και ασυνείδητα, μπορεί να προδίδει έλλειψη ενδιαφέροντος,  αποδοχής και ενσυναίσθησης.  

Σκεφτείτε για μια στιγμή ένα πρόσωπο που ενώ μιλάτε σας δείχνει πλήρως την προσοχή του. Μπορείτε να φανταστείτε 
την εικόνα του χωρίς να συμπληρώσετε στοιχεία που αφορούν στη στάση του σώματός του, στις εκφράσεις του 
προσώπου του, στη βλεμματική επαφή, στα επιφωνήματα ενθάρρυνσης; Όλα αυτά συμπληρώνουν την εικόνα του 
προσώπου που μας ακούει με πλήρη προσοχή.
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• Ο περισπασμός των εσωτερικών συνομιλιών
Η εσωτερική συνομιλία (η κουβέντα που κάνουμε στο μυαλό μας, ενώ ταυτόχρονα συζητάμε με ένα άλλο άτομο) μπορεί 
να αποσπάσει σοβαρά την προσοχή μας. Όταν πρωτοξεκινήσετε την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ομοτίμων, αυτή η 
εσωτερική συνομιλία μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήματα, όπως: «Έπρεπε να το πω αυτό;», «Τι ώρα είναι;», ή «Δεν 
ξέρω τίποτα για το θέμα αυτό!».
  
Είναι σημαντικό να τις αποδεχτείτε ως αποτέλεσμα του άγχους σας και της έλλειψης εμπειρίας. Όμως, είναι επίσης 
σημαντικό να ενθαρρύνετε τον εαυτό μας να επιστρέψει γρήγορα στη ροή της συζήτησης.
 
Άλλες φορές μας αποσπούν η βαρεμάρα ή η ανησυχία. Και αυτά είναι σημεία που χρήζουν διερεύνησης, καθώς μπορεί 
να αντανακλούν το τι συμβαίνει στη σχέση που αναπτύσσετε με το βοηθούμενο. 

Μετά τη συνάντηση που θα έχετε με το βοηθούμενο, δώστε χρόνο στον εαυτό σας ώστε να αναστοχαστείτε την πιθανή 
εξήγηση και σημασία τους. Αυτό που σας προκαλεί το άτομο απέναντί σας μπορεί να το προκαλεί στους σημαντικούς 
ανθρώπους της καθημερινής ζωής του και μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
 
Άσκηση αυτοπαρατήρησης: 
Παρατήρησε αυτή την εβδομάδα τα χαρακτηριστικά σου όσον αφορά στη μη λεκτική επικοινωνία. Μπορείς να 
παρατηρήσεις τον εαυτό σου μπροστά από ένα καθρέφτη ή να ρωτήσεις άλλους ανθρώπους για να σου δώσουν 
σχετικές πληροφορίες. 

Παρατήρησε και απάντησε στα παρακάτω: 
* Όταν μιλάς με τους άλλους, πώς είναι η στάση του σώματός σου, το βλέμμα σου, ο τόνος της φωνής σου; 
* Χρησιμοποιείς συχνά χαρακτηριστικά επιφωνήματα (π.χ. «Μμμ», «Χμ» «Ναι») 
* Πώς δείχνεις μη λεκτικά ότι βαριέσαι με κάτι που γίνεται ή λέγεται;
* Πώς δείχνεις ότι είσαι ενοχλημένος με τη συμπεριφορά των άλλων; 
* Πώς δείχνεις μη λεκτικά ότι κάποιος σε στεναχώρησε; 

• Ενεργητική ακρόαση: Κατευθυντήριες γραμμές:
* Προσπάθησε να είσαι ήρεμος και χαλαρός. Έχε υπόψη σου ότι η νευρικότητα μεταδίδεται και μη λεκτικά (π.χ. αμήχανο 
παιχνίδι με μια τούφα μαλλιών, ρυθμικό χτύπημα του ποδιού στο πάτωμα κ.λπ.).
* Πρόσεχε τον τρόπο που κάθεσαι και τη στάση του σώματός σου – απόφυγε να δείχνεις σφιγμένος.
* Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προσπάθησε να μην αφαιρείσαι και να μην σκέφτεσαι άλλα πράγματα.
* Μην στρέφεις τη συζήτηση σε εσένα.
* Προσπάθησε να ακούσεις και να καταλάβεις τι συμβαίνει στο βοηθούμενο. Μην απορροφιέσαι στην προσπάθεια να 
προετοιμάσεις την επόμενη απάντησή σου ή να βρεις λύση στο πρόβλημά του.

Συνοψίζοντας….:    
        
Ακούω το βοηθούμενο σημαίνει ότι…

Δεν έχω άγχος να βρω κάτι να πω – Δεν μπορώ να ακούσω με προσοχή αν ταυτόχρονα βιάζομαι να μιλήσω 

Δεν βιάζομαι και δεν τον διακόπτω – Του δίνω όσο χρόνο χρειάζεται για να μου πει αυτά που θέλει.

Η προσοχή μου είναι εστιασμένη σε αυτά που μου λέει 

Η στάση του σώματός μου δείχνει ότι πραγματικά είμαι εκεί και ότι τον ακούω.

Το χαμόγελο, τα επιφωνήματα και τα νεύματά μου είναι κατάλληλα και αρμονικά ως προς τη συζήτηση – Δεν το 
παρακάνω.

Προσπαθώ να απομονώσω από τη συζήτηση τα δικά μου προσωπικά θέματα (ανησυχίες, φόβους, άγχος).

Αποφεύγω τους περισπασμούς – Δεν κρατώ στα χέρια μου χαρτιά, στυλό και γενικά οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να 
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αποσπάσει την προσοχή μου. 

Προσπαθώ να μάθω ποιος είναι ως άνθρωπος: τι τον ενδιαφέρει και τι του αρέσει, ποια είναι τα κίνητρά του, ποιο 
είναι το σύστημα αξιών του, πώς σκέφτεται για τον εαυτό του, για τους άλλους ανθρώπους και το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει.

Αποφεύγω να καταλήξω σε βιαστικά συμπεράσματα – Θυμίζω στον εαυτό μου ότι ο βοηθούμενος μπορεί να:
* Χρησιμοποιεί τις λέξεις και τις έννοιες με διαφορετικό τρόπο που το δικό μου
*Αισθάνεται διαφορετικά από εμένα παρότι βρισκόμαστε στην ίδια θέση 
* Πιστεύει σε αξίες διαφορετικές από τις δικές μου 
* Ερμηνεύει το ίδιο γεγονός με διαφορετικό τρόπο
* Αξιολογεί διαφορετικά τις προτεραιότητες

Δεν τον κρίνω και δεν τον αξιολογώ 

Αντιστέκομαι στην επιθυμία να βρω λύση στο πρόβλημά του

2) Προσδιορισμός κύριου προβλήματος και εστίαση

Κύριος στόχος της ενεργητικής ακρόασης είναι να κατανοήσεις όλα όσα σου μεταφέρει ο βοηθούμενος για το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει. Στη συνέχεια, από το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων θα τον βοηθήσεις να ξεκαθαρίσει τα επιμέρους 
στοιχεία που συνθέτουν την κατάσταση που αντιμετωπίζει και θέλει να επιλύσει. 

Πώς όμως προσδιορίζεται το κύριο πρόβλημα; 

Για να γίνει αυτό, ακολούθησε τους παρακάτω τέσσερις άξονες. Στόχος σου είναι να κατανοήσεις και να τοποθετήσεις 
σε ένα οργανωμένο πλαίσιο τις πληροφορίες που θα προσπαθήσεις να συλλέξεις για τα παρακάτω τέσσερα κύρια 
στοιχεία: 

* Ποια είναι η κατάσταση – τι έχει συμβεί;
* Κυρίαρχες σκέψεις – πώς σκέφτεται ο βοηθούμενος για το πρόβλημα;
* Συναισθήματα – πώς νιώθει ο βοηθούμενος για το πρόβλημα;
* Συμπεριφορά / δράση – τι έχει κάνει ή τι δεν έχει κάνει ο βοηθούμενος για να επιλύσει το πρόβλημα;
        
Μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρη, όταν συγκεντρωθούν πληροφορίες για αυτά τα τέσσερα στοιχεία. 
Επομένως, όταν σου μιλά ο βοηθούμενος προσπάθησε να ακούσεις προσεκτικά και να αναγνωρίσεις τα τέσσερα αυτά 
στοιχεία. Η διερεύνηση και η οργάνωσή τους θα βοηθήσει να διαφωτιστεί η κατάσταση που αντιμετωπίζει και θα 
τοποθετήσει το πρόβλημα στο σωστό πλαίσιο για την επίλυσή του. 

Για να μπορέσεις να συγκεντρώσεις πληροφορίες για όλα αυτά μπορεί να χρειαστείς περισσότερες από μία συναντήσεις. 
Χωρίς να έχεις άγχος να μάθεις κάθε λεπτομέρεια, προσπάθησε να εστιάσεις τη συζήτηση σε καθένα από αυτά. 

Πώς μπορείς να κάνεις εστίαση; 
Έχε κατά νου τους παραπάνω τέσσερις άξονες. Για καθένα από αυτούς προσπάθησε να εξασφαλίσεις όσο το δυνατόν 
περισσότερες ή καλύτερες διευκρινήσεις. Να θυμάσαι ότι συχνά κατά την αφήγηση των προβλημάτων μας, έχουμε την 
τάση να παραλείπουμε στοιχεία. Αυτό συμβαίνει διότι:
* Μπορεί να δίνουμε έμφαση σε ένα μόνο στοιχείο του προβλήματος π.χ. στο πως νιώθουμε
* Κάνουμε γενικεύσεις και καταλήγουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. 
* Θεωρούμε αυτονόητο ότι και οι άλλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα και κατανοούν το ίδιο πράγμα. 
 
Για να προσδιορίσουμε ένα πρόβλημα χρειάζεται να φωτίσουμε τις σημαντικές διαστάσεις του και να εστιάσουμε την 
προσοχή μας σε επιμέρους λεπτομέρειες. Έτσι, ξεκίνα έχοντας κατά νου τους κύριους άξονες γύρω από τους οποίους 
χρειάζονται πληροφορίες και καθοδήγησε το βοηθούμενο να εστιάσει την προσοχή του σε αυτούς χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες προτροπές και παρακινήσεις. 



44

Κατευθυντήριες γραμμές για προτροπή και παρακίνηση: 
* «Μπορείς να μου πεις περισσότερα για αυτό;»
* «Εκτός από αναστάτωση, ένιωθες και άλλα συναισθήματα;»
* «Λες ότι δεν μπορείς να καταλήξεις σε μια απόφαση. Πώς σε κάνει αυτό να νιώθεις;» 
* «Τι σκέψεις περνάν από το μυαλό σου λόγω της δυσκολίας σου να αποφασίσεις;»
* «Μου είπες με αρκετές λεπτομέρειες τι σου προτείνουν οι γονείς σου. Πες μου τι σκέφτεσαι εσύ για όλα αυτά;» 

Άσκηση: «Τι λέει και τι λείπει»
Διευκόλυνε κατάλληλα το βοηθούμενο να εστιάσει την προσοχή του στους κύριους άξονες προσδιορισμού του 
προβλήματος, αναγνωρίζοντας τι λείπει από αυτό που σου λέει. 

