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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ 
(COACHING)

1.1. Ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο 
Η Προπονητική (Coaching) αποτελεί ένα νέο πεδίο που έχει αντλήσει 
στοιχεία από προϋπάρχουσες θεωρίες και πρακτικές. Ωστόσο, πρόκειται 
για μία διεπιστημονική προσέγγιση, που εφαρμόζεται για την αλλαγή της 
συμπεριφοράς. 

Ο όρος προπονητική (coaching) είναι ευρεία διαδεδομένος και εφαρ-
μόζεται τόσο στην καθημερινότητα των ατόμων όσο και στις επιχειρήσεις. 
Παρά το γεγονός ότι το coaching θεωρείται μία σχετικά νέα πρακτική, η 
εφαρμογή της ανάγεται στην εποχή του Σωκράτη και αντικατοπτρίζεται 
στο περίφημο απόσπασμα του, που χαρακτηριστικά αναφέρει: “Ο δὲ ἀνε-
ξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ” (η ζωή που δεν εξετάζεται δεν αρμό-
ζει σε άνθρωπο). Σύμφωνα με τον Σωκράτη θα πρέπει κανείς να αναζητά 
τη γνώση και να δρα. Ωθούσε τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον εαυτό 
τους και έπειτα να νοιάζονται γι’ αυτόν. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται ο 
πρώτος καταγεγραμμένος προπονητής (coach), χάρη στην μαιευτική του 
μέθοδο, η οποία μέχρι και σήμερα αποτελεί τον πυρήνα της επιστήμης 
της προπονητικής διαδικασίας. 

Ο Σωκράτης προσπαθούσε να ανακαλύψει την αλήθεια μέσω της δια-
λεκτικής πρακτικής (την πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλία). Με τη μέθοδο 
των ερωτήσεων και αποκρίσεων, προκαλούσε στον συνομιλητή του έναν 
έντονο εσωτερικό προβληματισμό και μία διαρκή εσωτερική αναζήτηση, 
με τρόπο που να μπορεί να βρει λύσεις στα προβλήματα του αυτόβου-
λα, κάνοντας χρήση των εσωτερικών του εμπειριών και δυνατοτήτων (G. 
Reale, 2008). Μέσω του δημιουργικού διαλόγου επιχειρούσε να εντοπί-
σει δυνατά και αδύνατα του σημεία. 

Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί πολλοί τρόποι εξέτασης των ανθρώπινων 
σχέσεων και της ζωής, γενικότερα. Αυτό που παραμένει ίδιο είναι το γε-
γονός ότι οι άνθρωποι, που δεν στερούνται των βασικών ανθρώπινων 
αναγκών, στρέφουν την προσοχή τους σε ανάγκες, όπως η αυτοπραγμά-
τωση, η πνευματική ολοκλήρωση, με έντονη επιθυμία να εξερευνήσουν 
βαθύτερες πτυχές του εαυτού τους. 

Η εμφάνιση της προπονητικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε σταδι-
ακά και με σχετικά αργό ρυθμό. Το coaching έχει αντλήσει τις ρίζες του 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
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από διάφορες επιστήμες όπως η ψυχολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, οι 
επιχειρήσεις και πολλές άλλες. 

Η προέλευση του όρου «Coaching» ανάγεται στο τέλος της δεκαετίας 
του 1880, περίοδο κατά την οποία ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τον το-
μέα του αθλητισμού, και ειδικότερα, την προπονητική και την επιρροή της 
στη στάση και τις επιδόσεις των αθλητών. Στην αρχαία Ελλάδα, οι καλά 
αμειβόμενοι προπονητές εκπαίδευαν και προετοίμαζαν τους αθλητές για 
να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες (Carpenter, 2004). Άλλω-
στε, η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό κάποιου στο άκουσμα της 
λέξης «προπόνηση» είναι ότι αφορά προπονητές αθλημάτων. 

Η εφαρμογή της προπονητικής διαδικασίας ως επάγγελμα ξεκίνησε 
πολύ πρόσφατα, στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα. Συγκεκριμένα, 
το coaching έχει έρθει στο προσκήνιο εκ νέου, μέσω της εφαρμογής του 
σε διαφορετικούς κλάδους, όπως αυτούς της ψυχοθεραπείας και συμ-
βουλευτικής (ψυχανάλυση, γνωσιακή ψυχοθεραπεία, συμπεριφορισμός, 
μέθοδος Gestalt), των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, καθώς και της ψυ-
χολογίας και της νευρολογίας και συναντάται με διάφορους όρους, όπως 
«executive» (προπονητική στελεχών), «personal» (προσωπική), «team», 
(ομαδική), «life» (προπονητική ζωής). 

Η προπονητική διαδικασία ξεκίνησε να εφαρμόζεται ευρέως από εται-
ρείες του εξωτερικού, αλλά και της Ελλάδας, κατά τον 20ό αιώνα, με τον 
όρο «Executive Coaching». Πρόκειται για το coaching που απευθύνεται 
σε στελέχη, σε ανθρώπους δηλαδή που εργάζονται σε μεγάλους ορ-
γανισμούς, εφόσον θεωρήθηκε ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή σε πολ-
λούς τομείς και να αποτελέσει παράλληλα ένα σύγχρονο, πολύτιμο και 
αποτελεσματικό εργαλείο εκπαίδευσης, βελτίωσης και αυτογνωσίας. Το 
coaching, με τη σημερινή του μορφή και επαγγελματική οργάνωση έκα-
νε την επίσημη εμφάνισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δεκαετία του 
’80, εφόσον πέρασε από πολλά στάδια ανάπτυξης, κατά την δεκαετία 
1980-1990. Συγκεκριμένα, πήρε τη μορφή της εκπαίδευσης και της συμ-
βουλευτικής και εξελίχθηκε σε μια αυτόνομη διαδικασία, με τη μορφή 
συνεδρίας.

Στα τέλη του 1990 και αρχές του 2000 επιχειρήθηκε η σύνδεση της 
προπονητικής (coaching) με τον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και της 
κοινωνίας γενικότερα, δίχως όμως να έχει επιτευχθεί η θεσμοθέτησή του 
ως επάγγελμα (προπονητής) με αναγνωρισμένη, κατοχυρωμένη και θε-
σμική εκπαίδευση.

Πάραυτα, σύμφωνα με την έρευνα των Parsloe & Rolph (2004), κατά 
τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της τάξεως του 51%, 
στην εφαρμογή του coaching και παράλληλα μια αντίστοιχη αύξηση της 
τάξεως του 42% και στην εφαρμογή της καθοδήγησης (mentoring). Η 
στροφή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι αλλαγές στην οργάνωση και 
τη δομή των σύγχρονων επιχειρήσεων επιτάσσουν αυξημένες δεξιότητες 
και ανάληψη ευθυνών από την πλευρά των υπαλλήλων (Jarvis, 2004), 
τομείς τους οποίους το coaching μπορεί να υποστηρίξει και να βελτιώσει. 
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση, κατά 
την οποία τα άτομα καθίστανται υπεύθυνα για την προσωπική τους ανά-
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πτυξη, μέσω της συνεχούς αναζήτησης διαφορετικών τύπων κατάρτισης, 
εκπαίδευσης και συμβουλών από ειδήμονες, ώστε να προσαρμοστούν 
στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Whitmore, 2000). Μία ακόμη μελέτη 
των Arnott & Sparrow (2004) που διεξήχθη σε 1.153 επιχειρήσεις με έδρα 
την Βρετανία κατέδειξε ότι οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους το 
coaching εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα των επιχειρή-
σεων είναι διότι επιδρά θετικά: α) στην ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων 
των στελεχών, β) στην καλλιέργεια των ταλέντων τους, γ) στη βελτίωση 
των σχέσεων τους με τους συναδέλφους  και της απόδοσής τους.

Η προπονητική (coaching) έχει κερδίσει έδαφος και σε άλλους το-
μείς και για το λόγο αυτό συναντάται και με άλλους όρους, όπως Life 
Coaching (προπονητική ζωής), Career Coaching (προπονητική καριέρας), 
Wellness Coaching (προπονητική ευεξίας), Spiritual Coaching (πνευμα-
τική προπονητική) κ.α. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τους στό-
χους, που κάθε φορά τίθενται.

Τί είναι όμως η Προπονητική «Coaching»; Πώς μπορεί να οριστεί και 
με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει κατανοητή η ευρύτερη διαδικασία της; Το 
coaching δεν αποτελεί απλά μία διαδικασία, που λαμβάνει χώρα μεταξύ 
δύο διαφορετικών ανθρώπων. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, που έχουν 
κατά καιρούς διατυπωθεί. 

1.2. Ορισμός της Προπονητικής (Coaching) 
Η προπονητική (coaching) αποτελεί έναν όρο εξαιρετικά απλό, αλλά και 
συγχρόνως εξαιρετικά σύνθετο. Τι πιο απλό από το να μιλάει κάποιος και 
να τον ακούν, να γνωρίζει και να τον γνωρίζουν, να σκέφτεται και ενεργεί; 
Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να κατανοήσει κάποιος την προπονητι-
κή διαδικασία είναι να τη βιώσει και ως προπονητής (Coach) αλλά και ως 
«πελάτης». Ποτέ δεν θα καταστεί εφικτή η κατάκτηση της γνώσης για το 
coaching με την ανάγνωση απλών κειμένων. Αντιθέτως προϋποθέτει την 
πρακτική εντρύφηση και κατανόηση του εκάστοτε συμβάντος. Όπως το 
έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλι-
έργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να 
δώσει τους αναμενόμενους καρπούς (Πλούταρχος).

Ζούμε σε ένα περιβάλλον συνεχώς μεταβαλλόμενο, όπου οι υποχρε-
ώσεις και οι απαιτήσεις διαρκώς αυξάνονται. Πολλές φορές, οι άνθρω-
ποι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις διάφορες καταστάσεις και στα 
διάφορα είδη εμπειριών που προκύπτουν, ενώ δεν μπορούν να βρουν 
τους σωστούς τρόπους διαχείρισης ενός προβλήματος ή το κατάλληλο 
άτομο για να στραφούν για βοήθεια ή στήριξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
και όχι μόνο, το coaching μπορεί να αποδειχθεί μία πολύ χρήσιμη επιλογή. 

Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching 
(International Coaching Federation) το coaching είναι «ο συνεταιρισμός 
με τον πελάτη σε μια δημιουργική διαδικασία, που προκαλεί τη σκέψη 
και τον εμπνέει να μεγιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του 
δυναμικό».



20

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

Η σύγχρονη χρήση του όρου «coaching»» έχει προχωρήσει πολύ πιο 
πέρα από την παραδοσιακή αναφορά του σε αθλήματα. Έχει επεκταθεί 
τόσο, που πλέον συμπεριλαμβάνει επίλυση ζητημάτων, όπως η υπέρβαση 
ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας (Ratey, 2002), η βελτίωση 
της απόδοσης των πωλήσεων (Rich, 1998), η καθοδήγηση σταδιοδρομίας 
(Scandura, 1992), η διαχείριση του στρες (Busch & Steinmetz, 2002), life 
coaching ή προπονητική ζωής (Grant, 2003a) και executive coaching ή 
προπονητική στελεχών (Kilburg, 1996).

Βάσει του ορισμού του, το coaching επικεντρώνεται στην ενθάρρυν-
ση του πελάτη να απελευθερώσει την δυναμική του και να μεγιστοποιή-
σει την απόδοση του. Η εστίαση στην επίλυση του προβλήματος και όχι 
στο πρόβλημα αυτό καθ’ αυτό, αποτελεί το κλειδί για την ενεργοποίηση 
θετικών συναισθημάτων και την ανάληψη δράσης. Επιπλέον, παράλληλα 
με τη βοήθεια του προπονητή, συντελεί στον προσδιορισμό των απαραί-
τητων βημάτων, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και την 
εκπλήρωση των ονείρων του πελάτη. 

Ουσιαστικά, το coaching, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργα-
λείων, όπως η ενσυναίσθηση, η ακρόαση, η αναζήτηση και ο καταιγισμός 
ιδεών ενδυναμώνει και κινητοποιεί τα άτομα να δράσουν είτε ατομικά 
ή ομαδικά. Συμβάλλει στην απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων, στον κα-
θορισμό συγκεκριμένων στόχων, στην ανάδειξη των δυνατών τους χα-
ρακτηριστικών, στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον εαυτό, στην αλλα-
γή των πρακτικών και στην επίτευξη των στόχων τους. Σύμφωνα με τον 
Clutterbucκ (1998), το coaching δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, 
κάτω από τις οποίες, το άτομο μαθαίνει να λειτουργεί περισσότερο απο-
τελεσματικά και ταυτόχρονα να φροντίζει για την προσωπική του ανάπτυ-
ξη. Ο Dubrin (1998, 259) συμπληρώνει ότι «είναι ένας μικρής διάρκειας 
εναλλακτικός τρόπος να ενθαρρύνεις τους υφισταμένους σου να δρουν 
και να χτίζουν την προσπάθεια τους, στηριζόμενοι στις δικές τους δυνά-
μεις». Ο Parsloe (1999) ορίζει το coaching ως «μία διαδικασία, που δίνει 
τη δυνατότητα στη μάθηση και την ανάπτυξη να συμβούν, και κατά συνέ-
πεια στην απόδοση να βελτιωθεί».

Το coaching αποτελεί μία τέχνη, η οποία συμβάλλει στη συνολική ανά-
πτυξη των ανθρώπων, μέσω μιας διαδικασίας, η οποία βοηθάει τους συμ-
μετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες και να μεγιστοποιήσουν την από-
δοση τους σε όλους τους τομείς είτε σε επαγγελματικό ή σε προσωπικό 
επίπεδο. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ανάπτυξη του ενδιαφερόμενου, την 
βελτίωσή του, την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την κατάκτηση της προ-
σωπικής ευτυχίας, την επίτευξη των στόχων του και τη διαχείριση των 
προσωπικών και επαγγελματικών προκλήσεων. 

10 διαφορετικοί ορισμοί για το Coaching:
•	 Το coaching απελευθερώνει το δυναμικό ενός ατόμου, ώστε να 

μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις του, συντελώντας στη μάθηση και όχι 
μόνο στη διδασκαλία (Whitmore 2003)

•	 Αποτελεί μια συλλογική-συστηματική διαδικασία, που προσανατο-
λίζεται στη λύση και στο αποτέλεσμα, κατά την οποία ο προπονη-
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τής συντελεί στην ενίσχυση της απόδοσης εργασίας, στην εμπει-
ρία της ζωής και στην αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση (Grant, 1999)

•	 Αποτελεί μία επαγγελματική συνεργασία μεταξύ ενός ειδικευμέ-
νου προπονητή και ενός ατόμου ή μιας ομάδας, που υποστηρίζουν 
την άμεση επίτευξη αποτελεσμάτων, βάσει των στόχων, που καθο-
ρίζονται από το άτομο ή την ομάδα (ICF, 2005)

•	 Είναι η τέχνη κάποιου, που δύναται να διευκολύνει την απόδοση, 
τη μάθηση και την ανάπτυξη του άλλου (Downey, 2003)

•	 Το coaching είναι άμεσα συνυφασμένο με την άμεση βελτίωση της 
απόδοσης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, υπό μια μορφή διδα-
σκαλίας (Parsloe, 1995).

•	 Το «coaching» αναδεικνύεται χρήσιμο για την ανάπτυξη των δεξι-
οτήτων και των γνώσεων ενός ατόμου, ώστε να καθίσταται ικανό 
να βελτιώνει την απόδοση στην εργασία του και να οδηγείται στην 
επίτευξη των οργανωτικών του στόχων. Απευθύνεται κυρίως στις 
υψηλές αποδόσεις, που μπορεί να σημειώσει ένα άτομο στην ερ-
γασία, ενώ μπορεί παράλληλα να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
ιδιωτική ζωή ενός ατόμου. Συνήθως διαρκεί για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα και εστιάζει σε συγκεκριμένες δεξιότητες και στόχους 
(CIPD 2009)

•	 Αφορά τις ψυχολογικές δεξιότητες και μεθόδους, που χρησιμο-
ποιούνται σε μια ενός – προς – έναν σχέση και αποσκοπούν στο 
να βοηθήσουν κάποιον να γίνει πιο αποτελεσματικός διαχειριστής 
ή ηγέτης. Οι δεξιότητες συνήθως εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα 
ζητήματα, που αφορούν το παρόν (Peltier 2010)

•	 Το coaching αποτελεί μια ισχυρή συμμαχία, σχεδιασμένη με τρόπο 
που να διαβιβάζει και να ενισχύει μια δια βίου διαδικασία, αναφο-
ρικά με την ανθρώπινη μάθηση, την αποτελεσματικότητα και την 
εκπλήρωση στόχων (Whitworth et al (2007)

•	 Το coaching ενεργοποιεί και κινητοποιεί τα άτομα να παίρνουν 
συνειδητές αποφάσεις και τους παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν 
ηγέτες της δικής τους ζωή. (Wise 2010)

1.3.  O Coach και τα προσόντα του - Εργαλεία & Μέ-
θοδοι 

1.3.1. Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού Coach 
Σε μία διαδικασία coaching, o Coach πρέπει να διαθέτει ποικίλα χαρακτη-
ριστικά. Τί είναι αυτό όμως που καθιστά έναν προπονητή αποτελεσματι-
κό; Πρόκειται για προσωπικές δεξιότητες-ικανότητες, που τους κάνουν 
να ξεχωρίζουν ή αφορά την εκπαίδευση και τα εσωτερικά τους χαρακτη-
ριστικά; Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο χαρακτηριστι-
κό, που διαθέτουν οι άριστοι προπονητές, ούτε κάποια πρότυπη διαδικα-
σία που συνδέεται με ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. 

Ωστόσο, έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες μεταβλητές, που 
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κάνουν έναν προπονητή αποτελεσματικό, ενώ αν ανατρέξει κανείς στη 
βιβλιογραφία θα εντοπίσει πολλά μοντέλα, που αποτελούνται από διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά και ικανότητες, όπως διαπροσωπικές δεξιότητες, 
προσωπικές πεποιθήσεις και στάσεις, ικανότητα αντίληψης, σταθερότη-
τα, τεχνική, ικανότητα κατανόησης κ.ά. 

Ένας προπονητής οφείλει να είναι σε θέση να εκτελέσει ποικιλία ρό-
λων. Ο βασικός του στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο που προπονεί να 
αναπτυχθεί, το οποίο καθίσταται εφικτό μέσω της αύξησης της αυτοπε-
ποίθησης και τον εντοπισμό των κατάλληλων θεμάτων για καθοδήγηση 
και ανάπτυξη. Ωστόσο, δεν είναι ο προπονητής αυτός, που θα υποδεί-
ξει στον πελάτη τον τρόπο, που πρέπει να ενεργήσει, αλλά περιστασιακά 
εποπτεύει και συμβουλεύει, όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Ο Coach οφείλει να αναπτύσσει μία αρμονική σχέση με τον “πελάτη”, 
εξασκώντας σωστά την δεξιότητα της ακρόασης, ενώ η σχέση αυτή ενι-
σχύεται με την δημιουργία μίας κοινής γλώσσας, που επιτρέπει την έκ-
φραση των συναισθημάτων του πελάτη. Κάθε φορά οφείλει να προσαρ-
μόζει την στάση του, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά του κάθε πελάτη, όπως είναι οι δημογραφικοί παράγοντες. Οι Klemp 
& McClelland (1986), σε μία έρευνα που αφορούσε τα στοιχεία ενός επι-
τυχημένου μάνατζερ, συμπέραναν ότι οι πιο αποτελεσματικοί μάνατζερ 
ήταν αυτοί, που είχαν μεγαλύτερη ικανότητα να αντιλαμβάνονται τα προ-
βλήματα. Σημαντικό λοιπόν στοιχείο αποτελεί η ικανότητα του προπονητή 
να κατανοεί και να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. 

Ένας αποτελεσματικός προπονητής θα πρέπει να είναι υπομονετικός, 
ανεξάρτητος, υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός, διορατικός και να έχει αυ-
τογνωσία. Θα πρέπει επίσης να έχει τη γνώση, την εμπειρία και την ικανό-
τητα εξουσίας. Πρωτίστως θα πρέπει είναι καλός ηγέτης και αποτελεσμα-
τικός ομιλητής (Evered & Selman, 1992). Να είναι ανοιχτός σε νέες γνώ-
σεις και να δέχεται ανατροφοδότηση από τους προπονούμενους (Hunt 
& Weintraub, 2002). Σημαντικό ρόλο παίζουν και κάποια χαρακτηριστικά, 
όπως η συνέπεια, η εμπιστοσύνη και η εχεμύθεια, ενώ απαραίτητη προϋ-
πόθεση αποτελεί η ειδίκευση του προπονητή από επίσημο φορέα.

Ένας επιτυχημένος προπονητής οφείλει να αναζητά την αλήθεια και 
την λύση ενός ζητήματος χωρίς προκαταλήψεις και προδιάθεση, απαλ-
λαγμένος από κάθε πληροφορία, ενστερνιζόμενος αυτό που ο Σωκράτης 
έλεγε: «εν οίδα ότι ουδέν οίδα». Άλλωστε, η ειλικρινής παραδοχή της 
άγνοιας και η προσπάθεια αναζήτησης της γνώσης είναι η αφετηρία της 
αληθινής γνώσης.

Ο ρόλος του προπονητή μπορεί να προσομοιαστεί με εκείνον του διαυ-
γούς καθρέφτη. Σκοπός του είναι να βοηθήσει το άτομο να δει ξεκάθαρα, 
να καταλάβει, να αποδεχτεί και εν τέλει να αλλάξει και να προχωρήσει. 
Παρέχει φροντίδα, αλλά παράλληλα προκαλεί το άτομο να τολμήσει.

Υπάρχουν μια σειρά από βασικές δεξιότητες και ικανότητες, που δια-
θέτουν όλοι οι καλοί προπονητές, οι οποίες αν αναπτυχθούν, συντελούν 
στην αποτελεσματικότητα τους. Το βασικό στοιχείο αυτών των δεξιοτή-
των είναι ότι, ενώ μπορούν να διδαχθούν, ωστόσο μπορούν να τελειοποι-
ηθούν μόνο μέσω της πρακτικής και του προβληματισμού.
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Σχήμα 1: Χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού Coach

Εν ολίγοις, ένας αποτελεσματικός Coach θα πρέπει να έχει αυτογνω-
σία, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, όραμα με έμφαση στις σημαντι-
κές λεπτομέρειες, εξαιρετική επικοινωνιακή πρακτική, υψηλό αίσθημα 
φροντίδας και σεβασμού στους πελάτες, δημιουργικότητα και καινοτομία, 
οξυδέρκεια, διαίσθηση, περιέργεια και ερευνητικότητα, να επιδεικνύει 
ειλικρινές ενδιαφέρον για τους πελάτες, να αντιλαμβάνεται το coaching 
ως αμφίδρομη ανταλλαγή ενέργειας και εμπειριών και να το αντιμετωπί-
ζει ως πρόκληση και τέχνη.

Επιπλέον, ένας προπονητής πέραν της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας 
και της αποτελεσματικότητας θα πρέπει να έχει επίγνωση της διαδικασί-
ας που ακολουθείται, εφόσον πρωτίστως την έχει κατανοήσει. Θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να διακρίνει από μια ποικιλία τεχνικών και μεθό-
δων, που χρησιμοποιούνται στην προπονητική και να επιλέγει τις καταλ-
ληλότερες, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο, στο οποίο θα εφαρμοστεί. 

Πολλοί ερευνητές (Goldberg, 1988) ανέδειξαν τη σημασία που έχει 
η πορεία ενός προπονητή, το «ταξίδι» δηλαδή που έκανε μέχρι να γίνει 
«coach», τους ρόλους και τα μοντέλα σχέσεων που είχε στην παιδική του 
ηλικία, την απόφαση του να γίνει προπονητής, την εμπειρία της εκπαίδευ-
σης του κ.ά. 

Πολλοί ερευνητές (Baxter & Goldberg, 1988) ανέδειξαν τη σημασία 
που έχει η πορεία ενός coach, δηλαδή το “ταξίδι” που έκανε μέχρι να 
γίνει coach, δηλαδή από τους ρόλους και τα μοντέλα σχέσεων που είχε 
υιοθετήσει στην παιδική του ηλικία, την απόφαση του να γίνει coach, την 
εμπειρία της εκπαίδευσης του κ.ά.

Η απόφαση κάποιου να ακολουθήσει το επάγγελμα του προπονητή 
«coach» είναι πολύ σημαντική και δύσκολη και για το λόγο αυτό θα πρέ-
πει να είναι αποκλειστικά δική του και όχι κατευθυνόμενη. Πρόκειται για 
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μία ατομική επιλογή, που συνδέεται άρρηκτα με την προσωπική αλλα-
γή και ένα διαρκές ταξίδι αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Ένας Coach 
οφείλει να έχει όραμα, στόχο και προγραμματισμό. Επομένως, το πρώτο 
βήμα είναι η απόκτηση ουσιαστικής γνώσης για το αντικείμενο και στη 
συνέχεια η σταδιακή επαγγελματική του εξέλιξη.

Συνοψίζοντας, σε μια προσπάθεια αρίθμησης των χαρακτηριστικών 
ενός αποτελεσματικού coach, βάσει αυτών που διαθέτουν κάποιοι κορυ-
φαίοι προπονητές, θα μπορούσαν να αναφερθούν τα παρακάτω:

Σχήμα 2: Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού Coach

Ενεργητική Ακρόαση 

Η ικανότητα της ενεργητικής ακρόασης στηρίζει ουσιαστικά όλη την δια-
δικασία της προπονητικής «coaching» και αποτελεί το συστατικό στοιχείο 
της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ως ενεργητική ακρόαση, θα μπορού-
σε να οριστεί «η προσπάθεια του δέκτη να βοηθήσει τον πομπό να εκ-
φράσει και να μεταβιβάσει με σωστό τρόπο αυτό που επιθυμεί, και ταυ-
τόχρονα, να κατανοήσει και να αισθανθεί το μήνυμα από την πλευρά του 
πομπού» (Μπουραντάς, 2000). Είναι ουσιαστικά μια δεξιότητα επικοινω-
νίας που στηρίζεται στην εν συναίσθηση, στην κατανόηση και αποδοχή 
του άλλου, καθώς και στο σεβασμό της δυσκολίας που βιώνει.

Η ενεργητική ακρόαση προϋποθέτει τον παραμερισμό των προσωπι-
κών ανησυχιών ιδεών και συμπεριφορών, ώστε οι προπονητές να είναι 
ικανοί να αφουγκραστούν τις απόψεις των προπονούμενων. Ουσιαστικά 
πρόκειται για την αποφυγή των αποσπάσεων την προσοχής κατά τη δι-
άρκεια της επικοινωνίας. Επιπλέον, η ενεργητική ακρόαση αποτελεί μια 
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διττή διαδικασία, της οποίας το τελικό προϊόν σχετίζεται με την ικανότητα 
του προπονητή να κατανοεί τα λεγόμενα του προπονούμενου και να του 
παρέχει ανατροφοδότηση. Ένας εμφανής τρόπος ανίχνευσης του βαθ-
μού επικέντρωσης του προπονητή αποτελεί η γλώσσα και η στάση του 
σώματός του. Η βλεμματική επαφή, το χαμόγελο ή η κατάφαση, καθώς 
και κάποιες καταφατικές εκφράσεις (Μμμμ, ναι) και ερωτήσεις αποτε-
λούν κάποιους τρόπους επιβεβαίωσης της εστίασης της προσοχής. 

Ο ομιλητής πρέπει να βλέπει και να αισθάνεται πως ακούγεται από τον 
ακροατή. Να μην διασπάται η προσοχή του από εξωτερικούς παράγοντες. 
Η χρήση της γλώσσας του σώματος και η επαφή με τα μάτια δείχνουν 
προσήλωση στα λεγόμενα του ομιλητή. Ακόμη και σχετικά απλές φρά-
σεις, όπως «ναι», «OK» ή «καταλαβαίνω», λειτουργούν αποτελεσματικά.

Οι προπονητές θα πρέπει να ακούν προσεκτικά τον πελάτη, να μην 
τον διακόπτουν, να μην διαφωνούν και να μην αξιολογούν. Επιτρέποντας 
αρκετά δευτερόλεπτα σιωπής, πριν γίνει μια ερώτηση, θα εξασφαλίσουν 
ότι ο «πελάτης» έχει πει, ό, τι θέλει. Δεν πρέπει να κρίνουν ή να σχολιά-
ζουν τα λεγόμενα του συνομιλητή τους (Johnson, 2008). Απλά θα πρέπει 
να επικεντρώνονται στην προσπάθεια κατανόησης των απόψεων και των 
επιχειρημάτων του και αναγνώρισης των συναισθημάτων του. Αν χρεια-
στεί, μπορούν να παραφράσουν ή να ρωτήσουν ή να επαναλάβουν την 
κεντρική ιδέα των όσων άκουσαν. Είναι σημαντικό να είναι σε θέση να 
διακρίνουν το πραγματικό νόημα πίσω από τις λέξεις που εκφωνούνται. 
Συνοψίζοντας, η ακρόαση θα πρέπει να γίνεται α) με κατανόηση, β) με 
ειλικρίνεια και έλλειψη προκατάληψης και γ) με επίγνωση.

Η Ενεργητική ακρόαση δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε 
να υπάρχει αιτιολογημένη και εποικοδομητική ανατροφοδότηση κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας του «coaching». Η συγκεκριμένη συμπεριφορά 
έχει πρόσθετα οφέλη για τον προπονούμενο «coachee», εφόσον του δη-
μιουργείται η αίσθηση ότι οι απόψεις και οι ερμηνείες των γεγονότων του 
έχουν αξία, ενθαρρύνοντάς τον παράλληλα να εξερευνήσει τις ιδέες και 
τις σκέψεις του για την επίτευξη του στόχου του.

Χρήση των ερωτήσεων 

Για να είναι αποτελεσματικός ένας προπονητής πρέπει να δείξει πραγμα-
τικό ενδιαφέρον για το άλλο πρόσωπο και να επιθυμεί να τον βοηθήσει 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του και στη βελτίωση των επι-
δόσεών του, παραγκωνίζοντας προσωπικά του οφέλη. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω μιας σημαντικής μεθόδου, της χρήσης των ερωτήσεων.

Οι κατάλληλες ερωτήσεις αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
εκμαίευσης των ιδεών του προπονούμενου, όσον αφορά την προσέγγιση 
ενός θέματος. Ο προπονητής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με τον 
προπονούμενο, μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα είδη ερωτήσεων με 
σκοπό να:

•	 εστιάσει την προσοχή του
•	 να εκμαιεύσει νέες ιδέες
•	 να ενθαρρύνει την αναζήτηση και τη δέσμευση
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Εκτός από αυτές τις δεξιότητες, υπάρχουν μια σειρά από μοντέλα, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένα μοντέλο θεωρείται απλά μια προκα-
θορισμένη διαδικασία, που προβλέπει ένα πλαίσιο-σκελετό για τη διαδι-
κασία, που θα ακολουθηθεί σε μια προπονητική συνεδρία.

Τα μοντέλα που υπάρχουν είναι πολλά, αλλά είναι σημαντικό να προη-
γηθεί η εξοικείωση των προπονητών με αυτά και στη συνέχεια να επιλε-
χθεί το καταλληλότερο για χρήση. Η κάθε συνεδρία δεν είναι ίδια, πράγμα 
που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία στην κάθε προσέγγιση. 

Η εμπειρία στο «coaching» συνίσταται στην επίγνωση σχετικά με το 
χρόνο και τον τρόπο χρήσης των διάφορων ερωτήσεων για την μεγιστο-
ποίηση της αποτελεσματικότητας. Τα διάφορα είδη ερωτήσεων είναι τα 
παρακάτω:

Σχήμα 3: Τύποι ερωτήσεων

Οι ανοιχτές ερωτήσεις αφήνουν στον ερωτώμενο πλήρη ελευθερία να 
εκφράσει τις προτιμήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα του. Μέσω 
των ανοιχτών ερωτήσεων είναι δυνατή η προσέγγιση ακόμα και των πιο 
λεπτών θεμάτων.

Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις (πως, γιατί, πότε, ποιος, που) μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την διευκρίνιση κάποιου ζητήματος ή την πιο 
λεπτομερή παρουσίασή του. (Συνόψισε τα κύρια σημεία. Ζήτα την επιβε-
βαίωση ότι η σύνοψη είναι σωστή και ακριβής)

Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου κατατάσσονται οι ερωτήσεις εκείνες, 
οι οποίες συνοδεύονται από μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων, ανά-



27

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑ

μεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η ορθή. Ουσιαστικά ο ερωτώμενος 
καλείται να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. 

Οι ερωτήσεις αναστοχασμού χρησιμοποιούνται συχνά για να ελέγ-
ξουν και να αποσαφηνίσουν, κατά πόσο έχει γίνει κατανοητό το περιεχό-
μενο της συζήτησης. 

Οι υποθετικές ερωτήσεις είναι σαν το αντικλείδι. Ξεκλειδώνουν ιδέες, 
φαντασία, επιφυλάξεις, στερεότυπα και κυρίως μπλοκαρίσματα. Δίνουν 
τη δυνατότητα στον προπονητή να εκτιμήσει τον τρόπο αντίδρασης και 
σκέψης των προπονούμενων, σχετικά με μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Με τις ερωτήσεις παράφρασης γίνεται μία προσπάθεια αναμετάδοσης 
στον πελάτη περιεχομένου των λεγόμενων του σε αναδιατύπωση. Συνή-
θως χρησιμοποιούνται φράσεις όπως: Λοιπόν μου λες ότι..., Αν κατάλαβα 
καλά..., Φαίνεται ότι...,Ακούγεται σαν...

Καθορισμός έξυπνων στόχων

Το Coaching είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιεί ως βάση τους προκαθο-
ρισμένους στόχους. Οι προκαθορισμένοι στόχοι αποτελούν αναπόσπα-
στο μέρος του προγραμματισμού καθώς και το μέσο εστίασης της σκέ-
ψης των προπονούμενων σε έναν ξεκάθαρο σκοπό. Παρά το γεγονός ότι 
ο «πελάτης» είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της ημερήσιας ατζέντας, 
ο προπονητής είναι εκείνος, που ευθύνεται για τον καθορισμό ενεργητι-
κών και εφικτών στόχων. 

Σχήμα 4: Καθορισμός στόχων
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Ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία καθορισμού στόχων είναι η μέθο-
δος SMARΤ. Αυτό σημαίνει ότι ένας καλός στόχος πρέπει να είναι:

S: Specific - Συγκεκριμένος: Όσο πιο συγκεκριμένοι είναι οι προπο-
νητές, τόσο πιο πετυχημένους στόχους μπορούν να θέσουν. Επομένως, 
πρέπει να είναι ξεκάθαροι όσον αφορά το τί, πού, πότε και πώς θα αλλά-
ξει η κατάσταση. 

M: Measurable - Μετρήσιμος: Ο στόχος θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, 
ώστε να μπορούν αξιολογηθούν τα οφέλη. 

A: Achievable- Εφικτός: Θα πρέπει να επιλεχθούν στόχοι, οι οποίοι 
μπορεί να θεωρούνται δύσκολοι, αλλά όχι ακατόρθωτοι. 

R: Relevant - Ρεαλιστικός:  Απαιτείται ειλικρίνεια και επίγνωση των 
δυνατοτήτων και από τα δύο μέρη, προπονητές και προπονούμενους. Θα 
πρέπει δηλαδή να μπορεί να αποτυπωθεί το επίπεδο αλλαγής, που περι-
γράφεται στους αρχικούς στόχους.

T: Time-bound – Να υπάρχει χρονικό πλαίσιο επίτευξης. Είναι σημα-
ντικό να υπάρχει μία χρονική περίοδος, κατά την διάρκεια της οποίας θα 
ολοκληρωθεί ο κάθε στόχος.

Οι ερωτήσεις που θα τίθενται θα πρέπει να είναι εστιασμένες. Για πα-
ράδειγμα, «Πώς το Χ μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε στο στόχο 
σας;» «Τι μέτρα θα χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε την πρόοδό 
σας;» «Πόσο ρεαλιστικό νομίζετε ότι είναι το Χ;»

Ανατροφοδότηση

Χωρίς ανατροφοδότηση η επικοινωνία είναι μονόδρομη. Η ανατροφο-
δότηση είναι ένας διάλογος, ο οποίος επιτρέπει στους ανθρώπους να 
ενημερωθούν για την πρόοδό τούς, να βελτιώσουν την απόδοσή τους, 
να μάθουν, να ωριμάσουν αλλά και να εκφράσουν ανησυχίες ή φόβους 
και εν τέλει να προκαλέσει θετική αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Όπως 
εύστοχα αναφέρει ο Ende, (1983), χωρίς την ανατροφοδότηση τα λάθη 
θα παραμένουν αδιόρθωτα και η καλή πρακτική δεν θα ενισχύεται.

Το κλειδί για την επίτευξη μίας αποτελεσματικής ανατροφοδότησης 
είναι η απάντηση στα εξής ερωτήματα, όσον αφορά τον προπονητή: Τι 
θέλει να πετύχει, πώς θέλει να επηρεάσει τον αποδέκτη και τι πρέπει να 
γίνει για να το πετύχει; Αφού λοιπόν, απαντήσει στα ερωτήματα αυτά θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, ώστε τα σχόλια του να είναι σαφή, 
αντικειμενικά και συγκεκριμένα, να εστιάζει στη συμπεριφορά και στις 
πράξεις και όχι στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, χρησιμοποιώντας 
επικριτικό ύφος. Η όποια κριτική θα πρέπει να τεκμηριώνεται με επιχει-
ρήματα και να μην αποσκοπεί στην προσβολή ή μείωση του αποδέκτη. Η 
ανατροφοδότηση θεωρείται επιτυχής όταν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέ-
λεσμα, εφόσον έχουν συμφωνηθεί οι στόχοι και η τήρηση του χρονοδια-
γράμματος (McDowall, A., (2013).

Εντούτοις, η ανατροφοδότηση δεν λειτουργεί πάντοτε θετικά και απο-
τελεσματικά. Άλλωστε, η λέξη «κριτική» από μόνη της  τρομάζει τους αν-
θρώπους, τους «κλειδώνει» και τους κάνει να εγείρουν άμυνες. Αν χρει-
αστεί να αντιδράσουν αρνητικά τότε: 
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- Θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν ήδη δώσει κάποια θετική ανατρο-
φοδότηση προηγουμένως
Οι άνθρωποι θα δεχτούν αρνητική ανάδραση πολύ πιο εύκολα, αν οι προ-
πονητές έχουν ήδη πει κάτι θετικό για τη συμπεριφορά τους. Ουσιαστικά 
λειτουργεί αντισταθμιστικά.

- Η αρνητική ανατροφοδότηση θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένη συ-
μπεριφορά
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργούν επικριτικά. Θα πρέπει 
να εστιάζουν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά που επέδειξε. 

- Αποφυγή απόδοσης ευθυνών
Δεν ενθαρρύνεται η απόδοση ευθυνών. Αντ› αυτού είναι πιο εποικοδομη-
τικό ο προπονητής να εστιάζει σε θέματα αυτοεκτίμησης και εσωτερικών 
δυνάμεων.

Αν η διαδικασία επικεντρωθεί στην συμπεριφορά και στον τρόπο που 
η κατάσταση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά στο μέλλον, 
θα μπορούσε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δυσαρέσκεια.

Συναισθηματική επικοινωνία - Ενσυναίσθηση

Η λέξη «συμπάθεια» περιγράφει μία θετική στάση απέναντι σε κάποιον 
και την ταυτόχρονη επιθυμία για προσέγγιση (Katz, 1963). Αν υπάρχει 
καλή συναισθηματική επικοινωνία, τότε και οι δύο πλευρές νιώθουν άνε-
ση, ασφάλεια και μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά και με ειλικρίνεια για τα 
συναισθήματα τους, χωρίς άμυνες. Ο προπονητής θα πρέπει να διαθέτει 
συναισθηματική νοημοσύνη, ώστε να αναγνωρίζει και να κατανοεί τόσο 
τα δικά του συναισθήματα, όσο και των γύρω του. 

Στο coaching, η έμφαση ωστόσο πρέπει να δοθεί στους επαγγελματι-
κούς στόχους του «πελάτη» και τον τρόπο που μπορούν να επιτευχθούν. 
Το Coaching δεν είναι συμβουλευτική και γι’ αυτό δεν απαιτείται ο προ-
πονητής να γνωρίζει πάρα πολλά για την ιδιωτική ζωή του «coachee» ή να 
γίνει ο «καλύτερος του φίλος». Στόχος είναι να δημιουργήσει ένα επίπε-
δο συμπάθειας, σε τέτοιο βαθμό, που ο «coachee» να νιώθει ευπρόσδε-
κτος, ώστε να μπορεί να μιλήσει με ειλικρίνεια.

Στις προπονητικές συνεδρίες, μετά από έναν αρχικό χαιρετισμό, οι 
προπονητές θα πρέπει να ανοίγουν τη συζήτηση με ένα σχόλιο, που θα 
δώσει την εντύπωση στους προπονούμενους ότι επιδεικνύουν μεγάλο 
ενδιαφέρον για τα λεγόμενά τους. Έπειτα θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
τις κατάλληλες ερωτήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στον καθορισμό των 
στόχων. Τα θέματα των συζητήσεων θα πρέπει να αφορούν τους στρα-
τηγικούς σκοπούς του οργανισμού και τις δραστηριότητες του ανταγωνι-
στή, του πελάτη, του προμηθευτή κ.α.

Αποκαλύπτοντας βαθύτερες πτυχές του εαυτού του, σχετικά με τα συ-
ναισθήματα, τα βιώματα και τις σκέψεις σου, ο προπονητής μπορεί να δη-
μιουργήσει αυτόματα ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και κατανόησης στο 
οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι θα ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο. 
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Η ανάπτυξη συναισθηματικής επικοινωνίας, ψυχικής επαφής και συναι-
σθηματικής ασφάλειας καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την προδιαγε-
γραμμένη πορεία, που μπορεί να έχει μία συνεδρία. Μέσω της συναι-
σθηματικής επικοινωνίας επομένως, τα άτομα που αλληλεπιδρούν, δημι-
ουργούν συναισθηματικούς δεσμούς και έτσι μπορούν να μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους, και κυρίως να διατηρήσουν αυτή τη σύνδεση, ακόμη και 
όταν βιώνουν αρνητικές συναισθηματικές εμπειρίες. 

Πολλοί επιστήμονες έχουν ορίσει την ικανότητα αυτή των ατόμων 
να συναισθάνονται και να αντιλαμβάνονται τα αισθήματα ενός άλλου 
προσώπου ως ενσυναίσθηση και μάλιστα έχουν αποδείξει ότι αποτελεί 
ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας (Wallerstein, 1989. Aspy & 
Roebuck, 1974). Η ενσυναίσθηση, αποτελεί μία πολυσύνθετη διαδικασία 
και είναι ουσιαστικά η ικανότητα του ατόμου να μπαίνει στη θέση του 
άλλου και να ταυτίζεται συναισθηματικά, να κατανοεί τις σκέψεις και τη 
θέση στην οποία έχει περιέλθει (Mead, 1934). Πολλοί μελετητές συμπλη-
ρώνουν ότι η ενσυναίσθηση είναι να βλέπει ο θεραπευτής τον κόσμο 
με τον τρόπο, που τον βλέπει και ο πελάτης (Havens, 1974. Rogers, 1951.
Mearns & Thorne, 1988). 

1.3.2. Μέθοδοι Προπονητικής (Coaching) 
Η προπονητική διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα με ποικίλους τρόπους, 
εκμεταλλευόμενη τα σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας. Η προπονητική 
μπορεί να γίνει α) πρόσωπο με πρόσωπο, είτε ένας προς έναν ή ομαδικά, 
β) εξ αποστάσεως με ευρεία γκάμα από επιλογές. 

Προσωπικές συναντήσεις/συνεδρίες. Επιλέγεται από κοινού ο χώρος, 
όπου θα πραγματοποιούνται οι συνεδρίες, ώστε να υπάρχει άνεση και η 
απαιτούμενη συγκέντρωση. 

Συνεδρίες μέσω Skype. Η νέα τάση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνε-
δρίες μέσω Skype θεωρούνται ιδανικές, κυρίως για όσους ο χρόνος είναι 
περιορισμένος ή ταξιδεύουν συχνά. Η αποτελεσματικότητα τους δεν δια-
φέρει από τις πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρίες. 

Τηλεφωνικές συνεδρίες. Λειτουργούν ακριβώς όπως και οι συνεδρίες 
μέσω skype και έχουν τα ίδια οφέλη. Φυσικά η τηλεφωνική επικοινωνία 
θα ήταν καλό να πραγματοποιείται από κάποιο μέρος με την απαραίτητη 
ησυχία, χωρίς παρεμβολές.

E-mail Coaching. Αυτός ο τρόπος λειτουργεί συνήθως ως συμπληρω-
ματικός των παραπάνω τρόπων. 

Τριμερής Μετά-τυπολογία coaching

Οι Witherspoon & White (1996) σκιαγραφoύν τρεις βασικές κατηγορίες 
της προπονητικής:

Coaching δεξιοτήτων: Επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο 
δεξιοτήτων. Ο συγκεκριμένος τύπος μπορεί να είναι σύντομος, να περι-
λαμβάνει μία ή δύο συνεδρίες. Ο προπονητής θα πρέπει να επικεντρωθεί 
σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και οι συνεδρίες μπορεί να είναι πολύ 
λεπτομερείς. Η προπονητική θα μπορούσε να περιλαμβάνει, για παρά-
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δειγμα, τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, τις δεξιότητες πωλή-
σεων ή παρουσιάσεων στις επιχειρήσεις.

Coaching επιδόσεων: Αφορά τη βελτίωση της απόδοσης σε ένα συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια των συνεδριών στο χώρο ερ-
γασίας θα μπορούσε να διαρκέσει από 1 μήνα έως και 2 χρόνια. Η προ-
πονητική επικεντρώνεται στον τρόπο που ο πελάτης θέτει τους στόχους, 
υπερνικά εμπόδια, ενώ παράλληλα αξιολογεί και παρακολουθεί τις επιδό-
σεις του, καθώς εργάζεται προς την επίτευξη των στόχων τους. 

Coaching ανάπτυξης: Πρόκειται για μια στρατηγική προσέγγιση, που 
αναφέρεται συνήθως σε ζητήματα προσωπικής και επαγγελματικής ανά-
πτυξης και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των συναισθηματικών ικανοτή-
των και κυρίως στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. 

Φυσικά, αυτοί οι τύποι δεν είναι διακριτοί. Για παράδειγμα, μία προπο-
νητική παρέμβαση μπορεί να επικεντρώνεται μεν στην ενίσχυση δεξιοτή-
των, ωστόσο στην πορεία μπορεί να προκύψουν ζητήματα ανάπτυξης και 
επίδοσης. 

1.4. Μοντέλα Προπονητικής (Coaching) 
Η προπονητική αντλεί το θεωρητικό της υπόβαθρο και τα μοντέλα της 
από τις επιχειρήσεις, την ψυχοθεραπεία και την αθλητική ψυχολογία. Εί-
ναι μια συνεχής διαδικασία κατά την οποία ένας προπονητής καθοδηγεί 
ή ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση της δράσης του ατόμου. 

Υπάρχουν διάφορα αποτελεσματικά μοντέλα coaching, που επιλέγουν 
αρκετοί προπονητές για να δομήσουν τις συνεδρίες τους. Τα μοντέλα του 
coaching δεν αρκούν από μόνα τους για την ανάπτυξη καλών προπονη-
τών, αλλά αποτελούν ένα πλαίσιο βάσει του οποίου θα δομηθεί η κάθε 
συνεδρία. Συμβάλλουν στο να μπορούν να αποκτήσουν οι προπονητές 
μια ξεκάθαρη εικόνα για «το πεδίο μάχης» από τη σκοπιά ενός συστή-
ματος, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ικανότητα τους να ανταποκριθούν 
επαρκώς στις απαιτήσεις, που θα προκύψουν. Με τη χρήση συγκεκριμέ-
νων μοντέλων, ο προπονητής μπορεί να καθορίσει εξαρχής ένα σαφή 
στόχο και ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, διασφαλίζοντας ότι ακολουθείται 
η «σωστή» διαδρομή, αφού προσφέρουν ένα καθορισμένο πλαίσιο και 
ένα περίγραμμα. 

Η χρήση ενός μοντέλου για την υποστήριξη της προπονητικής διαδι-
κασίας συμβάλλει στην αποκόμιση πολλαπλών οφελών, όπως:

•	 Καθορισμός κοινού στόχου, κατανοητού και από τα δύο μέρη.
•	 Σχεδιασμός σωστής διαδρομής και μείωση πιθανοτήτων απόκλι-

σης από το στόχο
•	 Επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα - Διατήρηση της εστίασης
•	 Υποστήριξη σε προπονητή και προπονούμενο για την απόκτηση 

του μέγιστου δυνατού οφέλους 

Ωστόσο, ορισμένες προσεγγίσεις αντιτίθενται στη χρήση μοντέλων, 
καθότι υποστηρίζουν ότι λειτουργούν περιοριστικά, αναγνωρίζουν όμως 
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ότι η χρήση τους μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία. Κάποια από τα 
μειονεκτήματα που προκύπτουν είναι: 

•	 Αναστολή αυθορμητισμού
•	 Μείωση της χρήσης της διαίσθησης
•	 Κατευθύνουν 
•	 Περιορισμός των αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να επιτευ-

χθούν 

Τα τρία πιο δημοφιλή μοντέλα «coaching» είναι τα παρακάτω:
•	 GROW
•	 TGROW 
•	 OSCAR

Ένα από τα πρώτα μοντέλα της προπονητική απόδοσης είναι το μο-
ντέλο ανάπτυξης (grow model), σύμφωνα με το οποίο οι προπονητές κά-
νουν μια σειρά ερωτήσεων, που αφορούν τους στόχους του ατόμου, την 
πραγματικότητά τους, τις επιλογές τους και τη θέλησή τους (Goal, Reality, 
Options, Will) (Dembkowski and Eldridge, 2003).

Το «steer model» είναι ένα άλλο γνωστό μοντέλο που είναι προσανα-
τολισμένο στο έργο, προέρχεται από τον κόσμο του αθλητισμού και σχε-
τίζεται με το σημείο, την προσαρμογή, την εξήγηση, την ενθάρρυνση και 
την ανασκόπηση (Spot, Tailor, Explain, Encourage, Review).

Η προπονητική που προσανατολίζεται στη λύση διαφέρει από τις άλ-
λες προσεγγίσεις, οι οποίες τείνουν να επικεντρώνονται στο πρόβλημα. 
Το «oskar model» που βασίζεται στο αποτέλεσμα, την τεχνογνωσία και 
τους πόρους, τη φροντίδα, τη δράση και την αναθεώρηση (Outcome, 
Scaling, Know-how and Resources, Affirm and action and Review) εί-
ναι ένα από τα εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση της 
εστιασμένης στη λύση προπονητική. Αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί 
για να αναδείξει τον τρόπο που τα άτομα χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες 
δεξιότητες και ικανότητες τους, ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα βασικότερα μοντέλα της 
προπονητικής διαδικασίας.

1.4.1. Το μοντέλο GROW 
Αποτελεί το πιο ευρέως διαδεδομένο μοντέλο του coaching. Έχει εφαρ-
μοστεί αποτελεσματικά σε πολλά επιστημονικά πεδία, μεταξύ αυτών στην 
ψυχολογία και την διοίκηση. Μάλιστα, όσον αφορά το πεδίο της διοίκη-
σης, έχει αποδειχθεί ότι εφαρμόζεται από έναν μεγάλο αριθμό οργανι-
σμών για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. 

Παρέχει ένα σχετικά απλό μοτίβο δομής μια προπονητικής συνεδρί-
ας και για το λόγο αυτό έχει υιοθετηθεί από πολλούς μεγάλους παγκό-
σμιους οργανισμούς (Whitmore 1992). Απώτερος σκοπός είναι η επικέ-
ντρωση της προσοχής του προπονητή και του προπονούμενου σε ένα 
συγκεκριμένο στόχο, αποφεύγοντας άσκοπες και ασαφείς συζητήσεις 
και αναλύσεις (Grant 2011).
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Το ακρωνύμιο GROW είναι συντομογραφία των λέξεων Goal (στό-
χος), Reality (πραγματικότητα), Options (επιλογές), Will (θέληση). 

Σχήμα 5: Το μοντέλο GROW

Ένας καλός τρόπος κατανόησης της λειτουργίας του είναι ο παραλλη-
λησμός του με την οργάνωση ενός ταξιδιού. Όταν κάποιος αποφασίζει 
να ταξιδέψει, η πρώτη ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει είναι 
πού θα πάει (στόχος), έπειτα να αντιληφθεί τι διαθέτει (σημερινή πραγ-
ματικότητα), να διερευνήσει τις διάφορες διαδρομές (επιλογές) και τέ-
λος να ξεκινήσει το ταξίδι (θέληση). 

Το μοντέλο ακολουθεί τέσσερα στάδια (Whitmore, 2002; Baker 2006)

G – Goal: Αποτελεί το τελικό σημείο, στο οποίο θέλει να φτάσει ο 
προπονητής. Υποβολή ξεκάθαρων και συγκεκριμένων στόχων καθώς και 
ενός σχεδίου συγκεκριμένου, μετρήσιμου και ρεαλιστικού.

R – Reality: Ανάλυση παρούσας πραγματικότητας. Αποτελεί το σημείο 
εκκίνησης του προπονούμενου. Στη φάση αυτή αναλύονται οι παρούσες 
συνθήκες, οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες που συνδράμουν ή θέ-
τουν εμπόδια για την επίτευξη του στόχου. Εφόσον αναλυθούν, μπορεί ο 
προπονητής να εκτιμήσει πόσο κοντά ή μακριά είναι από το στόχο. 

O – Obstacles/Options: Διερεύνηση Εμποδίων/Επιλογών. Θα πρέπει 
να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν το 
έργο. Σε επόμενο στάδιο γίνεται αναζήτηση τρόπων για μετατροπή των 
εμποδίων-απειλών σε ευκαιρίες. Στο τέλος, ο προπονητής θα πρέπει να 
καταλήξει σε διαφορετικές επιλογές για την υλοποίηση του σχεδίου. 

W – Will/Way forward: Κίνητρα, θέληση και δράση για την επίτευ-
ξη των στόχων. Εφόσον έχουν καθοριστεί οι επιλογές αντιμετώπισης, ο 
προπονητής σχεδιάζει τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του 
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στόχου. Στη φάση αυτή ο προπονητής θα έχει εικόνα του τελικού σχεδί-
ου, που θα εφαρμόσει.

Η πορεία που ακολουθεί το μοντέλο GROW δεν είναι κατ’ ανάγκη δια-
δοχική. Κάθε ένα από τα στάδια μπορεί να αναθεωρηθεί αρκετές φορές 
κατά τη διάρκεια της προπονητικής συνεδρίας. Οι στόχοι σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας GROW συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, με χρήση 
παραδειγμάτων.

Πίνακας 1: Οι στόχοι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας GROW

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Goal

•	 Καθορισμός του θέματος 
συζήτησης

•	 Καθορισμός συγκεκριμέ-
νων στόχων

•	 Καθορισμός μακροπρόθε-
σμου στόχου

	Τι θα θέλατε να συζητήσουμε;
	 Τι θέλετε να επιτύχετε με αυτή 

τη συνεδρία?
	 Ποιες διαφορές θα θέλατε να 

δείτε στο μέλλον;
	 Έχουμε αρκετό χρόνο στη δι-

άθεσή μας για να επιτευχθεί 
αυτό; 

Reality

•	 Αξιολόγηση της κατάστα-
σης

•	 Δώστε συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα

•	 Ανατροφοδότηση
•	 Ελέγξτε παραδοχές για 

εγκυρότητα
•	 Απορρίψτε άσχετες παρα-

δοχές

	 Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι 
είναι ακριβές;

	Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό;
	Τι αντίκτυπο έχει μία πράξη;
	 Υπάρχουν άλλοι παράγοντες 

σχετικοί;
	 Πως αντιλαμβάνεστε τη Χ κα-

τάσταση;
	 Τι έχετε δοκιμάσει μέχρι σή-

μερα 

Options

•	 Διερεύνηση της υφιστάμε-
νης κατάστασης

•	 Ανάλυση πιθανοτήτων
•	 Καταγραφή πολλών επι-

λογών
•	 Συζήτηση και προτάσεις

	 Τι άλλο θα μπορούσες να κά-
νεις;

	 Τι θα συμβεί αν αυτό ή εκείνο 
το εμπόδιο πάψει να υφίσταται;

	 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα της κάθε 
επιλογής;

	 Ποιοι παράγοντες θα ληφθούν 
υπόψη για να ζυγίσουμε τις 
επιλογές;
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Will

•	 Σχεδιασμός δράσης
•	 Προσδιορισμός εμποδίων
•	 Σχεδιασμός μέτρων - δη-

μιουργία χρονοδιαγράμ-
ματος

•	 Λήψη απόφασης για τρόπο 
στήριξης

	 Ποια είναι τα επόμενα βήματά 
σας;

	 Ποιο χρονοδιάγραμμα θα ακο-
λουθήσετε;

	 Μπορείτε να προβλέψετε κά-
ποιο εμπόδιο-δυσκολία;

	 Πώς θα διατηρήσετε ένα αρ-
χείο καταγραφής της προόδου 
σας ;

	 Ποια υποστήριξη μπορεί να 
χρειάζεστε;

	 Πώς και πότε μπορείτε να πά-
ρετε αυτή την υποστήριξη;

Πηγή: www.free-management-ebooks.com

Πίνακας 2: Συμβουλές για το μοντέλο GROW

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ GROW

1η Συμβουλή: Εξοικειωθείτε με τον ρόλο σας

Στην παραδοσιακή εφαρμογή του, το μοντέλο GROW υποθέτει ότι ο 
προπονητής δεν είναι ειδικός, όσον αφορά την κατάσταση του «πελά-
τη», και ως εκ τούτου πρέπει να ενεργεί αμερόληπτα, βοηθώντας τον 
να πραγματοποιήσει τις καλύτερες επιλογές. 
Ωστόσο, όταν ένας ηγέτης προπονεί τα μέλη της ομάδας του, συνήθως 
διαθέτει κάποιες ειδικές γνώσεις. Επιπλέον, αποτελεί δική του ευθύνη 
η καθοδήγηση των επιλογών, που θεωρούνται καλύτερες για τον οργα-
νισμό και λιγότερο επιβλαβείς.

Συμβουλή 2: Κάντε πρακτική Coaching στον εαυτό σας

Ένας πολύ καλός τρόπος για την εξάσκηση των προπονητών για τη 
χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου είναι η αντιμετώπιση των προσω-
πικών προκλήσεων και θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν 
άμεση γνώση των πιο χρήσιμων ερωτήσεων, που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε μελλοντικές συνεδρίες.

Συμβουλή 3: Σωστές ερωτήσεις και ενεργητική ακρόαση

Οι δύο πιο σημαντικές δεξιότητες για έναν προπονητή είναι η δυνατό-
τητα διατύπωσης σωστών ερωτήσεων και η προσεκτική ακρόαση. Επι-
πλέον θα πρέπει να αποφεύγονται οι ερωτήσεις κλειστού τύπου και θα 
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον «πελάτη» να κάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της συζήτησης.
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1.4.2. Grow me model 
Μία παραλλαγή του «Grow model» αποτελεί το «Grow me model», το 
οποίο αποτελείται από δύο συμπληρωματικά στοιχεία, την παρακολούθη-
ση και την αξιολόγηση. (Whitmore, 1996)

Σχήμα 6: Το Grow me model

M and E – Monitor and Evaluate: Η παρακολούθηση της πορείας για 
την κατάκτηση του στόχου καθώς και η παράλληλη αξιολόγηση της θε-
ωρείται πολύ χρήσιμη για την επίτευξη του αρχικού στόχου ή τον επανα-
προσδιορισμό του. (Whitmore, 1996; Baker 2006)

1.4.3. Το μοντέλο TGROW
Το μοντέλο TGROW αποτελεί μία παραλλαγή του μοντέλου GROW. O 
Downey θεώρησε ότι το πρωταρχικό στοιχείο που θα πρέπει να τεθεί εί-
ναι το «Θέμα» (topic) της συζήτησης, κάνοντας ταυτόχρονα εκτίμηση του 
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο το άτομο δραστηριοποιείται. Συγκεκρι-
μένα, αντανακλά την ευρύτερη σημασία και την επίδραση των ζητημά-
των στις φιλοδοξίες των προπονούμενων και έτσι καθιστά το μοντέλο πιο 
κατάλληλο για την εφαρμογή του στους οργανισμούς. Για το λόγο αυτό 
πρόσθεσε το ακρωνύμιο Τ. Τα στάδια που ακολουθεί το μοντέλο που προ-
τείνει είναι:

- Topic: Ορισμός του θέματος
- Goals: Καθορισμός στόχων
- Reality: Ανάλυση πραγματικότητας
- Options/obstacles: Διερεύνηση Επιλογών
- Wrap-up: Σχεδιασμός δράσης

Χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές ερωτήσεις σε κάθε ένα από τα 
ανωτέρω στάδια, ο προπονητής μπορεί να δημιουργήσει τον κατάλληλο 
οδηγό για πρόοδο και δράση. Το μοντέλο TGROW προσφέρεται συνήθως 
ως σημείο εκκίνησης για να χτιστεί εμπιστοσύνη. 
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Σχήμα 7: Το μοντέλο TGROW

Η πορεία μπορεί να αποτυπώνεται κυκλικά, ωστόσο υπάρχουν φορές 
που ο πελάτης μπορεί να την οδηγήσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. 
Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι προπονητές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να επιστρέφουν στην ίδια ακολουθία.

ΘΕΜΑ

Πρωταρχικό στάδιο κάθε προπονητικής συνεδρίας αποτελεί ο καθορι-
σμός του θέματος που θα συζητηθεί. Στην περίπτωση που ο προπονού-
μενος γνωρίζει καλά το περιεχόμενο που θέλει να έχει η συζήτηση, τότε 
είναι εφικτή η γρήγορη εστίαση στις ιδιαιτερότητες του ζητήματος. 

Ένας προπονητής δεν εισέρχεται ποτέ σε μια συνεδρία με προκατά-
ληψη και επικριτική στάση για το θέμα, ενώ θα πρέπει να επικεντρώνεται 
στην ατζέντα του πελάτη, επιδεικνύοντας στοιχεία ενεργητικής ακρόα-
σης και αποτελεσματικής ανάκρισης. 

Στην περίπτωση που οι πελάτες χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα 
σχετικά με το θέμα συζήτησης ή διστακτικότητα και εσωστρέφεια, τότε 
με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων, ο προπονητής οφείλει να 
αποσαφηνίσει τους προβληματισμούς του πελάτη και να στοχοθετήσει τη 
συζήτηση. 

Ωστόσο, πολλοί προπονητές για να αποφύγουν ή να προλάβουν τέ-
τοιες καταστάσεις και να είναι προετοιμασμένοι, επιλέγουν να χρησι-
μοποιήσουν μία φόρμα με κατευθυντήριες ερωτήσεις. Επιπλέον, εξίσου 
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χρήσιμη θα μπορούσε να αποβεί μία τηλεφωνική επαφή με τους πελάτες. 
Χρήσιμες ερωτήσεις σε αυτή την ενότητα θα μπορούσε να είναι:

•	 Τι θα θέλατε να συζητήσουμε;
•	 Τι σας απασχολεί σήμερα;
•	 Τί είναι σημαντικό για εσάς;
•	 Πού θα θέλατε να εστιάσουμε σήμερα;
•	 Ποιο είναι το σημερινό θέμα;

Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο είναι ο λεγόμενος «τροχός της ζωής», 
σύμφωνα με τον οποίο ο πελάτης αξιολογεί τον εαυτό του σε μια κλίμακα 
από 1-10 σχετικά με το πόσο ευτυχισμένος ή πόσο ικανοποιημένος είναι 
σε κάθε τομέα της ζωής του, δίνοντας έτσι μία σαφή ένδειξη για το ποια 
θα μπορούσε να είναι τα προβληματικά σημεία. 

Σχήμα 8: Ο «τροχός της ζωής»

ΣΤΟΧΟΙ

Η απόλυτη ικανοποίηση για έναν προπονητή είναι να πετύχει ο πελάτης 
τον στόχο που έχει τεθεί, καθώς και η ταυτόχρονη αναγνώριση της συμ-
βολής του για την εν λόγω επίτευξη. Άλλωστε, αυτός είναι και ο λόγος 
που οι προπονούμενοι στρέφονται πρωταρχικώς στους προπονητές. Ανα-
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ζητούν ένας μέρος που να τους εμπνέει ασφάλεια, χωρίς προκαταλήψεις, 
που θα τους δώσει την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες τους 
και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. 

Ο καθορισμός ενός στόχου για κάθε προπονητική διαδικασία είναι το 
κλειδί για την επίτευξη του τελικού στόχου του πελάτη. Όπως προανα-
φέρθηκε, οι στόχοι πρέπει να είναι SMART (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, 
εφικτοί, ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισμένοι).

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να είναι επιτεύξιμος ένας στόχος, ο προπονητής θα πρέπει να είναι 
σε θέση να εξερευνήσει και να αναλύσει την τωρινή κατάσταση, ώστε να 
αντιληφθεί τον τρόπο που επιδρά στην πρόοδό του και στη στάση-συμπε-
ριφορά, που υιοθετεί. 

Οφείλει να είναι αντικειμενικός, ανοιχτόμυαλος, απαλλαγμένος από 
προκαταλήψεις, προδιαθέσεις, φόβους και ανησυχίες, ώστε να βοηθήσει 
τον προπονούμενο να αντιληφθεί την κατάσταση, όπως πραγματικά είναι 
και όχι όπως θα ήθελε να είναι. Αντικρύζοντας την πραγματική κατάστα-
ση, μπορούν και οι δύο πλευρές, με κοινή λογική, να εξετάσουν τις σκέ-
ψεις και τις ενέργειες, που επηρεάζουν την υλοποίηση του στόχου. 

Όπως συμβαίνει σε όλη τη διαδικασία της προπόνησης, κλειδί αποτε-
λεί η σωστή χρήση ερωτήσεων, όπως:

•	 Ποια είναι η παρούσα κατάσταση (με περισσότερες λεπτομέρειες);
•	 Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα για να πετύχετε τους στόχους σας;
•	 Τι μέσα διαθέτετε για να τους πετύχετε;
 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Μόλις επιτευχθεί η όσο το δυνατόν σαφέστερη κατανόηση του θέματος, 
ακολουθεί η μετάβαση στο επόμενο στάδιο και η αναζήτηση εναλλακτι-
κών επιλογών. Ο καταιγισμός ιδεών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για να 
μπορέσει ο πελάτης να εστιάσει στην καταλληλότερη. 

Στο στάδιο αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν ερωτήσεις όπως: 
•	 Τι θα μπορούσατε να κάνετε;
•	 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της κάθε επιλογής 

σας;
•	 Ποιο από τα δύο θα επιλέγατε;
•	 Ποιο από τα δύο σας εμπνέει περισσότερο;
 

ΔΡΑΣΗ

Το τελικό στάδιο του μοντέλου TGROW ωθεί τον πελάτη να καθορίσει την 
πορεία προς τα εμπρός και στη συνέχεια, να κατανοήσει και να αποδε-
χθεί τις ενέργειες και τις αποφάσεις, που πρέπει να ληφθούν. 

Ακολουθώντας το μοντέλο TGROW ο προπονητής μπορεί να υποστη-
ρίξει τον πελάτη να λάβει αποφάσεις που βασίζονται στην αλήθεια, την 
ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη.
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1.4.4. De Bono’s Six Hats Exercise 
Η μεθοδολογία «Six Thinking Hats» αναπτύχθηκε από τον Edward de 
Bono με σκοπό να βοηθήσει τους ανθρώπους να εξασκήσουν τη σκέψη 
τους με διαφορετικούς τρόπους. Το βασικό εργαλείο είναι μια συλλογή 
από έξι συμβολικά καπέλα σε διάφορα χρώματα, που αντιπροσωπεύουν 
δύο διαφορετικά πλαίσια, το μυαλό και τις συναισθηματικές καταστάσεις. 
Ο σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να κατευθύνει τις διαδικασί-
ες σκέψης, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διευρύνουν το μυαλό τους 
προς όλες τις κατευθύνσεις, αποδεχόμενοι παράλληλα ως έγκυρους 
όλους τους διαφορετικούς τύπους σκέψης. 

Τα καπέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια συγκεκριμένη ακο-
λουθία, ώστε να προάγουν την συλλογική σκέψη. Για παράδειγμα, η κάθε 
ομάδα φοράει το αντίστοιχο καπέλο, ανάλογα με την περίσταση:

Λευκό (ενημερωτικό): 
καθορισμός στόχων, διατύπωση ερωτή-
σεων, αναζήτηση πληροφοριών

Κόκκινο (διαισθητικό):
άντληση συναισθημάτων, αυθορμητισμός 

Μαύρο (συντηρητικό):
εκτίμηση αδυναμιών, κινδύνων, αναγνώ-
ριση δυσκολιών

Κίτρινο (εποικοδομητικό):
θετική σκέψη και αισιοδοξία, αναζήτηση 
οφελών

Πράσινο (δημιουργικό):
διερεύνηση δυνατοτήτων, νέων ιδεών, 
εναλλακτικών λύσεων
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Μπλε (αναστοχασμού): 
δόμηση της διαδικασίας της σκέψης, πα-
ροχή εστίασης

•	 Βήμα 1: Διερεύνηση των κρίσιμων περιστατικών (άσπρο καπέλο)
•	 Βήμα 2: Καταιγισμός ιδεών για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος 

(πράσινο καπέλο)
•	 Βήμα 3: Απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων (κίτρινο καπέλο) και 

των μειονεκτημάτων (μαύρο καπέλο) 
•	 Βήμα 4: Ανταλλαγή απόψεων και διαισθήσεων για τις εναλλακτι-

κές λύσεις (κόκκινο καπέλο)
•	 Βήμα 5: Σύνθεση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας (μπλε κα-

πέλο)

1.4.5. Το μοντέλο STEER 
Το μοντέλο Steer, όμοια με το tgrow είναι προσανατολισμένο στα καθή-
κοντα και έχει τη βάση του στον κόσμο του αθλητισμού. Διαφέρει από τα 
υπόλοιπα μοντέλα, εφόσον περιλαμβάνει την επίδειξη του τρόπου υλο-
ποίησης ενός συγκεκριμένου ζητήματος από τον προπονητή.

Σχήμα 9: Το μοντέλο Steer

Το παραπάνω ακρωνύμιο περιλαμβάνει τον εντοπισμό των αναγκών 
της προπονητικής διαδικασίας, την προσαρμογή του περιεχομένου της 
προπονητικής για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων, την εξήγηση 
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και την επίδειξη του τρόπου υλοποίησης του έργου, την ενθάρρυνση του 
ατόμου, καθώς και την επανεξέταση της προόδου του κατά τη διάρκεια 
και μετά την ολοκλήρωση της μάθησης.

1.4.6. Tο διαυγές μοντέλο (The clear model) 
Το διαυγές μοντέλο προπόνησης αναπτύχθηκε από τον Peter Hawkins 
στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και αποτελεί και αυτό μία παραλλαγή 
του μοντέλου GROW. Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργεί με την παρα-
δοχή ότι το κάθε άτομο προχωράει στη ζωή του χωρίς να κοιτάει πίσω, 
ακολουθώντας με σαφήνεια το ταξίδι, που έχει ξεκινήσει. Κατά την προ-
πονητική διαδικασία ο πελάτης έχει τον απαιτούμενο χρόνο να εκτιμήσει 
το σημείο εκκίνησης και να διερευνήσει την επιθυμητή κατάσταση, στην 
οποία θέλει να φτάσει. Με την βοήθεια του προπονητή θέτει τους στό-
χους, αντιλαμβάνεται καλύτερα την αξία τους και την κινητήρια δύναμή 
του και καθορίζει την πορεία που θα ακολουθήσει (Blessing, 2016).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ενώ το μοντέλο μπορεί να 
φαίνεται γραμμικό η προπονητική διαδικασία συμβαίνει σπάνια με τρόπο 
συστηματικό. Το CLEAR μοντέλο παρέχει ένα πλαίσιο, εντός του οποίου 
αναπτύσσεται μία συζήτηση, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να με-
ταβαίνουν από το ένα στάδιο στο άλλο. 

Τα στάδια που ακολουθεί το μοντέλο, όπως προκύπτει και από τα αρ-
χικά της λέξης είναι: 

Σχήμα 10: Το CLEAR μοντέλο

Το μοντέλο ξεκινάει με τον καθορισμό των επιθυμητών αποτελεσμά-
των, τον προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, καθώς 
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και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η διαδικασία μπορεί να απο-
φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η σωστή 
εστίαση στο στόχο. Μετά την επίτευξη του κάθε στόχου, απαιτείται εκ 
νέου ανάθεση. 

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την ενεργητική ακρόαση, ώστε να 
κατανοηθεί η κατάσταση. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην προ-
σπάθεια των ατόμων να συνειδητοποιήσουν τις παραδοχές και τα κίνη-
τρα, που οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές.

Στο στάδιο της εξερεύνησης ο προπονητής θα προσπαθήσει να διευ-
ρύνει την γκάμα των παρεμβάσεων με απώτερο σκοπό τη «στροφή στην 
αίθουσα,» η οποία θα βοηθήσει τον προπονούμενο να συνδεθεί συναι-
σθηματικά με την αναγκαία αλλαγή συμπεριφοράς ή νοοτροπίας.

Στο στάδιο της δράσης, η διαδικασία κινείται προς συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις, αφού πλέον έχει διατυπωθεί η πορεία προς τα εμπρός. Εί-
ναι συχνά χρήσιμο να γίνεται μία «πρόβα». Σε αυτό το στάδιο, ζητούνται 
στοιχεία, όπως «που», «τι», «όπου», «πότε» και «πώς». Αποφεύγεται η 
χρήση του «γιατί» στις ερωτήσεις.

Το στάδιο της αναθεώρησης περιλαμβάνει την ανακεφαλαίωση των 
δράσεων, που συμφωνήθηκαν και τη συνολική έκβαση της συνομιλίας. 
Είναι μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το τι ήταν χρήσι-
μο, τι ήταν προκλητικό - ενοχλητικό και πώς θα επιθυμούσαν να είναι μια 
μελλοντική συζήτηση. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για τον προπονητή, ο 
οποίος μπορεί να ζητήσει ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσμα-
τικότητα του σχεδίου δράσης.

1.4.7. Επικέντρωση στην λύση (Solution focus coaching) 
Η τεχνική της στόχευσης στη λύση, των Insoo Kim Berg και Steve de 
Shazer, εστιάζει στο «τι πηγαίνει καλά» και όχι στο «τι προκάλεσε το πρό-
βλημα». Οι προπονητές, μέσω της επικέντρωσης στην εξεύρεση λύσεων 
και όχι της ανάλυσης προβλημάτων, μπορούν να προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στους πελάτες, όσον αφορά την επίτευξη γρήγορης και θεαμα-
τικής προόδου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των συζητήσεων 
coaching.

Στο Coaching που επικεντρώνεται στην λύση, οι ερωτήσεις τίθενται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εστιαστεί η προσοχή του πελάτη στις λύσεις. Αντί 
να συζητάει τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ο προπονητής διερευνά 
με τον πελάτη τους επιθυμητούς στόχους, τις εξαιρέσεις, που οδήγησαν 
στην επιτυχία στο παρελθόν και τις πιθανές λύσεις, καθώς επίσης και 
τους υφιστάμενους πόρους.

Τρία στάδια για την επίτευξη λύσεων

Στο πρώτο στάδιο, οι πελάτες συζητούν για το επιθυμητό μέλλον και τις 
αλλαγές, που θα ενισχύσουν την επίτευξη του. Η φάση καθορισμού του 
στόχου είναι ίδια, όπως και στις άλλες προσεγγίσεις της προπονητικής 
διαδικασίας, ωστόσο η προσοχή εστιάζεται στην χρονικό σημείο, που θα 
επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 
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Ο πελάτης περιγράφει λεπτομερέστερα το όραμα του για το μέλλον, ενώ 
δεν ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα.

Στο δεύτερο στάδιο, οι πελάτες και ο προπονητής συζητούν για το 
πρόσφατο παρελθόν, αναζητώντας ενδείξεις με βάση τις αλλαγές, που 
συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με το τι ήδη 
λειτουργεί καλά. 

Στο τρίτο στάδιο, οι πελάτες προσπαθούν να θέσουν σε εφαρμογή, 
όσα έχουν συζητηθεί μέχρι την παρούσα φάση. Συνήθως, προηγείται μία 
πειραματική φάση, η οποία περιλαμβάνει ήσσονος σημασίας αλλαγές 
στις καθημερινές δραστηριότητες. 

Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται;
1. Συστηματικές Ερωτήσεις

•	 Είναι ένας τρόπος για την αναζήτηση διαφορών:
•	 «Τι διαφορετικό έχετε κάνει για να φτάσετε στη λύση;”
•	 «Τι πόρους χρησιμοποιήσατε για να φτάσετε στην λύση;”
•	 «Πώς θα αναγνωρίσετε ότι έχετε φτάσει στη λύση;”
•	 «Τι άλλο;» είναι ένα πολύ χρήσιμο ερώτημα, δεδομένου ότι προ-

σφέρει πρόσθετες επιλογές στον πελάτη, που δεν έχουν συζητηθεί
•	 Το ερώτημα “Γιατί” πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ, καθώς 

ωθεί τον πελάτη πίσω στην προβληματική κατάσταση

2. Κυκλικές Ερωτήσεις
Αποτελεί ένα τρόπο εκτίμησης των απόψεων των τρίτων προσώπων για 
το πρόβλημα του πελάτη, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η επιλεχθείσα 
λύση είναι κατάλληλη και για τα άλλα άτομα, που εμπλέκονται στο πρό-
βλημα. 