Ο βοηθούμενος λέει: «Είμαι μπερδεμένος». 
Τι λείπει; 

Ο βοηθούμενος λέει: «Οι γονείς μου θέλουν να σπουδάσω στο πολυτεχνείο».
Τι λείπει;

Ο βοηθούμενος λέει: «Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω».  
Τι λείπει;

Αφού συγκεντρώσεις πληροφορίες για τα παραπάνω, κάνε μια σύνοψη:
* Ποια είναι τα κύρια ζητήματα που θίγονται – Τι είδους κατάσταση αντιμετωπίζει ο βοηθούμενος;
* Ποια είναι η άποψή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζει – Πώς εξηγεί το γεγονός ότι βρίσκεται στην κατάσταση 
αυτή;
* Ποια διαφορετικά συναισθήματα βιώνει; - Πολλές φορές μπορεί να επικρατούν ποικίλα και ίσως αντιφατικά 
συναισθήματα ως προς το πρόβλημα ή ως προς άλλα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό. Επομένως, είναι σημαντικό 
να τον βοηθήσεις να ξεκαθαρίσει τα ενδεχομένως διαφορετικά συναισθήματα που βιώνει για την κατάσταση που 
αντιμετωπίζει.
* Έχει δοκιμάσει ή έχει σκεφτεί λύσεις; Τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής; - Μέσω αυτών των πληροφοριών μπορείς να 
διακρίνεις θετικά στοιχεία στην προσωπικότητά του βοηθούμενου, καθώς και καλές ιδέες για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης. 

Να θυμάσαι ότι η ακρόαση είναι μια εξαιρετικά ενεργητική διαδικασία. Για να γίνεις ένας αποτελεσματικός ακροατής, 
προσπάθησε να ελέγχεις κατά διαστήματα ότι σου είναι ξεκάθαρο το νόημα όλων όσων ακούς. Η ουσιαστική κατανόηση 
της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο βοηθούμενος και η μετάδοση του μηνύματος ότι προσπαθείς να κατανοήσεις τη 
δική του οπτική οδηγούν στην ενεργητική ακρόαση και την ενσυναίθηση κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.
 

3) Αντανάκλαση 
Αντανάκλαση είναι η δεξιότητα με την οποία μέσω της επανάληψης καθρεφτίζεται μία σκέψη ή ένα συναίσθημα που 
μόλις έχει εκφράσει το άτομο που μας μιλάει. 

Για παράδειγμα: 
Ο βοηθούμενος είναι πολύ αγχωμένος με μια συνέντευξη που πρόκειται να έχει για μια κενή θέση εργασίας. Σου λέει: 
«Δεν θα τα καταφέρω. Μόλις μπω μέσα στην αίθουσα, θα κοκαλώσω». 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αντανάκλασης είναι:
«…θα κοκαλώσεις;»

Ο βοηθούμενος λέει: «Οι δικοί μου με πιέζουν να διαβάζω περισσότερο. Λένε ότι είμαι τεμπέλης»

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αντανάκλασης είναι: 
«…τεμπέλης;»

Για να εφαρμόσεις την αντανάκλαση πρέπει να: 
* Επιλέξεις ένα σημαντικό στοιχείο από την εμπειρία που σου περιγράφει ο βοηθούμενος και να επαναλάβεις την 
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τελευταία ή τις τελευταίες λέξεις του ως ανατροφοδότηση ή καθρέφτισμα 
* Διατυπώσεις την απάντησή σου ως ερώτημα που παρακινεί και προτρέπει το βοηθούμενο να σου πει περισσότερα 

Με αυτό τον τρόπο μπορείς να:
* Μεταδώσεις το μήνυμα ότι τον παρακολουθείς με προσοχή χωρίς να αποσπάται το ενδιαφέρον σου 
* Δείξεις ενσυναίσθηση που είναι σημαντική για τη μεταξύ σας σχέση
* Εστιάσεις τη συζήτηση σε κάτι σημαντικό για τον ίδιο
* Τον προτρέψεις να σου μιλήσει περισσότερο 

4) Παράφραση

Παράφραση είναι η δεξιότητα μέσω της οποίας επαναδιατυπώνεται αυτό που μόλις ειπώθηκε. Έτσι, χρησιμοποιώντας 
αυτή τη δεξιότητα, ουσιαστικά θα επαναλάβεις με δικά σου λόγια το μήνυμα που μόλις άκουσες να σου μεταφέρει ο 
βοηθούμενος. 

Στην παράφραση μπορούν να συνδυαστούν αρκετές πληροφορίες που αφορούν σε σκέψεις, συναισθήματα ή / και 
γεγονότα. 

Με την παράφραση μπορείς να: 
* Επιβεβαιώσεις ότι είσαι εκεί και ακούς με προσοχή
* Δώσεις έμφαση σε διάφορα σημεία της αφήγησης 
* Δείξεις ότι έχεις διάθεση να κατανοήσεις
* Ελέγξεις το βαθμό κατανόησής σου, καθώς δίνεις στο βοηθούμενο την ευκαιρία να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την 
παράφραση. Έτσι, μπορείς έγκαιρα να διορθώσεις μια τυχόν εσφαλμένη εκτίμηση ή συμπέρασμα. 
* Προτρέψεις και να παρακινήσεις το βοηθούμενο ώστε να εμβαθύνει περισσότερο σε ένα θέμα 
* Προσφέρεις στο βοηθούμενο χρόνο για αναστοχασμό, καθώς του δίνεις τη δυνατότητα να ξανακούει αυτά που είπε.

Ορισμένες ενδεικτικές εισαγωγικές φράσεις για την εφαρμογή της παράφρασης είναι οι παρακάτω:
* «Λοιπόν, μου λες ότι…»
* «Αν κατάλαβα σωστά, εσύ…»
* «Φαίνεται ότι…»
* «Ακούγεται σαν να…»

Για να εφαρμόσεις τη δεξιότητα της παράφρασης, έχε υπόψη σου τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές:
* Χρησιμοποίησε δικές σου λέξεις. Η αυτολεξεί επανάληψη δεν είναι παράφραση.     
* Προσπάθησε να συντονιστείς με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο βοηθούμενος. Όταν χρειάζεται να χαρακτηρίσεις ένα 
γεγονός ή μια κατάσταση, είναι καλύτερο να ανατρέξεις στον ακριβή όρο που χρησιμοποίησε εκείνος, π.χ. «πληγωμένος» 
και όχι «συντετριμμένος».
* Μην προσθέτεις δικές σου υποθέσεις στην παράφραση– Απέφυγε ερμηνείες και προσωπικές αξιολογήσεις – Μείνε 
στο περιεχόμενο αυτών που άκουσες.
* Να είσαι ειλικρινής – Μην προσποιείσαι ότι κατάλαβες, αν αυτό δεν ισχύει.
* Να είσαι σύντομος και άμεσος.
 
• Άσκηση στην παράφραση 

Εφάρμοσε τη δεξιότητα της παράφρασης στις ακόλουθες δηλώσεις, έτσι ώστε να φαίνεται ότι κατανοείς το νόημά τους. 

Βοηθούμενος 1: Θυμώνω τόσο πολύ με τους γονείς μου. Ξέρουν ότι αγαπώ το θέατρο. Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας 
είναι όταν θα πάμε να δούμε μια παράσταση. Θέλω να το ψάξω περισσότερο για τις θεατρικές σπουδές. Αλλά κάθε φορά 
που πάω να τους το συζητήσω, αλλάζουν θέμα. Θεωρούν ότι δεν θα βρω δουλειά και ότι χάνω το χρόνο μου!

Σύμβουλος Ομοτίμων:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………



46

Βοηθούμενη 2: Μου αρέσει πολύ να βοηθώ τους ανθρώπους. Είμαι εθελόντρια σε ένα σύλλογο στη γειτονιά μου που 
συγκεντρώνει ρούχα και τρόφιμα για τους αστέγους. Θα μου άρεσε να κάνω ένα επάγγελμα που να μου δίνει την ευκαιρία 
να βοηθώ. Σκέφτηκα την ψυχολογία, αλλά νομίζω ότι δεν θα πιάσω τόσο υψηλή βαθμολογία. Θα μπορούσα να κάνω κάτι 
άλλο σχετικό;

Σύμβουλος Ομοτίμων:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Βοηθούμενη 3: Η κολλητή μου θα δηλώσει μια σχολή στην επαρχία για να μείνει μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της. Θέλω 
πολύ να είμαι μαζί της. Δεν τα πάω καλά με τους αποχωρισμούς, ούτε με τις καινούργιες γνωριμίες. Αν μείνω στην Αθήνα, 
θα χαθώ. Πώς θα τα καταφέρω με τόσο πολύ και άγνωστο κόσμο στο πανεπιστήμιο; Αλλά στην πόλη που θα πάει, δεν με 
ενδιαφέρει κάποια σχολή. Από την άλλη το προτιμώ, από το μείνω στην Αθήνα ολομόναχη.  

Σύμβουλος Ομοτίμων:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

5) Περίληψη

Με τη δεξιότητα της περίληψης μπορείς να συνδέσεις τα κύρια σημεία που άκουσες να αναφέρει ο βοηθούμενος και 
να τα συμπυκνώσεις σε ένα περιεκτικό πλαίσιο. Έτσι, με την περίληψη μπορείς να:
* Συμπυκνώσεις τις κύριες πληροφορίες που συγκέντρωσες από τη συζήτηση με το βοηθούμενο
* Κλείσεις τη συνάντησή σας
* Κάνεις εισαγωγή στην επόμενη συνάντησή σας 
* Δώσεις το έναυσμα να συζητηθούν περισσότερο κάποια ζητήματα
* Κάνεις εστίαση στις διάφορες διαστάσεις που συνθέτουν ένα πρόβλημα  
* Γεμίσεις τα κενά στη συζήτηση
* Δώσεις το χρόνο για σκέψη, τόσο στο βοηθούμενο όσο και σε εσένα

Ακολούθησε τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να εφαρμόσεις τη δεξιότητα της περίληψης: 

* Συγκέντρωσε τις κεντρικές ιδέες και τα συναισθήματα σε σύντομες προτάσεις. Στο σύνολό τους αυτές θα πρέπει να 
συμπυκνώνουν τα βασικά θέματα και νοήματα που εξέφρασε ο βοηθούμενος.
* Εστίασε την προσοχή σου στα διαφορετικά ζητήματα που θίγει ο βοηθούμενος, καθώς και στο πως νιώθει για αυτά.
* Να είσαι σύντομος και άμεσος.
* Μην προσθέτεις δικά σου συμπεράσματα και υποθέσεις – Απέφυγε ερμηνείες και προσωπικές κρίσεις ή συμπεράσματα. 
* Έλεγξε στο τέλος αν ο βοηθούμενος συμφωνεί ή θέλει να προσθέσει κάτι που ο ίδιος θεωρεί σημαντικό

Παράδειγμα περίληψης:  

Στην ακόλουθη παράγραφο, ο σύμβουλος ομοτίμων συμπυκνώνει ό,τι του είπε ο συμφοιτητής του. Κλείνει με μια 
ερώτηση που θα τον βοηθήσει να διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα που τον απασχολεί. 

«Για να δούμε αν μέχρι στιγμής έχω καταλάβει σωστά το θέμα που σε απασχολεί… Λοιπόν, μου είπες ότι έχεις κάποιες 
εναλλακτικές επιλογές για να αντιμετωπίσεις την αναβλητικότητα στο διάβασμά σου. Μπορείς να προσπαθήσεις περισσότερο 
μόνος σου, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με έναν ειδικό σύμβουλο ή να ζητήσεις από ένα συμφοιτητή σου να διαβάζετε 
μαζί. Ωστόσο, καμία από τις εναλλακτικές δεν σου φαίνεται ως ιδανική λύση. Μπορείς να σκεφτείς τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα της καθεμιάς;»    

6) Διατύπωση ερωτήσεων: Ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι κάθε διαλόγου. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται κατάλληλα, 
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έτσι ώστε να διευκολύνουν μία συζήτηση. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να μάθεις να θέτεις κάθε φορά το κατάλληλο 
ερώτημα, αλλά και να αποφύγεις ερωτήματα που μπορεί να μπλοκάρουν την επικοινωνία με το βοηθούμενο.

Οι παρακάτω γενικές κατευθυντήριες γραμμές θα σε βοηθήσουν κατ’ αρχήν να μπορείς να ξεχωρίσεις ποια ερωτήματα 
είναι κατάλληλα και ποια είναι καλό να αποφεύγεις.

* Οι ερωτήσεις που θέτεις πρέπει να εξυπηρετούν κάποιο σκοπό (π.χ. συλλογή πληροφοριών, έναυσμα για 
προβληματισμό, επιβεβαίωση του βαθμού κατανόησης ενός θέματος κ.λπ.). 

* Μην θέτεις ένα ερώτημα στην προσπάθεια να γεμίσεις ένα κενό και μην αγχώνεσαι να σκεφτείς το επόμενο. 
Χρησιμοποίησε την αντανάκλαση, την παράφραση ή την περίληψη για να ξανασυγκεντρωθείτε με τον βοηθούμενο στις 
σημαντικές διαστάσεις του προβλήματος που τον απασχολεί και δώσε του την πρωτοβουλία να επιλέξει για ποια από 
αυτές θα μιλήσει περισσότερο.  

* Προχώρησε με αργό ρυθμό. Πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης προτού 
αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες.

* Απέφυγε τις απανωτές ερωτήσεις. Κάνε μια εναλλαγή μεταξύ ερωτήσεων και άλλων δεξιοτήτων που έχεις μάθει.

*  Απέφυγε τις καθοδηγητικές ερωτήσεις, δηλαδή αυτές που μπορεί να δώσουν στο βοηθούμενο την εντύπωση ότι 
θεωρείς δεδομένη μια συγκεκριμένη απάντηση (π.χ. «Πότε θα το πεις στους γονείς σου;»)

*  Απέφυγε τις πολύ προσωπικές ερωτήσεις, αν το θέμα που απασχολεί το βοηθούμενο είναι εστιασμένο αποκλειστικά 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία. 

*  Απέφυγε τις βιαστικές και άκαιρες ερωτήσεις, όπως π.χ. «Και τι σκέφτεσαι να κάνεις;», ενώ ο βοηθούμενος δεν 
έχει ολοκληρώσει ακόμα όλα όσα θα ήθελε να σου πει για το πρόβλημά του. Αυτού του είδους οι ερωτήσεις είναι 
δυνατόν να φανούν επιπόλαιες, καθώς διαταράζουν τον ειρμό των σκέψεων. Επιπλέον, μπορεί να δείχνουν έλλειψη 
ενσυναίσθησης. 

Κατά την επικοινωνία με τον βοηθούμενο θα χρησιμοποιήσεις δύο κύρια είδη ερωτήσεων: τις κλειστές και τις ανοιχτές 
ερωτήσεις. Κάθε είδος εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Τα παρακάτω θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις το σκοπό 
τους, έτσι ώστε να μπορείς να αποφασίσεις τι ερώτημα χρειάζεται να θέσεις σύμφωνα με τη ροή και τους στόχους της 
συζήτησης. 

• Κλειστές ερωτήσεις:
Κατά κανόνα, αυτού του είδους οι ερωτήσεις απαντιούνται μονολεκτικά ή με «ναι» ή «όχι». Για παράδειγμα: «Πόσο 
χρονών είσαι;» ή «Σκέφτεσαι να δουλέψεις στο εξωτερικό;». 

Είναι κατάλληλες όταν χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη πληροφορία, όπως επίσης όταν χρειάζεσαι επαλήθευση ή 
διευκρίνιση. Δεδομένου ότι οδηγούν σε μονολεκτικές ή σύντομες απαντήσεις (π.χ. «Σου αρέσουν τα μαθήματα στο 
σχολείο;»), δεν διευκολύνουν γενικά το διάλογο. 

Αν τις χρησιμοποιήσεις κατάλληλα, οι κλειστές ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν να:
*   Διευκρινίσεις ζητήματα:
 «Προτιμάς μια δουλειά που θα έχεις επικοινωνία με πολύ κόσμο;»
 «Θα σε πείραζε να σπουδάσεις μακριά από τους γονείς σου;»

*  Επαληθεύσεις το βαθμό κατανόησής σου:
 «Μου φαίνεται ότι…σωστά;»
 
*  Εστιάσεις τη ροή τη συζήτησης σε ένα συγκεκριμένο θέμα:
 «Αναφέρθηκες στους γονείς σου. Θεωρείς λοιπόν ότι δεν σε καταλαβαίνουν;»  
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• Ανοιχτές ερωτήσεις
Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου οδηγούν σε πληρέστερες απαντήσεις και διευκολύνουν τη διερεύνηση θεμάτων. Στόχος 
τους είναι η συγκέντρωση περισσότερων δεδομένων και λεπτομερειών, έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί το πρόβλημα. Όταν 
χρησιμοποιείς ανοιχτές ερωτήσεις, ο βοηθούμενος θα έχει την ευκαιρία να επεξεργαστεί πιο διεξοδικά τα γεγονότα, τις 
συμπεριφορές και τα συναισθήματα που σχετίζονται με ό,τι τον δυσκολεύει.

Πότε και πως να χρησιμοποιήσεις τις ανοιχτές ερωτήσεις:
 
*  Για να ξεκινήσεις μια πιο διεξοδική συζήτηση σχετικά με ένα θέμα. Ως ενδεικτικά παραδείγματα, χρησιμοποίησε 
τα ακόλουθα:
«Τι σκέφτεσαι για αυτό;»
«Πώς αισθάνθηκες στην κατάσταση αυτή;»
«Τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής;» 
«Με ποιους τρόπους προσπάθησες να ελέγξεις το άγχος σου;»

*  Για να παρακινήσεις το βοηθούμενο να μιλήσει περισσότερο. Ως ενδεικτικά παραδείγματα, χρησιμοποίησε τα 
ακόλουθα:
«Όταν είσαι αγχωμένος, τι ακριβώς κάνεις;»
«Πώς έχεις προσπαθήσει να ζητήσεις βοήθεια από τον καθηγητή σου;» 

*   Για να εστιάσεις την προσοχή του σε συναισθήματα. Ως ενδεικτικά παραδείγματα, χρησιμοποίησε τα ακόλουθα:
«Πώς σε κάνει να νιώθεις η συμπεριφορά τους;»
«Πώς αισθάνεσαι γι’ αυτό;»

*  Για να εστιάσεις την προσοχή του σε ένα πλάνο δράσης. Ως ενδεικτικά παραδείγματα, χρησιμοποίησε τα ακόλουθα:
«Τι θα κάνεις για…;»
«Πώς θα σε διευκολύνει αυτό;»
«Τι θα μπορούσες να κάνεις για να αλλάξεις ενδεχομένως την κατάσταση;»
«Τι δυσκολίες είναι πιθανό να συναντήσεις;»
«Πώς σκέφτεσαι να το υλοποιήσεις;»
«Ποιες είναι οι εναλλακτικές σου;»

7) Αυτοαποκάλυψη:

Η δεξιότητα αυτή αφορά στο μοίρασμα προσωπικών σκέψεων και εμπειριών σου με τον βοηθούμενο. Στόχος της 
είναι να ομαλοποιηθεί η αίσθηση που ενδεχομένως έχει ότι είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει δυσκολίες σχετικά με την 
κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξει ή είναι μπερδεμένος για την επαγγελματική κατάστασή του ή την πορεία που θα 
ακολουθήσει. Επίσης, στόχος αυτής της δεξιότητας είναι να δημιουργηθεί ελπίδα και πίστη στο γεγονός ότι οι δυσκολίες 
είναι δυνατόν να ξεπεραστούν, ακριβώς όπως έχει συμβεί σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία. 

 Προϋπόθεση για να την εφαρμόσεις είναι να έχει διαμορφωθεί μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ σας. 

Δεδομένου ότι η συμβουλευτική ομοτίμων βασίζεται στο γεγονός ότι μπορείς να καταλάβεις καλύτερα τον βοηθούμενο 
ακριβώς επειδή μοιράζεστε κοινές ιδιότητες (μαθητές, έφηβοι, φοιτητές, άνεργοι), είναι σχεδόν ευνόητο ότι κάποια από 
τα ζητήματα που τον απασχολούν σε αγγίζουν και εσένα. 

Ωστόσο, δεν είναι αυτονόητο ότι μοιράζεστε την ίδια οπτική, ακόμα κι αν σας απασχολεί το ίδιο θέμα (επαγγελματικός 
προσανατολισμός και σταδιοδρομία). Αυτό σημαίνει ότι, για να είναι αποτελεσματική, η αυτοαποκάλυψη πρέπει να 
γίνεται με προσοχή και κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 

*  Η αυτοαποκάλυψη πρέπει να γίνεται με στόχο να ενδυναμωθεί ο βοηθούμενος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγεις 
μια αυτοαποκάλυψη που θα στρέψει τη συζήτηση σε εσένα και στον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ για το ίδιο πρόβλημα. 

*  Η αυτοαποκάλυψη δεν πρέπει να επιβάλει μια έτοιμη λύση (π.χ. «Εγώ για να το αντιμετωπίσω, πήγα σε σύμβουλο 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Να πας και εσύ!»). Στόχος της είναι να δημιουργηθεί αμοιβαιότητα και ισότητα στη 
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σχέση, όχι να κατευθύνσεις το βοηθούμενο στη λύση που χρησιμοποίησες εσύ. 

*  Είναι καλό να κάνεις αυτοαποκάλυψη για ένα θέμα που το έχεις διαχειριστεί αρκετά ικανοποιητικά. Όχι για κάτι 
που ακόμα σε ταλαιπωρεί ή δεν το έχεις αντιμετωπίσει. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να δώσεις εσφαλμένα στο 
βοηθούμενο το μήνυμα ότι δεν υπάρχει ελπίδα ή να στρέψεις την προσοχή σε εσένα. Η αυτοαποκάλυψη πρέπει να 
δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα ότι οι δυσκολίες είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν. 

*  Η αυτοαποκάλυψη δεν είναι το ίδιο με τη βοήθεια που δίνουν οι φίλοι, χρησιμοποιώντας παρεμβάσεις του τύπου: «Να 
σου πω τι έτυχε σε μένα…» ή «Εγώ στη θέση σου θα δοκίμασα να…»

Ως γενικές κατευθυντήριες γραμμές σκέψου τα παρακάτω: 
*  Κάνε αυτοαποκάλυψη μόνο αν θεωρείς ότι ο βοηθούμενος θα ωφεληθεί από αυτό.
*  Ανέφερε με συντομία τη δική σου εμπειρία. Μην μονοπωλήσεις τη συζήτηση.
*  Μετέφερε το μήνυμα ότι οι δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν. Μην κάνεις αυτοαποκάλυψη για κάτι που στη δική 
σου περίπτωση δεν εξελίχθηκε καλά ή εξακολουθεί να σε απασχολεί. 
*  Μπορείς να κάνεις αυτοαποκάλυψη και με πιο γενικούς τρόπους. Έτσι, αντί να μιλήσεις για τον εαυτό σου μπορείς να 
τοποθετήσεις τη δυσκολία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Για παράδειγμα: «Σε καταλαβαίνω. Πολλοί μαθητές νιώθουμε έτσι 
τη στιγμή που πρέπει να αποφασίσουμε για το μέλλον μας». Ή: «Αυτό που σου συμβαίνει απασχολεί πολλούς ανθρώπους 
χωρίς δουλειά». Έτσι, με αυτό το γενικό τρόπο, συμπεριλαμβάνεις έμμεσα και εσένα. 

8) Αναπλαισίωση

Είναι μια δεξιότητα συμβουλευτικής που στόχο έχει την τροποποίηση ή την αλλαγή του τρόπου σκέψης σε σχέση με το 
πρόβλημα, προτείνοντας εναλλακτικές ερμηνείες ή νέα νοήματα. Χρησιμοποιώντας τη δεξιότητα αυτή είναι σαν να λες 
στο βοηθούμενο: «Ας κοιτάξουμε την κατάσταση από μια άλλη οπτική». 