•	 Πώς θα το έκανε το άλλο πρόσωπο;
•	 Πώς θα το αντιλαμβανόταν;
•	 Τι θα έλεγε;

3. Κλίμακες
Είναι ένας τρόπος για τη θέσπιση μετρήσεων σε μία συγκεκριμένη και 
συνήθως μη ανιχνεύσιμη - παράμετρο. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, 
πού βρίσκεσαι; Που θέλεις να φτάσεις; Πώς μπορώ να αναγνωρίσω ότι 
έχω φτάσει εκεί; κλπ. 
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Σχήμα 11: Κλίμακα (Solution focus coaching)

Ένα είδος μοντέλου εστιασμένο στη λύση είναι το OSCAR.

1.4.8. Το μοντέλο OSCAR 
Το μοντέλο OSCAR αναπτύχθηκε από τους Paul Jackson & Mark 
McKergow (2002), οι οποίοι εστίασαν περισσότερο στην εύρεση λύσε-
ων. Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται μία λίστα ελέγχου, η οποία επι-
τρέπει την καταγραφή της προπονητικής διαδικασίας. Με τη χρήση του 
μοντέλου, ο προπονητής εστιάζει την προσοχή του στη λύση και όχι στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων. Αντί να συζητούν τις δυσκολίες, επικε-
ντρώνονται σε ό, τι λειτουργεί σωστά μέχρι σήμερα. Κάθε συνεδρία που 
ακολουθεί αυτό το μοντέλο διερευνά:

•	 επιθυμητούς στόχους
•	 εξαιρέσεις που οδήγησαν σε επιτυχημένα αποτελέσματα στο πα-

ρελθόν 
•	 λύσεις και υφιστάμενους πόρους

Σχήμα 12: Το μοντέλο OSCAR
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OUTCOME – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σύμφωνα με το παραπάνω ακρωνύμιο, τα αποτελέσματα (Outcome) δεν 
αφορούν μόνο το σκοπό της προπονητικής, αλλά σχετίζονται κυρίως με 
τη διαφορά, που επιδιώκει να δει ο προπονητής και να πετύχει ο προπο-
νούμενος, η οποία απορρέει από την προπονητική διαδικασία. Ειδικότερα 
αφορούν:

•	 Τους στόχους που επιθυμεί να πετύχει ο προπονούμενος (βραχυ-
πρόθεσμους – μεσοπρόθεσμους – μακροπρόθεσμους)

•	 Τι θέλει να κερδίσει από την ίδια τη διαδικασία
•	 Χρησιμότητα της γνώσης που απέκτησε
•	 Το επιθυμητό σενάριο που επιδιώκει ο προπονούμενος

SCALING - ΚΛΙΜΑΚΑ

Στο στάδιο αυτό ο προπονούμενος καλείται να αξιολογήσει την τρέχουσα 
κατάσταση και το πόσο κοντά είναι στην επίτευξη του επιθυμητού αποτε-
λέσματος με μία κλίμακα 0-10. Στην προπονητική διαδικασία, με τη χρή-
ση της συγκεκριμένης κλίμακας, συνήθως παρατηρείται ότι η παρούσα 
κατάσταση σπανίως βαθμολογείται με 0 και ότι σημειώνεται μια μικρή 
πρόοδος ήδη από το αρχικό στάδιο της προπονητικής.

Οι ερωτήσεις που αφορούν αυτό το στάδιο είναι οι εξής:
•	 Με βάση μία κλίμακα από το 0 – 10, σύμφωνα με την οποία το 0 

αντιπροσωπεύει το λιγότερο επιθυμητό και το 10 το πιο επιθυμητό 
μέλλον, πώς θα βαθμολογούσατε την τωρινή σας κατάσταση;

•	 Αν το 0 υποδηλώνει μηδενική επίτευξη και το 10 απόλυτη κατάκτη-
ση του στόχου, σε ποιο σημείο της κλίμακας τοποθετείτε τον εαυτό 
σας σήμερα;

•	 Βρίσκεστε στο σημείο «Ν» τώρα. Τι κάνατε για να φτάσετε εδώ;
•	 Πώς αντιληφθήκατε ότι θα έπρεπε να μεταβείτε στο «Ν+1»;

CHOICES & CONSEQUENCES - ΕΠΙΛΟΓΕΣ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εφόσον έχει σχηματιστεί η πλήρης εικόνα της παρούσας κατάστασης σε 
σχέση με την επιθυμητή, το επόμενο βήμα αφορά τις απαραίτητες ενέρ-
γειες και τα εφόδια που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου. Το λε-
γόμενο «know-how» αφορά τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τα προσόντα και 
τα χαρακτηριστικά, που θα βοηθήσουν τον προπονούμενο να κατακτήσει 
τον στόχο του. Στη φάση αυτή εξετάζονται οι προτεινόμενες λύσεις, ώστε 
να βρεθεί η βέλτιστη, έχοντας όμως επίγνωση των συνεπειών των συγκε-
κριμένων πράξεων. 

•	 Οι ερωτήσεις που αφορούν αυτό το στάδιο είναι οι εξής:
•	 Πόση δύναμη διαθέτετε;
•	 Τι σας βοηθάει να δουλεύετε (αποδίδετε) στο σημείο που είστε 

τώρα (σημείο «Ν» στην κλίμακα) σε σχέση με τη χειρότερη από-
δοσή σας (0 στην κλίμακα);

•	 Ποιες πρόσφατες γνώσεις έχουν αποβεί χρήσιμες;
•	 Ποιες πρόσφατες δεξιότητες έχουν αποβεί χρήσιμες;
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•	 Ποιες πηγές χρησιμοποιείτε;
•	 Ποιες ενέργειες πραγματοποιήσατε για να το πετύχετε; Πώς το κά-

νατε;

AFFIRM - ACTION - ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΡΑΣΗ

Η επιβεβαίωση και δράση (Affirm and action) αφορούν την παροχή θετι-
κής ανατροφοδότησης στον προπονούμενο καθώς και την υπόδειξη των 
δράσεων για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, αντίστοι-
χα. Στο σημείο αυτό δηλαδή, η διαδικασία επικεντρώνεται στην επιλογή 
αυτή που ήδη λειτουργεί θετικά και στις ενέργειες, που ο προπονητής 
οφείλει να εκτελέσει περαιτέρω για να αντιμετωπίσει το εμπόδιο που έχει 
προκύψει. 

Σχετικές ερωτήσεις και προτάσεις που διατυπώνονται:
•	 Τι ενέργειες έχουν ήδη γίνει για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλε-

σμα;
•	 Αν το Χ έχει επιτευχθεί, ποιο είναι το Ψ, που θα μπορούσε να το 

κάνει καλύτερο; 
•	 Η αντίδρασή σας στη συγκεκριμένη κατάσταση με βάση τον τρόπο 

που την περιγράφετε ήταν εξαιρετική, εφόσον….
•	 Η εστίασή σας σε όλη τη διάρκεια θα πρέπει να είναι σχετική με τα 

επόμενα βήματα, ώστε να καταλήξει σε ένα σχέδιο δράσης.

REVIEW - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Όπως υποδηλώνει και η ίδια η λέξη, στη φάση αυτή, προπονητής και προ-
πονούμενος αναθεωρούν την κατάσταση. Επανεξετάζουν τα δεδομένα 
και αναζητούν τρόπους βελτίωσης της δράσης, που έχει επιλεχθεί.

Σχετικές ερωτήσεις είναι οι εξής:
•	 Τι είναι καλύτερο;
•	 Με ποιο τρόπο πραγματοποιήσετε μια επιτυχής αλλαγή;
•	 Τι θεωρείτε ότι θα αλλάξει στη συνέχεια;

Σχήμα 13: Η πορεία που ακολουθείται με βάση το μοντέλο OSCAR
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Το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο βασίζεται στην εξεύρεση λύσεων 
διαφέρει από τις προσεγγίσεις, που βασίζονται στο ίδιο το πρόβλημα. Κα-
ταρχήν, συμβάλλει στον καθορισμό του επιδιωκόμενου στόχου, εφόσον 
εστιάζει στις απαραίτητες αλλαγές και όχι στην περιγραφή και εκτίμηση 
του προβλήματος. Επιπλέον, επικεντρώνεται στις βελτιώσεις που ο προ-
πονητής επισημαίνει και όχι στις δυσκολίες.

Σχήμα 14: Αρχές της εστιασμένης στη λύση προπονητικής

Πηγή: www.free-management-ebooks.com

1.4.9.  Η χρήση των ιστοριών στο Coaching (The storytelling 
coach) 

Είναι ευρέως γνωστή η μεγάλη επιρροή, που μπορεί να έχει µία καλή 
ιστορία. Oι ιστορίες και η τέχνη του storytelling μπορεί να αποτελέσουν 
για τους προπονητές ένα σημαντικό μέσο πειθούς, σύνδεσης με τους πε-
λάτες, βελτίωσης της μεταδοτικότητά τους, έμπνευσης, επικοινωνίας και 
παρακίνησης των ατόμων. 

Το μοντέλο αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό και εύκολο εργαλείο που 
έχει αποδειχτεί πολύτιμο για όσους θέλουν να αναπτύξουν αποτελεσμα-
τικές δεξιότητες παρουσίασης θεμάτων µε την χρήση ιστοριών, µε απώ-
τερο σκοπό την παρακίνηση και ενεργοποίηση για δράση. 
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Το συγκεκριμένο μοντέλο προπονητικής δεν είναι από τα πιο συνή-
θη, εφόσον, έχει σχεδιαστεί για τον συγκεκριμένο τομέα της αφήγησης. 
Αναπτύχθηκε από Doug Lipman, ο οποίος το χώρισε σε τέσσερα μέρη: 
ΑΚΟΥΩ, ΕΚΤΙΜΩ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ, ΡΩΤΩ.

Τα εννέα βήματα της χρήσης ιστοριών είναι: 

1. Ρυθμίστε τη σκηνή
Δημιουργήστε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η ιστορία. Τι 
πρέπει να ξέρετε για το χρόνο, τον τόπο, την ατμόσφαιρα και τις συνθή-
κες της ιστορίας, ώστε να σχηματιστεί η πλήρης έννοια του όρου; Σκε-
φτείτε χρησιμοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις (McDermott, Ι, Jago, W, 
2001).

2. Ξεκινήστε το ταξίδι
Ποιος είναι ο στόχος ή το έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί; 

3. Εισάγετε τους χαρακτήρες
Σε περίπτωση συμμετοχής και άλλων ατόμων στην ιστορία, ακολουθεί η 
λεπτομερής περιγραφή τους, με σκοπό την συσχέτιση με αυτούς. 

4. Αντιμετωπίστε το Εμπόδιο
Κάτι ή κάποιος βρίσκεται στο δρόμο σας ή εμποδίζει την πρόοδό σας; Τι 
είναι αυτό; Βεβαιωθείτε ότι το εμπόδιο είναι σαφώς καθορισμένο. Αν δεν 
υπάρχει εμπόδιο, τότε η ιστορία δεν είναι δυνατή. 

5. Ξεπεράστε το εμπόδιο
Πώς να ξεπεράσετε το εμπόδιο; Αναλύστε τη σκέψη σας. Οργανώστε την 
εξέλιξη των σκέψεων, των αποφάσεων, των αντιδράσεων και των ενερ-
γειών σας με ένα γραμμικό τρόπο. 

6. Επίλυση ιστορίας
Επιλύστε τυχόν εκκρεμότητες.

7. Καθορίστε την ουσία
Ποιο είναι το δίδαγμα της ιστορίας; Να είναι συνοπτικό - ένα σημείο για 
κάθε ιστορία. Χρησιμοποιήστε μια φράση που σας καλύπτει, όταν αναφέ-
ρεστε σε αυτό. 

8. Θέστε ερώτημα
Εσύ τι λες; Μήπως θα πρέπει να; 

9. Επαναλάβετε το δίδαγμα
Χρησιμοποιήστε μια φράση σας, που συμπληρώνει την ιστορία
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1.4.10. To Μοντέλο της 7πλευρης εποπτείας 
Το «Μοντέλο της 7πλευρης εποπτείας» (The 7 eyed supervision model) 
είναι ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα, το οποίο καθορίζει αυτό που «γίνε-
ται» στην εποπτεία. 

Το ICF ορίζει την Εποπτεία στο Coaching (Coaching Supervision) ως 
εξής: «Η Εποπτεία στο Coaching λαμβάνει μέρος όταν ένας coach με-
ταφέρει κατά περιόδους τις εργασιακές του εμπειρίες στον Επόπτη του, 
προκειμένου, μέσω του αναστοχαστικού διαλόγου και της συνεργατικής 
μάθησης, να πετύχει ανάπτυξη προς όφελος του ιδίου και των πελατών 
του».

Πρόκειται για «μια τυπική διαδικασία επαγγελματικής υποστήριξης, η 
οποία εξασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη του coach και την αποτελεσματι-
κότητα των πρακτικών που χρησιμοποιεί, μέσα από τον διαδραστικό προ-
βληματισμό, την ερμηνευτική αξιολόγηση και την ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας» (Bachkirova, Stevens και Willis, 2005). Μέσω της εποπτείας «ένας 
προπονητής, με τη βοήθεια ενός επόπτη, μπορούν να κατανοήσουν κα-
λύτερα το “σύστημα του πελάτη” και τον εαυτό τους ως μέρος του “συ-
στήματος πελάτη-προπονητή” και με τον τρόπο αυτό να αναπτύξουν την 
τέχνη τους» (Hawkins και Smith 2006). Αποτελεί μια δομημένη επίσημη 
διαδικασία για προπονητές, που μπορεί να αποτελέσει πηγή της οργανω-
τικής μάθησης. Η εποπτεία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μία διαδικασία 
με τρεις άξονες: 

Προβληματισμός, Εμβάθυνση και Υποστήριξη. 
Η Εποπτεία παρέχει ένα προστατευμένο και πειθαρχημένο χώρο, 

εντός του οποίου ο προπονητής μπορεί να προβληματιστεί σχετικά με τις 
ιδιαίτερες καταστάσεις των πελατών του. Μέσω της εποπτείας προσφέ-
ρεται μια πλουσιότερη και ευρύτερη ευκαιρία υποστήριξης και ανάπτυξης 
στον coach. Ο coach εστιάζει περισσότερο σε αυτά που συμβαίνουν κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας και στις σφαίρες εκείνες, που το προσωπικό 
μπορεί να παρεμβαίνει στο επαγγελματικό (Bluckert 2005).

Οι ορισμοί αυτοί συμφωνούν στο ότι:
•	 Η εποπτεία είναι μια τυπική διαδικασία.
•	 Είναι διαπροσωπική σχέση και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 

ένας - προς - έναν ή ομαδικά. 
•	 Ο προβληματισμός σχετικά με τις “διεργασίες” του πελάτη κατέχει 

κεντρική θέση στην εποπτεία.
•	 Οι στόχοι του περιλαμβάνουν τη βελτίωση της προπονητικής δια-

δικασίας.

Η εποπτεία έχει καθιερωθεί σε πολλά επαγγέλματα, όπως ψυχολο-
γία, κοινωνική εργασία, νοσηλευτική, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. 
Η εποπτεία στο Coaching αναγνωρίζεται μεν όλο και περισσότερο ως ένα 
πολύτιμο εργαλείο από τους προπονητές, εξακολουθεί δε να μην εφαρ-
μόζεται από τους περισσότερους.

Μέσω του διαλόγου, των δημιουργικών παρεμβάσεων και της συνερ-
γατικής μάθησης, οι προπονητές, κατά τη διάρκεια της εποπτείας εμβα-
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θύνουν σε όλους τους τομείς της πρακτικής τους. Η εποπτεία μπορεί, για 
παράδειγμα, να τους δώσει τη δυνατότητα να σκεφτούν υπό την πίεση 
ενός ηθικού διλήμματος, να διαχειριστούν τα όρια τους και να λειτουργή-
σουν καλύτερα σε ένα «κρίσιμο περιστατικό». Ο προπονητής μπορεί να 
εξερευνήσει τις πτυχές της προσωπικής του ανάπτυξης, ώστε να εμβαθύ-
νει στις πρακτικές που χρησιμοποιεί, επεκτείνοντας το φάσμα τους κατά 
το δυνατότερο. 

Στην Εποπτεία εφαρμόζεται το 7-eyed model, βάσει του οποίου δίνε-
ται έμφαση στον πελάτη, στις παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα, στη σχέ-
ση coach-coachee, στον coach, στη σχέση επόπτη-εποπτευόμενου, στον 
επόπτη και στα διάφορα συστήματα.

Το 7-Eyed μοντέλο της εποπτείας, το οποίο αναπτύχθηκε το 1980 από 
τους Peter Hawkins και Robin Shohet, αρχικά έγινε γνωστό ως «Double-
Matrix», ενώ αργότερα μετονομάστηκε σε 7-Eyed Model (Inskipp και 
Proctor, 1995). Το συγκεκριμένο μοντέλο παρέχει ουσιαστικά ένα πλαίσιο 
για τη διαδικασία της εποπτείας, αναδεικνύονται παράλληλα τη συστημι-
κή της φύση. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι δύο μήτρες - η 
σχέση πελάτη-προπονητή και η σχέση προπονητή-επόπτη, ο τρόπος με 
τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους και ο τρόπος που όλοι αλληλεπιδρούν 
μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα.

Σχήμα 15: Το 7-Eyed μοντέλο της εποπτείας

Πηγή: (Hawkins & Shohet, 2012)
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Στο παραπάνω σχήμα καθορίζονται οι 7 περιοχές, στις οποίες επικε-
ντρώνεται η προσοχή:

1.   Το Σύστημα του πελάτη: Εστίαση στην κατάσταση του πελάτη, στον 
προβληματισμό του, τον τρόπο παρουσιάζει τα θέματα που τον απα-
σχολούν και τις επιλογές που κάνει.

2.  Οι παρεμβάσεις του προπονητή: Εστιάζει στις παρεμβάσεις που 
έκανε ο προπονητής, τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο τις έκανε, 
και ό, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει.

3.  Η σχέση μεταξύ του προπονητή και πελάτη: Η εστίαση αφορά τις συ-
νειδητές και ασυνείδητες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του προπονητή 
και του πελάτη, έτσι ώστε ο προπονητής να κατανοήσει καλύτερα τη 
σχέση προπονητικής.

4.  Ο Προπονητής: Εστίαση στην εμπειρία του προπονητή ως μέσο για 
την καταγραφή των συμβάντων κάτω από την επιφάνεια του συστή-
ματος του πελάτη.

5.  Η παράλληλη διαδικασία: Επικεντρώνεται σε αυτό που ο προπονη-
τής έχει απορροφήσει από το σύστημα του πελάτη και τον τρόπο, 
που μπορεί να μεταφερθεί στη σχέση μεταξύ του προπονητή και 
επόπτη.

6.  Αναστοχασμός του Επόπτη: Εστίαση στην εμπειρία του επόπτη με 
τον προπονητή και το τον τρόπο, που αυτή μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για να ρίξει φως στη σχέση του προπονητή / πελάτη.

7.  Το ευρύτερο πλαίσιο: Εστίαση στο ευρύτερο οργανωτικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό, ηθικό, και συμβατικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβά-
νει χώρα η επιτήρηση.

Στις περιοχές 1-3, η εποπτεία σχετίζεται με την ίδια την προπονητική 
συνεδρία - το περιεχόμενό της, τις παρεμβάσεις και τη δυναμική της σχέ-
σης, που έχει αναπτυχθεί.

Σε περιοχές 4-6, η εποπτεία σχετίζεται με την προπονητική συνεδρία, 
όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην “εδώ και τώρα” εμπειρία της εποπτεί-
ας.

1.4.11. Positive Coaching Model 
Το Positive Coaching Model (θετικό προπονητικό μοντέλο) στηρίζεται σε 
μια περισσότερο ψυχολογική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τη συ-
μπερίληψη της κοινωνικής υποστήριξης και τη θετική ενίσχυση.
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Σχήμα 16: Το Positive Coaching Model

Σύμφωνα με το παραπάνω ακρωνύμιο, οι προπονητές ενθαρρύνουν 
τους προπονούμενους να θέτουν σαφείς και ξεκάθαρους στόχους. Επι-
πλέον, ο ρόλος των προπονητών είναι να βοηθήσουν τους προπονούμε-
νους να αποκτήσουν μια πιο ολιστική εικόνα της κατάστασής τους. Στη 
συνέχεια τους ενθαρρύνουν να διαμορφώσουν ένα σχέδιο υλοποίησης 
των στόχων τους και να αποκτήσουν μια ακριβή εικόνα των επιδιώξεων 
τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό οι προπονούμενοι να αποτελούν μέλη 
ενός δικτύου υποστήριξης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυ-
σκολίες και να πετύχουν ευκολότερα τους στόχους τους. Τέλος, οι προ-
πονητές θα πρέπει να θέτουν βραχυπρόθεσμους στόχους, που θα συμ-
βάλλουν στην ολοκλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων των προπο-
νούμενων, μέσω μιας τακτικής ανατροφοδότησης σχετικά με την πρόοδό 
τους. (Libri, 2004)

1.4.12. Coaching  βάσει στοιχείων (Evidence Based Coaching)  
To Coaching βάσει στοιχείων (evidence based) ξεκίνησε να χρησιμο-
ποιείται επίσημα ως όρος τον Νοέμβριο του 2003, στο πρώτο επίσημο 
Συμπόσιο για την προπονητική (ICF), με εισηγητή τον Dr Antony Grant 
(2006). Σύμφωνα, με άλλους επιστήμονες ο όρος αναπτύχθηκε για πρώ-
τη φορά από την ιατρική και έκτοτε επηρέασε και άλλους τομείς (Stober, 
Wildflower & Drake, 2006, Sackett, Haynes, Guyatt, & Tugwell, 1996). Με 
το Coaching βάσει στοιχείων επιχειρήθηκε η σύνδεση της θεωρητικής 
και εμπειρικής έρευνας των κλάδων των κοινωνικών επιστημών και της 
ψυχολογίας. 

Αυτό που φαίνεται να απασχολούσε η χρήση του όρου είναι ο “τόπος 
συνάντησης” της πρακτικής με την επιστημονική απόδειξη. Σύμφωνα με 
τους Sacket et al (1996), η χρήση της Evidence based πρακτικής στην ια-
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τρική αποσκοπούσε στην ευσυνείδητη, σαφή και συνετή χρήση των απο-
δείξεων για την καλύτερη λήψη αποφάσεων, αναφορικά με την φροντίδα 
των ασθενών, το οποίο ουσιαστικά σήμαινε την ενσωμάτωση των επιμέ-
ρους στοιχείων, που προέρχονται από την κλινική εμπειρία, στα κλινικά 
στοιχεία που προκύπτουν από τη συστηματική έρευνα. 

Μέσα στον ορισμό αυτό μπορούν να διακριθούν τρία βασικά χαρακτη-
ριστικά της πρακτικής. Καταρχήν, απαιτείται από τον ασκούμενο να χρη-
σιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την διαθέσιμη γνώση στον 
τομέα του. Δευτερευόντως, ο προπονητής πρέπει να ενσωματώσει αυτή 
τη γνώση στην δική του εμπειρία. Τρίτον, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη και να προσαρμόζονται στην κατάσταση του κάθε πε-
λάτη. Και τα τρία συστατικά αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις, ώστε 
να μπορεί μια προπονητική παρέμβαση να θεωρείται ολοκληρωμένη. 

Η διαδικασία της προπονητικής βάσει στοιχείων εξελίσσεται σε πέ-
ντε στάδια: 1) την μορφοποίηση των βιβλιογραφικών ερωτημάτων, 2) την 
απόδοση τους στα έξι βιβλιοθηκονομικά πεδία, 3) την αναζήτηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας, 4) την εκτίμηση των αποτελεσμάτων, 5) την προ-
σαρμογή στην εκάστοτε περίπτωση. Οι πηγές τεκμηρίωσης προκύπτουν 
με διάφορες μεθόδους, όπως οι Τυχαιοποιημένες Ελεγχόμενες Δοκιμα-
σίες, οι Μετα-αναλύσεις και οι Ομαδικές έρευνες.

Ο Grant (2006) έπλασε τη φράση «coaching βάσει στοιχείων» για να 
κάνει αισθητή τη διάκριση της από την απλή διαδικασία της προπονητι-
κής, η οποία κατά την γνώμη του στηρίζεται σε μία ευρύτερη θεωρητική 
και εμπειρική γνώση, σε αντίθεση με την προπονητική βάσει στοιχείων, 
η οποία αναπτύχθηκε από το είδος της προσωπικής ανάπτυξης. Με την 
χρήση της ο προπονητής μπορεί να:

•	 αντλήσει τεκμηρίωση και να διορθώσει την πορεία του, 
•	 να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησι-

μοποιεί
•	 να παρέχει ασφάλεια και λύσεις
•	 να σχεδιάζει καλύτερα τις δράσεις του

Ο Rushall (2003) με τη σειρά του, την περιγράφει ως “μία περιορι-
σμένη και σχετικά σπάνια μορφή της προπονητικής, βάσει της οποίας 
προκύπτει μία συσσωρευμένη γνώση για την εφαρμογή τεκμηριωμένης 
προπονητικής, που θα μπορεί να επαληθεύεται με αντικειμενικά και δο-
μημένα κριτήρια. 

Η προπονητική βάσει στοιχείων αντλεί ποικίλα χαρακτηριστικά και με-
θόδους, όχι μόνο από την ιατρική, αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες 
και ιδίως από τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να μαθαίνουν 
και να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ατομικά, συναι-
σθηματικά, κοινωνικά, αλλά και σε οργανωμένα πλαίσια. 

Η ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων στην προπονητική στόχευε κατά 
κύριο λόγο στην απόδειξη μιας υποκειμενικής παραδοχής-υπόθεσης και 
την μετάφρασή της σε πρακτικά ερευνητικά στοιχεία, που θα μπορούν να 
βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα (Wampold & Bhati, 2004). Βασική 
λοιπόν επιδίωξη ήταν η δημιουργία μία συνεκτικής βάσης ανάμεσα στην 
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θεωρία και την εμπειρία και η μετατροπή της προπονητικής βάσει στοιχεί-
ων σε αξιόπιστη πρακτική. 

Με την αφομοίωση τους, οι επαγγελματίες επιστήμονες θα μπορούν 
να διαβάσουν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν τέτοια αποδει-
κτικά στοιχεία τόσο στις εκτιμήσεις τους για πρόληψη, όσο και στις κα-
θημερινές τους πρακτικές, όπως στη δόμηση των προπονητικών συνε-
δρίων, στην ανάπτυξη σχεδίων και πλάνων αντιμετώπισης καταστάσεων 
και τέλος στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας 
επένδυσης (ROI - Return on Investment). 

Η αποδοτικότητα της επένδυσης, γνωστή ως ROI έχει ιδιαίτερη σημα-
σία. Η έννοια αυτή ουσιαστικά προσδιορίζει δύο ειδών αποτελέσματα: 
Αλλαγή στη συμπεριφορά και Ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα που προκύ-
πτουν από την αλλαγή συμπεριφοράς είναι αυτά που έχουν ευεργετικές 
επιδράσεις στην παραγωγή, όπως καλύτερο εργασιακό κλίμα, ομαλές 
εσωτερικές διεργασίες, εποικοδομητική σχέση με πελάτες και εν τέλει 
αυτά που αποφέρουν έσοδα. Σε αντίθεση με τα παραπάνω βραχυπρό-
θεσμα αποτελέσματα, η αναπτυξιακή αλλαγή αφορά τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα, που, παρά το γεγονός ότι απαιτούν μεγάλο χρόνο προό-
δου, αποδίδουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής ως προς τη βιωσιμότητα 
τους και εν τέλει αποφέρουν “Επιστροφή στην Επένδυση”. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, η έννοια της τεκμηριωμένης προπονητικής, 
φαίνεται να έχει απήχηση σε όσους ασχολούνται με το coaching σε πα-
γκόσμιο επίπεδο (Cox & Ledgerwood, 2003. Larsen, Kilburn, & Myszak, 
2007). 

Η έννοια αναφέρεται σε μία προσπάθεια αναδιάρθρωσης της προ-
πονητικής πρακτικής βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, 
σχετικά με την εκπαίδευση και ανάπτυξη ενηλίκων, που μέχρι τότε είχαν 
αγνοηθεί. 

Τι πραγματικά σημαίνει η προπονητική βάσει στοιχείων;
Η ιδέα της τεκμηριωμένης προπονητικής έχει προκαλέσει έντονες επι-

στημονικές συζητήσεις γύρω από το ρόλο των επιστημονικών στοιχεί-
ων στην προπονητική και σχετικά με το τι συνιστά “αποδεικτικό στοιχείο” 
(Drake, 2009).

Για να μπορέσουν τα παραπάνω ερωτήματα να απαντηθούν, δεν θα 
πρέπει να περιοριστεί η χρήση του όρου μόνο σε συγκεκριμένους τομείς 
ή η συσχέτιση του, για παράδειγμα, μόνο με την ιατρική. Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός, ότι στο ιατρικό πλαίσιο, ο όρος έρευνα θα πρέπει να υπα-
γορεύει την πρακτική, κάτι όμως που δεν συνάδει με την προπονητική. Το 
Evidence based coaching είναι μία συστηματική διαδικασία, που επικε-
ντρώνεται στην λύση και προσανατολίζεται στο αποτέλεσμα και κατά την 
οποία ο προπονητής ενθαρρύνει την βελτίωση των ικανοτήτων, της από-
δοσης και την προσωπική ανάπτυξη του προπονούμενου (Grant, 2006). 
Εν ολίγοις, στοχεύει στην βελτίωση των επιδόσεων, την ευεξία και την 
επίτευξη των στόχων του. 

Αρκετά μοντέλα έχουν συμβάλει εννοιολογικά στην εφαρμογή 
και κατανόηση της προπονητικής βάσει στοιχείων. Το μοντέλο Stetler 
(Stetler, 2001), το μοντέλο Iowa (Titler et al., 2001), το μοντέλο του John 
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Hopkins (Newhouse, et al., 2007), το ACE Μοντέλο (Stevens, 2004), το 
“Caledonian” πρότυπο ανάπτυξης (Tolson, Booth, & Lowndes, 2008), κα-
θώς και πολλά άλλα. Ωστόσο, τα πιο κοινά μοντέλα που χρησιμοποιούνται 
σήμερα είναι τα ακόλουθα: 

Το μοντέλο Stetler

Το μοντέλο “Stetler”, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1976 και έπειτα 
από παρεμβάσεις το 2001 πήρε τη σημερινή του μορφή. Οι πέντε φάσεις 
που περιλαμβάνονται στη διαδικασία είναι (Stetler, 2001):

1. Προετοιμασία - Η φάση αυτή περιλαμβάνει τον εντοπισμό του προ-
βλήματος / θέματος και την επικύρωση του προβλήματος με αποδείξεις. 

2. Επικύρωση - Κριτική και σύνθεση των στοιχείων (εμπειρικά και μη 
εμπειρικά στοιχεία, συστηματικές ανασκοπήσεις, κλπ). Βαθμολόγηση 
του επιπέδου και της ποιότητας κάθε αποδεικτικού στοιχείου με τη χρή-
ση ενός “πίνακα στοιχείων”. Η διαδικασία τελειώνει όταν δεν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία ή κριθούν ανεπαρκή.

3. Συγκριτική αξιολόγηση / Λήψη απόφασης - Σύνθεση ευρημάτων. 
Σε αυτό το σημείο, επιλέγονται τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στην διεξαγωγή της έρευνας. 

4. Μετάφραση / Εφαρμογή - Απόφαση για το επίπεδο εφαρμογής 
(ατομικά, ομαδικά, σε οργανισμό). Στο σημείο αυτό δημιουργούνται 
στρατηγικές για μία προγραμματισμένη αλλαγή. 

5. Αξιολόγηση- Μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη. Εξέταση του κόστους 
και κατάληξη σε μία αθροιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Το μοντέλο Iowa

Το μοντέλο Iowa ξεκινάει με τον εντοπισμό του προβλήματος. Η αντιμε-
τώπιση του προβλήματος μπορεί να γίνει με επικέντρωση στο πρόβλημα 
ή στη γνώση. Αν το πρόβλημα αποτελεί προτεραιότητα για τον οργανισμό, 
τότε αμέσως σχηματίζεται μια ομάδα, που αποτελείται από ενδιαφερόμε-
να μέρη. Το επόμενο βήμα είναι η σύνθεση των στοιχείων. Δημιουργείται 
ένας πιλότος αλλαγής, ο οποίος εφαρμόζεται, εφόσον υπάρχουν αρκετά 
στοιχεία, που να υποστηρίζουν την αλλαγή. Ακολουθεί αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων και διάδοση των ευρημάτων. 

Ένα σχήμα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται για να βαθμολογηθεί η 
ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων είναι:
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Σχήμα 17: η ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων στο μοντέλο Iowa

1.4.13. Το μοντέλο ACE 
Το μοντέλο ACE (Academic Center for Evidence-Based Practice) χρησι-
μοποιείται συχνά στην προπονητική βάσει στοιχείων και ουσιαστικά πα-
ρουσιάζει ένα πλαίσιο, μέσω του οποίου επιχειρείται η κατανόηση των 
σχέσεων των διαφόρων σταδίων, από τα οποία διέρχεται η διαδικασία με-
τατροπής της γνώσης. Το πλαίσιο αυτό θέτει σε εφαρμογή την διαδικασία 
μετασχηματισμού της τεκμηριωμένης πρακτικής σε δράση. 

Η μετατροπή της γνώσης ορίζεται ως η «μετατροπή των αποτελεσμά-
των της έρευνας, που προέκυψαν από την διενέργεια πρωτογενούς έρευ-
νας, μέσα από μια σειρά από στάδια και μορφές, ώστε να είναι σε θέση 
να επηρεάσει τα αποτελέσματα μέσω των τεκμηρίων» (Stevens, 2004). 
Κάθε σημείο του αστεριού αντιπροσωπεύει ένα στάδιο.

1. Ανακάλυψη της Γνώσης - είναι η νέα γνώση που αποκτήθηκε, μέσω 
των παραδοσιακών μεθόδων εμπειρικής έρευνας, συμπεριλαμβανομέ-
νων τόσο των ποσοτικών και ποιοτικών μελετών. 

2. Περίληψη στοιχείων - Εστίαση της έρευνας σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα ή πρόβλημα. Περιλαμβάνει ευρήματα από συστηματικές ανασκοπή-
σεις και μετα-αναλύσεις

3. Μετατροπή των αποτελεσμάτων - Τα ευρήματα της έρευνας συνδυ-
άζονται με άλλες πηγές στοιχείων, όπως η κλινική εμπειρία. Τότε αυτή η 
ολιστική προσέγγιση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό και περι-
βάλλον.

4. Ενσωμάτωση στην πράξη - αφορά την υλοποίηση της αλλαγής, 
μέσω της χρήσης επίσημων και ανεπίσημων μεθόδων, λαμβάνοντας υπό-
ψη ατομικούς και οργανωτικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την υιοθέ-
τηση και την ενσωμάτωση στο σύστημα.



58

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

5. Αξιολόγηση - περιλαμβάνει την αξιολόγηση των πρακτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αλλαγή και την ικανοποίηση των πελατών από 
το αποτέλεσμα. 

Σχήμα 18: Στάδια μετατροπής της γνώσης

Σε αντίθεση με τα άλλα μοντέλα, που χρησιμοποιούν μία διαδοχική 
και σταδιακή προσέγγιση της μετατροπής της απόδειξης σε πράξη, το 
μοντέλο Ace επιχειρεί να εξηγήσει την ίδια την φύση της γνώσης, που 
είναι απαραίτητη για την μετατροπή της σε πράξη.

Παρόλο που τα παραπάνω μοντέλα παρέχουν κατευθυντήριες γραμ-
μές για μία επιτυχημένη εφαρμογή της προπονητικής βάσει στοιχείων, 
στη βιβλιογραφία εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις. 

Δεν είναι ακόμα σαφές τι είδους αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία. Ιστορικά, τα αποτελέσματα των πο-
σοτικών εμπειρικών μελετών με τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, 
αποτελούσαν τα πιο έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία. Η τρέχουσα βιβλιο-
γραφία συνιστά τη χρήση μίας ευρύτερης βάσης στοιχείων, η οποία περι-
λαμβάνει όχι μόνο ποσοτικές μελέτες, αλλά και ποιοτικές, κλινική εμπει-
ρία, την εμπειρία του ασθενούς, καθώς και πληροφορίες από το τοπικό 
πλαίσιο / οργανωτική κουλτούρα (Rycroft-Malone et al., 2004).

Τα βήματα που θα μπορούσαν να παρέχουν μια συστηματική προσέγ-
γιση για τη συλλογή και τη σύνθεση όλων των απαραίτητων αποδεικτικών 
στοιχείων και την επίτευξη αλλαγής μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

1.  Προσδιορισμός του προβλήματος 
2. Συλλογή και αξιολόγηση εμπειρικών στοιχείων

(1)  Κλινικές δοκιμές
(2) Έρευνα σε μη πειραματικό επίπεδο
(3) Μετα-αναλύσεις



59

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑ

3. Συλλογή και αξιολόγηση των μη-εμπειρικών αποδείξεων
(1)  Δημοσιευμένες Αξιολογήσεις
(2) Δημοσιευμένα πρωτόκολλα / κατευθυντήριες γραμμές

4. Ανάγνωση και κριτική ανάλυση εμπειρικής έρευνας
(Α) Τοποθέτηση Προβλήματος- Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει 
είναι ο ορισμός του προβλήματος, τι είναι αυτό που θα μετρήσει και 
τι ακριβώς περιλαμβάνει.
(Β) Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
(Γ) Θεωρητικό ή εννοιολογικό πλαίσιο
(Δ) Σχεδιασμός: Εξαρτάται κάθε φορά από τον σκοπό 
(Ε) Ηθικά ζητήματα
(Στ) Όργανα
(Ζ) Δειγματοληψία
(H) Συλλογή δεδομένων
(Θ) Ανάλυση δεδομένων
(Ι) Ευρήματα / Εφαρμογή

5. Σύνοψη όλων των αποδεικτικών στοιχείων
6. Ενσωμάτωση των αποδεικτικών στοιχείων στην κλινική εμπειρία και 

στις προτιμήσεις του πελάτη
(1)  Συλλογή δεδομένων από κλινικούς εμπειρογνώμονες 
(2) Συλλογή δεδομένων από τον πελάτη 

7. Λεπτομερής ανάπτυξη της προτεινόμενης πρακτικής, που θα επιφέ-
ρει την αλλαγή

8. Εξέταση σκοπιμότητας και οργανωτικών θεμάτων
(1) Έξοδα
(2) Πόροι
(3) Χρονοδιάγραμμα 

9. Αξιολόγηση της πρακτικής - Μετρήσεις
10. Marketing 
11. Στρατηγικές για την επιτυχή υλοποίηση και τη βιωσιμότητα της πρα-

κτικής

1.4.14. Η ανάλυση Noise 
Η ανάλυση θορύβου (noise analysis) αποτελεί ένα βασικό εργαλείο 
στρατηγικού σχεδιασμού, που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις για τον 
εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων τους και χρησιμοποιείται 
εναλλακτικά με την ανάλυση SWOT. Η ανάλυση NOISE επιτρέπει στους 
λήπτες αποφάσεων να αναλύσουν την τρέχουσα κατάσταση της επιχεί-
ρησης και να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης. Επικε-
ντρώνεται στην εξεύρεση λύσεων και βοηθάει τα άτομα και τις ομάδες να 
θέσουν στόχους, να εντοπίσουν και να ξεπεράσουν τα εμπόδια. 

Το ακρωνύμιο NOISE είναι συντομογραφία των λέξεων Needs (ανά-
γκες), Opportunities (ευκαιρίες), Improvements (βελτιώσεις), Strengths 
(δυνάμεις), Exceptions (εξαιρέσεις).
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Σχήμα 19: Η ανάλυση Noise (noise analysis1)

Σκοπός
Σκοπός της ανάλυσης είναι η χαρτογράφηση των επιθυμιών και αναγκών 
μιας ομάδας και ο εντοπισμός των εμποδίων. Μέσω της ανάλυσης NOISE, 
η οποία αποτελεί ουσιαστικά μια τεχνική σχεδιασμού, μπορούν να εξε-
ρευνηθούν ευκαιρίες που δεν ήταν γνωστές μέχρι πριν. 

1.  https://mikecardus.com/noise-alternative-swot/ 
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Μέγεθος ομάδας
5-20 άτομα είναι ο ιδανικός αριθμός μιας ομάδας. Στην περίπτωση που 
είναι αναγκαία η συμμετοχή περισσότερων ατόμων, τότε μπορούν να δη-
μιουργηθούν περισσότερες ομάδες των 5-6 ατόμων. Η κάθε ομάδα εργά-
ζεται αρχικά μόνη της και στη συνέχεια μαζεύονται τα άτομα από όλες τις 
ομάδες στην ολομέλεια για να μοιραστούν τις σημειώσεις τους. Ο ρόλος 
του συντονιστή είναι η εξεύρεση των κοινών σημείων στις σημειώσεις 
που πάρθηκαν από όλες τις ομάδες και η οργάνωσή τους. 

Χρονικό πλαίσιο
Η κάθε συνεδρία διαρκεί συνήθως τουλάχιστον τρεις ώρες, αλλά μπορεί 
ολοκληρωθεί και μετά από πολλές ημέρες.

Τα βήματα εφαρμογής της ανάλυσης Noise
1.  Πριν από τη συνάντηση προσπαθήστε να θέσετε ένα στόχο.

Ίσως χρειαστεί προηγουμένως να στείλετε κάποιες ερωτήσεις προ-
γραμματισμού στους συμμετέχοντες για τη διενέργεια μιας προερ-
γασίας. Ζητήστε τους να έρθουν στη συνάντηση με έτοιμες τις απα-
ντήσεις, ώστε να τις μοιραστούν μεταξύ τους και μαζί σας. Ζητήστε 
τους επίσης να απαντήσουν και στις παρακάτω ερωτήσεις: Για ποια 
πράγματα είναι υπεύθυνο το τμήμα σας; Πώς μπορούν οι άλλοι να 
βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων; 

2. Δημιουργήστε ένα Χάρτη NOISE 
Σε ένα κομμάτι χαρτί, σχεδιάστε έναν κύκλο στη μέση και τέσσερα 
τεταρτημόρια, όπως στο παραπάνω σχήμα. Καταγράψτε τις αντί-
στοιχες ανάγκες, ευκαιρίες, βελτιώσεις, δυνάμεις και εξαιρέσεις.

3. Δοκιμάστε την ανάλυση. 
Zητήστε από την ομάδα να πάρουν χαρτιά, μαρκαδόρους και αυτο-
κόλλητα χαρτάκια σημειώσεων. Αφιερώστε περίπου 45 λεπτά έως 
και 1 ώρα για να δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις 
στην ανάλυση NOISE. Ξεκινήστε με τα δυνατά σημεία, μετά προ-
χωρήστε στις Ανάγκες, Ευκαιρίες, Βελτιώσεις και τελειώστε με τις 
Εξαιρέσεις. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε για να ενθαρρύνετε τους 
ανθρώπους να τα μοιραστούν. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η πο-
σότητα. Θα αξιολογήσουμε τις ιδέες αργότερα. Εάν πιστεύετε ότι οι 
άνθρωποι θα είναι επικριτικοί, ζητήστε τους να εργαστούν μεμονω-
μένα και να συμπληρώσουν τα μικρά αυτοκόλλητα χαρτάκια, μόνοι 
τους, για κάθε ενότητα.
Αφού οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να σκεφτούν και να εργα-
στούν μόνοι τους, ζητήστε τους να μοιραστούν τις σημειώσεις τους 
για την καθεμία από τις περιοχές NOISE.

4. Προσπελάστε κάθε περιοχή μαζί με την ομάδα. 
Ξεκινώντας με τις Δυνάμεις, ταξινομήστε τις ιδέες σε κοινές ομά-
δες ανάλογα με τη συνάφεια που παρουσιάζουν. Εντοπίστε τις ιδέ-
ες που μπορεί να είναι ακραίες, διότι μπορεί να είναι καινοτόμες. 
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Επαναλάβετε τη διαδικασία και στις άλλες περιοχές NOISE με αυτή 
τη σειρά: Ανάγκες, Ευκαιρίες, Βελτιώσεις και τελειώστε με τις Εξαι-
ρέσεις.

5. Προσδιορίστε κατηγορίες συστάδων. 
Μόλις ολοκληρώσετε την ταξινόμηση και την ομαδοποίηση, η ομά-
δα θα αναζητήσει ευρείες κατηγορίες για κάθε μικρό σύμπλεγμα. 
Για παράδειγμα, η επικοινωνία μεταξύ πωλήσεων και παραγωγής 
ή περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εσω-
τερικού μας συστήματος διαχείρισης της γνώσης. Καθώς η ομάδα 
καταλήγει σε συμφωνία για τις γενικές κατηγορίες, ξαναγράψτε τις 
στις κατάλληλες περιοχές του NOISE.

6.  Εφόσον έχουν όλοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά τις 
γενικές κατηγορίες, ξαναγράψτε τις επιμέρους ιδέες σε κάθε πε-
ριοχή NOISE και ζητήστε από την ομάδα να αποφασίσει (με ψήφο) 
ποιες πιστεύει ότι είναι πιο σχετικές.

7. Δημιουργήστε μετρήσεις και ορόσημα. 
Πάρτε τις γενικές κατηγορίες και ζητήστε από την ομάδα να ανα-
πτύξει ορισμένες σύντομες μετρήσεις και ορόσημα για να παρου-
σιάσει την πρόοδο.

8. Δημιουργήστε το «πλάνο σχεδιασμού». 
Ο αρχηγός της ομάδας θα συγκεντρώσει όλες τις μεγάλες κατηγο-
ρίες και τις σύντομες μετρήσεις/ορόσημα για τα επιτεύγματα και θα 
τις ενσωματώσει σε ένα «πλάνο σχεδιασμού» για να το μοιραστεί 
με την ομάδα, διασφαλίζοντας ότι όλοι συμφωνούν με αυτό.

9.  Αφιερώστε χρόνο για ανατροφοδότηση από την ομάδα. Θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχόλια κατά την ανατροφοδότηση 
και να γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές. Αυτό το πλάνο προγραμμα-
τισμού μαζί με όλες τις ιδέες, αποτελεί πλέον το σχέδιο βελτίωσης 
ή στρατηγικό σας σχέδιο.

10.  Να επιστρέφετε τακτικά στο πλάνο προγραμματισμού. Να ελέγχετε 
τη συνάφεια και επιτυχία. Προετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε και 
να διορθώσετε τις αποτυχίες.
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Σχήμα 20: Πλάνο στρατηγικού σχεδιασμού

1.5.  Προπονητική (Coaching) και Καθοδήγηση (Men-
toring) 

Δεν υπάρχει κάποιο σημείο στην ζωή του ατόμου, που θα μπορεί κανείς 
να ισχυριστεί ότι σε αυτό σταματάει η μάθηση και η εξέλιξη. Η εναλλαγή 
των καταστάσεων αποτελεί στις μέρες μας συχνό φαινόμενο. Οι απαιτή-
σεις ολοένα και αυξάνονται και τα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με νέες 
ευθύνες και μία νέα τάξη πραγμάτων, που προϋποθέτει ευελιξία και ένα 
ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ρόλοι που καλού-
νται να καλύψουν επεκτείνονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, που 
φιλοξενούν γνώσεις άλλων ειδικοτήτων και εμπλέκονται με άλλες οργα-
νωτικές λειτουργίες.

To coaching και το mentoring είναι δύο μέθοδοι προσωπικής ανάπτυ-
ξης, που βοηθούν το άτομο να βελτιώσει τη συμπεριφορά και τις επιδό-
σεις του. Η διαδικασία που εφαρμόζεται και στις δύο μεθόδους είναι πα-
ρόμοια, αφού επικεντρώνεται σε μία σειρά από συνομιλίες (προφορικές 
ή γραπτές) μεταξύ δύο ατόμων, οι οποίοι αξιοποιούν τις ίδιες δεξιότητες 
και προσεγγίσεις. 

Η προπονητική (coaching) και η καθοδήγηση (mentoring) αποτελούν 
δύο διαπροσωπικές μεθόδους ανάπτυξης και καλλιέργειας των ικανοτή-
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των του ατόμου, που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του 
και των επιδόσεων του. Αν και οι διαδικασίες που ακολουθούνται και για 
τις δύο αυτές μεθόδους είναι παρόμοιες (επικεντρώνονται σε μία σειρά 
από συνομιλίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ δύο ατόμων που αξιο-
ποιούν τις ίδιες δεξιότητες και προσεγγίσεις), ωστόσο υπάρχουν λεπτές, 
αλλά σημαντικές διαφορές σχετικά με το στόχο, την έμφαση και το στυλ 
της καθεμίας. Η προπονητική θεωρείται περισσότερο προσανατολισμέ-
νη στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, επικεντρώνεται στις δεξιότητες και 
είναι χρονικά προσδιορισμένη, σε σχέση με την καθοδήγηση, η οποία 
επικεντρώνεται στην αορίστου προσωπική ανάπτυξη.

Η εκτεταμένη βιβλιογραφία για την προπονητική και την καθοδήγηση 
αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει ένας μεμονωμένος ορισμός, αλλά μάλλον 
ένα σύνολο ορισμών, που συντελούν στο σχηματισμό μιας εικόνας σχε-
τικά με τις διεργασίες που περιλαμβάνονται. Μεγάλο μέρος της βιβλιο-
γραφίας διερευνά διαφορετικά μοντέλα, που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και να προσαρμοστούν, τόσο από τους προπονητές όσο και από 
τους μέντορες, ανάλογα με το προσωπικό ύφος τους και την κατάσταση 
τους. Σύμφωνα με πολλούς ορισμούς, ενώ η προπονητική (coaching) και 
η καθοδήγηση (mentoring) μοιράζονται τις ίδιες αρχές, η μεν προπονη-
τική εστιάζεται κυρίως στην απόδοση της τρέχουσας εργασίας και δίνει 
έμφαση αναπτυξιακά εργαλεία, η δε καθοδήγηση εστιάζει σε πιο μακρο-
πρόθεσμους στόχους και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων (Clutterbuck, 
2001: 26).

Προπονητική 
•	 Πρωτίστως μια βραχυπρόθεσμη παρέμβαση με στόχο τη βελτίωση 

της απόδοσης ή την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης αρμοδιότητας 
(Clutterbuck, 2003).

•	 Μια διαδικασία που συντελεί στην ανάπτυξη της μάθησης και στη 
βελτίωση των επιδόσεων (Parsloe, 1999).

Καθοδήγηση
•	 Παροχή βοήθειας και υποστήριξης στα άτομα, όσον αφορά τη δι-

αχείριση της μάθησής τους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις 
δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώ-
σουν την απόδοσή τους και να γίνουν τα άτομα, που επιθυμούν να 
είναι (British Chartered Institute of Personnel and Development).

Το coaching και το mentoring έχουν αρκετά κοινά σημεία, και θα ήταν 
χρήσιμο να αναφερθούν κάποια από αυτά. Διευκολύνουν τη διερεύνηση 
των δεξιοτήτων και επιθυμιών, ώστε το άτομο να πετύχει πραγματικές 
αλλαγές. Για να επιτευχθεί αυτό:

-  Χρησιμοποιούν τεχνικές ερωτηματολογίων, ώστε να αναγνωρίσουν 
το πρόβλημα και να προσδιορίσουν λύσεις

-  Ακούν, παρατηρούν και θέτουν ερωτήματα για να εντοπίσουν τα 
προβλήματα και τις λύσεις τους. 
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- Κατευθύνουν τον πελάτη στον καθορισμό στόχων 
-  Εστιάζουν στη διαρκή βελτίωση, ανάπτυξη και αλλαγή με χρήση ερ-

γαλείων και τεχνικών 
-  Διατηρούν υποστηρικτική στάση, χωρίς να κρίνουν τις απόψεις και 

τις σκέψεις των πελατών τους
-  Αξιολογούν τα αποτελέσματα με αντικειμενικές μετρήσεις, προκει-

μένου να διασφαλίσουν την επιτυχία. 

Ωστόσο, υπάρχουν λεπτές, αλλά σημαντικές διαφορές αναφορικά με 
το στόχο, το στυλ και τα σημεία εστίασης και είναι λάθος να συγχέονται, 
αφού οι διαφορές τους αγγίζουν βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας 
και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από διαφορετικούς ανθρώπους με 
διαφορετικά προσόντα. 

Πίνακας 3: Διαφορές Προπονητικής (Coaching)  
και Καθοδήγησης (Mentoring)

Coaching Mentoring

Η σχέση έχει καθορισμένη διάρ-
κεια

Συνεχής σχέση που μπορεί να διαρ-
κέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα

Δομημένες συναντήσεις και σε τα-
κτική βάση
Συνήθως, γίνονται μία φορά την 
εβδομάδα και για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, τριών – έξι ή δώ-
δεκα μηνών

Μπορεί να έχουν ανεπίσημη μορφή οι 
συναντήσεις και όποτε χρειάζεται πα-
ρέχονται συμβουλές-υποστήριξη 

Βραχυπρόθεσμες και εστιασμένες 
σε συγκεκριμένο τομέα

Μακροπρόθεσμες και εστιασμένες 
σε ευρύτερους τομείς

Στοχεύει γενικότερα σε ζητήματα 
της εργασίας

Στοχεύει περισσότερο σε ζητήματα 
καριέρας και προσωπικής ανάπτυξης

Στοχοθετημένο & Προσωποποιημέ-
νο
Εστιάζει στην επίτευξη συγκεκριμέ-
νων και άμεσων στόχων 

Η ατζέντα καθορίζεται από τον μέ-
ντορα, που παρέχει υποστήριξη και 
καθοδήγηση για την προετοιμασία 
των καθοδηγούμενων σε μελλοντι-
κούς ρόλους

Jarvis (2004: 20)

Το Coaching προσανατολίζεται περισσότερο στο στόχο, το χρόνο και 
τις δεξιότητες, σε αντίθεση με το mentoring, που είναι πιο αόριστο. Στην 
πραγματικότητα υπάρχει ουσιαστική σύγκλιση και επικάλυψη μεταξύ των 
δύο προσεγγίσεων. Το Coaching αφορά την άμεση βελτίωση της απόδο-
σης και των δεξιοτήτων μέσα από μία μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων, ενώ 
το Mentoring ασχολείται με την μακροπρόθεσμη απόκτηση δεξιοτήτων. 
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Ο Coach δεν είναι ψυχοθεραπευτής ή εκπαιδευτής, αλλά ούτε σύμβου-
λος-καθοδηγητής, που θα μεταδώσει τις γνώσεις και την εμπειρία του, 
ενώ σπάνια ασχολείται με το αντικείμενο εργασίας της κάθε επιχείρησης, 
όπως κάνει ο Μέντορας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Β. Αντωνάς: 
«Αν θέλουμε να βελτιώσουμε τεχνικές δεξιότητες τότε το Mentoring εί-
ναι η κατάλληλη μέθοδος, αν θέλουμε να βελτιώσουμε δεξιότητες ηγεσί-
ας το coaching αποτελεί μία αξιόλογη επιλογή».

Επιπλέον, συνήθως ο coach είναι ένα πρόσωπο, που δεν βρίσκεται 
εντός της εταιρείας, σε αντίθεση με τον μέντορα, που τις περισσότερες 
φορές είναι ανώτερο στέλεχος της εταιρείας. 

Σύμφωνα με τον Clutterbuck (2001), οι κυριότερες διαφορές μεταξύ 
των δύο μεθόδων, της προπονητικής και της καθοδήγησης είναι οι εξής:

Πίνακας 4: Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ της προπονητικής  
και της καθοδήγησης

Προπονητική
(coaching)

Καθοδήγηση
(mentoring)

➢	Ασχολείται με δραστηριότητες

➢	Επικεντρώνεται στις δεξιότητες 
και τις επιδόσεις

➢	Πρωταρχικής σημασίας είναι ο ρό-
λος του διευθυντή

➢	Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται 
από ή με τον προπονητή

➢	Δίνει έμφαση στην παροχή ανα-
τροφοδότησης στον εκπαιδευό-
μενο 

➢	Συνήθως απευθύνεται σε μια βρα-
χυπρόθεσμη ανάγκη

➢	Η ανατροφοδότηση και η συζήτη-
ση είναι σαφείς

➢	Ασχολείται με τις επιπτώσεις

➢	Επικεντρώνεται στις ικανότητες 
και στο δυναμικό

➢	Λειτουργεί καλύτερα χωρίς κά-
ποια σύνδεση

➢	Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται 
από τον εκπαιδευόμενο 

➢	Δίνει έμφαση στην παροχή ανα-
τροφοδότησης και ευκαιριών για 
συλλογισμό στον εκπαιδευόμενο

➢	Συνήθως αφορά μια μακροπρόθε-
σμη σχέση (ζωής)

➢	Η ανατροφοδότηση και η συζήτη-
ση είναι σχετικές με τα έμμεσα, 
διαισθητικά θέματα και τις συμπε-
ριφορές

(Clutterbuck, 2001: 26)
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Η προπονητική και η καθοδήγηση δεν θα πρέπει να ιδωθούν ως δύο 
διακριτές προσεγγίσεις, αλλά ως δύο διαφορετικές μεθόδους σε ένα συ-
νεχές. Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι διαφορετική σε διακριτές 
περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, οι προπονητές και οι μέντορες θα πρέπει να 
είναι αρμόδιοι και ικανοί, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στις 
δύο μορφές της εργασίας αναλόγως με το ποια θεωρούν κατάλληλη σε 
κάθε δεδομένη στιγμή.

Σχήμα 21: Το συνεχές προπονητή – μέντορα2 

Κύριος σκοπός
Δεξιότητες ← Επιδόσεις — Δυναμικό → Προσωπικό 

Στόχοι
Πεπερασμένοι/Συγκεκριμένοι ← Ρόλοι/Αρμοδιότητες → Ολοκληρωμέ-
νοι/Εξελισσόμενοι

Στυλ
Κατευθυνόμενο ↔ Μη κατευθυνόμενο

Διάρκεια
Βραχύχρονο ↔ Μακρόχρονο

(Πηγή: Clutterbuck, 2001)

Η επιλογή της πιο κατάλληλης προσέγγισης εξαρτάται από το σκοπό 
της παρέμβασης, ο οποίος μπορεί να είναι (Deans et al, 2006):

•	 η ανάπτυξη των ικανοτήτων
•	 η βελτίωση της απόδοσης
•	 η αύξηση του δυναμικού
•	 η εξέλιξη που επιθυμούν (να γίνουν τα άτομα αυτό που θα ήθελαν 

να είναι)

2.   Πηγή: Deans, F., Oakley, L., James, R., Wrigley, R. (2006) Coaching and Mentoring 
for Leadership Development in Civil Society. Praxis Paper 14, p. 7.
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Οι διαφορετικοί αυτοί σκοποί προϋποθέτουν διαφορετικά είδη και 
στόχους, καθώς και διαφορετική διάρκεια της κάθε παρέμβασης. Οι προ-
πονητές-μέντορες για να είναι ικανοί να επιλέξουν το καταλληλότερο εί-
δος παρέμβασης θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους (Parsloe, 1999):

•	 το περιεχόμενο
•	 τους στόχους του προπονούμενου-καθοδηγούμενου
•	 τις υπαρκτές και επιθυμητές σχέσεις τους με τους άλλους
•	 τις εμπειρίες τους

Η πρακτική της προπονητικής και της καθοδήγησης

Η προπονητική και η καθοδήγηση λαμβάνουν ήδη χώρα σε καθημερινή 
βάση σε πολλούς οργανισμούς, αν και μερικές φορές ασυνείδητα. Ενώ 
οι αρχές τους (coaching / mentoring) είναι οι ίδιες, η κύρια διαφορά 
μεταξύ των τυπικών και άτυπων διαδικασιών είναι ότι οι συνεδρίες είναι 
προγραμματισμένες και δομημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε οι σκοποί και 
οι ρόλοι να είναι ξεκάθαροι.

Οι περισσότερες διαδικασίες προπονητικής/καθοδήγησης περιλαμ-
βάνουν μια σειρά από συναντήσεις, στις οποίες γίνονται εστιασμένες 
συζητήσεις, που κατευθύνονται με βάση τους συγκεκριμένους στόχους, 
που έχουν οριστεί για την κάθε συνεδρία. Μεταξύ των συνεδριών το άτο-
μο ασκεί νέες τεχνικές, μεθόδους και μορφές εργασίας. Σε κάθε επα-
κόλουθη συνεδρία συζητούνται οι εμπειρίες και τα θέματα, που προκύ-
πτουν. Υπάρχει μια αυξανόμενη ποικιλία των εργαλείων προπονητικής/
καθοδήγησης, που έχουν σχεδιαστεί για να δώσουν τη δυνατότητα στους 
προπονητές / μέντορες να οργανώσουν τις συναντήσεις τους. Ενώ πολ-
λά από τα μοντέλα φαίνονται πολύπλοκα, στην ουσία είναι όλα εργαλεία 
για την εκκίνηση των παραγωγικών συζητήσεων σχετικά με την επίτευξη 
των στόχων, που τέθηκαν από το άτομο που εμπλέκεται. Στο παρακά-
τω διάγραμμα απεικονίζεται μια ιδανική συνεδρία καθοδήγησης, η οποία 
στηρίζεται στην οικοδόμηση μιας άνετης ατμόσφαιρας, στην τόνωση του 
ατόμου και στη συνεργασία μαζί του / της, ώστε να επιτευχθούν οι στό-
χους του / της (Clutterbuck, 2001:106).
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Σχήμα 22: Μια ιδανική συνεδρία καθοδήγησης (mentoring)

(Πηγή: Clutterbuck, 2001:106)
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Οι βασικότερες αρχές – κλειδιά για μια ποιοτική προπονητική-
καθοδήγηση είναι οι εξής (Deans et al, 2006): 

•	 Σύναψη μιας συμφωνίας μάθησης, η οποία είναι χρήσιμη για την 
αποσαφήνιση των στόχων και των προσδοκιών, καθώς και τη θέ-
σπιση βασικών κανόνων για την αντιμετώπιση ηθικών ζητημάτων.

•	 Δομημένες, εποικοδομητικές και ουσιαστικές συνομιλίες, οι οποί-
ες αποτελούν τον πυρήνα της διαδικασίας και κατά τις οποίες τα 
άτομα προβληματίζονται σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις πρακτι-
κές του ατόμου.

•	 Ολιστική αντιμετώπιση των ανθρώπων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
πνευματικές, συναισθηματικές και σχεσιακές διαστάσεις. Ένας 
καλός προπονητής θα πρέπει να στηρίζεται στις δυνάμεις και τις 
δυνατότητες του συμμετέχοντος, ώστε κι εκείνος με τη σειρά του 
να λάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την προσωπική του ανάπτυξη.

•	 Η καλή προπονητική βασίζεται σε μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία 
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου 
το άτομο αισθάνεται την άνεση να μιλήσει ελεύθερα και εμπιστευ-
τικά.

•	 Ο προπονητής θα πρέπει να εξετάσει το πλαίσιο, τους στόχους, 
τη σχέση και την εμπειρία του εκπαιδευόμενου, πριν επιλέξει το 
κατάλληλο είδος παρέμβασης. 

•	 Το μοντέλο προπονητικής και το είδος προπονητικής/καθοδήγη-
σης θα πρέπει να επιλέγεται και να εφαρμόζεται με ευελιξία και να 
προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη κατάσταση.

•	 Οι καλοί προπονητές θα πρέπει να βοηθήσουν τα άτομα να καινο-
τομήσουν, να αναλάβουν ρίσκα, να αναζητήσουν στοιχεία από την 
πρακτική και να προβληματιστούν σχετικά με την εκπαίδευση.

•	 Οι προπονητές θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην εκάστοτε κουλ-
τούρα και την ποικιλομορφία και να αξιολογούν σωστά τις συνέ-
πειες των διαπολιτισμικών ή ποικιλόμορφων ζητημάτων.

•	 Οι προπονητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους 
πόρους.

•	 Οι προπονητές θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις 
ερωτήσεις και την ακρόαση. Να χρησιμοποιούν ανοικτές ερωτή-
σεις (Τι;, Πότε;, Ποιος;, Πόσο;, Πόσοι;), να χρησιμοποιούν τις δεξιό-
τητες της ενεργητικής ακρόασης, να παρουσιάζουν συνοπτικά την 
ανατροφοδότηση και να δίνουν προσοχή στη γλώσσα του σώμα-
τος και τον τόνο της φωνής.

Οι παράγοντες μιας επιτυχούς προπονητικής και καθοδήγησης

•	 Η δέσμευση και το ενδιαφέρον, που επιδεικνύουν τα εμπλεκόμενα 
άτομα

•	 Η παροχή επαρκών πόρων και υποστήριξης από τον οργανισμό 
•	 Η υιοθέτηση μιας ολιστικής και εξατομικευμένης προσέγγισης
•	 Η ενσωμάτωση της διαδικασίας στο οργανωτικό πλαίσιο
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•	 Οι δεξιότητες και η εμπειρία των προπονητών και μεντόρων
•	 Η αναγνώριση των διαπολιτισμικών θεμάτων
•	 Η διασφάλιση ενός ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος

1.5.1. Προπονητική (Coaching) και Συμβουλευτική 
Η Προπονητική (Coaching) και η Συμβουλευτική αποτελούν δύο έννοι-
ες, που πολλές φορές συγχέονται. Θα πρέπει όμως να γίνει κατανοητό 
ότι το coaching αφορά την παροχή βοήθειας σε ένα άτομο με στόχο να 
βελτιώσει την ενσυναίσθησή του, να θέσει και να εκπληρώσει επιδιώξεις, 
προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση συγκεκριμένων συμπεριφορών. 
Σε αντίθεση με τη συμβουλευτική, η οποία εστιάζει μεν στην βελτίωση 
της απόδοσης, βασίζεται δε κυρίως σε συμπεριφορές του παρελθόντος. 
Το counselling είναι περισσότερο εξειδικευμένη παρέμβαση και συνδέε-
ται με βαθύτερα ψυχολογικά προβλήματα. Ως επί το πλείστον επικεντρώ-
νεται σε μία εις βάθος διερεύνηση της ψυχής και του παρελθόντος του 
πελάτη, που υποφέρει από κάποιο ψυχολογικό τραύμα.

Οι προπονητές συνεργάζονται με τους πελάτες τους για την επίτευ-
ξη συγκεκριμένων στόχων. Για παράδειγμα, ένας προπονητής μπορεί να 
βοηθήσει έναν πελάτη να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, να βελτιώσει την 
λειτουργία της επιχείρησης του, να καλλιεργήσει νέες σχέσεις και να συ-
νάψει νέες συνεργασίες. Από την άλλη πλευρά, οι σύμβουλοι εργάζονται 
με άτομα που έχουν συναισθηματικές δυσκολίες ή ριζωμένα προβλήματα 
συμπεριφοράς, προερχόμενα από το παρελθόν ή το παρόν. Εάν για πα-
ράδειγμα κάποιος αντιμετωπίζει άγχος που προκαλείται από τις επιλογές 
του τρόπου ζωής του, ένας προπονητής θα μπορούσε να τον βοηθήσει 
καλύτερα. Αν, από την άλλη πλευρά, έχει άγχος που προκαλείται από τα 
συναισθήματα και τις σκέψεις, που προκύπτουν από τον τρόπο που βλέ-
πει και ερμηνεύει τον κόσμο, ένας σύμβουλος θα αποτελούσε την καλύ-
τερη επιλογή.

Οι στόχοι που θέτουν οι προπονητές είναι μετρήσιμοι και οι ενέργειες 
που επιλέγονται είναι ορατές. Οι στόχοι που τίθενται από τους συμβού-
λους μπορεί να μην είναι τόσο προφανείς σε όλους, επειδή απευθύνονται 
στην αλλαγή μίας εσωτερικής συναισθηματικής κατάστασης. 

Επιπλέον, οι προπονητές ωθούν τον πελάτη προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης του στόχου του, εστιάζοντας στην ανάληψη δράσης. Από την 
άλλη πλευρά, ο σύμβουλος ερευνά την προέλευση των προβλημάτων και 
εξετάζει τρόπους για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για την αντιμετώ-
πιση αυτών των προβλημάτων.

Η συμβουλευτική διαδικασία θεωρείται σε γενικά πλαίσια μια χρονο-
βόρα διαδικασία, συγκριτικά με την προπονητική, αφού η επίλυση προ-
βλημάτων ενδέχεται να έχει διάρκεια μέχρι και δύο χρόνια. Ένα επιπλέ-
ον ζήτημα που δυσχεραίνει την διάκριση των δύο διαδικασιών, είναι ότι 
χρησιμοποιούν πολλές κοινές θεραπείες και μεθόδους, που είναι ευρέως 
διαδεδομένες.

Δεδομένου ότι οι τεχνικές και οι διαδικασίες παρουσιάζουν πολλές 
ομοιότητες, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η διαφορά ανάμεσα στο 
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«coaching» και το «counselling». Θα πρέπει πάντα να γίνεται κατανοητό 
ότι η προπονητική δεν είναι θεραπευτική παρέμβαση. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι που αποφασίζουν να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα προπονητι-
κής είναι ψυχολογικά υγιείς και αναζητούν την επίτευξη αλλαγών στη ζωή 
τους.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαφορές των δύο 
διαδικασιών:

Σχήμα 23: Διαφορές συμβουλευτικής και προπονητικής 

1.5.2. Προπονητική (Coaching) και Ψυχοθεραπεία 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ ενός coach και ψυχοθεραπευτή3 

Όπως προαναφέρθηκε, η προπονητική (coaching) αφορά μια συνεργα-
σία με τους πελάτες σε μια διαδικασία, που προκαλεί σκέψη τους και 
τους εμπνέει να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές 
τους δυνατότητες. 

Ένας coach καθοδηγεί τους πελάτες του μέσω της ανάπτυξης δεξιο-
τήτων να πετύχει έναν ξεκάθαρο στόχο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρο-

3.   https://www.mindbodygreen.com/articles/life-coach-vs-therapist?fbclid=IwAR0ao
yy2prlPATgYQ6p4fJ83zuKchaSDWp0WFQ71ymEOx4MfjOOvKD5FtA8 



73

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑ

νοδιάγραμμα. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι προπονητές με τους 
πελάτες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αντικείμενο που επι-
λέγουν (σχέση, καριέρα, ηγεσία κ.λπ.) και μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
χρήση μιας ποικιλίας εργαλείων και ασκήσεων ανάλογα με το θέμα και 
τον προπονητή. 

Από την άλλη πλευρά, η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια κλινική προσέγγι-
ση για τη θεραπεία προβλημάτων ψυχικής υγείας, που αναφέρονται στο 
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5), 
όπως η ΔΕΠΥ, το άγχος, η κατάθλιψη ή οι διατροφικές διαταραχές. Συχνά, 
η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει την ανάλυση προηγούμενων εμπειριών, 
που βοηθούν στην ανάλυση ή την εξήγηση της παρούσας κατάστασης.

Οι ψυχοθεραπευτές είναι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες, που 
έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής 
υγείας. Κάνουν διαγνώσεις, αξιολογούν και παρέχουν θεραπεία, βοη-
θούν τους πελάτες να επεξεργαστούν και να θεραπεύσουν τους πόνους 
και τα τραύματα του παρελθόντος. 

Υπάρχουν έξι βασικές διαφορές μεταξύ ενός coach και ενός ψυχοθε-
ραπευτή.

1.  Οι ψυχοθεραπευτές είναι επαγγελματίες με κρατική άδεια, ενώ οι 
προπονητές δεν είναι.

Μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ενός προπονητή και ενός ψυ-
χοθεραπευτή είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι διαπιστευμένοι. Όσον 
αφορά τους ψυχοθεραπευτές, για να ασκούν νόμιμα ψυχοθεραπεία, 
θα πρέπει να έχουν πάρει την αντίστοιχη κρατική άδεια εξάσκησης του 
επαγγέλματος. 

Στις ΗΠΑ, οι απαιτήσεις σχετικά με τη λήψη άδειας διαφέρουν από 
πολιτεία σε πολιτεία. Γενικότερα, μόνο οι επαγγελματίες, που έχουν του-
λάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τομείς όπως η κοινωνική εργασία, η 
συμβουλευτική ή η θεραπεία γάμου και οικογένειας και που έχουν πε-
ράσει τις εξετάσεις του συμβουλίου αδειοδότησης της πολιτείας τους 
μπορούν νόμιμα να γίνουν ψυχοθεραπευτές. 

Για τους προπονητές, δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα κεντρικό 
διοικητικό όργανο που να ρυθμίζει ή να επιβλέπει τον κλάδο της προπο-
νητικής και δεν υπάρχει ειδική εκπαίδευση ή ελάχιστες απαιτήσεις για 
να γίνει κάποιος προπονητής. Οι προπονητές παίρνουν την κατάλληλη 
εκπαίδευση, τις πιστοποιήσεις και τα διαπιστευτήρια τους από φορείς πι-
στοποίησης στον κλάδο της coaching, όπως: ICF (Διεθνής Ομοσπονδία 
Προπονητών), EMCC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Mentoring και Coaching), 
CCE (Κέντρο Διαπίστευσης & Εκπαίδευσης) και Εθνικό Συμβούλιο Υγείας 
και Ευεξίας Coaching (NBHWC) .

Σε γενικές γραμμές, η πιστοποίηση συνεπάγεται την ολοκλήρωση 
ενός προγράμματος εκπαίδευσης προπονητών, το οποίο δίνει τη δυνατό-
τητα σε έναν επαγγελματία να αυτοαποκαλείται “πιστοποιημένος προπο-
νητής” με αυτόν τον οργανισμό πιστοποίησης.
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2.  Οι συνεδρίες καθοδήγησης επικεντρώνονται στο παρόν και το μέλλον, 
ενώ οι συνεδρίες ψυχοθεραπείας συνήθως εστιάζουν στο παρελθόν.

Οι προπονητές καθοδηγούν τους πελάτες τους να εστιάζουν στο παρόν, 
όσο το δυνατόν περισσότερο και μέσω των συνεδριών προσπαθούν να 
τους προσανατολίζουν προς τους στόχους τους. 

Οι ψυχοθεραπευτές, από την άλλη πλευρά, εστιάζουν στο παρελθόν 
και στην ψυχική υγεία. Παρέχουν επίσης έναν πολύ ασφαλή περιβάλλον 
στους πελάτες, ώστε να μπορέσουν να ανοιχτούν και να μιλήσουν ελεύ-
θερα για όλες τις πτυχές της ψυχικής τους υγείας. 

3.  Οι συνεδρίες ψυχοθεραπείας είναι γενικά πιο ανοιχτές, ενώ οι συνε-
δρίες coaching είναι πιο εστιασμένες.

Οι συνεδρίες με έναν ψυχοθεραπευτή γίνονται συνήθως μία ώρα την 
εβδομάδα και ξεκινούν ως ανοιχτές, επιτρέποντας στον πελάτη να ανα-
φέρει το θέμα της συνεδρίας. Δεν υπάρχει πάντα ξεκαθαρισμένος «στό-
χος» για την κάθε συνεδρία.

Οι συνεδρίες με έναν προπονητή γίνονται επίσης συνήθως μία ώρα 
κάθε εβδομάδα. Αν και μερικές φορές ξεκινούν ανοιχτά, συνήθως περιο-
ρίζονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, καθώς υπάρχει ένας συγκεκριμένος 
στόχος προς επίτευξη.

4.  Το coaching αποτελεί συνήθως μια βραχυπρόθεσμη διαδικασία, ενώ 
η ψυχοθεραπεία είναι συνήθως μακροπρόθεσμη.

Η συνεργασία με έναν προπονητή είναι συνήθως μια βραχυπρόθεσμη 
δέσμευση που μπορεί να κυμαίνεται από ένα μήνα έως ένα έτος. Η κύρια 
λειτουργία ενός προπονητή είναι να παρέχει εργαλεία στον πελάτη για 
να μετακινηθεί από τη μια κατάσταση στην άλλη, κάνοντας πρόοδο, ανα-
φορικά με τον στόχο του. Οι προπονητές εργάζονται βάσει συγκεκριμέ-
νων χρονοδιαγραμμάτων και στόχων, ώστε ο πελάτης να μην παραμένει 
κολλημένος σε παλιές συνήθειες και να μπορεί να ξεπεράσει τα διάφορα 
εμπόδια. Μέχρι το τέλος των προπονητικών σας συνεδριών, οι πελάτες 
θα έχουν πιθανότατα σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τους προκαθορι-
σμένους στόχους τους. 

Η ενασχόληση με τη ψυχοθεραπεία, από την άλλη πλευρά, αποτελεί 
συχνά μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία 
λήξης. Αυτό συμβαίνει επειδή η ψυχοθεραπεία είναι μια πρακτική, που 
επιδιώκει να αποκαλύψει τις βαθύτερες αιτίες των αγωνιών του πελάτη. 

5.  Το coaching και η ψυχοθεραπεία έχουν διαφορετικούς τύπους στό-
χων.