Μπορείς να εξηγήσεις στο βοηθούμενο ότι καθημερινά βλέπουμε αυτά που μας συμβαίνουν μέσα από ένα πλαίσιο. 
Αυτό το πλαίσιο καθορίζει την ερμηνεία ή το νόημα που δίνουμε στις εμπειρίες μας. Έτσι, όταν το πλαίσιο είναι αυστηρό 
ή μονοδιάστατο, μπορεί να μας οδηγεί σε αντίστοιχες ερμηνείες. 

Επομένως, μπορείς να ενδυναμώσεις το βοηθούμενο, εστιάζοντας την προσοχή του σε μια διαφορετική οπτική μέσω 
της οποίας επαναδιατυπώνεται: 

*  Το πρόβλημα ως πρόκληση ή ευκαιρία για μάθηση 
*  Μια αδυναμία ως δύναμη
*  Κάτι απίθανο να συμβεί ως μια μακρινή πιθανότητα 
*  Μια μακρινή πιθανότητα ως μια πιθανότητα 

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να διερευνηθούν περισσότερες εναλλακτικές λύσεις και έτσι, πράγματι, η κατάσταση που 
τον δυσκολεύει ή τον έχει μπλοκάρει να γίνει αντιληπτή ως πρόκληση που μπορεί να ξεπεραστεί ή ευκαιρία για μάθηση 
και ωρίμανση. 

Σκέψου το ακόλουθο παράδειγμα: 
Αν κάποιος σου ζητούσε να του χτίσεις μια γέφυρα, θα είχες όντως την επιλογή να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό που σου 
ζήτησε. 

Ή, εναλλακτικά, θα μπορούσες να τον ρωτήσεις: «Γιατί τη χρειάζεσαι;»
Η απάντηση που θα σου έδινε πιθανώς θα ήταν ότι τη χρειάζεται για να πάει στην απέναντι όχθη. 

Αυτή η απάντηση θα διεύρυνε την οπτική σου και θα σου άνοιγε το δρόμο να σκεφτείς πολλές διαφορετικές λύσεις, 
καθώς, προφανώς, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να περάσει κανείς ένα ποτάμι, όπως: με βάρκα, 
κολυμπώντας, με αερόστατο κ.λπ.

Πριν κάνεις μια αναπλαισίωση, πρέπει να έχεις χρησιμοποιήσει τις τεχνικές ενεργητικής ακρόασης, έτσι ώστε να έχεις 
κατανοήσει πλήρως την οπτική του βοηθούμενου για την κατάσταση που τον απασχολεί. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό 
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να έχεις δείξει ενσυναίσθηση, διαφορετικά μπορεί να του δημιουργηθεί η εντύπωση ότι θεωρείς το πρόβλημά του 
απλούστερο από ό,τι είναι και τα συναισθήματά του υπερτιμημένα. 
• Για την εφαρμογή της αναπλαισίωσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 
*  Στόχος της τεχνικής είναι να προτείνεις στο βοηθούμενο ένα άλλο τρόπο σκέψης για την κατάσταση που αντιμετωπίζει, 
ώστε να αποδεσμευτεί από μια οπτική που ενδέχεται να είναι αυτοκαταστροφική, περιοριστική ή αδιέξοδη.
*  Διατυπώστε την αναπλαισίωση με ένα «δοκιμαστικό» / διερευνητικό τρόπο που ουσιαστικά θα προσκαλεί το 
βοηθούμενο να συλλογιστεί την εναλλακτική που του προτείνεις.
*  Καλλιέργησε στο βοηθούμενο τη διάθεση να διερευνήσει εναλλακτικές οπτικές για την κατάσταση που τον 
προβληματίζει. Θέσε ερωτήματα του τύπου: «Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχεις το στόχο σου;» ή «Τι μπορείς 
να μάθεις από αυτή την κατάσταση;»
*  Φρόντισε να υπάρχει χρόνος ώστε ο βοηθούμενος να σκεφτεί τη νέα οπτική που του προτείνεις για να δει το πρόβλημά 
του, καθώς και χρόνος για να τη συζητήσετε. 
*  Μην ξεχνάς ότι η ατμόσφαιρα της σχέσης σας είναι σημαντική. Σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και σεβασμού ο βοηθούμενος 
θα μπορεί να λάβει υπόψη τη νέα οπτική ως μια σκέψη που αξίζει κάποιας διερεύνησης. 
*  Μην πιέσεις το βοηθούμενο να δει άμεσα την οπτική που του προτείνεις (π.χ. το πρόβλημα ως πρόκληση ή ευκαιρία 
για μάθηση). Μπορεί να αισθανθεί ότι δεν τον καταλαβαίνεις ή ότι δεν λαμβάνεις υπόψη την άποψή του. 

• Πώς να διατυπώσεις μια αναπλαισίωση: 

*  Δώσε έμφαση σε μια διαφορετική διατύπωση που να τονίζει τον έλεγχο του βοηθούμενου πάνω στην κατάσταση ή το 
πρόβλημα, αλλά και στα συναισθήματά του. 

Για παράδειγμα: «Έχω επιτρέψει να με μπερδέψουν οι τόσο διαφορετικές απόψεις τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα», 
αντί: «Με έχουν μπερδέψει οι τόσο διαφορετικές απόψεις τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα». 
Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεις το βοηθούμενο, καθώς μπορεί να δει ότι τα συναισθήματα είναι δικά του και κανείς 
δεν μπορεί να τον κάνει να νιώθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο αν εκείνος δεν το επιτρέπει. 

*  Να ενθαρρύνεις τη διερεύνηση μιας πιθανής επίλυσης του προβλήματος βάσει της νέας οπτικής. Δηλαδή, να του 
δημιουργήσεις το κίνητρο να σκεφτεί: «Αν δω την κατάσταση από αυτή την οπτική, τι καλό μπορώ να κερδίσω;». Στόχος 
είναι να δείξεις στο βοηθούμενο ότι όσο κοιτούσε το πρόβλημα μονοδιάστατα οι λύσεις που έβρισκε ήταν λίγες, ενώ 
τώρα ενδέχεται να ανοίγονται και άλλες εναλλακτικές επιλογές. 

*  Να προτείνεις μια λογική και ρεαλιστική οπτική που θα μετακινήσει το βοηθούμενο σε λιγότερο τιμωρητικές απόψεις 
για τον εαυτό του και θα μειώσει την αυτομομφή. 

Για παράδειγμα: «Ήμουν ένας τεμπέλης. Τα άφησα όλα για την τελευταία στιγμή»
Σύμβουλος ομοτίμων: «Χρειαζόσουν χρόνο για να προσαρμοστείς σε ένα πιο εντατικό τρόπο διαβάσματος, αλλά τώρα 
μπορείς να σκεφτείς πως θα εφαρμόσεις ένα πιο συστηματικό πρόγραμμα μελέτης». 

• Άσκηση στην αναπλαισίωση:
Δοκίμασε να εξασκηθείς, εφαρμόζοντας την αναπλαισίωση στα ακόλουθα παραδείγματα: 

*  «Αφού δεν έγραψα καλά σε αυτό το μάθημα, σίγουρα θα αποτύχω στις τελικές εξετάσεις»
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
*  «Είμαι μια σκέτη αποτυχία»
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
*  «Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση»
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
*  «Τους απογοήτευσα όλους. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα καλό από μένα»
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

9) Λήψη αποφάσεων και Επίλυση προβλήματος 

Πρόκειται για μια τεχνική με την οποία μπορείς να υποστηρίξεις τον βοηθούμενο να αντιμετωπίσει διάφορες δυσκολίες, 
όπως π.χ.: χαμηλές επιδόσεις, απουσίες, χαμηλό κίνητρο, αλλά και στο σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
του.  

Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι μια τεχνική που μπορείς να εκπαιδεύσεις το βοηθούμενο να τη μάθει και να την εφαρμόζει 
σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει, συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητάς του γενικότερα. 

Ορίζεται ως η ικανότητα αναγνώρισης του προβλήματος, διατύπωσης στόχων, και εφαρμογής κατάλληλων στρατηγικών, 
έτσι ώστε να μειωθεί η βαρύτητα του προβλήματος ή να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν. 

Ο δικός σου ρόλος είναι μάθεις στο βοηθούμενο πώς να ορίζει με συγκεκριμένο τρόπο το πρόβλημα που θέλει να 
αντιμετωπίσει, να αναγνωρίζει εναλλακτικές λύσεις και να εφαρμόζει την καλύτερη ή την πιο ρεαλιστική μέσα από μια 
διαδικασία που αποτελείται από επιμέρους βήματα. 

Στόχος είναι να του μάθεις ένα συστηματικό τρόπο να προσεγγίζει τα προβλήματα και να εκπληρώνει τους στόχους του. 
Έτσι, σταδιακά, θα μπορεί να γενικεύσει αυτή τη διαδικασία και σε άλλες δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
στη ζωή του. 

Τα βήματα της τεχνικής επίλυσης προβλημάτων είναι τα παρακάτω: 

• Ορισμός κύριου προβλήματος και καθορισμός στόχων:
Το βήμα αυτό είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι από εδώ ξεκινά η αποσαφήνιση του τι είναι αυτό που ο βοηθούμενος 
θέλει να αλλάξει ή να βελτιώσει. Έτσι, είναι απαραίτητο για τον καθορισμό των στόχων του. 

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να συζητήσεις διεξοδικά μαζί του ποια είναι η φύση της κατάστασης που αντιμετωπίζει 
και ποιες παραμέτρους της θέλει να βελτιώσει ή να τροποποιήσει. Για να το πετύχετε αυτό, θα χρειαστεί να τον 
διευκολύνεις με διερευνητικές ερωτήσεις που έμαθες στον καθορισμό του κύριου προβλήματος και στην εστίαση. 
Σκέψου πόσο γενικό και ασαφές είναι το πρόβλημα: «Δεν ξέρω σε πια σχολή να πάω». 

Αφού τον βοηθήσεις να αποσαφηνίσει το πρόβλημα και να το διατυπώσει με συγκεκριμένους όρους, θα έχετε μια 
ξεκάθαρη εικόνα του στόχου. 

• Εναλλακτικές λύσεις: 
Στο βήμα αυτό θα ενθαρρύνεις το βοηθούμενο να σκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανές εναλλακτικές λύσεις 
μέσω του καταιγισμό ιδεών (brainstorming). Ο στόχος είναι να σκεφτεί όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανές λύσεις 
και να καταρτίσει μια λίστα στην οποία θα συμπεριλάβει ακόμα και τις πιο απίθανες. Στο βήμα αυτό η δημιουργικότητα 
είναι σημαντική. Να του θυμίζεις ότι καμία λύση δεν πρέπει να απορριφθεί ως απίθανη ή να λογοκριθεί. Έτσι, ιδιαίτερη 
προσοχή μπορεί να χρειαστεί στην περίπτωση που ο βοηθούμενος είναι γενικά αυστηρός με τον εαυτό του ή  βλέπει το 
πρόβλημά του ως μια κατάσταση αδύνατη να επιλυθεί. 

• Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων: 
Στο βήμα αυτό πλέον θα ενθαρρύνεις το βοηθούμενο να ανατρέξει στη λίστα με τις πιθανές λύσεις που κατάφερε 
να συγκεντρώσει προηγουμένως και να αξιολογήσει συστηματικά την καθεμιά βάσει των πλεονεκτημάτων και των 
μειονεκτημάτων τους. 

Να του θυμίζεις να μη βιαστεί να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη, πριν ολοκληρώσει την αξιολόγηση του συνόλου 
των λύσεων. 

• Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης:
Στο βήμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του συνόλου των εναλλακτικών λύσεων, μπορείς να ενθαρρύνεις 
το βοηθούμενο να επιλέξει αυτή που συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και του φαίνεται η περισσότερο  
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αποτελεσματική στην παρούσα φάση. Είναι σημαντικό να τον βοηθήσεις να μείνει εστιασμένος στο εδώ και το τώρα 
έχοντας κατά νου ποια από τις λύσεις μπορεί να εφαρμοστεί ξεκινώντας ήδη από την επόμενη μέρα. 

• Αναλυτικός σχεδιασμός της υλοποίησης της λύσης που επιλέχθηκε:
Στο βήμα αυτό είναι σημαντικό να καθοδηγήσεις κατάλληλα τον βοηθούμενο να καταστρώσει ένα αναλυτικό πλάνο 
για τον τρόπο που θα υλοποιήσει τη λύση που επέλεξε. Έτσι, είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες, 
όπως: χρόνος, χρήματα, ικανότητες, πληροφόρηση κ.λπ. που μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή επίτευξη 
του στόχου. 

Επίσης, είναι σημαντικό να σκεφτεί και να προετοιμαστεί για πιθανά εμπόδια κατά την εφαρμογή της λύσης, καθώς και 
τρόπους αντιμετώπισής τους. Τέλος, να τον ενθαρρύνεις να θέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να έχει 
επίγνωση του χρόνου που είναι σκόπιμο να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της λύσης που επέλεξε να εφαρμόσει. 

• Εφαρμογή: 
Στο βήμα αυτό θα ενθαρρύνεις το βοηθούμενο να εφαρμόσει άμεσα τη λύση που επέλεξε, βάσει του αναλυτικού πλάνου 
που κατάστρωσε στο προηγούμενο βήμα και του χρονοδιαγράμματος.  

• Αξιολόγηση και αναθεώρηση του πλάνου υλοποίησης της λύσης:
Τη χρονική στιγμή που είναι καθορισμένο, ενθάρρυνε το βοηθούμενο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της λύσης που 
επέλεξε να εφαρμόσει. Είναι σημαντικό να έχει ένα κριτήριο για το βαθμό αποτελεσματικότητας τόσο της λύσης όσο 
και του πλάνου υλοποίησής της. Έτσι ανάλογα με την αξιολόγηση μπορεί να επιλεχθεί μια άλλη λύση ή να γίνουν 
τροποποιήσεις στο πλάνο υλοποίησης της αρχικής. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να υποστηρίξεις το βοηθούμενο να διατηρήσει ένα ενεργητικό προσανατολισμό 
προς την επίλυση του προβλήματός του, παρά τις όποιες δυσκολίες συναντήσει. Έτσι, σε όλη τη διαδικασία της λήψης 
αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων είναι σημαντικό να έχεις κατά νου ότι η στάση του βοηθούμενου απέναντι στο 
πρόβλημα είναι αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία. 
 
Θυμήσου ότι υπάρχουν αρκετές αρνητικές πεποιθήσεις απέναντι στις δυσκολίες και τα προβλήματα, όπως: 
*  «Αν έχεις προβλήματα, τότε σημαίνει ότι είσαι αδύναμος»
*  «Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα»
*  «Κανείς άλλος δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες εκτός από εμένα»
*  «Δεν θα καταφέρω ποτέ να επιλύσω αυτό το πρόβλημα» 

Σε όλη τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλήματος, προσπάθησε να διατηρήσεις μια υποστηρικτική 
και ενθαρρυντική στάση, ώστε να διορθωθούν τέτοιου τύπου μεροληπτικές αντιλήψεις. 

Βοηθητική σε αυτό είναι η δεξιότητα της αναπλαισίωσης, όπου το πρόβλημα μπορεί να γίνει αντιληπτό ως μια ευκαιρία 
για μάθηση ή μια πρόκληση για ανάπτυξη και βελτίωση. 

Τον ίδιο στόχο μπορεί να επιτύχει και η δεξιότητα της αυτοαποκάλυψης με την έννοια της κανονικοποίησης και 
ομαλοποίησης του βιώματος (π.χ. «Όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σε κάποια στιγμή της ζωής τους προβλήματα») ή 
μέσα από την παρουσίαση κατάλληλα επιλεγμένων προσωπικών παραδειγμάτων. 

Αν ένα πρόβλημα γίνει αντιληπτό ως ευκαιρία για ανάπτυξη και αλλαγή, τότε έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλυθεί 
από ό,τι ένα πρόβλημα που γίνεται αντιληπτό ως μια προσωπική αποτυχία ή ένδειξη ανεπάρκειας και αδυναμίας. Αυτός 
ο προσανατολισμός θα διευκολύνει τον βοηθούμενο να ενδυναμωθεί συναισθηματικά και να ωριμάσει μέσα από τη 
συστηματική εμπειρία της επίλυσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 

Συνθετική εφαρμογή των δεξιοτήτων

Ολοκληρώνοντας το Μέρος Β έχεις εκπαιδευτεί στις επιμέρους δεξιότητες. Πριν περάσεις στην εφαρμογή τους 
ειδικότερα σε ζητήματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας θα σου φανεί χρήσιμη μια συνθετική εφαρμογή τους. 

Σε ομάδες των τριών, μοιραστείτε εκ περιτροπής με τους υπόλοιπους που συμμετέχουν στο σεμινάριο, το ρόλο του 
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συμβούλου ομοτίμων, το ρόλο του βοηθούμενου και το ρόλο του παρατηρητή.   

Ο βοηθούμενος μπορεί να επιλέξει να μιλήσει για ένα πρόβλημα που τον απασχολεί, πραγματικό ή φανταστικό. Ο 
σύμβουλος ομοτίμων καλείται να εφαρμόσει τις δεξιότητες που διδάχτηκε συνθετικά. Στόχος του είναι να φτάσει 
μέχρι το σημείο της διατύπωσης κάποιου στόχου προς επίλυση. Ο παρατηρητής έχει το ρόλο να παρακολουθεί την 
αλληλεπίδραση και να σημειώνει τα σχόλιά του σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των δεξιοτήτων. 

Όταν αναλάβεις το ρόλο του παρατηρητή, φρόντισε ο τρόπος που θα προσφέρεις ανατροφοδότηση στα μέλη της ομάδας 
σου να είναι εποικοδομητικός και υποστηρικτικός. 

Στο τέλος της άσκησης και αφού και τα τρία μέλη της ομάδας έχετε περάσει από όλους τους ρόλους, αφιερώστε χρόνο 
για να συζητήσετε τις παρατηρήσεις και την εμπειρία σας. 

Φυλλάδιο παρατήρησης για τη συνθετική εφαρμογή των δεξιοτήτων

Δεξιότητα Ανατροφοδότηση

Μη λεκτική επικοινωνία (βλεμματική επαφή, κούνημα κεφαλιού, στάση 
σώματος, φωνή, ελάχιστες λεκτικές ενθαρρύνσεις)

Προσδιορισμός κύριου προβλήματος – Εστίαση

Αντανάκλαση

Παράφραση

Περίληψη

Ανοιχτές ερωτήσεις

Κλειστές ερωτήσεις

Αυτοαποκάλυψη

Αναπλαισίωση

Επίλυση προβλήματος

Σχόλια:

Πώς σου φάνηκε το κλίμα της επικοινωνίας σε σχέση με τις κύριες προϋποθέσεις της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ομοτίμων (αποδοχή, αυθεντικότητα, ενσυναίσθηση);: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Τι φάνηκε να πηγαίνει καλά στη συνομιλία μεταξύ του συμβούλου ομοτίμων και του βοηθούμενου;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

Τι θα πρότεινες στο σύμβουλο ομοτίμων να προσέξει περισσότερο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Τι έμαθες από αυτή την άσκηση; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: Πώς μπορώ να υποστηρίξω το 
βοηθούμενο ειδικά σε θέματα επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας
Α. Εισαγωγή: Κατανοώντας που βρίσκεται ο βοηθούμενος σε σχέση με την επιλογή και το 
σχεδιασμό της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του 

Σε τι στάδιο βρίσκεται ο βοηθούμενος που πρόκειται να υποστηρίξεις σε σχέση με το θέμα της επιλογής και του 
σχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του;

Αν πρόκειται για συμμαθητή σου και οι δύο μόλις έχετε ολοκληρώσει μια περίοδο που ονομάζεται περίοδος 
της φαντασίας. Ξεκίνησε περίπου στα 6 χρόνια σας και ολοκληρώθηκε στα 11. Σε αυτή την περίοδο πιστεύατε ότι 
επαγγελματικά μπορούσατε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν σας ήταν απόλυτα κατανοητές οι συνέπειες των διαφόρων 
επιλογών που είχατε σκεφτεί και δεν είχατε δώσει μεγάλη βάση στα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν.

Στη φάση αυτή της ζωής σας διανύετε τη δοκιμαστική περίοδο. Ξεκινά από τα 11 χρόνια και ολοκληρώνεται περίπου 
στα 17. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα νιώσετε κατά διαστήματα αβεβαιότητα, αλλά και την ανάγκη για διερεύνηση 
και ανάλυση του εαυτού σας. Μέχρι περίπου να ενηλικιωθείτε θα περάσετε από τα ακόλουθα στάδια: 
• Το στάδιο των ενδιαφερόντων (11-12 ετών): Στην ηλικία αυτή συνήθως γίνεται η συνειδητοποίηση ότι θα χρειαστεί 
να κάνετε μια επιλογή σχετικά με το μελλοντικό επάγγελμά σας. Οι επιλογές σας μπορεί να βασίζονται στα επαγγέλματα 
των γονιών σας ή σε επαγγέλματα που γνωρίζετε μέσα από τα μαθήματα που κάνετε στο σχολείο. 
• Το στάδιο των ικανοτήτων (13-15): Στο στάδιο αυτό θα αρχίσετε να εστιάζετε περισσότερο την προσοχή σας σε 
επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με μαθήματα ή δραστηριότητες στις οποίες τα πηγαίνετε καλά, όπως σας το 
επιβεβαιώνουν οι δάσκαλοι ή οι γονείς σας. 
•  Το στάδιο των αξιών (15-16 ετών): Στην ηλικία αυτή αρχίζετε να σκέφτεστε και να συνδέετε τις ικανότητες που έχετε 
για να κάνετε ένα επάγγελμα με την ικανοποίηση που θα μπορούσατε να πάρετε από αυτό. 
•  Το στάδιο της μετάβασης (16-17 ετών): Στο στάδιο αυτό μέσω της προσωπικής διερεύνησης θα μπορέσετε να 
συνδέσετε ό,τι έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής στη ζωή σας με ό,τι συνειδητοποιείτε ότι σας τραβά την προσοχή και σας 
ενδιαφέρει επαγγελματικά. 

Αν πρόκειται για συμφοιτητή σας,  και οι δύο διανύεται την περίοδο της ρεαλιστικής επιλογής (17-22 ετών). Σε αυτή 
όλα όσα ξέρετε για τον εαυτό σας, αρχίζετε να τα αξιοποιείται ώστε να κάνετε προσωπικές επιλογές σε σχέση με την 
επαγγελματική πορεία θα θέλετε να ακολουθήσετε και τις διαθέσιμες επιλογές σας. 

Αν πρόκειται για άνεργο, τότε ο άνθρωπος απέναντι σας βρίσκεται μπροστά σε μια διαδικασία όπου πρέπει να επιλύσει 
ζητήματα πρακτικής, αλλά και συναισθηματικής φύσης, δεδομένου ότι, ενώ έχει κάνει κάποιες επιλογές (διανύοντας 
όλα τα προηγούμενα στάδια), στην παρούσα φάση δεν μπορεί να τις εκπληρώσει. 