Δεδομένου ότι οι συνεδρίες με έναν προπονητή είναι συνήθως μια βρα-
χυπρόθεσμη δέσμευση, συνήθως υπάρχει ένας ξεκάθαρος στόχος προς 
τον οποίο οι πελάτες θα πρέπει να εργαστούν. Οι στόχοι στο Coaching 
βασίζονται συνήθως σε δράση και λύσεις. Οι περισσότερες πρακτικές 
βασίζονται σε ένα πλαίσιο, που έχει αναπτύξει ο coach με την πάροδο 
του χρόνου με διάφορους πελάτες. 
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Οι στόχοι στην ψυχοθεραπεία περιλαμβάνουν τη συναισθηματική επε-
ξεργασία, τη διαχείριση της κατάθλιψης, τη διαχείριση του άγχους και τον 
τρόπο χειρισμού της θλίψης. Αυτοί οι στόχοι δεν είναι πάντα προσανα-
τολισμένοι στη δράση. Μερικές φορές η διερεύνηση των εμπειριών του 
παρελθόντος για την εύρεση μιας βασικής αιτίας είναι απαραίτητη κατά 
τη διάρκεια μιας συνεδρίας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μη συγκεκρι-
μένη λήψη μέτρων, όσον αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρία. 

Μέχρι το τέλος των θεραπευτικών συνεδριών, οι πελάτες, θα έχουν 
πιθανότατα καλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων, των ερεθισμάτων, 
των ορίων και της ψυχικής τους υγείας.

6.  Πολλοί ψυχοθεραπευτές ασφαλίζονται. Η πλειοψηφία των προπονη-
τών δεν το κάνει.

Πολλοί ψυχοθεραπευτές είναι συμβεβλημένοι με διάφορα ασφαλιστικά 
ταμεία, που σημαίνει ότι μέρος (αν όχι όλες) των συνεδριών σας μπορεί 
να καλύπτεται από τον πάροχο ιατρικής ασφάλισης. 

Τα περισσότερα προγράμματα coaching δεν καλύπτονται από ασφα-
λιστικά ταμεία. Κάθε προπονητής ορίζει τη δική του τιμολόγηση, η οποία 
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως ο στόχος, 
η θέση και η διάρκεια του προγράμματος. 

Μπορεί ένας ψυχοθεραπευτής να λειτουργήσει ως προπονητής ζωής;

Ένας ψυχοθεραπευτής μπορεί οπωσδήποτε να εκπαιδευτεί και να πιστο-
ποιηθεί ως life coach και να παρέχει υπηρεσίες coaching. Υπάρχουν πολ-
λές ομοιότητες μεταξύ της ψυχοθεραπείας και του coaching, καθώς και 
οι δύο περιλαμβάνουν μια σχέση συνεργασίας μεταξύ πελάτη και επαγ-
γελματία, προσανατολισμό στα αποτελέσματα, δημιουργία ενός ασφα-
λούς χώρου, σωστή επικύρωση κ.λπ., αλλά ο κάθε κλάδος έχει αντίστοιχα 
το δικό του κώδικα δεοντολογία, τις αντίστοιχες βασικές ικανότητες κ.λπ. 
Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του επαγγελματία να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευμένος/πιστοποιημένος/διαπιστευμένος και να διατηρήσει ατα-
λάντευτα την ακεραιότητα της επιλεγμένης επαγγελματικής σχέσης.

1.5.3.  Η ουμανιστική προσέγγιση της Προπονητικής (Coach-
ing) 

Η Προπονητική (Coaching) αφορά πάνω από όλα την ανθρώπινη ανά-
πτυξη και την αλλαγή. Για το λόγο αυτό θα ήταν σφάλμα να αγνοηθεί η 
συνεισφορά της ουμανιστικής προσέγγισης και η επιρροή της στην προ-
πονητική. Στο κέντρο της προσοχής είναι ο άνθρωπος κι όχι οι τεχνικές, 
η ερμηνεία, η μέθοδος, όπως συμβαίνει σε άλλες προσεγγίσεις (Rogers, 
1980). Η ουμανιστική προσέγγιση αποτελεί τη μήτρα που γέννησε προ-
σεγγίσεις, όπως την Προσωποκεντρική, την Υπαρξιακή, την Gestalt (Rice 
& Greenberg, 1995). Η ουμανιστική θεωρία έχει μία πιο αισιόδοξη στάση, 
υποστηρίζοντας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια έμφυτη τάση και ικανότητα 
για αυτο-πραγμάτωση και αυτο-προσδιορισμό. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε 
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τρία χαρακτηριστικά του ατόμου: α) την πολυπλοκότητα, β) την μοναδι-
κότητα και γ) την ικανότητα για εξέλιξη, αυτο-πραγμάτωση και ευτυχία.

Η ουμανιστική προσέγγιση και η προπονητική μοιράζονται από κοινού 
την ιδέα ότι η θετική αλλαγή είναι η κινητήρια δύναμη για τους πελάτες, 
ενώ μοιράζονται εξίσου βασικές φιλοσοφικές παραδοχές. Θεωρούν ως 
μεγαλύτερο κίνητρο την έμφυτη τάση κάθε ανθρώπου για αυτοπραγμά-
τωση (Pervin & John, 2001). Συμφωνούν στο ότι η ανθρώπινη φύση εμπε-
ριέχει την τάση εκπλήρωσης του δυναμικού της, την ανάπτυξη και την 
αυτοπραγμάτωση (Pervin & John, 2001). Όσοι υιοθετούν την ουμανιστική 
προσέγγιση προσπαθούν να δουν μέσα από τις απόψεις και τα συναισθή-
ματα του πελάτη τους, τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιλαμβάνεται 
τον εαυτό του και τον κόσμο (Rogers, 2006). Τους ενδιαφέρει ο τρόπος 
με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του και τον κόσμο σε 
μία δεδομένη στιγμή, κι όχι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς (Szasz, 1966).

Πολλοί μελετητές, αν όχι οι περισσότεροι, ισχυρίζονται ότι το coaching 
ασχολείται λιγότερο με τη γενικότερη ανάπτυξη και περισσότερο με τα 
μικρά βήματα που οδηγούν στην εύρεση λύσεων, την ανάπτυξη ειδικών 
δεξιοτήτων, βοηθώντας τους ανθρώπους να κάνουν θετικές αλλαγές. Η 
ουμανιστική προσέγγιση παρέχει στον προπονητή το πλαίσιο και τα συ-
στατικά εκείνα, που είναι απαραίτητα ώστε να υποκινήσουν τα άτομα να 
κάνουν αλλαγές.

Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές και ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα 
στις δύο προσεγγίσεις. Μία σημαντική διάκριση αφορά το στόχο της δι-
αδικασίας. Η ουμανιστική προσέγγιση έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 
πελάτες να αποκτήσουν μια πιο λειτουργική ζωή, ενώ η προπονητική δι-
αδικασία συνήθως επιδιώκει να βοηθήσει τους πελάτες να μετατρέψουν 
τη λειτουργική ζωή σε μία πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική. Μια άλλη 
διάκριση είναι το γενικό επίκεντρο της διαδικασίας: Η ουμανιστική προ-
σέγγιση εστιάζεται περισσότερο στα συναισθήματα του πελάτη, ενώ η 
προπονητική σε πιο συγκεκριμένα σημεία, στις δράσεις και στις ενέργει-
ες που μπορεί να κάνει πράξη ο πελάτης, ώστε να ανταποκριθεί στους 
στόχους που έχει θέσει.

Τόσο η ουμανιστική προσέγγιση, όσο και η προπονητική αποσκοπούν 
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πελατών τους και της συνειδη-
τοποίησης τους ως προς την εμπειρία τους, με απώτερο στόχο να οδηγη-
θούν στην αυτό ανακάλυψη και να κινητοποιηθούν. (Pervin & John, 2001). 
Η διαφορά τους έγκειται στο σκοπό που εξυπηρετεί η συνειδητοποίηση. 
Στη θεραπεία ο σκοπός της συνειδητοποίησης θεωρείται αυτοσκοπός. 
Μέσω αυτής ο πελάτης καθοδηγείται, αποκτάει σαφήνεια και ξεκαθαρίζει 
τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, ώστε να αναλάβει δράση και να 
αλλάξει. 

Υπάρχουν πολλά άλλα καθοριστικά χαρακτηριστικά στις ανθρωπιστι-
κές προσεγγίσεις που μπορεί να επεκταθούν και στην προπονητική δια-
δικασία (Cain, 2002. Stober, D.R., 2006), όπως: 
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(1) έμφαση στις σχέσεις ως βασική πηγή της αλλαγής

Η σχέση με τον πελάτη σε όλες τις προσεγγίσεις, έχει μεγάλη σημασία και 
την χαρακτηρίζουν ως την “πηγή” της αλλαγής. Το αποτελεσματικό ταί-
ριασμα του coach µε τον coachee επηρεάζει την επιτυχημένη διεξαγωγή 
ενός προγράμματος coaching . Πιο συγκεκριμένα, για την ανθρωπιστική 
προσέγγιση, η σχέση αυτή έχει από μόνη της θεραπευτικό χαρακτήρα, 
εφόσον πληροί κάποιες βασικές συνθήκες. Όποιο και αν είναι το πρό-
γραμμα που εφαρµόζεται, η επιτυχία του εξαρτάται μεταξύ άλλων και από 
την αφοσίωση και τη δέσμευση, που θα επιδείξουν τα εμπλεκόμενα µέρη.

Μέσα από την οικοδόμηση μίας αποτελεσματικής σχέσης, σε συνδυ-
ασμό με το περιβάλλον, ευνοείται η δυνατότητα των ατόμων να εξερευ-
νήσουν τις δικές τους εμπειρίες και να επιλέξουν τις κατευθύνσεις για το 
μέλλον. Υπάρχουν όμως κάποιες βασικές προϋποθέσεις για την οικοδό-
μηση μίας παραγωγικής σχέσης βάσει της ανθρωπιστικής προσέγγισης:

- η συνεργασία μεταξύ πελάτη και επαγγελματία

Η συνεργασία μεταξύ του θεραπευτή και του πελάτη θεωρείται απαραίτη-
τη. Είναι σημαντικό να εργάζονται με τον πελάτη και όχι για τον πελάτη. 
Απαιτείται η ενεργός συμμετοχή του πελάτη, που θα ενεργοποιήσει τις 
εσωτερικές διεργασίες, ώστε να ανακαλύψει τον τρόπο που βιώνει τον 
εαυτό του, την κατάσταση την οποία βιώνει και αυτό που θέλει να πετύχει 
(Combs,1989. Elliott & Greenberg, 2002. Greenberg & Paivio, 1997). 

Η συνεργατική αυτή σχέση με τον πελάτη, είναι συστατικό στοιχείο 
και στην προπονητική. Αν ένας πελάτης ζητήσει βοήθεια, προκειμένου 
να βελτιώσει την απόδοση του στο χώρο εργασίας, να ισορροπήσει το 
δίπτυχο εργασία-προσωπική ζωή ή οτιδήποτε άλλο, ο coach σε συνεργα-
σία με τον πελάτη θα πρέπει να αναγνωρίσει ουσιαστικές επιλογές και 
δράσεις για τη συγκεκριμένη κατάσταση του πελάτη. Με την κατάλληλη 
συνεργασία αναδύονται σκέψεις και συναισθήματα, που θα ωφελήσουν 
την αλλαγή μίας συμπεριφοράς ή μίας κατάστασης.

-  η γνησιότητα, αυθεντικότητα και η χωρίς όρους αποδοχή του πελάτη 
από τον σύμβουλο

Η Άνευ Όρων Θετική Εκτίμηση και Αποδοχή του πελάτη αποτελεί βα-
σικό θεμέλιο για την ανάπτυξη μιας αρμονικής σχέσης. Ο προπονητής 
αντιμετωπίζει τον πελάτη ως άτομο και όχι ως αντικείμενο μελέτης. Τον 
σέβεται γι’ αυτό που είναι και τον αποδέχεται έτσι ακριβώς όπως είναι, 
με τις συγκεκριμένες δυνατότητες (Rogers, 1951, 1975). Το χτίσιμο μιας 
σχέσης εμπιστοσύνης ευνοεί την ανάδυση σκέψεων και συναισθημάτων, 
που προηγουμένως καταπιέζονταν (Rogers, 2006). Η εµπιστοσύνη, που 
αναπτύσσεται µέσα σε αυτή τη σχέση, η ειλικρίνεια, η αφοσίωση και η 
ενεργή διάθεση, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες επιτυχίας.

Στις διάφορες ανθρωπιστικές προσεγγίσεις, υπάρχει η αναγνώριση 
ότι, ενώ η κατανόηση και αποδοχή των πελατών είναι ζωτικής σημασίας, 
η προσωπικότητα και η εμπειρία του προπονητή τη δεδομένη στιγμή είναι 
εξίσου σημαντική (Sachse & Elliott, 2002). Στις υπαρξιακές θεωρίες η 
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αυθεντικότητα συνεπάγεται με το να είναι ο πελάτης ανοιχτός και αληθι-
νός κατά τη διάρκεια της θεραπείας (Bugental, 1987. Walsh & McElwain, 
2002). Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο προπονητής θα πρέπει συνεχώς 
να προσπαθεί να είναι γνήσιος και ειλικρινής. Η υπερβολική γνησιότητα 
από την πλευρά του προπονητή μπορεί να συνδεθεί με αρνητική έκβαση 
(Sachse & Elliott, 2002).

- η ενσυναίσθηση και η κατανόηση από την πλευρά του συμβούλου.

Η ενσυναίσθηση σύμφωνα με τον Goleman είναι το κοινωνικό μας ρα-
ντάρ, ή αλλιώς η επίγνωση των συναισθημάτων των άλλων. Θεωρείται μία 
από τις πιο βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την ακριβή κατανό-
ηση του άλλου (Bohart & Greenberg, 1997. Rogers, 1975). Μέσω αυτής ο 
πελάτης καθρεφτίζει τα συναισθήματα του και τα νοήματα, που δίνει στις 
εμπειρίες του. 

Οι προπονητές πρέπει να έχουν φυσική ενσυναίσθηση όσον αφορά 
τους ανθρώπους. Είναι σημαντικό να κάνουν τους πελάτες να νιώθουν 
άνετα, ώστε να δουλέψουν εις βάθος μαζί τους. Άλλωστε, επιδιώκουν να 
κατανοήσουν τον εσωτερικό κόσμο των πελατών τους. Η ενσυναίσθηση 
προϋποθέτει την ύπαρξη αυτοεπίγνωσης.

(2) ο πελάτης είναι η πηγή της αλλαγής - ο οδηγός 

Μια δεύτερη κατευθυντήρια αρχή για την εφαρμογή της ανθρωποκεντρι-
κής προσέγγισης στην προπονητική είναι η αναγνώριση ότι οι πελάτες 
είναι εκείνοι, που βασιζόμενοι στη δικής τους εμπειρία, μπορούν να οδη-
γηθούν στην ανάπτυξη, κατευθύνοντας τον προπονητή. Ο πελάτης ουσι-
αστικά είναι εκείνος, που θέτει τους στόχους. Με τον τρόπο αυτό ο προ-
πονητής δείχνει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του πελάτη, ενισχύοντας 
την αυτοπραγμάτωση και την ικανότητα του να αυτο-κατευθύνεται.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση βασίζεται σε μια αισιόδοξη εικόνα 
του ατόμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποδέχεται την ύπαρξη αρνη-
τικών στοιχείων. Υπάρχει η πεποίθηση ότι τα άτομα έχουν την ικανότητα 
να χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τους πόρους που διαθέτουν για να 
προχωρήσουν μπροστά. Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να μεταβάλει 
και να τροποποιεί την αυτοεικόνα του (Rogers, 2006).

Οι άνθρωποι διαθέτουν έναν εσωτερικό μηχανισμό, που ονομάζεται 
αυτοπραγμάτωση, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται μία συνεχής διεργασία 
αλλαγής και ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικούς παράγοντες 

Η έννοια της αυτοπραγμάτωσης είναι θεμελιώδης στην προσωποκε-
ντρική θεωρία και είναι εκείνη, που κινεί το άτομο προς τα εμπρός. Το 
κάθε άτομο έχει μια έμφυτη τάση για αυτοπραγμάτωση (Combs, 1999. 
Maslow, 1987. Rogers, 1951, 1959). Βασική επιδίωξη του ατόμου είναι η 
πλήρης ικανοποίηση. Όταν το πλαίσιο το επιτρέπει, αποκτά αυτονομία, 
αυτοαποδοχή, ανακαλύπτει κι αναλαμβάνει την ευθύνη να αποφασίσει 
ποιος θέλει να είναι και τι είναι καλό γι’ αυτόν. Επομένως, το περιβάλλον 
που στηρίζει και καλλιεργεί την αυτοπραγμάτωση αποτελεί το συνδετικό 
κρίκο για να μπορέσει να εξελιχθεί. (McLeod, 2003). 
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Η έννοια της αυτοπραγμάτωσης στο coaching είναι εξίσου σημαντι-
κή. Ο Coach λειτουργεί ως μεσολαβητής, ώστε να βοηθήσει το άτομο να 
ικανοποιήσει την ανάγκη του να αισθανθεί πληρότητα, αξιοποιώντας το 
μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ο coach μπορεί να αναγνωρίσει τις δεξιό-
τητες και τα “δυνατά” στοιχεία που διαθέτει ο καθένας και να εστιάσει σε 
αυτά. Το Coaching είναι μία μέθοδος, που προκαλεί κάποιον να δοκιμάσει 
μέχρι πού μπορεί να φτάσει.

(3) βλέπουν το άτομο ως μοναδικό ον και ως ολότητα

Μια τρίτη κατευθυντήρια αρχή στην προπόνηση από την ανθρωπιστική 
σκοπιά είναι ότι κάθε πελάτης είναι μοναδικός. Ο προπονητής οφείλει να 
κατασκευάσει μία πλήρη εικόνα του κάθε πελάτη, σεβόμενος την διαφο-
ρετικότητα του. Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο και αντιμετωπίζεται 
ως ολότητα. Η προπονητική διαδικασία πρέπει να είναι εξατομικευμένη 
και να αναδεικνύει τις μοναδικές ανάγκες του πελάτη. Για να γίνει αυτό, 
ο προπονητής οφείλει να λαμβάνει υπόψη το εξατομικευμένο προφίλ του 
πελάτη, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, που δέχεται. Συναι-
σθήματα, σώμα και πνεύμα αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Ένα πρό-
βλημα ενεργοποιεί και επηρεάζει όλα τα μέρη. 

Ο προπονητής καλείται να ανακαλύψει και να αναγνωρίσει την κάθε 
πλευρά του ατόμου, να ενδυναμώσει τα “υγιή” κομμάτια και να τα χρησι-
μοποιήσει για να αναπτύξει τις δεξιότητες τους, ώστε να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα. Η προπονητική διαδικασία πρέπει να είναι ευέλικτη και εξατο-
μικευμένη, βασισμένη στην προσωπικότητα και τις ανάγκες του πελάτη. 
Άλλωστε, το ταξίδι της αυτογνωσίας είναι μία μοναδική διαδικασία. 

(4) ο προπονητής είναι αυτός που διευκολύνει την αλλαγή του πελάτη

Το coaching δεν είναι μια θεραπευτική διαδικασία και ο ρόλος του προ-
πονητή πρέπει να είναι διακριτός. Δεν είναι θεραπευτής, ούτε σοφός ή 
εμπειρογνώμονας. Η προπονητική αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον, 
το σημείο εκκίνησης και την επιδιωκόμενη κατάσταση. Δεν ασχολείται με 
το παρελθόν, δεν επιλύει συναισθηματικά προβλήματα. 

Μέσω της οικοδόμηση μιας ισχυρής σχέσης, που βασίζεται στην κατα-
νόηση του πελάτη, ο προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το coaching, 
ως ένα μέσο εξερεύνησης του πελάτη και σχεδιασμού της δικής του κα-
τεύθυνσης. Ο προπονητής δεν οδηγεί τον πελάτη προς μία κατεύθυνση, 
αντιθέτως, λειτουργεί ως συνεργάτης και υποστηρικτής των επιλογών 
του. Κατευθύνει τη διαδικασία και όχι το περιεχόμενο. Ο προπονητής 
λειτουργεί ως διευκολυντής της ανάπτυξης του πελάτη και ουσιαστικός 
μεσολαβητής. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να συμμετέχει ενεργά 
σε κάθε φάση της διαδικασίας, χρησιμοποιώντας τεχνικές, όπως η ενερ-
γητική ακρόαση και κάνοντας ανοιχτές ερωτήσεις για να βοηθήσει τους 
πελάτες να επεκτείνουν την εμπειρία και τις δυνατότητες των επιλογών 
τους για δράση. Επισημαίνει τις εναλλακτικές και τον ωθεί να προβεί σε 
συνειδητές επιλογές. 
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2.1. Προπονητική Στελεχών (Executive Coaching) 
Οι όροι «προπονητική στελεχών» (executive coaching) και «προπονητική 
ηγετών» (leadership coaching) συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Η 
«προπονητική στελεχών» (Executive Coaching) είναι ο όρος που χρησι-
μοποιείται πιο συχνά (Baron & Morin, 2010. Bono et al, 2009. Feldman & 
Lankau, 2005. Grant, Curtayne, & Burton, 2009. Joo, 2005. Mackie, 2007. 
Moen & Skaalvik, 2009. Smither et al, 2003), ενώ ο όρος «προπονητική 
ηγετών» (leadership coaching) συναντάται σε λίγες μελέτες (Boyceal, 
2010. Ely et al, 2010).

Η πιο πρόσφατη αναπτυξιακή προσέγγιση, η προπονητική στελεχών, 
συνίσταται ως μία «ενός – προς – έναν» αλληλεπίδραση μεταξύ ενός 
προπονητή και ενός στελέχους με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων του 
τελευταίου στην εργασία. Οι διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβά-
νονται στην προπονητική διαδικασία αφορούν την αξιολόγηση, τις δια-
προσωπικές συναντήσεις, τις τηλεφωνικές συζητήσεις και την ανταλλαγή 
e-mail. Οι προπονητές λειτουργούν ως εκπαιδευτές, συντονιστές, υποκι-
νητές και υποστηρικτές. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία του μάνατζμεντ, τα τρία βασικά στοιχεία 
των σχέσεων Προπονητικής Στελεχών είναι τα εξής: (α) Συνίσταται σε 
μία «ενός – προς – έναν» παροχή συμβουλών σχετικά με τα εργασια-
κά θέματα (β) περιλαμβάνει τη χρήση της ανατροφοδότησης 360 μοι-
ρών λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης τα δυνατά και αδύναμα σημεία 
των διευθυντικών στελεχών και (γ) ο σκοπός της αφορά την βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των στελεχών στις τρέχουσες θέσεις τους 
(Feldman, 2001). Οι Hall et al. (1999) ομοίως τόνισαν τη σημασία της πα-
ροχής ανατροφοδότησης σε στελέχη και μάλιστα διαπίστωσαν ότι σπά-
νια τα στελέχη λαμβάνουν ζωτικής σημασίας παρατηρήσεις σχετικά με 
την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η προπονητική δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατάστατο της ψυχο-
λογικής συμβουλευτικής ή κάποιου είδους θεραπεία για την κατάχρηση 
ουσιών. Αντιθέτως παρέχει σημαντική βοήθεια στα ασκούμενα στελέχη 
ως προς τις διαχειριστικές τους ικανότητες και την γενικότερη ενδυνά-
μωση τους.

Η προπονητική στελεχών αντλεί σε μεγάλο βαθμό θεωρητικά πλαίσια 
και πρακτικές δεξιότητες από την ψυχοθεραπευτική κοινότητα. Όμοια με 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
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την ψυχοθεραπεία, ο προπονητής και ο πελάτης εστιάζουν στις συμπε-
ριφορές, νοοτροπίες, και / ή γνωσιακά σχήματα του πελάτη. Αναφορικά 
με τα στελέχη, οι ομοιότητες μεταξύ της θεραπείας και της προπονητικής 
συχνά περιλαμβάνουν πρακτικές όπως την ελεύθερη συζήτηση πάνω σε 
ευαίσθητα θέματα, την εξερεύνηση κρυφών σημείων, τις προκαταλήψεις 
και τις ελλείψεις, την απουσία άμυνας, καθώς και την προσπάθεια αλλα-
γής των προοπτικών και απόκτησης νέων δεξιοτήτων. Όσον αφορά τον 
προπονητή, οι ομοιότητες περιλαμβάνουν τη δέσμευση και την εμπιστευ-
τικότητα, την παροχή ανατροφοδότησης, την εστίαση της προσοχής, τη 
θέσπιση σαφών ορίων μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής σχέ-
σης, καθώς και την υποστήριξη και την πρόκληση, σχετικά με την ανάπτυ-
ξη και την αλλαγή. 

2.1.1. Coaching Partnership (Εταιρική Προπονητική Σχέση) 
Η προπονητική στελεχών που αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ηγετικών 
ικανοτήτων των στελεχών βασίζεται στην προπονητική εταιρικής σχέσης 
(Coaching Partnership) για την επίτευξη του μέγιστου αντίκτυπου και των 
υψηλότερων επιπέδων μάθησης.

Το Coaching Partnership αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση αμοι-
βαίου οφέλους στην οποία όλοι οι εν δυνάμει εταίροι σχεδιάζουν τη δι-
αδικασία από κοινού, επικοινωνούν ανοιχτά και συνεργάζονται για την 
εκπλήρωση των γενικών οργανωτικών στόχων.

Σύμφωνα με το Coaching Partnership:
1.   Τα στελέχη, ο προπονητής, και άλλοι σημαντικοί παράγοντες στον 

οργανισμό συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια εταιρική σχέ-
ση, που να εξασφαλίζει ότι η μάθηση των στελεχών προωθεί τις 
ανάγκες του οργανισμού και τις κρίσιμες επιχειρηματικές εντολές. 
Ο προπονητής στελεχών μπορεί να αποτελεί έναν εξωτερικό προ-
πονητή ή έναν υπάλληλο του οργανισμού.

2.  Τα μέλη της εταιρικής σχέσης θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ 
τους, αναφορικά με τους βασικούς κανόνες, τα χρονοδιαγράμματα 
και τους συγκεκριμένους στόχους, καθώς και τον τρόπο εκτίμησης 
της επιτυχίας.

3.  Η εταιρική προπονητική σχέση χρησιμοποιεί προσυμφωνημένες 
προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων:

•	 τη δημιουργία ενός σχεδίου ανάπτυξης
•	 την ανάπτυξη δεξιοτήτων
•	 τη βελτίωση της απόδοσης
•	 τη δέσμευση μελλοντικών αναθέσεων
•	 την εξερεύνηση, τον ορισμό και την ανάπτυξη της ηγεσίας των 

στελεχών και των επιχειρηματικών στόχων της οργάνωσης
•	 (Witherspoon & White, 1997)

4. Η ιδανική προπονητική διαδικασία περιλαμβάνει:
•	 ανάλυση των αναγκών και σχεδιασμό πριν από την προπόνηση
•	 συλλογή δεδομένων
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•	 επιβολή στόχων και ανάπτυξη του σχεδίου προπόνησης
•	 εφαρμογή του σχεδίου προπόνησης
•	 μέτρηση και υποβολή έκθεσης των αποτελεσμάτων
•	 μετάβαση σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

5.  Ο προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες, μεταξύ άλ-
λων, πρακτικές:

•	 επίλυση προβλημάτων και σχεδιασμό
•	 γενική δοκιμή (παιχνίδι ρόλων) και πρακτική
•	 ανατροφοδότηση
•	 διάλογο
•	 αποσαφήνιση των ρόλων, των παραδοχών και των προτεραιοτήτων
•	 διδασκαλία και εφαρμογή μιας ποικιλίας εργαλείων της διαχείρι-

σης και της ηγεσίας 
•	 παραπομπή σε άλλους αναπτυξιακούς πόρους

6.  Το επίκεντρο της εταιρικής σχέσης αποτελεί η ενδυνάμωση των 
στελεχών και η οικοδόμηση των βασικών ικανοτήτων, που απαιτού-
νται για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων.

7.  Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει βασικούς παράγοντες στη προπονη-
τική διαδικασία (που ονομάζονται «άλλοι εταίροι»), όπως:

•	 το διευθυντή του στελέχους
•	 ανώτερα διοικητικά στελέχη
•	 ανθρώπινους πόρους και συναφείς με την επιχείρηση ομάδες, 

όπως η Οργανωτική Ανάπτυξη ή Οργανωτική Αποτελεσματικότητα
•	 ομότιμους, συμπεριλαμβανομένων των βασικών επιχειρηματικών 

εταίρων από άλλες οργανώσεις
•	 άμεσες αναφορές
•	 άλλα καίρια στη ζωή του στελέχους άτομα 

8.  Η προπονητική στελεχών αντλεί συνήθως τους πόρους της από τον 
οργανισμό, που απασχολεί τα στελέχη.

9.  Η επιτυχής εταιρική προπονητική σχέση καθοδηγείται από ηθικές 
κατευθυντήριες γραμμές και αποδεδειγμένες πρακτικές, που εξα-
σφαλίζουν την καλή διαβίωση των στελεχών και των συνεργατών 
τους.

2.1.2. Οι γενικές αρχές της Προπονητικής Στελεχών
Οι γενικές αρχές αφορούν τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η προ-
πονητική διαδικασία. Οι αρχές αυτές παρέχουν μια πυξίδα που ο προπο-
νητής, τα στελέχη και τα άλλα μέλη του οργανισμού χρησιμοποιούν για 
να ορίσουν, να διατηρήσουν και να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους.

1. Η προοπτική των συστημάτων 

Η προπονητική στελεχών είναι μία από τις πολλές προσεγγίσεις ή τους 
τύπους των παρεμβάσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
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προώθηση της οργανωτικής και της ηγετικής ανάπτυξης. Ο στόχος της 
ανέλιξης ενός ηγέτης πρέπει πάντα να επιδιώκεται στα πλαίσια του ευρύ-
τερου στόχου της οργανωτικής επιτυχίας. Εφόσον, η προπονητική στελε-
χών νοείται ως μία από τις βασικές παραμέτρους ενός συνολικού σχεδί-
ου για την οργανωτική ανάπτυξη, τα στελέχη και ο προπονητής, θα πρέπει 
και οι δύο να έχουν επίγνωση των μεγαλύτερων οργανωτικών στόχων.

Ο προπονητής πρέπει να έχει εμπειρία σε θέματα οργανωτικής δυ-
ναμικής και διαχείρισης των επιχειρήσεων, προκειμένου να διεξάγει την 
προπόνηση σύμφωνα με την προοπτική των συστημάτων. Εξετάζοντας 
την προπονητική στελεχών από τη σκοπιά των συστημάτων, κρίνεται απα-
ραίτητη από την πλευρά των προπονητών η αναγνώριση και η εκτίμηση 
την σύνθετης οργανωτικής δυναμικής, σύμφωνα με την οποία λειτουρ-
γούν τα στελέχη. Ο προπονητής θα πρέπει να εξασφαλίζει μια συστημι-
κή προσέγγιση μέσα από τη συνεχή επίγνωση των επιπτώσεων, που έχει 
η προπονητική διαδικασία για όλους και αντίστροφα. Κατά συνέπεια, ο 
προπονητής ενθαρρύνει την αλλαγή του τρόπου σκέψης των στελεχών, 
οι οποίοι παύουν να επικεντρώνονται μόνο στον εαυτό τους και αρχίζουν 
να αναγνωρίζουν την αλληλεξάρτηση τους με τους άλλους ανθρώπους 
και τις διαδικασίες του οργανισμού. 

Η προπονητική, από τη σκοπιά των συστημάτων επιτρέπει τόσο στον 
προπονητή, όσο και στα στελέχη να αξιολογήσουν τις αναπτυξιακές τους 
ανάγκες. Επιπλέον, ενθαρρύνει όλους τους εταίρους να εκτιμήσουν την 
επίδραση της αλλαγής της συμπεριφοράς των στελεχών και σε άλλες 
πτυχές του οργανισμού.

Οι δεσμεύσεις των στελεχών που απορρέουν από την προοπτική των συ-
στημάτων είναι οι εξής:

•	 Εξερευνήστε τις αλλαγές στο όραμα, τις αξίες και τις συμπεριφο-
ρές σας

•	 Εξετάστε πώς η συμπεριφορά και οι ενέργειες σας επηρεάζουν τα 
συστήματα, στα οποία θα λειτουργείτε

•	 Εργαστείτε σε ανοικτό πνεύμα κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης 
με τον προπονητή σας, βοηθήστε τον να κατανοήσει τις δυνάμεις 
του οργανωτικού συστήματος

•	 Κατά τη διαδικασία της κατάρτισης, να αναλάβετε την ευθύνη των 
ενεργειών σας και να εξακολουθήσετε να έχετε επίγνωση των επι-
πτώσεων, που έχουν οι αλλαγές της συμπεριφορά σας στους άλ-
λους και τον οργανισμό ως σύνολο.

Οι δεσμεύσεις του προπονητή:
•	 Δείτε το στέλεχος, τη θέση του, καθώς και τον οργανισμό μέσω 

πολλαπλών φακών και προοπτικών
•	 Διατηρήστε μια αντικειμενική και αμερόληπτη οπτική στάση και 

αποφύγετε κάθε μορφή συμπαιγνίας με τα στελέχη ή τον οργα-
νισμό

•	 Αναγνωρίστε και εκτιμήστε την πολυπλοκότητα της οργανωτικής 
δομής, στην οποία τα στελέχη λειτουργούν
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•	 Ενθαρρύνετε τα στελέχη να εξερευνήσουν τόσο τις μακροπρόθε-
σμες όσο και τις βραχυπρόθεσμες οπτικές

•	 Αναγνωρίστε την αλληλεπίδραση όλων των τμημάτων στο σύνολό 
τους, ειδικά στον τρόπο που η αλλαγή σε μία από τις συμπεριφο-
ρές των στελεχών μπορεί να επηρεάσει άλλες συμπεριφορές και 
άλλους ανθρώπους

•	 Βοηθήστε τα στελέχη να διακρίνουν τις μεταβολών υψηλής και 
χαμηλής μόχλευσης. Ενθαρρύνετε τη δέσμευση για δράσεις υψη-
λότερης μόχλευσης, αναφορικά με την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Δεσμεύσεις των άλλων εταίρων
•	 Προσδιορίστε και ανταλλάξτε τις οργανωτικές πληροφορίες, που 

μπορεί να βοηθήσουν τον προπονητή και τα στελέχη να αναγνω-
ρίσουν και να κατανοήσουν το πλαίσιο, την οργανωτική δυναμική, 
τα ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους οικονομικούς 
περιορισμούς, που εμπλέκονται στην προπονητική.

•	 Καθοδηγήστε τον προπονητή σχετικά με τις οργανωτικές αλλαγές, 
που μπορεί να επηρεάσουν την ίδια την προπονητική

•	 Να είστε πρόθυμοι να εξετάστε και ενδεχομένως να αλλάξετε τις 
πτυχές του οργανωτικού συστήματος, προκειμένου να βελτιωθεί 
τόσο το στέλεχος όσο και η επίδοση του οργανισμού

2. Ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα 

Η προπονητική στελεχών σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με έμφαση σε 
συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα στελέχη, ο προπονητής και 
ο οργανισμός έχουν ως σημείο εκκίνησης τη λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τους στόχους της προπονητικής. Τα βασικά μέλη της εταιρικής σχέ-
σης της προπονητικής συνυπογράφουν ένα γραπτό σχέδιο προπονητι-
κής, που καθορίζει τις αναμενόμενες προθεσμίες για την επίτευξη κάθε 
στόχου. Επιπλέον, για κάθε στόχο εφαρμόζονται κατάλληλες μετρήσεις 
συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων παρακολούθησης και ανατρο-
φοδότησης. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια και με-
ταξύ των συνεδριών της προπονητικής, επικεντρώνονται κυριότερα στην 
επίτευξη των συμφωνημένων στόχων για τα στελέχη και τον οργανισμό.

Δεσμεύσεις των στελεχών
•	 Πάρτε την ευθύνη για την εστίαση της προπονητικής στα αποτελέ-

σματα, που σας ενδιαφέρουν περισσότερο
•	 Αφιερώστε επαρκή χρόνο μεταξύ των συνεδριών της προπονητι-

κής, ώστε να επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα
•	 Προετοιμαστείτε καλά για την κάθε συνεδρία προπονητικής
•	 Παρακολουθείστε τα δικά σας αποτελέσματα και επικοινωνήστε 

με τους ενδιαφερόμενους φορείς της προπονητικής, αναφορικά 
με τα επιτεύγματά σας και τα κενά που εξακολουθούν να υπάρ-
χουν

•	 Ζητήστε υποστήριξη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων
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Δεσμεύσεις προπονητή
•	 Πιέστε τα στελέχη και τον οργανισμό να είναι συγκεκριμένοι και 

σαφείς, όσον αφορά τα επιθυμητά επιτεύγματα και τον τρόπο μέ-
τρησής τους

•	 Ετοιμάστε για κάθε προπονητική συνεδρία μια ατζέντα, που να 
αναφέρεται στα αποτελέσματα των προηγούμενων συναντήσεων 
και των δράσεων που έχουν αναληφθεί μεταξύ των συνεδριών

•	 Διευκολύνετε την επικοινωνία μεταξύ των στελεχών και του οργα-
νισμού, σχετικά με τα εργασιακά θέματα, την πρόοδο και τις ανά-
γκες υποστήριξης τους

•	 Προγραμματίστε συναντήσεις αποτίμησης και ανατροφοδότησης 
για την παρακολούθηση της προόδου, σχετικά με τους επιδιωκό-
μενους στόχους της προπονητικής

•	 Να βρίσκεστε σε διαρκή επικοινωνία με τα στελέχη για να επικαι-
ροποιείτε τους στόχους της προπονητικής με βάση τις αλλαγές 
στο ρόλο τους, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προτεραιό-
τητες

•	 Εστιάστε σε προπονητικές συνεδρίες, που αφορούν συγκεκριμένα 
θέματα και στοιχεία δράσης, που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της προπονητικής

3. Εστίαση στην επιχειρηματικότητα 

Η προπονητική στελεχών ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη των στελε-
χών στο πλαίσιο των οργανωτικών αναγκών. Ο στόχος της προπονητικής 
είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών και η συμ-
βολή τους στον οργανισμό. Ο προπονητής αναπτύσσει μια κατανόηση 
του ευρύτερου επιχειρηματικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν τα στε-
λέχη, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, 
που σχετίζονται άμεσα με τα στελέχη. Τα στελέχη και ο προπονητής έρ-
χονται στη συνέχεια σε συμφωνία σχετικά με συγκεκριμένα αποτελέσμα-
τα, που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τους επιχειρηματικούς στόχους του 
οργανισμού.

Δεσμεύσεις των στελεχών
•	 Κατά την έναρξη της προπονητικής ενημερώστε τον προπονητή 

για κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με την εταιρεία σας, την επι-
χειρηματική της στρατηγική, βασικές σας πρωτοβουλίες και την 
εναρμόνιση του ρόλου σας στη συνολική στρατηγική

•	 Να ενημερώνετε τακτικά τον προπονητή σας για οποιεσδήποτε 
αλλαγές στην επιχειρηματική κατεύθυνση ή τις προοπτικές, που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιχειρηματική στρατηγική, το 
ρόλο σας, ή την επιτυχία σας

•	 Πάρτε την τελική ευθύνη για την αντιστοιχία της προπονητικής με 
την επιχειρηματική εστίαση του οργανισμού.
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Δεσμεύσεις του προπονητή
•	 Επιδιώξτε τη μεγιστοποίηση της συμβολής των στελεχών στις ανά-

γκες του οργανισμού
•	 Διαρκής ενημέρωση και επίγνωση για την επιχείρηση, τα στελέ-

χη, τους σκοπούς της ηγετικής τους ανάπτυξης, τις προοπτικές της 
αγοράς, τον ανταγωνισμό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και τους 
πελάτες ή καταναλωτές

•	 Κατανοείστε τους δείκτες της επιτυχίας και τους επιχειρησιακούς 
δείκτες-κλειδιά, που καθορίζουν τον τρόπο που ο οργανισμός αξι-
ολογεί την απόδοση και τα αποτελέσματα των στελεχών

•	 Να είστε ευέλικτοι στην προσαρμογή των αναπτυξιακών αναγκών 
των στελεχών στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές προτεραιότητες.

4. Εταιρική σχέση 

Αν και η προπονητική στελεχών επικεντρώνεται κυρίως στην προσωπική 
εργασία με ένα στέλεχος, αποτελεί εντέλει μια οργανωτική παρέμβαση. 
Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκονται τα στελέχη και ο προπονητής, 
αν και μπορούν να συμμετέχουν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Μπο-
ρούν να περιλαμβάνουν το μάνατζερ του στελέχους, τους άμεσους υφι-
σταμένους του, άλλα στελέχη, εξωτερικούς φορείς καθώς και το ανθρώ-
πινο δυναμικό και τα υπεύθυνα στελέχη για την ανάπτυξη, την κατάρτιση 
και την οργανωτική ανάπτυξη. Η δέσμευση του χρόνου και το επίπεδο 
της συμμετοχής διαφέρουν για κάθε φορέα. Ωστόσο, για να αποδώσουν 
τα αποτελέσματα της προπονητικής το μέγιστο όφελος στον οργανισμό 
ως σύνολο, θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να βλέπουν τους εαυτούς 
τους ως εταίρους στη διαδικασία κατάρτισης.

Δεσμεύσεις των στελεχών
•	 Να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησης. Χρησιμοποιήστε τον προ-

πονητή σας ως σύμβουλο, που θα σας βοηθήσει να μεγιστοποιή-
σετε το μοναδικό στυλ της μάθησης σας

•	 Να είστε ειλικρινείς σχετικά με το τι λειτουργεί ή δεν λειτουργεί 
στη διαδικασία κατάρτισης

•	 Λάβετε μέρος ολόψυχα στις συμφωνημένες προπονητικές αναθέ-
σεις

•	 Λάβετε τις απαιτούμενες ενέργειες για τη μάθηση και προβλημα-
τιστείτε σχετικά με τα αποτελέσματα

•	 Υποδεχθείτε άλλα μέλη της σύμπραξης στη διαδικασία κατάρτισης 
και ζητήστε τις συμβουλές, ανατροφοδότηση και υποστήριξη.

Δεσμεύσεις προπονητή
•	 Συμπεριλάβετε τα ενδιαφερόμενα μέλη στον προσδιορισμό των 

στόχων της προπονητικής στελεχών
•	 Μιλήστε ανοιχτά για την πρόοδο της προπονητικής με τα στελέχη 

και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (εντός των συμφωνη-
μένων ορίων εμπιστευτικότητας)
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•	 Εμπλέξτε τους εταίρους σε ενδεδειγμένες δραστηριότητες προ-
πονητικής

5. Αρμοδιότητες

Επειδή τα στελέχη χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας 
εντός των εταιρειών τους, η προπονητική στελεχών απαιτεί εξειδικευμέ-
νους και έμπειρους επαγγελματίες, να αναλάβουν το ρόλο των προπονη-
τών. Αυτοί οι προπονητές διατηρούν υψηλά επίπεδα ικανοτήτων και δια-
κρίνονται από προσεκτική κρίση σχετικά με τον προσδιορισμό του βέλτι-
στου τρόπου εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών τους, επιλέγοντας 
τις πλέον κατάλληλες μεθόδους από το φάσμα της ειδικότητάς τους.

Οι προπονητές της προπονητικής στελεχών αναγνωρίζουν τους περι-
ορισμούς της ειδικότητάς τους και παρέχουν μόνο εκείνες τις υπηρεσίες 
για τις οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία προέρχονται 
από την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή εμπειρία τους. Συνεχώς προσπα-
θούν να αυξήσουν τις ικανότητες τους μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης 
και να ενημερώνονται διαρκώς για τις βέλτιστες πρακτικές της προπονη-
τικής.

Δεσμεύσεις των στελεχών
•	 Προσδιορίστε τα δικά σας κριτήρια για τον προπονητή, βάσει του 

στυλ, της κατάρτισης, καθώς και συγκεκριμένων τομέων αρμοδιο-
τήτων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας

•	 Να είστε πρόθυμοι να συνεργαστείτε με τους εταίρους στον οργα-
νισμό σας για τον προσδιορισμό ενός κατάλληλου για τις ανάγκες 
σας και τις ανάγκες του οργανισμού προπονητή

•	 Διαδραματίστε ενεργό ρόλο στη δική σας ανάπτυξη, παρέχοντας 
ανατροφοδότηση στον προπονητή σχετικά με τον τρόπο που η 
προπονητική εξελίσσεται και τα κενά εξακολουθούν να υφίστανται

•	 Επικοινωνήστε με τους ενδιαφερόμενους φορείς της προπονητι-
κής για την πρόοδο και τα αποτελέσματα σας

•	 Παρέχετε στον οργανισμό σας και στον προπονητή σας ανατρο-
φοδότηση, τόσο θετική όσο και αρνητική, αναφορικά με την απο-
τελεσματικότητα του προπονητή και τη διαδικασία κατάρτισης.

Δεσμεύσεις του προπονητή
•	 Λειτουργείστε στο υψηλότερο επίπεδο επάρκειας
•	 Παρουσιάστε με ακρίβεια στους πελάτες σας την κατάρτιση, την 

εμπειρία, τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης και τα όρια σας
•	 Κατανοείστε τις απαιτήσεις της προπονητικής δέσμευσης. Να εί-

στε αντικειμενικοί και ευέλικτοι στην επιλογή των μεθόδων, που 
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις

•	 Να έχετε επίγνωση των ορίων σας. Να μην αναλαμβάνετε ανα-
θέσεις, που δεν σχετίζονται με την εμπειρία, τη γνώση, την ικανό-
τητα, ή συμφέρον σας, ή όταν δεν υπάρχει μια σωστή αντιστοιχία 
ανάμεσα σε εσάς και τα στελέχη
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•	 Διατηρήστε ένα δίκτυο επαφών με άλλους εξειδικευμένους επαγ-
γελματίες, έτσι ώστε να μπορείτε να παραπέμπετε τους πελάτες, 
όταν δεν αποτελείτε την καλύτερη δυνατή πηγή

•	 Αποκτήστε εις βάθος γνώση των βασικών δραστηριοτήτων του 
οργανισμού του πελάτη σας

•	 Επεκτείνετε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας μέσω της συνεχούς 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλων δραστηριοτήτων επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης

•	 Εφαρμόστε με το σωστό τρόπο ψυχολογικές και οργανωτικές τε-
χνικές αξιολόγησης, τεστ, ή εργαλεία. Χρησιμοποιήστε μόνο εκεί-
να για τα οποία είστε καταρτισμένοι.

6. Ακεραιότητα

Κατά την έναρξη της προπονητικής στελεχών, τα στελέχη επιδεικνύουν 
μεγάλη εμπιστοσύνη στον προπονητή και τους άλλους εταίρους, που 
συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης. Ουσιαστικά επιτρέπουν στον 
εαυτό τους να είναι ευάλωτοι και ανοικτοί. Για να διασφαλιστεί ότι ο προ-
πονητής θα παραμείνει δεκτικός σε σχόλια, νέες ιδέες και μάθηση, τόσο 
ο οργανισμός, όσο ο προπονητής και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να καθιερώσουν και να διατηρήσουν ένα ψυχολογικά ασφαλές 
περιβάλλον, που να εμπνέει το σεβασμό.

Η σχέση μεταξύ των στελεχών και του προπονητή είναι ευαίσθητη και 
συχνά ιδιωτική. Για να διατηρηθεί αυτή η σχέση, όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη πρέπει να είναι σαφή και ακριβή στην παρουσίαση του θέματος, 
τις οργανωτικές πληροφορίες, τους στόχους της προπονητικής και τους 
βασικούς κανόνες για την εμπιστευτικότητα. Όλοι οι εταίροι πρέπει να 
συμμορφώνονται με σαφώς καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές και 
κανόνες εμπλοκής. Παραβιάσεις της εμπιστοσύνης ή ενέργειες που έρ-
χονται σε αντίθεση με τις συμφωνίες και τις κατευθυντήριες γραμμές 
μπορούν να αποβούν εξαιρετικά σοβαρές, ειδικά εάν τα στελέχη υφίστα-
ται αρνητικές συνέπειες, όπως η απώλεια της φήμης, του εισοδήματος, 
ή της σχέσης. Όλα τα μέρη πρέπει, συνεπώς, να λειτουργήσουν με τα 
υψηλότερα επίπεδα ακεραιότητας και ειλικρίνειας, όταν συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες προπονητικής στελεχών.

Δεσμεύσεις των στελεχών
•	 Εμπιστευθείτε τον προπονητή σας και την προπονητική διαδικασία, 

εφόσον έχετε τις κατάλληλες εγγυήσεις.
•	 Διαδραματίστε ενεργό ρόλο στη δημιουργία των κατάλληλων κα-

τευθυντήριων γραμμών για την προπονητική σας
•	 Συμμορφωθείτε με τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ανωνυμίας, 

και την ανταλλαγή πληροφοριών όχι μόνο για εσάς, αλλά και για 
όλους τους εμπλεκόμενους

•	 Εργαστείτε στο πλαίσιο της προπονητικής σύμβασης και των μαθη-
σιακών στόχων της, εκτός εάν όλα τα μέρη αναθεωρήσουν τους 
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στόχους. (Για παράδειγμα, να μην θεωρείτε μια αναπτυξιακή προ-
πονητική σύμβαση ως ευκαιρία αναζήτησης εργασίας)

•	 Να είστε ειλικρινείς με τον προπονητή σας για σας και την κατά-
στασή σας

•	 Τηρείστε τις δεσμεύσεις σας
•	 Παρέχετε στον προπονητή και τον οργανισμό σας εποικοδομητική 

ανατροφοδότηση σχετικά με τον προπονητή

Δεσμεύσεις του προπονητή
•	 Αναπτύξτε και συμμορφωθείτε με μια σειρά από επαγγελματικές 

οδηγίες, ιδίως στους τομείς της εμπιστευτικότητας, της σύγκρου-
σης συμφερόντων και της εμπειρογνωμοσύνης

•	 Συμμορφωθείτε με τις υπάρχουσες αξίες του οργανισμού, τις ηθι-
κές πρακτικές, την εμπιστευτικότητα και τις αποκλειστικές συμφω-
νίες, τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις πολιτικές του ανθρώπι-
νου δυναμικού.

•	 Τιμήστε τη σχέση που έχετε δημιουργήσει τόσο με τα στελέχη όσο 
και την οργάνωση, επιδιώκοντας την επίλυση των συγκρούσεων 

•	 Εφαρμόστε αυστηρά τα υφιστάμενα πρότυπα για την αντιμετώπι-
ση των προσωπικών δεδομένων, ή παρέχετε τα εν λόγω πρότυπα, 
αν δεν υπάρχουν στον οργανισμό

•	 Σχεδιάστε μαζί με το στέλεχος οργανωτικά αιτήματα για πληροφο-
ρίες σχετικά με το άτομό του και την πρόοδο του στην προπονητική 

•	 Πράξτε για το καλύτερο συμφέρον και την ευημερία των στελεχών.

7. Κρίση 

Η προπονητική στελεχών αποτελεί μια ισορροπία της επιστήμης, της τέ-
χνης, και του αυτοσχεδιασμού των εμπειρογνωμόνων. Παρόλες τις κατευ-
θυντήριες γραμμές που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται, η επιτυχημένη 
προπονητική απαιτεί να κάνεις συνεχώς ένα βήμα πίσω, να αξιολογείς 
την κατάσταση, να ζυγίζεις τις επιλογές και να εφαρμόζεις ορθή κρίση. 
Η επιρροή ενός στελέχους δεν καθορίζεται μόνο από τα χαρακτηριστικά 
και τις ικανότητές του, αλλά και από το πώς οι άλλοι αντιλαμβάνονται τον 
αγώνα του, τις ανάγκες, τις συνθήκες, και την κουλτούρα του οργανισμού. 
Όλα οι εταίροι της προπονητικής προσφέρουν διαφορετικές προοπτικές, 
που σε συνδυασμό με την καλή κρίση, παρέχουν στα στελέχη μια δυνα-
μική εμπειρία μάθησης.

Δεν υπάρχει συνταγή για την τέλεια εμπειρία προπονητικής. Στην πο-
ρεία προκύπτουν απρόβλεπτες προκλήσεις, συγκρούσεις και ευκαιρίες. 
Αν αυτές οι καταστάσεις βοηθήσουν ή εμποδίσουν την ανάπτυξη των 
στελεχών, εξαρτάται από την κρίση των ενδιαφερομένων, η οποία ασκεί-
ται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον εργασίας.

Δεσμεύσεις των στελεχών
•	 Διατηρήστε ανοιχτό μυαλό και να είστε πρόθυμοι να αλλάξετε 

όταν χρειάζεται
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•	 Επικεντρωθείτε στο γενικότερο καλό
•	 Ζυγίστε όλες τις προοπτικές
•	 Ζητήστε βοήθεια
•	 Να είστε ευέλικτοι
•	 Δοκιμάστε νέες προσεγγίσεις
•	 Αποδεχτείτε τα λάθη και την κριτική, όταν είναι δικά σας. Παραδε-

χθείτε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σας, προκειμένου να 
μπορέσετε να τα διαχειριστείτε αποτελεσματικά.

•	 Να είστε ειλικρινείς και άμεσοι
•	 Πάρτε λογικά ρίσκα

Δεσμεύσεις του προπονητή
•	 Πάντα να διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
•	 Μην αναμιγνύετε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις, που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση σας σε μια προπονητική κα-
τάσταση

•	 Αποφύγετε οποιεσδήποτε δραστηριότητες, που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων

•	 Δημιουργείστε και διατηρήστε ένα δίκτυο επικοινωνίας με όλους 
τους εταίρους της προπονητικής

•	 Ακούστε προσεκτικά, με ανοιχτό μυαλό
•	 Να είστε ειλικρινείς και άμεσοι, αναφορικά με τις προθέσεις και 

τις απόψεις σας
•	 Αποφύγετε τις παρεξηγήσεις, εξηγώντας τις δραστηριότητές σας 

εκ των προτέρων
•	 Μην κάνετε τίποτα που θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ως παρα-

τυπία κατά τα πρότυπα των στελεχών του οργανισμού
•	 Προσαρμόστε την προσέγγισή σας στις προτεραιότητες και τις 

προτιμήσεις των στελεχών και της εταιρικής προπονητικής σχέσης
•	 Εξασφαλίστε τη συμμετοχή όλων των μελών της σύμπραξης στην 

από κοινού λήψη των αποφάσεων
•	 Ακούστε όλες τις σχετικές προοπτικές και διαμεσολαβήστε για την 

επίλυση των συγκρούσεων

Τύποι προπονητικής

Σχετικά με τους τύπους προπονητικής, εκτός από την «ενός- προς – έναν» 
προπονητική, αναφέρονται και η ομαδική, καθώς και η προπονητική ομό-
τιμων. Η προπονητική ομότιμων διεξάγεται φυσικά, όπως οι συνομιλίες 
σε μια ομάδα, όπου όλοι ενθαρρύνονται να ανταλλάξουν απόψεις. Όσον 
αφορά την ομαδική προπονητική, η οργάνωση ομαδικών εργαστηρίων, 
που αφορούν οργανωτικά ζητήματα, τα οποία θα επικεντρώνονται γύρω 
από ένα κοινό πρόβλημα, θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για την πα-
ραγωγή καλών ιδεών (Hall et al, 1999).
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2.1.3. Στελέχη που συμμετέχουν στην προπονητική 
Η προπονητική στελεχών (executive coaching) εφαρμόζεται πλέον για 
την υποστήριξη του μέσου όρου των στελεχών και την ενίσχυση των επι-
δόσεων των διευθυντικών στελεχών με υψηλές δυνατότητες. Υπάρχουν 
τρεις γενικές κατηγορίες των στελεχών που συμμετέχουν στην προπο-
νητική στελεχών. Η πρώτη είναι τα στελέχη που διαθέτουν μεν επαρκείς 
δεξιότητες, μειονεκτούν δε στα θέματα αλληλεπίδρασης. Μια τυπική προ-
πονητική παρέμβαση με τους εν λόγω προπονητές περιλαμβάνει μια σύ-
ντομη αξιολόγηση, που αποτελείται από μια σειρά από συνεδρίες, στις 
οποίες τα στελέχη θα επινοήσουν κάποιο σχέδιο, θα αναλάβουν συγκε-
κριμένες δράσεις, θα υποβάλουν έκθεση στο προπονητή και θα ανατρο-
φοδοτηθούν. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται έως ότου τα στελέχη λύ-
σουν το πρόβλημά τους ή στην περίπτωση, που κάποιο από τα δύο μέρη 
αισθανθεί ότι δεν υφίσταται καμία πρόοδος. Οι συχνές συνεδρίες (μία ή 
δύο φορές την εβδομάδα) δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη για εξά-
σκηση και βελτίωση μέσω της άμεσης ανατροφοδότησης. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα στελέχη που αποσκοπούν στη βελ-
τίωση των δεξιοτήτων ηγεσίας. Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαία η 
υποστήριξη (μηνιαίες συνεδρίες για μια περίοδο 6 έως 18 μήνες) όσον 
αφορά τον προγραμματισμό, καθώς και την εφαρμογή μιας πορείας δρά-
σης, που θα συντελέσει στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων, μέσω των 
προσωπικών ασκήσεων οραματισμού, την αύξηση της επιρροής μέσα σε 
έναν οργανισμό ή την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης με τους υφισταμέ-
νους. 

Η τρίτη κατηγορία προπονητικής έχει αποδέκτες τους επαγγελματίες 
/ επιχειρηματίες, οι οποίοι στο ξεκίνημα ή στην επέκταση μιας επιχείρη-
σης συχνά συναντούν μεγάλα εμπόδια, κυρίως, όσον αφορά τις διαχει-
ριστικές απαιτήσεις, που περιορίζουν την ικανότητά τους να αναπτύξουν 
μεγάλου βεληνεκούς στρατηγικές ή εργασία για την προσωπική ανάπτυ-
ξη. Οι προπονητές μπορούν να τους προσφέρουν μια ουδέτερη και μη 
επικριτική ατμόσφαιρα, ώστε να συζητήσουν το μέλλον της επιχείρησης 
και τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματίες ή επιχειρηματίες μπορούν 
να επιτύχουν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Οι 
παρεμβάσεις αυτές είναι συνήθως αορίστου χρόνου και η συχνότητα των 
επαφών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό (Judge & Cowell, 1996).
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Σχήμα 1: Κατηγορίες των στελεχών που συμμετέχουν στην προπονητική  
στελεχών (executive coaching) και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις  

των προπονητών

2.1.4. Οι γνώσεις των προπονητών 
Η πρακτική του Executive Coaching απαιτεί μια ευρεία και βαθιά γκάμα 
γνώσεων συμπεριλαμβανομένης της Ψυχολογίας, των Επιχειρήσεων, της 
Οργανωτικής γνώσης και του Coaching.

1. Γνώσεις της Ψυχολογίας: γνώση ψυχολογικών θεωριών και εννοιών 
σχετικά με την πρακτική του Executive Coaching, καθώς και την κοινωνι-
κή νοημοσύνη ή συναισθηματική νοημοσύνη.
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Πίνακας 1: Γνώσεις της Ψυχολογίας

Βασικές γνώσεις Σύνθετες γνώσεις

•	 Θεωρίες προσωπικότητας
•	 Μοντέλα ανθρώπινων κινήτρων
•	 Θεωρίες ανάπτυξης ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένων της ηθι-
κής, πνευματικής, συναισθηματι-
κής, σχεσιακής και πνευματικής 
ανάπτυξης

•	 Μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων
•	 Μοντέλα ανάπτυξης σταδιοδρο-

μίας
•	 Μοντέλα προσωπικής και συμπε-

ριφορικής αλλαγής
•	 Ισορροπία εργασίας / προσωπι-

κής ζωής
•	 Τεχνικές διαχείρισης του άγχους
•	 Κοινωνική ψυχολογία - πως οι κοι-

νωνικοί παράγοντες επηρεάζουν 
την προσωπική και ομαδική συ-
μπεριφορά

•	 Τον προσδιορισμό των ατόμων 
που έχουν ανάγκη από ψυχολογι-
κή ή ιατρική παραπομπή

•	 Μοντέλα συναισθηματικής νοη-
μοσύνης

•	 Ο ρόλος των διαφορών μεταξύ 
των δύο φύλων στην ενηλικίωση

•	 Μοντέλα και μέθοδοι 360º ανα-
τροφοδότησης

•	 Μοντέλα προσωπικού και ηγετικού 
στυλ (π.χ. MBTI, DISC, Birkman)

•	 Ψυχολογία των μεταβάσεων με-
ταξύ αναπτυξιακών σταδίων

•	 Μοντέλα κατάχρησης ουσιών
•	 Κλινικές διαγνώσεις και πώς επη-

ρεάζουν το χώρο εργασίας (π.χ., 
ναρκισσισμός)

•	 Επίλυση συγκρούσεων και διαμε-
σολάβηση

•	 Θεωρία οικογενειακών συστημά-
των

•	 Παραψυχολογία / ψυχοπαθολογία
•	 Μέθοδοι και εργαλεία ψυχολο-

γικής αξιολόγησης (π.χ. 16PF, 
Strong Interest Inventory, Firo B)

2. Γνώση επιχειρήσεων: γνώση του τρόπου λειτουργίας των διαφορε-
τικών τύπων επιχειρήσεων, των λειτουργικών περιοχών, επιχειρηματικών 
μοντέλων, γνώση της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομε-
ρειών για μια συγκεκριμένη εταιρεία.
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Πίνακας 2: Γνώσεις των επιχειρήσεων

Βασικές γνώσεις Σύνθετες γνώσεις

•	 Επιχειρηματικές πρακτικές και έν-
νοιες

•	 Βασικές οικονομικές έννοιες (π.χ. 
έσοδα και ισολογισμοί)

•	 Επιχειρηματικές λειτουργίες και 
οι αλληλεξαρτήσεις τους

•	 Η διαδικασία στρατηγικού προ-
γραμματισμού και η σχέση της με 
την ομάδα και τη ρύθμιση των επι-
μέρους στόχων

•	 Επίκαιρες γνώσεις σχετικά με τις 
νέες τεχνολογίες 

•	 Ο ρόλος της τεχνολογικής πλη-
ροφορίας στην επιχείρηση (π.χ. 
E.R.P., διαχείριση επιχειρήσεων)

•	 Διαδικασία βελτίωσης της τεχνο-
λογίας

•	 Παγκόσμιος καπιταλισμός και πα-
γκόσμιες επιχειρήσεις

•	 Οι διαφορές μεταξύ ρυθμιζόμε-
νων και μη ρυθμιζόμενων επιχει-
ρήσεων

•	 Οι διαφορές μεταξύ των επιχειρή-
σεων κερδοσκοπικού και μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα

•	 Οι βασικοί ηγετικοί ρόλοι της εται-
ρίας (π.χ. Γενικός Διευθυντής, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος 
του διοικητικού συμβουλίου κ.λπ.)

•	 Γνώση των τρεχόντων γεγονότων, 
θεμάτων και τάσεων της επιχείρη-
σης

•	 Αρχές διαχείρισης και διαδικασί-
ες

•	 Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

•	 Θέματα συγχώνευσης και εξαγο-
ράς

•	 Την τεχνολογία συγκεκριμένων 
βιομηχανιών 

•	 Η χρήση και η κατάχρηση της τε-
χνολογίας

•	 Επιχειρηματικές πρακτικές κορυ-
φαίας τεχνολογίας

•	 Δομές διακυβέρνησης και πρακτι-
κές και ο τρόπος που με συνδέ-
ονται με επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες

•	 Διαχείριση της προσφοράς αλυ-
σίδα / δίκτυο

•	 Κύκλοι ζωής προϊόντος
•	 Κυβερνητικοί κανονισμοί (π.χ. 

συμμόρφωση, έγκριση και άλλοι 
κυβερνητικοί κανονισμοί και δια-
δικασίες)

•	 Πώς λειτουργούν τα συμβούλια 
σε σχέση με τους ανώτερους στη 
διαχείριση

•	 Ανασχεδιασμός και συρρίκνωση

3. Οργανωτικές γνώσεις: κατανόηση του πλαισίου των οργανισμών, 
των οργανωτικών δομών, συστημάτων, διαδικασιών και του τρόπου αξιο-
λόγησής τους από τον οργανισμό. 
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Πίνακας 3: Οργανωτικές γνώσεις 

Βασικές γνώσεις Σύνθετες γνώσεις

•	 Βασικές οργανωτικές δομές, συ-
στήματα / διαδικασίες π.χ. λει-
τουργική μήτρα, τμηματικά και 
συσχετισμένα πρότυπα συμπερι-
φοράς

•	 Οργανωτική αξιολόγηση και διά-
γνωση

•	 Οργανωτικός σχεδιασμός, αρχές 
ανάπτυξης και πρακτικές

•	 Ο αντίκτυπος και ο ρόλος των 
οργανωτικών πολιτισμών και των 
υποκουλτούρων

•	 Οι φάσεις ανάπτυξης της ομάδας 
και των χαρακτηριστικών της απο-
τελεσματικής ομαδικής ηγεσίας

•	 Μοντέλα ηγεσίας
•	 Προγράμματα και διαδικασίες 

ανάπτυξης ηγεσίας
•	 Ανάπτυξη μεθοδολογιών οργανι-

σμού
•	 Θεωρία οργανωτικών συστημά-

των
•	 Η φύση και ο ρόλος της οργα-

νωτικής πολιτικής, εξουσίας και 
επιρροής

•	 Οργανωτική αλλαγή - θεωρίες / 
πρακτικές διαχείρισης

•	 Συμβουλευτική θεωρία και πρα-
κτικές

•	 Ο ρόλος της δεοντολογίας στις 
επιχειρήσεις και στις οργανωτικές 
διαβουλεύσεις

•	 Μοντέλα οργάνωσης της μάθη-
σης

•	 Μοντέλα διαδοχής και η μετάβα-
ση στην ηγεσία

•	 Το ταλέντο στη διαχείριση των 
στελεχών και τη διαδοχική σχεδί-
αση

•	 Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και 
οι παράγοντες επιτυχίας των στε-
λεχών που αναλαμβάνουν νέους 
ρόλους ή αναθέσεις 

•	 Η φύση και οι διαδικασίες που 
σχετίζονται με την οργανωτική 
μάθηση (π.χ. μεταφορά γνώσης, 
διαχείριση γνώσης, πληροφορίες 
κοινή χρήση, κ.λπ.)

•	 Τα διακριτικά χαρακτηριστικά των 
επιχειρήσεων, που ανήκουν σε οι-
κογένειες ή εκείνων που διαχειρί-
ζονται από οικογένειες 

•	 Οι διαδικασίες που σχετίζονται με 
αρχές οργανωτικού σχεδιασμού

•	 Οι πρακτικές που σχετίζονται με 
αλλαγές στα οργανωτικά σχέδια

•	 Θέματα διαχείρισης της ποικιλο-
μορφίας

4. Γνώση Προπονητικής: γνώση της θεωρίας, της έρευνας και της πρα-
κτικής στον τομέα της προπονητικής στελεχών (executive coaching).
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Πίνακας 4: Γνώση Προπονητικής

Βασικές γνώσεις Σύνθετες γνώσεις

Κατανόηση των:

•	 Η ιστορία του executive coaching 
•	 Εκπαιδευτικά μοντέλα και θεωρί-

ες
•	 Οι ορισμοί του coaching και του 

executive coaching ως εξειδικευ-
μένη πρακτική

•	 Επτά γενικές αρχές για το 
executive coaching: προοπτική 
συστημάτων, προσανατολισμός 
στα αποτελέσματα, η επιχειρημα-
τική εστίαση, η συνεργασία, η ικα-
νότητα, η ακεραιότητα και η κρίση 

•	 Επτά οδηγίες για την άσκηση 
των διαφορετικών φάσεων του 
executive coaching από τον προ-
πονητή, τα στελέχη και τον οργα-
νισμό: διαχείριση της εμπιστευτι-
κότητας, δραστηριότητες προ-κα-
θοδήγησης, σύναψη συμβάσεων, 
αξιολόγηση, καθορισμός στόχων, 
προπονητική και μετάβαση σε μα-
κροπρόθεσμη βάση ανάπτυξης 

•	 Οι βασικές αρχές και προσεγ-
γίσεις των διαφορετικών τύπων 
προπονητικής και πώς διαφέρουν 
από / ή μπορούν να είναι ενσωμα-
τωμένοι στο executive coaching

•	 Η διάκριση μεταξύ executive 
coaching και άλλων μοντέλων 
coaching

•	 Ο ρόλος του διαχειριστή ως 
προπονητή και ο αντίκτυπος του 
executive coaching στην ανάπτυ-
ξη αυτής της ικανότητας

•	 Οι ρόλοι που οι προπονητές μπο-
ρούν να αναλάβουν - πότε και 
πώς μπορούν να τους εφαρμό-
σουν αποτελεσματικά (π.χ. εκπαι-
δευτής, σύμβουλος κ.λπ.)

•	 Οι διαφορές μεταξύ του executive 
coaching και των άλλων μεθόδων 
υποστήριξης για στελέχη (π.χ. πα-
ροχή συμβουλών, θεραπεία, κα-
θοδήγηση, κ.λπ.)

Κατανόηση των:

•	 Εξελιγμένες τάσεις στην πρακτι-
κή του executive coaching 

•	 Ο τρόπος ανάπτυξης των μοντέ-
λων coaching και προσαρμογής 
στις αναδυόμενες ανάγκες και 
τάσεις
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•	 Πώς εφαρμόζονται οι θεωρίες και 
οι μέθοδοι καθοδήγησης σε διά-
φορες καταστάσεις προσωπικής 
καθοδήγησης πελατών

•	 Ο τρόπος προσαρμογής της δι-
αδικασία προπονητικής, ώστε να 
μπορεί να εφαρμοστεί στις μονα-
δικές ανάγκες και τις περιστάσεις 
του coachee και της οργάνωσης

•	 Μέτρηση των αποτελεσμάτων της 
προπονητικής διαδικασίας

•	 Ερευνητικά ευρήματα σχετικά με 
το executive coaching (παλιά και 
αναδυόμενα)

•	 Οι βασικές ικανότητες του execu-
tive coach 

•	 Η μεγάλη ποικιλία διαθέσιμων 
πόρων προπονητικής (βιβλία, άρ-
θρα, ιστοχώροι, εργαλεία κ.λπ.)

•	 Ο τρόπος διατήρησης και εφαρ-
μογής ενός συνεχούς σχεδίου για 
την επαγγελματική ανάπτυξη κά-
ποιου 

2.1.5. Οι ρόλοι και οι δεξιότητες των προπονητών 
Η προπονητική στελεχών (executive coaching) συχνά αποτελείται από 
μια μείξη παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ψυ-
χοθεραπευτικών δεξιοτήτων. Οι προπονητές αναλαμβάνουν μια μεγάλη 
ποικιλία ρόλων, από τη βελτίωση ή ανάπτυξη των προϋπαρχουσών δεξιο-
τήτων, έως την προετοιμασία ενός στελέχους για μια μελλοντική δουλειά. 
Για το λόγο αυτό, αντιμετωπίζουν  ζητήματα που κυμαίνονται από την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις σχέσεις εργασίας, έως την επίτευξη μιας 
μεγαλύτερης ισορροπίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του 
ατόμου, βελτιώνοντας τις δεξιότητες επικοινωνίας. Στο παρακάτω σχήμα 
παρουσιάζονται ιεραρχικά οι πιο σημαντικές δεξιότητες που σχετίζονται 
με την προπονητική στελεχών (Judge & Cowell, 1996). 
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Σχήμα 2: Δεξιότητες που σχετίζονται με την προπονητική στελεχών 
(executive coaching)

Οι προπονητές στελεχών παρέχουν σημαντική βοήθεια στα στελέχη 
από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που μεταβάλλονται με το χρόνο. Η προπο-
νητική, η οποία είναι πρακτικού περιεχομένου, αποτελεί μία στοχο-κατευ-
θυνόμενη μορφή προσωπικής μάθησης για τα πολυάσχολα στελέχη και 
συντελεί στη βελτίωση των επιδόσεων, στην ενίσχυση της καριέρας, στην 
αποτροπή του εκτροχιασμού και στην εργασία, που αφορά τα οργανωτικά 
ζητήματα και τις πρωτοβουλίες για αλλαγή. Ουσιαστικά, οι προπονητές 
παρέχουν στα στελέχη σημαντική ανατροφοδότηση για την προσωπική 
τους απόδοση, την καριέρα και τα οργανωτικά θέματα.

Τα ζητήματα που καλύπτονται από τα προγράμματα προπόνησης στε-
λεχών ποικίλλουν από τις απλές και σχετικά εύκολες δεξιότητες, όπως 
η συγγραφή, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση των 
αναγκών του προσωπικού, μέχρι και τις πιο σύνθετες, όπως η βελτίωση 
των σχέσεων με τους διευθυντές, η βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιο-
τήτων και η εφαρμογή των απολύσεων (Judge & Cowell, 1996).
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Σχήμα 3: Ζητήματα που καλύπτονται από τα προγράμματα  
προπόνησης στελεχών
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Σε ποιους απευθύνεται η Προπονητική Στελεχών 

Τα στελέχη και οι οργανισμοί θα πρέπει να επανεξετάζουν την κατάσταση 
και τις προσδοκίες τους πριν από την έναρξη της προπονητικής στελεχών, 
η οποία με τη σειρά της πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες δε-
ξιότητες και πρακτικές, ώστε να είναι αποτελεσματική. Η προπονητική θα 
βελτιώσει συγκεκριμένους τομείς της απόδοσης στην εργασία, αλλά δεν 
θα αλλάξει την προσωπικότητα και τις αξίες του πελάτη. Τα περισσότε-
ρα είδη προπονητικής εστιάζουν στην αλλαγή συμπεριφορών, που είναι 
αντιπαραγωγικές ή περιορίζουν την αποτελεσματικότητα. 

Τα στελέχη θα πρέπει επίσης να είναι πρόθυμα να δεχτούν την προπο-
νητική, γεγονός που είναι πολλές φορές δύσκολο για τους διευθυντές, οι 
οποίοι επιλέγονται και προωθούνται λόγω των ανταγωνιστικών τους ικα-
νοτήτων. Οι άνθρωποι που προβάλλουν μεγάλη αντίσταση στην αλλαγή 
ή που δυσκολεύονται, όσον αφορά τις προκλήσεις δεν θα μπορέσουν να 
επιτύχουν βελτίωση μέσω της προπονητικής. Επιπλέον, εφόσον οι προπο-
νητές είναι σπάνια σε θέση να παρατηρούν τα στελέχη κατά τη δράση, 
οι τελευταίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια το 
περιβάλλον, τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των άλλων. Τέλος, οι 
αλλαγές που τα στελέχη προσπαθούν να επιφέρουν θα πρέπει να υπο-
στηρίζονται από την οργανωτική δομή και κουλτούρα. Ειδικότερα, είναι 
σαφές ότι τα κίνητρα των στελεχών και οι στόχοι των οργανισμών θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την επιθυμητή αλλαγή στη συμπεριφορά 
(Judge & Cowell, 1996).

Προσδοκίες των στελεχών 

Σύμφωνα με τους Judge & Cowell (1996) οι προσδοκίες των στελεχών 
που απορρέουν από την εφαρμογή προγραμμάτων προπονητικής στελε-
χών είναι οι ακόλουθες: 

•	 Λήψη μιας επίσημης ή ανεπίσημης αξιολόγησης
•	 Επανεξέταση των μακροπρόθεσμων στόχων και φιλοδοξιών
•	 Υπογραφή συμβολαίου για αρκετές συνεδρίες προπόνησης, 6-12 

σε μια περίοδο 6 μηνών
•	 Συναντήσεις με τον προπονητή, τουλάχιστον μία φορά το μήνα
•	 Διαμεσολάβηση χρόνου προετοιμασίας για τις συνεδρίες ή για την 

εξάσκηση των δεξιοτήτων μεταξύ των συνεδριών
•	 Πρόσβαση και επικοινωνία με τον προπονητή μεταξύ των συνεδρι-

ών μέσω τηλεφώνου ή e-mail
•	 Λήψη σωστών συμβουλών και συνεχούς ανατροφοδότησης από 

έναν ειδικό προπονητή για την βελτίωση των επιδόσεων 

Η επιλογή του προπονητή 

Η επιλογή ενός προπονητή θα πρέπει να γίνεται με βάση τις καλές τεχνι-
κές δεξιότητες προπόνησης και την καλή σχέση μεταξύ του προπονητή 
και των στελεχών. Επιπλέον, για την αναζήτηση ενός προπονητή θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη ζητήματα, όπως:



102

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

•	 Το κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο ή / και η επαγγελματική 
εμπειρία

•	 Η παροχή επαγγελματικών συστάσεων από τους συναδέλφους ή 
τους πρώην πελάτες του προπονητή

•	 Οι προσδοκίες του σχετικά με τη βελτίωση της απόδοσης των στε-
λεχών

•	 Η διενέργεια αξιόπιστων και έγκυρων δραστηριοτήτων αξιολόγη-
σης

•	 Συζήτηση για θέματα της επιχείρησης, που είναι σημαντικά για τα 
στελέχη

•	 Διενέργεια προκαταρκτικής συνεδρίας για εξοικείωση πριν την 
υπογραφή της σύμβασης 

•	 Εξασφάλιση του απορρήτου και της αντικειμενικότητας 

(Judge & Cowell, 1996)

Εξωτερικοί και εσωτερικοί προπονητές 

Οι εξωτερικοί προπονητές είναι χρήσιμοι σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρή-
σεων, όπου απαιτείται ένας προπονητής με εμπειρία για την διασφάλιση 
της ακραίας εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας. Από την άλλη πλευρά, οι 
εσωτερικοί προπονητές είναι χρήσιμοι, όταν η γνώση της κουλτούρας και 
της πολιτικής της εταιρείας θεωρούνται πολύ σημαντικές, καθώς και όταν 
απαιτούνται ειδικές παροχές, όπως η εύκολη διαθεσιμότητα, η προσωπι-
κή εμπιστοσύνη και η άνεση.

Η εμπιστοσύνη είναι ίσως ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα τόσο για 
τους εξωτερικούς, όσο και για τους εσωτερικούς προπονητές. Στο παρα-
κάτω σχήμα παρουσιάζονται συγκριτικά τα πλεονεκτήματα των εξωτερι-
κών και εσωτερικών προπονητών. Χαρακτηριστικό είναι ότι η εμπιστοσύ-
νη στον προπονητή αναδύεται ως κοινό πλεονέκτημα και για τα δύο είδη 
προπονητών (Hall et al, 1999).
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Σχήμα 4: Πλεονεκτήματα των εξωτερικών και εσωτερικών προπονητών

2.1.6.  Αποτελεσματική προπονητική στελεχών (executive 
coaching) 

Τα στελέχη συνήθως ισχυρίζονται ότι η επιτυχής προπονητική πρέπει να 
είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Εντούτοις, τόσο τα στελέχη 
όσο και οι προπονητές δεν συμφωνούν πάντοτε για το τι συνιστά επιτυ-
χής προπονητική. Συχνά, για τους προπονητές, η ίδια διαδικασία αποτελεί 
το τελικό προϊόν. Για τα στελέχη, οι δύο κύριοι παράγοντες που ευθύνο-
νται για την επιτυχή προπονητική είναι η ειλικρινής και αξιόπιστη ανατρο-
φοδότηση, καθώς και οι καλές ιδέες για δράση. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν θετικά και 
αρνητικά σε μια αποτελεσματική προπονητική, τόσο από την πλευρά των 
στελεχών, όσο και των προπονητών (Hall et al, 1999).
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Πίνακας 5: Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν θετικά και αρνητικά 
σε μια αποτελεσματική προπονητική (executive coaching)

Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν θετικά  
σε μια αποτελεσματική Προπονητική

Στελέχη Προπονητές

-  Ειλικρινείς, ρεαλιστές, εφαρμόζουν 
ανατροφοδότηση (θετική και αρνη-
τική)

- Καλή ακρόαση
- Καλές ιδέες για δράση
-  Σαφείς στόχοι
- Προσβασιμότητα, διαθεσιμότητα
-  Ευθεία ανατροφοδότηση 
-  Λειτουργικό μοντέλο αποτελεσμα-

τικότητας 

-  Προσωπική σύνδεση, αναγνώριση 
της θέσης του πελάτη

-  Καλή ακρόαση
-  Ανατροφοδότηση
- Στοργικοί
-  Μάθηση, επίδειξη της δίκαιης και 

λανθασμένης στάσης
-  Αξιολόγηση
-  Δέσμευση για την επιτυχία του πε-

λάτη και καλή έκβαση των οργα-
νωτικών ζητημάτων

-  Λειτουργικό μοντέλο αποτελεσμα-
τικότητας

- Επίδειξη ακεραιότητας, τιμιότητας
- Διαφάνεια, πρωτοβουλία 
-  Καλή αντιστοιχία προπονητή / πε-

λάτη
- Γνώση των «άγραφων κανόνων»
-  «Ώθηση» στον πελάτη όταν είναι 

απαραίτητο

Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν αρνητικά  
σε μια αποτελεσματική Προπονητική

Στελέχη Προπονητές

- Τίποτα
-  Όταν η ανατροφοδότηση είναι τε-

λείως αρνητική
-  Μόνο ανατροφοδότηση, χωρίς ιδέ-

ες για δράση
-  Όταν η ανατροφοδότηση σχετίζε-

ται με τα συναισθήματα των άλλων 
και όχι τα αποτελέσματα

-  Όταν οι ενέργειες φαίνονται πολύ 
απλοϊκές ή εξωπραγματικές

- Όταν είναι επικριτικοί
-  Κακή χρονική στιγμή ή ανυπομο-

νησία σχετικά με την ετοιμότητα 
στελέχους

-  Ανακαλύπτοντας το σωστό βαθ-
μό ευθύτητας και ειλικρίνειας στο 
άτομο
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Μέσω των προπονητικών προγραμμάτων τα στελέχη αποκτούν νέες 
δεξιότητες, ικανότητες και προοπτικές, που τους δίνουν τη δυνατότητα 
να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες, που πριν την προπονητική δεν 
μπορούσαν να υλοποιήσουν. Επιπλέον, τα στελέχη χαρακτηρίζονται από 
βελτιωμένη απόδοση, ειδικότερα όσον αφορά την ανακατανομή του προ-
σωπικού για την καλύτερη εκπλήρωση των αναθέσεων ή την παροχή βο-
ήθειας, ώστε να επιλύσουν τα δικά τους προβλήματα. Αποκτώνται νέες 
στάσεις ή προοπτικές, όπως περισσότερη υπομονή και άνεση κατά την 
προσωπική επαφή με τους εργαζόμενους. Η μάθησή τους στηρίζεται στη 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, στην παρατήρηση και ανατροφοδότη-
ση, πριν από την ανάληψη δράσης, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την 
προπονητική ως μια αμφίδρομη διαδικασία μάθησης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση των αποτελεσμά-
των της προπονητικής στελεχών, σύμφωνα με την οποία εντοπίζονται 
τέσσερα είδη «πρωτεϊκής μάθησης», η οποία αποτελεί το κύριο χαρακτη-
ριστικό της σύμβασης μια νέας καριέρας. Η μεγαλύτερη ποικιλία εμφανί-
ζεται στους τύπους των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την απόδοση. 
Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις αλλαγές στην ταυτότητα βρίσκο-
νται σε απόλυτη συμφωνία με την παραδοχή ότι η επιτυχής προπονητική 
είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και στην προσωπική ανάπτυ-
ξη των στελεχών. 

Ένα άλλο είδος έκβασης των προπονητικών προγραμμάτων είναι η 
μάθηση, που μπορεί να αποκτηθεί από τους ίδιους τους προπονητές. Συ-
γκεκριμένα, αρκετοί εσωτερικοί προπονητές αναφέρουν ότι μέσω της 
προπονητικής μπορούν να αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις για τις επι-
χειρήσεις, όπου εργάζονται. Επιπλέον, μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις 
για την εσωτερική πολιτική της οργάνωσης, γεγονός που τους καθιστά 
πιο αποτελεσματικούς αναφορικά με άλλες πτυχές των ευθυνών τους 
(Hall et al, 1999).
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Πίνακας 6: Είδη «πρωτεϊκής μάθησης» για τα στελέχη 

Είδη «πρωτεϊκής μάθησης» για τα στελέχη

Βραχυπρόθεσμα

ΑΠΟΔΟΣΗ: ΣΤΑΣΗ/ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ:

-  Προαγωγή του προσωπικού σε κα-
λύτερες θέσεις

-  Το προσωπικό μαθαίνει να λύνει τα 
προβλήματα του

-  Τα στελέχη διδάσκουν και παίρ-
νουν το ρόλο του μέντορα 

-  Καλύτερη αντιμετώπιση των αν-
θρώπων

-  Γνωρίζουν πώς να προσδιορίζουν 
και να ενεργούν για την κάλυψη 
των αναπτυξιακών τους αναγκών

-  Επικεντρώνονται περισσότερο στο 
στόχο

-  Πιο αποτελεσματικοί στη διεξαγω-
γή συνεδριάσεων

-  Πιο αποτελεσματικοί, δυναμικοί 
στην αντιμετώπιση των εξωτερικών 
εταίρων

-  Πιο προνοητικοί και διαθέσιμοι να 
ανταποκριθούν στα διάφορα των 
άλλων, πιο ευαίσθητοι σε θέματα 
επικοινωνίας

-  Περισσότερα υπομονή
-  Περισσότερη εμπιστοσύνη στον 

εαυτό τους 
-  Περισσότερα εφόδια για την αντι-

μετώπιση των ζητημάτων επίδοσης

Μακροπρόθεσμα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

-  Τα στελέχη παρατηρούν πριν ενερ-
γήσουν (σκέψη, διάδραση) 

-  Ευρύτερο ρεπερτόριο των διαθέσι-
μων συμπεριφορών, πιο ευέλικτοι

- Βελτιωμένες σχέσεις

-  Τα στελέχη γνωρίζουν τον εαυτό 
καλύτερα

-  Αυξημένη ικανότητα ενεργητικής 
ακρόασης

- Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
-  Επικύρωση των απόψεων τους, επι-

δόσεις
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2.1.7.  Προπονητική Στελεχών: Ανάλυση δυο βασικών παρα-
γόντων στο εργασιακό περιβάλλον - Κουλτούρα επιχει-
ρήσεων και Εργασιακή Ικανοποίηση 

Η επιστήμη της ανθρωπολογίας χρησιμοποιεί έναν ευρύτατο ορισμό 
της κουλτούρας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της κοινωνι-
κής συμπεριφοράς μίας ομάδας (Gregory, 1983:359). Κατ’ επέκταση, η 
εφαρμογή μίας τέτοιας έννοιας στο επιχειρησιακό περιβάλλον αναφέ-
ρεται στην εσωτερίκευση των κοινωνικών πτυχών μίας εταιρείας ή ενός 
οργανισμού από τους εργαζόμενους, η οποία συνίσταται από την καθη-
μερινή γλώσσα, τις τυπικές και άτυπες διαδικασίες και, τέλος, την ίδια 
την οργανωσιακή δομή. Υπάρχει ο κίνδυνος να καταστεί αυτός ο ορι-
σμός μη λειτουργικός εξαιτίας της γενικότητάς του. Το συνονθύλευμα 
των στοιχείων, στα οποία επεκτείνεται η έννοια της κουλτούρας, και η 
ετερόκλητη υφή και η χρήση τους στα πλαίσια του εργασιακού περιβάλ-
λοντος, καθιστούν τον όρο αδόκιμο. Επιπλέον, οι συνεξαρτήσεις της με 
ένα πλήθος μεταβλητών, όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η ιεραρχία, 
ο χαρακτήρας της διοίκησης, η εκπαίδευση των στελεχών, o ψυχισμός 
και η κοινωνικοποίηση των μελών μίας επιχείρησης, το εργασιακό κλίμα 
και η απόδοση των υπαλλήλων, αποδεικνύουν τη σημαντικότητά της 
και την επιτακτική ανάγκη για ακριβή καθορισμό των ορίων της (Kohn, 
1980).

Οι ορισμοί της κουλτούρας μπορεί να εστιάζονται στις κοινές αντι-
λήψεις, αξίες και κανόνες σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές (Bate, 
1984· Sathe, 1983· Shein, 1985· Hofstede, 1981) ή στην πολυπλοκότητα των 
συμβολισμών τους (Allaire & Firsitorou, 1984). Επομένως, η κουλτούρα 
περιλαμβάνει το σύνολο των κοινών νοηματοδοτήσεων μίας κοινωνικής 
ή οργανωσιακής πραγματικότητας με έμφαση στις διαδεδομένες αξίες, 
στους ρητούς και άρρητους κανόνες και στον προσδιορισμό της επιθυ-
μητής συμπεριφοράς. Επίσης, είναι δυνατό να αναφέρεται σε όλες τις 
άτυπες διαδικασίες, όπως τελετές και ιεροτελεστίες, ιδιόλεκτους μύθους, 
έξεις και εν γένει σε όλες τις γνωστικές και συναισθηματικές διαστάσεις 
ενός οργανισμού σε ένα κοινό σύστημα συμβολισμών που εσωτερικεύ-
ονται από τα μέλη του, σχηματίζοντας μία αποδεκτή ιδεολογία. Επειδή 
πολλές φορές είναι δυσδιάκριτη η σχέση μεταξύ «σημαίνοντος» και «ση-
μαινόμενου», η κουλτούρα προσλαμβάνει τη δύναμη συμβόλου των αξι-
ών και προσδοκιών που μοιράζονται τα μέλη μίας εταιρείας. Η δυναμική 
αλληλεπίδρασή τους με τη συμπεριφορά συντελεί στη σταθεροποίηση 
του συστήματος και της συλλογικής ταυτότητας.

Το παράδοξο στην κουλτούρα είναι ότι, ενώ εκδηλώνεται σε πραξιακό 
επίπεδο, είναι το αξιακό υπόβαθρο μίας επιχείρησης, το κοινωνικό της 
κεφάλαιο και η νοηματοδότηση των διαδικασιών, θεσμών και κανόνων 
που την ορίζουν. Η κουλτούρα είναι προϊόν κοινωνικής μάθησης και ως 
τέτοιο δεν δημιουργείται εκ του μη όντος ούτε μεταλλάσσεται από τη 
θέληση των ιθυνόντων, αλλά εξελίσσεται και κοινοποιείται εφόσον είναι 
λειτουργική. Η κουλτούρα αλλάζει με τον χρόνο και είναι υπεύθυνη για 
την οργανωσιακή αλλαγή, η οποία σπανίως είναι ραγδαία. Συνήθως, η 
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αλλαγή αυτή εμφανίζεται σταδιακά ως αποτέλεσμα νέων αναγκών και 
συνεπιδράσεων της εταιρείας με τον κοινωνικό της περίγυρο.

Η κουλτούρα έχει διαφοροποιητικό ρόλο, με την έννοια ότι αποτελεί 
το διακριτικό γνώρισμα κάθε εταιρείας και συντελεί στην αναγνωρισιμό-
τητά της. Διαμορφώνεται είτε από στρατηγικό σχεδιασμό είτε από τη δια-
χρονική πορεία της επιχείρησης και τη λειτουργία της σε ένα συγκεκριμέ-
νο χωρο- χρονικό κοινωνικό πλαίσιο. Η ισχύς της μειώνει τις συλλογικές 
ανασφάλειες, καθιερώνει την ιεραρχία, δίνει την αίσθηση της συνέχειας 
στα μέλη της εταιρείας και διαιωνίζει τις αρχές της. Είναι η επίδρασή της 
στη συλλογική ταυτότητα που εγγυάται τη μοναδικότητα και τη μελλοντι-
κή ύπαρξη του οργανισμού. Κάθε νέος εργαζόμενος καλείται να την οι-
κειοποιηθεί, να την ενσωματώσει στο υπερεγώ του και να την εξαργυρώ-
σει σε επιθυμητή και σαφώς προσδιορισμένη οργανωσιακή συμπεριφορά 
(Trice & Beyer, 1984).

Η κουλτούρα δεν είναι αναγκαστικά ένα ενιαίο και αδιαίρετο δόμη-
μα. Συνήθως απαρτίζεται από υποκουλτούρες, το άθροισμα των σχέσε-
ων των οποίων σχηματίζει το σύνολο. Οι υποκουλτούρες αυτές μπορούν 
να αναφέρονται στα διαφορετικά τμήματα μίας επιχείρησης, στα ποικί-
λα υποκατα- στήματά της, στις συντεχνιακές δυναμικές των εργαζόμε-
νων, στη μειονοτική επιρροή, ακόμα και στον διαφορετικό τρόπο θέασης 
(αντίληψης) της πραγματικότητας από τα δύο φύλα (ανδρική και γυναι-
κεία κουλτούρα). Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έγινε 
γρήγορα κατανοητό ότι ο πολιτισμός των λαών οριοθετεί την κουλτούρα 
της επιχείρησης. Συλλογικό ή ατομικιστικό πνεύμα, κρατισμός ή φιλελευ-
θερισμός, ισότητα ευκαιριών ή ταξική προσήλωση, σταθερότητα ή τάση 
προς αλλαγή, ιστορικότητα ή προσανατολισμός στο μέλλον είναι μερικές 
από τις πιο κραυγαλέες εθνικές διαφορές, οι οποίες επιβάλλουν την εν-
δελεχή επισκόπηση των συνθηκών, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
και ομαλή προσαρμογή μίας εταιρείας στο διεθνές στερέωμα. Πολλές 
φορές, η κυρίαρχη κουλτούρα εντοπίζεται σε επίπεδο υποκουλτούρας, η 
οποία μπορεί να είναι αντιθετική ή όμοια με την ταυτότητα της επιχείρη-
σης. Οι υποκουλτούρες υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να απειλήσουν 
τη συνοχή του οργανισμού ή να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο.

Σε αυτό το σημείο, όμως, είναι σημαντικό να τεθεί το ζήτημα της 
αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ορισμών αυτών. Οι συνθήκες ερ-
γασίας, ο χώρος και ο τρόπος συνεδριάσεων, η συμπεριφορά των εργα-
ζόμενων σε άτυπες συναντήσεις, οι ιστορίες και τα αστεία περιγράφουν 
σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας μίας επιχείρησης, όμως, κινδυ-
νεύουν να αναλωθούν στην περιγραφή τυχαίων συνθηκών και παραγό-
ντων. Αυτές οι αξίες και οι αρχές είναι τόσο γενικευμένες και αόριστες, 
ώστε αποτυγχάνουν να καθορίσουν την έννοια της κουλτούρας. Ακό-
μα, όμως, και αν οι παράμετροι της κουλτούρας έχουν ελεγχθεί για την 
αξιοπιστία τους, τίθεται το ζήτημα της εγκυρότητας. Οι εταιρείες και οι 
οργανισμοί είναι σύνθετα και πολύπλοκα δομικά συστήματα, γι’ αυτό 
δεν είναι πάντα βέβαιο ότι οι φαινομενικές αξίες καλύπτουν τον γενικό 
τύπο κουλτούρας. Όσο οι μετρήσεις μπορούν να αποτυπώσουν τη βαθύ-
τερη δομή μίας επιχείρησης έχοντας πρώτα προσπελάσει την επιφανει-
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ακή τόσο αυξάνει η εγκυρότητα των ορισμών της εταιρικής κουλτούρας 
(Nilsson, 1976).

Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές κουλτούρες. 
Αντίθετα, η ισχύς και το βάθος τους αντικατοπτρίζουν την ευκρίνεια των 
στόχων του δημιουργού τους και το μέγεθος της ενσωμάτωσής τους στην 
κοινή εμπειρία των εργαζόμενων. Η ποιότητά τους κρίνεται αποκλειστικά 
από την αποτελεσματικότητά τους στην αγορά. Η κουλτούρα αυτοαναπα-
ράγεται και αντιστέκεται στην απότομη μεταβολή. Για παράδειγμα, εάν 
επικρατεί ένα συντηρητικό κλίμα θα αποκλειστεί κάθε πρόσληψη στε-
λεχών με ριζοσπαστικές αντιλήψεις. Τελικά, το πιο υγιές επιχειρησιακό 
περιβάλλον είναι αυτό που διατηρεί τον πυρήνα των αρχών του, αλλά 
υποβάλλει την εφαρμογή τους σε συνεχή διαπραγμάτευση και κριτική. 
Μία ισχυρή κουλτούρα είναι σε τελική ανάλυση ένα σύστημα τυπικών και 
άτυπων κανόνων, που υποδεικνύει τον ιδεατό τρόπο συμπεριφοράς των 
μελών και κατά συνέπεια αναιρεί κάθε χαοτική μορφή επικοινωνίας των 
συμμετεχόντων σε αυτή. Η κουλτούρα ελαχιστοποιεί την ανασφάλεια της 
απροσδιοριστίας, αλλά παράλληλα εξοβελίζει όποιον δεν συμμορφώνε-
ται προς τις κοινές και διαχρονικά δοκιμασμένες παραδοχές της.

2.1.7.1.  Εννοιολογικός προσδιορισμός της Επιχειρησιακής κουλ-
τούρας 

Πριν επικεντρωθούμε στα χαρακτηριστικά της κυρίαρχης κουλτούρας 
των ελληνικών επιχειρήσεων (ερευνητικό μέρος), θα αναφερθούμε συ-
νοπτικά στις κυριότερες τυπολογίες που αναφέρονται αναλυτικά στην 
αγγλική βιβλιογραφία.

Είναι άποψή μας ότι οι κατηγοριοποιήσεις αυτές αποκτούν νόημα 
μόνο ως μεθοδολογικά εργαλεία προς διευκόλυνση της μελέτης των 
ετερόκλητων συμπεριφορών που παρατηρούνται στις επιχειρήσεις. Εφό-
σον η κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών αξιών, στάσεων, αντιλήψε-
ων, κανόνων και στόχων, δηλαδή τα συστατικά στοιχεία της τελούν υπό 
διαρκή διαμόρφωση, κατ’ ανάγκη και οι ορισμοί της κουλτούρας πρέπει 
να μεταλλάσσονται ανάλογα με τη μεταβολή του κοινωνικού γίγνεσθαι. 
Επιπλέον, αν και χρησιμοποιούνται κοινές έννοιες κατά την περιγραφή 
των τύπων κουλτούρας, εντούτοις αυτές νοηματοδοτούνται διαφορετι-
κά ανάλογα με την κοινωνία στην οποία απευθύνονται. Παραδείγματος 
χάριν, ο όρος «καινοτομία» ή «συντηρητισμός» λαμβάνει διαφορετικές 
ερμηνείες στον δυτικό πολιτισμό και διαφορετικές στους ανατολικούς. 
Ό,τι σε μία κοινωνία θεωρείται ως αξία μπορεί κάλλιστα σε μία άλλη να 
λειτουργεί ως απαξία. Η εκπλήρωση των ατομικών στόχων στα πλαίσια 
μίας επιχείρησης και η εναρμόνιση των φιλοδοξιών των εργαζόμενων 
με την πολιτική της εταιρείας μπορεί σε άλλους πολιτισμούς να είναι μία 
απαράδεκτη αφομοίωση δεδομένου ότι πρωτεύουν άλλες αξίες, όπως η 
οικογενειακή ζωή, τα κοινωνικά δίκτυα κ.ά.

Υπό το πρίσμα αυτό, είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά στην άκριτη 
μεταφορά εννοιών και όρων ειδικά σε χώρες όπως η δική μας. Στην Ελ-
λάδα σπανίως συναντούμε μία σταθερή και μακροπρόθεσμη κουλτούρα, 
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που να ρυθμίζει τις αντιλήψεις της διοίκησης και των εργαζόμενων και να 
καθορίζει τις σχέσεις της εταιρείας με το κράτος, την αγορά και τον κα-
ταναλωτή. Η κουλτούρα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα άλλοτε εκτιμάται 
ως ανθρωποκεντρική και ατομικιστική και άλλοτε ως ομαδική και ιεραρχι-
κή. Οι εργαζόμενοι στην ίδια επιχείρηση αντιλαμβάνονται με διαφορετικό 
τρόπο έννοιες, όπως η «ηγεσία», ο «συνδικαλισμός», η «στρατηγική», με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διασπορά στις εκτιμήσεις τους.

Αυτή η ρευστότητα ενδεχομένως να διασώσει τον κοινωνικό και ερ-
γασιακό ιστό της χώρας εφόσον η ταχεία μεταλλαγή, που συνεπάγεται 
η παγκοσμιοποίηση, επηρεάζει περισσότερο σταθερά συστήματα παρά 
χαλαρά δομημένους συνδέσμους. Είναι πιο πιθανό να πληγεί μία πολυε-
θνική σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον παρά μία μικρομεσαία ελληνική 
επιχείρηση που βασίζει τις πωλήσεις της σε κοινωνικά δίκτυα. H ελληνική 
επιχείρηση θα απειληθεί μόνο εφόσον οι πολυεθνικές εταιρείες καταφέ-
ρουν να διασπάσουν τον κοινωνικό ιστό μίας περιοχής, ενσωματώνοντας 
την τοπική/περιφερειακή κουλτούρα στην επιλογή των προϊόντων της και 
στο δίκτυο των πωλήσεών της.

Ο Denison (1990) διακρίνει τέσσερεις τύπους οργανωσιακής κουλτού-
ρας (Πίνακας 7):

•	 Την κουλτούρα της συνεκτικότητας που αναφέρεται σε επιχειρή-
σεις, όπου τα μέλη της μοιράζονται κοινές προοπτικές, ιδεολογίες 
και αξίες, δίνουν έμφαση στη συνεργατικότητα η οποία διασφα-
λίζει τη συνοχή της εταιρείας, αλλά παράλληλα ενθαρρύνει την 
ατομική πρωτοβουλία στα πλαίσια της ομάδας.

•	 Την κουλτούρα των κοινών οραμάτων, παρεμφερή με την προ-
ηγούμενη, που χρησιμοποιεί ως συνδετικό κρίκο των μελών της 
τους κοινούς στόχους, από την ευόδωση των οποίων εξαρτάται η 
επιτυχία όλων.

•	 Την κουλτούρα της συμμετοχικότητας, που πρεσβεύει ότι η ενερ-
γός συμμετοχή των μελών σε όλα τα επίπεδα διασφαλίζει την 
αφοσίωση στην εταιρεία, και τέλος

•	 Την κουλτούρα της προσαρμογής, η οποία δίνει έμφαση στην ικα-
νότητα των μελών μίας επιχείρησης να αντιλαμβάνονται, να με-
ταγράφουν και να ερμηνεύουν ερεθίσματα από το εξωτερικό πε-
ριβάλλον με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα 
ευελιξίας σε νέα περιβάλλοντα.

Πίνακας 7: Οι τέσσερεις τύποι οργανωσιακής κουλτούρας

Περιβάλλον Σταθερότητα/Έλεγχος Αλλαγή/Ελαστικότητα

Εσωτερικά Κουλτούρα  
Συνεκτικότητας

Κουλτούρα  
Συμμετοχικότητας

Εξωτερικά Κουλτούρα Κοινών 
Οραμάτων

Κουλτούρα  
Προσαρμογής
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Οι δύο πρώτοι τύποι κουλτούρας διατρανώνουν τη σταθερότητα ως 
ζωτική προϋπόθεση για την επιτυχία τους, ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος 
τύπος προωθούν την έννοια του δυναμικού συστήματος με έμφαση στην 
αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Denison σε ένα σύστημα μπορούν να συνυπάρχουν 
όλα τα είδη κουλτούρας ταυτόχρονα σε διαφορετική ποιότητα, ένταση 
και συχνότητα. Αν θέλαμε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της κουλ-
τούρας, θα λέγαμε ότι αυτή περιλαμβάνει όχι απλώς ένα κοινό σύστη-
μα αξιών, κανόνων, στόχων και αντιλήψεων, αλλά κυρίως απεικονίζει την 
προσπάθεια μίας δεδομένης κοινωνίας ή επιχείρησης να εξισορροπήσει 
τα αντιθετικά της στοιχεία, διατηρώντας, όμως, την ουσία και τις ιδιότητες 
του συστήματος και αφομοιώνοντας τις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλ-
λον στο οποίο αναπτύσσεται.

Τα ελάσσονα ή μειονοτικά στοιχεία του συστήματος εφόσον διατη-
ρούν τη σταθερότητά τους μπορούν, εκμεταλλευόμενα τη μη λειτουργι-
κότητα των κυρίαρχων στοιχείων, να μετατραπούν σε καθοριστικά.

Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει ένα τεκμηριωμένο συμπέρασμα 
σχετικά με το ποια κουλτούρα είναι περισσότερο αποτελεσματική. Μία 
γραφειοκρατική κουλτούρα, σε πολιτισμούς που ιστορικά διέθεταν ιε-
ραρχική διαστρωμάτωση, είναι πιο αποτελεσματική και σύμφωνη προς 
τη φιλοσοφία και τα βιώματα των εργαζόμενων παρά μία συνεργατική 
κουλτούρα που προϋποθέτει, εκτός από τη διάχυση των κερδών, και τον 
επιμερισμό της ευθύνης. Ανάλογα, μία δημοκρατική ηγεσία μπορεί να 
εκλαμβάνεται ως άναρχη από μέλη μίας επιχείρησης που έχουν ανατρα-
φεί σε ένα παραδοσιακό, πατριαρχικό περιβάλλον.

Οι επιχειρησιακές κουλτούρες είναι είτε «δυναμικές» είτε «αμυντι-
κές». Οι πρώτες εστιάζουν την προσοχή τους στις μεταβολές, που λαμ-
βάνουν χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον και στις αγορές, αντιδρώντας 
και προσαρμόζοντας την εσωτερική τους πολιτική στις αλλαγές του και 
στην τεχνολογική πρόοδο. Σημαντικό ρόλο παίζει η αποτελεσματικότη-
τα και η επιτυχία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ ο 
συνήθης τρόπος εργασίας δίνει έμφαση στη στενή συνεργασία και στον 
συντονισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων. Γενικά, υποστηρίζεται ότι οι 
κουλτούρες «εποικοδομητικού» τύπου επιφέρουν, μακροπρόθεσμα, κα-
λύτερα αποτελέσματα. Οι δυναμικές κουλτούρες ενθαρρύνουν τη διαρ-
κή προσπάθεια των υπαλλήλων τους και τους ωθούν να εργαστούν στο 
100% των δυνατοτήτων τους. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η υψηλή 
υποκίνηση, η εργασιακή ικανοποίηση, η συλλογική εργασία και η ποιό-
τητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτού του τύπου τις κουλτούρες 
η διοίκηση είναι περισσότερο ανθρωποκεντρική, δίνοντας έμφαση στη 
συμμετοχή των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων, στην ανοικτή ανταλλα-
γή απόψεων και στη συνεργασία υπαλλήλων - διοίκησης για την επίλυση 
προβληματικών καταστάσεων. Δίνεται έμφαση στην επίτευξη, οι δε εργα-
ζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα καθήκοντα της εργασίας τους και να 
έχουν άριστες οργανωτικές ικανότητες.

Αντίθετα, οι οργανισμοί που υιοθετούν κουλτούρες «αμυντικού» τύπου 
αντιστέκονται στην αλλαγή. Οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται στη βελτί-



112

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

ωση της ατομικής τους απόδοσης και όχι στην απόδοση της ομάδας και 
τείνουν να εργάζονται απομονωμένοι σε κάθε τμήμα του οργανισμού. 
Κατά το παρελθόν όταν οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο ανταγωνισμός και η 
δημογραφία παρέμεναν σχετικά αμετάβλητα ή μεταβάλλονταν με ιδιαί-
τερα αργούς ρυθμούς, τα αμυντικά μοντέλα κουλτούρας παρήγαν σταθε-
ρά και αξιόπιστα αποτελέσματα. Με τους σημερινούς, όμως, ταχύτερους 
ρυθμούς εναλλαγής των πελατειακών αναγκών, οι αμυντικοί τύποι κουλ-
τούρας αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς.

Οι αμυντικοί τύποι κουλτούρας μπορούν να τυποποιηθούν ανάλο-
γα με τις συμπεριφορές που υιοθετούνται από τους εργαζόμενους. Ο 
πρώτος τύπος αμυντικής κουλτούρας ονομάζεται «ενεργητική-αμυντι-
κή κουλτούρα», κατά την οποία οι απασχολούμενοι προσεγγίζουν την 
εργασία τους ενεργητικά, προκειμένου να διατηρήσουν το κύρος τους 
και την ασφάλεια στην εργασία τους. Σε αυτού του τύπου την κουλ-
τούρα, η επιμονή στη σκληρή δουλειά εκτιμάται ιδιαίτερα και οι εργα-
ζόμενοι αισθάνονται ότι οφείλουν να αποφεύγουν τα εργασιακά λάθη, 
να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα τεκταινόμενα της δουλειάς τους 
και να εργάζονται πολλές ώρες, προκειμένου να επιτύχουν στενά κα-
θορισμένους στόχους. Μία άλλη συχνή συμπεριφορά, που συναντάται 
στον «ενεργητικό-αμυντικό» τύπο κουλτούρας, είναι η ενεργητική ενα-
ντίωση, κατά την οποία οι διενέξεις και οι αντιρρήσεις των υπαλλήλων 
εμφανίζονται συχνά. Αν και οι διαφορετικές απόψεις είναι καλό να εκ-
φράζονται ανοικτά σε έναν οργανισμό, οι υπερβολικές διενέξεις μπορεί 
να οδηγήσουν σε δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων σε συλλογι-
κό επίπεδο, σε πλημμελή συνεργασία και σε έλλειψη συντονισμού. Ο 
τύπος αυτός της κουλτούρας συναντάται συχνά σε οργανισμούς που 
υιοθετούν παραδοσιακές μορφές ποιοτικού ελέγχου, χρησιμοποιώντας 
μοντέλα προσανατολισμένα στην ατομική παρά στη συλλογική αξιολό-
γηση, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην αποφυγή λαθών και 
όχι στην αναπτυξιακή πορεία και αναθέτοντας τον έλεγχο στους προϊ-
στάμενους και όχι στους υπαλλήλους.

Ο δεύτερος αμυντικός τύπος κουλτούρας είναι ο «παθητικός-αμυντι-
κός», ο οποίος χαρακτηρίζεται από αποφυγή των διενέξεων και από συ-
ντηρητικές συμπεριφορές. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο τύπων 
αμυντικής κουλτούρας είναι ότι η μεν ενεργητική-αμυντική ανθίσταται 
σθεναρά σε κάθε μορφή αλλαγής, ενώ η παθητική-αμυντική αντιστέκεται 
με περισσότερο ήπιο, αλλά εξίσου αποτελεσματικό τρόπο. Οι εργαζόμε-
νοι σε μία παθητικού τύπου αμυντική κουλτούρα υπερβάλλουν εαυτόν, 
ώστε να ευχαριστήσουν τους προϊστάμενούς τους και να αποφύγουν τις 
διενέξεις μεταξύ τους. Οι κανόνες, οι τυποποιημένες διαδικασίες και ο 
τρόπος εργασίας ακολουθούνται χωρίς αμφισβήτηση. Σε ένα ελεγχόμε-
νο περιβάλλον εργασίας τα εργασιακά καθήκοντα είναι στενά καθορι-
σμένα και η επιτήρηση διαρκής. Για τον λόγο αυτό, αυτού του τύπου η 
κουλτούρα συναντάται συχνά σε «προστατευόμενους», κλειστούς οργα-
νισμούς, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κυβερνητικές οργανώσεις και οι 
εταιρείες που λειτουργούν μονοπωλιακά.
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Ο τρίτος τύπος αμυντικής κουλτούρας είναι ο «ενεργητικός-παθητι-
κός», ο οποίος περιλαμβάνει ένα μείγμα των προαναφερθεισών συμπε-
ριφορών.

Στα πλεονεκτήματα της αμυντικού τύπου κουλτούρας συμπεριλαμ-
βάνονται η υποκίνηση, η διάθεση για παραμονή στον οργανισμό και η 
ασφάλεια της εργασίας, ενώ τα μειονεκτήματά της εστιάζονται στην αδυ-
ναμία για στενή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των τμημάτων, στην 
έλλειψη συλλογικού πνεύματος μέσα σε κάθε τμήμα του οργανισμού και 
στην έλλειψη ποιότητας σε επίπεδο οργανισμού.

Παλαιότερα οι μελετητές πίστευαν ότι μία κουλτούρα θα ήταν κυρίαρ-
χη εφόσον διακρινόταν από τη σταθερότητα και τη διακριτικότητά της. Οι 
κοινές αξίες, οι στόχοι και οι κανόνες κρίνονταν από την αντοχή τους στον 
χρόνο και στην εναλλαγή των καταστάσεων. Μία κουλτούρα τύγχανε κα-
θολικής αποδοχής εφόσον τις αρχές της ενστερνίζονταν όσο το δυνατό 
περισσότεροι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Μάλιστα, θε-
ωρούσαν ότι η ισχυρή κουλτούρα ήταν ευεργετική για όλους τους τύπους 
επιχειρήσεων. Η οικονομία, όμως, εκείνες τις εποχές λειτουργούσε υπό 
σταθερές κοινωνικές συνθήκες. Όμως οι νέες τεχνολογίες, η παγκοσμιο-
ποίηση και η χαοτική ροή των πληροφοριών ανάγκασαν τους σημερινούς 
ερευνητές να αναθεωρήσουν τις απόψεις αυτές. Η ισχυρή κουλτούρα εί-
ναι απαραίτητη για μερικούς τύπους οργανισμών ή επιχειρήσεων, όπως οι 
εθελοντικές, ενώ το αδύναμο μοντέλο κουλτούρας είναι πιο αποτελεσμα-
τικό σε εταιρείες ανταγωνιστικού τύπου, που πρέπει να ελίσσονται στο 
διεθνοποιημένο και αμείλικτο περιβάλλον της αγοράς.

Η αρχική άποψη, ότι η ισχυρή κουλτούρα συντελούσε στη διατήρηση 
της εσωτερικής συνοχής και στον συντονισμό των επιμέρους τμημάτων, 
αντικαταστάθηκε από τη θεωρία των ανοικτών συστημάτων, των επιδε-
κτικών στην αλλαγή.

Σήμερα υποστηρίζεται από πολλούς ότι μία ισχυρή κουλτούρα δρα 
ανασταλτικά στην επιχειρησιακή αλλαγή και πολλές φορές παρεμποδίζει 
την ενσωμάτωση εργαζόμενων με διαφορετικά προσωπικά και κοινωνικά 
βιώματα σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα, με άκαμπτα κανονιστικά συστή-
ματα συμπεριφοράς και αρχών.

Επιπλέον, πολλά φαινόμενα ρατσιστικού χαρακτήρα ή πολιτικές δι-
ακρίσεων μπορούν να αποδοθούν σε ισχυρές κουλτούρες. Ανδροκρα-
τούμενες εταιρείες με ανάλογη φιλοσοφία καταδικάζουν ικανές και δυ-
ναμικές γυναίκες σε στασιμότητα, λόγω της καχυποψίας τους προς την 
αλλαγή.

Εθνικές επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ενσωματώσουν τους όρους 
της πολυπολιτισμικότητας, χάνοντας έτσι πολύτιμο εργατικό δυναμικό και 
σημαντική τεχνογνωσία που μετέφεραν τα κύματα των μεταναστών.

Θεωρούμε ότι οι εργασιακοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί επιστήμονες 
πρέπει να συλλέξουν εμπειρικά δεδομένα από πολλαπλές πηγές, πριν 
καταλήξουν στο ποια κουλτούρα είναι η καταλληλότερη για μία εταιρεία. 
Οι μεταβλητές οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν είναι το είδος του προϊό-
ντος ή η υπηρεσία που παράγει ή παρέχει η εταιρεία, οι ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες του καταναλωτικού κοινού ή της ομάδας-στόχου, οι κοινωνικές 
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οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, η ιδιοσυγκρασία των 
υπαλλήλων, οι ιστορικές πολιτισμικές συνθήκες και η κατάλληλη στιγμή.

Έρευνα πρέπει να προηγηθεί της απόφασης για τις αλλαγές στην επι-
χειρησιακή κουλτούρα που θα ανεβάσουν κατά πολύ την αποτελεσματι-
κότητα μίας εταιρείας. Ο συμφυρμός των ψυχολογικών και κοινωνικών 
παραγόντων και η καταγραφή των οικονομικών δυνατοτήτων πρέπει 
να αναλυθούν, προτού αναληφθεί δράση για αλλαγή. Σύμφωνα με τον 
Schein (1999), η αλλαγή στηρίζεται στις ακόλουθες ενέργειες:

•	 Κίνητρα για αλλαγή. Εφόσον ένα στοιχείο είναι λειτουργικό, δεν 
υπάρχει λογικό επιχείρημα για να αλλάξει. Βασικός κανόνας, 
όμως, στη φύση είναι ότι οτιδήποτε δεν αλλάζει, τελματώνεται και 
καθίσταται μη λειτουργικό.

•	 Ευκρινείς στόχοι. Εάν επιχειρηθεί αλλαγή χωρίς να έχουν διευ-
κρινιστεί οι προϋποθέσεις και οι σκοποί, επιτείνεται η αμφιβολία, 
η οποία ως συγκρουσιακό στοιχείο διακυβεύει τη συνοχή της επι-
χείρησης.

•	 Σύνδεση με το παρελθόν. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την πραγ-
ματικότητα ως μία αλληλουχία γεγονότων, δομημένη με τις αρχές 
του αιτίου-αποτελέσματος, και αδυνατούν να αποδεχθούν κατα-
στάσεις που ξεφεύγουν από τα όρια αυτά, επειδή τότε οι καταστά-
σεις αυτές είναι απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες. Αναγκαία είναι 
μία ομαλή μεταβατική περίοδος, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι 
άνθρωποι δεν εξελίσσονται με τον ίδιο ρυθμό.

•	 Επαρκής εκπαίδευση στη διαχείριση κινδύνου ειδικά για τα ανώ-
τερα στελέχη μίας επιχείρησης, τα οποία θα πρέπει να επωμιστούν 
το τίμημα της αλλαγής.

•	 Αναλυτική περιγραφή των δομικών στοιχείων της επιχείρησης είτε 
πρόκειται για πολιτισμικές, διοικητικές και οικονομικές νόρμες 
είτε για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. Η αλλαγή δεν πρέπει 
να εξοβελίζει αυτά που εξακολουθούν να είναι λειτουργικά, εκτός 
αν πρόκειται για ριζοσπαστική αναθεώρηση όλου του συστήματος.

•	 • Προτού παγιωθούν οι νέες συμπεριφορές, θα πρέπει να δοκιμά-
ζονται εξονυχιστικά σε πιλοτικό και πειραματικό επίπεδο.

Το μοντέλο περιγραφής της επιχειρησιακής κουλτούρας που χρησι-
μοποιείται στο παρόν βιβλίο (Cameron και Quinn, 1999) αναλύεται στο 
παράρτημα 2, όπου παρατίθεται και το ερωτηματολόγιο για λόγους ευκο-
λίας του αναγνώστη - χρήστη αυτού.

2.1.7.2. Τύποι κουλτούρας των επιχειρήσεων 

Οι θεωρίες των κινήτρων της εργασίας αποτελούν ένα από τα σημαντι-
κότερα σημεία της οργανωσιακής θεωρίας, με ιδιαίτερη σημασία για 
τη διαμόρφωση ερμηνευτικών μοντέλων απόδοσης των εργαζόμενων, 
επειδή επικεντρώνονται στην εργασιακή αποτελεσματικότητα και στους 
παράγοντες που τη μεγιστοποιούν. Η εργασία έχει προσδιοριστικό ρόλο 
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στη ζωή του ανθρώπου, καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του χρόνου του, τον 
χαρακτηρίζει και τον κατατάσσει σε οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.

Οι θεωρίες των κινήτρων εργασίας μπορούν να διαιρεθούν σε δύο 
κατηγορίες: στις οντολογικές, δηλαδή αυτές οι οποίες επιχειρούν να ερ-
μηνεύσουν το περιεχόμενο και το είδος των κινήτρων (Maslow, Herzberg, 
McGregor, Alderfer κ.ά.), και στις μηχανιστικές ή διαδικαστικές, οι οποίες 
εστιάζονται στις συμπεριφορές και στις συνθήκες εκείνες που ενθαρ-
ρύνουν ή αποθαρρύνουν την εργασιακή απόδοση (Vroom, Locke και 
Porter/Lawler).

Σύμφωνα με την Παναγιωτοπούλου (1997), «οι αλλαγές που επήλθαν 
στην απασχόληση μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, όπως η αυτοματοποίη-
ση της παραγωγής και η αύξηση των τυποποιημένων εργασιών στις υπη-
ρεσίες και στη δημόσια διοίκηση, μετέβαλαν τη δομή της απασχόλησης. 
Παράλληλα, βελτιώθηκε το μορφωτικό επίπεδο και ο μέσος όρος των 
απολαβών, με αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι προσδοκίες των εργαζό-
μενων, όσον αφορά στην ποιότητα των εργασιακών τους σχέσεων». Η 
λήψη αποφάσεων έγινε δημοκρατικότερη και επεκτάθηκε, ώστε να συ-
νυπολογίσει και τους εργαζόμενους των οποίων τα κίνητρα για εργασία 
έγιναν συνθετότερα, δυσχεραίνοντας την ερμηνευτική τους προσέγγιση 
από θεωρίες γενικού και διπολικού περιεχομένου. Η εργασία έπαψε να 
είναι αποκομμένη από το κοινωνικό σύνολο και οι αλληλεπιδράσεις της 
με το σύστημα στο οποίο ανήκει έγιναν αμφίδρομες. Οι νέες αντιλήψεις 
για το περιεχόμενο της απασχόλησης αφήνουν να εννοηθεί ότι τα κίνη-
τρα είναι πλέον καθοριστική μεταβλητή για την αύξηση της απόδοσης 
των εργαζόμενων.

Ο Abraham Maslow θεωρείται ως ο βασικός εμπνευστής της θεωρί-
ας των κινήτρων, η οποία βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο αναγκών 
που αποτελείται από πέντε βασικές κατηγορίες, ξεκινώντας από τις κα-
τώτερες προς τις ανώτερες βαθμίδες με την ακόλουθη διάταξη (Κάντας, 
1993):

•	 Φυσιολογικές ανάγκες (π.χ. πείνα, δίψα, σεξουαλικότητα κ.ά.).
•	 Ανάγκες ασφάλειας (π.χ. σταθερότητα, σιγουριά, στοργή κ.ά.).
•	 Κοινωνικές ανάγκες (π.χ. συμπάθεια, επιθυμία για φιλία κ.ά.).
•	 Ανάγκες σεβασμού και εκτίμησης (π.χ. αυτοσεβασμός, σεβασμός 

προς τους άλλους, εκτίμηση κ.ά.).
•	 Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης (π.χ. αξιοποίηση του εσωτερικού δυ-

ναμικού).

Ο Maslow υποστήριζε ότι ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή ενεργεί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιεί όσο το δυνατό περισσότερες από τις 
ανάγκες του με όσο τον δυνατό αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο 
τρόπο. Μόλις ικανοποιηθεί μία ανάγκη, παρουσιάζεται η επιθυμία ικανο-
ποίησης νέων αναγκών σε ένα ανώτερο επίπεδο. Παρόλο που η θεωρία 
αυτή δεν αναπτύχθηκε, για να εφαρμοστεί στον εργασιακό χώρο, έχει 
υιοθετηθεί από πολλούς θεωρητικούς της διοίκησης επιχειρήσεων. Η κλι-
μάκωση των αναγκών είναι αυστηρά ιεραρχική και δεν επιτρέπει υπερ-
βάσεις: πρώτα πρέπει να ικανοποιηθούν τα βασικά ένστικτα, που έχουν 
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ως σκοπό την επιβίωση, και μόνο όταν αυτά έχουν εξασφαλιστεί, μπορεί 
το άτομο να επιδιώξει την ικανοποίηση των υψηλότερων σταδίων. Στην 
κορυφή της κλίμακας οι ανάγκες είναι περισσότερο αφηρημένες και ανα-
φέρονται σε εσωτερικευμένες αξίες του ανθρώπου. Εμφανής είναι η πο-
ρεία από το συγκεκριμένο προς το αφηρημένο και από το κοινωνικό προς 
το προσωπικό. O Maslow υποστήριξε ότι η ικανοποίηση μίας ανάγκης της 
αφαιρεί την ισχύ ως κινητοποιητικού παράγοντα και την εξαφανίζει από 
το προσκήνιο. Επειδή, όμως, η στασιμότητα αντιστρατεύεται την εξέλιξη, 
οι άνθρωποι προχωρούν σε νέες στοχοθεσίες-κίνητρα για δράση (Steers, 
Porter and Bigley, 1996).

Η θεώρηση των αναγκών κατά τον Maslow είναι υπέρμετρα στατική. 
Αγνοώντας τη δυναμική φύση τους και την αλληλένδετη σχέση τους με 
τον πολιτισμικό περίγυρο και εξαλείφοντας τη χρονικότητά τους, δημι-
ούργησε ένα σύστημα άκαμπτο και μη εξελισσόμενο. Η κοινή εμπειρία 
επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί παράλληλα να φροντίζει για την 
ικανοποίηση αναγκών από όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Τελικός στόχος 
του είναι η υπέρβαση των αναγκών και ο μέγιστος βαθμός προσαρμογής 
και ελευθερίας. Τα αιτιοκρατικά μοντέλα, ακρίτως αντιγραμμένα από τις 
φυσικές επιστήμες, σπανίως μπορούν να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότη-
τα της συμπεριφοράς. Οι ανάγκες από τεχνολογική άποψη ανάγονται σε 
σκοπούς και στοχοθεσίες της ανθρώπινης συνείδησης που αλληλεπιδρά 
με το περιβάλλον και το διαμορφώνει.

Μία προέκταση των αρχών του Maslow αποτελεί η θεωρία του Alderfer 
(1969, 1972). Ο Alderfer περιόρισε τις πέντε βασικές κατηγορίες των ανα-
γκών σε τρεις: στις «ανάγκες ύπαρξης», στις οποίες υπάγονται οι φυσιο-
λογικές ανάγκες και οι ανάγκες ασφάλειας, στις «ανάγκες σχέσης» με το 
κοινωνικό περιβάλλον, στις οποίες υπάγονται οι κοινωνικές ανάγκες, και 
τέλος στις «ανάγκες ανάπτυξης», στις οποίες υπάγονται οι δύο ανώτερες 
κατηγορίες των αναγκών του Maslow, δηλαδή οι ανάγκες αυτοσεβασμού 
και αυτοπραγμάτωσης. Η ομαδοποίηση αυτή έδωσε περισσότερη ευελι-
ξία στην ιεράρχηση, τονίζοντας ότι είναι εφικτή η ταυτόχρονη ενεργο-
ποίηση διαφορετικών κατηγοριών αναγκών. Η θεωρία του Alderfer δι-
αφοροποιείται ως προς τη θεωρία του Maslow και σε ένα άλλο σημα-
ντικό σημείο. Ο Alderfer επικαλείται τον όρο «ματαίωση», απογοήτευση 
που προκύπτει από την αδυναμία ικανοποίησης, για να υποστηρίξει ότι 
μπορεί να υπάρξει και οπισθοδρόμηση από ανάγκες ανώτερου επιπέδου 
σε ανάγκες κατώτερου επιπέδου και επομένως αμφισβητεί την απόλυτη 
προτεραιότητα των αναγκών, που βρίσκονται σε κατώτερα επίπεδα της 
πυραμίδας του Maslow (Κάντας, 1993). Επίσης, στην περίπτωση της μα-
ταίωσης παρατηρούνται συμπεριφορές, όπως: «“επιθετικότητα” που είναι 
ένας τύπος συμπεριφοράς, ο οποίος προϋποθέτει βία προς ένα πρόσωπο 
ή ένα αντικείμενο, “προσήλωση-προσκόλληση”, δηλαδή η τάση ενός ατό-
μου να επιμένει σε ένα ορισμένο είδος καθηλωμένης συμπεριφοράς πα-
ρότι γνωρίζει τη ματαιότητά της, “παλινδρόμηση” που είναι η τάση ενός 
ατόμου, σε μία κατάσταση ματαίωσης, να επιστρέψει σε κάποιο τύπο πα-
λαιότερης συμπεριφοράς και, τέλος, “παραίτηση” που είναι η τάση των 
ατόμων να εγκαταλείπουν την εργασία» (Χατζατόγλου Γ., 1994). Όμως, 
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παρόλο που ο Alderfer δεν στηρίχθηκε μόνο στη θεωρία, αλλά χρησιμο-
ποίησε και εμπειρικές μεθόδους, η θεωρία του αμφισβητήθηκε επίσης 
αρκετά, επειδή η έννοια «των αναγκών» νοηματοδοτείται διαφορετικά, 
ανάλογα με το πλαίσιο αναφοράς τους. Ούτε οι ανάγκες ούτε οι ιεραρ-
χήσεις είναι δυνατό να είναι ταυτόσημες σε διαφορετικά άτομα, έστω και 
αν δουλεύουν μαζί και μοιράζονται τον ίδιο εργασιακό χώρο (Landy & 
Becker, 1987).

Η προσέγγιση του Frederick Herzberg (Herzberg F., Mausner B. & Sny- 
derman B.B., 1959) είναι περισσότερο εμπειριοκρατική και βασίζεται στη 
μέθοδο κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων. Δύο τύποι παραγόντων εγ- 
γυώνται την εργασιακή ικανοποίηση: οι παράγοντες υγιεινής, οι οποίοι 
ανασκευάζουν τα αρνητικά εργασιακά ερεθίσματα και τη συνεπαγόμενη 
δυσαρέσκεια, και οι παράγοντες κινήτρων (ικανοποιητικός μισθός, θέση 
στην ιεραρχία της εργασίας), οι οποίοι προδιαθέτουν τους εργαζόμενους 
να αποδώσουν περισσότερο. Μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτοι αντιστοι-
χούν στις κατώτερες βαθμίδες της θεωρίας του Maslow, ενώ οι δεύτεροι 
στις ανώτερες. Κατ’ αναλογία, η θεωρία του Herzberg δέχτηκε επικρίσεις 
γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τις ενδοατομικές και διατομικές αποκλίσεις 
καθώς και την έμφυτη τάση των ανθρώπων να προβαίνουν σε θετικές 
αιτιακές αποδόσεις για τον εαυτό τους, αποδίδοντας σε εσωτερικά χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους τις αμοιβές, τις επιτυχίες και την 
αντλούμενη εργασιακή ικανοποίηση και σε εξωγενείς παράγοντες τις 
αποτυχίες, τις αρνητικές κρίσεις και τα λάθη τους. Κάθε γνωστικά ασύμ-
φωνο στοιχείο προκαλεί σύγκρουση και άγχος και πρέπει να ενσωματω-
θεί σε μία νέα θεώρηση για την εργασία εν γένει. O Herzberg θεώρησε 
εσφαλμένα ότι οι πηγές ικανοποίησης είναι όμοιες για όλους τους εργα-
ζόμενους, εξισώνοντας έτσι τις συνθήκες, τις φιλοδοξίες και τις στοχοθε-
σίες υπαλλήλων και διευθυντικών στελεχών.

Ο κοινωνικός ψυχολόγος Douglas McGregor (1960) διατύπωσε τη δι-
πολική θεωρία X και Υ. Σύμφωνα με την πρώτη, οι άνθρωποι εκ φύσεως 
αποστρέφονται την εργασία, με επακόλουθο μόνο τιμωρητικές μέθοδοι 
να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Τα άτομα που ανήκουν 
σε αυτή την κατηγορία νιώθουν ασφαλή και ικανοποιημένα, μόνο όταν 
αποφεύγουν να αναλαμβάνουν ευθύνες και πρωτοβουλίες. Αντίθετα, 
όσα άτομα περιγράφονται από τη θεωρία Υ, χαρακτηρίζονται από έντονη 
αυτονομία και δημιουργικότητα. Αν το εργασιακό τους περιβάλλον τούς 
εξασφαλίσει κλίμα εμπιστοσύνης, τότε δράττονται της ευκαιρίας να ξεδι-
πλώσουν τις ικανότητές τους και να εναρμονίσουν τις φιλοδοξίες τους με 
τους στόχους της εταιρείας. Ο Schein (1988), δίνοντας μία πιο κοινωνική 
προσέγγιση, υποστήριξε ότι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου επηρεάζεται 
από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, που μπορούν να καθορίσουν την 
ταυτότητά του και την προσωπικότητά του. Αυτά στηρίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στις μετα-αντιλήψεις για την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσ-
σονται στο εργασιακό περιβάλλον.

Καμία από τις θεωρίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα σε 
μία εταιρεία και, φυσικά, καμία δεν μπορεί να περιγράψει τις εργασιακές 
ιδιαιτερότητες των ανθρώπων. Ο McGregor συστήνει στους διοικούντες 
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να υιοθετήσουν τη θεωρία Υ, γιατί με αυτό τον τρόπο θα προσεγγίσουν 
καλύτερα τους στόχους της εταιρείας και θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη 
ικανοποίηση των υφιστάμενών τους.

Η θεωρία της ισότητας έχει άμεση σχέση με αυτή της γνωστικής 
ασυμφωνίας του Festinger και με τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλα-
γής. Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας (Festinger, Abelson, Aronson, 
McGuire, Newcomb, Rosenberg & Tannenbaum, 1968) αναφέρεται στην 
εναρμόνιση των πεποιθήσεων του ατόμου, ώστε να μην είναι συγκρου-
σιακές προκαλώντας ψυχολογική ένταση. Για να αισθανθεί κάποιος ερ-
γαζόμενος ικανοποίηση, θα πρέπει οι αντιλήψεις του για τη συνεισφορά 
του στην εργασία να συνάδουν με την προσδοκώμενη αμοιβή. Αν αυτό 
δεν συμβαίνει, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την προσπά-
θεια που καταβάλλει, για να ικανοποιήσει τις εργασιακές απαιτήσεις και 
κατά συνέπεια αρχίζει να αμφιβάλλει για την αξία της ίδιας της εργασίας. 
Παράλληλα, η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής (Simpon, 1972) αναφέ-
ρεται στα οφέλη που προσδοκούν οι άνθρωποι κατά τη διαμόρφωση των 
κοινωνικών τους σχέσεων, τα οποία αναμένουν να είναι μεγαλύτερα από 
το κόστος της μη σύναψης σχέσεων ή της διατήρησής τους. Συγκρίνουν, 
δηλαδή, τη δική τους συνεισφορά και τα αποκομιζόμενα, οικονομικά ή 
κοινωνικά, οφέλη με τα αντίστοιχα άλλων ανθρώπων με τους οποίους δι-
ατηρούν κοινωνικές επαφές και σχέσεις. Η θεωρία της ισότητας (Adams, 
1965· Adams & Rosenbaum, 1962) διατείνεται ότι, εάν ο εργαζόμενος 
αντιληφθεί μία υπαρκτή ή υποτιθέμενη αδικία εις βάρος του, μειώνει την 
απόδοσή του. Σε αυτή περιλαμβάνονται όλα εκείνα που το άτομο κρίνει 
ότι συνεισφέρει στην εργασία, όπως για παράδειγμα ο μόχθος, τα προ-
σόντα, η πείρα κ.ά.

Σύμφωνα με τους Huseman, Hatfield και Miles (1987), όταν η αναλογία 
που προκύπτει από τη σύγκριση είναι άνιση, τότε το άτομο νιώθει αδι-
κία και διακατέχεται από ψυχολογική ένταση, της οποίας ο βαθμός είναι 
ανάλογος με τον βαθμό της θεωρούμενης ανισότητας. Όσο αυξάνεται η 
ψυχολογική ένταση τόσο μειώνεται η απόδοση στην εργασία. Σύμφωνα 
με τη θεωρία, η άρση των ανισοτήτων επιτυγχάνεται με μείωση της παρα-
γωγικότητας, με παραίτηση, με εσκεμμένη εκμετάλλευση του χρόνου ερ-
γασίας σε ασχολίες αλλότριες προς τη φύση της εργασίας, με έκφραση 
αρνητικών συναισθημάτων δυσαρέσκειας, με απευθείας προσβολή της 
πηγής των ανισοτήτων, με υπονόμευση της επιχείρησης και με ενέργειες 
που επιβουλεύονται τη συνοχή της εταιρείας. Το κοινωνικο-συναισθημα-
τικό κλίμα διαταράσσεται και η εργασία από δημιουργική απασχόληση 
μετατρέπεται σε αγχογόνο διαδικασία. Σε ανταγωνιστικές κουλτούρες η 
ανισότητα υποθάλπει την ίδια την ύπαρξη της επιχείρησης.

Η θεωρία της ισότητας συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη δίκαιη κατα-
νομή των αμοιβών και τόνισε την επιρροή του αισθήματος δικαιοσύνης 
στην απόδοση των εργαζόμενων. Καθώς, όμως, τα πορίσματα της θεω-
ρίας αυτής στηρίζονται αποκλειστικά σε εργαστηριακά πειράματα και όχι 
σε εμπειρικές παρατηρήσεις, τίθεται το πρόβλημα της εξωτερικής εγκυ-
ρότητας και καθίσταται αδύνατη η γενίκευση των παραπάνω συμπερα-
σμάτων (Campbell & Pritchard, 1976).
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Η ανάγκη για επίτευξη και δημιουργία αποτελεί χαρακτηριστικό σύμ-
φυτο με την ανθρώπινη φύση και επηρεάζεται από το κοινωνικό και οι-
κογενειακό περιβάλλον, την εθνική κουλτούρα και την ιδιοσυγκρασία του 
ατόμου. Στην ανάγκη αυτή στηρίζεται η εξέλιξη του πολιτισμού και η με-
ταλλαγή του κοινωνικού γίγνεσθαι. Οι εργαζόμενοι με υψηλές φιλοδοξίες 
και τάση προς επίτευξη είναι διατεθειμένοι να υπερβούν τις δυσκολίες 
που προκύπτουν, να ασκήσουν συστηματική επιρροή σε συναδέλφους 
και υφιστάμενούς τους, να πραγματώσουν τους στόχους τους και να 
αναδειχθούν. H αποδοχή και η αναγνώριση αποτελούν το σημαντικό-
τερο κίνητρο της ατομικής δράσης. Οι εύκολοι στόχοι εξοβελίζονται ως 
ανεπαρκείς για την προσωπική καταξίωση και οι δύσκολοι αποφεύγονται, 
γιατί ενέχουν τον κίνδυνο της αποτυχίας. Ο McClelland θεώρησε ότι το 
κίνητρο προς επίτευξη μπορεί να διδαχθεί και ότι η ευημερία των κρατών 
εξαρτάται από αυτό.

Σύμφωνα με τον Vroom (1964), η θεωρία της προσδοκίας επιχειρεί 
να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα επιλέγουν ποιες από τις 
διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις θα υιοθετήσουν, ώστε να έχουν τα 
μεγαλύτερα ανταποδοτικά οφέλη. Για κάθε μία δράση του υπαλλήλου 
υπάρχουν τρεις παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη: ο πρώτος παράγο-
ντας είναι το «σθένος», δηλαδή οι διαβαθμίσεις της αναμενόμενης ικα-
νοποίησης που προκύπτουν από κάθε μία από τις δυνατές επιλογές. Η 
έννοια της «συντελεστικότητας ή λειτουργικότητας» είναι ο δεύτερος πα-
ράγοντας και αναφέρεται στον βαθμό σύνδεσης του μέσου με τον στόχο. 
Ο εργαζόμενος επιλέγει εκείνη τη δυνατότητα που αμεσότερα συνδέεται 
με το συνολικό σχέδιο δράσης προς εκπλήρωση των φιλοδοξιών του. Η 
έννοια της «προσδοκίας» αποτελεί τον τρίτο παράγοντα και αναφέρεται 
στον υπολογισμό όλων εκείνων των αστάθμητων παραγόντων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Ο Vroom υπο-
στήριξε, επίσης, ότι η απόφαση για δράση προκύπτει από το γινόμενο των 
τριών παραγόντων (σθένος, συντελεστικότητα και προσδοκία). Αυτό συ-
νεπάγεται ότι, αν κάποιος από τους τρεις παράγοντες είναι μηδέν, τότε η 
συνολική υποκίνηση για την εκτέλεση μίας σειράς πράξεων είναι επίσης 
μηδέν (Gordon, 1974). Οι διευθυντές των επιχειρήσεων εάν θέλουν να 
προκαλέσουν την υποκίνηση των υπαλλήλων τους, θα πρέπει να εξασφα-
λίσουν τις παρακάτω συνθήκες:

1.   Οι υπάλληλοι να θεωρούν ότι η ανταμοιβή, που προσφέρεται για την 
επιτυχή απόδοση, είναι ελκυστική (σθένος) (Arnold, 1984).

2.  Οι υπάλληλοι να αντιλαμβάνονται ότι, αν εκτελέσουν την εργασία 
τους σωστά, θα ανταμειφθούν (συντελεστικότητα).

3.  Οι υπάλληλοι να πιστεύουν ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα, για 
να κάνουν τη δουλειά τους (προσδοκία).

Οι Landy και Becker (1987) και ο Mitchell (1982) επέκριναν τη θεωρία 
αυτή, για τον περιορισμένο ερμηνευτικό της ορίζοντα και για την υπέρ-
μετρη σημασία που δίνει στην εκλογίκευση της διαδικασίας λήψης από-
φασης, τη στιγμή που πολλές φορές αυτή επηρεάζεται περισσότερο από 
ενορμήσεις συναισθηματικής φύσης.
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H θεωρία της στοχοθέτησης αναπτύχθηκε το 1960 από τον Ed Locke, 
ο οποίος υποστήριξε ότι η επίτευξη ενός στόχου επηρεάζεται από τα κί-
νητρα, την αυτοαντίληψη και τον προσδιορισμό του στόχου.

Οι Locke και Latham (1979) θεώρησαν ότι ένας στόχος, για να είναι 
εφικτός, θα πρέπει να είναι επαρκώς προσδιορισμένος και όχι αόριστος. 
Οι υψηλοί στόχοι κινητοποιούν περισσότερο τα άτομα, γιατί η εκπλήρωσή 
τους αυξάνει το αυτοσυναίσθημα δεδομένου ότι απαιτούν περισσότερη 
προσπάθεια, συγκεκριμένη και συστηματική μεθοδολογία, αυξημένες 
γνωστικές δεξιότητες και συνδέονται με μεγαλύτερη ικανοποίηση. Σύμ-
φωνα με τους ερευνητές αυτούς, οι αναλυτικά προσδιορισμένοι στόχοι 
που δεν είναι ανεδαφικοί χρήζουν συμβουλευτικής και προσωπικής εκ-
παίδευσης, εξατομικευμένου και ομαδικού πνεύματος, ολόπλευρης συμ-
μετοχής από την πλευρά των εργαζόμενων, εμπιστοσύνης και αλληλο-
κατανόησης. Παρά τις δυσκολίες τους, η επίτευξή τους συνοδεύεται από 
ενίσχυση της αίσθησης της προσωπικής και ομαδικής αξίας.

Κατά τον Maslow, η αμοιβή θα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο μόνο 
για εκείνα τα άτομα, τα οποία αρκούνται στην ικανοποίηση των ανα-
γκών που βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχική κλίμακα (Arnold J., 1984). 
Ο Herzberg κατατάσσει την αμοιβή στους παράγοντες υγιεινής, οι οποίοι 
αναστέλλουν τη δυσαρέσκεια που μπορεί να προκληθεί από αρνητικά ερ-
γασιακά ερεθίσματα. Αντίθετα, οι Beer & Gery (1972) υποστηρίζουν ότι η 
εργασιακή ικανοποίηση εξαρτάται από το σύστημα των αμοιβών, το οποίο 
έχει διττή φύση: το αξιοκρατικό σύστημα, το οποίο γίνεται αντιληπτό ως 
ένα όργανο που ικανοποιεί ανώτερες ανάγκες, και το σύστημα, το οποίο 
κατοχυρώνει την ασφάλεια και ικανοποιεί χαμηλότερες ανάγκες. Επίσης, 
οι υποστηρι- κτές της θεωρίας της ισότητας θεωρούν ότι η αύξηση της 
παραγωγικότητας θα πρέπει να συνοδεύεται με την αύξηση της αμοιβής, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται το συναίσθημα της αδικίας. Υπάρχουν σημα-
ντικές ενδείξεις ότι το αίσθημα της ισότητας επηρεάζεται από το κατά 
πόσο το άτομο νιώθει ότι αμείβεται ικανοποιητικά (Finn R. H., Lee S. M., 
1972· Klein S. M., 1973· Pritchard R. D., Dunnette M. D. και Jorgenson D. O., 
1972).

Η θεωρία της προσδοκίας ενδιαφέρεται κυρίως για το κατά πόσο η 
αποδοτικότητα των εργαζόμενων είναι καθοριστική για τον προσδιορισμό 
των αμοιβών τους. Αυτό ισχύει, όταν η κουλτούρα και το οικονομικό σύ-
στημα στηρίζουν την αυξημένη παραγωγή και το υψηλό οικονομικό επί-
πεδο συνεπάγεται μεγάλη κοινωνική επιρροή (Cammann, Lawler, 1973). 
Μία πρόσφατη έρευνα, βασιζόμενη στη θεωρία της προσδοκίας, υποστή-
ριξε ότι η παραγωγικότητα ήταν υψηλότερη, όταν στηριζόταν στην ατο-
μική και συλλογική παραγωγή παρά όταν βασιζόταν μόνο στη συλλογική 
(Weinstein, Holzbach, 1973). Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ενδείξεις ότι, 
όταν οι χρηματικές απολαβές συνδέονται άμεσα με την απόδοση, μειώ-
νουν τη φυσική υποκίνηση των ατόμων (Deci, 1972).
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2.1.7.4. Η Εργασιακή Ικανοποίηση 

Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις θε-
ωρίες των κινήτρων και της εφαρμογής τους στον εργασιακό χώρο και 
αποτελεί την πιο μελετημένη μεταβλητή στο εργασιακό γίγνεσθαι. Δυ-
στυχώς, δεν υπάρχουν αιτιακά, πειραματικά ευρήματα, αλλά κυρίως με-
λέτες συσχέτισης που έχουν αναδείξει πληθώρα παραγόντων, οι οποίοι 
την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Οι Hackman & Oldham (1976) θεώρη-
σαν ότι η ποικιλία διαθέσιμων ικανοτήτων, η σημαντικότητα των επιτελού-
μενων εργασιών, η ταύτιση με την εργασία, η αυτονομία και η εργασιακή 
ανατροφοδότηση είναι οι βασικότεροι παράγοντες της εργασιακής ικα-
νοποίησης. Άλλοι ερευνητές (Agho, 1993) κατέδειξαν ότι οι φιλίες που 
αναπτύσσονται στα πλαίσια της δουλειάς, οι συγκρούσεις, η προσφορά 
και ο φόρτος εργασίας είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες. Οι Staw, Bell 
και Clausen (1986) αποσαφήνισαν τον ρόλο της θετικής και αρνητικής 
συναισθηματικής προδιάθεσης σε συνάρτηση με την εργασιακή ικανο-
ποίηση. Επίσης, οι Arvey, Bouchard, Segal και Abraham (1989) με έρευ-
νές τους σε μονοζυγωτικούς δίδυμους απέδειξαν ότι το 30% της διασπο-
ράς στην εργασιακή ικανοποίηση οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. 
Οι James & James (1989), χρησιμοποιώντας μεθόδους που προσομοιά-
ζουν με τις γνωστικές θεωρίες του Beck (1983), απέδειξαν ότι αρνητικές 
σκέψεις και προδιαθέσεις, που αφορούν στη ζωή γενικότερα, μπορούν 
να επηρεάσουν τις συναισθηματικές αντιλήψεις για την εργασία.

Σύμφωνα με τους Cranny, Smith και Stone (1992), η εργασιακή ικανο-
ποίηση είναι το άθροισμα των συναισθηματικών αντιδράσεων που έχει το 
άτομο για την εργασία του ή αλλιώς η συναισθηματική διάσταση των στά- 
σεών του γι’ αυτή, η οποία απορρέει από τη σύγκριση που κάνει ανάμεσα 
στα οφέλη τα οποία αποκομίζει και σε αυτά που θα επιθυμούσε να έχει. 
Ο ορισμός που έδωσαν οι Cranny, Smith και Stone για την εργασιακή 
ικανοποίηση είναι παραπλήσιος με τον ορισμό, τον οποίο διατύπωσε ο 
Locke στα δύο κλασικά και πολύ σημαντικά έργα του για την εργασιακή 
ικανοποίηση. Το 1969, στο άρθρο του «Τι είναι η εργασιακή ικανοποίηση», 
ο Locke υποστηρίζει ότι η εργασιακή ικανοποίηση είναι μία ευχάριστη 
συναισθηματική κατάσταση, στην οποία περιέρχεται το άτομο, όταν, έχο-
ντας αποτιμήσει το έργο που προσφέρει στην εργασία του, βρίσκει τις 
συνθήκες σύμφωνες προς τα αξιακά του πρότυπα. Αντίθετα, η εργασιακή 
δυσαρέσκεια είναι η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που προκύ-
πτει, όταν υπάρχουν συγκρουσιακά και ασύμφωνα στοιχεία. Επίσης, το 
1976 στο βιβλίο του Handbook of Industrial Psychology ο Locke δίνει 
έμφαση στην αξιολόγηση των εμπειριών που αποκομίζει ο εργαζόμενος 
(Locke, 1976).

Οι Cranny et al. (1992) θεωρούν μεν ότι όλοι οι ορισμοί που δίνουν 
έμφαση στον συναισθηματικό τομέα είναι επαρκείς, ωστόσο οι ίδιοι τονί-
ζουν την πραξιακή διάσταση της ικανοποίησης, λέγοντας ότι αυτή ταυτί-
ζεται με την εργασιακή συμπεριφορά (Miner, 1992, Brief, 1998).

Σύμφωνα με τον Howard M. Weiss (2002), οι ορισμοί που αντιλαμ-
βάνονται την εργασιακή ικανοποίηση ως συναίσθημα και οι ορισμοί που 
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τη θέτουν ως συμπεριφορά δεν είναι αντιφατικοί ούτε ασύμβατοι. Μέσα 
από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διεφάνη ότι σε κλασικά έργα, όπως 
των Smith, Kendall και Hulin (1969), η εργασιακή ικανοποίηση ορίζεται 
ως «η συναισθηματική αντίδραση στις διαφορετικές όψεις μίας κατάστα-
σης», ενώ νωρίτερα είχε υποστηριχτεί ότι τα προβλήματα που σχετίζονται 
με τη μέτρηση της ικανοποίησης είναι παραδείγματα των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει η μέτρηση οποιασδήποτε συμπεριφοράς.

Η έρευνα των Graham Young, David M. Tokar & Linda Mezydlo Subich 
(1998) βασίστηκε στη θεωρία του Holland (1973, 1985a), ο οποίος συσχέ-
τισε την εργασιακή ικανοποίηση με έξι τύπους προσωπικότητας: τον ρεα-
λιστικό, τον ερευνητικό, τον καλλιτεχνικό, τον κοινωνικό, τον επιχειρησι-
ακό και τον συμβατικό. Οι ερευνητές αυτοί υποστήριξαν ότι, εάν υπάρξει 
αντιστοιχία χαρακτήρων και εργασιακού περιβάλλοντος, τότε και η από-
δοση και η ικανοποίηση θα αυξηθούν.

Οι Terry Lam, Ray Pine & Tom Baum εξέτασαν τη σχέση τόσο ατο-
μικών όσο και κοινωνικών παραγόντων με την εργασιακή ικανοποίηση. 
Κατ’ αυτούς, βαρύνουσα σημασία έχουν οι ματαιώσεις των προσδοκιών 
από το εργασιακό περιβάλλον και η κοινωνικοποίηση των εργαζομένων. 
Η υποκειμενική εσωτερίκευση που λαμβάνει χώρα κάθε φορά, σε συν-
δυασμό και με τις νόρμες και τα στερεότυπα που αναπτύσσονται, είναι 
δυνατοί προγνωστικοί παράγοντες τόσο της ικανοποίησης όσο και της 
παραίτησης. Η κουλτούρα τόσο της επιχείρησης όσο και του κοινωνικού 
πλαισίου στο οποίο υπάγεται παίζει καταλυτικό ρόλο στη μελλοντική προ-
σαρμογή των εργαζόμενων. Είναι δεδομένο ότι η ελληνική νοοτροπία 
είναι βασισμένη περισσότερο στα άτυπα κοινωνικά δίκτυα και στις προ-
σωπικές σχέσεις· γι’ αυτό και η κουλτούρα των επιχειρήσεων πρέπει να 
εναρμονιστεί με αυτή την κυρίαρχη αντίληψη. Θα έπρεπε, σύμφωνα με τις 
επιταγές της θεωρίας, να υιοθετηθεί ο θεσμός του συμβούλου-μέντορα, 
ο οποίος θα ήταν υπεύθυνος για την ομαλή ένταξη των νέων υπαλλήλων 
στην εταιρεία και αρμόδιος για την καλλιέργεια των ομαλών διαπροσωπι-
κών σχέσεων των εργαζομένων. Επιπλέον, τα μέλη των οικογενειών των 
υπαλλήλων θα πρέπει να μην είναι αποκομμένα από τις εξελίξεις στην 
εταιρεία. Αντίθετα, θα πρέπει να οργανώνονται ημερίδες συνάντησης και 
γνωριμίας, πολιτιστικές εκδηλώσεις και γεγονότα τα οποία ενισχύουν την 
κοινωνική συνοχή και τα προσωπικά δίκτυα.

Σε άρθρο των James B. DeConick και Dean Stilwell εξετάζεται η σχέ-
ση ανάμεσα στην οργανωσιακή δικαιοσύνη, στον βαθμό ικανοποίησης 
από τις αμοιβές, στην αναγνώριση της αξίας του έργου από τους προϊ-
στάμενους, στον βαθμό αφοσίωσης στην επιχείρηση και στις συνθήκες 
παραίτησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον όρο «δικαιοσύνη νομής», 
ο οποίος στηρίζεται στη θεωρία της ισότητας του Adams (1963). Όπως 
προαναφέραμε, κάθε εργαζόμενος αναπτύσσει αντιλήψεις σχετικά με τις 
προσφερόμενες αμοιβές σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους. 
Επενδύει χρόνο, κόπο, φιλοδοξίες, μορφωτικό υπόβαθρο και εμπειρία 
στη δουλειά του. Σε αντάλλαγμα απολαμβάνει ανταλλάγματα, όπως ανα-
γνώριση, χρήματα, εξέλιξη κ.ά. από την εταιρεία. Ο λόγος των κερδών 
του προς την προσφορά του δείχνει και τον βαθμό ικανοποίησης από τον 
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οργανισμό. Όταν οι εργαζόμενοι αξιολογούν αυτή τη σχέση, σχηματίζουν 
αντιλήψεις περί της «δικαιοσύνης νομής». Η έρευνα έδειξε ότι αυτού του 
είδους η δικαιοσύνη είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για συγκε-
κριμένα είδη εργασιακής ικανοποίησης, όπως η ικανοποίηση από τον μι-
σθό.

Επιπροσθέτως, κάθε εργαζόμενος σχηματίζει αντιλήψεις περί της «δι-
αδικαστικής δικαιοσύνης», η οποία εστιάζεται στην ορθότητα των δια-
δικασιών και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
υπαλλήλων. Η ερευνητική εμπειρία έχει δείξει ότι, όταν οι εργαζόμενοι 
δεν μπορούν να εκφέρουν γνώμη για τις διαδικασίες αυτές, όπως π.χ. 
για την πριμοδότηση του έργου τους ή για το πάγωμα των μισθών, τότε 
σχηματίζουν αρνητικές στάσεις σχετικά με τη διαχείριση της εξουσίας. 
Η διαδικαστική δικαιοσύνη συσχετίζεται άμεσα με την αφοσίωση στην 
εταιρεία, η οποία έχει μία ιδιότυπη σχέση με τη διάθεση για παραίτηση. 
Συγκεκριμένα, έρευνες (Cotton J., Tuttle J.M., 1986· Hom & Griffeth, 1991) 
έχουν δείξει ότι η εργασιακή ικανοποίηση και η αφοσίωση μπορούν να 
προβλέψουν την έξοδο από την εταιρεία. Όμως άλλες έρευνες (Brown 
& Peterson, 1993· Good et al., 1996· Johnston et al., 1990· Mathieu, 1991· 
Mowday et al., 1982· Price & Mueller, 1986· Sager et al., 1998· Williams & 
Hazer, 1986) θεωρούν ότι η αφοσίωση σε πολλές περιπτώσεις μετριάζει 
την τάση για παραίτηση, ακόμα και όταν η δυσαρέσκεια είναι καταφανής.