Για να υποστηρίξεις κατάλληλα το βοηθούμενο είναι σημαντικό να διαπιστώσεις ότι η επιλογή και ο σχεδιασμός 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας δεν είναι μια γραμμική διαδικασία, αλλά περισσότερο μια συνεχιζόμενη διεργασία. Στο 
πλαίσιο αυτό πολλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως: 
•  Οι εξελίξεις και οι συνθήκες που αφορούν στην αγορά εργασίας. 
•  Τα δυνατά σημεία και χαρακτηριστικά του βοηθούμενου, αλλά και οι αδυναμίες ή οι προσωπικοί περιορισμοί του
•  Το προσωπικό του όραμα για το μέλλον και την επαγγελματική σταδιοδρομία του
•  Το προσωπικό πλάνο που θα τον βοηθήσει να σχεδιάσει πώς θα αξιοποιήσει τα δυνατά στοιχεία και τις διαθέσιμες 
πηγές υποστήριξης ώστε να προσεγγίσει τους επιθυμητούς επαγγελματικούς στόχους. 
 

Β. Υποστηρίζοντας το βοηθούμενο να σκεφτεί το θέμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
 
Στο σημείο αυτό έχεις εκπαιδευτεί ώστε να ακούς προσεκτικά το βοηθούμενο και με τις κατάλληλης τεχνικές 
(ερωτήματα, ορισμός κύριου προβλήματος, αντανάκλαση, παράφραση, περίληψη) να τον διευκολύνεις να μιλήσει για 
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το θέμα που τον απασχολεί. 

Στην ενότητα αυτή θα μάθεις και θα χρησιμοποιήσεις δεξιότητες και τεχνικές που αναφέρονται πιο ειδικά στο θέμα της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Πριν ξεκινήσουμε, σκέψου τα παρακάτω ερωτήματα: 

• Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματά σου όταν ακούς τον όρο «επαγγελματική σταδιοδρομία»;

•  Πώς μπορείς να καταστρώσεις ένα πλάνο που θα σε βοηθήσει να σχεδιάσεις και να υλοποιήσεις την επιθυμητή για 
σένα επαγγελματική πορεία;. 

Για να κατανοήσεις καλύτερα τι σημαίνει «σκέφτομαι και σχεδιάζω την επαγγελματική σταδιοδρομία μου» δες το 
παρακάτω σχήμα. 

Στο σχήμα αυτό παρουσιάζονται τα βήματα που περνάμε μέχρι να λάβουμε αποφάσεις για την κατεύθυνση που θα 
ακολουθήσουμε επαγγελματικά και να επιδιώξουμε τους στόχους μας. 

Σκέψου τον εαυτό σου σε αυτή τη συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία. Σε ποιο βήμα βρίσκεσαι; Που θα ήθελες να 
φτάσεις; Είναι σημαντικό να θέσεις αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό σου, διότι απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν 
το βοηθούμενο που θα κληθείς να υποστηρίξεις. 

Γνωρίζω τον εαυτό μου → Διερευνώ τις πιθανότητες και τις δυνατότητες
↑   ↓
Επιδιώκω την εκπλήρωση των στόχων μου ← Επιλέγω μια κατεύθυνση  

Τα βήματά είναι:
•  Γνωρίζω τον εαυτό μου

•  Διερευνώ τις πιθανότητες και τις δυνατότητες
•  Επιλέγω μια κατεύθυνση

•  Επιδιώκω την εκπλήρωση των στόχων μου

Στόχος σου ως σύμβουλος ομοτίμων είναι να υποστηρίξεις το βοηθούμενο να κατανοήσει σε ποιο βήμα βρίσκεται και 
πως θα καταφέρει να περάσει στο επόμενο. Μην έχεις άγχος να τον βοηθήσεις να φτάσει μέχρι και το 4ο βήμα. Είναι 
σημαντικό να τον υποστηρίξεις και να τον διευκολύνεις να διατυπώσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του, 
ώστε να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο να τα επιλύσει. Ακόμα κι αν τον υποστηρίξεις μέχρι το 1ο ή το 2ο βήμα αυτής 
της διεργασίας, η συμβολή σου είναι πολύτιμη, καθώς έτσι μπαίνουν οι βάσεις για να προχωρήσει με σιγουριά και στα 
επόμενα. 
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Βήμα 1ο: Γνωρίζω τον εαυτό μου 
Για να ξεκινήσει ο βοηθούμενος να σκέφτεται την επαγγελματική σταδιοδρομία που επιθυμεί να χαράξει και τρόπους 
επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με αυτή, είναι σημαντικό να ξεκινήσει από το πρώτο βήμα: Την αυτογνωσία. 
Στο βήμα αυτό, ο ρόλος σου είναι να τον βοηθήσεις να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας, τις δεξιότητες, τα δυνατά σημεία του και πώς επιθυμεί να ζήσει τη ζωή του. 

Τα παρακάτω ερωτήματα θα σε βοηθήσουν σε αυτό. Διατύπωσέ τα με ανοιχτό τρόπο και χρησιμοποίησε συνδυασμένα 
την ελάχιστη λεκτική ενθάρρυνση, την αντανάκλαση και την παράφραση για να μπορεί να σκεφτεί και να διατυπώσει 
τις σκέψεις του.

Ποιος είμαι; 
Τι μπορώ να κάνω;
Τι με κινητοποιεί;

Αξιολόγηση προσωπικότητας , ικανοτήτων / δεξιοτήτων

Τι θέλω να γίνω; Αξιολόγηση προσωπικών ενδιαφερόντων/ κινήτρων/ φιλοδοξιών

Τι πρέπει να κάνω για να το 
πετύχω;

Αξιολόγηση προσωπικών αναγκών / επένδυση σε μόρφωση, εκπαίδευση, πρακτική 

                                           
● Ποιος είμαι; Τι μπορώ να κάνω;
Για να απαντήσει ο βοηθούμενος στο πρώτο ερώτημα, χρειάζεται να του δώσεις το ερέθισμα να σκεφτεί για τις 
ικανότητες και τις δεξιότητές του – τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία του 

Για το σκοπό αυτό, οργάνωσε μια συζήτηση σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες: 
• Υποστήριξε τον βοηθούμενο να φτιάξει μια λίστα με 20 επιτεύγματά του, μικρά ή μεγάλα, σε διάφορους τομείς 
(ακαδημαϊκά, διαπροσωπικές σχέσεις, εθελοντισμός, δραστηριότητες κ.λπ.).

• Στη συνέχεια, ενθάρρυνέ τον να σκεφτεί τι τον βοήθησε να πετύχει όλα τα παραπάνω, όπως, π.χ.: οργανωτική 
ικανότητα, εκφραστική ευχέρεια, ψυχραιμία, επικοινωνιακές ικανότητες, επιμονή, ικανότητα να μπει στη θέση του 
άλλου κ.λπ.

• Τέλος, ενθάρρυνέ τον να συλλογιστεί τις αδυναμίες του. Θέσε ανοιχτά ερωτήματα του τύπου: 
«Σε ποιες στιγμές τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά; 
«Τι παράγοντες έπαιξαν ρόλο σε αυτό;»

Στο τέλος της συζήτησης, κάνε μια περίληψη που να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα από αυτά που αναφέρθηκαν. 
Τώρα που έχει μια πιο ζωντανή εικόνα των δυνατών και των αδύνατων στοιχείων του, όπως προκύπτουν από τις 
προσωπικές εμπειρίες του, δώσε του να συμπληρώσει την παρακάτω λίστα. 

Ικανότητες και Δεξιότητες

Είδος Καλή Μέτρια Φτωχή

Κατανόηση κειμένου

Γραπτός λόγος

Προφορικός λόγος

Αναγνώριση και προσδιορισμός 
προβλημάτων

Εναλλακτικές προσεγγίσεις και 
δημιουργικότητα στην επίλυση 
προβλημάτων

Αναζήτηση και διερεύνηση πληροφοριών

Ηγετική ικανότητα

Ομαδικότητα
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Πειθώς

Επικοινωνιακή ικανότητα

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

Αποτελεσματική οργάνωση χρόνου

Συνέπεια

Σταθερότητα και επιμονή στην εκπόνηση 
μακροχρόνιων έργων

Αποτελεσματική διαχείριση λεπτομερειών

Μαθηματική σκέψη

• Τι με κινητοποιεί;
Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα ολοκληρώνεται μέσα από τη διερεύνηση των προσωπικών αξιών του βοηθούμενου. 
Οι αξίες ορίζονται ως οι θεμελιακές πεποιθήσεις ή κίνητρα που καθοδηγούν την ανθρώπινη δράση. Είναι ένας από τους 
κύριους παράγοντες που επηρεάζει τις επαγγελματικές προτιμήσεις και αποφάσεις και διαμορφώνονται στη διάρκεια 
της εφηβείας.
Αν διευκολύνεις το βοηθούμενο να προσδιορίσει τις σημαντικές για τον ίδιο αξίες, τότε θα μπορεί να δει τι είναι αυτό 
που τον κινητοποιεί να προσπαθεί. Τα διαφορετικά επαγγέλματα διέπονται από διαφορετικές αξίες. 
Για να έχεις μια άποψη, διάβασε μαζί με τον βοηθούμενο την παρακάτω λίστα επαγγελματικών αξιών:
 
• Αλτρουισμός (συνδέεται με επαγγέλματα που συμβάλλουν στο κοινό καλό) 
• Καλαισθησία και αισθητική (συνδέεται με επαγγέλματα που δίνουν έμφαση στην  αισθητική των αντικειμένων και 

συμβάλλουν στην ομορφιά του κόσμου που μας περιβάλλει)
• Διανοητική εγρήγορση και διέγερση (συνδέεται με επαγγέλματα που επιτρέπουν την αυτόνομη σκέψη και τη δια βίου 

μάθηση)
• Επαγγελματική επιτυχία (συνδέεται με επαγγέλματα που δίνουν άμεσα την ικανοποίηση της αναγνώρισης ότι η 

προσπάθεια πήγε καλά και είχε επιτυχία)
• Ανεξαρτησία (συνδέεται με επαγγέλματα που επιτρέπουν στους ανθρώπους που τα κάνουν να δουλεύουν σύμφωνα 

με το δικό τους πρόγραμμα και με το δικό τους ρυθμό)
• Κύρος (συνδέεται με επαγγέλματα που προσδίδουν σημαντικότητα και καταξίωση στους ανθρώπους που τα κάνουν) 
• Ηγεσία (συνδέεται με επαγγέλματα που επιτρέπουν στους ανθρώπους που τα κάνουν να σχεδιάζουν και να 

οργανώνουν τη δουλειά των άλλων)
• Οικονομικά πλεονεκτήματα (εκδηλώνεται ως η προτίμηση προς καλοπληρωμένα επαγγέλματα)
• Ασφάλεια (συνδέεται με επαγγέλματα που διακρίνονται από κάποια σταθερότητα)
• Εργασιακή ατμόσφαιρα (εκδηλώνεται ως η προτίμηση για ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας)
• Σχέση με ανωτέρους (συνδέεται με επαγγέλματα που επιβλέπονται από ένα δίκαιο αφεντικό με το οποίο είναι εύκολη 

η επικοινωνία και η συνεργασία)
• Σχέσεις με συναδέλφους (συνδέεται με επαγγέλματα που ευνοούν τη δημιουργία καλών κοινωνικών σχέσεων με 

τους συναδέλφους)
• Τρόπος ζωής (επαγγέλματα που επιτρέπουν στους ανθρώπους που τα κάνουν να διαμορφώσουν την υπόλοιπη ζωή 

τους όπως θέλουν)
• Ποικιλία (επαγγέλματα που επιτρέπουν ποικιλία και εναλλαγή δραστηριοτήτων)
• Δημιουργικότητα (επαγγέλματα που οδηγούν στη δημιουργία καινούργιων πραγμάτων και προϊόντων)

Εντόπισες τις δικές σου αξίες; Ποιες είναι; Βλέπεις να συνδέονται με αυτό που σε προβληματίζει ή σε δυσκολεύει στο 
θέμα επαγγελματικής σταδιοδρομίας που αντιμετωπίζεις; 

Αφού διακρίνεις τις δικές σου αξίες και τον τρόπο που σε επηρεάζουν, είναι ώρα να υποστηρίξεις τον βοηθούμενο να 
κάνει ακριβώς το ίδιο. 