Σημαντικός παράγοντας για το μέγεθος της εργασιακής ικανοποίησης 
είναι και η πολυσημία ή η διαύγεια των ρόλων. Πολλές έρευνες (Brown 
& Peterson, 1993· Fisher & Gitelson, 1983· Good et al., 1996· Jackson & 
Schuler, 1985· Mathieu, 1991· Mathieu & Zajac, 1990) έχουν δείξει ότι, όταν 
επικρατεί σύγχυση σχετικά με τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τα προ-
νόμια, τότε η δυσαρέσκεια αυξάνεται. Επομένως, η εταιρεία θα πρέπει να 
διαθέτει σαφώς δομημένο οργανόγραμμα και ανάλυση καθηκόντων κάθε 
εργασίας, ώστε να αποφεύγονται χαοτικές καταστάσεις. Η έρευνα των 
John W. Lounsbury, Lucy W. Gibson, Robert P. Steel, Eric D. Sundstrom 
και James L. Loveland «Personality and Individual Differences» (2003) 
εξέτασε την ευφυΐα και την προσωπικότητα ως παράγοντες εργασιακής 
ικανοποίησης. Βρέθηκε ότι ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης συνολικά δεν 
παρουσίαζε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με την ικανοποίηση. Το 
ίδιο, όμως, δεν προέκυπτε για τις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, 
στις οποίες τα δύο μεγέθη συσχετίζονταν αρνητικά (όσο πιο ευφυής ήταν 
ο εργαζόμενος που απασχολείτο μερικώς, τόσο μικρότερη ήταν και η ερ-
γασιακή του ικανοποίηση). Οι προϊστάμενοι και γενικότερα όσοι κατείχαν 
υψηλές θέσεις στην εταιρεία επιδείκνυαν υψηλή ικανοποίηση ανάλογη 
με το νοητικό τους επίπεδο.

Πολλά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως συναισθηματική σταθε-
ρότητα, τάση για κυριαρχία, ενθουσιασμός, αντίληψη κανονισμών, εσω-
στρέφεια, εξωστρέφεια κ.ά. παρουσίαζαν μικρή έως μηδενική συσχέτιση 
με την ικανοποίηση από τη σταδιοδρομία ή την εργασιακή ικανοποίηση 
(Πίνακας 8).

Η έρευνα των Adrian Furnham, K.V. Petrides, Chris J. Jackson και Tim 
Cotter στηρίχτηκε στη θεωρία του Herzberg (1959), ο οποίος υποστήριξε 
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ότι η εργασιακή ικανοποίηση και η εργασιακή δυσαρέσκεια εξαρτώνται 
από το πόσο ικανοποιούνται οι ανάγκες «υγιεινής» και οι ανάγκες «υπο-
κίνησης». Η ικανοποίηση των αναγκών υγιεινής μειώνει την εργασιακή 
δυσαρέσκεια, αλλά δεν αυξάνει την εργασιακή ικανοποίηση, ενώ η ικα-
νοποίηση των αναγκών υποκίνησης αυξάνει την απόδοση, καθώς και την 
εργασιακή ικανοποίηση.

Πίνακας 8: Συνάφεια ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
των εργαζόμενων και στην επαγγελματική και εργασιακή ικανοποίηση  

αντίστοιχα (Δείκτης Pearson)

Χαρακτηριστικά  
εργαζόμενων

Ικανοποίηση από 
τη σταδιοδρομία

Εργασιακή  
ικανοποίηση

Ανοικτός χαρακτήρας 0,18* 0,21**

Συναισθηματική σταθερότητα 0,09 0,16*

Τάση για κυριαρχία 0,09 0,09

Ενθουσιασμός 0,11 0,11

Αντίληψη κανόνων 0,09 0,10

Κοινωνική πρωτοβουλία 0,15 0,14

Αυτοαποτελεσματικότητα -0,14 -0,16*

Εσωστρέφεια - Εξωστρέφεια 0,06 0,13

Διαισθητικότητα 0,02 -0,01

Συναισθηματικότητα -0,06 -0,10

Αντιλαμβάνουσα δικαιοσύνη 0,09 -0,01

* = στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 0,05 (sig < 0,05) 
** = στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 0,01 (sig < 0,01)

Οι αγγλοσαξονικές προσεγγίσεις για την εργασιακή ικανοποίηση, τα 
κίνητρα και τη φύση της εργασίας δεν αντικατοπτρίζουν παρά τη διάρ-
θρωση –οικονομική και κοινωνική– των δυτικών κρατών. Εξεταζόμενες 
από άλλο πρίσμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως επιφανειακά, συμπε-
ριφοριστικής υφής κατασκευάσματα που αγνοούν την πραγματική διά-
σταση της εργασίας. Λυτή έχει να κάνει με την προσωπική και κοινωνική 
ταυτότητα, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπραγμάτωση. H εργασία, εξετα-
ζόμενη αποκλειστικά ως οικονομικός παράγοντας, αποψιλώνεται από τα 
εσωτερικά - μη παρατηρήσιμα νοήματά της. H ίδια η εξέλιξη του πολιτι-
σμού βασίζεται στην εργασία και η ποιότητά της αντανακλά στο επίπεδο 
της κουλτούρας ενός έθνους. H εργασιακή ικανοποίηση γίνεται αντιληπτή 
μέσα από τις συνέπειές της που δεν είναι αποκλειστικά μόνο η απόδοση 
και η προαγωγή, αλλά και η οικογενειακή και η ατομική καταξίωση. H ερ-
γασία καθορίζει τη θέση στην ιεραρχία, την εξασφάλιση του «ευ ζην» και 
μόνο ως τέτοια πρέπει να εξετάζεται.
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2.1.7.5.  Εμπειρική έρευνα για την κουλτούρα των επιχειρήσεων 
και την εργασιακή ικανοποίηση 

Σκοπός και πειραματικές υποθέσεις της έρευνας

Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι να μελετήσει το κυρί-
αρχο είδος κουλτούρας στις ελληνικές επιχειρήσεις, την εργασιακή ικα-
νοποίηση των Ελλήνων εργαζόμενων, τη συνεξάρτηση κουλτούρας και 
εργασιακής ικανοποίησης, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις του φύλου, της 
ηλικίας, του επαγγελματικού τομέα και της θέσης στην ιεραρχία με την 
εργασιακή ικανοποίηση. Οι πειραματικές υποθέσεις που προκύπτουν εί-
ναι οι ακόλουθες:

Η
1
:  Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης 
κάποιας συγκεκριμένης κουλτούρας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η
2
:  Η συγκεκριμένη κουλτούρα επηρεάζεται από το μέγεθος της επι-
χείρησης.

Η
3
:  Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φύλο και 
στον τομέα στον οποίο υπάγεται το επάγγελμα και στις αλληλεπι-
δράσεις τους όσον αφορά στην εργασιακή ικανοποίηση.

Η
4
:  Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο είδος της 
κουλτούρας και στην εργασιακή ικανοποίηση που αυτή συνεπάγε-
ται.

Η
5
:  Υπάρχει στατιστικώς σημαντική συνάφεια μεταξύ ηλικίας και εργα-
σιακής ικανοποίησης.

Η
6
:  Υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, 
στην ιεραρχία, στο μέγεθος της επιχείρησης και στις αλληλεπιδρά-
σεις τους όσον αφορά στην εργασιακή ικανοποίηση.

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τη συλλογή των δεδομένων διενεργήθηκε κατά το 2003 πρωτογενής 
στατιστική έρευνα που διακρίθηκε σε τρεις φάσεις: στην πρώτη φάση 
έγινε καταγραφή σε 203 επιχειρήσεις του είδους της κυρίαρχης κουλτού-
ρας (υποστήριξης, καινοτομίας, στόχων και κανόνων) ανάλογα με το μέ-
γεθος της επιχείρησης. Στη δεύτερη φάση εξετάστηκε η εργασιακή ικα-
νοποίηση 648 εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αυτές σε συνάρτηση με το 
φύλο τους και το είδος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται (δημόσια 
- ιδιωτική). Στην τρίτη φάση μελετήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις της εργα-
σιακής ικανοποίησης των υπαλλήλων ανάλογα με το είδος κουλτούρας, 
σε συνάρτηση με τη θέση που είχαν στην ιεραρχία. Το δείγμα ελήφθη σε 
αυτή την περίπτωση από 100 επιχειρήσεις.

Το δείγμα των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων, που πήραν μέρος 
στα τρία στάδια της έρευνας, προήλθαν από την Αττική και από την πε-
ριφέρεια του Βόρειου Αιγαίου. Η επιλογή αυτή έγινε λόγω της έντονης 
επιχειρηματικής δράσης της Αττικής σε αντίθεση με την περιφέρεια του 
B. Αιγαίου που, λόγω του γεωγραφικού κατακερματισμού της, συνάντησε 
δυσκολίες στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και απασχόλησης. Οι 
διαφορές αυτές πιθανώς να αντικατοπτριστούν στην εργασιακή ικανο-
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ποίηση των εργαζόμενων, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την κουλ-
τούρα που υιοθετούν οι επιχειρήσεις στις δύο αυτές περιοχές.

Ως μέθοδος δειγματοληψίας χρησιμοποιήθηκε η απλή - τυχαία δειγ-
ματοληψία, αρχικά στις επιχειρήσεις και στη συνέχεια σε εργαζόμενους 
σε αυτές, με επίσης τυχαία επιλογή τους από τον κατάλογο εργαζόμενων.

Ως όργανα μέτρησης χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες για την κουλτούρα 
των επιχειρήσεων και για την ικανοποίηση των εργαζόμενων των Παπάνη 
και Ρόντου. Τα δύο ερωτηματολόγια χρησιμοποιούν την κλίμακα Likert. 
Η κλίμακα για την κουλτούρα των επιχειρήσεων βασίζεται στην πρόταση 
των Cameron & Quinn (1999), η οποία προσαρμόστηκε στα ελληνικά δε-
δομένα και τροποποιήθηκε από μεθοδολογικής απόψεως.

Η ανάλυση αξιοπιστίας της κλίμακας εργασιακής ικανοποίησης έδειξε 
ότι o δείκτης alpha ισούται με 0,9002, γεγονός που αποδεικνύει την αξι-
οπιστία της κλίμακας Likert που χρησιμοποιήθηκε (κριτήριο αξιοπιστίας 
α = 0,72).

Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μη 
παρα- μετρική ανάλυση ( test-x2, Cramer’s V), διπαραγοντική ανάλυση 
διασποράς και ανάλυση συνάφειας κατά Pearson.

Το ερωτηματολόγιο «επιχειρησιακής κουλτούρας» (σελ. 232) περιλάμ-
βανε 20 ερωτήσεις που περιέγραφαν τέσσερεις τύπους κουλτούρας: την 
κουλτούρα υποστήριξης (ερωτήσεις 1, 5, 8, 13 και 15), την κουλτούρα και-
νοτομίας (ερωτήσεις 2, 7, 12, 17 και 20), την κουλτούρα ιεραρχίας (ερωτή-
σεις 3, 6, 9, 11 και 18) και την κουλτούρα ανταγωνισμού-στόχων (ερωτή-
σεις 4, 10, 14, 16 και 19). H διάγνωση του είδους κουλτούρας αναφερόταν 
σε βασικούς τομείς της επιχείρησης, όπως τα γενικά χαρακτηριστικά της, 
το είδος ηγεσίας της, τα ενοποιητικά στοιχεία των εργαζόμενων σε αυτή, 
το εργασιακό κλίμα και τα κριτήρια επιτυχίας.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο, το οποίο μετρούσε την εργασιακή ικανο-
ποίηση, αποτελείτο από 50 προτάσεις στις οποίες ο εργαζόμενος έπρεπε 
να σημειώσει κατά πόσο συμφωνούσε με αυτές (βλ. σελ. 213 κ.ε.).

Κάτω από κάθε πρόταση υπήρχε η εξής κλίμακα:
1 = διαφωνώ απόλυτα
2 = διαφωνώ
3 = διαφωνώ εν μέρει
4 = συμφωνώ εν μέρει
5 = συμφωνώ
6 = συμφωνώ απόλυτα,
η οποία αντιστοιχούσε στον βαθμό που σημειώνεται αριστερά της. Για 

παράδειγμα η αξιολογική κρίση «συμφωνώ απόλυτα» αντιστοιχούσε σε 6 
βαθμούς.

Όλες οι ερωτήσεις βαθμολογούνταν σε μία κλίμακα 1-6, ώστε η χα-
μηλότερη δυνατή βαθμολογία σε κάθε κλίμακα να είναι το 50 και η 
υψηλότερη το 300. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 50 
προτάσεων συμπεριελήφθησαν και 21 αντίστροφες ερωτήσεις, οι οποίες 
βαθμολογούνταν αντίστροφα. Δηλαδή, αν κάποιος απαντούσε σε αυτές 
«συμφωνώ απόλυτα», έπαιρνε 1 βαθμό αντί για 6. Οι αντίστροφες απα-
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ντήσεις ήταν οι εξής: 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 38, 
39, 44, 46, 49 και 50 (βλ. σελ. 213 κ.ε.).

H ανάλυση αξιοπιστίας της κλίμακας έδειξε ότι αν οι ερωτήσεις 42 
και 44 δεν είχαν συμπεριληφθεί, τότε η αξιοπιστία της κλίμακας θα αυ-
ξανόταν και ο δείκτης alpha θα ήταν ίσος με 0,9019 και 0,911 αντίστοι-
χα. Συγκεκριμένα, η ερώτηση 42 αναφερόταν στον βαθμό στον οποίο 
οι εργαζόμενοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τη δουλειά τους, και η 
ερώτηση 44 στο αν θα επιθυμούσαν να είχαν συχνότερη επαφή με τους 
προϊστάμενούς τους, ώστε να ανατροφοδοτούνται σχετικά με την εργα-
σιακή τους απόδοση και την ποιότητα της εργασίας τους. Στις ερωτήσεις 
αυτές υπήρχε μεγάλη διασπορά απαντήσεων.

Οι ερωτήσεις της κλίμακας της εργασιακής ικανοποίησης βασίστηκαν 
στο υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο και στην κλίμακα αξιολόγησης της αυ-
τοεκτίμησης - εργασιακής αυτοεκτίμησης (Παπάνης Ευστράτιος, H Αυτο-
εκτίμηση και η Μέτρησή της, Εκδόσεις Ατραπός, 2004). Συγκεκριμένα, οι 
ερωτήσεις που αφορούσαν στις συναδελφικές σχέσεις στηρίχτηκαν στις 
θεωρίες κινήτρων τόσο του Maslow (1943) όσο και του Alderfer (1969, 
1972), οι οποίοι υποστήριξαν ότι το άτομο για να νιώθει πλήρες στο εργα-
σιακό περιβάλλον, πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες σχέσης (Alderfer) 
ή –όπως ο Maslow διατύπωσε– τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτές περιλάμ-
βαναν την επιθυμία για φιλία, για επικοινωνία, για κοινωνική αλληλεγγύη 
κ.λπ. Προστέθηκαν ερωτήσεις που μετρούσαν τον βαθμό ικανοποίησης 
τόσο των συναδελφικών σχέσεων όσο και των σχέσεων ανάμεσα στους 
προϊστάμενους, οι οποίες είναι:

•	 Τα αρνητικά σχόλια των συναδέλφων μου δεν επηρεάζουν την 
απόδοσή μου.

•	 Αισθάνομαι ότι οι συνάδελφοί μου (ή οι ανώτεροι) δεν εκτιμούν 
αυτά που προσφέρω.

•	 Όταν επικρατεί ανταγωνιστικό κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον, η 
απόδοσή μου επηρεάζεται αρνητικά.

•	 Οι σχέσεις μου με τους συναδέλφους είναι κατώτερες από τις 
προσδοκίες μου.

•	 Προσπαθώ να διευκολύνω και να υποστηρίζω τους συναδέλφους 
που χρειάζονται τη βοήθειά μου.

•	 Πολλές φορές οι ανώτεροι/συνάδελφοί μου υποσκάπτουν τη θέση 
μου στην εταιρεία/οργανισμό, όπου εργάζομαι.

•	 Η συνεργασία με τους προϊστάμενους είναι εποικοδομητική.
•	 Θα ήθελα να είχα συχνότερα επαφή με τους προϊστάμενούς μου, 

ώστε να ανατροφοδοτούμαι για την ποιότητα της εργασίας μου.

Οι ερωτήσεις σχετικά με τον βαθμό προθυμίας ανάληψης ευθυνών 
στηρίχτηκαν στη θεωρία X και Υ του Mc Gregor, όπως αυτή περιγράφη-
κε στην ενότητα 2.3. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, προστέθηκαν οι εξής 
ερωτήσεις, οι οποίες μετρούσαν την εργασιακή πρωτοβουλία:

•	 Μου αρέσει να αναλαμβάνω ευθύνες στον εργασιακό μου χώρο.
•	 Ξεπερνώ γρήγορα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επαγ-

γελματική δράση μου.
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•	 Είμαι διεκδικητικός/ή στον επαγγελματικό μου χώρο.
•	 Πολλές φορές μου ανατίθενται απαιτητικές εργασίες που μου δί-

νουν την ευκαιρία να αποδείξω τις δεξιότητες και τα προσόντα 
μου.

•	 Συχνά αναλαμβάνω πρόσθετες εργασίες οικειοθελώς, ακόμα και 
αν αυτό δεν απαιτείται από τους προϊστάμενούς μου.

•	 Συνήθως διατηρώ τον έλεγχο και την ψυχραιμία μου σε αγχογόνες 
εργασιακές καταστάσεις.

•	 Προσαρμόζομαι εύκολα στις αλλαγές στον εργασιακό μου χώρο.
•	 Γνωρίζω άριστα τις μεθόδους, τις τεχνικές και τις απαιτήσεις της 

εργασίας μου.

Οι ερωτήσεις που εξετάζουν την κοινωνική πολιτική, την οποία ακο-
λουθεί η εταιρεία, στηρίχτηκαν στη θεωρία του Maslow, ο οποίος θεω-
ρούσε πολύ σημαντική την ανάγκη του ατόμου να νιώθει ασφάλεια και 
ιεραρχικά την είχε κατατάξει στη δεύτερη βαθμίδα της αναπτυξιακής πυ-
ραμίδας. Οι ερωτήσεις που εξέταζαν κατά πόσο οι εργαζόμενοι νιώθουν 
ασφαλείς στον επαγγελματικό τους τομέα ήταν οι εξής:

•	 Η εργασία μού εξασφαλίζει το αίσθημα της ασφάλειας και μονιμό-
τητας που είναι αναγκαίο, για να αποδίδω επαρκώς.

•	 Η εταιρεία/οργανισμός, όπου εργάζομαι, δείχνει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για τα ζητήματα ασφάλισης των υπαλλήλων.

•	 Είμαι ευχαριστημένος/η από την κοινωνική πολιτική της εταιρείας, 
όπου εργάζομαι.

Όσον αφορά στις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν για την αμοιβή, η βι-
βλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι πολλοί από τους σημαντικότερους 
ερευνητές την συμπεριέλαβαν ως ένα από τα κύρια κίνητρα. Ο Maslow 
υποστήριξε ότι η αμοιβή θα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο μόνο για τα 
άτομα, τα οποία αρκούνται στην ικανοποίηση των αναγκών που βρίσκο-
νται χαμηλά στην ιεραρχική κλίμακα και ο Herzberg είχε κατατάξει την 
αμοιβή στους παράγοντες «υγιεινής», οι οποίοι αναστέλλουν τη δυσα-
ρέσκεια (βλ. ενότητα 2.3). Με βάση αυτά, οι ερωτήσεις που αναφέρονται 
στην αμοιβή της εργασίας διατυπώθηκαν ως εξής:

•	 Η αμοιβή μου ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρω.
•	 Η χρηματοδότηση σημαντικών τομέων στην εργασία μου συχνά 

κωλυσιεργεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται υστέρηση στο έργο 
των υπαλλήλων.

Επίσης, οι υποστηρικτές της θεωρίας της ισότητας (equity), στην οποία 
στηρίχτηκε η ερώτηση «θεωρώ ότι αμείβομαι λιγότερο σχετικά με τους 
συναδέλφους μου, που διαθέτουν τα ίδια προσόντα», υποστήριξαν ότι η 
αύξηση της παραγωγικότητας θα πρέπει να συνοδεύεται με την αύξηση 
της αμοιβής, έτσι ώστε να αποφεύγεται το συναίσθημα της αδικίας.

Οι ερωτήσεις που ερευνούσαν το κατά πόσο οι εταιρείες δίνουν τη 
δυνατότητα και την ευκαιρία στους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη 
λήψη των αποφάσεων, στηρίχτηκαν στη θεωρία της στοχοθέτησης, η 
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οποία αναπτύχθηκε από τον Ed Locke, σύμφωνα με τον οποίο η επίτευ-
ξη ενός στόχου επηρεάζεται από τα κίνητρα, την αυτοαντίληψη και τον 
προσδιορισμό του στόχου. Οι ερωτήσεις που στηρίχτηκαν στην παραπά-
νω θεωρία είναι οι εξής:

•	 Εάν είχα τη δυνατότητα, θα άλλαζα τη στρατηγική της επιχείρη- 
σης/οργανισμού, όπου εργάζομαι.

•	 Οι στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης/οργανισμού, όπου ερ-
γάζομαι, είναι σαφείς και ευκρινείς.

•	 Η επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας, όπου εργάζομαι, με τους 
πελάτες και την κοινωνία είναι ικανοποιητική.

•	 Γνωρίζω τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, όπου εργάζομαι, και 
συμμετέχω σε αυτά.

•	 Η εργασία μου ενθαρρύνει την ατομική πρωτοβουλία και επικροτεί 
τις νέες ιδέες.

Επίσης, σύμφωνα με τους Locke και Latham (1979), οι οποίοι υποστή-
ριξαν ότι ένας στόχος, για να είναι εφικτός, θα πρέπει να είναι επαρκώς 
προσδιορισμένος και όχι αόριστος, προστέθηκαν οι εξής ερωτήσεις:

•	 Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις μου στον χώρο της εργασίας 
μου δεν είναι επαρκώς διευκρινισμένα.

•	 Πολλές φορές το αντικείμενο της εργασίας μου επικαλύπτεται από 
τα καθήκοντα των συναδέλφων μου με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείται σύγχυση.

•	 Πολλές φορές δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι ακριβώς απαιτούν 
από εμένα οι προϊστάμενοί μου.

•	 Πολλές φορές τα χρονοδιαγράμματα στην εργασία μου είναι τόσο 
πιεστικά, που δημιουργούν συγκρούσεις και άγχος.

Οι προτάσεις του ερωτηματολογίου που μετρούσαν τον βαθμό επί-
τευξης των επαγγελματικών φιλοδοξιών των εργαζόμενων, βασίστηκαν 
στη θεωρία της «ανάγκης επίτευξης», η οποία υποστήριζε ότι είναι χαρα-
κτηριστικό του ατόμου να επιδιώκει την επιτυχία. Οι σχετικές ερωτήσεις 
είναι:

•	 Πιστεύω ότι έχω επιτύχει τους περισσότερους επαγγελματικούς 
στόχους που έχω θέσει ως τώρα.

•	 Έχω υψηλές επαγγελματικές φιλοδοξίες.
•	 Η παρούσα εργασία μου είναι αυτή που πάντα ονειρευόμουν.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο επιβάλλεται η ανάγκη της 
μετεκπαίδευσης των εργαζόμενων, είτε γιατί εισάγονται στις επιχειρή-
σεις νέα μηχανήματα και τεχνικές, είτε γιατί, λόγω ηλικίας και λήθης των 
γνώσεων ή της κατάκτησης νέων, είναι απαραίτητο ένα γενικό φρεσκάρι-
σμά τους. Σύμφωνα με τον Χατζατόγλου (1994), για να μπορέσει να απο-
δώσει τα μέγιστα ένα άτομο, θα πρέπει η επιχείρηση να μεριμνήσει για 
τη σωστή και συνεχή μετεκπαίδευσή του. Σχετικά με την επαγγελματική 
εκπαίδευση οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι:
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•	 Η εργασία μού προσφέρει πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής ανέ-
λιξης.

•	 Είμαι δυσαρεστημένος/η από τις δυνατότητες επαγγελματικής εκ-
παίδευσης που μου παρέχει η τωρινή μου εργασία.

•	 Θα ήθελα να επιμορφώνομαι συχνότερα σχετικά με τις νέες εξελί-
ξεις στον επαγγελματικό τομέα.

•	 Η εργασία μού προσφέρει κίνητρα για συνεχή βελτίωση.

Σύμφωνα με τους Lam, Pine & Baum, ο χώρος στον οποίο εργάζονται 
τα άτομα, θα πρέπει να είναι λειτουργικός, να δημιουργεί ευχάριστα συ-
ναισθήματα, να τα κάνει να νιώθουν άνετα και κυρίως το περιβάλλον στο 
οποίο εργάζονται θα πρέπει τους εμπνέει, έτσι ώστε να αποδίδουν όσο 
περισσότερο γίνεται. Χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις:

•	 Ο χώρος της δουλειάς μού προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα.
•	 Το περιβάλλον της εργασίας μού είναι καταθλιπτικό.
•	 Η εργασία μου είναι ανιαρή και πληκτική.
•	 Η εργασία μου έχει γίνει καθημερινή ρουτίνα.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν διερευνούν την κουλτούρα, η οποία 
κυριαρχεί στην επιχείρηση και στηρίχτηκαν στη μελέτη των Cameron & 
Quinn (1999), οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, διατύπωσαν τέσσερεις 
τύπους κουλτούρας.

•	 Το κλίμα της εργασίας μού είναι τόσο γραφειοκρατικό και άκαμπτο 
που κάθε διάθεση για πρωτοβουλία ανακόπτεται.

•	 Η εταιρεία όπου εργάζομαι ενθαρρύνει το πνεύμα ομαδικότητας 
και αλληλεγγύης.

•	 Στο εργασιακό μου περιβάλλον δημιουργούνται συχνά συγκρού-
σεις που επιβραδύνουν την ανάπτυξη της εταιρείας.

•	 Εργάζομαι σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, στο οποίο κάθε υπάλ-
ληλος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζεται, για να 
αποδίδει σωστά.

Στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας για την ελληνική επιχεί-
ρηση 

A. Στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στη μεθοδολογία για τη στατιστική ανάλυ-
ση της συχνότητας της κυρίαρχης κουλτούρας στις επιχειρήσεις της ελ-
ληνικής αγοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων που μελετήθηκαν ήταν 203. 
Παρατηρώντας τον πίνακα 2.3 διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από την κουλτούρα υποστήριξης με 
ποσοστό 51,2%, το 26,6% χαρακτηρίζονται από την κουλτούρα κανόνων, 
το 18,7% από την κουλτούρα ανταγωνισμού-στόχων και μόλις ένα πολύ 
μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων (3,5%) χαρακτήρισαν την κουλτούρα 
τους ως καινοτομική (p = 0,000 < 0,01).
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Πίνακας 2.3: Ποσοστιαία συχνότητα εμφάνισης της κουλτούρας

Τύπος κουλτούρας Συχνότητα Συχνότητα επί %

Υποστήριξης 104 51,2

Καινοτομίας 7 3,5

Κανόνων 54 26,6

Στόχων 38 18,7

Σύνολο 203 100,0

Στον πίνακα 2.4 φαίνεται η κατανομή κουλτούρας ανά μέγεθος εται-
ρείας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων/οργανισμών με κουλ-
τούρα υποστήριξης ήταν μικρές επιχειρήσεις (52,4%), ενώ για το μεγα-
λύτερο ποσοστό των υπόλοιπων επιχειρήσεων (κουλτούρα καινοτομίας 
κανόνων και ανταγωνισμού-στόχων) που ήταν μεγάλες εταιρείες χρη-
σιμοποιήθηκε η κατανομή χ2, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι διαφορές 
των συχνοτήτων αυτών είναι στατιστικώς σημαντικές. Το χ2 είναι 37,342 
με 6 βαθμούς ελευθερίας και η στατιστική σημαντικότητα p = 0,000 < 
0,01. Επαληθεύεται η πειραματική υπόθεση Η

2
 ότι υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στον τύπο κουλτούρας των επιχειρήσεων 
και στο μέγεθος που έχουν. Από τους πίνακες 9 και 10 συμπεραίνουμε ότι 
οι ελληνικές επιχειρήσεις διστάζουν να επεκταθούν και να προβούν σε 
καινοτομικές αλλαγές. Προτιμούν περισσότερο την ασφάλεια των μικρών 
και οικογενειακών επιχειρήσεων με υποστηρικτικό περιβάλλον.

Πίνακας 10: Ποσοστιαία συχνότητα εμφάνισης της κουλτούρας  
ανά μέγεθος της επιχείρησης, στην πρώτη φάση της έρευνας

Μέγεθος

Τύπος Κουλτούρας Μικρή Μεσαία Μεγάλη Σύνολο

Κουλτούρα Υποστήριξης 52,4% 14,6% 33,0% 100,0%

» Καινοτομίας 28,6% 0% 71,6% 100,0%

» Κανόνων 16,7% 3,7% 79,6% 100,0%

» Στόχων 44,7% 0% 55,3% 100,0%

Σύνολο 40,6% 8,4% 51,0% 100,0%

Όσον αφορά στην εργασιακή ικανοποίηση των ατόμων, σε δείγμα 
648 ατόμων βρέθηκε ότι ο μέσος όρος ικανοποίησης του δείγματος εί-
ναι 54,4%, δηλαδή οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι σχετικά ευχαριστημένοι 
από την απασχόλησή τους (Πίνακας 11).

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της διπαραγοντικής ανάλυ-
σης διασποράς, για να εξεταστεί η επίδραση του φύλου και του τομέα 
απασχόλησης στην εργασιακή ικανοποίηση. Η παραπάνω στατιστική μέ-
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θοδος δίνει τη δυνατότητα να αναλυθούν, εκτός από τα κύρια αποτελέ-
σματα (επίδραση κάθε μίας μεταβλητής ασχέτως από την άλλη), και οι 
αλληλεπιδράσεις των μεταβλητών «φύλο-τομέας». Τα περιγραφικά στα-
τιστικά του πίνακα 2.5 υποδηλώνουν ότι οι μεγαλύτερες διαφορές στην 
εργασιακή ικανοποίηση εντοπίζονται ανάμεσα στους άνδρες εργαζόμε-
νους στον δημόσιο τομέα και στις γυναίκες που επίσης εργάζονται στο 
δημόσιο (μ.ό ανδρών 49,8% με τυπική απόκλιση 13,1 και γυναικών 53,3% 
με τυπική απόκλιση 12,1). Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και στον ιδιωτικό το-
μέα.

Πραγματικά οι διαφορές αυτές επιβεβαιώνονται, δεδομένης της στα-
τιστικής σημαντικότητας της μεταβλητής «φύλο» είναι (p = 0,001 < 0,01). 
Επομένως, επιβεβαιώνεται η πειραματική υπόθεση Η

3
 ότι υπάρχει στατι-

στικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φύλο και στην εργασιακή ικα-
νοποίηση που οι εργαζόμενοι εμφανίζουν στην απασχόλησή τους. Ακόμα 
μεγαλύτερη στατιστική σημαντικότητα εμφανίζεται στην επίδραση του 
τομέα (υπόθεση Η

3
) στην εργασιακή ικανοποίηση (p = 0,000 < 0,01), γε-

γονός που επιβεβαιώνει ένα παράδοξο για τα δεδομένα της Ελλάδας 
εύρημα, ότι δηλαδή η εργασιακή ικανοποίηση στον ιδιωτικό τομέα είναι 
μεγαλύτερη από ό,τι στον δημόσιο ενδεχομένως, γιατί οι εργαζόμενοι σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις συναντούν περισσότερες προκλήσεις στη δουλειά 
τους και αποφεύγουν έτσι την ισοπεδωτική ρουτίνα, ενώ οι εργαζόμενοι 
στον δημόσιο τομέα αντλούν ικανοποίηση από άλλους τομείς της ζωής 
τους (56% και 51% αντίστοιχα). Αντιθέτως, η αλληλεπίδραση «φύλου-το-
μέα» δεν είναι στατιστικώς σημαντική (p = 0,619 > 0,05).

Πίνακας 11: Μέσος όρος εργασιακής ικανοποίησης ανά φύλο και τομέα,  
στον οποίο υπάγεται το επάγγελμα, στη δεύτερη φάση της έρευνας

Φύλο
Τομέας στον οποίο υπάγεται 

το επάγγελμα
Μέσος όρος  

εργασιακής ικανοποίησης

Άντρας Δημόσιος τομέας 49,8333

Ιδιωτικός τομέας 54,6452

Σύνολο 53,1663

Γυναίκα Δημόσιος τομέας 53,3000

Ιδιωτικός τομέας 59,2972

Σύνολο 57,1876

Σύνολο Δημόσιος τομέας 51,0000

Ιδιωτικός τομέας 56,0091

Σύνολο 54,4012
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Στον πίνακα 12 φαίνεται ότι τα άτομα, τα οποία απασχολούνται σε επι-
χειρήσεις που έχουν ως κυρίαρχη κουλτούρα την καινοτομικότητα, εμ-
φανίζουν μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση (μ.ό 71,1%), σε αντίθεση με 
τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις με κουλτούρα ανταγωνισμού-στό-
χων και κανόνων με μέσο όρο ικανοποίησης 60,5% και 61,7% αντίστοιχα. 
Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικώς σημαντικές σε επίπεδο 0,001. Το 
Tukey Post Hoc test δείχνει ότι η στατιστικώς σημαντική διαφοροποίη-
ση οφείλεται στις εταιρείες με κουλτούρα υποστήριξης και κανόνων, με 
σαφή υπεροχή της πρώτης (μ.ό 69,2%) και στις εταιρείες με κουλτούρα 
καινοτομίας και κανόνων, με σαφή υπεροχή της πρώτης (μ.ό. 71,1, p = 
0,042 < 0,05). Οι Έλληνες εργαζόμενοι εκτιμούν ιδιαίτερα, όπως ήταν 
αναμενόμενο, τις επιχειρήσεις με υποστηρικτική κουλτούρα που προσο-
μοιάζουν στο οικογενειακό κλίμα, αλλά ταυτόχρονα αισθάνονται πληρό-
τητα στις επιχειρήσεις με καινοτομική κουλτούρα που τους επιτρέπουν 
να αποδείξουν τις ικανότητες και την ευρηματικότητά τους (υπόθεση H

1
).

Πίνακας 12: Μέσος όρος εργασιακής ικανοποίησης ανά κουλτούρα  
επιχειρήσεων, στην τρίτη φάση της έρευνας

Τύποι Κουλτούρας Μέσος όρος ικανοποίησης Τυπική απόκλιση

Υποστήριξης 69,2 8,41649

Καινοτομίας 71,1429 7,45569

Κανόνων 61,7117 8,07724

Στόχων 60,5000 13,01580

Σύνολο 66,0533 9,30162

Ο δείκτης Pearson (Πίνακας 13), που εντοπίζει τις ασθενείς σχέσεις 
μεταξύ ικανοποίησης και καθενός από τα είδη κουλτούρας, είναι στατιστι-
κός σημαντικός για τις επιχειρήσεις με κουλτούρα υποστήριξης, καινοτο-
μίας και κανόνων (r = 0,233, 0,265, -0,269 αντίστοιχα). Το θετικό πρόση-
μο των δύο πρώτων δηλώνει ασθενή αναλογική σχέση (όσο αυξάνεται το 
ένα αυξάνεται και το άλλο, ενώ τη μείωση του ενός ακολουθεί και η μεί-
ωση του άλλου). Η αρνητική τιμή Pearson δηλώνει σχέση αντιστρόφως 
ανάλογη, δηλαδή η αύξηση του ενός συνεπάγεται τη μείωση του άλλου. 
Η αναλογική αυτή σχέση, που δημιουργείται ανάμεσα στις επιχειρήσεις 
με κουλτούρα κανόνων και στην εργασιακή ικανοποίηση, φανερώνει ότι η 
γραφειοκρατική μορφή ιεραρχίας μπορεί να επιτυγχάνει ως κάποιο βαθ-
μό τη σταθερότητα και τη συνέπεια, σύμφωνα, όμως, με την έρευνα στις 
σύγχρονες επιχειρήσεις μειώνει την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζό-
μενων (υπόθεση H

4
).
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Πίνακας 13: Συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση  
και στους τύπους κουλτούρας, στην τρίτη φάση της έρευνας

Εργασια-
κή Ικανο-

ποίηση

Υποστήρι-
ξης

Καινοτο-
μίας

Κανόνων Στόχων

Εργασιακή 
Ικανοποίηση

Pearson 
Correlation 
στατιστική 
σημαντικότητα

1 ,233* ,265** -,296** -,121

- ,020 ,008 ,003 ,229

Υποστήριξης Pearson 
Correlation 
στατιστική 
σημαντικότητα

,233* 1 ,137 -691** -,562**

,020 - ,175 ,000 ,000

Καινοτομίας Pearson 
Correlation 
στατιστική 
σημαντικότητα

,265** ,137 1 -,562** -,145

,008 ,175 - ,000 ,150

Κανόνων Pearson 
Correlation 
στατιστική 
σημαντικότητα

,269** -,691 -,562 1 -,018

,003 ,000 ,000 - ,861

Στόχων Pearson 
Correlation 
στατιστική 
σημαντικότητα

,121 -562** -,145 -,018 1

,229 ,000 ,150 ,861 -

* σε επίπεδο 0,05 
** σε επίπεδο 0,01

Στον πίνακα 14 διαφαίνεται η αρνητική τιμή του δείκτη Pearson ανάμε-
σα στην ηλικία και στην εργασιακή ικανοποίηση, η οποία φανερώνει ότι 
όσο μεγαλύτερη ηλικία έχουν τα άτομα τόσο μικρότερη εργασιακή ικανο-
ποίηση εμφανίζουν. H συσχέτιση είναι ασθενής (r < 0,7), αλλά αν θα θέ-
λαμε να αξιολογήσουμε την κατεύθυνσή της, είναι δυνατόν να υποστηρί-
ξουμε ότι υπάρχουν πολλές αιτίες που πιθανόν να εξηγούν τη μείωση της 
εργασιακής ικανοποίησης, όπως η κόπωση, η τριβή με την καθημερινή 
ρουτίνα και οι οικογενειακές υποχρεώσεις (υπόθεση H

5
).

Πίνακας 14: Συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση και στην ηλικία

Δείκτης Pearson Ηλικία Ποσοστό

Ηλικία 1 0,215*

( - ) ( ,034)

Ποσοστό -,215* 1

( ,034 ) ( - )

* Σημ.: Σε παρένθεση η στατιστική σημαντικότητα.
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Στον πίνακα 15 παρατηρείται το εξής παράδοξο: Τα άτομα που απα-
σχολούνται σε επιχειρήσεις και έχουν την κατώτερη θέση, αλλά και τα 
άτομα που έχουν την ανώτερη εμφανίζονται εξίσου ικανοποιημένα από 
την εργασία τους. Τα λιγότερο ικανοποιημένα άτομα είναι εκείνα που βρί-
σκονται ανάμεσα στην κατώτερη και στην ανώτερη θέση. Η τιμή F είναι 
3,772 με 2 βαθμούς ελευθερίας και παρουσιάζει στατιστική σημαντικό-
τητα (p = 0,02 < 0,05). Άρα επαληθεύεται η πειραματική υπόθεση ότι 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στον τίτλο θέ-
σης και στην εργασιακή ικανοποίηση. Προφανώς, τα άτομα που βρίσκο-
νται σε μεσαία θέση εμφανίζουν μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση διότι 
διακατέχονται από μία σύγχυση ρόλων. Οι ευθύνες είναι πολλές, αλλά τα 
οφέλη λίγα. Επίσης, ενδεχομένως, τα άτομα αυτά, έχοντας ήδη προαχθεί 
από την κατώτερη θέση στη μεσαία, να μην αισθάνονται έτοιμα να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας θέσης ή αντιθέτως οι νέες συνθήκες 
που βιώνουν να είναι κατώτερες από τις προσδοκίες τους. Τέλος, σημα-
ντικός παράγοντας στην εμφάνιση μειωμένης εργασιακής ικανοποίησης 
των ατόμων αυτών είναι το ενδεχόμενο, έχοντας ήδη κορεστεί σε αυτή τη 
θέση, να μην υπάρχει η δυνατότητα ανέλιξής τους (υπόθεση H

6
).

Πίνακας 15: Μέσος όρος εργασιακής ικανοποίησης ανά θέση  
στην ιεραρχία της διοίκησης, στην τρίτη φάση της έρευνας

Θέση στην ιεραρχία της διοίκησης Μέσος όρος εργασιακής ικανοποίησης

Κατώτερη 69,3704

Μεσαία 64,3529

Ανώτερη 70,0476

Σύνολο 66,0533

Όπως φαίνεται στον πίνακα 16, περισσότερο εργασιακά ικανοποιημέ-
να είναι τα άτομα που εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις με ποσοστό 
69,9%, ενώ λιγότερο ικανοποιημένα είναι εκείνα που απασχολούνται σε 
μεγάλες επιχειρήσεις με ποσοστό 64%. Τα ενδεχόμενα, στις μικρές επι-
χειρήσεις ο ανταγωνισμός να είναι μικρότερος, το περιβάλλον πιο οικείο 
και τα άτομα μεταξύ τους να έχουν μία πιο συνεργατική σχέση, είναι οι 
παράγοντες που συντελούν στην αύξηση του μέσου όρου εργασιακής 
ικανοποίησης (υπόθεση H

6
).
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Πίνακας 16: Μέσος όρος εργασιακής ικανοποίησης ανά μέγεθος  
επιχείρησης, στην τρίτη φάση της έρευνας

Μέγεθος επιχειρήσεων Μέσος όρος εργασιακής ικανοποίησης

Μικρή επιχείρηση 69,9

Μεσαία επιχείρηση 68,7

Μεγάλη επιχείρηση 64,0

B. Στατιστική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Έγινε προσπάθεια κατηγοριοποίησης των συχνοτήτων απαντήσεων 
και της στατιστικής ανάλυσής τους με την κατανομή χ2. Στους πίνακες 
2.11-2.19 που ακολουθούν καταγράφονται τα ποσοστά απαντήσεων των 
Ελλήνων εργαζόμενων και η στατιστική διαφοροποίησή τους με κριτήρια 
το 0,05 και 0,01.

Πίνακας 17: Συναδελφικές σχέσεις και σχέσεις με προϊστάμενους

Συναδελφικές σχέσεις  
και σχέσεις με προϊστάμενους

Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Τα αρνητικά σχόλια των συνα-
δέλφων μου δεν επηρεάζουν την 
απόδοσή μου

46% 54% 0,424

Αισθάνομαι ότι οι συνάδελφοί 
μου (η οι ανώτεροι) δεν εκτι-
μούν αυτά που προσφέρω

43% 57% 0,162

Όταν επικρατεί ανταγωνιστικό 
κλίμα στο εργασιακό περιβάλ-
λον, η απόδοσή μου επηρεάζεται 
αρνητικά

41% 59% 0,072

Οι σχέσεις μου με τους συνα-
δέλφους είναι κατώτερες από τις 
προσδοκίες μου

40% 60% 0,046*

Προσπαθώ να διευκολύνω και να 
υποστηρίζω τους συναδέλφους 
που χρειάζονται τη βοήθειά μου

2% 98% 0,000**

Πολλές φορές οι ανώτεροι/ συ-
νάδελφοί μου υποσκάπτουν τη 
θέση μου στην εταιρεία/οργανι-
σμό, όπου εργάζομαι

31% 69% 0,000**

Η συνεργασία με τους προϊστά-
μενους είναι εποικοδομητική

17% 83% 0,000**
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Θα ήθελα να είχα συχνότερα 
επαφή με τους προϊστάμενούς 
μου, ώστε να ανατροφοδοτούμαι 
για την ποιότητα της εργασίας 
μου

58% 42% 0,110

* στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 0,05 (sig < 0,05) 
** στατιστική σημαντικότητα σε επίπεδο 0,01 (sig < 0,01)

Πίνακας 18: Επαγγελματική εκπαίδευση/ανέλιξη

Επαγγελματική εκπαίδευση/
ανέλιξη

Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Η εργασία μου προσφέρει πολ-
λές ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανέλιξης

41% 59% 0,549

Είμαι δυσαρεστημένος/η από 
τις δυνατότητες επαγγελματικής 
εκπαίδευσης που μου παρέχει η 
τωρινή μου εργασία

31% 69% 0,427

Θα ήθελα να επιμορφώνομαι συ-
χνότερα σχετικά με τις νέες εξε-
λίξεις στον επαγγελματικό τομέα

88% 12% 0,000**

Η εργασία μου προσφέρει κίνη-
τρα για συνεχή βελτίωση

45% 55% 0,317

**sig<0,01

Πίνακας 19: Περιγραφή εργασίας

Περιγραφή εργασίας Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώ-
σεις μου στον χώρο εργασίας 
μου δεν είναι επαρκώς διευκρινι-
σμένα/ες

41% 59% 0,072

Πολλές φορές το αντικείμενο 
της εργασίας μου επικαλύπτεται 
από τα καθήκοντα των συναδέλ-
φων μου με αποτέλεσμα να δημι-
ουργείται σύγχυση

43% 57% 0,162

Πολλές φορές δυσκολεύομαι να 
κατανοήσω τι ακριβώς απαιτούν 
από εμένα οι προϊστάμενοί μου

30% 70% 0,000**
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Πολλές φορές τα χρονοδιαγράμ-
ματα στην εργασία μου είναι 
τόσο πιεστικά που δημιουργούν 
συγκρούσεις και άγχος

66% 34% 0,001**

**sig<0,01

Πίνακας 20: Κλίμα εργασιακού περιβάλλοντος

Κλίμα εργασιακού  
περιβάλλοντος

Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Ο χώρος της δουλειάς μού προ-
καλεί ευχάριστα συναισθήματα

22% 78% 0,000

Το περιβάλλον της εργασίας μου 
είναι καταθλιπτικό

24% 76% 0,000**

Η εργασία μου είναι ανιαρή και 
πληκτική, εργάζομαι σε ένα ορ-
γανωμένο περιβάλλον στο οποίο 
κάθε υπάλληλος έχει πρόσβαση 
στις πληροφορίες που χρειάζεται 
για να αποδίδει σωστά

17% 83% 0,000**

36% 64% 0,005**

Το κλίμα της εργασίας μου είναι 
τόσο γραφειοκρατικό και άκα-
μπτο, που κάθε διάθεση για πρω-
τοβουλία ανακόπτεται

38% 62% 0,016

Στο εργασιακό μου περιβάλλον 
δημιουργούνται συχνά συγκρού-
σεις, που επιβραδύνουν την ανά-
πτυξη της εταιρείας

38% 62% 0,016*

Η εταιρεία όπου εργάζομαι εν-
θαρρύνει το πνεύμα ομαδικότη-
τας και αλληλεγγύης

29% 71% 0,000**

Η εργασία μού έχει γίνει καθημε-
ρινή ρουτίνα

62% 38% 0,016*

Πίνακας 21: Εργασιακή πρωτοβουλία

Εργασιακή πρωτοβουλία Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Μου αρέσει να αναλαμβάνω ευ-
θύνες στον εργασιακό μου χώρο

15% 85% 0,000**

Ξεπερνώ γρήγορα τα προβλή-
ματα που παρουσιάζονται στην 
επαγγελματική δράση μου

15% 85% 0,000**
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Είμαι διεκδικητικός/ή στον επαγ-
γελματικό μου χώρο

43% 57% 0,162

Πολλές φορές μου ανατίθενται 
απαιτητικές εργασίες που μου 
δίνουν την ευκαιρία να αποδείξω 
τις δεξιότητες και τα προσόντα 
μου

35% 65% 0,003**

Συχνά αναλαμβάνω πρόσθετες 
εργασίες οικειοθελώς, ακόμα και 
αν αυτό δεν απαιτείται από τους 
προΐστάμενούς μου

24% 76% 0,000**

Συνήθως διατηρώ τον έλεγχο και 
την ψυχραιμία μου σε αγχογόνες 
εργασιακές καταστάσεις

17% 83% 0,000**

Προσαρμόζομαι εύκολα στις αλ-
λαγές στον εργασιακό μου χώρο

14% 86% 0,000**

Γνωρίζω άριστα τις μεθόδους, τις 
τεχνικές και τις απαιτήσεις της 
εργασίας μου

13% 87% 0,000**

** sig<0,01

Πίνακας 22: Κοινωνική πολιτική εταιρείας

Κοινωνική πολιτική εταιρείας Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Η εργασία μου εξασφαλίζει το 
αίσθημα της ασφάλειας και μονι-
μότητας που είναι αναγκαίο για 
να αποδίδω επαρκώς

25% 75% 0,000

Η εταιρεία/οργανισμός όπου ερ-
γάζομαι δείχνει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για τα ζητήματα ασφάλισης 
των υπαλλήλων

36% 64% 0,005**

Είμαι ευχαριστημένος/η από την 
κοινωνική πολιτική της εταιρείας 
όπου εργάζομαι

22% 78% 0,000**

** sig<0,01
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Πίνακας 23: Αμοιβή

Αμοιβή Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Η αμοιβή μου ανταποκρίνεται 
στην εργασία που προσφέρω

45% 55% 0,317

Η χρηματοδότηση σημαντικών 
τομέων στην εργασία μου συχνά 
κωλυσιεργεί με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται υστέρηση στο 
έργο των υπαλλήλων

39% 61% 0,028

Θεωρώ ότι αμείβομαι λιγότερο 
σχετικά με τους συναδέλφους 
μου, που διαθέτουν τα ίδια προ-
σόντα

31% 69% 0,000**

Πίνακας 24: Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Εάν είχα τη δυνατότητα, θα άλ-
λαζα τη στρατηγική της επιχεί-
ρησης/οργανισμού, όπου εργά-
ζομαι

70% 30% 0,000**

Η επικοινωνιακή πολιτική της 
εταιρείας όπου εργάζομαι με 
τους πελάτες και την κοινωνία 
είναι ικανοποιητική

24% 76% 0,000**

Γνωρίζω τα μελλοντικά σχέδια 
της εταιρείας όπου εργάζομαι 
και συμμετέχω σε αυτά

48% 52% 0,689

Η εργασία μου ενθαρρύνει την 
ατομική πρωτοβουλία και επικρο-
τεί τις νέες ιδέες

44% 56% 0,230

** sig<0,01
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Πίνακας 25: Επίτευξη επαγγελματικών φιλοδοξιών

Επίτευξη επαγγελματικών  
φιλοδοξιών

Διαφωνώ Συμφωνώ
Στατιστική  

σημαντικότητα

Πιστεύω ότι έχω επιτύχει τους 
περισσότερους επαγγελματικούς 
στόχους που έχω θέσει ώς τώρα

37% 63% 0,009**

Έχω υψηλές επαγγελματικές φι-
λοδοξίες

30% 70% 0,000**

Η παρούσα εργασία μου είναι 
αυτή που πάντα ονειρευόμουν

65% 35% 0,003**

** sig<0,01

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας για την ελληνική επιχείρηση 

Από την έρευνα προέκυψε ότι η ταυτότητα της ελληνικής επιχείρησης 
εξακολουθεί να στηρίζεται στα παραδοσιακά πρότυπα. Μικρές επιχειρή-
σεις, με κυρίαρχη κουλτούρα αυτή της υποστήριξης, πλεονάζουν στον ελ-
ληνικό χώρο, ενώ μεγάλες επιχειρήσεις, με πολυεθνικό προσανατολισμό 
σύμφωνες προς τις αρχές της παγκοσμιοποίησης και καινοτόμες ιδέες, 
απουσιάζουν. Η στοχοθεσία είναι ασαφής, αλλά παράλληλα μία κουλτού-
ρα στόχων μειώνει την εργασιακή ικανοποίηση. Οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, αν και καλούνται να δράσουν ανταγωνιστικά ή να αφομοιωθούν 
στο απαιτητικό περιβάλλον της Ενωμένης Ευρώπης, δεν έχουν καταφέ-
ρει ακόμα να απεκδυθούν τη μάστιγα της γραφειοκρατικής νοοτροπίας, η 
οποία αποτελεί κόλαφο για την εργασιακή ικανοποίηση. Είναι άμεση ανά-
γκη να γίνει πληρέστερη καταγραφή της κουλτούρας στην πλειονότητα 
των ελληνικών εταιρειών, επειδή αυτή είναι συνδεδεμένη με την αλλαγή. 
Η μεταμόρφωσή τους σε σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής, 
ο συγχρονισμός τους με τα διεθνοποιημένα πρότυπα, η αναπτυξιακή και 
σαφώς στοχοθετημένη πορεία τους, ούτως ώστε να επικρατήσουν και 
στο νέο βαλκανικό στερέωμα και να αποφύγουν την ομοιογενοποίηση ή 
απορρόφηση από ξένους κολοσσούς, κρίνεται επιβεβλημένη.

Φάνηκε από τα εμπειρικά ευρήματα ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι 
περισσότερο ικανοποιημένοι, όταν βιώνουν την κουλτούρα της επιχείρη-
σής τους ως καινοτόμο. Μάλιστα, η πληρότητα που αισθάνονταν υπό το 
πρίσμα της καινοτομίας ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από την κουλτούρα 
υποστήριξης, η οποία κατ’ έτος παρήγε τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποί-
ησης στο παρελθόν. Οι Έλληνες δίνουν τεράστια σημασία στον «κύκλο 
των δικών τους» ανθρώπων και στην οικογένεια, οι δομές της οποίας, 
όταν αναπαράγονται στον εργασιακό χώρο, αυξάνουν το αίσθημα της 
ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με κουλτούρα υποστήρι-
ξης έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις δεξιότητές τους, εφόσον το 
κοινωνικο-συναισθηματικό και επικοινωνιακό κλίμα το ευνοεί. Αντίθετα, 
στις εταιρείες με κουλτούρα ανταγωνισμού-στόχων, όπου επίκεντρο εί-
ναι η παραγωγικότητα, το άμεσο κέρδος και ο αμείλικτος ανταγωνισμός, 
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οι Έλληνες νιώθουν παγιδευμένοι. Οι έριδες, οι ζηλοτυπίες, οι εχθρότη-
τες και οι αντικρουόμενες υποομάδες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και 
διακυβεύουν τη συνοχή ολόκληρου του συστήματος. Στις εταιρείες με 
γραφειοκρατική - κανονιστική κουλτούρα οι Έλληνες καλύπτονται πίσω 
από τις περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, είναι αντιπαραγωγικοί, 
δεν έχουν κίνητρα προς επίτευξη, εφόσον η ανέλιξη είναι βασισμένη 
στα χρόνια προϋπηρεσίας και όχι στην αξιοκρατία, με άμεσες επιπτώσεις 
στην εργασιακή ικανοποίηση.

Σύμφωνα με τα εμπειρικά ευρήματα της έρευνας αποδεικνύεται ότι 
η εργασία στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο ικανοποιητική. Αυτό μπορεί να 
οφείλει την ερμηνεία του στη σύνδεση αμοιβής-απόδοσης που είναι 
δόγμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στις περισσότερες ευκαιρίες κα-
τάρτισης, εξέλιξης και αμοιβής που προσφέρει. Ο δημόσιος τομέας είναι 
άκαμπτος, γραφειοκρατικός και στερείται κινήτρων. Αντίθετα, ο ιδιωτι-
κός είναι πιο ευέλικτος και καινοτόμος. Επαληθεύεται, λοιπόν, η θεωρία 
του McGregor, ο οποίος συστήνει στους διοικούντες να υιοθετήσουν τη 
θεωρία Υ (η οποία αναφέρεται στα άτομα εκείνα που, αν τους εξασφαλι-
στεί το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
και αποδίδουν τα μέγιστα), διότι με αυτό τον τρόπο θα προσεγγίσουν 
καλύτερα τους στόχους της εταιρείας και θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη 
εργασιακή ικανοποίηση.

Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι η χειραφέτηση των γυναικών 
και η εσωτερίκευση των νέων ρόλων, που καλούνται να διαδραματίσουν 
στη σύγχρονη αγορά εργασίας, επιδρούν θετικά στην ικανοποίηση, την 
οποία αντλούν από αυτή. Η έλλειψη στατιστικώς σημαντικών διαφορών 
ανάμεσα στα δύο φύλα δεν σημαίνει και άρση των ανισοτήτων. Όταν, 
όμως, οι γυναίκες αναλαμβάνουν εργασιακές αρμοδιότητες και ευθύνες, 
η απασχόληση δρα καταλυτικά στην ψυχοσύνθεσή τους. Η εργασία τις 
αποφορτίζει από το οικιακό άχθος και ενισχύει την κοινωνική τους ταυτό-
τητα, προσδίδοντάς τους κύρος και ανεξαρτησία.

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει μεταβλητές, όπως η 
κουλτούρα και η ικανοποίηση, οι οποίες αν και δεν είναι αυστηρά οικονο-
μικές, εντούτοις σε μέγιστο βαθμό επηρεάζουν τη λειτουργία και επιτυχία 
μίας επιχείρησης. Δυστυχώς, ήταν αδύνατη η πρόσβαση στα οικονομικά 
αποτελέσματα των εταιρειών που μελετήθηκαν, ώστε να γίνει εφικτή η δι-
ακρίβωση της σχέσης κουλτούρας - εταιρικής απόδοσης. Το δείγμα ήταν 
αρκετά μεγάλο, αλλά αντιπροσωπευτικό κυρίως του Β. Αιγαίου και της 
Αθήνας και όχι ολόκληρης της Ελλάδας. Μελλοντικές έρευνες πρέπει να 
στραφούν προς την κατεύθυνση αυτή διεξοδικότερα.

Το εύρημα, ότι η καινοτομία παράγει εργασιακή ικανοποίηση μεγαλύ-
τερη και από την κουλτούρα υποστήριξης σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι οι Έλληνες, όταν βρεθούν σε οργανωμένα εταιρικά πλαίσια του εξω-
τερικού, διαπρέπουν, καταδεικνύει το γεγονός ότι ήλθε το πλήρωμα του 
χρόνου, ώστε να γίνει ο μετασχηματισμός και η μετάβαση από την παρα-
δοσιακή στη νέα οικονομία, αλλάζοντας ριζικά τις δομές του οικονομικού 
συστήματος και των σχέσεων εργαζόμενων-εργοδοτών. Η ανάγκη αυτή 
συσχετίζεται με τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας εν γένει.
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Η μελέτη της κουλτούρας των επιχειρήσεων, της θεωρίας κινήτρων 
και της εργασιακής ικανοποίησης αποκτά ιδιάζουσα σημασία στο σύγ-
χρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ο εσωτερικός και εξωτερικός 
ανταγωνισμός, ο περιορισμός των θέσεων εργασίας και η καλπάζουσα 
τεχνολογική εξέλιξη έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό συνονθύλευμα 
παραγόντων, οι οποίοι επιβάλλουν μία νέα κοινωνική και ψυχολογική θε-
ώρηση των εργασιακών σχέσεων. Επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίες/
οι είναι προσκολλημένες/οι σε μία αναχρονιστική θεώρηση της κοινωνί-
ας, αδυνατούν να μετέχουν στις νέες απαιτήσεις και είναι καταδικασμέ-
νες/οι να γίνουν βορά των αλλαγών που οι ίδιες/οι δεν αποτόλμησαν. Η 
κουλτούρα των επιχειρήσεων και οι θεωρίες των κινήτρων είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες με την επιχειρησιακή αλλαγή, μέσω της επανοριοθέτησης 
των στόχων και της διαρκούς εκπαίδευσης. Οι εταιρείες που έχουν ως 
μοναδικό γνώμονα το κέρδος, αγνοώντας τις κοινωνικές δυναμικές και 
τον ρόλο της μαθησιακής ανάπτυξης και γενικά αυτές που, βασισμένες 
σε ένα μονολιθικό σύστημα ανάπτυξης και δέσμιες των νόμων της προ-
σφοράς και της ζήτησης, κωφεύουν στα κελεύσματα των καιρών, θα «πο-
δοπατηθούν» στην πρώτη οικονομική κρίση. Σήμερα, απαιτείται μία επα-
ναδιαπραγμάτευση του ρόλου της εργασίας ως κοινωνικού αγαθού. Οι 
όροι της εργασιακής ικανοποίησης πρέπει να ξεφύγουν από τις ακραιφ-
νώς ατομικιστικές προσεγγίσεις και να οριστούν σε ένα μακροεπίπεδο, 
το οποίο, όμως, θα στηρίζεται σε εμπειρικά δεδομένα, απαλλαγμένο από 
αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Μία τάση, η οποία τυγχάνει γενικής αποδοχής στο διεθνές επιχειρημα-
τικό τοπίο, είναι η διαχείριση ολικής ποιότητας, η οποία συνδέεται με την 
αλλαγή κουλτούρας και τη διαρκή ανανέωση και πρωτοτυπία. Η σύνδε-
ση των εννοιών αυτών είναι τόσο ισχυρή, ώστε να μιλάμε για διαχείριση 
ολικής κουλτούρας, η οποία αναφέρεται στην αλλαγή των υπαρχουσών 
αξιών, στάσεων και αντιλήψεων σε μία εταιρεία, ώστε να προσανατολι-
στούν αποκλειστικά στην ικανοποίηση του πελάτη και στην ποιότητα των 
προϊόντων.

Το πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ότι δεν μπορούν να 
επιδείξουν ενιαίες μορφές κουλτούρας και να αποφύγουν τη σύγχυση 
ρόλων και στόχων. Πρόκειται σαφώς για το αίτημα απόκτησης ξεκάθαρης 
επιχειρησιακής ταυτότητας, μέσα σε ένα εναργές πολιτικο-κοινωνικό και 
οικονομικό πλαίσιο. Όμως, η διαχείριση ολικής ποιότητας είναι μία δια-
δικασία πολυσύνθετη, η οποία διατρέχει όλα τα στάδια παραγωγής ενός 
προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ποιότητα 
είναι μία προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης, η οποία αποτελεί τη λύση στον 
αμείλικτο ανταγωνισμό.

Μία ισχυρή επιχειρησιακή κουλτούρα ευνοεί τη ροή της πληροφορίας 
σε όλα τα επίπεδα, εξασφαλίζοντας ισορροπία και ποιοτικά αποτελέσμα-
τα (Karathanos, 1998). Βελτίωση σε επίπεδο στάσεων και αξιών σημαίνει 
άνοδο του επικοινωνιακού επιπέδου της εταιρείας τόσο εσωτερικά όσο 
και σε επίπεδο πελατειακής βάσης.

Για να μπορέσει μία ελληνική επιχείρηση να επιβιώσει στον ανταγω-
νισμό, πρέπει να υιοθετήσει μία ευέλικτη και προσαρμοστική κουλτούρα. 
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Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να δοθεί έμφαση στις διαδικασίες πρόσλη-
ψης υπαλλήλων, στη διαρκή εκπαίδευσή τους, αλλά κυρίως στην εργα-
σιακή τους ικανοποίηση. Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν 
υψηλότερες αποδόσεις και μεγαλύτερη αφοσίωση και εναρμόνιση με 
τους στόχους της εταιρείας.

Έχει αποδειχθεί (Reeves & Bednar, 1994) ότι η αλλαγή επιχειρησια-
κής κουλτούρας επηρεάζει τις γνωστικές διαδικασίες των εργαζόμενων 
αναφορικά με την επιχείρηση και μειώνει τα συγκρουσιακά στοιχεία. Ο 
Samson (1997) παρατήρησε ότι πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές 
εταιρείες, στα πλαίσια ανταγωνισμού με αντίστοιχες ιαπωνικές, προσπά-
θησαν να υιοθετήσουν συστήματα ολικής ποιότητας, τα οποία, όμως, 
απέτυχαν εντελώς, επειδή δεν είχε προηγηθεί αλλαγή στην κουλτού-
ρα και νοοτροπία των εργαζόμενων, δεν είχε τονιστεί πόσο χρονοβόρα 
ήταν η μετάβαση σε ένα ποιοτικό σύστημα παραγωγής και το κόστος που 
απαιτείτο.

Η διαχείριση ολικής ποιότητας (Σχήμα 2.1) έχει να κάνει με αλλαγή 
στη φιλοσοφία. Οι Lakhef και Mohanty (1994) προτείνουν τα ακόλουθα 
βήματα για την εφαρμογή της:

•	 Η πολιτική, οι στρατηγικές και οι διαδικασίες της εταιρείας πρέπει 
να δίνουν έμφαση στην ποιότητα.

•	 Όλα τα στελέχη της επιχείρησης πρέπει να έχουν ξεκάθαρη αντί-
ληψη για τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και οριοθετημέ-
νες στοχοθεσίες.

•	 Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας οφείλουν να γνω-
ρίζουν τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών.

•	 Η δομή της εταιρείας πρέπει να αλλάξει και να προωθεί τη διαρκή 
εκπαίδευση και βελτίωση.

•	 Τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε 
να γίνουν πελατοκεντρικά.

•	 Χρειάζεται ανάπτυξη των επικοινωνιακών διαύλων της εταιρείας.

Σχήμα 5: Διαχείριση ολικής ποιότητας και βέλτιστη επιχειρηματική δράση
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Ατομικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την κουλτούρα ολικής ποιό-
τητας:

•	 Ξεκάθαρη προεπισκόπηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
•	 Εναργής καθορισμός προσωπικών στόχων.
•	 Υποστήριξη από ανώτερους και συναδέλφους και σχηματισμός 

συμμαχιών με όσους μοιράζονται τους ίδιους στόχους.
•	 Υπάλληλοι που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
•	 Εποικοδομητική κριτική σε όλα τα επίπεδα.
•	 Χαρισματική ηγεσία.
•	 Διατήρηση αρχικού ενθουσιασμού μέχρι την ολοκλήρωση του σχε-

δίου.

Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την καινοτομικότητα και τη 
συνεχή βελτίωση:

•	 Ελεύθερη διακίνηση πληροφορίας, ώστε να υπάρχει η απαιτούμε-
νη «ιδεοθύελλα» από εμπλεκόμενους σε ένα σχέδιο δράσης ακό-
μα και αν δεν το απαιτεί αρχικά ο ρόλος της.

•	 Στενή και συχνή επαφή ανάμεσα στα τμήματα.
•	 Καλλιέργεια ομαδικής κουλτούρας και καινοτομικότητα.

2.2 Προπονητική Ηγετών (Leadership coaching) 
Η εξέλιξη και η ανάπτυξη των ηγετών συνιστά τον κυριότερο στόχο των 
περισσότερων οργανισμών (Avolio & Hannah, 2009), καθώς η ανάπτυξη 
του ηγετικού ρόλου έχει αποτελέσει, κατά την τελευταία δεκαετία, μια 
«μεγάλη επιχείρηση» (Price Waterhouse Coopers, 2010: 13). Δεδομένου 
του ρόλου που διαδραματίζει ο ηγετικός ρόλος στην τρέχουσα δυσπρα-
γία σχετικά με την οικονομική κρίση, τον κλιματικό έλεγχο, την κρίση των 
ηθικών αξιών, που τα μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν ως «αποτυχία 
της ηγεσίας» (Gardner et al, 2010: 922–958), η εξεύρεση τρόπων για την 
προαγωγή και ανάπτυξη της αποτελεσματικής ηγεσίας έχει γίνει ακόμη 
πιο επιτακτική από ποτέ.

Η προπονητική ηγετών (Leadership coaching), η οποία εφαρμόζεται 
την τελευταία δεκαετία στους προπονητές και τα προπονητικά προγράμ-
ματα, (Brotman, et al, 1998. Douglas & Morley, 2000. Bolch, 2001. Quick 
& Macik-Frey, 2004. Goldsmith & Lyons, 2005) έχει παρουσιαστεί ως μια 
πολλά υποσχόμενη πρακτική και μια ευρέως εφαρμόσιμη παρέμβαση για 
την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων (Day, 2000. Kampa-Kokesch & 
Anderson, 2001. Feldman & Lankau, 2005. Bonoetal, 2009. Ely et al, 2010). 

Η προπονητική ηγετών μπορεί σε γενικές γραμμές να οριστεί ως 
η σχέση μεταξύ ενός πελάτη και ενός προπονητή, που έχει ως σκοπό 
τη διευκόλυνση του πελάτη, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός ηγέ-
της (Kilburg, 1996. Witherspoon & White, 1997. Peterson & Hicks, 1999. 
Douglas & Morley, 2000). Η προπονητική ηγετών μπορεί να γίνει κατα-
νοητή ως μια «στρατηγική ενσωμάτωσης, βοηθώντας τους ανθρώπους 
να κατανοήσουν πώς να σχετίζονται με τους άλλους, να συντονίζουν τις 
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προσπάθειές τους, να αναπτύσσουν και να ανταπεξέρχονται στις δεσμεύ-
σεις, καθώς και να αναπτύσσουν εκτεταμένα κοινωνικά δίκτυα, μέσω της 
εφαρμογής της αυτοκατανόησης των κοινωνικών και οργανωτικών προ-
σταγών» (Day, 2000:586).

Συγκεκριμένα, η προπονητική ηγετών αφορά μία «ενός – προς – έναν» 
σχέση, στην οποία ο προπονητής συνεργάζεται με τον ασκούμενο, ώστε 
να αξιολογήσει και να κατανοήσει τα αναπτυξιακά του καθήκοντα, να 
αντιμετωπίσει τους τρέχοντες περιορισμούς, ενώ παράλληλα διερευνά 
νέες δυνατότητες και διασφαλίζει την υπευθυνότητα και την υποστήριξη 
για την επίτευξη των στόχων και την διατήρηση της ανάπτυξης (Stajkovic 
& Luthans, 1998. Ting & Hart, 2004. Feldman & Lankau, 2005. Ely et al, 
2010).

Η προπονητική ηγετών διαφέρει από την παραδοσιακή ανάπτυξη ηγε-
τικών δεξιοτήτων σε τέσσερα σημεία: 

(α)  Επικεντρώνεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη, καθώς και στα ιδι-
αίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησή του

(β)  Προϋποθέτει προπονητές που χαρακτηρίζονται από μοναδικές και 
ιδιαίτερες ικανότητες

(γ) Δίνει μεγάλη αξία στη σχέση πελάτη-προπονητή
(δ)  Προϋποθέτει ευέλικτες διαδικασίες για την επίτευξη των επιθυμη-

τών αποτελεσμάτων (Ely et al, 2010).

Η προπονητική ηγετών ορίζεται από ένα φάσμα αρχών, όπως η συνερ-
γασία και η υπευθυνότητα, η ευαισθητοποίηση, η ευθύνη, η δέσμευση, ο 
προγραμματισμό δράσης και η δράση (Grant et al, 2009:397). Επιπλέον, 
χαρακτηρίζεται από την ισχυρή εστίαση στην στόχο-κατευθυνόμενη αλ-
ληλεπίδραση (Burke & Linley, 2007. Grant & Cavanagh, 2007. Joo, 2005. 
Spence & Oades, 2011. Sue-Chan, Wood & Latham, 2010). Η ιδιαιτερό-
τητα της προπονητικής ηγετών εντοπίζεται στον τρόπο που επιμελείται 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των ηγετών και των αντίστοιχων οργανισμών τους 
καθώς και στην ευέλικτη εξατομικευμένη πρακτική, που ακολουθείται για 
την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων (Bono et al, 2009. Ely et al, 
2010. Smither et al, 2003).
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Σχήμα 6: Αρχές της προπονητικής ηγετών (Leadership coaching)

Αν και η προπονητική διαδικασία προσαρμόζεται συνήθως στο εκά-
στοτε άτομο, χαρακτηρίζεται όμως από ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως 
η αξιολόγηση (feedback), η πρόκληση και η υποστήριξη (Bono et al, 
2009. Ely et al, 2010. Grant et al, 2009. Tobias, 1996). Επιπλέον, παρόλο 
που η προπονητική έχει θετική επίδραση, όταν εφαρμόζεται μεμονωμέ-
να (Burke & Linley, 2007), ωστόσο ο αριθμός των συνεδριών φαίνεται 
να σχετίζεται σημαντικά με τον βαθμό αυτο-αποτελεσματικότητας των 
ηγετών κατά τον προκαταρκτικό τους έλεγχο (Baron & Morin, 2010). Συ-
γκεκριμένα, η προπονητική που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ηγετι-
κών δεξιοτήτων περιλαμβάνει αρκετές προπονητικές συνεδρίες (Moen & 
Skaalvik, 2009. Smither et al., 2003).

Σχήμα 7: Βασικότερα στοιχεία της προπονητικής ηγετών  
(Leadership coaching)
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2.2.1.  Αποτελεσματικότητα Προπονητικής Ηγετών (Leadership 
coaching) 

Η αποδοτικότητα του ρόλου του ηγέτη και η εμπιστοσύνη των ηγετών 
στους υφισταμένους τους αποτελούν τα κυριότερα κριτήρια, όσον αφορά 
την αποτελεσματικότητα της προπονητικής ηγετών (Ladegard & Gjerde, 
2014). Σύμφωνα με τους Ladegard & Gjerde (2014), η αύξηση της εμπι-
στοσύνης των ηγετών στους υφισταμένους συντελεί στην ψυχολογική 
τους ενδυνάμωση και την αποφυγή εγκατάλειψης του επαγγέλματός 
τους. 

Η αποδοτικότητα του ρόλου του ηγέτη αναφέρεται «στην αυτοπεποί-
θηση του και στην εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, οι οποίες τον καθι-
στούν ικανό να επιδείξει τις αντίστοιχες συμπεριφορές, που συνθέτουν 
τον ηγετικό του ρόλο και περιλαμβάνουν την προσπάθεια συγκέντρω-
σης κινήτρων, γνωστικών πόρων και μαθημάτων δράσης» (Paglis, 2010. 
Ladegard & Gjerde, 2014). Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτες (και όχι οι ερευνη-
τές) μπορούν να καθορίσουν τα ζωτικά στοιχεία του ιδιαίτερου ηγετικού 
τους ρόλου, εφόσον έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους καθώς και 
τους προσωπικούς τους στόχους που έχουν θέσει κατά την προπονητική 
διαδικασία. 

Η ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας του ατόμου προωθείται 
από τα επιτεύγματά του, τις εμπειρίες και τη λεκτική πειθώ (Bandura, 
1997). Πρόκειται για στρατηγικές που ενσωματώνονται στην τυπική με-
θοδολογία για τη διεξαγωγή της προπονητικής (Gjerde, 2003). Κατά τη 
διάρκεια της προπονητικής διαδικασίας οι προπονητές θέτουν στόχους, 
τους οποίους αναλύουν στη συνέχεια σε μικρότερα και πιο εύχρηστα βή-
ματα (Finn et al, 2007). Επιπλέον, προσφέρουν πολλές προκλήσεις για 
δράση και νέες προοπτικές στους καθοδηγούμενους (Neenan & Dryden, 
2002), οι οποίοι με τη σειρά τους καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις δυ-
νάμεις τους για να τις αντιμετωπίσουν (Biswas-Diener & Dean, 2007). Η 
προπονητική ηγετών προϋποθέτει τον εμπλουτισμό της προϋπάρχουσας 
εμπειρίας και την αύξηση της αυτοπεποίθησης των καθοδηγούμενων, 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τις συνολικές 
ευθύνες του ηγετικού τους ρόλου. 

Η επίδειξη εμπιστοσύνης στους υφισταμένους σχετικά με τις αρμοδι-
ότητες και ικανότητες τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λει-
τουργία των σχέσεων ηγεσίας. Για την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών 
αμοιβαίας επιρροής οι ηγέτες πρέπει να εμπιστεύονται τους υφισταμέ-
νους και να τους μεταβιβάζουν την ευθύνη, ώστε να εξοπλίζονται με αυ-
τονομία και ικανότητες (Deci & Ryan, 2008: 183). Επιπλέον, η εμπιστοσύ-
νη που επιδεικνύουν οι ηγέτες στους υφισταμένους θεωρείται ως ένα 
από τα κρισιμότερα στοιχεία μιας υψηλής ποιότητας σχέσης ηγέτη-καθο-
δηγούμενου (Boyatzis et al., 2006. Cunliffe & Eriksen, 2011). 

Οι Spreitzer & Mishra (1999) αναφέρουν ότι η εμπιστοσύνη στους 
υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υποκατάστατο ελέγχου, 
καθώς συνδέεται θετικά με την εμπλοκή των υπαλλήλων στη λήψη απο-
φάσεων. Η εμπιστοσύνη ορίζεται συνήθως ως μια ψυχολογική κατάστα-



149

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑ

ση, η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή της ευπάθειας του άλλου και τις 
θετικές προσδοκίες για τις προθέσεις ή τη συμπεριφορά του (Rousseau 
et al., 1998).

Επιπλέον, η συμπεριφορά των προπονητών μπορεί να επηρεάσει πολύ 
θετικά την αποτελεσματικότητα του ηγετικού ρόλου των προπονούμενων, 
μέσω τριών συγκεκριμένων στοιχείων της προπονητικής διαδικασίας, την 
ανατροφοδότηση (feedback), την πρόκληση και την υποστήριξη. Η ανα-
τροφοδότηση χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους σε όλη τη προ-
πονητική διαδικασία. Συγκεκριμένα, αποτελεί το σημείο εκκίνησης, κατά 
τη διάρκεια του οποίου τίθενται οι στόχοι και εντοπίζονται οι τομείς για 
την αλλαγή της συμπεριφοράς, καθώς και το σημείο αναφοράς και ένας 
τρόπος για την αξιολόγηση της προόδου, έτσι όπως υπαγορεύεται από τη 
φύση της σχέσης προπονητή-πελάτη (Gregory et al, 2008).

Ο προπονητής δημιουργεί συνεχείς προκλήσεις στους ηγέτες, ώστε να 
ρυθμίζουν τους στόχους, να κάνουν σχέδια δράσης, να αναλαμβάνουν 
δράση, καθώς και προκλήσεις σχετικά με την ανανέωση των προοπτι-
κών και των γνωστικών δομών για τη διευκόλυνση της μάθησης (Grant, 
2006. Neenan & Dryden, 2002). Τέλος, η στήριξη μπορεί να δοθεί με 
διάφορους τρόπους, από την κατανόηση και την ενεργή ακρόαση, παρέ-
χοντας έναν ασφαλή και μη επικριτικό χώρο για προβληματισμό, έως και 
την ενεργό προάσπιση, που συντελεί στη διατήρηση της εστίασης και της 
επιμονής (Gjerde, 2003).

Σύμφωνα με τους Ladegard & Gjerde (2014) οι γενικές αρχές της προ-
πονητικής, ο οργανισμός, η λογοδοσία και η ευθύνη (Grant et al., 2009), 
μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που οι ηγέτες αξιολογούν όχι μόνο 
τους ίδιους αλλά και τους υφισταμένους τους. Η επιρροή αυτών των αρ-
χών, όσον αφορά την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι ηγέτες στους 
υφισταμένους είναι ισχυρότερη, όταν ο προπονητής διευκολύνει με τη 
συμπεριφορά του σε μεγάλο βαθμό τους υφισταμένους. 

Σχήμα 8: Τα βασικότερα κριτήρια της αποτελεσματικότητα  
της προπονητικής ηγετών (Leadership coaching)
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2.3.  Transformational Coaching (Μετασχηματίζουσα 
Προπονητική) 

Σύμφωνα με την ολιστική φύση της επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία 
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, οι συμπεριφο-
ρές των ανθρώπων συνδέονται όχι μόνο με τις φυσικές και πνευματικές 
τους ικανότητες, αλλά και με τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις τους. 
Δημοφιλείς συγγραφείς για τη διαχείριση και την ηγεσία τονίζουν τη ση-
μασία της εμπλοκής των ανθρώπινων συναισθημάτων και των πνευμα-
τικών πεποιθήσεων σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης της ηγεσίας. 
(Covey 1992. Blanchard 1999. Owen 1999. Quinn 2000. Adair 2002).

Πιο ολιστικά μοντέλα της προπονητικής, όπως η «Μετασχηματίζουσα 
Προπονητική» (transformational coaching), έχουν αναπτυχθεί για την 
αντιμετώπιση των συναισθηματικών πτυχών της ζωής ενός ατόμου. Τα 
μοντέλα αυτά επιχειρούν να πάνε πέρα από την παροχή βοήθειας στους 
ανθρώπους για την καλύτερη απόδοσή τους, στην πηγή της συμπεριφο-
ράς τους και την αλλαγή των πλαισίων αναφοράς και ως εκ τούτου στους 
τρόπους ύπαρξής τους.

Το Transformational Coaching (Μετασχηματίζουσα Προπονητική) πε-
ριλαμβάνει την ανίχνευση του τρόπου σκέψης και των απόψεων των προ-
πονούμενων για τον εαυτό τους. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αποσκοπεί 
μόνο στη βελτίωση των επιδόσεων των προπονούμενων, αλλά επιδιώκει 
παράλληλα να εισχωρήσει στην πηγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και 
να μεταβάλλει το σημείο αναφοράς τους, καθώς και τον τρόπο ύπαρξής 
τους. Ειδικότερα, απαρτίζεται από τις εξής τρεις πτυχές:

•	 Ο μετασχηματισμός του τρόπου ύπαρξης, που αφορά την ενδυ-
νάμωση των προπονούμενων με στόχο τη μάθηση, την ανάπτυξη 
και την παραγωγή των αποτελεσμάτων, που πραγματικά επιθυμούν 
(μάθηση τριπλού βρόχου)

•	 Προπονητική των ανθρώπων, με στόχο να μάθουν να κάνουν νέα 
πράγματα (μάθηση διπλού βρόχου)

•	 Προπονητική των ανθρώπων για σταδιακή βελτίωση των τρεχου-
σών πρακτικών (μάθηση μονού βρόχου). 

Το Transformational Coaching χρησιμοποιεί την αφήγηση ως μέθοδο, 
που εμπνέει τους συμμετέχοντες να επανεξετάσουν τον τρόπο που αφη-
γούνται τις ιστορίες για τον εαυτό τους, με την πεποίθηση ότι οι ιστορίες 
αυτές διαμορφώνουν, περιορίζουν και καθορίζουν τον τρόπο ύπαρξης 
ενός ατόμου. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, η επανασχεδίαση ιστοριών 
για τον εαυτό τους είναι μέρος της διαδικασίας της επανασχεδίασης των 
απόψεων για τον εαυτό τους.

Ως εκ τούτου, ο προπονητής εργάζεται για να μετατρέψει τις ιστορίες, 
βοηθώντας τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι είναι συγ-
γραφείς των ιστοριών τους, και ότι μπορούν να επιλέξουν να διηγηθούν 
τις ιστορίες εκείνες, που ανοίγουν νέες προοπτικές για τον εαυτό τους 
και να τις υποστηρίξουν για την εκπλήρωση των δυνατοτήτων τους.
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Σχήμα 9: Η διαδικασία που ακολουθείται στο Transformational Coaching

Πηγή: www.mentoringforchange.co.uk 

Πρωταρχικός στόχος του coaching είναι να διευκολύνει τον πελάτη να 
αναπτυχθεί και να αλλάξει. Η αλλαγή είναι συστατικό στοιχείο της προπο-
νητικής και η προσέγγιση της οικοδομείται γύρω από ερωτήματα, όπως, 
πώς και γιατί συμβαίνει η αλλαγή, καθώς και πώς μπορούν οι προπονη-
τές να την προωθήσουν. Έχουν διατυπωθεί πολλά μοντέλα, που προσπά-
θησαν να ερμηνεύσουν την αλλαγή αυτή, μέσω της προπονητικής. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα είναι το Transformational Coaching το οποίο αναπτύ-
χθηκε από τον Δρ Τζέιμς Prochaska (1994) και βασίζεται σε περισσότερα 
από 25 χρόνια έρευνας, εστιασμένη στην αλλαγή συμπεριφοράς σε το-
μείς όπως το κάπνισμα, τη δίαιτα, την άσκηση κ.ο.κ. 

Τα πέντε στάδια του μοντέλου αλλαγής, αποτελούν ένα προσχέδιο 
βάσει του οποίου μπορεί να κατανοήσει κάποιος τον τρόπο και το χρόνο, 
που οι συμπεριφορές μπορούν να μεταβληθούν και τον λόγο που οι «πε-
λάτες» μπορούν να πετύχουν ή να αποτύχουν.
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Τα πέντε στάδια της αλλαγής είναι τα εξής:

Σχήμα 10: Τα πέντε στάδια του μοντέλου αλλαγής

1ο στάδιο: Σκέψη 
Στο πρώτο στάδιο συνήθως επικρατούν σκέψεις του τύπου «δεν θα το 
κάνω» ή «δεν μπορώ να το κάνω». Οι κατηγορίες ανθρώπων που χρησι-
μοποιούν τη φράση «εγώ δεν θα» είναι συνήθως αυτοί που δεν ενδιαφέ-
ρονται να προβούν στην αλλαγή, επειδή αρνούνται να δουν το πρόβλημα, 
παρόλα τα μηνύματα που λαμβάνουν από τον κοινωνικό τους περίγυρο. 
Όσοι, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιούν τη φράση «δεν μπορώ να» 
είναι εκείνοι που επιθυμούν να αλλάξουν, αλλά δεν το θεωρούν εφικτό. 

Ο προπονητής, στο στάδιο, αυτό οφείλει να δείξει στον προπονού-
μενο ότι σέβεται και αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα και τις ανάγκες 
του. Στη φάση αυτή, όσον αφορά την πρώτη κατηγορία ανθρώπων, δεν 
απαιτείται η αλλαγή συμπεριφοράς, αλλά η εστίαση στην κατανόηση της 
κατάστασης, στην οποία βρίσκονται. «Καταλαβαίνω ότι δεν είστε έτοιμοι 
αυτή τη στιγμή, αλλά αν αποφασίσετε ότι είστε έτοιμοι, εγώ είμαι εδώ». 
Όσον αφορά την κατηγορία των ανθρώπων, που έχουν επίγνωση της κα-
τάστασης και χρειάζονται βοήθεια, ο προπονητής αρχικά προσπαθεί να 
μειώσει τα αρνητικά συναισθήματα και «θέτει επί τάπητος « τα εμπόδια 
και τις δυσκολίες, που υφίστανται. Ο πελάτης είναι έτοιμος να συνεργα-
στεί με τον προπονητή για την από κοινού εξεύρεση ενός ισχυρού και 
θετικού κινήτρου. 

2ο στάδιο: Διαλογισμός
Στη φάση αυτή ο πελάτης αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο ανάληψης 
δράσης «Μπορεί και να...». Όντας μη ικανοποιημένος από τη κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται, ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά και αντιλαμβάνεται τα 
οφέλη, που μπορεί να προέλθουν από την αλλαγή συμπεριφοράς.



153

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑ

Οι άνθρωποι μπορούν να παραμείνουν σε αυτό στάδιο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να φανταστούν τον εαυτό 
τους να συμπεριφέρεται διαφορετικά και πολλές φορές διότι είναι δύ-
σκολο να βρεθεί ο τρόπος για αλλαγή. 

Οι προπονητές μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να ανακαλύψουν 
τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να επιφέρει μία αλλαγή, γεγονός 
που θα λειτουργήσει θετικά στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων. Επίσης, 
είναι σημαντικό να έχουν ξεκάθαρη εικόνα αυτών που θέλουν να πετύ-
χουν, ρεαλιστική σκέψη και στόχους, να έχουν επίγνωση των δυνάμεων 
που διαθέτουν, ενώ η χρήση παραδειγμάτων από παλιές συμπεριφορές 
μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των πραγματικών εμποδίων.

3ο στάδιο: Προετοιμασία
Σε αυτό το στάδιο η αμφιθυμία έχει σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί. Οι 
πελάτες έχουν ενισχύσει τα κίνητρά τους και σχεδιάζουν τα μέτρα που 
πρέπει να λάβουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν αναγνωρίσει τα 
εμπόδια και έχουν καταλήξει σε κάποιες πιθανές λύσεις. Κατά το στάδιο 
αυτό, οι πελάτες πειραματίζονται με πιθανές λύσεις και επεξεργάζονται 
νέες προσεγγίσεις.

Οι προπονητές θα πρέπει να βοηθήσουν τους πελάτες τους να συ-
γκεκριμενοποιήσουν τα σχέδια τους. Θα πρέπει να τους ενθαρρύνουν 
να καταγράψουν λεπτομερώς αυτά, που είναι πρόθυμοι να κάνουν (τι, 
πότε και πώς). Θα πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνική καταιγισμού ιδε-
ών (brainstorming), η οποία καλεί τα άτομα να ανακαλύψουν ιδέες, που 
αρχικά μπορεί να φαίνονται σοκαριστικές ή τρελές, αλλά έπειτα μπορούν 
τροποποιηθούν και να βελτιωθούν, γεγονός που συχνά οδηγεί σε πολύ 
πρωτότυπες και χρήσιμες ιδέες για την επίλυση ενός προβλήματος. 

4ο στάδιο: Δράση
Στο στάδιο αυτό τα άτομα είναι έτοιμα για δράση. Έχουν αναγνωρίσει 
τη νέα συμπεριφορά που θέλουν να καθιερώσουν και εργάζονται με συ-
νέπεια προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά το στάδιο αυτό, οικοδομούνται 
νέες σχέσεις, ασκούνται νέες συμπεριφορές και δημιουργούνται νέες 
συνήθειες. 

Ο προπονητής σε αυτό το στάδιο οφείλει να βοηθήσει τους πελάτες 
να αναπτύξουν νέες σχέσεις με ανθρώπους, που μοιράζονται τα ίδια εν-
διαφέροντα και ίδιες συμπεριφορές και στόχους. Θα πρέπει να τους ωθή-
σουν σε σταδιακές και μικρές αλλαγές, ώστε να αισθάνονται την επιτυχία 
τους. Θα πρέπει να προβλέψουν πιθανά «πισωγυρίσματα» και να τους 
βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τα λάθη ως ευκαιρία για μάθηση και όχι 
ως αποτυχία, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα επανεμφάνισής 
τους. 

Είναι συνήθως καλύτερα να αποφεύγονται «καταστάσεις υψηλού κιν-
δύνου», όπως η αδικαιολόγητη δοκιμή νέων δεξιοτήτων και συμπεριφο-
ρών.
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5ο στάδιο: Συντήρηση
Το συγκεκριμένο στάδιο αφορά τη νέα συμπεριφορά, η οποία έχει γίνει 
συνήθεια και έχει πλέον αυτοματοποιηθεί. Οι πελάτες είναι πλέον πεπει-
σμένοι ότι μπορούν να τη διατηρήσουν. 

Ωστόσο, οι προπονητές οφείλουν να τονίσουν στους πελάτες τους την 
αξία της υιοθέτησης της νέας συμπεριφοράς για την εξυπηρέτηση του 
οράματος τους και των στόχων τους και να τους υπενθυμίζουν με κάθε 
ευκαιρία τα κίνητρα, που τους ώθησαν εκεί. Θα πρέπει να τους βοηθή-
σουν να δημιουργήσουν κοινωνικά δίκτυα και άλλους μηχανισμούς περι-
βαλλοντικής υποστήριξης, να ανακαλύψουν νέα κίνητρα και να αναπτύ-
ξουν σχέδια, σε περίπτωση εκτροχιασμού από το στόχο τους.

Στην παρακάτω πυραμίδα απεικονίζεται γραφικά ένας οδηγός των 
απαραίτητων βημάτων που θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να 
πετύχει την αλλαγή. Η πυραμίδα έχει 15 οικοδομικά τετράγωνα, που οδη-
γούν στην επίτευξη ενός καλύτερου εαυτού. Τα 13 από τα 15 τετράγωνα, 
αφορούν την σκέψη και όχι τη δράση. Αν γίνει πρόωρο άλμα στη δράση, 
δηλαδή σε μια γρήγορη λύση, τότε τα θεμέλια δεν είναι γερά. 

Σχήμα 11: Wellcoaches: Mount Lasting Change pyramid
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Διαφορές της μετασχηματίζουσας (Transformational) προσέγ-
γισης του coaching με τις μεταβατικές προσεγγίσεις 

Η μετασχηματίζουσα (Transformational) προσέγγιση του coaching δια-
φέρει από μια μεταβατική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσ-
σεται μια προπονητική δέσμευση. Σε μια μεταβατική προσέγγιση γίνεται 
ο καθορισμός των στόχων και η προπονητική ακολουθεί συνήθως μια 
γραμμική πορεία.

Αντίθετα, η μετασχηματίζουσα προσέγγιση είναι μια διαδικασία, η 
οποία περιλαμβάνει την οικοδόμηση μιας συνολικής κατανόησης των 
στόχων, αλλά και την εμβάθυνση και συνειδητοποίηση των διάφορων 
σκέψεων και υποθέσεων σχετικά με αυτούς τους στόχους. 

Μέσω της χρήσης των ερωτήσεων, οι προπονητές έχουν την ευκαι-
ρία να διερευνήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις των προπονούμενων 
σχετικά με το θέμα που τους απασχολεί. Αφού οι προπονούμενοι έχουν 
αποκτήσει την επίγνωση του θέματός τους, στη συνέχεια εξετάζεται ο 
τρόπος, που η επίγνωση αυτή μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Τέλος, αρχίζουν να θέτουν εφικτούς στόχους γύρω από το θέμα που τους 
απασχολεί και να εργάζονται μαζί με τους προπονητές για αυτήν την αλ-
λαγή.

Σχήμα 12: Transformational coaching

Πηγή: https://www.exceptionalfutures.com/ 



156

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία παρέχει πολλές πηγές πληροφοριών και 
έμπνευσης που μπορούν να βοηθήσουν τους προπονούμενους να αντι-
μετωπίσουν την πρόκληση. Μέσω των συνεδριών, των βιβλίων και βίντεο 
μπορούν να μάθουν, να συνθέσουν νέες πληροφορίες και να δουν τι 
λειτουργεί καλά για τους ίδιους. Μέσω των πολλαπλών αυτών πηγών οι 
προπονούμενοι θα αισθανθούν πιο σίγουροι και πιο συνειδητοποιημένοι, 
όσον αφορά τη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μια μεταβατική προσέγγιση του 
coaching συνήθως περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες, επειδή κάποιος απλώς 
προσπαθεί να περάσει από το σημείο Α στο Β. Η μετασχηματίζουσα 
(Transformational) προσέγγιση του coaching, από την άλλη πλευρά, είναι 
μεγαλύτερη μεν σε διάρκεια, αλλά και πιο ικανοποιητική για τους προπο-
νούμενους, εφόσον επενδύουν στο σχεδιασμό μιας εντελώς νέας προο-
πτικής και αποτελεσμάτων.

Το μεγαλύτερο όφελος της μετασχηματίζουσας προπονητικής είναι 
η μακροχρόνια, βιώσιμη αλλαγή. Η συνολική διαδικασία δίνει προτεραι-
ότητα στην πραγματική κατανόηση του ζητήματος που εξετάζεται, στο 
πλαίσιο ολόκληρης της ζωής κάποιου, ώστε να αποκτήσει επίγνωση του 
αντίκτυπου της προοπτικής του, να κατανοήσει τα ειδικά χαρίσματα που 
διαθέτει και να ξεπεράσει τους φόβους, ώστε να μπορέσει να γίνει το 
άτομο που θα ήθελε να είναι.

Εκτός από τη μακροχρόνια, βιώσιμη αλλαγή, υπάρχουν πολλά άλλα 
οφέλη για τους προπονούμενους, που πηγάζουν από την ενασχόληση με 
τη μετασχηματίζουσα προπονητική, όπως:

•	 Να οραματιστείτε αυτό που είναι πραγματικά δυνατό, χωρίς συμ-
βιβασμούς

•	 Να αποκτήσετε επίγνωση σχετικά με τα ταλέντα, τα κίνητρα, τα 
όνειρα, τους φόβους, τις πολιτιστικές επιρροές και τις υποθέσεις 
σας και στη συνέχεια να εξερευνήσετε τον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώνουν την κοσμοθεωρία σας

•	 Να αποκτήσετε έναν πιο εμπεριστατωμένο τρόπο σκέψης 
•	 Να συνειδητοποιήσετε ότι η επιτυχία δεν σημειώνεται μεμονωμέ-

να, αλλά μέσω της υποστήριξης που προσφέρεται κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού της μεταμόρφωσής σας

•	 Να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποία φαντάζεστε την εκπλήρω-
ση των στόχων σας 

•	 Να καθορίστε οι ίδιοι τους όρους της επιτυχίας και ευτυχίας

2.4.  Cross cultural coaching - Διαπολιτισμική προπο-
νητική 

Η διαπολιτισμική προπονητική έχει αναδυθεί ως μια ξεχωριστή πρακτική, 
ειδικότερα στις περιπτώσεις, που οι πολιτισμικές επιρροές των ατόμων 
επηρεάζουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ειδικό-
τερα, θεωρείται αναγκαία για την επίλυση πολιτισμικών ζητημάτων, που 
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προκύπτουν από την επέκταση των οργανισμών σε διεθνή διαπολιτισμικά 
περιβάλλοντα, ακόμη και για την μεταφορά ενός υπαλλήλου σε κάποιο 
διαφορετικό τομέα της εταιρίας. Ουσιαστικά αφορά το άτομο, την ομάδα 
ή το οργανωτικό επίπεδο. Η διαπολιτισμική προπονητική συναντάται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Σχήμα 13: Περιπτώσεις εφαρμογής της διαπολιτισμικής προπονητικής

Σύμφωνα με τη διαπολιτισμική προπονητική, η κουλτούρα έχει μεγάλο 
αντίκτυπο στην προσωπική και ομαδική απόδοση των ατόμων, καθώς και 
στην ανάπτυξη και ικανοποίησή τους. Πρόκειται για μια αλληλεπίδραση 
επιρροών μεταξύ των γνωστικών, συμπεριφοριστικών και συναισθημα-
τικών τομέων. Η κύρια ευθύνη του προπονητή είναι η ολιστική αντιμε-
τώπιση του πελάτη με τρόπους, που θα τον βοηθήσουν να πετύχει πιο 
ικανοποιητικά και παραγωγικά αποτελέσματα (Abbot, Stening, Atkins & 
Grant 2006).
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Πίνακας 26: Ο αντίκτυπος της διαπολιτισμικής προπονητικής

Εσωτερικά Εξωτερικά

Ατομικά Συναισθήματα και σκέψεις Συμπεριφορά

Συλλογικά Κουλτούρα Δομές συστημάτων

H διαπολιτισμική προπονητική παρουσιάζει μεγάλη συνάφεια με τις 
διάφορες άλλες προσεγγίσεις και βασίζεται στις αρχές της ενεργητικής 
μάθησης (Abbot & Grant 2005). Στο παρακάτω σχήμα παρατίθεται ένα 
μοντέλο ενεργητικής μάθησης.

Σχήμα 14: Ο κύκλος της ενεργητικής μάθησης

Στη διαπολιτισμική προπονητική κυριαρχεί ένας ρευστός και δυναμι-
κός κύκλος ενεργητικής μάθησης, εφόσον παρέχεται στους προπονού-
μενους ένα μέσο προσαρμογής στις πολύπλοκες καταστάσεις. Επιπλέον, 
μπορούν, μέσω των τακτικών περιόδων στοχασμού κατά τις προπονητι-
κές συνεδρίες, να κάνουν ένα βήμα πίσω και να εξετάσουν τους εαυτούς 
τους (τα συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορές) μέσα στο εξελισσόμενο 
πολιτισμικό πλαίσιο.

Σχετικά με τα βήματα 3 και 4 του κύκλου της ενεργητικής μάθησης, οι 
προπονητικές συνεδρίες δίνουν πολλαπλές ευκαιρίες στους πελάτες για 
να δράσουν και στη συνέχεια να συμμετέχουν σε ενεργητικούς διαλό-
γους, σχετικά με αυτά που συνέβησαν (στάδιο 5). Με τον τρόπο αυτό, η 
συνεχιζόμενη προπονητική διαδικασία εμπλέκει τους πελάτες σε πιο δι-
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ευρυμένους κύκλους εξερεύνησης, επίγνωσης, δράσης, αναστοχασμού. 
Μια τυπική διαπολιτισμική προπονητική παρέμβαση περιλαμβάνει περί-
που 8-12 συνεδρίες σε μια περίοδο συνήθως 6-12 μηνών.

Η διαπολιτισμική προπονητική προϋποθέτει την ύπαρξη μιας γλώσσας, 
που θα βοηθήσει τους προπονούμενους να κατανοήσουν εις βάθος τις 
ιστορίες τους και τις πολιτισμικές επιρροές, που τις διέπουν. Η έγκαιρη 
θεμελίωση ενός τέτοιου λεξιλογίου θα συντελέσει στην αντιμετώπιση πο-
λύπλοκων ζητημάτων, που ενδέχεται να προκύψουν αργότερα. Ουσιαστι-
κά πρόκειται για μια προσπάθεια καταμέτρησης των πολιτισμικών αξιών, 
των διαστάσεων και των προσανατολισμών, με απώτερο σκοπό την ανά-
λυση των διαφορών (Hofstede, 1997, 2001; Kluckhohn, 1967, Trompenaars 
& Hambden-Turner, 1988). Συγκεκριμένα, ο Hofstede κάνει αναφορά σε 
πέντε διαστάσεις: 

Σχήμα 15: Οι διαστάσεις της διαπολιτισμικής προπονητικής

Ο Rosinsky (2003) κατέληξε σε ένα πλαίσιο πολιτισμικών προσανατο-
λισμών (Cultural Orientations Framework), που απαρτίζεται από διάφο-
ρες προσεγγίσεις πολιτισμικών μετρήσεων και αποτελεί ουσιαστικά μια 
βοηθητική λίστα προσανατολισμών για τον προπονητή. Πρόκειται για την 
ποσοτική καταγραφή και ανάλυση των παραγόντων εκείνων, που αντι-
προσωπεύουν τις πολιτισμικές διαστάσεις και αξίες, που διέπουν μια πο-
λιτισμική ομάδα, με σκοπό τη μετέπειτα σύγκρισή της με άλλες ομάδες 
και την εξεύρεση ενός προτύπου για την επίτευξη της αλλαγής (μέσω των 
προπονητικών προγραμμάτων, διαδικασιών οργανωτικής αλλαγής).

Οι Trompenaars & Hambden-Turner (2000) θεωρούν ότι οι διάφορες 
πολιτισμικές προσεγγίσεις αποτελούν ουσιαστικά είδωλα, που βρίσκονται 
σε μια δυναμική αλληλεπίδραση. Τοποθετούν τα ζεύγη των διαστάσεων 
στους άξονες «χ» και «ψ» και υποστηρίζουν ότι η δυναμική της ανάπτυξης 
προέρχεται από την αλληλεπίδραση των μεταβλητών. Αντίστοιχα ο Berry 
(1997) υποστηρίζει ότι η ήπια επιτάχυνση επιτυγχάνεται περισσότερο 
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μέσω της ενσωμάτωσης παρά μέσω της αφομοίωσης, του διαχωρισμού ή 
της περιθωριοποίησης.

Πίνακας 27: Η δυναμική της ανάπτυξης των πολιτισμικών προσεγγίσεων

Ίδιος πολιτισμός

Διαφορετικός  
πολιτισμός

Όχι Ναι

Ναι Διαχωρισμός Ενσωμάτωση

Όχι Περιθωριοποίηση Αφομοίωση

Πηγή: (Trompenaars & Hambden-Turner, 2000)

Ακόμη και χωρίς τη χρήση των εργαλείων μέτρησης, μία παρέμβαση 
διαπολιτισμικής προπονητικής μπορεί να εισάγει μια νέα γλώσσα για τον 
εντοπισμό και την αναγνώριση διάφορων θεμάτων, που έχουν υποστηρι-
χθεί. Μια κοινή παραδοχή στην βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαπολιτι-
σμικής προπονητικής αποτελεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι εθελοτυφλούν 
σχετικά με τη φύση και την επιρροή του πολιτισμού στη ζωή και στους ορ-
γανισμούς τους. Για το λόγο αυτό οι προπονητές που έχουν επίγνωση της 
κουλτούρας τους μπορούν να θέσουν τις κατάλληλες ερωτήσεις, μέσω 
των οποίων οι προπονούμενοι θα ενθαρρύνονται να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη την επίδραση της κουλτούρας, ως έναν σημαντικό παράγοντα.

Ο ρόλος του προπονητή και η σχέση του με τους προπονούμε-
νους 

Ο σπουδαιότερος ρόλος ενός προπονητή στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
προπονητικής είναι να βοηθήσει τους προπονούμενους να εντοπίσουν 
την ενδεχόμενη επιρροή του πολιτισμού στα σύνθετα και διαρκώς μετα-
βαλλόμενα περιβάλλοντα. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει ενεργό συμμετοχή 
στη σχέση και να μην αποτελεί έναν παθητικό ακροατή, που απλά θα κα-
τοπτρίζει τον κόσμο του προπονούμενου. Οι ερωτήσεις των προπονητών 
καθώς και οι επιλογές τους σχετικά με τη διαδικασία και την κατεύθυνση 
της προπονητικής θα διέπονται από τις αντίστοιχες προκαταλήψεις, ενώ 
είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκονται σε διαδικασίες αυτογνωσίας και 
ανάπτυξης. Κατά την συνεργασία τους με τους προπονούμενους, θα πρέ-
πει να δικαιολογούν με λεπτομέρεια την κάθε επιλογή και προκατάληψή 
τους και να αναλύουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. 
Σύμφωνα με τους Abbott et al (2006), οι προπονητές, στα πλαίσια της 
διαπολιτισμικής προπονητικής, θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χα-
ρακτηριστικά:
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Σχήμα 16: Τα χαρακτηριστικά των προπονητών  
στη διαπολιτισμική προπονητική

Στα προπονητικά προγράμματα οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκο-
μίσουν σημαντικά οφέλη όπως η κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών, 
καθώς και η επίγνωση του εαυτού τους σε σχέση με την θέση στην οποία 
βρίσκονται και με τα άτομα με τα οποία βρίσκονται. Η κυριότερη δουλειά 
του προπονητή είναι να ενθαρρύνει τους προπονούμενους να κάνουν 
αφηγήσεις, που θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πολιτισμικού νοήματος 
και θα απαρτίζονται από χαρακτηριστικά πολλών προσανατολισμών και 
κατευθύνσεων. Με απλά λόγια, ο προπονητής μπορεί να προάγει την σα-
φήνεια, μέσα από την πολυπλοκότητα.
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Ελέγξτε τις γνώσεις σας 

Μέρος Α - ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

Σημειώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στην κάθε ερώτηση που ακο-
λουθεί.
(Οι απαντήσεις βρίσκονται στο παράρτημα στο τέλος του βιβλίου)

1. Το coaching:

Α. εφαρμόζεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις
Β. εφαρμόζεται αποκλειστικά στην καθημερινότητα των ατόμων
Γ.   εφαρμόζεται τόσο στην καθημερινότητα των ατόμων όσο και στις 

επιχειρήσεις
Δ. εφαρμόζεται αποκλειστικά στον αθλητισμό

2. Το coaching έχει αντλήσει τις ρίζες του:

Α. από την ψυχολογία
Β. από τις κοινωνικές επιστήμες
Γ.  από τον κόσμο των επιχειρήσεων
Δ. από όλα τα παραπάνω

3. Το coaching εφαρμόζεται:

Α. στην ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική 
Β. στις επιχειρήσεις και την εκπαίδευση
Γ. στην ψυχολογία και την νευρολογία
Δ. σε όλα τα παραπάνω

4.  Σύμφωνα με τους Arnott & Sparrow (2004) το coaching, όσον αφορά 
στον τομέα των επιχειρήσεων, επιδρά θετικά:

Α. στην εκπλήρωση στόχων των στελεχών
Β.  στην ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων των στελεχών, στην καλλι-

έργεια των ταλέντων τους και στη βελτίωση των σχέσεων τους με 
τους συναδέλφους τους  και της απόδοσής τους

Γ.   στην ανάπτυξη των γνώσεων των στελεχών
Δ. στην ανάπτυξη μιας δια βίου διαδικασίας για την ανθρώπινη μάθηση

5. Το coaching ορίζεται ως:

Α.  μια συλλογική-συστηματική διαδικασία που προσανατολίζεται απο-
κλειστικά στο αποτέλεσμα

Β.  μία επαγγελματική συνεργασία μεταξύ ενός ειδικευμένου προπο-
νητή και ενός ατόμου που υποστηρίζουν την επίτευξη έκτακτων 
αποτελεσμάτων, με βάση τους στόχους που καθορίζονται από τον 
προπονητή
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Γ.  μια διαδικασία που απευθύνεται αποκλειστικά στις υψηλές αποδό-
σεις που μπορεί να σημειώσει ένα άτομο στην εργασία

Δ.  την τέχνη κάποιου που δύναται να διευκολύνει την απόδοση, τη μά-
θηση και την ανάπτυξη του άλλου

6. Η προπονητική ηγετών (Leadership coaching):

Α.  εφαρμόζεται στους προπονητές και τα προπονητικά προγράμματα 
τα τελευταία τριάντα χρόνια

Β.  αποτελεί μια ευρέως εφαρμόσιμη παρέμβαση για την ανάπτυξη των 
γνώσεων των στελεχών

Γ.   ορίζεται ως η σχέση  μεταξύ ενός πελάτη και ενός προπονητή που 
έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του πελάτη, ώστε να γίνει πιο αποτε-
λεσματικός ηγέτης

Δ.  δεν διαφέρει σε κανένα σημείο με την παραδοσιακή ανάπτυξη ηγε-
τικών δεξιοτήτων

7.  Η προπονητική ηγετών (Leadership coaching) περιλαμβάνει αρχές 
όπως:

Α. η συνεργασία και η υπευθυνότητα
Β.  η ευαισθητοποίηση, η ευθύνη και η δέσμευση
Γ. ο προγραμματισμό δράσης και η δράση
Δ. όλα τα παραπάνω

8. Η αποτελεσματικότητα της προπονητικής ηγετών συνδέεται με:

Α.  την αποδοτικότητα του ρόλου του ηγέτη και την εμπιστοσύνη των 
ηγετών στους υφισταμένους

Β. την συμπεριφορά των προπονητών
Γ. την εμπιστοσύνη των υφισταμένων  στους ηγέτες
Δ. Το Α και το Β
Ε. όλα τα παραπάνω

9. Το Executive Coaching (προπονητική στελεχών):

Α.  Συνίσταται σε μία «ενός – προς – έναν» παροχή συμβουλών σχετικά 
με τα προσωπικά θέματα

Β.  περιλαμβάνει τη χρήση της ανατροφοδότησης 360 μοιρών λαμβά-
νοντας ως  σημείο εκκίνησης τα δυνατά και αδύναμα σημεία των 
διευθυντικών στελεχών

Γ.  έχει ως σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προπο-
νητών

Δ. όλα τα παραπάνω
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10. Το Executive Coaching (προπονητική στελεχών):

Α.  αντλεί θεωρητικά πλαίσια και πρακτικές δεξιότητες από  την ψυχο-
θεραπευτική κοινότητα

Β.  μπορεί να υποκαταστήσει την ψυχολογική συμβουλευτική
Γ.   δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τη θεραπεία
Δ. δεν εστιάζει  στα γνωσιακά σχήματα του πελάτη

11. Σύμφωνα με το Coaching Partnership (Εταιρική Προπονητική Σχέση):

Α.  τα στελέχη σχεδιάζουν τη διαδικασία και ευθύνονται αποκλειστικά 
για την εκπλήρωση των γενικών οργανωτικών στόχων

Β.  η εταιρική σχέση μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από τα στελέχη και 
τον προπονητή

Γ.   όλοι οι εν δυνάμει εταίροι σχεδιάζουν τη διαδικασία από κοινού, 
επικοινωνούν ανοιχτά και συνεργάζονται για την εκπλήρωση των 
γενικών οργανωτικών στόχων

Δ.  ο προπονητής στελεχών προέρχεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον 
οργανισμό

12.  Οι δεσμεύσεις των στελεχών, όσον αφορά  τον προσανατολισμό στα 
αποτελέσματα:

Α.  διευκόλυνση της  επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών και του οργα-
νισμού σχετικά με τα εργασιακά θέματα,  την πρόοδο και τις ανά-
γκες υποστήριξης τους

Β.  εστίαση σε προπονητικές συνεδρίες που αφορούν συγκεκριμένα 
θέματα και στοιχεία δράσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της  προπονητικής

Γ.   αφιέρωση επαρκούς χρόνου μεταξύ των συνεδριών της προπονητι-
κής για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων

Δ. όλα τα παραπάνω

13.  Οι δεσμεύσεις του προπονητή όσον αφορά την εστίαση στην επιχει-
ρηματικότητα:

Α.  ανάληψη της τελικής ευθύνης για την αντιστοιχία της προπονητικής 
με την επιχειρηματική εστίαση του οργανισμού

Β.  η μεγιστοποίηση της συμβολής του προπονητή στις  ανάγκες του 
οργανισμού

Γ.   ευελιξία στην προσαρμογή των αναπτυξιακών αναγκών των στελε-
χών στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές προτεραιότητες

Δ. όλα τα παραπάνω
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14. Οι δεσμεύσεις του προπονητή όσον αφορά την εταιρική σχέση:

Α. ανάληψη της ευθύνης της μάθησης
Β. προβληματισμός σχετικά με τα αποτελέσματα
Γ.   εμπλοκή των εταίρων σε ενδεδειγμένες δραστηριότητες προπονη-

τικής
Δ. όλα τα παραπάνω

15. Οι δεσμεύσεις των στελεχών όσον αφορά την ακεραιότητα:

Α. Επίδειξη εμπιστοσύνης στον προπονητή
Β.  Συμμόρφωση  με τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ανωνυμίας και 

ανταλλαγής πληροφοριών
Γ. Τήρηση των δεσμεύσεων
Δ. όλα τα παραπάνω

16. Οι δεσμεύσεις των στελεχών όσον αφορά την κρίση:

Α.  αποφυγή οποιεσδήποτε δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων

Β.  δημιουργία και διατήρηση ενός δικτύου επικοινωνίας με όλους τους 
εταίρους της προπονητικής

Γ.   προσαρμογή της προσέγγισης τους στις προτεραιότητες και τις 
προτιμήσεις των στελεχών και της εταιρικής προπονητικής σχέσης

Δ. κανένα από τα παραπάνω

17. Οι τύποι προπονητικής περιλαμβάνουν:

Α. την «ενός - προς – έναν» προπονητική
Β. την ομαδική προπονητική
Γ. την προπονητική ομότιμων
Δ. όλα τα παραπάνω

18.  Οι κατηγορίες των στελεχών που συμμετέχουν στην προπονητική στε-
λεχών είναι οι εξής:

Α.  τα στελέχη που διαθέτουν μεν επαρκείς δεξιότητες, μειονεκτούν δε 
στα θέματα αλληλεπίδρασης

Β. τα στελέχη που αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων ηγεσίας
Γ.   τα στελέχη που αποσκοπούν στη βελτίωση των διαχειριστικών δε-

ξιοτήτων
Δ. όλα τα παραπάνω

19.  Οι παρεμβάσεις των προπονητών στα στελέχη που συμμετέχουν στην 
προπονητική στελεχών:

Α.  είναι αορίστου χρόνου και η συχνότητα των επαφών ποικίλλει σε 
μεγάλο βαθμό, αναφορικά με τα στελέχη που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων ηγεσίας
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Β.  συνίστανται σε συχνές συνεδρίες (μία ή δύο φορές την εβδομάδα) 
αναφορικά με τα στελέχη που αποσκοπούν που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των διαχειριστικών δεξιοτήτων

Γ.   συνίστανται σε μηνιαίες συνεδρίες (για μια περίοδο 6 έως 18 μή-
νες) αναφορικά με τα στελέχη που αποσκοπούν στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων ηγεσίας

Δ.  αφορούν στον προγραμματισμό και την εφαρμογή μιας πορείας 
δράσης για την  επίτευξη των επιθυμητών στόχων, αναφορικά με 
τα στελέχη που αποσκοπούν που αποσκοπούν στη βελτίωση των 
διαχειριστικών δεξιοτήτων

20.  Το Executive Coaching απαιτεί μια ευρεία και βαθιά γκάμα γνώσεων 
της:

Α. Ψυχολογίας και των Επιχειρήσεων
Β. Οργανωτικής δομής και του Coaching
Γ. Εκπαίδευσης και Κοινωνιολογίας
Δ. όλα τα παραπάνω
Ε. Το Α και το Β

21. Ο προπονητής:

Α. Εποπτεύει και συμβουλεύει τον πελάτη, όπου κρίνεται απαραίτητο
Β. Υποδεικνύει στον πελάτη τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσει
Γ.   Δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνει  υπόψη τα διαφορετικά χαρα-

κτηριστικά του κάθε πελάτη

22. Ένας επιτυχημένος προπονητής:

Α.  Δεν πρέπει να δέχεται ανατροφοδότηση από τους προπονούμε-
νους

Β.  Πρέπει να είναι αποτελεσματικός ομιλητής, αλλά όχι απαραίτητα 
καλός ακροατής

Γ.   Πρέπει να δημιουργεί μία κοινή γλώσσα με τον πελάτη, που επιτρέ-
πει την έκφραση των συναισθημάτων του πελάτη

23. Ένας επιτυχημένος προπονητής θα πρέπει να:

Α.  Είναι υπομονετικός, ανεξάρτητος, υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός, 
διορατικός και να έχει αυτογνωσία

Β. Έχει τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα εξουσίας
Γ.   Χαρακτηρίζεται από συνέπεια,  εμπιστοσύνη και  εχεμύθεια
Δ. Όλα  τα παραπάνω

24. Ένας αποτελεσματικός Coach θα πρέπει να έχει:

Α.  αυτογνωσία, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, όραμα με έμφαση 
στις σημαντικές λεπτομέρειες

Β.  εξαιρετική επικοινωνιακή πρακτική, υψηλό αίσθημα φροντίδας και 
σεβασμού στους πελάτες, δημιουργικότητα και καινοτομία
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Γ.  οξυδέρκεια, διαίσθηση, περιέργεια και ερευνητικότητα
Δ. Όλα τα παραπάνω

25.  Η απόφαση κάποιου να ακολουθήσει το επάγγελμα του προπονητή 
«coach»:

Α. Θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δική του
Β. Θα πρέπει να είναι κατευθυνόμενη
Γ.  Συνδέεται άρρηκτα με την προσωπική αλλαγή
Δ. Δ. Όλα  τα παραπάνω
Ε. Το Α και το Γ

26. Η ενεργητική ακρόαση:

Α.  Δεν προϋποθέτει τον παραμερισμό των προσωπικών ανησυχιών, 
ιδεών και συμπεριφορών των προπονητών

Β.  Σχετίζεται με την ικανότητα του προπονητή να κατανοεί τα λεγόμε-
να του προπονούμενου και να του παρέχει ανατροφοδότηση.

Γ.   Δεν περιλαμβάνει τη χρήση της γλώσσας του σώματος, από την 
πλευρά του προπονητή

27. Η χρήση των ερωτήσεων στοχεύει:

Α. Στην εστίαση της προσοχής του προπονούμενου
Β. Στην εκμαίευση νέων ιδεών
Γ.  Στην ενθάρρυνση της αναζήτησης και της δέσμευσης
Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Το Α και το Β.

28. Αναφορικά με τους τύπους των ερωτήσεων:

Α.  Οι ανοιχτές ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διευ-
κρίνιση κάποιου ζητήματος ή την πιο λεπτομερή παρουσίασή του

Β.  Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις αφήνουν στον ερωτώμενο πλήρη 
ελευθερία να εκφράσει τις προτιμήσεις, τις σκέψεις και τα συναι-
σθήματα του

Γ.   Οι ανακλαστικές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται συχνά για να ελέγ-
ξουν και να αποσαφηνίσουν κατά πόσο έχει γίνει κατανοητό το 
περιεχόμενο της συζήτησης

Δ.  Οι υποθετικές ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δι-
ευκρίνιση κάποιου ζητήματος ή την πιο λεπτομερή παρουσίασή του

29.  Αναφορικά με τους προκαθορισμένους στόχους: Ένας καλός στόχος 
πρέπει να είναι:

Α.  Μετρήσιμος: Θα πρέπει να επιλεχθούν στόχοι, οι οποίοι μπορεί να 
θεωρούνται δύσκολοι, αλλά όχι ακατόρθωτοι.

Β.  Συγκεκριμένος: Όσο πιο συγκεκριμένοι είναι οι προπονητές τόσο 
πιο πετυχημένους στόχους μπορούν να θέσουν.
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Γ.   Ρεαλιστικός: Ο στόχος θα πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, ώστε να 
μπορούν αξιολογηθούν τα οφέλη.

Δ. Εφικτός: Να υπάρχει χρονικό πλαίσιο επίτευξης

30. Αναφορικά με την ανατροφοδότηση:

Α.  λειτουργεί πάντοτε θετικά και αποτελεσματικά
Β.  Οι προπονητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν ήδη δώσει θετική 

ανατροφοδότηση προηγουμένως 
Γ.  θεωρείται επιτυχής όταν οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, εφό-

σον έχουν συμφωνηθεί οι στόχοι και η τήρηση του χρονοδιαγράμ-
ματος

31. Αναφορικά με την συναισθηματική επικοινωνία-ενσυναίσθηση:

Α.  Ο προπονητής θα πρέπει να κατανοεί μόνο τα συναισθήματα των 
γύρω του

Β.  Ο προπονητής θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολλά για την ιδιωτική 
ζωή του «coachee»

Γ.   Ο προπονητής θα πρέπει να γίνει ο καλύτερος φίλος του «coachee»
Δ.  Ο προπονητής θα πρέπει να δημιουργήσει ένα επίπεδο συμπάθει-

ας, σε τέτοιο βαθμό που ο «coachee» να νιώθει ευπρόσδεκτος, 
ώστε να μπορεί να μιλήσει με ειλικρίνεια.

32. Η προπονητική διαδικασία μπορεί να γίνει:

Α. Με προσωπικές συναντήσεις/συνεδρίες
Β. Με συνεδρίες μέσω Skype
Γ. Με τηλεφωνικές συνεδρίες
Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Το Α και το Β.

33. Αναφορικά με τις βασικές κατηγορίες της προπονητικής:

Α.  Το Coaching δεξιοτήτων αφορά τη βελτίωση της απόδοσης σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Β.  Το Coaching επιδόσεων επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο σύ-
νολο δεξιοτήτων

Γ.  Το Coaching ανάπτυξης αφορά μια στρατηγική προσέγγιση που 
αναφέρεται συνήθως σε ζητήματα προσωπικής και επαγγελματι-
κής ανάπτυξης και επικεντρώνεται στην ενίσχυση των συναισθη-
ματικών ικανοτήτων και κυρίως στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 
των ομάδων.  

34. Τα μοντέλα του coaching:

Α. αρκούν από μόνα τους για την ανάπτυξη καλών προπονητών
Β.  συμβάλλουν στο να μπορούν να αποκτήσουν οι προπονητές μια 

ξεκάθαρη εικόνα για “το πεδίο μάχης”
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Γ.   χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ενός σαφούς στόχου και 
ενός  επιθυμητού αποτελέσματος.

Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Το Β και το Γ

35.  Η χρήση ενός μοντέλου για την υποστήριξη της προπονητικής διαδι-
κασίας συμβάλλει:

Α. Στον καθορισμό ενός κοινού στόχου,
Β.  Στο σχεδιασμό σωστής διαδρομής και μείωση πιθανοτήτων απόκλι-

σης από το στόχο
Γ.  Στην επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο θέμα 
Δ.  Στην απόκτηση του μέγιστου δυνατού οφέλους για τον προπονητή 

και τον προπονούμενο
Ε. Όλα τα παραπάνω

36. Σύμφωνα με το μοντέλο GROW:

Α.  Στόχος: Αποτελεί το σημείο εκκίνησης του προπονούμενου. Στη 
φάση αυτή αναλύονται οι παρούσες συνθήκες, οι προκλήσεις, 
αλλά και οι ευκαιρίες που συνδράμουν ή θέτουν εμπόδια για την 
επίτευξη του στόχου.

Β.  Πραγματικότητα: Θα πρέπει να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν 
τα εμπόδια που δυσχεραίνουν το έργο.

Γ.   Κίνητρα, θέληση και δράση για την επίτευξη των στόχων. Εφόσον 
έχουν καθοριστεί οι επιλογές αντιμετώπισης, ο προπονητής σχεδι-
άζει τις δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου. Στη 
φάση αυτή ο προπονητής θα έχει εικόνα του τελικού σχεδίου που 
θα εφαρμόσει.

37. Σύμφωνα με το μοντέλο TGROW:

Α.  Πρωταρχικό στάδιο κάθε προπονητικής συνεδρίας αποτελεί ο κα-
θορισμός του θέματος που θα συζητηθεί.

Β.  Η απόλυτη ικανοποίηση για έναν προπονητή είναι να πετύχει ο πε-
λάτης τον στόχο που έχει τεθεί καθώς και η ταυτόχρονη αναγνώρι-
ση της συνδρομής του για την εν λόγω επίτευξη.

Γ.   Η τωρινή κατάσταση του προπονούμενου δεν επιδρά στην πρόοδό 
του και στη στάση-συμπεριφορά που υιοθετεί

Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Το Α και το Β

38. Αναφορικά με το διαυγές μοντέλο (The clear model):

Α.  αναπτύχθηκε από τον Peter Hawkins στις αρχές της δεκαετίας του 
‘90

Β.  το κάθε άτομο προχωράει στη ζωή του κάνοντας συνεχώς αναδρο-
μές στο παρελθόν
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Γ.   ο πελάτης, με την βοήθεια του προπονητή θέτει τους στόχους, 
αντιλαμβάνεται καλύτερα την αξία τους και την κινητήρια δύναμή 
του και καθορίζει την πορεία που θα ακολουθήσει

39. Αναφορικά με το διαυγές μοντέλο (The clear model):

Α.  Το μοντέλο ξεκινάει με την ενεργητική ακρόαση, ώστε να κατανο-
ηθεί η κατάσταση.

Β.  Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον καθορισμό των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, τον προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να 
καλυφθούν, καθώς και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η 
διαδικασία μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Γ.  Το στάδιο της αναθεώρησης περιλαμβάνει την ανακεφαλαίωση των 
δράσεων που συμφωνήθηκαν και τη συνολική έκβαση της συνομι-
λίας.

40. Αναφορικά με τη μεθοδολογία «Six Thinking Hats»:

Α.  Έχει ως σκοπό να κατευθύνει τις διαδικασίες σκέψης, ώστε οι άν-
θρωποι να μπορούν να διευρύνουν το μυαλό τους προς όλες τις 
κατευθύνσεις, αποδεχόμενοι παράλληλα ως έγκυρους όλους τους 
διαφορετικούς τύπους σκέψης.

Β.  Λευκό καπέλο: άντληση συναισθημάτων, αυθορμητισμός  
Γ.   Μαύρο καπέλο: θετική σκέψη και αισιοδοξία
Δ.  Πράσινο καπέλο: δόμηση της διαδικασίας της σκέψης, παροχή 

εστίασης
Ε. Όλα τα παραπάνω

41. Αναφορικά με την τεχνική της «Επικέντρωσης στην λύση»:

Α. εστιάζει στο «τι προκάλεσε το πρόβλημα»
Β.  οι προπονητές μέσω της ανάλυσης προβλημάτων μπορούν να 

προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους πελάτες όσον αφορά την 
επίτευξη γρήγορης και θεαματικής προόδου και την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των συζητήσεων coaching.

Γ.   οι ερωτήσεις τίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιαστεί η προσο-
χή του πελάτη στο πρόβλημα

Δ.  ο προπονητής διερευνά με τον πελάτη τους επιθυμητούς στόχους, 
τις εξαιρέσεις που οδήγησαν στην επιτυχία στο παρελθόν και τις 
πιθανές λύσεις, καθώς επίσης και τους υφιστάμενους πόρους.

42. Αναφορικά με το μοντέλο OSCAR:

Α.  αναπτύχθηκε από τους Paul Jackson & Mark McKergow (1990)
Β.  ο προπονητής εστιάζει την προσοχή του στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων
Γ.  διερευνώνται οι επιθυμητοί στόχοι, οι εξαιρέσεις που οδήγησαν σε 

επιτυχημένα αποτελέσματα στο παρελθόν, οι λύσεις και οι υφιστά-
μενοι πόροι

Δ. Όλα τα παραπάνω
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43. Αναφορικά με τη χρήση των ιστοριών στο Coaching:

Α.  αποτελεί ένα σημαντικό μέσο πειθούς, σύνδεσης με τους πελάτες, 
βελτίωσης της μεταδοτικότητά τους, έμπνευσης, επικοινωνίας και 
παρακίνησης των ατόμων.

Β.  αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα μοντέλα του coaching, εφό-
σον μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλες καταστάσεις

Γ.   Αποτελείται από τρία μέρη: ΑΚΟΥΩ, ΕΚΤΙΜΩ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Δ. Όλα τα παραπάνω

44. Αναφορικά με το μοντέλο της 7πλευρης εποπτείας:

Α.  Η εποπτεία έχει καθιερωθεί μόνο στον κλάδο της κοινωνιολογίας
Β.  Η εποπτεία εφαρμόζεται από τους περισσότερους προπονητές
Γ.   αναπτύχθηκε το 2000 από τους Peter Hawkins και Robin Shohet
Δ.  δίνεται έμφαση στον πελάτη, στις παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα, 

στη σχέση coach-coachee, στον coach, στη σχέση επόπτη-επο-
πτευόμενου, στον επόπτη και στα διάφορα συστήματα.

Ε. Όλα τα παραπάνω

45. Αναφορικά με το Transformational Coaching:

Α.  αποσκοπεί μόνο στη βελτίωση των επιδόσεων των προπονούμενων
Β.  αναπτύχθηκε από τον Δρ Τζέιμς Prochaska  το 1980
Γ.   περιλαμβάνει τρία στάδια αλλαγής
Δ.  περιλαμβάνει την ανίχνευση του τρόπου σκέψης και των απόψεων 

των προπονούμενων για τον εαυτό τους, μέσω της αφήγησης

46. Αναφορικά με το Coaching  βάσει στοιχείων:

Α.  αντλεί ποικίλα χαρακτηριστικά και μεθόδους  μόνο από την ιατρική
Β.  είναι μία συστηματική διαδικασία, που επικεντρώνεται στην λύση 

και προσανατολίζεται στο αποτέλεσμα, κατά την οποία ο προπο-
νητής ενθαρρύνει την βελτίωση των ικανοτήτων, της απόδοσης και 
την προσωπική ανάπτυξη του προπονούμενου

Γ.  επιχειρήθηκε η σύνδεση της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας 
των κλάδων των κοινωνικών επιστημών και της ψυχολογίας.

Δ.  Όλα τα παραπάνω
Ε. Το Β και το Γ
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ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING) 

3.1. Η ανάπτυξη του θεσμού του μέντορα 
Ο θεσμός του μέντορα συναντάται για πρώτη φορά στην Οδύσσεια του 
Ομήρου. Ο μέντορας είναι το πρόσωπο εκείνο, το οποίο παρουσιάζεται 
ως έμπιστος φίλος και στον οποίο, ο Οδυσσέας, κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού του, του αναθέτει τη φροντίδα των οικογενειακών του υποθέσε-
ων και η ανατροφή του γιου του, Τηλέμαχου. Παράλληλα, η θεά Αθηνά 
παρουσιάζεται να παίρνει επίσης το ρόλο του μέντορα, εφόσον αποτελεί 
τη σοφή αρωγό του Οδυσσέα. Ο ομηρικός μέντορας ενσωματώνει ουσια-
στικά δύο αντιθετικές, αλλά και ταυτόχρονα συμπληρωματικές λειτουργί-
ες, την πατριαρχική, η οποία συνίσταται στην καθοδήγηση, την εμψύχωση 
και τη μετάδοση γνώσεων και τη μητριαρχική, η οποία αφορά στην προ-
σωπική φροντίδα, τη συναισθηματική στήριξη και την ανατροφή (Daloz, 
1986; Caldwell & Carter, 1993; Orland-Barak, 2014). 

Ωστόσο, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί ότι η φύση και ο ρόλος του 
μέντορα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τις εκάστο-
τε κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτισμικές συνθήκες καθώς και ότι 
δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός για το θεσμό του μέντορα. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το mentoring αποτελεί μια δυναμική διαδικα-
σία στην οποία εμπλέκονται διαφορετικές έννοιες, πραγματοποιείται σε 
πολλά πλαίσια, βασίζεται σε μια ποικιλία από σκοπούς και θεωρητικές 
προσεγγίσεις και εκτελείται υπό διαφορετικές συνθήκες με μια ποικιλία 
από τρόπους διαφορετικής διάρκειας και έντασης. (Aspfors & Bondas, 
2013:76) 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο μέντορας είναι κάποιο έμπειρο 
άτομο (Kram, 1985. Beardwell & Holden, 1994. Vonk et al., 1995. Crasborn 
et al., 2012), συνήθως με επιρροή (Ragins, 1989) που υποστηρίζει την μά-
θηση και ανάπτυξη (Kram, 1985. Garrick & Alexander, 1994. Lacey, 1999. 
Moir, 2003. Harrison et al., 2006. Alhija & Fresko, 2010), την επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία (Ragins, 1989. Reece & Brandt, 1993. Smith, 1998), τη 
διδακτική πρακτική (Vonk et al., 1995. Fischer & Andel, 2002), την επαγ-
γελματική ανάπτυξη (Langdon, 2011), καθώς και την προσωπική ανάπτυ-
ξη (Walton, 1999. Orland, 2001) ενός νέου ή λιγότερου έμπειρου ατό-
μου. Επιπλέον, ο μέντορας είναι υπεύθυνος για την καθημερινή επιβίωση 
των νέων ατόμων (Wong, 2004), κατάρτιση, εποπτεία και την αξιολόγη-
ση (Martin, 1997), την εκπαίδευση και συμβουλευτική (Ruginosu, 2014. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
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Webster universal dictionary) καθώς και την κάλυψη των αναγκών τους 
και την παροχή ασφάλειας (Ανθοπούλου, 1999. Hudson et al., 2007).

Σχήμα 1: Ορισμός μέντορα (mentor)

Επιπλέον, πληθώρα ερευνών έχουν αναδείξει την σημαντικότητα του 
θεσμού του μέντορα ως μια σύνθετη πρακτική (Carmin, 1988. Sundli, 
2007. Hamel & Jaasko-Fisher, 2011. Μπαλαρός, 2012) και ως την αποτε-
λεσματικότερη μορφή υποστήριξης της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
λιγότερο έμπειρων ατόμων (Little, 1990. Applebaum, 2000. Carter & 
Francis, 2001. Achinsteina & Athanases, 2005. Parker-Katz & Bay, 2008. 
Stanulis et al., 2012. Ozcan & Balyer, 2012. See, 2013), της διαπροσωπικής 
και ψυχολογικής ανάπτυξης (Carmin, 1988. Ruginosu, 2014), της προσω-
πικής ανάπτυξης (Applebaum, 2000. Lindgren, 2005. Chung & Bemak, 
2007. Othman et al., 2012) και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας 
(Garrick & Alexander, 1994. Smith, 1998. Applebaum, 2000).

Το mentoring (καθοδήγηση) περιγράφεται επίσης ως μια εταιρική 
σχέση (Strong & Baron, 2004. Lacey, 1999) ή μια συμβουλευτική και αξι-
ολογική σχέση (Mullen, 2005) ή ως μια ισότιμη σχέση που χαρακτηρίζεται 
από την εμπιστοσύνη, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ηθική υπο-
στήριξη (Awaya et al., 2003), από την παροχή υποστήριξης (ΥπΔΒΘΜ, 
2010. Crasborn et al., 2012. Μπαλαρός, 2012. See, 2013), ενθάρρυνσης 
(Garrick & Alexander, 1994) και συμβουλών (Sundli, 2007).

Παράλληλα, to mentoring συνδέεται με τις κοινότητες προετοιμασίας 
των εκπαιδευτικών, (Hamel & Jaasko-Fisher, 2011) με τη διαμεσολάβηση 
της επαγγελματικής μάθησης σχετικά με τα διοικητικά, παιδαγωγικά και 
επαγγελματικά θέματα (Orland-Barak, 2014), με την ανάπτυξη της εμπει-
ρογνωμοσύνης του καθοδηγούμενου (Hobson et al., 2009), με την κάλυ-
ψη των αναπτυξιακών του αναγκών (Beardwell & Holden, 1994. Bullough 
et al., 2008. Ozcan & Balyer, 2012), με την ένταξη του στη σχολική κοινό-
τητα (Kemmis et al., 2014) και με την παροχή συμβουλών, ψυχολογικής 
υποστήριξης και κινήτρων (Lacey, 1999).
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Παράλληλα με το συγκεκριμένο όρο, χρησιμοποιούνται συχνά συνώ-
νυμες έννοιες, όπως η προπόνηση, η εκπαίδευση και η συμβουλευτική, 
στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στη μεντορική σχέση. Ωστόσο, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο ρόλος του μέντορα είναι μια γενικότερα 
ευρύτερη έννοια και λιγότερο συγκεκριμένη από οποιαδήποτε από τους 
παραπάνω όρους. (Spiller, 2011:2) 

 Η προπονητική αφορά μια διαδικασία αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
των ανθρώπων, ώστε να μεγιστοποιήσουν τις επιδόσεις τους. Η εκπαί-
δευση είναι μια δομημένη διαδικασία της διδασκαλίας, σύμφωνα με την 
οποία ένας εκπαιδευτής εστιάζει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, των 
γνώσεων και των στάσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ερ-
γασίας. Η εκπαίδευση, ως άμεση μορφή διδασκαλίας, μπορεί μερικές φο-
ρές να αποτελέσει προπόνηση και καθοδήγηση. Η συμβουλευτική αφορά 
μια διαδικασία που διεξάγεται από συμβούλους ή εγγεγραμμένους ψυ-
χολόγους που ασχολούνται με ψυχολογικά προβλήματα και διαταραχές. 
Οι μέντορες μπορεί να παίξουν το ρόλο του συμβούλου όταν παρέχουν 
ειδικές μορφές στήριξης στους άλλους που βρίσκονται σε αγχωτικές ή 
δύσκολες συνθήκες. (Ehrich, 2013:2-3)

Σχήμα 2: Διαστάσεις του ρόλου του μέντορα

(Πηγή: Toppin, 2006:139)
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3.1.1. Στόχοι της καθοδήγησης (mentoring) 

Οι στόχοι της καθοδήγησης αφορούν την εκ-
παιδευτική και ψυχολογική στήριξη των νέων 
και λιγότερο έμπειρων ατόμων (Gold, 1996), 
αλλά και το μοντέλο των ρόλων ως μια συ-
μπληρωματική δραστηριότητα των μεντόρων 
(Scandura & Ragins, 1993:251). Η εκπαιδευτική 
στήριξη προωθεί την ανάπτυξη της γνώσης και 
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυ-
χία στον επαγγελματικό χώρο. Συγκεκριμένα 
περιλαμβάνει βοήθεια για τον προγραμματισμό, συμβουλές για θέματα 
διαχείρισης, αξιολόγηση των εργασιών, ανατροφοδότηση και άλλες δρα-
στηριότητες που ενισχύουν την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 
από την πλευρά των νέων καθοδηγούμενων. 

Η ψυχολογική υποστήριξη περιλαμβάνει την οικοδόμηση εμπιστοσύ-
νης, την ενθάρρυνση, την αυτοεκτίμηση, την ακρόαση και την ενίσχυση 
της αυτάρκειας (Gold, 1996). Παράλληλα, προάγει την προσωπική ευημε-
ρία όσον αφορά τη μείωση των επιπέδων του στρες και την ενίσχυση της 
ικανοποίησης από την απασχόληση (Richter et al, 2013:167).

Ο τρίτος στόχος της καθοδήγησης αφορά το μοντέλο ρόλων, σύμ-
φωνα με το οποίο, τα νέα ή λιγότερο έμπειρα άτομα παρατηρούν την 
διδασκαλία των μεντόρων. Οι μέντορες παρέχουν ένα ρόλο πρότυπο για 
τους καθοδηγούμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να στηρι-
χθούν στην επαγγελματική τους γνώση, να προβληματιστούν σχετικά με 
τις υποδείξεις των μεντόρων, να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν πώς 
να ενεργούν ως επαγγελματίες (Richter et al, 2013:167).

Σχήμα 3: Στόχοι της καθοδήγησης (mentoring)
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3.1.2. Τύποι της καθοδήγησης (mentoring) 
Μια σημαντική διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων mentoring (καθο-
δήγησης) είναι η «άτυπη» (informal) και η «επίσημη» (formal). Σύμφω-
να με τον Clutterbuck (2004), η άτυπη καθοδήγηση προκύπτει όταν δύο 
άνθρωποι συμμετέχουν σε μια σχέση καθοδήγησης, χωρίς οποιαδήποτε 
παρέμβαση ή καθοδήγηση από τον οργανισμό. Σε αντίθεση, η τυπική κα-
θοδήγηση προκύπτει όταν ο οργανισμός παρέχει υποστηρικτικές δομές, 
ώστε να εξασφαλίσει την σύναψη επιτυχών σχέσεων. Πρόκειται για μια 
παρεμβατική στρατηγική στα πρότυπα των διαδικασιών και των δραστη-
ριοτήτων της άτυπης καθοδήγησης, που χρησιμοποιείται από τους ορ-
γανισμούς ως μέσο για την παροχή καταρτισμένου προσωπικού (Ehrich, 
2008).

Μια άλλη διάκριση των τύπων της καθοδήγησης είναι η ενός – προς – 
έναν καθοδήγηση (one-to-one mentoring), η ομαδική (group mentoring) 
και η καθοδήγηση ομότιμων (peer mentoring). Η ενός – προς – έναν κα-
θοδήγηση αποτελεί την πιο ευρέως αναγνωρισμένη μορφή και περιλαμ-
βάνει τη σχέση ενός μέντορα με έναν καθοδηγούμενο, που αλληλεπι-
δρούν σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Στην καθοδήγηση ομότιμων συμμε-
τέχουν δύο άτομα του ίδιου επιπέδου ή κατάστασης, που εργάζονται από 
κοινού και αλληλοϋποστηρίζονται. 

Η ομαδική καθοδήγηση μπορεί να ιδωθεί και να ασκηθεί με μια ποικιλία 
από τρόπους, ανάλογα με το μίγμα των ανθρώπων, που την αποτελούν. 
Στην ομαδική καθοδήγηση μπορεί για παράδειγμα να περιλαμβάνονται μια 
ομάδα συνομηλίκων, που εργάζονται μαζί και υποστηρίξουν ο ένας τον 
άλλον ή ένας μέντορας, που εργάζεται με μια ομάδα καθοδηγούμενων ή 
πολλοί μέντορες, που εργάζονται με πολλούς καθοδηγούμενους και όλοι 
μαζί αποτελούν μία ομάδα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και ένας άλλος 
τύπος καθοδήγησης το “e-mentoring”, το οποίο, στα πλαίσια της διαδικτυ-
ακής τεχνολογίας και βασισμένο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες 
τεχνολογίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χρησιμοποιείται για να υποστη-
ρίξει τα προγράμματα καθοδήγησης όλων των τύπων (Tsui, 2003. Ehrich, 
2013).
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Σχήμα 4: Τύποι Καθοδήγησης (mentoring)

3.1.3. Μοντέλα της καθοδήγησης (mentoring) 
Τα μοντέλα καθοδήγησης (mentoring) αναφέρονται γενικότερα στους 
διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους διευθετούνται οι σχέσεις με-
ταξύ των μεντόρων και των καθοδηγούμενων. Σε γενικές γραμμές περι-
γράφουν το ρόλο των δύο μελών της μεντορικής σχέσης, τις αλληλεπι-
δράσεις τους και τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση οργανώνεται μέσα 
σε αυτή τη σχέση. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μια μεγά-
λη ποικιλία αυτών των μοντέλων, εκ των οποίων οι Richter et al (2013) 
εστιάζουν σε δύο συγκεκριμένα. Ειδικότερα, αναφέρονται το μοντέλο 
των Cochran-Smith & Paris (1995), σύμφωνα με το οποίο η καθοδήγηση 
εκλαμβάνεται είτε ως μετάδοση της γνώσης ή μετατροπή της γνώσης και 
το μοντέλο του Feiman-Nemser (2001), ο οποίος εισήγαγε την έννοια της 
εκπαιδευτικής καθοδήγησης (Richter et al, 2013:168).

Η πρώτη προσέγγιση των Cochran-Smith & Paris (1995) αφορά τη με-
τάδοση της γνώσης, σύμφωνα με την οποία, οι μέντορες, ως έμπειρα 
άτομα μεταδίδουν τις γνώσεις τους μέσα σε μια ιεραρχικά δομημένη 
σχέση και σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι αρχάριοι κοινωνικοποι-
ούνται μέσα στην επικρατούσα κουλτούρα του επαγγελματικού χώρου. 
Σε αντίθεση, η προσέγγιση του μετασχηματισμού της γνώσης προϋπο-
θέτει μια συνεργατική σχέση με το μέντορα, στα πλαίσια της οποίας η 
γνώση σχετικά με τη διδασκαλία οικοδομείται αμοιβαία και από τα δύο 
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μέρη (Richter et al, 2013:168). Η συγκεκριμένη προσέγγιση διευκολύνει 
την ανταλλαγή και την παραγωγή ιδεών και μπορεί να υποστηρίξει την 
αλλαγή και καινοτομία (Hargreaves & Fullan, 1995:3).

Από την άλλη πλευρά, ο Feiman-Nemser (2001) επινόησε τον όρο εκ-
παιδευτική καθοδήγηση, η οποία διακρίνεται από τη συμβατική καθοδή-
γηση και σύμφωνα με την οποία οι μέντορες παρέχουν ευκαιρίες, που ευ-
νοούν την ανάπτυξη και εξέλιξη. Οι καθοδηγούμενοι αλληλεπιδρούν με 
τους μέντορες και έτσι τους δίνεται η ευκαιρία για μάθηση μέσα από την 
ίδια την πρακτική. Σε αντίθεση, η συμβατική καθοδήγηση εστιάζει στην 
περιστασιακή προσαρμογή τους στο νέο επαγγελματικό περιβάλλον, στις 
τεχνικές συμβουλές και στη συναισθηματική υποστήριξη. Επιπλέον, σύμ-
φωνα με τις συμβατικές προσεγγίσεις, οι καθοδηγούμενοι εκλαμβάνο-
νται ως δέκτες της γνώσης και οι μέντορες ως διδάσκοντες εμπειρογνώ-
μονες (Feiman-Nemser, 2001:17).

Αξίζει να αναφερθεί ότι το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης και της 
συμβατικής καθοδήγησης βασίζονται σε συμπεριφοριστικές θεωρίες μά-
θησης, που αντιλαμβάνονται τη μάθηση ως την συσσώρευση των γνώσε-
ων, που παρέχονται από εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με αυτή την προο-
πτική, η μάθηση αποτελεί μια μονόδρομη διαδικασία, εφόσον οι εκπαι-
δευόμενοι είναι παθητικοί αποδέκτες των πληροφοριών. Σε αντίθεση, το 
μοντέλο μετασχηματισμού της γνώσης και της εκπαιδευτικής καθοδήγη-
σης αντικατοπτρίζουν μια κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης, σύμφωνα 
με την οποία, οι μαθητευόμενοι «οικοδομούν» τη δική τους γνώση, συν-
δέοντας τις νέες πληροφορίες με προηγούμενες γνώσεις τους. Η μάθη-
ση είναι μια ενεργητική διαδικασία, που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό 
σύνολο (Brown et al, 2003:32).

Στη συνέχεια, οι Furlong & Maynard (1995) σκιαγραφούν τρία μοντέλα 
mentoring σχετικά με τον τρόπο που αναπτύσσονται οι σχέσεις της καθο-
δήγησης. Συγκεκριμένα αναφέρονται:

α)  στο μοντέλο της μαθητείας (Apprenticeship model). Βασίζεται στη 
συνεργατική διδασκαλία, όπου σημαντική θέση κατέχει η παρατή-
ρηση, ο προγραμματισμός και η συζήτηση.

β)  στο μοντέλο των δεξιοτήτων (Competence model). Πρόκειται για 
μια προσέγγιση βασισμένη στην άσκηση συγκεκριμένων ικανοτή-
των και συμπεριφορών, σύμφωνα με την οποία ο μέντορας ως συ-
στηματικός εκπαιδευτής παρατηρεί και αξιολογεί τους καθοδηγού-
μενους.

γ)  στο μοντέλο του αναστοχασμού (Reflection). Σύμφωνα με αυτή την 
προσέγγιση, οι καθοδηγούμενοι ενθαρρύνονται να αναστοχάζονται 
διαρκώς, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν το έργο τους, καθώς 
και να το προσαρμόζουν στις ανάγκες τους (Maynard & Furlong, 
1993:17-21).

Σύμφωνα με τους Wang & Odell (2007) οι σχέσεις του μέντορα με τον 
αρχάριο εκπαιδευτικό βασίζονται σε τρεις προοπτικές καθοδήγησης, την 
ανθρωπιστική, τη στοχευμένη και την κονστρουκτιβιστική. Η πρώτη προο-
πτική, η ανθρωπιστική, αφορά την παροχή συναισθηματικής και ψυχολο-
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γικής στήριξης στους αρχάριους εκπαιδευτικούς για την ομαλή μετάβαση 
τους στη διδασκαλία και την αντιμετώπιση του ψυχολογικού στρες, που 
προκαλείται από τις απαιτήσεις της προσωπικής και επαγγελματικής τους 
ζωής κατά την εισαγωγή τους στην υπάρχουσα κουλτούρα και πρακτική 
της διδασκαλίας.

Η δεύτερη προοπτική, η στοχευμένη μαθητεία, σχετίζεται με την υπο-
στήριξη των νέων εκπαιδευτικών αναφορικά με τη σύνδεση των πανε-
πιστημιακών σπουδών με τη διδασκαλία και την ομαλή μετάβαση στο 
υπάρχον διδακτικό επάγγελμα καθώς, και την τεχνική υποστήριξη για τον 
εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, που συνδέουν τη θεωρία 
με την πρακτική. Τέλος, η κονστρουκτιβιστική προοπτική συνδέεται με 
την άσκηση κριτικής στις υπάρχουσες γνώσεις, δομές και αντιλήψεις για 
τη διδασκαλία και την εκπαίδευση, καθώς και με την ανάπτυξη μιας ισχυ-
ρής δέσμευσης σχετικά με τη μετατροπή της εν λόγω γνώσης και πρακτι-
κής, μέσω της κοινής εργασίας (Wang & Odell, 2007:475-477).

Δύο εξίσου γνωστά μοντέλα της καθοδήγησης είναι εκείνο που επι-
νόησε ο Daloz (2012), στα πλαίσια της παροχής συμβουλών σε μια κολε-
γιακή κοινότητα και το μοντέλο της Kram (1985), το οποίο προέκυψε από 
την εμπειρική της έρευνα που αφορούσε τη διερεύνηση των σχέσεων 
καθοδήγησης μέσα σε οργανωτικά πλαίσια (Ehrich, 2013:16).

Το αναπτυξιακό μοντέλο του Daloz (2012) βασίζεται στην παραδοχή 
ότι η βέλτιστη μάθηση σε μια σχέση καθοδήγησης προκύπτει, όταν είναι 
εμφανείς δύο βασικές λειτουργίες, η πρόκληση και η υποστήριξη. Η πρό-
κληση αναφέρεται στην ενεργοποίηση του καθοδηγούμενου, ενώ η υπο-
στήριξη, στην ψυχο-κοινωνική στήριξη και ενθάρρυνσή του. Υπάρχουν 
τέσσερις δυνατοί τρόποι κατανόησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(από τους καθοδηγούμενους) που σχετίζονται με τις δύο βασικές λει-
τουργίες που εκτελούνται από τον μέντορα. 

Σύμφωνα με Daloz (2012), όταν ένας μέντορας προσφέρει χαμηλή 
υποστήριξη και μειωμένη πρόκληση στον καθοδηγούμενο, τότε δεν εί-
ναι πιθανό να προκύψει αυξημένη μάθηση από αυτή τη σχέση (stasis), 
ενώ όταν η στήριξη είναι περιορισμένη, αλλά η πρόκληση είναι μεγά-
λη, ο καθοδηγούμενος είναι πιθανό να μην σημειώσει περαιτέρω ανά-
πτυξη (retreat). Τέλος, στην περίπτωση που η υποστήριξη είναι υψηλή, 
αλλά η πρόκληση είναι περιορισμένη, υπάρχει δυνατότητα αύξησης της 
ανάπτυξης (growth), αλλά ο καθοδηγούμενος είναι πιθανό να μην είναι 
παραγωγικός και ως εκ τούτου να μην μπορεί να πετύχει καμία περαι-
τέρω βελτίωση της παρούσας κατάστασης του (confirmation) (Daloz, 
2012:208).
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Πίνακας 1: Μοντέλο Daloz

Υψηλή πρόκληση Υψηλή πρόκληση + Περι-
ορισμένη υποστήριξη = 

υποχώρηση (retreat)

Υψηλή πρόκληση + Υψη-
λή υποστήριξη = ανάπτυ-

ξη (growth)

Περιορισμένη 
πρόκληση

Περιορισμένη πρόκληση 
+Περιορισμένη υποστήρι-
ξη = στασιμότητα (stasis)

Περιορισμένη πρόκλη-
ση + Υψηλή υποστή-
ριξη = επιβεβαίωση 

(confirmation)

Περιορισμένη υποστήριξη Υψηλή υποστήριξη

Το μοντέλο χορηγίας (sponsoring model) της Kram (1985) βασίζε-
ται στην εμπειρική έρευνα που διεξήχθη το 1980 για τα ζεύγη καθοδή-
γησης. Η Kram κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καθοδήγηση αποτελεί 
μια διαπροσωπική σχέση, σύμφωνα με την οποία, ένα μεγαλύτερο σε 
ηλικία πρόσωπο υποστηρίζει ένα νέο συνάδελφο με την παρουσία δύο 
βασικών λειτουργιών, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την ψυχο-κοι-
νωνική υποστήριξη. Η πρώτη περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η καθο-
δήγηση, η προστασία, η έκθεση, η προβολή και οι αναθέσεις εργασίας, 
ενώ η ψυχο-κοινωνική υποστήριξη περιλαμβάνει τη φιλία, την παροχή 
συμβουλών, την ανατροφοδότηση και την ενθάρρυνση. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι το μοντέλο καθοδήγησης της Kram βρίσκεται σε αντιστοιχία 
με τα παραδοσιακά μοντέλα καθοδήγησης, σύμφωνα με τα οποία ο μέ-
ντορας θεωρείται εμπειρογνώμονας, ο οποίος χρησιμοποιεί την ισχύ 
του για να προωθήσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη γνώση των 
καθοδηγούμενου (Connerley & Jiyun, 2015:228). Στο παρακάτω σχήμα 
σκιαγραφούνται τα κυριότερα μοντέλα mentoring και οι αντίστοιχοι ει-
σηγητές τους.
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Σχήμα 5: Μοντέλα της καθοδήγησης (mentoring)

3.1.4.  Ιδιότητες και χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα 
(mentor) και του καθοδηγούμενου (mentee) 

Σχετικά με το ρόλο του μέντορα, πληθώρα ερευνητών κάνουν αναφο-
ρά σε μια σειρά από λειτουργίες ή ρόλους που οι μέντορες μπορούν να 
επιτελέσουν. Ο Daloz (1986) αναφέρεται σε τρεις βασικές λειτουργίες 
των μεντόρων, την υποστήριξη, την πρόκληση και την παροχή οράματος. 
Η υποστήριξη των ενήλικων εκπαιδευομένων θα ήταν καλό να περιλαμ-
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βάνει την παροχή κάποιας δομής, την έκφραση θετικών προσδοκιών και 
την ανταλλαγή. Η πρόκληση αφορά την ενσωμάτωση καθηκόντων, τη 
συμμετοχή στη συζήτηση, την δημιουργία υποθέσεων και τον καθορισμό 
υψηλών προτύπων. Τέλος, η παροχή οράματος περιλαμβάνει την ολοκλή-
ρωση του έργου των μεντόρων, τη διατήρηση των παραδόσεων, την ηθική 
λήψη των αποφάσεων και την επέκταση της αυτογνωσίας των μαθητευο-
μένων (Daloz, 1986:206).