Για να τον βοηθήσεις ουσιαστικά είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι:
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*  Οι δικές του αξίες μπορεί να διαφέρουν πολύ από τις δικές σου 
*  Ο σεβασμός των προσωπικών αξιών του είναι καθοριστικός για τη σχέση και την επικοινωνία σας. 

Δώσε στο βοηθούμενο να διαβάσει την ίδια λίστα αξιών. 
Στη συνέχεια, ζήτησε του να επιλέξει τρεις δηλώσεις από την παρακάτω λίστα που θεωρεί πολύ σημαντικές για τον ίδιο. 
Θέσε του ένα ερώτημα του τύπου: 
«Ποια τρία από τα παρακάτω είναι πιο σημαντικά για εσένα;» 
«Ποια τρία τα θεωρείς προτεραιότητες;». 

Ενθάρρυνέ τον να υποστηρίξει την επιλογή του με επιχειρήματα, όπως: 
*  Σταθερή και ασφαλής δουλειά
*  Ευκαιρίες για επαγγελματικά ταξίδια
*  Πολλές διαπροσωπικές σχέσεις 
*  Να ηγούμαι στην ομάδα
*  Ποικιλία δραστηριοτήτων
*  Ωράριο εργασίας συμβατό με την απόκτηση οικογένειας και τις οικογενειακές υποχρεώσεις
*  Πρωτοβουλίες
*  Εργασία γραφείου, καθορισμένο ωράριο
*  Ανεξαρτησία και αυτονομία
*  Να δημιουργώ ή να κατασκευάζω πράγματα
*  Να εργάζομαι σε εξωτερικούς χώρους
*  Δια βίου μάθηση
*  Να παίρνω ρίσκα
*  Να εργάζομαι σε συγκεκριμένο μέρος (π.χ. γραφείο)
*  Να σκέφτομαι, να οργανώνω και σχεδιάζω έργα και δραστηριότητες
*  Ευκαιρίες για προαγωγή και εξέλιξη
*  Να ευχαριστιέμαι το κλίμα στη δουλειά
*  Να βγάζω πολλά χρήματα

• Τι θέλω να γίνω;
Επόμενο βήμα στη διαδικασία αυτογνωσίας είναι να υποστηρίξεις το βοηθούμενο να σκεφτεί το μέλλον του. Ενθάρρυνέ 
τον να οραματιστεί τη ζωή του σε μερικά χρόνια από τώρα, θέτοντας τα παρακάτω ανοιχτά ερωτήματα: 
 «Αν τα χρήματα, οι διαθέσιμες δυνατότητες και ο χρόνος δεν ήταν εμπόδια…

• Που θα ήθελες να ζεις; (μεγαλούπολη, μικρή πόλη, χωριό, χώρα κ.λπ.)
• Πώς θα ήθελες να είναι οι σχέσεις σου με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σου; (με το σύντροφο, τα παιδία, 

τους φίλους;)
• Ποια θα ήταν δύο από τα επαγγέλματα που θα προτιμούσες να κάνεις; 
• Υπάρχει και κάτι άλλο επαγγελματικά που θα ήθελες να δοκιμάσεις, αλλά φοβάσαι;
• Ποιο θα ήταν το ιδανικό περιβάλλον εργασίας; (σε γραφείο, σε εξωτερικό χώρο, στο σπίτι κ.λπ.)
• Ποιες δραστηριότητες θα ήθελες να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; (σπορ, ταξίδια, χόμπι); Τι σου αρέσει σε αυτά;
• Σε ποιες εθελοντικές δραστηριότητες θα ήθελες να συμμετέχεις; Γιατί;
• Για ποιο πράγμα θα ήθελες να σε θυμούνται; 

• Τι πρέπει να κάνω;
Για να υποστηρίξεις τον βοηθούμενο να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, θα χρειαστεί να προχωρήσετε στα 
επόμενα βήματα. 
 
Βήμα 2ο: Διερευνώ τις διαθέσιμες επιλογές
Ο βοηθούμενος τώρα έχει μια εικόνα των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, των αξιών του και το μέλλοντος που επιθυμεί 
για τον εαυτό του. 

Στο επόμενο βήμα θα τον βοηθήσεις να διερευνήσει τις διαθέσιμες επιλογές που έχει και πως μπορούν να ταιριάξουν 
με αυτά που ξέρει και έμαθε για τον εαυτό του. Το βήμα αυτό προϋποθέτει αρκετή έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών 
σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει προχωρώντας τη συζήτηση από το 
γενικό προς το ειδικό, ακολουθώντας τα παρακάτω:
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Ενθάρρυνε το βοηθούμενο να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Μπορεί να βρει 
αρκετό υλικό στο Διαδίκτυο ή παρακολουθώντας κάποια ομιλία ή σεμινάριο που διοργανώνονται κατά διαστήματα από 
διάφορους φορείς. 

Μπορείς να του κινητοποιήσεις το ενδιαφέρον, χρησιμοποιώντας κάποια από τα παραδείγματα του παρακάτω πίνακα 
στον οποίο παρουσιάζονται εξελίξεις και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. 

Κοινωνικές και 
δημογραφικές τάσεις

Λιγότερες πυρηνικές οικογένειες, αύξηση των μονογονεικών οικογενειών, 
Περισσότεροι νέοι μένουν με τους γονείς τους μετά από την ενηλικίωσή τους 
Αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων με αποτέλεσμα την αύξηση των απαιτήσεων 
για υπηρεσίες φροντίδας και υγείας ηλικιωμένων 

Τεχνολογικές εξελίξεις 
και τάσεις 

Έκρηξη στην τεχνολογία της πληροφορίας με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού 
των θέσεων εργασίας στην ηλεκτρονική διαφήμιση, τις αγορές μέσω διαδικτύου, τις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Τάσεις στην 
παγκόσμια αγορά 
εργασίας

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την επικοινωνία επιτρέπουν την παγκόσμια διάδοση 
προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών. Πολλές επιχειρήσεις μετακινούνται σε διαφορετικές 
χώρες, γίνεται συγχώνευση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, επικρατούν προκλήσεις 
και ευκαιρίες για εργασία σε όλο τον κόσμο.

Περιβαλλοντικές 
τάσεις και εξελίξεις 

Νέες τεχνολογίες για την επαναχρησιμοποίηση, μεταποίηση, και ανακύκλωση υλικών. 
Έρευνα και καινοτομία στους τομείς των φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και 
προϊόντων. 
Έμφαση στην υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής για όλες τις ηλικίες. 

Αφού ο βοηθούμενος αποκτήσει μια εικόνα των σύγχρονων τάσεων, με τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς που 
δημιουργούν, ενθάρρυνέ τον να προχωρήσει την έρευνά του κυρίως αναζητώντας πληροφορίες για επαγγελματικούς 
τομείς, παρά για συγκεκριμένα επαγγέλματα. 

Ο επαγγελματικός τομέας είναι ένα σύνολο από επαγγέλματα που απαιτούν παρόμοιες ικανότητες και δεξιότητες και 
διέπονται από παρόμοιες αξίες. Ο βοηθούμενος έχει ήδη μια εικόνα για τις δικές του ικανότητες και δεξιότητες και τις 
αξίες του. 

Κάθε τομέας περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και σε διαφορετικά επίπεδα: βασικό, τεχνικό, τεχνολογικό, 
επιστημονικό και διευθυντικό. Με αυτό τον τρόπο ο βοηθούμενος θα διαπιστώσει ότι έχει στη διάθεσή του πολλές 
διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές που διαβαθμίζονται ως προς τα απαιτούμενα προσόντα και τις ακαδημαϊκές 
απαιτήσεις.  Έτσι, θα μπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε όσα τον ενδιαφέρουν περισσότερο και να προχωρήσει στη 
συνέχεια σε μια πιο ειδική και λεπτομερειακή ανάλυση.  

Τομέας Επαγγέλματα

Επιχειρήσεις Περιλαμβάνει επαγγέλματα που σχετίζονται με τη λογιστική, τη νομική, τη μηχανική, την 
αρχιτεκτονική, τη διαφήμιση, την πληροφορική και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Εκπαίδευση Περιλαμβάνει επαγγέλματα στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εκπαίδευση και επιμόρφωση ενηλίκων, διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού.

Οικονομικά Περιλαμβάνει τραπεζικές εργασίες, ασφαλίσεις, κτηματομεσιτικά, επενδύσεις, υπηρεσίες 
ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κρατικός 
τομέας

Επαγγέλματα δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα
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Υγεία Όλα τα επαγγέλματα που πρωτίστως εμπλέκονται στη διάγνωση, τη θεραπεία και την 
αποκατάσταση προβλημάτων ψυχικής και σωματικής υγείας

Τεχνολογία 
της 
πληροφορίας 

Η/Υ, κατασκευή Η/Υ και ηλεκτρικών συσκευών, επικοινωνία μέσω διαδικτύου

Υπηρεσίες Παροχή υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός)  

Χρησιμοποιώντας τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) που έμαθες στην επίλυση προβλημάτων, ενθάρρυνε τον 
βοηθούμενο να σκεφτεί πολλά διαφορετικά επαγγέλματα που εντάσσονται σε ένα τομέα.  

Για παράδειγμα, στη βιομηχανία επίπλου εργάζονται άνθρωποι στα λογιστικά, στις πωλήσεις, στις μεταφορές, στο 
σχεδιασμό /  design, στην κατασκευή,  στις παραγγελίες, στις εκθέσεις, στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στη 
διαφήμιση κ.λπ.

Τέλος, αφού έχετε συζητήσει για τους ευρύτερους επαγγελματικούς τομείς, μπορείς να ενθαρρύνεις το βοηθούμενο 
να κάνει συνέντευξη με ένα εκπρόσωπο (ή περισσότερους) ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού τομέα που φαίνεται 
να τον ενδιαφέρει. Έτσι, θα μπορέσει να συγκεντρώσει πληροφορίες από «πρώτο χέρι» και να έχει μια ρεαλιστική 
ματιά από «μέσα» (π.χ. μειονεκτήματα και απογοητεύσεις). Αν η συνέντευξη γίνει στο χώρο εργασίας, τότε μπορεί να 
παρατηρήσει άμεσα το περιβάλλον και τις συνθήκες. 