Οι Elliott & Calderhead (1994) αναφέρουν τους ρόλους του οδηγού 
και του ηγέτη, του καλού φίλου, του ακροατή και του υποστηρικτή στη 
διαχείριση της τάξης (Fischer & Andel, 2002).

Ο Tomlinson (1995) εντόπισε δύο κύριους ρόλους του μέντορα, τον 
αποτελεσματικό προπονητή, ο οποίος προσφέρει κίνητρα και τόνωση 
στους εκπαιδευόμενους και τον αποτελεσματικό διαμεσολαβητή, ο οποί-
ος στηρίζει τις διδακτικές δεξιότητες και παρέχει συμβουλές. Σύμφωνα 
με τον Martin (1996) οι μέντορες δεν αναλαμβάνουν το καθήκον της αξι-
ολόγησης, διότι ο ρόλος αυτός είναι σε συνεχή σύγκρουση με τον υπο-
στηρικτικό τους ρόλο. 

Ο Cohen (1999) επισημαίνει έξι βασικές διαπροσωπικές λειτουργίες 
εκ των οποίων η πρώτη δίνει έμφαση στη σχέση και περιλαμβάνει διά-
φορες ψυχο-κοινωνικές λειτουργίες, όπως την ενθάρρυνση, την ενεργή 
ακρόαση, την κατανόηση και αποδοχή, καθώς και τη δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης με τον καθοδηγούμενο. Η δεύτερη βασίζεται στην πληρο-
φόρηση, που συνεπάγεται στην αναζήτηση ή παροχή λεπτομερών πλη-
ροφοριών στους καθοδηγούμενους, καθώς και στη βαθύτερη κατανόηση 
και κάλυψη των αναγκών τους. Η τρίτη δίνει έμφαση στη διευκόλυνση και 
αναφέρεται σε συμπεριφορές σύμφωνα με τις οποίες ο μέντορας υπο-
βοηθάει τον εκπαιδευόμενο να εντοπίσει και να διερευνήσει τις απόψεις, 
τα ενδιαφέροντα και τις πεποιθήσεις του, καθώς και να εξετάσει εναλλα-
κτικές λύσεις.

Μια άλλη λειτουργία των μεντόρων επικεντρώνεται στην αντιπαράθε-
ση, η οποία περιλαμβάνει την αμφισβήτηση και πρόκληση των απόψεων 
και ιδεών των καθοδηγούμενων, με απώτερο σκοπό την επαναξιολόγηση 
των αρχικών πεποιθήσεων, παραδοχών και πρακτικών τους. Η εστίαση 
στο μοντέλο του μέντορα περιλαμβάνει τη διαδικασία της γνωστοποίη-
σης της εργασίας και των εμπειριών της ζωής τους στους καθοδηγούμε-
νους, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας πιο εξατομικευμένης σχέσης. Τέλος, 
η λειτουργία η οποία δίνει έμφαση στο όραμα, αφορά την ενθάρρυνση 
και ενίσχυση των καθοδηγούμενων, ώστε να αποκτήσουν κριτικό πνεύμα 
και να οραματιστούν ένα μέλλον όπου μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι 
τους (Cohen, 1999:9-12).

 Σύμφωνα με τους Ambrosetti & Dekkers (2010), οι ρόλοι των μεντό-
ρων και οι συναφείς δράσεις τους, που προέκυψαν από την ανάλυση των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεντόρων και των καθοδηγούμενων, είναι 
οι εξής:
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Πίνακας 2: Οι ρόλοι των μεντόρων και οι συναφείς δράσεις τους

Ρόλοι μεντόρων Συναφείς δράσεις

Υποστηρικτής ➢	Υποστήριξη της προσωπικής και επαγγελματικής 
ανάπτυξης του μέντορα

➢	Συμπερίληψη και αποδοχή του καθοδηγούμενου
➢	Καθορισμός προσδοκιών
➢	Παροχή σαφούς ανατροφοδότησης
➢	Συνεχής παροχή συμβουλών
➢	Παροχή προστασίας έναντι δυσάρεστων καταστά-

σεων
➢	Παροχή συνηγορίας στον καθοδηγούμενο

Μοντέλο ρόλων ➢	Παροχή βοήθειας στον καθοδηγούμενο με παρα-
δείγματα

➢	Υπόδειξη των συμπεριφορών του επαγγέλματος
➢	Υπόδειξη εργασιών
➢	Καθορισμός και διατήρηση των προδιαγραφών-

προτύπων
➢	Ενσωμάτωση θεωρίας και πράξης

Συνεργάτης ➢	Χρήση ομαδικής προσέγγισης
➢	Παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για τον καθο-

δηγούμενο
➢	Ανταλλαγή και στοχασμός με τους καθοδηγούμε-

νους
➢	Παροχή βοήθειας
➢	Αναγνώριση των αναγκών του καθοδηγούμενου

Φίλος ➢	Λειτουργεί ως φίλος που παρέχει κριτική
➢	Παροχή συντροφικότητας και συναδελφικότητας
➢	Ενθάρρυνση του καθοδηγούμενου στην αντιμε-

τώπιση νέων προκλήσεων 
➢	Παροχή συμβουλών με έναν παραγωγικό τρόπο 

για οποιεσδήποτε αδυναμίες

Εκπαιδευτής ➢	Παροχή σαφών οδηγιών
➢	Διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων
➢	Παροχή πηγών
➢	Παροχή σαφούς διδασκαλίας για την προώθηση 

της γνώσης και των ικανοτήτων 

Προστάτης ➢	Προσέχει τον καθοδηγούμενο
➢	Αναβαθμίζει το προφίλ του καθοδηγούμενου
➢	Αποτρέπει δυσάρεστες καταστάσεις
➢	Υπερασπίζεται τις πράξεις του καθοδηγούμενου

Συνάδελφος ➢	Αποδέχεται τον καθοδηγούμενο ως επαγγελματία
➢	Συνηγορεί υπέρ του καθοδηγούμενου στον οργα-

νισμό
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Αξιολογητής ➢	Εκτιμάει την πρόοδο του καθοδηγούμενου
➢	Εμπλέκεται σε κοινή αξιολόγηση με τον καθοδη-

γούμενο
➢	Παρέχει ανατροφοδότηση

Διευκολυντής της 
επικοινωνίας

➢	Ανταλλαγή επαγγελματικής γνώσης και ικανοτή-
των

➢	Παροχή πολλών μεθόδων επικοινωνίας
➢	Παροχή ανατροφοδότησης όσον αφορά την πρό-

οδο και τη γνώση 

(Πηγή: Fong etal, 2012:303-304)

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι καίριες λειτουργίες και οι 
ρόλοι που οι μέντορες επιτελούν σύμφωνα με τους κυριότερους ερευ-
νητές.

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός πίνακας των ρόλων - λειτουργιών των μεντόρων 

Ερευνητές Ρόλοι - Λειτουργίες Μεντόρων

Daloz (1986) •	 υποστήριξη
•	 πρόκληση
•	 παροχή οράματος

Elliott & Calderhead (1994) •	 ηγέτης
•	 φίλος
•	 ακροατής
•	 υποστηρικτής

Tomlinson (1995) •	 αποτελεσματικός προπονητής
•	 αποτελεσματικός διαμεσολαβητής

Cohen (1999) •	 σχέση 
•	 πληροφόρηση
•	 διευκόλυνση
•	 αντιπαράθεση 
•	 μοντέλο του μέντορα 
•	 όραμα

Ambrosetti & Dekkers (2010) •	 υποστηρικτής
•	 μοντέλο ρόλων
•	 συνεργάτης
•	 φίλος
•	 εκπαιδευτής
•	 προστάτης
•	 συνάδελφος
•	 αξιολογητής
•	 διευκολυντής της επικοινωνίας
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Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας αναφέρεται στο 
ρόλο του μέντορα, εντούτοις, ο καθοδηγούμενος διαδραματίζει εξίσου 
σημαντικό ρόλο και πρέπει να είναι πρόθυμος και να συμμετέχει ενεργά 
στη μεντορική σχέση. Συγκεκριμένα, οι ρόλοι που καλούνται να αναλά-
βουν οι καθοδηγούμενοι περιλαμβάνουν: 

•	 την ανάπτυξη της σχέσης με σεβασμό, ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη
•	 τον καθορισμό προσωπικών στόχων
•	 την άμεση και ειλικρινή επικοινωνία 
•	 την προθυμία να μοιραστούν τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και τις 

πεποιθήσεις τους με το μέντορα και να προβάλλουν θέματα για 
συζήτηση

•	 την ετοιμότητα να θέσουν υπό αμφισβήτηση (πρόκληση) τις προ-
σωπικές πεποιθήσεις και τις αξίες τους, καθώς και εκείνες του μέ-
ντορα

•	 την ετοιμότητα να δεχθούν την αυξημένη ευθύνη της διαχείρισης 
της μεντορικής σχέσης 

(Ehrich, 2013:20)

3.1.5. Εκπαίδευση, ικανότητες, προσόντα μέντορα 
Σύμφωνα με τους Aspfors & Fransson (2015) η εκπαίδευση του μέντορα 
ορίζεται ως: α) η επίσημη εκπαίδευση ή η εκπαίδευση με τη συμμετο-
χή πανεπιστημίων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή των ερευνητών, β) 
οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως η προπόνηση ή τα 
σεμινάρια για τους μέντορες, και γ) τα σχέδια έρευνας δράσης που αφο-
ρούν τους μέντορες και τους ερευνητές. 

Σχήμα 6: Εκπαίδευση μεντόρων
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Η επαγγελματική ανάπτυξη των μεντόρων αφορά τη μετάβασή τους 
από έμπειρoυς εργαζόμενους στη θέση του μέντορα, αναλαμβάνοντας 
ταυτόχρονα τον έλεγχο της πρακτικής και της καθοδήγησης. Αναφέρο-
νται δύο βασικές προσεγγίσεις σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη 
των μεντόρων. Η πρώτη επικεντρώνεται στην άτυπη μάθηση των μεντό-
ρων και στις αλληλεπιδράσεις τους με τους καθοδηγούμενους, ενώ η 
δεύτερη εστιάζει στα επίσημα μαθήματα ή προγράμματα, συμπεριλαμβα-
νομένων και των άτυπων, τα οποία όμως αποτελούν οργανωμένες ευκαι-
ρίες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα η προ-
πόνηση και τα σεμινάρια αναστοχασμού (Aspfors & Fransson, 2015:76).

Η άτυπη μάθηση των μεντόρων βασίζεται ουσιαστικά στον τρόπο με 
τον οποίο μπορούν να ωφεληθούν και να μάθουν μέσα από την ίδια την 
καθοδήγηση. Σύμφωνα με τους Hobson et al. (2009), οι περισσότερες 
έρευνες εστιάζουν στον κριτικό αναστοχασμό των μεντόρων και στο 
τρόπο δράσης τους ή στην κατανόηση της προσωπικής τους εργασιακής 
πρακτικής (Hobson et al., 2009:209). Επιπλέον, οι δραστηριότητες των 
μεντόρων στην καθημερινή τους εργασία, οι οποίες ενισχύουν την ικανό-
τητά τους να αναλύουν την ίδια τους την πρακτική, αποτελούν παράλληλα 
σημαντικές πηγές γνώσεων στο πλαίσιο του ρόλου τους ως μέντορες.

Όσον αφορά τα επίσημα προγράμματα για τη εκπαίδευση των μεντό-
ρων και τις ευκαιρίες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, οι Wang & 
Odell (2002) αναφέρονται σε τρία βασικά μοντέλα για την προετοιμασία 
της καθοδήγησης, το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης, το μοντέλο σύνδε-
σης θεωρίας και πρακτικής και το συνεργατικό πρότυπο έρευνας (Wang 
& Odell, 2002:525-530).

Σύμφωνα με πολλές έρευνες, η εκπαίδευση των μεντόρων θεωρείται 
πολύ κρίσιμη και ότι ασκεί θετική επίδραση τόσο στους ίδιους τους μέ-
ντορες, όσο και στους καθοδηγούμενους. Συγκεκριμένα έχει αναφερθεί 
ότι η κατανόηση, οι γνώσεις και η επίγνωση όλων των συμμετεχόντων 
αυξάνεται και γίνεται πιο συστηματική. Επιπλέον, οι Evertson και Smithey 
(2000), οι οποίοι σύγκριναν τις πρακτικές καθοδήγησης 23 μεντόρων 
οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί με 23 που δεν είχαν έχουν εκπαιδευτεί, δια-
πίστωσαν ότι πρώτοι είχαν καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας και ήταν 
πιο πιθανό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τον καθοδηγούμενους. 
Οι εκπαιδευόμενοι ήταν επίσης ικανότεροι να ακολουθούν οδηγίες και 
να επιτελούν με πιο λειτουργικό τρόπο το καθημερινό τους έργο σε σχέ-
ση με τους καθοδηγούμενους των οποίων οι μέντορες δεν είχαν λάβει 
οποιαδήποτε μορφή κατάρτισης (Evertson & Smithey, 2000:294).

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αντίκτυπος της εκ-
παίδευσης των μεντόρων εξαρτάται από παράγοντες όπως η έκταση, η 
εστίαση και το περιεχόμενό της. Τα μαθήματα μπορούν να ποικίλουν σε 
μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα από 10 μαθήματα την εβδομάδα έως λί-
γες ημέρες εκπαίδευσης. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης των 
μεντόρων εξαρτώνται από τα μοντέλα της εκπαίδευσης και υποστήριξης, 
τις διαφορετικές προσεγγίσεις, καθώς το επίκεντρο της εκπαίδευσης 
(Aspfors & Fransson, 2015:77).
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Για να είναι αποτελεσματικοί οι μέντορες και να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των μαθητευόμενων θα πρέπει να διαθέτουν ένα εύρος δεξιο-
τήτων καθώς και τη γνώση του εκπαιδευτικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
λειτουργούν οι αρχάριοι. Επιπλέον, είναι αναγκαία η σύναψη μιας δυνα-
τής σχέσης μεταξύ των δύο μερών, (μέντορα – καθοδηγούμενου) της 
οποίας κύριο χαρακτηριστικό θα αποτελεί ο διάλογος και για την οποία 
θα αγωνίζονται για ένα κοινό σκοπό. 

Ειδικότερα, οι μέντορες θα πρέπει να κατανοούν τους καθοδηγού-
μενους και να μεταφέρουν την εμπειρία τους απλοποιώντας παράλληλα 
τη διδασκαλία τους σε μορφές που να είναι κατανοητές από τους αρ-
χάριους. Επιπλέον, θα πρέπει να επιδεικνύουν θάρρος και να ενεργούν 
με βάση συγκεκριμένες αρχές όπως είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η 
ισότητα και η δικαιοσύνη. Τέλος, θα πρέπει να είναι αυτόνομοι και να 
εφαρμόζουν διάφορα μοντέλα για την παροχή βοήθειας όσον αφορά τις 
αρχικές ανάγκες των νέων εκπαιδευτικών (Head et al, 1992:16-17).

Σύμφωνα με την Matthews (2003), οι μέντορες θα πρέπει να διαθέ-
τουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεξιότητες και ικανότητες 
που συντελούν στην ανάπτυξη ενός θετικού περιβάλλοντος καθοδήγη-
σης, όπως η σωστή διαχείριση των σχέσεων, η παροχή ενθάρρυνσης και 
διδασκαλίας στον καθοδηγούμενο, η προσφορά αμοιβαίου σεβασμού, η 
εκδήλωση θετικής στάσης απέναντι στην εργασία τους, καθώς και η ανα-
γνώριση, αξιολόγηση και ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Επιπλέον, οι 
μέντορες θα ήταν καλό να κάνουν χρήση τακτικών, όπως η ενεργητική 
ακρόαση, ο αναστοχασμός και οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου καθώς και 
να παρέχουν συνεχή ανατροφοδότηση και προτάσεις, οι οποίες θα είναι 
πραγματικές, συγκεκριμένες και ακριβείς (Matthews, 2003:318).

Σχήμα 7: Τακτικές μεντόρων

Κατά τους Harrison et al (2006) το φάσμα των απαιτούμενων δεξιοτή-
των για τις λειτουργίες της καθοδήγησης θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
παροχή συμβουλών και την υποστήριξη, την προπόνηση, την εκπαίδευση 
και την παροχή δυνατοτήτων, την οργάνωση και διαχείριση, καθώς και τη 
συμβουλευτική και διαπροσωπική σχέση (Harrison et al, 2006:1056).
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Σχήμα 8: Απαιτούμενες δεξιότητες της καθοδήγησης (mentoring)

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Μπαλαρό (2012), οι μέντορες θα πρέ-
πει να διαθέτουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο διαπροσωπικών δεξιοτήτων 
για την προσαρμογή τους σε διάφορες καταστάσεις, καθώς και μία πλού-
σια εμπειρία, ένα εύρος διδακτικών μεθόδων και εναλλακτικές μορφές 
μάθησης και διδασκαλίας για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων στο 
εκάστοτε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, θα πρέπει να δύνανται να λει-
τουργούν ως προπονητές των καθοδηγούμενων για την ενίσχυση της αυ-
τοκαθοδήγησης και της υπευθυνότητας τους, καθώς και να διαθέτουν 
καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και προσαρμογή στις συναισθηματικές, 
κοινωνικές και γνωστικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Τέλος, οι μέντο-
ρες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα στάδια της ανάπτυξης 
του καθοδηγούμενων μέσα στο πλαίσιο μάθησης των ενηλίκων (Μπαλα-
ρός, 2012:127-128).

Οι Madison et al, (1994) αναφέρουν ότι οι αποτελεσματικοί μέντορες 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από γενναιοδωρία χρόνου, προθυμία για 
μάθηση, πλήρη εμπιστοσύνη, ικανότητα να επιβραβεύσουν και να εν-
θαρρύνουν, καθώς και να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς των άλλων 
(Madison et al, 1994:121-126). Οι Brown et al, (2003) υποστηρίζουν ότι οι 
ποιοτικοί μέντορες πρέπει να είναι προσιτοί, να είναι σε θέση να ακού-
σουν, να διατηρούν έναν υψηλό βαθμό ακεραιότητας, να είναι ειλικρινείς, 
πρόθυμοι να περνούν το χρόνο τους με τους καθοδηγούμενούς τους, εν-
θουσιώδεις και θετικοί για το ρόλο τους. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι 
ευέλικτοι, διακριτικοί, με εμπειρία στη διδασκαλία, αξιόπιστοι και σε θέση 
να διατηρούν την εμπιστευτικότητα (Brown et al., 2003:8-14).

Οι Norhasni & Aminuddin (2012), τονίζουν ότι ο σημαντικότερος ρό-
λος των μεντόρων είναι να παρέχουν οδηγίες και συμβουλές, ώστε να 
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βοηθήσουν τους καθοδηγούμενους να προσδιορίσουν τις δικές τους δυ-
νάμεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να κατανοήσουν, να σχεδιάσουν 
και να εφαρμόσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Επιπλέον, οι μέντο-
ρες οφείλουν να παρέχουν πόρους και ευκαιρίες για ανάπτυξη, βοηθώ-
ντας τους εκπαιδευόμενους να θέτουν υψηλούς αλλά και επιτεύξιμους 
στόχους, να οργανώνουν ρεαλιστικά σχέδια, να παρακολουθούν την 
πρόοδο τους, να παρέχουν ανατροφοδότηση καθώς και ένα πρότυπο για 
την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή προσωπικής υποστήριξης 
και κινήτρων (Norhasni & Aminuddin, 2012:76).

Σύμφωνα με τους Rippon & Martin (2003) οι ιδιότητες και τα χαρα-
κτηριστικά ενός καλού μέντορα σκιαγραφούνται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4: Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ενός καλού μέντορα

Ιδιότητες/χαρακτηριστικά ενός καλού μέντορα

Διαθεσιμότητα ➢	Προθυμία να εργαστούν με τους εκπαιδευόμενους
➢	Χρήση του διαθέσιμου χρόνου για τις ανησυχίες 

των καθοδηγούμενων
➢	Προθυμία να περνούν το χρόνο τους ακούγοντας 

τις απόψεις και τις ανησυχίες των καθοδηγούμενων
➢	Εκτίμηση της ανησυχίας των αρχάριων
➢	Αναγκαίες δεξιότητες ώστε να εργαστούν ως επαγ-

γελματίες - συνάδελφοι 

Διδακτική  
αξιοπιστία

➢	Να αποτελούν θετικό πρότυπο
➢	Να εκτιμώνται από τους συναδέλφους, τους διευθυ-

ντές, τα στελέχη

Επαγγελματικές 
αρχές  

και γνώσεις

➢	Πρόσφατες και ενημερωμένες γνώσεις και δεξιότη-
τες

➢	Ενήμεροι για τα ευρύτερα ζητήματα και τις διαδικα-
σίες του εργασιακού χώρου

Παρακινητικές δε-
ξιότητες

➢	Επίγνωση των βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων 
στον εργασιακό χώρο

➢	 Ικανότητα να δίνουν προφορικές οδηγίες και συμ-
βολές στους εκπαιδευόμενους

➢	 Ικανότητα να επιδεικνύουν αγάπη για την διδασκα-
λία

Άλλα ➢	Να είναι ειλικρινείς
➢	Να είναι δίκαιοι
➢	Να χαρακτηρίζονται τόσο από την προσωπική όσο 

και από την επαγγελματική ταυτότητα
➢	Να έχουν αίσθηση του χιούμορ
➢	Να σέβονται τους άλλους και τα συναισθήματά τους

(Πηγή: Rippon & Martin, 2003:27)
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3.1.6. Τεχνικές της καθοδήγησης (mentoring) 
Η υποβολή ερωτήσεων αποτελεί μία από τις βασικότερες τεχνικές που 
χρησιμοποιούν οι μέντορες κα τη διάρκεια μιας σχέσης mentoring1. 
Όμοια με τους προπονητές οι μέντορες κάνουν χρήση των ερωτήσεων 
με σκοπό να βοηθήσουν τους καθοδηγούμενους να:

•	 εντοπίσουν και να περιγράψουν τα προβλήματα, τις καταστάσεις 
και τα γεγονότα

•	 προβληματιστούν σχετικά με τα συναισθήματα, τις παραδοχές και 
τις πεποιθήσεις τους

•	 να προσδιορίσουν εναλλακτικές λύσεις και επιλογές, που δεν εί-
χαν ως τώρα εξετάσει

•	 να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν

Οι περισσότεροι ερευνητές κρίνουν απαραίτητο τον προγραμματισμό 
συζητήσεων μεταξύ των δύο μελών της μεντορικής σχέσης, καθώς και 
την προετοιμασία άρτια δομημένων ερωτήσεων, που θα αναφέρονται 
στους καθοδηγούμενους (Hargrove, 2003. Stanfield, 2000).

Σύμφωνα με τον Stanfield (2000) εντοπίζονται τέσσερα επίπεδα ερω-
τήσεων:

•	 Α´ Επίπεδο. Ερωτήσεις που αποβλέπουν σε κάποιο στόχο: Βασίζο-
νται σε γεγονότα και δεδομένα και προβάλλονται ως «εξωτερικά» 
σε σχέση με το νου. (Ερωτήσεις που αρχίζουν με «Τι;»)

•	 Β´ Επίπεδο. Ερωτήσεις αναστοχασμού: Προκαλούν την προσωπική 
αντίδραση σε δεδομένα / γεγονότα που παρουσιάζονται. Μερικές 
φορές οι απαντήσεις μπορεί να βασίζονται σε συναισθήματα και 
για το λόγο αυτό προβάλλονται ως «εξωτερικά» σε σχέση με το 
νου.

•	 Γ´ Επίπεδο. Ερμηνευτικές ερωτήσεις. Εκμαιεύουν τα νοήματα, τις 
αξίες, τις πεποιθήσεις και τη σημασία του ζητήματος. (Ερωτήσεις 
που ασχολούνται με το «Τι σημαίνει αυτό; Γιατί»)

•	 Δ´ Επίπεδο. Ερωτήσεις λήψης αποφάσεων. Χρησιμοποιούνται για 
την ανάλυση, νέες κατευθύνσεις και δράσεις. Πρόκειται για το 
σημείο, όπου η συζήτηση οδηγείται σε ένα συγκεκριμένο συμπέ-
ρασμα και πραγματοποιείται η λήψη αποφάσεων. (Ερωτήσεις που 
ασχολούνται με το «Και τώρα, τι;»)

1.   Στο Παράρτημα παρατίθενται παραδείγματα των ερωτήσεων καθώς και οι λίστες 
ελέγχου του μέντορα πριν και μετά από κάθε συνεδρία και το υπόδειγμα συμφώνου 
μέντορα.
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Σχήμα 9: Τα επίπεδα των ερωτήσεων 

Με βάση την παραπάνω τεχνική, αποτελεσματικοί θεωρούνται οι μέ-
ντορες που υποβάλλουν ερωτήσεις και απαιτούν καθοδηγούμενους τους:

•	 να παρέχουν αντικειμενικά / πραγματικά δεδομένα
•	 να προβληματιστούν σχετικά με τα συναισθήματα και τις ιδέες 

τους
•	 να ερμηνεύσουν τα διάφορα ζητήματα και ως εκ τούτου να εντοπί-

σουν την έννοια και τη σημασία τους
•	 να λάβουν συνειδητές αποφάσεις που βασίζονται σε μια σειρά πα-

ραγόντων

(Stanfield, 2000)
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3.1.7. Συνθήκες αποτελεσματικής καθοδήγησης (mentoring) 
Κατά τον Janas (1996) η αποτελεσματική και επιτυχής μεντορική σχέση 
εξαρτάται από τέσσερις βασικούς παράγοντες:

•	 την επιλογή και κατάρτιση μεντόρων
•	 την αντιστοιχία τους με τους καθοδηγούμενους
•	 τη στοχοθεσία και τις προσδοκίες
•	 τη λειτουργία των μεντορικών προγραμμάτων

Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, ο μέντορας θα πρέπει να διαθέτει 
το κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, την αφοσίωση και το χρόνο για την πα-
ροχή στήριξης στους αρχάριους. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει μεγάλη 
θέληση, να ευνοεί την ανάπτυξη νέων ιδεών και να είναι ευέλικτος και 
συνεργατικός. Πολύ σημαντική είναι και η ανάγκη για συνεχή επιμόρφω-
ση και η παροχή διαφόρων κινήτρων που θα συμβάλλουν στην καλύτερη 
απόδοσή τους. 

Σχετικά με το δεύτερο παράγοντα, καθοριστικός παράγοντας για την 
αντιστοιχία του ζεύγους μέντορα-καθοδηγούμενου αποτελεί η «εγγύτη-
τα», η οποία σχετίζεται με την επιθυμία των δύο μελών για συνεργασία 
και ευνοείται όταν λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως το 
φύλο, η κοινή εθνική και πολιτιστική προέλευση, οι τάξεις και το κοινό 
γνωστικό υπόβαθρο. 

Στη συνέχεια, οι στόχοι και οι προσδοκίες που επιβάλλονται και από 
τα δύο μέλη της μεντορικής σχέσης πρέπει να είναι ξεκάθαροι, συγκε-
κριμένοι, κατάλληλοι και να αποτελούν προϊόν συνεργασίας του μέντορα 
με τον καθοδηγούμενο. Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργία των μεντορι-
κών προγραμμάτων, θεωρείται πολύ σημαντική η εκτίμηση της πορείας 
της μεντορικής σχέσης και της προόδου των καθοδηγούμενων, εφόσον 
μπορεί να παρέχει την κατάλληλη αυτοκριτική και ανατροφοδότηση για 
την περαιτέρω πορεία τους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο ρόλος του 
μέντορα είναι η παροχή στήριξης στον καθοδηγούμενο και σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να λειτουργεί ως κριτής της επίδοσής του (Μπαλαρός, 
2012:128-129).

Σύμφωνα με τους Hudson et al (2005) το αποτελεσματικό mentoring 
βασίζεται σε πέντε βασικούς παράγοντες: α. τα προσωπικά χαρακτηριστι-
κά, β. τις απαιτήσεις του συστήματος, γ. τις παιδαγωγικές γνώσεις, δ. τη 
μοντελοποίηση και ε. την ανατροφοδότηση.

Σχετικά με τον πρώτο παράγοντα, τα προσωπικά χαρακτηριστικά, ο 
μέντορας θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη, να εστιάζει στην επικοινωνία 
του με τον καθοδηγούμενο και να προάγει τον προβληματισμό όσον αφο-
ρά τις επαγγελματικές πρακτικές. Επιπλέον, οι μέντορες θα μπορούσαν 
να παρέχουν στους καθοδηγούμενους σαφείς στόχους λαμβάνοντας 
υπόψη την εκάστοτε εργασιακή πολιτική, προκειμένου να καταστήσουν 
σαφείς τις βασικές απαιτήσεις του εργασιακού χώρου. 

Οι παιδαγωγικές γνώσεις τόσο από την πλευρά των μεντόρων όσο και 
των καθοδηγούμενων είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της επιστη-
μονικής γνώσης στην τάξη και την υποστήριξη της διδασκαλίας. Η μο-
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ντελοποίηση από τη πλευρά των μεντόρων σχετίζεται με την δημιουργία 
μιας αρμονικής σχέσης με τους καθοδηγούμενους, τον προγραμματισμό, 
την οργάνωση του προγράμματος, την προετοιμασία, την επίλυση προ-
βλημάτων, τη διαχείριση, την εφαρμογή της αποτελεσματικής πρακτικής 
και την αξιολόγηση. Τέλος η ανατροφοδότηση δίνει τη δυνατότητα τόσο 
στους μέντορες όσο και στους καθοδηγούμενους να αναστοχάζονται και 
να βελτιώνουν τη επαγγελματική τους πρακτική (Hudson et al, 2005:4-9).

Οι Hobsonetal. (2009) σκιαγραφούν τέσσερις βασικούς παράγοντες 
του αποτελεσματικού mentoring που σχετίζονται με: 

α. Υποστήριξη του mentoring 
Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η επιτυχία των προγραμμάτων κα των 

σχέσεων mentoring επηρεάζεται από μια σειρά από παράγοντες όπως 
την εξασφάλιση χρόνου για την προετοιμασία των μεντόρων, τη δυνατό-
τητα συναντήσεων μεντόρων και καθοδηγούμενων κατά τη διάρκεια της 
σχολικής ημέρας, τη λήψη χρηματικής αμοιβής ή κάποιου άλλου κινήτρου 
ή την αναγνώριση του έργου τους, την αποδέσμευση των εργασιακών 
πλαισίων και πρακτικών από περιοριστικά κριτήρια (αυστηροί στόχοι, μη-
ευέλικτα προγράμματα), τη συμμετοχή των μεντόρων στο σχεδιασμό και 
την αξιολόγηση των προγραμμάτων. 

Επιπλέον η καθοδήγηση των αρχάριων είναι πολύ πιθανό να είναι επι-
τυχής όταν λαμβάνει χώρα μέσα σε οργανισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζο-
νται από συλλογικότητα και όπου και οι δύο πλευρές, μέντορες και καθο-
δηγούμενοι, έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης και από άλλους συναδέλ-
φους ή από εξωτερικά δίκτυα συνομηλίκων. Το mentoring είναι επίσης 
αποτελεσματικό εκεί όπου υπάρχουν μηχανισμοί που επιτρέπουν και στα 
δύο μέλη να επιχειρήσουν τη δημιουργία μιας εναλλακτικής αντιστοιχίας, 
χωρίς επίρριψη ευθυνών, όταν αισθάνονται ότι η σχέση δεν είναι παρα-
γωγική.

β. Επιλογή και αντιστοιχία των μεντόρων
Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναδείξει ότι η επιτυχία των αρχάριων 

εξαρτάται, εν μέρει, από τον τρόπο που οι μέντορες επιλέγονται και αντι-
στοιχούνται με τους καθοδηγούμενους. Οι μέντορες θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικοί επαγγελματίες οι οποίοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν 
μια αποτελεσματική επαγγελματική πρακτική, εφόσον είναι σημαντικό 
να προκαλούν στους καθοδηγούμενους «επαγγελματικό σεβασμό» που 
προκύπτει από την επαρκή γνώση και εμπειρία. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα έχει αναδείξει ότι το mentoring είναι πιο πι-
θανό να είναι επιτυχές, όταν οι αποφάσεις σχετικά με την αντιστοιχία 
μέντορα-καθοδηγούμενου λαμβάνουν υπόψη τα δυνατά σημεία και τους 
περιορισμούς των καθοδηγούμενων. (Hobson et al., 2009).

γ. Στρατηγικές mentoring
Μια σειρά από μελέτες έχουν δείξει ότι το mentoring καθίσταται απο-

τελεσματικό, όταν οι μέντορες διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές που χρη-
σιμοποιούνται για την παροχή υποστήριξης ανταποκρίνονται στις ανησυ-



209

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑ

χίες των καθοδηγούμενων και συμβαδίζουν με το τρέχον στάδιο ανάπτυ-
ξής τους. Οι μέντορες θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν την επίτευξη συμ-
φωνίας σχετικά με τους επιμέρους στόχους της σχέσης καθοδήγησης, οι 
οποίοι θα πρέπει να επανεξετάζονται και να αναθεωρούνται.

Οι αποτελεσματικοί μέντορες θα πρέπει να παρέχουν συναισθηματική 
και ψυχολογική υποστήριξη στους καθοδηγούμενους, να καλλιεργούν το 
αίσθημα ασφάλειας και αποδοχής, να εξασφαλίζουν χρόνο στους καθο-
δηγούμενους τους (τακτικές συναντήσεις), να τους επιτρέπουν τον κα-
τάλληλο βαθμός αυτονομίας για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή 
των δικών τους πρακτικών (Harrison et al, 2006).

Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναδείξει ότι μια από τις πιο αξιόλογες 
πτυχές του έργου που επιτελούν οι μέντορες είναι η παρατήρηση του έρ-
γου (και από τις δύο πλευρές) με επακόλουθη ανάλυση των διαδικασιών 
που εμπλέκονται. Τέλος, η έρευνα έχει δείξει ότι οι αποτελεσματικοί μέ-
ντορες εξασφαλίζουν στους καθοδηγουμένους τους μια διαρκή πρόκλη-
ση και επαρκή εκπαίδευση, ώστε να εμπλέκονται σε βαθύτερα επίπεδα 
σκέψης και προβληματισμού σχετικά με το έργο τους.

δ. Προετοιμασία του μέντορα
Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, οι μέντορες είναι πιο πιθανό να χρη-

σιμοποιούν αποτελεσματικές στρατηγικές καθοδήγησης, όταν έχουν 
παρακολουθήσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα προετοιμασίας μέντορα. Ο 
Bullough (2005) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προετοιμασία του μέ-
ντορα θα πρέπει να περιλαμβάνει προγραμματισμένες στρατηγικές για 
να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν τις ταυτότητές τους ως μέντορες. 
Μία μέθοδος με την οποία θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί, είναι μέσω 
της συμμετοχής τους σε οργανωμένα σεμινάρια, «γύρω από την πρακτική 
του mentoring», μαζί με άλλους μέντορες και πανεπιστημιακούς εκπαι-
δευτές (Bullough, 2005: 153).

Άλλες μελέτες έχουν τονίσει τη σημασία της κατεύθυνσης των μεντό-
ρων προς την κατάλληλη έρευνα που θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες 
καθοδήγησης μέσω της συζήτησης θεμάτων εργασιακών πρακτικών με 
τους αρχάριους και των δραστηριοτήτων προετοιμασίας του μεντόρων 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών τους δεξιοτήτων 
(Rippon & Martin, 2003). 

Κατά τους Orland-Barak & Hasin, (2010) οι καλές πρακτικές του 
mentoring σχετίζονται με:

•	 τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης
•	 τις διαπροσωπικές σχέσεις
•	 την ανάπτυξη της γνώσης

Όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη, ο καλός μέντορας πρέπει να εί-
ναι ένα έμπειρο άτομο με πλούσια σε περιεχόμενο πρακτική και θεωρη-
τική γνώση, ευέλικτος και ευαίσθητος στις απαιτήσεις του έργου του και 
στις κοινωνικές καταστάσεις, ώστε να καθίσταται ικανός να υποστηρίζει 
τον καθοδηγούμενο.
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Σχετικά με την ανάπτυξη της γνώσης, οι καλοί μέντορες θεωρούνται 
ως πηγές της γνώσης, εφόσον έχουν πρόσβαση στη θεωρητική γνώση 
και παράλληλα μπορούν να τη μεταφέρουν στους καθοδηγούμενους για 
την ενίσχυση της επαγγελματικής γνώσης και πρακτικής. Σχετικά με τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οι καλοί μέντορες θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
τις διαδικασίες και όχι μόνο τα προϊόντα της μάθησης, τονίζοντας τη συ-
νεργασία μεταξύ του μέντορα και του καθοδηγούμενου και εστιάζοντας 
στην κοινωνική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, οι 
διαπροσωπικές σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη, τη 
συνεργασία, τη φροντίδα, την υποστήριξη και την αμοιβαία αναγνώριση 
(Orland-Barak & Hasin, 2010:428-429).

Σύμφωνα με την Ehrich, (2013) δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή 
για την αποτελεσματική δημιουργία των σχέσεων ή των προγραμμάτων 
mentoring. Πληθώρα ερευνών έχουν αναδείξει το γεγονός ότι η απο-
τελεσματικότητα οποιασδήποτε τέτοιας σχέσης εξαρτάται από την ποιό-
τητα των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών. Κάποιοι βασικοί παράγοντες 
που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ή μη έκβαση του 
mentoring είναι οι παρακάτω: 

•	 Χρόνος και δέσμευση - Η έλλειψη χρόνου σηματοδοτεί μια «έλ-
λειψη δέσμευσης», η οποία είναι ιδιαίτερα προβληματική σε μια 
διαπροσωπική αναπτυξιακή σχέση, όπως αυτή του mentoring.

•	 Συμβατότητα (αρμονία) – Σύμφωνα με τους Hansford et al. (2003), 
όταν υπάρχει περιορισμένη αμοιβαιότητα ή συμβατότητα μεταξύ 
των εταίρων, λόγω των διαφορών της προσωπικότητας ή της επαγ-
γελματικής αναντιστοιχίας, τότε η σχέση mentoring δεν δύναται 
να έχει ομαλή έκβαση. Αυτή η βασική διαπίστωση προϋποθέτει 
την ανάγκη διασφάλισης, από τους συμμετέχοντες, κάποιας επι-
λογής σχετικά με το πρόσωπο με το οποίο θα συνάψουν σχέση 
(Hansford et al, 2003:29).

•	 Εκπαίδευση - Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους 
συμμετέχοντες πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό του 
προγράμματος, τους στόχους, τους ρόλους και τις ευθύνες των 
δύο μερών. Η αδυναμία κατανόησης του σκοπού και των στόχων 
ενός προγράμματος mentoring έχει σαν αποτέλεσμα την μη επιτυ-
χή λειτουργία του.

•	 Ηθική συμπεριφορά – Η δεοντολογική συμπεριφορά, που αναμέ-
νεται από τους υπαλλήλους όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους και 
όταν συμμετέχουν σε επαγγελματικές δραστηριότητες ανάπτυξης, 
όπως το mentoring. Οι ηθικές αρχές, που αποτελούν μέρος του 
κώδικα δεοντολογίας είναι η ακεραιότητα και αμεροληψία, η προ-
ώθηση του κοινού καλού, η δέσμευση σχετικά με το σύστημα δια-
κυβέρνησης, καθώς και η λογοδοσία και διαφάνεια.

•	 Αντιστοιχία: ομοιότητα ή διαφορετικότητα; - Ένα ζήτημα που συ-
χνά εγείρεται σε σχέση στα προγράμματα mentoring, που απευθύ-
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νονται σε συγκεκριμένες ομάδες είναι το κατά πόσον οι μέντορες 
θα πρέπει να είναι μέλη της ίδιας ομάδας ή διαφορετικά. Σύμφωνα 
με τους Clawson & Kram (1984), το κλειδί για την αντιστοιχία φαί-
νεται να είναι το ζήτημα της επιλογής. Επιπλέον, στις περιπτώσεις, 
όπου οι μέντορες και οι καθοδηγούμενοι έχουν λόγο στον καθορι-
σμό του συντρόφου τους, τότε τα ζητήματα, όπως η έλλειψη συμ-
βατότητας ή της αμοιβαιότητας, είναι πιθανόν ότι θα εξαλειφθούν 
(Clawson & Kram, 1984:25).

•	 Ανάληψη πρωτοβουλίας – Οι μέντορες θα πρέπει να εργαστούν 
για την ενδυνάμωση των καθοδηγούμενων, ώστε να τους δοθεί η 
δυνατότητα να εντοπίσουν τις δικές τους ανάγκες και να γίνουν 
ολοένα και πιο ανεξάρτητοι. Επιπλέον, θα πρέπει να ανταποκρίνο-
νται στις αναπτυξιακές ανάγκες των καθοδηγούμενων, οι οποίοι, 
με τη σειρά τους, θα αποδέχονται την αυξανόμενη ευθύνη για τη 
διαχείριση της σχέσης (Ehrich, 2013:9-11).

Τέλος, σύμφωνα με την Ruginosu (2014) το αποτελεσματικό mentoring 
πρέπει να πληροί διάφορες προϋποθέσεις, όπως:

•	 την εθελοντική δέσμευση και την αμοιβαία εμπλοκή
•	 τις τακτικές συναντήσεις
•	 την ποιότητα των συνεδριών mentoring
•	 την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια
•	 την διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό
•	 τις αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας
•	 την ελευθερία έκφρασης
•	 την ευελιξία στις προσεγγίσεις
•	 τις ευνοϊκές στρατηγικές όσον αφορά τη διαδικασία (τις ανάγκες, 

τους στόχους, τις προκλήσεις, τις πρωτοβουλίες)
•	 τις πολιτισμικές και οργανωτικές πρακτικές
•	 τη δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στη δυάδα μέντορα-κα-

θοδηγούμενου (Ruginosu, 2014:538)

Στον παρακάτω πίνακα σκιαγραφούνται οι βασικότεροι παράγοντες 
που συμβάλλουν στο αποτελεσματικό mentoring, σύμφωνα με τους κυρι-
ότερους ερευνητές.
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Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας των βασικότερων παραγόντων  
της αποτελεσματικής καθοδήγησης (mentoring)

Ερευνητές
Παράγοντες αποτελεσματικής καθοδήγησης 

(mentoring)

Janas (1996) •	 επιλογή και κατάρτιση μεντόρων
•	 αντιστοιχία τους με τους καθοδηγούμενους
•	 στοχοθεσία και τις προσδοκίες
•	 λειτουργία των μεντορικών προγραμμάτων

Hudsonetal 
(2005)

•	 προσωπικά χαρακτηριστικά
•	 απαιτήσεις του συστήματος
•	 παιδαγωγικές γνώσεις
•	 μοντελοποίηση
•	 ανατροφοδότηση

Hobsonetal. 
(2009)

•	 υποστήριξη του mentoring
•	 επιλογή και αντιστοιχία των μεντόρων
•	 στρατηγικές mentoring
•	 προετοιμασία του μέντορα

Orland-Barak και 
Hasin, (2010)

•	 τομείς της εμπειρογνωμοσύνης
•	 διαπροσωπικές σχέσεις
•	 ανάπτυξη της γνώσης

Ehrich, (2013) •	 χρόνος και δέσμευση
•	 συμβατότητα (αρμονία)
•	 εκπαίδευση 
•	 ηθική συμπεριφορά 
•	 αντιστοιχία: ομοιότητα ή διαφορετικότητα;
•	 ανάληψη πρωτοβουλίας 

Ruginosu (2014) •	 εθελοντική δέσμευση και αμοιβαία εμπλοκή
•	 τακτικές συναντήσεις
•	 ποιότητα των συνεδριών mentoring
•	 αυθεντικότητα και ειλικρίνεια
•	 διαφάνεια, εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό
•	 αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας
•	 ελευθερία έκφρασης
•	 ευελιξία στις προσεγγίσεις
•	 ευνοϊκές στρατηγικές όσον αφορά τη διαδικασία 

(τις ανάγκες, τους στόχους, τις προκλήσεις, τις 
πρωτοβουλίες)

•	 πολιτισμικές και οργανωτικές πρακτικές
•	 δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στη δυάδα 

μέντορα-καθοδηγούμενου
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3.1.8. Αντίκτυπος της καθοδήγησης (mentoring) 
Οι Hobson et al (2009) κάνουν αναφορά σε μια σειρά από πλεονεκτή-
ματα και μειονεκτήματα του mentoring, που αφορούν τους καθοδηγού-
μενους, τους μέντορες και τον οργανισμό (Hobson et al, 2009:210-211).

Σχήμα 10: Πλεονεκτήματα της καθοδήγησης (mentoring)
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Σχήμα 11: Μειονεκτήματα της καθοδήγησης (mentoring)

Οι Hansford et al, (2003) ανέλυσαν και κωδικοποίησαν 159 ερευνη-
τικά κομμάτια που αφορούσαν το mentoring και καθόρισαν τα οφέλη 
και τις αδυναμίες του. Στα δύο σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζο-
νται τα πιο συχνά αναφερόμενα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 
mentoring, όσον αφορά τους καθοδηγούμενους, τους μέντορες και τους 
οργανισμούς (Hansford et al, 2003).
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Σχήμα 12: Πλεονεκτήματα της καθοδήγησης (mentoring)

Σχήμα 13: Μειονεκτήματα της καθοδήγησης (mentoring)
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3.1.9. Σχέσεις μέντορα - καθοδηγούμενου 
Σύμφωνα με τον Evenson (1982) η μεντορική σχέση αφορά τη σύναψη 
μιας προσωπικής σχέσης μεταξύ των μεντόρων και των καθοδηγούμε-
νων με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με την 
επαγγελματική διδασκαλία και καθοδήγηση. (Μπαλαρός, 2012:126).

Σύμφωνα με τους Bradburya & Koballa, (2008) οι διαφορετικές αντι-
λήψεις των μεντόρων και των καθοδηγούμενων μπορούν να επηρεάσουν 
τις σχέσεις που αναπτύσσονται και τη διαδικασία μάθησης και των δύο 
μελών, εφόσον επηρεάζεται ο τρόπος που επικοινωνούν, τα θέματα που 
καλύπτονται και οι συμβουλές που δίνονται. 

Σε μια μελέτη που αφορούσε τις αναμενόμενες προσδοκίες έξι ζευ-
γών μεντόρων - καθοδηγούμενων, οι Bradburya & Koballa (2008) δια-
πίστωσαν ότι η πιο ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ήταν αυτή του μαθη-
τευόμενου, σύμφωνα με την οποία ο μέντορας δρα ως οδηγός ή ηγέτης 
που προσπαθεί να μοιραστεί τις πρακτικές του γνώσεις με τον εκπαιδευ-
όμενο. Μια δεύτερη κοινή σύλληψη είναι εκείνη του μέντορα ως ηθικού 
υποστηρικτή, σύμφωνα με την οποία ο μέντορας δρα ως δικηγόρος, ο 
οποίος παρέχει συμβουλές, υποστήριξη και ενθάρρυνση στον καθοδη-
γούμενο. Τέλος, ο μέντορας και εκπαιδευόμενος μπορεί να συλλάβουν 
τη σχέση τους ως μία συνεργασία στην οποία και τα δύο μέλη θεωρούν 
τους εαυτούς τους ως εταίρους και ως ισότιμες πηγές της γνώσης που 
μπορούν να συμβάλουν στην μάθηση που προκύπτει στο πλαίσιο αυτής 
της σχέσης. (Bradbury & Koballa, 2008: 2134).

Ένα ζωτικής σημασίας συστατικό των σχέσεων mentoring είναι η φύση 
της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ μεντόρων και αρχάριων. Ο 
πιο συχνός τύπος της επικοινωνίας είναι η συνομιλία, η οποία επιτρέπει 
και στα δύο μέλη να κατανοούν τις εμπειρίες τους στην τάξη, καθώς και 
η ανάπτυξη ενός επιπέδου εμπιστοσύνης που ενισχύει τις παραγωγικές 
συνομιλίες, οι οποίες με τη σειρά τους προωθούν τη μάθηση. 

Όσον αφορά τους παράγοντες που μπορούν να ματαιώσουν την απο-
τελεσματική και ανοικτή επικοινωνία μεταξύ των μεντόρων και των καθο-
δηγούμενων, θα μπορούσε να αναφερθεί η «κουλτούρα απομόνωσης» η 
οποία ισχύει για πολλούς επίδοξους μέντορες, οι οποίοι λόγω της απουσί-
ας κατάλληλου υποβάθρου, αδυνατούν να μοιραστούν την πρακτική τους 
με τους άλλους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, ορισμένοι μέντορες θεωρούν 
ως ασέβεια την παροχή άμεσων συμβουλών στους εκπαιδευόμενους, 
ενώ από την άλλη πλευρά οι καθοδηγούμενοι μπορεί να είναι απρόθυ-
μοι να παραδεχθούν ότι χρειάζονται βοήθεια, από φόβο, μην σχηματιστεί 
η εσφαλμένη εντύπωση ότι δεν είναι αρμόδιοι. Ένα άλλο εμπόδιο που 
μπορεί να παρεμποδίσει την ανοικτή επικοινωνία των δύο μελών είναι η 
επιθυμία τους για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης στη σχέση. 
(Bradbury & Koballa, 2008: 2134-2135).

Επιπλέον, λόγω των πολλαπλών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των με-
ντόρων και των καθοδηγούμενων, είναι πιθανό να προκύψουν διάφορες 
εντάσεις στη μεταξύ τους σχέση, που μπορούν να δυσχεράνουν την επι-
κοινωνία τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευόμενοι απογοη-
τεύονται λόγω της μη επαρκούς παροχής χρήσιμων συμβουλών και ανα-
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τροφοδότησης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι απρόθυμοι να 
ενσωματώσουν τις συμβουλές του μέντορα, εφόσον δεν συντονίζονται 
με τις δικές τους πεποιθήσεις σχετικά με τη διδασκαλία. 

Οι Stanulis & Russell (2000) διαπίστωσαν ότι οι δυσκολίες στην επι-
κοινωνία θα μπορούσαν να προκύψουν, όταν οι μέντορες και οι ασκούμε-
νοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τη διδασκαλία και την καθοδήγη-
ση. Τέλος, η έλλειψη χρόνου για τη συζήτηση των διδακτικών πρακτικών, 
όσον αφορά τους αρχάριους μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια 
και στην παύση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο μελών. (Bradbury & 
Koballa, 2008:621-635)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι διάλογοι που αναπτύσσονται στα 
πλαίσια της μεντορικής σχέσης αποτελούν ένα σημαντικό εκπαιδευτι-
κό πλαίσιο που βοηθάει τους νέους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις 
επαγγελματικές γνώσεις και να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες διδακτι-
κές πρακτικές. Οι Crasborn et al, (2011), οι οποίοι διερεύνησαν εμπειρικά 
ένα δισδιάστατο μοντέλο των ρόλων του εκπαιδευτικού - μέντορα (Merid 
model - Mentor (teacher) Roles In Dialogues), εντόπισαν τον τρόπο με 
τον οποίο διαμορφώνονται οι ρόλοι των μεντόρων κατά τη διάρκεια των 
διαλόγων και με τη σειρά τους επηρεάζουν τη μάθηση των καθοδηγού-
μενων. (Crasborn et al, 2011:320-321)

Τέλος, η Hawkey (1998) εστίασε στον τρόπο με τον οποίο οι καθοδη-
γούμενοι ανταποκρίνονται στις εμπειρίες τους και την παροχή συμβου-
λών από τους μέντορες, συνδέοντας μεταξύ διαφορετικά πεδία, όπως, 
τον τρόπος σκέψης των εκπαιδευόμενων, των μεντόρων, την παιδαγωγι-
κή καθοδήγηση και δράση. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, όχι μόνο οι μα-
θητές-εκπαιδευτικοί μαθαίνουν διαφορετικά πράγματα ανάλογα με την 
προσέγγιση μέντορα τους, αλλά και η διαδικασία με την οποία μαθαίνουν 
είναι διαφορετική.

Επιπλέον, οι καθοδηγούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τις ανα-
ντιστοιχίες και την ασυμφωνία, που προκύπτουν από τις μεταξύ τους 
σχέσεις και τις σχέσεις με τους μέντορές τους, οι οποίες μπορούν να 
δώσουν ισχυρές ευκαιρίες για τη μάθηση και για την ανάπτυξη της ταυ-
τότητας. (Hawkey, 1998:657).

3.1.10. Κύκλος-στάδια μεντορικής σχέσης 
Οι Kram (1985), Missirian (1982), Levinsonetal. (1978) και Rolfe-Flett 
(2002) κάνουν λόγο για τρεις συγκεκριμένες φάσεις της μεντορικής 
σχέσης, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της σχέσης, τα κίνη-
τρα, τους στόχους και την προσωπικότητα του μέντορα και του καθοδη-
γούμενου. Κατά την αρχική φάση, τα μέλη γνωρίζουν ο ένας τον άλλο 
και αρχίζουν να οικοδομούν τη μεταξύ τους σχέση. Έπειτα ακολουθεί η 
φάση της καλλιέργειας και της ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
ενισχύεται η μάθηση και η ανάπτυξη. Κατά την τερματική ή διαχωριστική 
φάση, η σχέση τερματίζεται και η επαφή μειώνεται. Μερικές φορές ο δι-
αχωρισμός δεν είναι φιλικός και οι σχέση μπορεί να τερματίσει με δυσα-
ρέσκεια, πικρία, πόνο και θυμό (Ehrich, 2013:22).
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Σχήμα 14: Φάσεις της μεντορικής σχέσης (mentoring)

Τα στάδια της μεντορικής σχέσης, σύμφωνα με το μοντέλο των 
O’Mahony και Matthews, είναι τα εξής: 

•	 Πρώτο στάδιο: Ο μέντορας προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη 
στους αρχάριους σχετικά με την επίτευξη συγκεκριμένων καθη-
κόντων που αφορούν τη νέα τους θέση και τους παρέχει κάποια 
πρότυπα δεξιοτήτων, ανταλλαγή στρατηγικών, και ανατροφοδότη-
ση μέσω της παρατήρησης.

•	 Δεύτερο στάδιο: Οι αρχάριοι είναι πιο αυτό-καθοδηγούμενοι, όσον 
αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, αλλά έχουν ανάγκη από πιο 
συχνή ανατροφοδότηση. Η κατεύθυνση των αρχάριων στις πρα-
κτικές αυτο-στοχασμού συντελεί στη δυνατότητα αξιολόγησης της 
προόδου τους.

•	 Τρίτο στάδιο: Οι αρχάριοι δεν εξαρτώνται πλέον από το μέντορα 
και είναι ικανοί να παρέχουν πιθανές λύσεις για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Οι μέντορες συζητούν για τις αρχικές τους 
ανησυχίες και τους προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μεντορική σχέση επα-
ναπροσδιορίζεται σε μία περισσότερο συναδελφική σχέση αμοι-
βαίας στήριξης (Department of Education and Early Childhood 
Development, 2010:37).

Σύμφωνα με τον Μπαλαρό (2012) ο κύκλος της μεντορικής σχέσης πε-
ριλαμβάνει την εισαγωγή, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την 
έκθεση στη διδασκαλία, την επικοινωνία και τις επαγγελματικές δεξιότη-
τες, τη μεταφορά επαγγελματικών προτύπων, την εκτίμηση αποτελεσμά-
των, τις διορθωτικές παρεμβάσεις και τον τερματισμός της σχέσης. Οι 
εκπαιδευόμενοι, οι μέντορες καθώς και ολόκληρος ο οργανισμός επω-
φελούνται από τα καθοδηγητικά προγράμματα και τη μεντορική σχέση, 
εφόσον συντελούν στην ανάπτυξη των καθοδηγούμενων και στη βελτίω-
ση των επιτευγμάτων τους (Μπαλαρός, 2012:126-127).
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Σχήμα 15: Κύκλος της μεντορικής σχέσης (mentoring)

3.1.11.  Διαδικασία ανάπτυξης προγράμματος καθοδήγησης 
(mentoring) 

Όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος mentoring, 
σύμφωνα με την Ehrich (2013), οι σχεδιαστές των επίσημων προγραμμά-
των mentoring θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω βήματα-στάδια:
1. Ορισμός ενός συντονιστή ο οποίος είναι υπεύθυνος για:

•	 Την εξασφάλιση της έγκρισης και χρηματοδότησης για το πρό-
γραμμα

•	 Την προβολή και την προώθηση του προγράμματος
•	 Την αντιστοιχία μεντόρων και καθοδηγούμενων 
•	 Την παρακολούθηση των σχέσεων και τη διαχείριση των παραπό-

νων
•	 Τη διαχείριση του προϋπολογισμού

2. Διάρθρωση των σκοπών και των στόχων του προγράμματος:
•	 Σαφής διατύπωση των σκοπών και των στόχων του προγράμματος
•	 Σύνδεση με το οργανωτικό σύστημα 
•	 Στήριξη από τη διοίκηση (από πλευράς πόρων και ευνοϊκών στά-

σεων)
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3. Χρονοδιάγραμμα:
•	 Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται εντός του χρονοδιαγράμματος 

του προγράμματος κατά τη διάρκεια των φάσεων σχεδιασμού
•	 Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τους στόχους και τους σκο-

πούς του προγράμματος
•	 Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να ποικίλει από έξι μήνες 

έως ένα έτος, ή ακόμη και δύο έτη

4. Σαφείς ρόλοι και αρμοδιότητες και από τις δύο πλευρές: 
•	 Οι ρόλοι, οι ευθύνες και τις προσδοκίες και των δύο πλευρών πρέ-

πει να είναι γνωστές και κατανοητές

5. Κατάρτιση μεντόρων:
•	 Οι περισσότεροι οργανισμοί προσφέρουν εκπαίδευση και για τα 

δύο μέρη, τους μέντορες και τους καθοδηγούμενους 
•	 Η εκπαίδευση θα πρέπει να καλύπτει πληροφορίες σχετικά με 

το σκοπό του προγράμματος, τα οφέλη της καθοδήγησης και τις 
απαιτούμενες πρακτικές δεξιότητες

•	 Πρέπει να παρθούν αποφάσεις σχετικά με το ποιοι θα παρέχουν 
την εκπαίδευση, καθώς και για τη διάρκεια της κατάρτισης

6. Οι συμμετέχοντες:
•	 Το ποιοι θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται από το σκο-

πό και τους στόχους του προγράμματος
•	 Η συμμετοχή πρέπει να είναι εθελοντική, αν και σε ορισμένα επί-

σημα προγράμματα είναι υποχρεωτική για τους καθοδηγούμενους
•	 Όπου είναι δυνατόν, οι μέντορες θα πρέπει να είναι εθελοντές

7. Αντιστοιχία των μεντόρων με τους καθοδηγούμενους. Σύμφωνα με τον 
Rolfe-Flett (2002), υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι αντιστοιχίας:

•	 H αντιστοίχιση - όταν επιλέγει ο συντονιστής τα δύο μέλη τα οποία 
θα συνεργαστούν με βάση τα βιογραφικά τους δεδομένα

•	 H διαδικασία επιλογής - όταν οι μέντορες και οι καθοδηγούμενοι 
επιλέγουν το πρόσωπο με το οποίο θα συνεργαστούν 

8. Δυνατότητα αποχώρησης:
•	 Στους περισσότερους οργανισμούς, υπάρχει η δυνατότητα απο-

χώρησης και ο τερματισμός της σχέσης στην περίπτωση, που δεν 
λειτουργεί αποτελεσματικά.

•	 Στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής μπορεί στη συνέχεια να αρ-
χίσει μια νέα διαδικασία αντιστοίχισης ενός μέντορα με τον καθο-
δηγούμενο 

9. Παρακολούθηση / αξιολόγηση:
•	 Η παρακολούθηση βοηθά στην επίλυση ζητημάτων που θα προκύψουν
•	 Μία επίσημη αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητη για την επισκόπη-

ση όλων των πτυχών του προγράμματος (σχεδιασμός, κατάρτιση, 
αντιστοιχία, αποτελέσματα)
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•	 Ορισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση πε-
ριλαμβάνουν συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, καθώς και έρευνες 
μεντόρων, καθοδηγούμενων, συντονιστών, εκπαιδευτών και άλλων 
σημαντικών μερών (Ehrich, 2013:22-25)

Σχήμα 16: Βήματα - στάδια της μεντορικής σχέσης (mentoring)

Εξεύρεση καθοδηγούμενου (mentee) ή μέντορα (mentor)

Τα στελέχη που ανήκουν σε έναν οργανισμό όπου λειτουργεί ένα επίσημο 
πρόγραμμα mentoring και έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτό 
μπορούν να επιλέξουν ή να τους ανατεθεί κάποιος συνάδελφος, με τον 
οποίο θα λειτουργήσουν εντός του πλαισίου του προγράμματος. Αν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας ενός επίσημου προγράμματος στον ορ-
γανισμό και τα στελέχη επιθυμούν να καθοδηγηθούν από κάποιον μέντορα 
ή να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως μέντορες θα ήταν χρήσιμο να ακολουθή-
σουν τα παρακάτω βήματα:
•	 Προσδιορισμός του τύπου της σχέσης mentoring που επιθυμούν (δηλα-

δή καθοδήγηση «ενός προς έναν», ομαδική, ομοτίμων, e-mentoring)
•	 Προσδιορισμός του τύπου του ατόμου με το οποίο επιθυμούν να εργα-

στούν
•	 Ενημέρωση από τα γύρω δίκτυα και αναζήτηση συμβουλών από άλλους 

σχετικά με το ποιο άτομο μπορεί να είναι κατάλληλο
•	 Η προηγούμενη γνωριμία με το συγκεκριμένο άτομο καθιστά ευκολότε-

ρη την σύναψη μιας μεντορικής σχέσης 
•	 Δημιουργία της επαφής και σαφής αναφορά των επιδιώξεων, των σκέ-

ψεων και των δυνατοτήτων. Στην περίπτωση που το άλλο άτομο είναι 
πρόθυμο για συνεργασία θα πρέπει να ακολουθήσει συζήτηση για τις 
αμφότερες προσδοκίες, ιδέες και τον τρόπο λειτουργίας της σχέσης. 

•	 Προγραμματισμός επόμενων συναντήσεων
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3.2. Εκπαιδευτική καθοδήγηση (mentoring) 
3.2.1.  Σκοπός, σημασία και αναγκαιότητα του θεσμού του μέ-

ντορα 
Τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας θεωρούνται ως μια ιδιαίτερα αγχωτική 
περίοδος για τους νέους εκπαιδευτικούς2 εφόσον καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν πολλές προκλήσεις και προβλήματα που σχετίζονται με την κοι-
νωνικοποίηση τους, το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος 
σπουδών και διδασκαλίας, τη διεξαγωγή αξιολογήσεων, την ενθάρρυν-
ση των μαθητών και τη διαχείριση των διαφορών και των συμπεριφο-
ρών τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου διδασκαλίας έρχονται 
σε επαφή με μια «σοκαριστική πραγματικότητα», εφόσον η θεωρία που 
έμαθαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους δε φαίνεται να συνάδει 
με την καθημερινή πρακτική του πραγματικού κόσμου, ακόμη και για εκεί-
νους που είχαν υποβληθεί σε πρακτική άσκηση (Veenman, 1984. Fantilli & 
McDougall, 2009. Hobson et al., 2009).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που αρχίζουν την πρώιμη φάση της σταδιο-
δρομίας τους χαρακτηρίζονται από ελλείψεις σε γνώσεις, ικανότητες και 
δεξιότητες. Η ταυτόχρονη έλλειψη υποστήριξης από τους άλλους συνα-
δέλφους έχει σαν αποτέλεσμα τον κλονισμό της εμπιστοσύνης τους και 
την αύξηση του ποσοστού φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Σε αντί-
θεση με τους πιο έμπειρους συναδέλφους τους, ένα υψηλό ποσοστό των 
νέων εκπαιδευτικών τείνουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, χαρακτη-
ρίζονται από μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και από υψηλότερο επαγ-
γελματικό στρες και συναισθηματική εξάντληση (Richter et al., 2013:166).

 Παράλληλα, ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης έχει επιφέρει αλ-
λαγές στην εκπαίδευση που απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να είναι 
γνώστες και αρμόδιοι ώστε να προετοιμάσουν τους μαθητές για μια 
ανταγωνιστική κοινωνία (See, 2014). Επιπλέον, οι ραγδαίες αλλαγές στην 
οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη στα τέλη του εικοστού 
αιώνα, έχουν επίσης επιφέρει μια νέα νοηματοδότηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ανάπτυξη και ταυτότητα των εκπαιδευτικών (Hargreaves, 
1999). Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η εκπαίδευση αναπροσαρμόζεται 
συνεχώς σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα στα πλαίσια της οποίας, 
οι εκπαιδευτικοί καλούνται να φροντίσουν για την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και εξέλιξη, ώστε να καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν έναν 
αυξανόμενο αριθμό προκλήσεων και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
ποιότητας της διδασκαλίας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα 
(Nicolaea, 2014).

Αποτελεί παγκόσμια πρόκληση λοιπόν, σύμφωνα με πολλές έρευνες, η 
αναγκαιότητα μιας υποστηρικτικής στρατηγικής για την προσαρμογή των 
εκπαιδευτικών στο χώρο της νέας εργασίας (Howe, 2006. Wang, Odell, 
2007. Hobson et al., 2009. Ulvik et al., 2009. European Commission, 2010. 
Aspfors & Bondas, 2013).

2.   Ο όρος «νέος» εκπαιδευτικός αναφέρεται στον εκπαιδευτικό που είναι νέος στη 
σχολική μονάδα και στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού ανεξάρτητα από τη σχέση 
εργασίας (μόνιμος, αναπληρωτής, ωρομίσθιος)
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Μια αποτελεσματική μορφή καθοδήγησης αποτελεί ο θεσμός του μέ-
ντορα, που ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα σε 
πολλά μέρη του κόσμου. Ο θεσμός του μέντορα αφορά ουσιαστικά «την 
υποστήριξη ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού από έναν παλαιότερο και 
εμπειρότερο συνάδελφό του, ο οποίος εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον 
θα αναλαμβάνει το ρόλο του μέντορα» (ΥπΔΒΘΜ, 2010). Ο μέντορας, ως 
έμπειρος εκπαιδευτικός, στηριζόμενος στις γνώσεις του και την εμπειρο-
γνωμοσύνη του σε διοικητικά, παιδαγωγικά και επαγγελματικά θέματα, 
εμπλέκεται ουσιαστικά σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ προ-
σώπων και πρακτικής (Orland-Barak, 2014).

Ο μέντορας λοιπόν, με την έννοια του έμπειρου εκπαιδευτικού, ο οποί-
ος είναι συνυπεύθυνος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καθο-
δήγηση των νέων εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδακτική πρακτική, δεν 
αποτελεί ένα καινούριο θεσμό. Η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του μέ-
ντορα με τη συμμετοχή έμπειρων καθοδηγητών στην αρχική εκπαίδευση 
και κατάρτιση των εκπαιδευτικών ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 
εβδομήντα, ιδίως στη βόρεια Γερμανία, την Ολλανδία και σε ορισμένες 
σκανδιναβικές χώρες. Το σημείο εκκίνησης για την εξέλιξη αυτή αποτέ-
λεσε η προσπάθεια να συγκεντρωθούν αφενός μεν οι θεωρητικές γνώ-
σεις σχετικά με τη διδασκαλία (θεωρία) και αφετέρου δε οι πρακτικές 
γνώσεις των εκπαιδευτικών (πρακτική) (Vonk et al., 1995:531).

Στη συνέχεια έγινε περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για ένα πρό-
γραμμα σπουδών, το οποίο θα ήταν περισσότερο προσανατολισμένο 
στην πρακτική και το οποίο θα ήταν απόρροια μιας επιτυχημένης συνερ-
γασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των σχολείων. Στο πλαίσιο αυτής 
της συνεργασίας, οι μέντορες ως εκπρόσωποι των σχολείων άσκησαν 
σημαντική επιρροή στον καθορισμό του προγράμματος σπουδών για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για το θε-
σμό του μέντορα προέκυψε λόγω της μη αποτελεσματικής συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων κατάρτισης και των σχολείων, με αποτέλεσμα η κύρια 
ευθύνη για την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να έχει πλέον μετα-
τοπιστεί από τα πανεπιστήμια στα σχολεία. Στην Αγγλία για παράδειγμα, 
όπου το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, ο έμπειρος εκπαιδευτικός ως μέντορας διαδραματίζει 
ένα πολύ σημαντικό ρόλο που σχετίζεται με την ανανέωση της αρχικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Vonk et al., 1995:532).

Η αναγκαιότητα της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών κατά τη διάρ-
κεια της αρχικής τους κατάρτισης βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ενώ 
παράλληλα υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα ισχυρών προοπτικών για 
την επαγγελματική γνώση και τη απόκτηση της, συμπεριλαμβανομένης 
της γνωστικής ψυχολογίας των δεξιοτήτων (Hobson et al., 2009).

Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, από το 2000, έχει εισαχθεί η υποχρε-
ωτική εισαγωγική επιμόρφωση για όλους τους νεοδιοριζόμενους εκπαι-
δευτικούς στα ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 
τη διάρκεια του πρώτου έτους της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας 
στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, το 2010 το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
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Μάθησης και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια των καινοτομιών που διέπουν 
το «Νέο σχολείο», του οποίου ως κύριοι άξονες ορίζονται η παροχή υψη-
λής ποιότητας παιδαγωγικού/διδακτικού έργου και η προσωπική/επαγ-
γελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, εισάγει το θεσμό του μέντορα 
για την καθοδήγηση, στήριξη και ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα3. 

Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε δημόσια διαβού-
λευση, η οποία ως στόχο της είχε «να αναπτύξει περαιτέρω το διάλο-
γο και τη διαμόρφωση των μελλοντικών Προγραμμάτων Καθοδήγησης 
(mentoring), ιδίως σε σχέση με τα προσόντα των μεντόρων, τις προϋ-
ποθέσεις, τα καθήκοντα, τη διάρκεια και το περιεχόμενο της σχέσης μέ-
ντορα-καθοδηγούμενου» (ΥπΔΒΘΜ, 2010). Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο 
ότι έως σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία επίσημα Προγράμματα 
Καθοδήγησης (mentoring) στον ελληνικό χώρο.

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα και αποτελεσμα-
τικότητα του συγκεκριμένου θεσμού όσον αφορά την υποστήριξη της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων εκπαιδευτικών, της ποιότητας της 
διδασκαλίας τους, τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής και της ευη-
μερίας τους (Hobsonetal, 2009. Alhijaa & Freskob, 2010. Richter et al, 
2013). Συγκεκριμένα, έχει καταγραφεί ένα ευρύ φάσμα οφελών όπως η 
απουσία των αισθημάτων απομόνωσης, η αυξημένη αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση και η βελτίωση της ικανότητας του αναστοχασμού και της 
επίλυσης προβλημάτων (Hobson et al, 2009).

Κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη της καθοδήγησης σχετίζονται 
με την παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης, που με τη 
σειρά της ευθύνεται για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων εκπαι-
δευτικών, την αναπτέρωση του ηθικού τους και την αύξηση της ικανοποί-
ηση από την εργασία τους. Αναφέρεται επίσης ο αντίκτυπος του θεσμού 
του μέντορα όσον αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων εκπαι-
δευτικών, κυρίως για τις δεξιότητες συμπεριφοράς και διαχείρισης της 
τάξης καθώς και την ικανότητα να διαχειριστούν το χρόνο και τον φόρτο 
της εργασίας. Γενικότερα, τα συγκεκριμένα προγράμματα φαίνεται να δι-
αδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των νέων εκπαι-
δευτικών, εφόσον προάγουν τη συνεργασία και τους ωθούν να προσαρ-
μοστούν στους κανόνες, τα πρότυπα και τις προσδοκίες που συνδέονται 
με τη διδασκαλία (Hobson et al, 2009).

3.2.2.  Κριτήρια ποιοτικής εκπαίδευσης στη Μετανεωτερική 
εποχή 

Η σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί μια συνεχής διαμορφούμενη και μετα-
βαλλόμενη πραγματικότητα μέσα από το πέρασμα της από την εποχή της 
νεωτερικότητας στη μετανεωτερικότητα, η οποία συνδέεται με την πα-
γκοσμιοποίηση της κουλτούρας καθώς και την διάδοση της πληροφορίας 
πέραν των εθνικών συνόρων. (Ασημάκη κ.α., 2011)

3.   Διαθέσιμο στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=365
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Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής κατά την νεωτερικότητα ήταν η 
προσφορά βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την εξασφάλιση 
μιας σταθερής εργασιακής πορείας στους εργαζομένους. Σε αντίθεση, 
στην εποχή της μετανεωτερικότητας, η εκπαίδευση είναι άμεσα συνυφα-
σμένη με την παραγωγή και την αγορά εργασία, οι οποίες επιτάσσουν την 
στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό. (Γιαβρίμης, κ.α., 2009)

 Η γνώση, η οποία συνιστά ένας από τους βασικότερους συντελεστές 
της ανάπτυξης, μετασχηματίζεται και αποκτά νέα χαρακτηριστικά εξαιτί-
ας της μετάβασής της στη μεταβιομηχανική κοινωνία, η οποία επονομά-
ζεται ως «Κοινωνία της Γνώσης» και χαρακτηρίζεται από την παραγωγή, 
μεταβίβαση και διάχυση της γνώσης. (Ασημάκη κ.α., 2011)

 Το εκπαιδευτικό σύστημα, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ανά-
πτυξης της τεχνολογίας και των ανθρώπινων πόρων, πρέπει να εκσυγχρο-
νιστεί. Κατά τον Καζαμία4 (1983)

«Στόχος του εκπαιδευτικού εκσυγχρονισμού είναι να γίνει το σχολείο πιο 
αποτελεσματικό στις εσωτερικές λειτουργίες του (δηλαδή στην πρόσκτη-
ση της απαιτούμενης γνώσης, στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιο-
τήτων και στην καλλιέργεια ορισμένων στάσεων, αξιών και προσανατολι-
σμών) και στις εξωτερικές (δηλαδή στο να βοηθήσει το άτομο να επιτύχει 
μια ομαλή μετάβαση στο χώρο εργασίας, να το εξοπλίσει, για να βρει την 
κατάλληλη απασχόληση, σύμφωνα με την αξία και την επίδοσή του, και 
να το εντάξει στην πολιτική κουλτούρα της χώρας, να τον κάνει καλό και 
χρηστό πολίτη)». (Καζαμίας, 1983)

Η νέα εκπαιδευτική πολιτική προϋποθέτει τη διαμόρφωση θεσμών 
ανοικτής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με στόχο την επαγγελματι-
κή ανάπτυξη, την επιστημονική εξειδίκευση και τη συνεχόμενη κατάρτι-
σή των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. (Βεργίδης, 
2005:60) Απαραίτητες προϋποθέσεις για την είσοδο και την παραμονή 
των ατόμων στον επαγγελματικό χώρο αποτελεί η επένδυση σε ανθρώπι-
νο κεφάλαιο, η οποία συνίσταται στην δια βίου μάθηση και κατάρτιση για 
την απόκτηση νέων μεθοδολογικών, οργανωτικών και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων. (Γιαβρίμης, κ.α., 2009)

Το νέο πρότυπο της εκπαιδευτικής πολιτικής βασίζεται σε ένα πιο εξα-
τομικευμένο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο καθιστά το άτομο υπεύθυνο 
για την προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη μέσω της συνεχούς 
απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η εκπαίδευση 
καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας, 
στην ενσωμάτωση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση στη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής. (Γιαβρίμης, κ.α., 2009:81-101)

Επιπλέον, στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές 
ροές, στόχο της εκπαίδευσης αποτελεί η καλλιέργεια της εθνοπολιτιστι-
κής ταυτότητας των μαθητών, η προετοιμασία τους για την ενεργή συμμε-

4.   Καζαμίας, Α. (1983), σελ. 65 στο Μπουζάκης Σ., (1989). Σύγχρονα Παιδαγωγικά και 
Εκπαιδευτικά Προβλήματα, Gutenberg, Aθήνα.
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τοχή στην κοινωνία της γνώσης, η γνωριμία και η αποδοχή της διαφορετι-
κής κουλτούρας και η αλλαγή των προηγούμενων αντιλήψεων σχετικά με 
τη διαφορετικότητα. (Χουρδάκης & Καραγιώργος, 19995; Παπαχρήστου, 
2007; Γιαβρίμης, κ.α., 2009)

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(2014) οι κύριοι άξονες του Νέου Σχολείου είναι η αναβάθμιση της ποι-
ότητας της εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 
Συγκεκριμένα, ως κύριοι στόχοι του σχολείου του 21ου αιώνα ορίζονται 
η διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος 
που όχι μόνο επιδέχεται αλλά και δημιουργεί καινοτομία, αξιοποιεί σύγ-
χρονα διδακτικά εργαλεία και ανταποκρίνεται στις διαφοροποιημένες 
ανάγκες των μαθητών, με σκοπό την εξασφάλιση μιας εκπαίδευσης δη-
μιουργικής, καινοτόμας και ανοιχτής στις εξελίξεις της παγκόσμιας γνώ-
σης. (ΥπΔΒΘΜ, 20146)

Κατά τον Adams (1993) στον όρο ποιοτική εκπαίδευση έχουν δοθεί 
πολλοί ορισμοί και ερμηνείες, εκ των οποίων το κυριότερο στοιχείο συ-
νιστά η γνωστική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί τον απώτερο στόχο επί-
τευξης όλων των εκπαιδευτικών πλαισίων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 
Μπαλαρό (2012) η ποιοτική εκπαίδευση θα πρέπει να διέπεται από ένα 
σύνολο βασικών χαρακτηριστικών, τα οποία είναι η παροχή κινήτρων, η 
ανεξαρτησία, η συναισθηματική σταθερότητα, η κοινωνική αλληλεπίδρα-
ση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων πολλαπλής νοημοσύνης και η ανάπτυξη δεξι-
οτήτων σκέψης υψηλής στάθμης. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνάδουν 
με τις βασικές αρχές που διέπουν το Νέο Σχολείο και αποτελούν απαραί-
τητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτι-
κού συστήματος. (Μπαλαρός, 2012:123)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βασικότερο στοιχείο της ποιοτικής διδα-
σκαλίας αποτελεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος κατά την αρχική σχο-
λική σταδιοδρομία του αντιμετωπίζει μια πληθώρα προβλημάτων που τον 
καθιστούν ευάλωτο και δυσχεραίνουν την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού 
του έργου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί καλούνται συνεχώς να αντιμετω-
πίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη συνεχώς με-
ταβαλλόμενη πραγματικότητα και την αναδημιουργία του επαγγέλματος 
τους. (Hargreaves & Fullan, 2000:4) Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν για 
μια ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας του ίδιου 
του εκπαιδευτικού μέσω μιας επαρκούς καθοδήγησης και υποστήριξης 
(mentoring), ώστε να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές προκλήσεις και να εξελιχθεί επαγγελματικά. (Moir, 2003; 
Μπαλαρός, 2012)

5.   Χουρδάκης, Α., Καραγιώργος, Δ. (1999). Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σπουδή 
και διδασκαλία του Πολιτισμού και της Ιστορίας σε αναφορά με την αξιολόγηση του 
υπάρχοντος διδακτικού υλικού και τη διατύπωση βασικών προτάσεων. Στο: Δαμανά-
κης, Μ. (1999). Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, Μελέτη της Επιστημονικής 
επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ε.ΔΙΑ.ΜΕ., Ρέθυμνο.