Για να μπορέσει να συγκεντρώσει αρκετές πληροφορίες, χρήσιμα μπορεί να του φανούν τα παρακάτω ερωτήματα

• «Συνέντευξη» από ένα επαγγελματία:
*  Τι εκπαίδευση ή μόρφωση απαιτείται για αυτού του τύπου τη δουλεία;
*  Τι είδους συνεχιζόμενη εκπαίδευση λαμβάνεις ως εργαζόμενος;
*  Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα αυτού του επαγγέλματος; 
*  Πόση ευελιξία υπάρχει στις συνθήκες απασχόλησης (πλήρη ή μερική απασχόληση, εποχική απασχόληση)
*  Ποιο είναι το σύνηθες ωράριο ή οι βάρδιες;
*  Ποιες είναι οι συνθήκες στον εργασιακό χώρο;
*  Πώς βλέπεις να αλλάζει το επάγγελμα αυτό στο μέλλον;
*  Τι ευκαιρίες για εξέλιξη αυτού του επαγγέλματος υπάρχουν στο μέλλον;
*  Ποιο κομμάτι αυτού του επαγγέλματος σου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση;
*  Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του επαγγέλματος; 
*  Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας είναι απαραίτητα για να επιτύχεις σε αυτό το επάγγελμα; 
*  Τι ικανότητες είναι απαραίτητες για να επιτύχεις σε αυτό το επάγγελμα;
*  Τι συμβουλές θα έδινες σε κάποιον που επιδιώκει να κάνει αυτό το επάγγελμα;

Βήμα 3ο: Επιλογή κατεύθυνσης

Στο σημείο αυτό ο βοηθούμενος έχει: 
*  Αποκτήσει μια εικόνα του ποιος είναι, τι τον κινητοποιεί και τι μπορεί να κάνει. 
*  Οραματιστεί το μέλλον του
*  Αναζητήσει πληροφορίες και έχει διερευνήσει τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, τους διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς και τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτούς. 
Έτσι, θα του ήταν χρήσιμη μια περίληψη όλων αυτών. Βοήθησέ τον να συγκεντρώσει το υλικό που έχει συμπληρώσει 
και να σημειώσει τα κεντρικά σημεία που τον βοήθησες να εντοπίσει και να αναγνωρίσει. 
Στόχος δεν είναι να καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά περισσότερο να εξακριβώσει προς τα πού 
κατευθύνεται. Έτσι, μπορεί να δει σε ποιο γενικότερο τομέα κλίνει, αλλά και ειδικότερα τα επαγγέλματα που τον 
ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να κατευθύνει ανάλογα την προσπάθειά του.  
Στο βήμα αυτό μπορείς να τον ενθαρρύνεις να συζητήσετε τις διαπιστώσεις που κάνει σύμφωνα με την περίληψη των 
κεντρικών σημείων που έχεις εντοπίσει από τις μέχρι τώρα συναντήσεις σας. 

Κεντρικά σημεία στη συζήτησή σας μπορεί να είναι τα παρακάτω: 
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*  Πώς ταιριάζουν ή πως διαφέρουν όλα όσα τον ενδιαφέρουν σε ένα επαγγελματικό τομέα με αυτά που γνωρίζει για 
τον εαυτό του και επιθυμεί για το μέλλον του. 

*  Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα βλέπει στην κατεύθυνση που σκέφτεται να ακολουθήσει. 
*  Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο στο να καταλήξει σε κάποιες αποφάσεις και επιλογές, όπως π.χ.: 
•  προσωπικοί λόγοι, όπως: φόβοι, αμφιβολίες, αναποφασιστικότητα, 
•  ακαδημαϊκοί λόγοι, όπως: χαμηλές επιδόσεις, αναβλητικότητα, δυσκολία στην οργάνωση της μελέτης, 
•  οικογενειακοί, όπως: προσδοκίες γονέων.  

Στο σημείο αυτό μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κανονικοποίηση της εμπειρίας, αλλά και την αυτοαποκάλυψη για να 
ενθαρρύνεις τη συνέχιση της συζήτησης. 
Αν οι πληροφορίες είναι αρκετές, ενθάρρυνε τον βοηθούμενο να συμπληρώσει τα παρακάτω πλάνα: 

Φυλλάδιο: Κάνω επιλογές - Πλάνο Α

Επάγγελμα Υπέρ Κατά

Εργασιακοί παράγοντες (ομαδικό ή ατομικό επάγγελμα, 
καθήκοντα, τοποθεσία, ασφάλεια, απαιτήσεις για την 
εμφάνιση κ.λπ.)

Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής (ωράριο, 
βάρδιες, ταξίδια, διακοπές, μετακινήσεις κ.λπ.)

Οικονομικοί παράγοντες (μόρφωση, μισθός, επιλογές 
εξέλιξης, σταθερότητα, προνόμια κ.λπ.)

Παράγοντες προσωπικότητας (πόση σχέση έχει με τα 
προσωπικά ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις αξίες, 
δυνατότητα ισορρόπησης επαγγέλματος – προσωπικής ζωής

Φυλλάδιο: Κάνω επιλογές - Πλάνο Β

Επάγγελμα Υπέρ Κατά

Εργασιακοί παράγοντες (ομαδικό ή ατομικό επάγγελμα, 
καθήκοντα, τοποθεσία, ασφάλεια, απαιτήσεις για την 
εμφάνιση κ.λπ.)

Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής (ωράριο, 
βάρδιες, ταξίδια, διακοπές, μετακινήσεις κ.λπ.)

Οικονομικοί παράγοντες (μόρφωση, μισθός, επιλογές 
εξέλιξης, σταθερότητα, προνόμια κ.λπ.)

Παράγοντες προσωπικότητας (πόση σχέση έχει με τα 
προσωπικά ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις αξίες, 
δυνατότητα ισορρόπησης επαγγέλματος – προσωπικής ζωής

Βήμα 4ο: Τι πρέπει να κάνω για να επιδιώξω τους στόχους μου

Στο 4ο βήμα, η συζήτηση με το βοηθούμενο έχει φτάσει στο σημείο όπου μπορεί να σχεδιάσει ένα πλάνο βάσει του 
οποίου θα επιδιώξει τους στόχους που θέλει να επιτύχει.  

Έτσι, ανατρέξτε στην τεχνική της επίλυση προβλήματος ώστε να διατυπώσετε σαφείς στόχους και ένα αναλυτικό σχέδιο 
για την υλοποίησή τους. 

Είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι ο ρόλος σου είναι να τον υποστηρίξεις στα επιμέρους βήματα αυτής της διαδικασίας. 
Αν δεν έχετε φτάσει μέχρι το 4ο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο ή πιο εξειδικευμένη 
καθοδήγηση. 
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Επομένως, αν κρίνεις ότι θα τον βοηθούσε η συνεργασία με ένα ειδικό σύμβουλο μπορείς να τον προτρέψεις να 
απευθυνθεί σε μια σχετική υπηρεσία στην κοινότητα.  

Σε περίπτωση που σκέφτεσαι την αναγκαιότητα παραπομπής του βοηθούμενου, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:
* Διατήρησε επίγνωση των ορίων σου: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν μπορείς να βοηθήσεις περισσότερο διότι η 
κατάσταση που αντιμετωπίζει ο βοηθούμενος είναι σύνθετη (π.χ. έντονο άγχος που παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων). 

* Αναζήτησε την υποστήριξη του συντονιστή του προγράμματος: Συζήτησε με το συντονιστή το σημείο στο οποίο έχει 
φτάσει η συνεργασία με το βοηθούμενο και τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει να προχωρήσετε περισσότερο. Μπορεί να 
σου δώσει χρήσιμες οδηγίες ή να σε διευκολύνει στη διαδικασία της παραπομπής.

* Συζήτησε με το βοηθούμενο το ενδεχόμενο της παραπομπής: Εξήγησέ του ότι βρίσκεστε σε ένα σημείο που θα 
τον βοηθούσε ένας επαγγελματίας ο οποίος μπορεί να του δώσει περισσότερο εξειδικευμένη βοήθεια στο θέμα της 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ή σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτή (π.χ. αναβλητικότητα, δυσκολίες στη 
μελέτη, άγχος). Τόνισε του ότι είναι μια επιλογή που δεν είναι ενδεικτική της σοβαρότητας του προβλήματος που τον 
απασχολεί ή σημάδι δικής του αδυναμίας. Ωστόσο, είναι στοιχείο προσωπικής ωριμότητας η αναγνώριση ότι πρέπει 
να αξιοποιήσει τη βοήθεια ειδικού για να λάβει την καλύτερη δυνατή απόφαση, αλλά και για να αντιμετωπίσει πιο 
αποτελεσματικά τους παράγοντες που τον δυσκολεύουν.

* Δώσε του χρόνο να σκεφτεί την επιλογή της παραπομπής και συζήτησε μαζί του τι φαντάζεται ότι θα μπορούσε να 
τον δυσκολέψει στη συνεργασία με ένα ειδικό. 

* Ακόμα κι αν τελικά συνεργαστεί με ένα ειδικό, μπορείς να εξακολουθείς να προσφέρεις την υποστήριξη σου στο 
βοηθούμενο. Συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή του προγράμματος και, αν συμφωνήσετε ότι είναι κατάλληλο, 
ενημέρωσε το βοηθούμενο ότι παράλληλα με τη συνεργασία που θα έχει με τον εξειδικευμένο επαγγελματία, εσύ είσαι 
διαθέσιμος να τον υποστηρίξεις στην προσπάθειά του να επιλύσει τα προβλήματά του. 

Επιπλέον: 
* Επέλεξε προσεκτικά τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις.  Θα σου φανούν βοηθητικές οι παρακάτω φράσεις:
* «Ίσως σου φανεί χρήσιμο να…»
* «Θα σκεφτόσουν να μιλήσεις με…»
* «Μπορεί να σε βοηθούσε να…»
* «Πιστεύω ότι θα έβρισκες χρήσιμη τη βοήθεια του…»

* Μην χρησιμοποιήσεις φράσεις, όπως, για παράδειγμα,: «Πρέπει να πάς στο…,» ή «Επιβάλλεται να μιλήσεις στον…»

* Να είσαι ειλικρινής. Εξήγησε στο βοηθούμενο για ποιους λόγους δεν είσαι το καταλληλότερο άτομο για να τον 
βοηθήσει ή, αντίστροφα, γιατί στην παρούσα φάση η πηγή στην οποία τον παραπέμπεις θα του φανεί περισσότερο 
χρήσιμη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του.
  
Αυτοφροντίδα:

«Πάνω απ’ όλα, πρέπει να είμαι ο σύμβουλος του εαυτού μου!»

Καθ’όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου εκπαίδευσης, αλλά και στη διάρκεια της προσφοράς υποστήριξης σε άλλους 
ανθρώπους είναι σημαντικό να μάθεις να φροντίζεις τον εαυτό σου. Το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
ομοτίμων βασίζεται στον εθελοντισμό. Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδεύεσαι και προσφέρεις στον ελεύθερο χρόνο σου. Έτσι, 
είναι σημαντικό να μπορείς να ρυθμίσεις το χρόνο σου κατάλληλα ώστε να μην πιεστείς λόγω και των υπόλοιπων 
υποχρεώσεών σου. Επιπλέον, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο βοηθούμενος μπορεί να σε πιέσει συναισθηματικά, 
διότι π.χ. σου θυμίζει μια αντίστοιχη δική σου δυσκολία ή γιατί τελικά αποδεικνύεται περισσότερο σύνθετο. 

Έτσι, να θυμάσαι ότι είναι σημαντικό να απευθύνεσαι τακτικά στο συντονιστή του προγράμματος, με τον οποίο μπορείς 
να συζητήσεις τις δυσκολίες σου. 
Επιπλέον, μην αμελήσεις να κάνεις τα παρακάτω: 
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Να νοιάζεσαι και να φροντίζεις τον εαυτό σου

1. Να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου – Να του υπενθυμίζεις ότι έχει αναλάβει το ρόλο του συμβούλου ομοτίμων 
και όχι το ρόλο του θαυματοποιού!
2. Λάβε υποστήριξη από το δικό σου κοινωνικό δίκτυο – φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές κ.λπ.
3. Όταν μπορείς και το έχεις ανάγκη, κάνε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα και την καθημερινότητά σου.
4. Μάθε και χρησιμοποίησε τεχνικές χαλάρωσης.
5. Να ενθαρρύνεις και να επιβραβεύεις τον εαυτό σου για όλη την προσπάθεια που καταβάλλεις καθημερινά.
6. Να θυμάσαι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις κανένα άνθρωπο. 
7. Κάθε μέρα να εστιάζεις την προσοχή σου σε κάτι καλό που έκανες ή που σου συνέβη.
8. Διασφάλισε ότι τρως υγιεινά και ισορροπημένα, γυμνάζεσαι τακτικά και κοιμάσαι αρκετά και ικανοποιητικά.
9. Να κάνεις μικρά διαλείμματα από την καθημερινότητα, ακόμα κι αν χρειάζεται να τα προγραμματίζεις. Φρόντισε σε 
αυτά τα διαλείμματα να χαλαρώνεις και να περνάς όμορφα.        

 

 

Καλή επιτυχία στο έργο σου!
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