6.   Διαθέσιμο στο http://www.edulll.gr/?page_id=7
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3.2.3. Η επαγγελματική ανάπτυξη 
Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τους 
Hargreaves & Fullan (1995) είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη γνώσε-
ων και δεξιοτήτων, την αυτογνωσία και την προσαρμογή στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Ο Day (1999) ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη ως «…τις 
φυσικές μαθησιακές εμπειρίες και τις συνειδητές και προγραμματισμέ-
νες δραστηριότητες που προορίζονται ώστε να έχουν άμεσο όφελος για 
το άτομο, την ομάδα ή το σχολείο και οι οποίες συμβάλλουν στην ποιότη-
τα της εκπαίδευσης στην τάξη». (Nicolaea, 2014:719)

Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1999) η επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού συνδέεται με τη βασική εκπαίδευση, την υποδοχή του στο 
σχολείο και την άσκηση του έργου του κατά τη διάρκεια της εκπαιδευ-
τικής του θητείας. Παράλληλα, ο Κατσουλάκης (1999) αναφέρεται στην 
αναγκαιότητα παροχής επαγγελματικής υποστήριξης και συναισθηματι-
κής συνδρομής στους νέους εκπαιδευτικούς, ώστε να αυξηθεί η αίσθη-
σης της επιτυχίας και της σιγουριάς τους κατά την επαγγελματική τους 
θητεία.

Τα τελευταία χρόνια έχει θεμελιωθεί η ανάγκη, τόσο από τους ερευ-
νητές όσο και από τους φορείς της εκπαιδευτικής πολιτικής, να κατανο-
ηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαι-
δευτικών όσον αφορά τη βελτίωση των σχολείων, την αύξηση της ποι-
ότητας των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης. 
(Opfer et al., 2011)

Σύμφωνα με τον Hargreaves (1994), η βελτίωση της ποιότητας των 
σχολείων είναι άμεσα συνυφασμένη με την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, που με τη σειρά της εξαρτάται από την θεσμική ανάπτυξη. 
Επαγγελματική λοιπόν και θεσμική ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο 
του νέου επαγγελματισμού για την προαγωγή της ποιότητας στην εκπαί-
δευση. (Hargreaves, 1994)

Επιπλέον, ο Hargreaves θεωρεί ότι οι επιτυχείς πρακτικές επαγγελμα-
τικής εξέλιξης προϋποθέτουν την ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας 
στο σχολείο, όπου οι εκπαιδευτικοί θα αλληλοβοηθιούνται σε μια μόνιμη 
βάση. Τέλος, ο Huberman (1995) αναφέρεται σε ένα «μοντέλο τέχνης», 
απαραίτητο για την βελτίωση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, καθώς 
και στην αναγκαιότητα επέκτασης των δικτύων τους για και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας τους.

3.2.4. Ο Μέντορας 
Ο θεσμός του μέντορα ως διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ αντιθε-
τικών αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικών λειτουργιών συναντάται ήδη 
από την εποχή του Ομήρου, στο έπος του, Οδύσσεια. Πρόκειται για την 
«μητριαρχική λειτουργία» η οποία συνεπάγεται τη θέσπιση και τη διατή-
ρηση των σχέσεων με βάση την προσωπική φροντίδα, τη συναισθηματι-
κή στήριξη και ανατροφή καθώς και για την «πατριαρχική λειτουργία», η 
οποία στηρίζεται στην καθοδήγηση, τη μετάδοση γνώσεων και την υπο-
στήριξη του προστατευόμενου στη δημόσια σφαίρα. 
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Οι δύο αυτοί ρόλοι έχουν εξελιχθεί και εντοπίζονται εκ νέου τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία ως διαδικασία καθοδήγησης 
(mentoring), η οποία αναφέρεται ουσιαστικά στη διαμεσολάβηση της 
επαγγελματικής μάθησης. Ο μέντορας, ως έμπειρος εκπαιδευτικός, στη-
ριζόμενος στις γνώσεις του και την εμπειρογνωμοσύνη του σε διοικητικά, 
παιδαγωγικά και επαγγελματικά θέματα, εμπλέκεται ουσιαστικά σε μια 
διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ προσώπων και πρακτικής. (Orland-
Barak, 2014)

Ο μέντορας λοιπόν, με την έννοια του έμπειρου εκπαιδευτικού, ο οποί-
ος είναι συνυπεύθυνος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καθο-
δήγηση των νέων εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδακτική πρακτική, δεν 
αποτελεί ένα καινούριο θεσμό. Η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του μέ-
ντορα με τη συμμετοχή έμπειρων καθοδηγητών στην αρχική εκπαίδευση 
και κατάρτιση των εκπαιδευτικών ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 
εβδομήντα, ιδίως στη βόρεια Γερμανία, την Ολλανδία και σε ορισμένες 
σκανδιναβικές χώρες. Το σημείο εκκίνησης για την εξέλιξη αυτή αποτέ-
λεσε η προσπάθεια να συγκεντρωθούν αφενός μεν οι θεωρητικές γνώ-
σεις σχετικά με τη διδασκαλία (θεωρία) και αφετέρου δε οι πρακτικές 
γνώσεις των εκπαιδευτικών (πρακτική). (Vonk et al., 1995:531)

Στη συνέχεια έγινε περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για ένα πρό-
γραμμα σπουδών, το οποίο θα ήταν περισσότερο προσανατολισμένο 
στην πρακτική και το οποίο θα ήταν απόρροια μιας επιτυχημένης συνερ-
γασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των σχολείων. Στο πλαίσιο αυτής 
της συνεργασίας, οι μέντορες ως εκπρόσωποι των σχολείων άσκησαν 
σημαντική επιρροή στον καθορισμό του προγράμματος σπουδών για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το ανανεωμένο ενδιαφέρον για το θε-
σμό του μέντορα προέκυψε λόγω της μη αποτελεσματικής συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων κατάρτισης και των σχολείων, με αποτέλεσμα η κύρια 
ευθύνη για την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να έχει πλέον μετα-
τοπιστεί από τα πανεπιστήμια στα σχολεία. Στην Αγγλία για παράδειγμα, 
όπου το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών, ο έμπειρος εκπαιδευτικός ως μέντορας διαδραματίζει 
ένα πολύ σημαντικό ρόλο που σχετίζεται με την ανανέωση της αρχικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών. (Vonk et al., 1995:532)

Η αναγκαιότητα της καθοδήγησης των εκπαιδευτικών κατά τη διάρ-
κεια της αρχικής τους κατάρτισης βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το πρό-
βλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισμός του θεσμού του 
μέντορα (Mullen, 2012), και ότι η καθοδήγηση αποτελεί μια σύνθετη πρα-
κτική (Kemmis et al., 2014), στην οποία εμπλέκονται διαφορετικές έν-
νοιες, όπως η παροχή συμβουλών, η επίβλεψη, καθοδήγηση και πολλές 
άλλες. (Sundli, 2007) Συγκεκριμένα ο Mullen (2012) αναφέρει: «Ενώ ορι-
σμένοι θεωρητικοί θεωρούν την προπόνηση ως ένα είδος καθοδήγησης 
(mentoring), άλλοι αντιλαμβάνονται βλέπουν το ακριβώς αντίστροφο, 
την καθοδήγηση δηλαδή ως ένα είδος προπόνησης» (Mullen, 2012:9)
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3.3. Οι νέοι εκπαιδευτικοί 

3.3.1.  Οι ανάγκες, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν οι νέοι εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα 

Η επαγγελματική ταυτότητα, εξέλιξη και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, 
όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι συνυφασμένες 
με τρεις φάσεις, τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την υποδοχή 
τους στο σχολείο ως νεοδιόριστων και την άσκηση του έργου τους κατά 
τη διάρκεια της επαγγελματικής τους θητείας. Ουσιαστικά, πρόκειται για 
διαδικασίες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλεξαρτώμε-
νες, εκ των οποίων, η δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει την επαγ-
γελματική ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού, αποτελεί το συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στη βασική του εκπαίδευση και στην άσκηση του έργου του. 
(Μαυρογιώργος, 1999:100-101)

Σύμφωνα με πάρα πολλούς ερευνητές τα πρώτα χρόνια της επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών θεωρούνται κρίσιμα ως προς 
την διαμόρφωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 
Η Ανθοπούλου, (1999) ως κύριους τομείς στους οποίους εστιάζονται οι 
κυριότερες ανάγκες των νέων εκπαιδευτικών αναφέρει την καθοδήγηση 
για τον τρόπο διδασκαλίας, τη συμβουλευτική αξιολόγηση της διδασκα-
λίας, τη συναδελφικότητα, τον καθορισμός και την επίτευξη των στόχων, 
καθώς και την επιμόρφωση. (Ανθοπούλου, 1999:49)

Ο Κατσουλάκης (1999) κάνει λόγο για τις αρχικές ανησυχίες των εκ-
παιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με τη διατήρηση της πειθαρχίας στην 
τάξη, την ενημέρωση γύρω από τις καινοτομίες του αναλυτικού προγράμ-
ματος, την αντιμετώπιση των ατομικών διαφορών και μαθησιακών δυ-
σκολιών των μαθητών, την γενικότερη οργάνωση του μαθήματος, την αξι-
ολόγηση, τη διαχείριση του χρόνου, τις σχέσεις με τους γονείς, τους συ-
ναδέλφους, το διευθυντή και το σύλλογο. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι νέοι 
εκπαιδευτικοί υιοθετούν σταδιακά μια νοοτροπία επιβίωσης προκειμένου 
να προσαρμοστούν στην αντίξοη πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζε-
ται από πληθώρα προβλημάτων και δυσλειτουργιών, όπως μη λειτουργικά 
σχέδια μαθημάτων, απείθαρχοι μαθητές, αρνητική κριτική από γονείς και 
συναδέλφους. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στους νέους εκπαιδευτικούς ανατίθενται από 
την αρχή πλήρη καθήκοντα, δίχως να προηγείται μια περίοδος προσαρ-
μογής και αφομοίωσης. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν τις 
μεγαλύτερες και δυσκολότερες τάξεις, καθώς και μια ποικιλία γνωστικών 
αντικειμένων και επιπλέον δραστηριοτήτων, εφόσον οι αρχαιότεροι συ-
νάδελφοι έχουν κατοχυρωμένο το δικαίωμα του μειωμένου ωραρίου και 
της ανάληψης λιγότερων καθηκόντων. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα 
την απομόνωση, την έλλειψη της αυτοεκτίμησης, τη ρουτίνα και το συ-
ντηρητισμό εκ μέρους των νέων εκπαιδευτικών, εφόσον υπόκεινται σε 
μια συνεχή συμμόρφωση και σε έναν συμβιβασμό σε τυποποιημένους 
ρόλους. (Κατσουλάκης, 1999:240)
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Οι Sacks & Brady (1985), σε μια έρευνα που διεξήγαγαν σε 602 πρω-
τοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, διαπίστωσαν ότι το 24% εκδήλωσαν 
την ανάγκη για ηθική υποστήριξη, καθοδήγηση και αξιολόγηση της πο-
ρείας τους από κάποιο σύμβουλο, το 20% για θέματα πειθαρχίας, το 18% 
για τον προγραμματισμό της ύλης και το σχεδιασμό του μαθήματος και το 
15% για θέματα σχολικής ρουτίνας. 

Επιπλέον, κατά τον Lortie (1975), το 93% του άγχους των νέων εκ-
παιδευτικών οφείλεται στην έλλειψη πείρας, εξειδικευμένης γνώσης και 
τη σύγχυση όσον αφορά τους επιδιωκόμενους στόχους. Διαπιστώθηκε 
επίσης, ότι το 92% των πρωτοδιοριζόμενων επιθυμεί επαγγελματική αυ-
τονομία και αρνείται να καταφύγει στη βοήθεια των πιο έμπειρων συνα-
δέλφων. (Ανθοπούλου, 1999:50)

Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολ-
λές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου διδασκαλίας, που 
σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος σπου-
δών, τη διεξαγωγή αξιολογήσεων, την ενθάρρυνση των μαθητών, καθώς 
και τη διαχείριση των συμπεριφορών και των διαφορών τους. (Veenman, 
1984; Roehrig et al., 2002) Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί επωμίζονται με-
γάλες ευθύνες σχετικά με την πρόοδο και τα επιτεύγματα των μαθητών 
τους, γεγονός που τους εξαναγκάζει να γίνουν «αποδοτικοί» σε πολύ μι-
κρό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, την παρουσία έντονου 
στρες και άγχους, που προέρχεται από την διαχείριση της διδασκαλίας 
στην τάξη με την παράλληλη πίεση για την υπεροχή των μαθητών τους. 
(Roehrig et al., 2008)

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, οι νέοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δι-
ανύουν τα δύο πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους θητείας, χαρα-
κτηρίζονται από ελλείψεις σε γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Δίχως 
την υποστήριξη και καθοδήγηση από τους εμπειρότερους συναδέλφους 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποθαρρυνθούν και να απογοητευτούν. (See, 
2014) Ουσιαστικά, κατά τον πρώτο χρόνο της σταδιοδρομίας τους, έρ-
χονται αντιμέτωποι με μια «σοκαριστική» πραγματικότητα, εφόσον η πα-
νεπιστημιακή τους μόρφωση δεν συνάδει με την καθημερινή πρακτική. 
(Veenman, 1984; Fantilli & McDougall, 2009; Hobson et al., 2009; See, 
2014)

Παράλληλα, τα πρώτα χρόνια διδασκαλίας των νέων εκπαιδευτικών 
θεωρούνται πολύ κρίσιμα, εφόσον, παρόλο τον μεγάλο ενθουσιασμό που 
επιδεικνύουν, αντιμετωπίζουν πολλές ευθύνες αναφορικά με τους παλιό-
τερους εκπαιδευτικούς και βιώνουν έντονη απογοήτευση που σχετίζεται 
με τους πιο αδύναμους μαθητές και τις μεγαλύτερες τάξεις. Επιπρόσθε-
τα, οι νέοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά 
την καθημερινή διδασκαλία, που σχετίζονται με την προετοιμασία των 
υλικών, τη διαχείριση της τάξης και τον υπόλοιπο φόρτο εργασίας. (Moir, 
2003; See, 2014)

Οι νέοι εκπαιδευτικοί, έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα προκλή-
σεων και πιέσεων που σχετίζονται με τις τοπικές, διεθνείς εξελίξεις και 
κοινωνικές εξελίξεις καθώς και την ραγδαία τεχνολογική και επιστημονι-
κή ανάπτυξη. (Σοφού & Διερωνίτου, 2015) Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση, 
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η πολυπολιτισμικότητα και η αυξανόμενη απαίτηση για την ενίσχυση της 
ποιοτικής εκπαίδευσης και την προώθηση της καινοτομίας αποτελούν επι-
πλέον ενδείξεις της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, που οι εκπαιδευ-
τικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν. (See, 2014; Nicolaea, 2014) Εξάλλου, 
σύμφωνα με τους Achinsteina & Athanases (2005) οι νέοι εκπαιδευτικοί 
δεν χαρακτηρίζονται από ετοιμότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση της 
πολιτισμικής και γλωσσικής διαφορετικότητας στο σχολείο. (Achinsteina 
& Athanases, 2005)

Ειδικότερα, όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι πρωτοδιο-
ριζόμενοι εκπαιδευτικοί, με την είσοδό τους στο σχολείο, καλούνται να 
αντιμετωπίσουν πληθώρα προβλημάτων, που σχετίζονται με την κακή κτι-
ριακή κατάσταση των σχολείων, την έλλειψη εξοπλισμού, το μεγάλο αριθ-
μό μαθητών ανά τμήμα, την κάλυψη της διδακτέας ύλης, τις μαθησιακές 
δυσκολίες και ιδιαιτερότητες των μαθητών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, 
ότι σημαντικό ρόλο στην απογοήτευση και χαοτική κατάσταση του νέου 
εκπαιδευτικού διαδραματίζει η αδράνεια κάποιων συναδέλφων, οι οποίοι, 
όντας «εφησυχασμένοι» ή «εξασφαλισμένοι» συντελούν ακόμη περισσό-
τερο στην ισοπέδωση του επαγγέλματος και στη μετατροπή του σε μια 
διαδικασία ρουτίνας. (Ανθοπούλου, 1999:194)

Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται να σχετίζεται με την έλλειψη ικανο-
ποίησης των νέων εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους είναι οι μειωμέ-
νες οικονομικές απολαβές, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την έλλειψη 
θαυμασμού και αίγλης που προηγουμένως απολάμβαναν οι εκπαιδευτικοί 
από τον κοινωνικό τους περίγυρο. (Ξωχέλλης, 1990:58) Αντιθέτως, το έργο 
τους δεν αναγνωρίζεται ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται ως «υποβαθμι-
σμένο», «παρακατιανό», «ξεφτισμένο», «ηθικά και οικονομικά αποτελμα-
τωμένο» και «ανυπόληπτο». (Φρειδερίκου & Φολερού-Τσερούλη, 1991:64)

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων και δυσκολιών στα οποία εκτίθε-
νται, ένα υψηλό ποσοστό των νέων εκπαιδευτικών τείνουν να εγκατα-
λείψουν το επάγγελμα, ενώ εκείνοι που παραμένουν υπόκεινται σε με-
γάλη ψυχολογική φθορά, απογοήτευση, ανασφάλεια, ψυχική και σωμα-
τική κούραση, αναποτελεσματικότητα, (Richter et al., 2013; Ανθοπούλου, 
1999) παθητικότητα, πνευματική στατικότητα και επανάπαυση λόγω της 
εξασφάλισης της μονιμότητας. (Ανθοπούλου, 1999)

Δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί από το γενικότερο σκηνικό, η έλευ-
ση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο 
και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η μείωση των δαπανών για την 
παιδεία, οι περικοπές μισθών, η σημαντική μείωση διορισμών, η απου-
σία μηχανισμών υποδοχής των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, η αύξηση 
των μαθητών ανά τμήμα, η αύξηση του υποχρεωτικού ωραρίου, η μείωση 
προμηθειών για υλικοτεχνική υποδομή και η αδυναμία συντήρησης της 
ήδη υπάρχουσας αποτελούν στοιχεία που δρουν ανασταλτικά στην επι-
τυχή ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, τα παραπάνω εμπόδια 
περιορίζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το επάγγελμά τους, 
συντελούν στην αύξηση του άγχους τους, μειώνουν την ποιότητα του 
έργου τους και τελικά δυσχεραίνουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 
(Ντούρου, 2014)
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3.3.2.  Παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή ένταξη των 
νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα 

Η ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο σχολικό οργανισμό είναι 
συνυφασμένη με τη διαδικασία υποδοχής και αρχικής στήριξης τους, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και τα προβλήματά κατά 
την πρώιμη φάση της σταδιοδρομία τους. Μέσα από τη συγκεκριμένη 
διαδικασία επιτυγχάνεται η παροχή βοήθειας στον νεοδιόριστο, όπως η 
ενημέρωση, η υποστήριξη, η γνωριμία με το προσωπικό, το αίσθημα του 
ανήκειν, η διευκρίνιση των υποχρεώσεων καθώς και η απόδειξη ότι η πα-
ρουσία του εκτιμάται. (Ανθοπούλου, 1999:48)

Σύμφωνα με τον Wong (2004) η εξασφάλιση της καλύτερης ποιότη-
τας διδασκαλίας επιτυγχάνεται με δομημένα, διαρκή και εντατικά προ-
γράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων εκπαιδευτικών, για την 
οργάνωση των οποίων ευθύνονται κυρίως οι διευθυντές των σχολικών 
μονάδων. Μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα οι νεοδιόριστοι εκ-
παιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να παρατηρούν τους συναδέλφους τους, 
να καθοδηγούνται, να είναι μέρος δικτύων και ομάδων μελέτης, να ανα-
πτύσσονται και να μαθαίνουν να σέβονται το έργο των άλλων. (Wong, 
2004)

Η ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών σχετίζεται με την παροχή 
επαγγελματικής και συναισθηματικής υποστήριξης μέσω οργανωμένων 
δραστηριοτήτων, που παρέχονται κατά τα δύο πρώτα χρόνια της σταδιο-
δρομίας τους. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες υποστήριξης στοχεύουν 
στον προσανατολισμό και την ενσωμάτωση του πρωτοδιοριζόμενου στο 
επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής κοινότητας, στην 
καλλιέργεια παιδαγωγικών δεξιοτήτων και επιστημονικών γνώσεων, στην 
ψυχολογική και προσωπική υποστήριξή του, στην ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κού ήθους και στάσεων, όπως ο στοχασμός, η αυτοκριτική, η αυτοδέ-
σμευση και η συνεργασία. (Κατσουλάκης, 1999:541)

Οι σημαντικότερες δράσεις που σχετίζονται με τα προγράμματα έντα-
ξης των νέων εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν διάφορες μορφές έντυπης 
πληροφόρησης, συναντήσεις με τους διευθυντές και τους προϊσταμέ-
νους, σεμινάρια, παρακολούθηση υποδειγματικών διδασκαλιών, διαγνω-
στική αξιολόγηση, συνεργασία μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών, συναι-
σθηματική υποστήριξη, προσφορά βοήθειας από τα κέντρα στήριξης, ει-
δικές ρυθμίσεις για τη μείωση καθηκόντων, καθώς και τακτικές συναντή-
σεις των νέων εκπαιδευτικών μεταξύ τους. (Κατσουλάκης, 1999:242-245)

Οι κυριότεροι παράγοντες που ευθύνονται για την οργάνωση δραστη-
ριοτήτων καθοδήγησης και υποστήριξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτι-
κών συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή τους ένταξη στον σχολικό οργανι-
σμό είναι οι κεντρικές υπηρεσίες, οι περιφερειακές διευθύνσεις, η πα-
νεπιστημιακή κοινότητα, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και ο νεοδιόριστος 
εκπαιδευτικός. (Κατσουλάκης, 1999:247-248)

Παρόλο που στη χώρα μας δεν έχουν εφαρμοστεί προγράμματα έντα-
ξης των νέων εκπαιδευτικών, εντούτοις, έχουν δοκιμαστεί και αναπτυχθεί 
πολλά καθοδηγητικά προγράμματα σε πολλά μέρη του κόσμου. Σύμφωνα 
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με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο θεσμός του μέντορα αποτελεί ένα χαρακτη-
ριστικό είδος προγράμματος για την υποστήριξη της αρχικής προετοιμα-
σίας και κατάρτισης των εκπαιδευτικών καθώς και για την επαγγελματι-
κής τους ανάπτυξη. (Hobson et al, 2009)

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει την αναγκαιότητα και αποτελεσμα-
τικότητα του συγκεκριμένου θεσμού όσον αφορά την υποστήριξη της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων εκπαιδευτικών, της ποιότητας της 
διδασκαλίας τους, τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής και της ευημε-
ρίας τους. (Hobson et al, 2009; Alhijaa & Freskob, 2010; Richter et al, 
2013) Συγκεκριμένα, έχει καταγραφεί ένα ευρύ φάσμα οφελών όπως η 
απουσία των αισθημάτων απομόνωσης, η αυξημένη αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση και η βελτίωση της ικανότητας του αναστοχασμού και της 
επίλυσης προβλημάτων. (Hobson et al, 2009)

Κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη της καθοδήγησης σχετίζονται 
με την παροχή συναισθηματικής και ψυχολογικής υποστήριξης, που με τη 
σειρά της ευθύνεται για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων εκπαι-
δευτικών, την αναπτέρωση του ηθικού τους και την αύξηση της ικανοποί-
ηση από την εργασία τους. Αναφέρεται επίσης ο αντίκτυπος του θεσμού 
του μέντορα όσον αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων εκπαι-
δευτικών, κυρίως για τις δεξιότητες συμπεριφοράς και διαχείρισης της 
τάξης καθώς και την ικανότητα να διαχειριστούν το χρόνο και τον φόρτο 
της εργασίας. Γενικότερα, τα συγκεκριμένα προγράμματα φαίνεται να δι-
αδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των νέων εκπαι-
δευτικών, εφόσον προάγουν τη συνεργασία και τους ωθούν να προσαρ-
μοστούν στους κανόνες, τα πρότυπα και τις προσδοκίες που συνδέονται 
με τη διδασκαλία. (Hobson et al, 2009)

3.4. Καθοδήγηση (mentoring) και διαπολιτισμικότητα  

3.4.1.  Η συμβολή των προγραμμάτων καθοδήγησης (mentor-
ing) σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια 

Σε χώρες οι οποίες κυριάρχησε έντονος ο πολυπολιτισμικός χαρακτή-
ρας, περιλαμβανομένης και της ελληνικής κοινωνίας λόγω των μεγάλων 
μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, επιχειρήθηκαν διάφορες προ-
σεγγίσεις (αφομοιωτική, ένταξης, πολυπολιτισμική, αντιρατσιστική) για 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των εθνοπολιτισμικών 
ομάδων, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η διαπολιτισμική. (Πα-
παχρήστου, 2007)

Σε μια προσπάθεια απόδοσης κάποιων βασικών ορισμών, η πολυπολυ-
τισμικότητα θα μπορούσε να οριστεί ως «μια ευρεία κατασκευή, που όχι 
μόνο είναι σχετική με όλες τις πολιτισμικές ομάδες (με βάση το φύλο, τη 
φυλή, την τάξη, την εθνικότητα, την ηλικία, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, και την σωματική ικανότητα), αλλά και σέβεται την πο-
λυπλοκότητα όλων των ανθρώπων με βάση τις διαστάσεις της προσωπι-
κής τους ταυτότητας». (Arrendondo et al, 1993:2) Η πολυπολιτισμική κα-
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θοδήγηση είναι «η καθοδήγηση των ατόμων από διαφορετικά πολιτιστικά 
υπόβαθρα, από πληθυσμούς οι οποίοι, παραδοσιακά, δεν εκπροσωπού-
νται επαρκώς και από διάφορες γνωστικές προσεγγίσεις». (Rodriguez, 
1995:70)

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα προγράμματα mentoring απο-
τελούν ένα σημαντικό μέσο υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών για 
την αντιμετώπιση διαφορετικότητας και της ισότητας και για το λόγο αυτό 
έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την διεξαγωγή τους σε όλο τον κόσμο. 
Συγκεκριμένα, η Feiman-Nemser (2001b), καθόρισε τις αρχές της εκπαι-
δευτικής καθοδήγησης, οι οποίες αφορούν την επικέντρωση στους μα-
θητές και τα προβλήματα τους, την ανίχνευση της σκέψης των αρχάριων, 
την αμεσότητα και την εύρεση τρόπων για την προαγωγή της παραγωγι-
κής σκέψης. (Feiman-Nemser, 2001b)

Σύμφωνα με τους Achinstein & Athanases (2005) οι νέοι εκπαιδευ-
τικοί τοποθετούνται δυσανάλογα σε τάξεις με μαθητές διαφορετικού 
χρώματος, από χαμηλού εισοδήματος οικογένειες, και με διαφορετικές 
γλωσσικές ικανότητες. Για τους εκπαιδευτικούς αυτούς, η υποστήριξη εί-
ναι ακόμα πιο κρίσιμη, εφόσον οι μαθητές στις τάξεις τους κινδυνεύουν 
να υποβαθμιστούν, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να απελπιστούν λόγω της δυ-
σαρέσκειας από την εργασία τους και να εγκαταλείψουν το επάγγελμα 
νωρίς. Για τους παραπάνω λόγους, το έργο της προετοιμασίας και υπο-
στήριξης των εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή με μαθητές από δι-
αφορετικά περιβάλλοντα, έχει προκαλέσει ευρέως το ενδιαφέρον των 
προγραμμάτων mentoring, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις εν 
λόγω ανάγκες των εκπαιδευτικών. (Achinstein & Athanases, 2005:844)

Κατά τον Krummel, (2013) αρκετές μελέτες τονίζουν την ανάγκη πα-
ρουσίας τριών βασικών παραγόντων για την προετοιμασία και υποστή-
ριξη των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διαχείριση της διαφορετικότη-
τας. Πρόκειται για την επαγγελματική πρακτική αυτο-στοχασμού (self-
reflection), σύμφωνα με την οποία τα άτομα στοχάζονται σχετικά με τις 
εμπειρίες τους, τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Ο δεύτερος παράγοντας 
σχετίζεται με τη μάθηση (service-learning), που προκύπτει μέσω της διδα-
σκαλίας σε μια πολυπολιτισμική τάξη. Η έκθεση των εκπαιδευτικών σε τά-
ξεις, που αντανακλούν τη διαφορετικότητα, συντελεί στην καταπολέμηση 
της ανίας και της πλήξης τους και στην αποκόμιση σημαντικών εμπειριών 
από την εφαρμογή στην καθημερινή πρακτική. (Krummel, 2013:3)

Ο τρίτος παράγοντας αφορά την καθοδήγηση από κάποιον μέντορα 
(mentoring) και τη μοντελοποίηση, οι οποίες είναι απαραίτητες πρακτικές 
για την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών, εφόσον συντελούν στην αλ-
λαγή των προηγούμενων αντιλήψεών τους σχετικά με τη διαφορετικότη-
τα. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Tellez, (2008), οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
είχαν δεχθεί βοήθεια και ενθάρρυνση από τους μέντορες, όσον αφορά 
την υιοθέτηση στρατηγικών και την παροχή υλικού, μπόρεσαν να αντα-
ποκριθούν με μεγαλύτερη επιτυχία στις πολυπολιτισμικές τάξεις.( Tellez, 
2008) 

Η κατάλληλη πολυπολιτισμική συμπεριφορά προϋποθέτει τη χρήση 
μιας γλώσσας ειδικής, χωρίς αποκλεισμούς, έμμεσης και άμεσης που 
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ταυτόχρονα εμπεριέχει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν στο γεγονός ότι η υιοθέτη-
ση τέτοιων πολυπολιτισμικών πρακτικών, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι 
αποκτούν από την παρατήρηση των μεντόρων, μπορούν να αποβούν 
πολύ επωφελείς και χρήσιμες για τη διαχείριση της διαφορετικότητας. 
(Krummel, 2013)

Οι Chung et al, (2007) διερεύνησαν τις σχέσεις mentoring μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών μέσα από μια πολυπολιτισμική προοπτι-
κή. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, τα βασικότερα στοιχεία, που προέ-
κυψαν από τις τρεις φυλετικές ομάδες που εξέτασαν, (Αφρικανούς-Αμε-
ρικανούς, Ασιάτες-Αμερικανούς, Λατίνους-Αμερικανούς) σχετίζονταν 
με την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και το σεβασμό, στον εκπαιδευτικό, 
το μαθητή και τον καθοδηγητή αντίστοιχα. Επιπλέον, και οι τρεις ομάδες 
ανέφεραν ότι η παρουσία ενός μέντορα, με ευαισθησία και πολιτισμικές 
ικανότητες, θα μπορούσε να αποβεί πολύ χρήσιμη και να προσθέσει ειδι-
κότερο βάρος στην άποψη ότι τα πολιτισμικά ζητήματα παίζουν κρίσιμο 
ρόλο στις σχέσεις mentoring. (Chung et al, 2007:21)

Σύμφωνα με τον Dfes (2004), ο μέντορας μπορεί να διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διαπολιτισμικότατα και ειδικότερα 
σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών μεταναστευτικής 
προέλευσης. Στηριζόμενος στην εμπειρία που διαθέτει, ο μέντορας μπο-
ρεί να αποβεί πολύ χρήσιμος και να παρέχει υποστήριξη τόσο στο επί-
πεδο του σχολείου, όσο και στο επίπεδο των μαθητών και των γονιών. 
Σχετικά με τους μαθητές, θα μπορούσε να συμβάλλει στην προαγωγή της 
γλωσσικής τους ανάπτυξης, να αποτελέσει το σύνδεσμο με την οικογέ-
νεια και γενικότερα να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της επίδοσής 
τους. Επιπλέον, θα μπορούσε να παρέχει καθοδήγηση και στήριξη στους 
εκπαιδευτικούς μέσω των συνδιδασκαλιών και τον προγραμματισμό συ-
ναντήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. (Σχίζα, 2014:127)

Οι Achinstein & Barrett (2004) διαπίστωσαν ότι οι μέντορες μπορούν 
να βοηθήσουν τους αρχάριους να αναδιοργανώσουν τη σκέψη τους όσον 
αφορά τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά πλαίσια, 
καθώς και να αντιμετωπίσουν τα πρακτικά ζητήματα. Αυτό προϋποθέτει 
την υποστήριξη και παροχή συμβουλών στους αρχάριους, όχι μόνο σε 
θέματα που αφορούν τη διαχείριση, αλλά παράλληλα στον προσδιορι-
σμό των ανισοτήτων όσον αφορά την αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητή 
και σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και στην ενδυνάμωση των ανθρωπίνων 
σχέσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων. (Achinstein & Barrett, 2004)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα άτομα είναι πιο πιθανό να ανα-
πτύξουν σχέσεις με άλλους, τους οποίους βλέπουν ως παρόμοιους με 
τον εαυτό τους, εν μέρει, επειδή αισθάνονται άνετα μαζί τους. Εξάλλου, 
τόσο η δημογραφική όσο και η αντιληπτική ομοιότητα μπορεί να επη-
ρεάσει την αναγνώριση και την διαπροσωπική άνεση που με τη σειρά 
τους μπορούν να επηρεάσουν το σχηματισμό μιας σχέσης. Θα μπορούσε 
λοιπόν να υποστηριχθεί ότι οι ομοιότητες όσον αφορά το φύλο και τη 
φυλή, τα οποία είναι εμφανή δημογραφικά χαρακτηριστικά, επηρεάζουν 
τη διαμόρφωση των σχέσεων mentoring και ότι η αντιληπτική ομοιότητα 
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ασκεί ισχυρότερη επίδραση αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες σχέσεις 
mentoring, στις οποίες τα άτομα γνωρίζουν ο ένας τον άλλο καλύτερα. 
(Turban et al, 2002)

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Ortiz-Walters & Fullick, (2015) δύο δια-
προσωπικοί παράγοντες, η αντιληπτική ομοιότητα και η διαπροσωπική 
άνεση, καθώς και τα εσωτερικά κίνητρα, επηρεάζουν τη δέσμευση, την 
ικανοποίηση και την προθυμία ενός μέντορα να καθοδηγήσει και να υπο-
στηρίξει νέους εκπαιδευτικούς διαφορετικού χρώματος. (Ortiz-Walters & 
Fullick, 2015:151)

Στη συνέχεια, η Toppin (2006) εξέτασε τις προκλήσεις και τις εμπει-
ρίες της καθοδήγησης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εργασίας, 
καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τις διασταυρωμένες φυλετικές, δι-
απολιτισμικές και ηλικιακές της σχέσεις, οι οποίες σχετίζονται με διαφο-
ρές στη φυλή, τον πολιτισμό, το φύλο και την ηλικία αντίστοιχα. Με βάση 
τα ευρήματά της, οι παραπάνω σχέσεις μέντορα-καθοδηγούμενου δεν 
μειώνουν την ποιότητα της σχέσης και η παρουσία ενός μέντορα από 
τον κυρίαρχο πολιτισμό θεωρείται ως πλεονέκτημα και θετική εμπειρία, 
εφόσον οι μέντορες είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια στους καθοδη-
γούμενους. (Toppin, 2006)

Σύμφωνα με τη μελέτη της Toppin (2006), τα μεικτά ζευγάρια διαφο-
ρετικής πολιτισμικής προέλευσης μπόρεσαν να οικοδομήσουν μια απο-
δοτική σχέση και να ξεπεράσουν τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια. Τα 
ευρήματα που αποτέλεσαν τα θεμέλια της πολυπολιτισμική αυτής σχέσης 
ταξινομήθηκαν σε έξι τομείς: α. εμπιστοσύνη και σεβασμός, β. προθυμία 
να συμμετέχουν, γ. πολιτισμική κατανόηση, δ. αμοιβαία συμβατότητα και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ε. ανταλλαγή γνώσεων και στ. μοντέλα ρό-
λων και ηγεσία. Η εμπιστοσύνη αναδείχθηκε ως το πρωταρχικό στοιχείο, 
το οποίο έθεσε τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε το mentoring, 
ενώ παράλληλα συνέδεε τα υπόλοιπα πέντε χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, 
σύμφωνα με την μελέτη του Brown (1995), οι μέντορες και οι καθοδηγού-
μενοι αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες στην καθιέρωση και διατήρηση 
των σχέσεων mentoring. (Toppin, 2006)

Σύμφωνα με άλλες έρευνες, οι φυλετικές μειονότητες και οι γυναίκες 
παρουσιάζονται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις άτυπες μορφές 
mentoring και δικτύωσης σε σχέση με τους λευκούς άνδρες, λόγω των 
τριών χαρακτηριστικών που διαθέτουν: α. Και οι δύο ομάδες θεωρούνται 
ως αριθμητικές μειονότητες στο εσωτερικό της κοινωνίας και των οργανω-
τικών δομών εξουσίας, β. Και οι δύο υπόκεινται σε αρνητικά στερεότυπα 
που σχετίζονται με την καταλληλότητα για τα διευθυντικά καθήκοντα και 
γ. Και οι δύο ομάδες διαθέτουν χαρακτηριστικά (φυλή και φύλο) που τις 
εντάσσουν στο κατώτερο επίπεδο αυτής της κοινωνίας. (Toppin, 2006:32)

3.4.2. Διαπολιτισμική Καθοδήγηση (mentoring) 
Οι βασικοί άξονες της διαπολιτισμικής προσέγγισης αποτελούν τη βάση 
πάνω στην οποία στηρίζονται οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής συμ-
βουλευτικής, οι οποίες είναι η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός 
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στην πολιτισμική ετερότητα, καθώς και η εξάλειψη του εθνικιστικού τρό-
που σκέψης και η απαλλαγή από εθνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. 
(Παπαχρήστου, 2007) Κατά τον Das (1995), η πολυπολιτισμική συμβου-
λευτική αφορά «κάθε συμβουλευτική σχέση, όπου ο σύμβουλος και ο 
συμβουλευόμενος ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και 
έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την κοινωνική πραγματικότητα». (Das, 
1995:45)

Σύμφωνα με τον Κάντα (2003) η πορεία μιας σχέσης mentoring σύμ-
φωνα με το μοντέλο της συμβουλευτικής προσέγγισης θα πρέπει να πε-
ριλαμβάνει την αποδοχή των πολιτισμικών προτύπων, τη διάγνωση των 
διάφορων ψυχολογικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών, εκπαιδευτικών 
θεμάτων, την αξιολόγηση και αποδοχή της επίδρασης των πολιτισμικών 
παραγόντων, καθώς και την υλοποίηση της συμβουλευτικής με βάση τη 
συγκεκριμένη πολιτισμική κουλτούρα. (Κάντας, 2003:27)

Σύμφωνα με την Rodriguez (1995) το mentoring σε μια ποικιλόμορφη 
κοινωνία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό για τον 
έλεγχο των περιθωριοποιημένων ή αποκλεισμένων ομάδων. Συγκεκριμέ-
να, μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης είναι δυνατόν να παρακαμ-
φθούν τα μεγαλύτερα ζητήματα που αφορούν διακρίσεις που βασίζονται 
στο ρατσισμό, στο σεξισμό, στις ηλικιακές διακρίσεις και στην ξενοφοβία. 
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι το mentoring σε μια ποικιλόμορφη κοινω-
νία θα απαιτούσε γνώσεις, δεξιότητες, διαφάνεια, δικαιοσύνη, πειθαρχία, 
δέσμευση και θάρρος από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (θεσμικά όργανα, 
ακαδημαϊκοί φορείς, μέντορες, καθοδηγούμενοι). (Rodriguez, 1995)

Οι Lim & Park (2014) διερεύνησαν την εμπειρία που αποκόμισαν οι 
μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τη συμμετοχή τους σε προ-
γράμματα διαπολιτισμικού mentoring. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, οι 
μέντορες ευαισθητοποιήθηκαν και αποκόμισαν θετικές επιδράσεις από 
την επαφή τους με άτομα από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο. Συ-
γκεκριμένα, μπόρεσαν να βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και να 
απελευθερωθούν από τις προϋπάρχουσες προκαταλήψεις ως αντανά-
κλαση της επαφής τους με άλλους πολιτισμούς. 

Επιπρόσθετα, κάποιοι από τους παράγοντες που επηρέασαν τη θετι-
κή έκβαση και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των δύο μελών ήταν 
φροντίδα, η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα, ο προβληματισμός και η 
ενδοσκόπηση, ειδικότερα από την πλευρά των μεντόρων. Γενικότερα, θα 
μπορούσε να ειπωθεί ότι το διαπολιτισμικό mentoring μπορεί να αποτε-
λέσει ένα καλό εργαλείο για την επανεξέταση των βασικών αντιλήψεων 
για άλλους πολιτισμούς, την προώθηση της φυσικής πολυπολιτισμικότη-
τας, και την αύξηση των ικανοτήτων των παιδιών πολυπολιτισμικών οικο-
γενειών. (Lim & Park, 2014)

Οι σύμβουλοι με τη σειρά τους, για να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
της διαπολιτισμικότητας, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες που σχετί-
ζονται με τη «συνειδητοποίηση» του πολιτισμού τους σε σχέση με τους 
άλλους πολιτισμούς, τη γνώση και τις κατάλληλες πληροφορίες για την 
κατανόηση των συμπεριφορών, καθώς και τις κατάλληλες δεξιότητες για 
να επιφέρουν τις αλλαγές στη σωστή κατεύθυνση. Απαραίτητη προϋπό-
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θεση λοιπόν, αποτελεί η εκπαίδευση και επιμόρφωση των συμβούλων να 
διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές, όπως: 

•	 Εκπαίδευση με στόχο την κατανόηση - Κατανόηση των άλλων πο-
λιτισμών, των άλλων ανθρώπων, γυναικών/ανδρών προσφύγων.

•	 Εκπαίδευση με στόχο τη συμπαράσταση - Δραστηριοποίηση για 
όλους τους ανθρώπους που καταπιέζονται, απορρίπτονται και διώ-
κονται από το κοινωνικό μας σύνολο

•	 Εκπαίδευση με στόχο τον πολιτισμικό αλληλοσεβασμό
•	 Εκπαίδευση που δεν ενισχύει εθνοκεντρικούς τρόπους σκέψεων 

και πράξεων. (Παπαχρήστου, 2007:400-407) 

Οι Pedersen & Hernandez, (1997) αναφέρουν τα βασικά χαρακτηρι-
στικά από τα οποία θα πρέπει να διέπεται η επαγγελματική επάρκεια των 
συμβούλων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για την ενημέρωση, τη γνώση 
και τις ικανότητες για την αντιμετώπιση των αναγκών ενός πολυπολιτισμι-
κού πλαισίου, την κατανόηση του πολιτισμικού υπόβαθρου του συμβου-
λευμένου, την αναγνώριση και την αποδοχή των προσωπικών απόψεων, 
γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και την ετοιμότητα του συμβούλου να 
προβαίνει σε απαραίτητες αλλαγές. (Παπαστυλιανού, 2003:32)

Σύμφωνα με τις Sue & Sue, (1990) τα χαρακτηριστικά ενός πολιτισμι-
κά εξειδικευμένου συμβούλου μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριες 
διαστάσεις. Καταρχήν, ένας τέτοιος σύμβουλος θα πρέπει να έχει ενεργό 
ρόλο και επίγνωση όσον αφορά τις απόψεις του σχετικά με την ανθρώπι-
νη συμπεριφορά, τις αξίες, τις προκαταλήψεις και τους προσωπικούς πε-
ριορισμούς. Στη συνέχεια, ένας πολιτισμικά εξειδικευμένος σύμβουλος 
είναι αυτός που καταβάλλει συνεχή και ενεργητική προσπάθεια, ώστε να 
κατανοήσει την κοσμοθεωρία ή τη διαφορετική κουλτούρα των καθοδη-
γούμενων, με σεβασμό και εκτίμηση, χωρίς να διατυπώνει αρνητικές κρί-
σεις. Η τρίτη διάσταση αφορά την ικανότητα ανάπτυξης και εξάσκησης 
κατάλληλων στρατηγικών παρέμβασης και δεξιοτήτων σε συνεργασία με 
τους καθοδηγούμενους οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από διαφορετι-
κά πολιτισμικά περιβάλλοντα. (Sue et al, 1992)

Στη συνέχεια, όσον αφορά τις ικανότητες που απαιτούνται για την 
άσκηση της διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, θα μπορούσαν να ταξινο-
μηθούν επίσης σε τρεις ξεχωριστές διαστάσεις, τις πεποιθήσεις και τις 
στάσεις, τη γνώση, και τις δεξιότητες. Η πρώτη διάσταση σχετίζεται με 
τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των συμβούλων απέναντι στις φυλετικές 
και εθνοτικές μειονότητες, την ανάγκη να ελεγχθούν οι προκαταλήψεις 
και τα στερεότυπα και να αναπτυχθεί ένας θετικός προσανατολισμός 
απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα. Σύμφωνα με τη δεύτερη διάσταση, 
αναγνωρίζεται ότι ο πολιτισμικά εξειδικευμένος σύμβουλος θα π[ρέπει 
να χαρακτηρίζεται από καλή γνώση και κατανόηση της κοσμοθεωρίας 
του, καθώς και από ειδικές γνώσεις και κατανόηση των κοινωνικοπολιτι-
κών επιρροών και των πολιτιστικών ομάδων με τις οποίες συνεργάζεται. 
Η τελευταία διάσταση αφορά τις ειδικές ικανότητες (τεχνικές και στρα-
τηγικές παρέμβασης) που απαιτούνται για την εργασία με μειονοτικές 
ομάδες. (Sue et al, 1992:481)
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Τέλος, ο Nieto (1992) παρουσιάζει μια διαδικασία τριών σταδίων 
για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας. Συγκεκριμένα αναφέρεται 
στην ανάγκη για περισσότερη γνώση (ανάγνωση, παρακολούθηση πο-
λυπολιτισμικών εκδηλώσεων και πλουραλιστικών δραστηριοτήτων), στην 
αντιμετώπιση των προσωπικών προκαταλήψεων και του ρατσισμού και 
τρίτον, στην εστίαση της πραγματικότητας από ποικίλες οπτικές γωνίες. 
(Rodriguez, 1995:75)

3.5.  Ερευνητικά δεδομένα της καθοδήγησης (men-
toring) 

Ο θεσμός του μέντορα, όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενο κε-
φάλαιο, ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα σε 
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Πληθώρα ερευνών έχουν αναδείξει την ση-
μαντικότητα του εν λόγω θεσμού, ο οποίος αποτελεί μια βασική υποστη-
ρικτική στρατηγική για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών στο χώρο της 
νέας εργασίας. Αναφορικά με τον ελληνικό χώρο, αξίζει να σημειωθεί 
ότι έως σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία επίσημα προγράμματα 
mentoring. 

Ο θεσμός του μέντορα, όπως προαναφέρθηκε και σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του εβδομήντα σε 
πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Πληθώρα ερευνών έχουν αναδείξει την ση-
μαντικότητα του εν λόγω θεσμού, ο οποίος αποτελεί μια βασική υποστη-
ρικτική στρατηγική για την προσαρμογή των εκπαιδευτικών στο χώρο της 
νέας εργασίας. Αναφορικά με τον ελληνικό χώρο, αξίζει να σημειωθεί ότι 
έως σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία επίσημα προγράμματα καθο-
δήγησης (mentoring).

Στα προηγούμενα κεφάλαια έχει γίνει αναφορά σε διάφορες έρευ-
νες που σχετίζονται με θέματα όπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα, (Lortie, 1975; Sacks & Brady, 
1985) τους στόχους της καθοδήγησης, (Glazerman et al, 2008; Stanulis & 
Flodén, 2009) την εκπαίδευση και τις ικανότητες του μέντορα, (Evertson 
& Smithey, 2000) τις σχέσεις μέντορα – καθοδηγούμενου, (Bradburya & 
Koballa, 2008; Crasborn et al, 2011) καθώς και την καθοδήγηση και δια-
πολιτισμικότητα. (Brown, 1995; Achinstein & Barrett, 2004; Toppin, 2006; 
Chung et al, 2007; Tellez, 2008; Lim & Park, 2014)

Στη συνέχεια, παρατίθενται κάποιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στη 
χώρα μας, κατά το χρονικό διάστημα 2007 – 2014 (συμπεριλαμβανομέ-
νης και της γκρίζας βιβλιογραφίας) και αφορούν θέματα που σχετίζονται 
κυρίως με την εφαρμογή του εν λόγω θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

Ο Μπούγλας, (2007) διερεύνησε το ρόλο του μέντορα και τη συμβο-
λής του στην εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 
πρακτικής τους άσκησης. Τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας, η οποία δι-
ενεργήθηκε σε ένα δείγμα 17 συνεργαζόμενων για την πρακτική άσκηση 



240

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

εκπαιδευτικών από δύο πανεπιστημιακά τμήματα, αποκάλυψαν ότι ο μέ-
ντορας μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών 
και στην επιτυχία της πρακτικής άσκησης, με την προϋπόθεση, όμως, ότι 
θα έχει την κατάλληλη εκπαίδευση για το ρόλο του, ότι η πρακτική άσκη-
ση δε θα αντιμετωπίζεται ως δεύτερης κατηγορίας δραστηριότητα στα 
προγράμματα σπουδών των υποψήφιων εκπαιδευτικών και ότι το σχολείο 
θα έχει δραστήριο και ενεργητικό ρόλο σ’ αυτή. (Μπούγλας, 2007) 

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2010) 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Θεσμό του Μέντορα νεοδιοριζόμενου 
εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν απόψεις και προτάσεις (354 
σχόλια) από συνολικά 6 φορείς και 235 μεμονωμένα άτομα (Πανεπιστη-
μιακά τμήματα, ιδιωτικοί σύλλογοι και φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, ο θεσμός του μέντορα 
κρίνεται αναγκαίος για την κάλυψη των αναγκών των νέων εκπαιδευτι-
κών, οι οποίοι θα πρέπει να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν την 
παιδαγωγική, παιδοψυχολογία, διδακτική, σχεδιασμό του μαθήματος με 
τη χρήση των Τ.Π.Ε, καθώς και να συμμετέχουν σε πρακτικές ασκήσεις. 
Γενικότερα, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμφωνούν ότι ο 
θεσμός του μέντορα είναι σημαντικός, αλλά τονίζουν το γεγονός ότι θα 
πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην επιλογή των κριτηρίων με βάση τα 
οποία θα επιλέγονται και στον ρόλο που θα επιτελούν. (ΥπΔΒΘΜ, 20107) 

Οι Angelides & Mylordou (2011) θέλησαν να αναδείξουν τον τρόπο 
που η μεντορική σχέση δύο καθηγητών οδήγησε στην παροχή μιας πιο 
αλληλέγγυας εκπαίδευσης, όχι μόνο όσον αφορά τους δύο καθηγητές 
που εμπλέκονταν στη σχέση καθοδήγησης, αλλά και το σχολείο γενι-
κότερα. Η ανάλυση των δεδομένων, η οποία στηρίχθηκε σε 10 ποιοτικά 
δεδομένα από ένα σχολείο στην Κύπρο, οδήγησε στους παρακάτω δύο 
ισχυρισμούς: α) η σχέση καθοδήγησης βοήθησε τους αρχάριους να βελ-
τιώσουν την πρακτική τους και να αυξήσουν τη συμμετοχή των φοιτητών, 
και β) η σχέση καθοδήγησης συντέλεσε στην ανάπτυξη της συνεργασίας 
μεταξύ του μέντορα και του αρχάριου και στην ανάπτυξη του ομαδικού 
πνεύματος. (Angelides & Mylordou, 2011) 

Στη συνέχεια ο Βασιλειάδης (2012) θέλησε να διερευνήσει τις από-
ψεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της διαβούλευσης (ΥπΔΒΘΜ, 2010) 
σχετικά με το θεσμό του μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού, 
ειδικότερα όσον αφορά τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα καθήκοντα, 
τη διάρκεια και το περιεχόμενο της μεντορικής σχέσης. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός νιώθει την 
ανάγκη να υποστηριχθεί από έναν πιο έμπειρο συνάδελφό του, ο οποίος 
θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακές κυρίως δεξιότητες. Ο μέντορας, 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες αξίες και αρχές και την 
κατάλληλη εκπαίδευση ώστε μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της κα-
θοδήγησης των νέων εκπαιδευτικών. (Βασιλειάδης, 2012) 

7.   Διαθέσιμο στο http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/ 
2011/01/mentor_final.pdf
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Ο Λασκαράκης (2012) διερεύνησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμβολή του μέντορα στην επαγγελ-
ματική ανάπτυξη τόσο του νεοεισερχόμενου εκπαιδευτικού όσο και του 
ίδιου του μέντορα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας, 
που βασίστηκε σε συνεντεύξεις με είκοσι εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης, η καθοδήγηση μπορεί να προ-
σφέρει μια πολύτιμη στήριξη τόσο στον τομέα της προσωπικής όσο και 
της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων εκπαιδευτικών. Αξίζει ωστόσο 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα εξής σημεία: α. τον τρόπο επιλογής 
των μεντόρων, β. τα προσόντα και την εκπαίδευσή τους, γ. το πλαίσιο, το 
περιεχόμενο και τις στρατηγικές που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια 
της καθοδήγησης. (Λασκαράκης, 2012) 

Η Μακροπούλου (2013) θέλησε να αναδείξει τις απόψεις των έμπει-
ρων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνονται το μεντορισμό ως υποστηρικτική δομή των 
αρχάριων, καθώς και την στάση τους απέναντι στην εισαγωγή του θεσμού 
στα ελληνικά σχολεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ποιοτικής έρευνας 
που διεξήγαγε σε σχολεία του Νομού Λάρισας, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί 
αποδέχονται το ρόλο του μέντορα για την υποστήριξη της συναισθημα-
τικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των αρχάριων και θεωρούν ότι οι 
μέντορες με τη σειρά τους θα πρέπει να εφαρμόζουν μια μεγάλη ποικιλία 
από πρακτικές για την επίτευξη των σκοπών της καθοδήγησης. (Μακρο-
πούλου, 2013)

Η Ραβανίδου (2013) εξέτασε τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στο θεσμό του μέ-
ντορα. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε σε 
δέκα εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκάλυψαν τόσο τη θετι-
κή στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στον εν λόγω θεσμό, όσο και την 
καχυποψία τους απέναντι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκρι-
μένα επιθυμούν την υποστήριξη από κατάλληλα καταρτισμένους και αξι-
οκρατικά επιλεγμένους μέντορες, οι οποίοι όμως δεν θα σχετίζονται με 
το έργο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. (Ραβανίδου, 2013) 

Οι Frydaki και Mamoura, (2014) σε σχετική έρευνά τους, θέλησαν να 
αποκαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο η επαγγελματική ανάπτυξη του 
μέντορα και των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να συμβεί σε ένα πλαίσιο 
καθοδήγησης μέσω του μετασχηματισμού των πρακτικών γνώσεων τους. 
Η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από πέντε μέντο-
ρες σε ένα ελληνικό γυμνάσιο κατά την περίοδο 2010-2011, διερευνά το 
πώς πέντε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχουν 
σε ένα πρόγραμμα καθοδήγησης (mentoring), έρχονται να μετατρέψουν 
ή να διαπραγματευτούν τις προηγούμενες αντιλήψεις τους για τη διδα-
σκαλία, τη μάθηση, και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων αποκάλυψαν τη δυνατότητα μετα-
σχηματισμού της καθοδήγησης, καθώς και τα τέσσερα είδη των συνυ-
φασμένων εμπειριών της καθοδήγησης που επηρεάζουν τις διαδικασί-
ες μετασχηματισμού της γνώσης των μεντόρων: οι καινοτόμες ιδέες / 
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πρακτικές που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στις τάξεις, ερωτήματα 
σχετικά με το» πώς « και το «γιατί» της διδακτικής των μεντόρων, η δημι-
ουργίας μιας άτυπης εκπαιδευτικής κοινότητας μεντόρων και η παρουσία 
ενός συναδέλφου που έχει ήδη αναπτύξει μια στάση- προβληματισμό. 
(Frydaki & Mamoura, 2014)

Οι Μπούτσκου και Χατζηπαναγιώτου (2014) θέλησαν να αναδείξουν 
τη χρησιμότητα του μέντορα στο ελληνικό σχολείο και τον τρόπο με τον 
οποίο η μεντορική σχέση μπορεί να συντελέσει στην αύξηση της απο-
τελεσματικότητας μια σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της 
ποσοτικής έρευνας που διενέργησαν σε ένα δείγμα 147 εκπαιδευτικών 
(σχολικών διευθυντών και υποδιευθυντών) της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης της Δυτικής Μακεδονίας, ο μέντορας μπορεί να ωφελήσει τους 
νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, ειδικότερα, συντελώντας στην απο-
τελεσματική επικοινωνία και στη δημιουργία θετικού κλίματος και υπο-
στηρικτικής κουλτούρας μέσα στη σχολική μονάδα. (Μπούτσκου & Χατζη-
παναγιώτου, 2014)

Οι Θεοδώρου και Πετρίδου (2014) προσπάθησαν να αναδείξουν την 
επίδραση της καθοδήγησης (mentoring) στην επαγγελματική ταυτότητα 
των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των Μαθηματικών. Στην έρευνα που διε-
ξήχθη τον Φεβρουάριο του 2013, συμμετείχαν 341 Μαθηματικοί από 1500 
Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, οι οποίοι απά-
ντησαν σε on line ερωτηματολόγιο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας 
αναδείχθηκε ότι Μαθηματικοί είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρόλο του 
μέντορα ή του μαθητευόμενου, ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση επίδρα-
σης ανάμεσα στα στοιχεία της επαγγελματικής ταυτότητας και τη σχέση 
καθοδήγησης που αναπτύσσεται, ότι η καθοδήγηση συμβάλλει στο να 
αποκτήσουν οι Μαθηματικοί νέες γνώσεις και ότι ο θεσμός της καθοδή-
γησης θα συμβάλλει στην αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. (Θεοδώρου 
& Πετρίδου, 2014)

3.5.1.  Έρευνα - Ο θεσμός του μέντορα στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευ-
τικών 

Οι Καραμπάση, Παπάνης (2019) διερεύνησαν τις αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
τα απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα, τις 
συνθήκες μιας αποτελεσματικής καθοδήγησης, καθώς και τη συμβολή 
του εν λόγω θεσμού στη διαχείριση των διαφορετικών εκπαιδευτικών πο-
λιτισμικών πλαισίων.

Η συλλογή των δεδομένων της εν λόγω έρευνας πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση δύο ερευνητικών τεχνικών, της ποσοτικής και της ποιοτικής 
και δύο ερευνητικών εργαλείων αντίστοιχα (ερωτηματολόγιο, συνέντευ-
ξη). Σχετικά με την διενέργεια της ποσοτικής έρευνας, το δείγμα αποτέ-
λεσαν 150 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι και 
νηπιαγωγοί, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, ενώ στην ποιοτική έρευνα 
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συμμετείχαν οκτώ εκπαιδευτικοί. Η συλλογή των στοιχείων της ποσοτικής 
έρευνας και η λήψη των συνεντεύξεων ξεκίνησαν στις αρχές Δεκεμβρίου 
2015 και ολοκληρώθηκαν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2016. Η 
στατιστική επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων έγινε με το στατι-
στικό πρόγραμμα «IBM SPSS Statistics, version 20». 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήμα-
τα που τέθηκαν, παρουσιάζονται κάποια βασικά συμπεράσματα σχετικά 
με την αναγκαιότητα και τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού στο ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα χαρακτηριστικά του ρόλου του μέντορα 
και τα απαραίτητα προσόντα του, τις συνθήκες μιας αποτελεσματικής κα-
θοδήγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και το ρόλο της 
σχέσης καθοδήγησης στη διαχείριση των διαφορετικών εκπαιδευτικών 
πολιτισμικών πλαισίων. 

Σχετικά με την αναγκαιότητα του θεσμού του μέντορα, όσον αφορά το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 
κατά τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας τους καλούνται να αντιμετωπί-
σουν πολλές προκλήσεις που συνδέονται με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη 
πραγματικότητα και την αναδημιουργία του επαγγέλματος του εκπαιδευ-
τικού, καθώς και προβλήματα που δυσχεραίνουν το διδακτικό τους έργο, 
την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη και δρουν ανασταλτικά 
στην επιτυχή ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. (Hargreaves 
& Fullan, 2000:4)

Σύμφωνα με την κείμενη βιβλιογραφία, οι νέοι εκπαιδευτικοί υπόκει-
νται σε μεγάλη ψυχολογική φθορά και βιώνουν έντονα συναισθήματα 
άγχους, απογοήτευσης και ανασφάλειας λόγω των δυσκολιών που αντι-
μετωπίζουν και οι οποίες σχετίζονται με τις εργασιακές συνθήκες, το δι-
δακτικό τους έργο, την απουσία μηχανισμών υποδοχής των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών, τις σχέσεις με τους γονείς και τους συναδέλφους, την 
έλλειψη ετοιμότητας όσον αφορά την αντιμετώπιση της πολιτισμικής και 
γλωσσικής διαφορετικότητας στο σχολείο καθώς και την αυξανόμενη 
απαίτηση για διαρκή επιμόρφωση σε καινοτομίες. (Veenman, 1984; Αν-
θοπούλου, 1999; Κατσουλάκης, 1999; Roehrig et al., 2002; Achinsteina & 
Athanases, 2005; Fantilli & McDougall, 2009; Hobson et al., 2009; Richter 
et al., 2013; See, 2014; Ντούρου, 2014)

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της μετανεωτερικής εποχής, η οποία χα-
ρακτηρίζεται, εκτός των άλλων, από την ταχεία παραγωγή και διάδοση 
της πληροφορίας, θεωρείται ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη της δια βίου 
μάθησης και της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών. Στόχος της σύγχρονης εκπαίδευσης αποτελεί η βελτίωση τόσο των 
εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών λειτουργιών του σχολείου, ώστε να 
εναρμονιστεί με την σύγχρονη «κοινωνία της γνώσης». (Καζαμίας, 1983; 
Βεργίδης, 2005)

Η νέα εκπαιδευτική πολιτική καθιστά αναγκαία την επένδυση σε αν-
θρώπινο κεφάλαιο, η οποία συνίσταται στη συνεχή απόκτηση και επικαι-
ροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων με στόχο την είσοδο και την πα-
ραμονή των ατόμων στον επαγγελματικό χώρο. Παράλληλα, βασίζεται 
σε ένα πιο εξατομικευμένο μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο καθιστά το 
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άτομο υπεύθυνο για την ένταξή του στην αγορά εργασίας, την προσωπι-
κή και επαγγελματική του ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την αποφυγή της 
περιθωριοποίησης και του κοινωνικού του αποκλεισμού. (Γιαβρίμης, κ.α., 
2009)

Ο θεσμός του μέντορα θα μπορούσε να συμβάλλει τα μέγιστα προς 
αυτή την κατεύθυνση, εφόσον μπορεί να προσφέρει σημαντική υποστή-
ριξη στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την ομαλή μετάβαση τους στο 
χώρο εργασίας, την πρόσκτηση της απαιτούμενης γνώσης, την ανάπτυξη 
των απαιτούμενων δεξιοτήτων, την ένταξη τους στη σχολική κουλτούρα 
και γενικότερα την επαγγελματικής τους ανάπτυξη. (Καζαμίας, 1983; Βερ-
γίδης, 2005)

Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν, αποτελεί μεγάλη πρόκληση η ανα-
γκαιότητα μιας υποστηρικτικής στρατηγικής για την προσαρμογή των εκ-
παιδευτικών στο χώρο της νέας εργασίας. (Howe, 2006; Wang, Odell, 
2007; Hobson et al., 2009; Ulvik et al., 2009; European Commission, 
2010; Aspfors & Bondas, 2013) Όπως άλλωστε έχει θεμελιωθεί ερευνητι-
κά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στο 
θεσμό του μέντορα, που σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αφορά την 
υποστήριξη ενός νέου εκπαιδευτικού από έναν πιο έμπειρο συνάδελφό 
του και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό είδος προγράμματος για την υπο-
στήριξη της αρχικής προετοιμασίας και κατάρτισης των εκπαιδευτικών 
καθώς και για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. (Hobson et al, 2009) 

Επιπλέον, αυτό που αναδεικνύεται από την παρούσα έρευνα είναι ότι 
το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών θεωρούν αναγκαία την εισα-
γωγή του εν λόγω θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για την 
αρχική υποστήριξη και ένταξη, την εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη 
των νέων εκπαιδευτικών, καθώς και για προαγωγή της κοινωνικοποίη-
σης και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. (Carmin, 1988; Gold, 1996; 
Applebaum, 2000; Lindgren, 2005; Chung & Bemak, 2007; Hobson et al, 
2009; Stanulis & Flodén, 2009; Alhijaa & Freskob, 2010; Othman et al., 
2012; Richter et al, 2013; Ruginosu, 2014)

Η εν λόγω διαπίστωση βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τα ευρή-
ματα προηγούμενων ερευνών, που έχουν διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο, 
(Λασκαράκης, 2012; Ραβανίδου, 2013; Μακροπούλου, 2013; Μπούτσκου 
& Χατζηπαναγιώτου, 2014) καθώς και με την πρόταση του Υπουργείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2010), που στα πλαίσια 
των καινοτομιών που διέπουν το «Νέο σχολείο», εισάγει το θεσμό του 
μέντορα για την καθοδήγηση, στήριξη και ομαλή ένταξη των νέων εκπαι-
δευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οι κύριοι άξονες του Νέου Σχολείου είναι η αναβάθμιση της ποιό-
τητας της εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. 
(ΥπΔΒΘΜ, 2014) Εφόσον, ο εκπαιδευτικός αποτελεί το βασικότερο στοι-
χείο της ποιοτικής διδασκαλίας, απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για μια 
ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί η αναβάθμιση της ποιότητας του ίδιου 
του εκπαιδευτικού μέσω μιας επαρκούς καθοδήγησης και υποστήριξης 
(mentoring), ώστε να καταστεί ικανός να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες 
εκπαιδευτικές προκλήσεις και να εξελιχθεί επαγγελματικά. (Moir, 2003; 
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Μπαλαρός, 2012) Αξιοπρόσεχτο είναι επίσης, ότι στην περίοδο οικονομι-
κής κρίσης που διανύει η Ελλάδα, είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη 
λειτουργίας ενός μηχανισμού υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών, ο 
οποίος θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τους σχεδιαστές της 
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι έως σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λει-
τουργία επίσημα Προγράμματα Καθοδήγησης (mentoring) στον ελληνικό 
χώρο. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού, οι καταλληλότεροι 
τύποι καθοδήγησης όσον αφορά την εφαρμογή τους στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα θεωρούνται η ομαδική και η ενός-προς-έναν καθοδή-
γηση, καθώς και η καθοδήγηση ομότιμων και το “e-mentoring”. (Ehrich, 
2013) 

Επιπλέον, σε ένα μελλοντικό πρόγραμμα καθοδήγησης θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους διευθετούνται οι 
σχέσεις μεταξύ των μεντόρων και των νέων εκπαιδευτικών, οι αλληλεπι-
δράσεις τους και πως η μάθηση οργανώνεται μέσα σε αυτές τις σχέσεις. 
Το μοντέλο της μαθητείας (Apprenticeship model), το οποίο βασίζεται 
στη συνεργατική διδασκαλία, όπου σημαντική θέση κατέχει η παρατή-
ρηση, ο προγραμματισμός και η συζήτηση, αποτελεί το καταλληλότερο 
μοντέλο καθοδήγησης, όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Επιπλέον, η μεντορική σχέση θα πρέπει να βασίζεται στο μοντέλο στο-
χασμού (Reflection), το οποίο περιλαμβάνει το διαρκή στοχασμό, σχε-
διασμό και την οργάνωση του διδακτικού έργου και τέλος στο μοντέλο 
των δεξιοτήτων (Competence model), το οποίο βασίζεται στην άσκηση 
συγκεκριμένων ικανοτήτων και συμπεριφορών και στην αξιολόγηση. 
(Furlong & Maynard, 1995)

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στα πλαίσια της ποιοτικής εκπαίδευσης, 
η καθοδήγηση θα πρέπει να συνδεθεί με την αναπτυξιακή πλευρά της 
εκμάθησης της διδασκαλίας, σύμφωνα με την οποία οι καθοδηγούμενοι 
θα πρέπει να μάθουν να ερμηνεύουν τα λεγόμενα και τις απόψεις των 
μαθητών τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που οι μαθητές 
κατανοούν αυτά που μελετούν και επιχειρώντας παράλληλα να ανακαλύ-
ψουν τρόπους, ώστε να προάγουν τη μάθησή τους. (Dewey, 1904/1965; 
Norman & Feiman-Nemser, 2005) 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, ο μέ-
ντορας πρέπει να είναι ένας έμπειρος και εν ενεργεία εκπαιδευτικός, ο 
οποίος να προέρχεται από την ίδια σχολική μονάδα. Η καθοδήγηση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως ειδικό επάγγελμα, διαφορετικό από το επάγγελ-
μα του εκπαιδευτικού όπως έχει υποστηριχθεί από τους Orland-Barak, 
(2001) και Smith & Ulvik, (2014), διότι στην περίπτωση αυτή θα υπήρχαν 
μεγάλες δυσχέρειες όσον αφορά την επαφή και την επικοινωνία των δύο 
μελών της μεντορικής σχέσης, εφόσον οι μέντορες δεν θα είχαν άμεση 
γνώση των προβλημάτων της τάξης. 

Ο πρωταρχικός ρόλος του μέντορα για την επιτυχή λειτουργία των 
σχέσεων καθοδήγησης είναι εκείνος του υποστηρικτή. Επιπλέον, οι μέ-
ντορες καλούνται να υιοθετήσουν πρόσθετους ρόλους που σχετίζονται 
με αυτόν του προτύπου παρατήρησης, του συνεργάτη, του προστάτη, του 
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εκπαιδευτή, του συναδέλφου, του διευκολυντή της επικοινωνίας, του φί-
λου και τέλος του αξιολογητή. (Ambrosetti & Dekkers, 2010)

Αξίζει να σημειωθεί, όπως άλλωστε έχει θεμελιωθεί ερευνητικά, ότι 
ο ρόλος των μεντόρων δεν θα πρέπει να σχετίζεται με το έργο της αξι-
ολόγησης του εκπαιδευτικού, διότι στην περίπτωση αυτή ο θεσμός θα 
αποτύχει. (Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
2010; Βασιλειάδης, 2012; Ραβανίδου, 2013) Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιο-
γραφία οι μέντορες δεν αναλαμβάνουν το καθήκον της αξιολόγησης της 
διδασκαλίας, διότι ο ρόλος αυτός είναι σε συνεχή σύγκρουση με τον υπο-
στηρικτικό τους ρόλο. (Martin, 1996) Αντιθέτως θα πρέπει να παρέχουν 
στήριξη και εναύσματα για συνεχή αυτοκριτική και ανατροφοδότηση και 
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως κριτές της επίδο-
σης των καθοδηγούμενων. (Μπαλαρός, 2012)

Επιπρόσθετα, ο μέντορας πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά τα οποία θα τον καταστήσουν ικανό να ανταπεξέλθει στον καθο-
δηγητικό και υποστηρικτικό του ρόλο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία και τα ερευνητικά αποτελέσματα, ο μέντορας θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από επαγγελματικές αρχές και γνώσεις, εμπειρία, αξιο-
πιστία, διαθεσιμότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός για τα συναισθήματα των 
άλλων, ειλικρίνεια, διακριτικότητα, ευελιξία, ενθουσιασμός και χιούμορ. 
(Head et al, 1992; Matthews, 2003; Brown et al, 2003; Rippon & Martin, 
2003) Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες θα 
πρέπει να αποτελούν ένα από τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά του μέντο-
ρα, ώστε να είναι επιτυχής η λειτουργία της καθοδήγησης, διότι η φύση 
της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο μελών της μεντο-
ρικής σχέσης αποτελεί ένα από τα πιο ζωτικά συστατικά των σχέσεων 
καθοδήγησης. (Bradbury & Koballa, 2008)

Επιπλέον, κατά τη διεθνή βιβλιογραφία, η εκπαίδευση των μεντόρων, 
θεωρείται πολύ κρίσιμη και ότι ασκεί θετική επίδραση τόσο στους ίδιους 
τους μέντορες όσο και στους καθοδηγούμενους. (Feiman-Nemser et al, 
1992; Evertson και Smithey, 2000; Wang και Odell, 2002; Hobson et al., 
2009; Aspfors & Fransson, 2015) Η κατάλληλη εκπαίδευση των μεντόρων, 
θεωρείται επίσης πάρα πολύ σημαντική, σύμφωνα με τις ελληνικές έρευ-
νες, εφόσον αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταπόκρι-
ση των μεντόρων στο ρόλο της καθοδήγησης των νέων εκπαιδευτικών. 
(Μπούγλας, 2007; Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων, 2010; Βασιλειάδης, 2012; Λασκαράκης, 2012; Ραβανίδου, 2013) 

Η εν λόγω εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακή, να περιλαμ-
βάνει δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως η προπόνηση ή 
τα σεμινάρια καθώς και σχέδια έρευνας δράσης. Επιπλέον, η εκπαίδευσή 
τους θα πρέπει να είναι συνεχής και να σχετίζεται με θέματα όπως την 
ψυχολογία, την παιδαγωγική, τη συμβουλευτική, τις νέες τεχνολογίες, τη 
διοίκηση και την επιμόρφωση ενηλίκων, καθώς και την ενημέρωση τους 
γύρω από άλλα επιτυχή εκπαιδευτικά συστήματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης για τις λειτουργίες της καθοδήγησης 
και την αποτελεσματική ανταπόκριση των μεντόρων στις ανάγκες των 
νέων εκπαιδευτικών αποτελεί ένα απαιτούμενο φάσμα δεξιοτήτων που 
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θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη, 
τη συμβουλευτική και διαπροσωπική σχέση, την οργάνωση και διαχείρι-
ση, καθώς και την προπόνηση, την εκπαίδευση και την παροχή δυνατοτή-
των. (Head et al, 1992; Harrison et al, 2006)

Για την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία ενός προγράμματος 
καθοδήγησης των νέων εκπαιδευτικών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τέσσερις βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με το πλαίσιο υποστήρι-
ξης της καθοδήγησης, τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών καθοδήγησης, 
την επιλογή των μεντόρων και την αντιστοιχία τους με τους καθοδηγού-
μενους και την προετοιμασία-εκπαίδευση των μεντόρων. (Janas, 1996; 
Hudson et al, 2005; Bullough, 2005; Harrison et al, 2006; Hobson et al., 
2007; Hobson et al. 2009; Λασκαράκης, 2012; Μπαλαρός, 2012; Ruginosu, 
2014) 

Ειδικότερα, το πλαίσιο υποστήριξης της καθοδήγησης αποτελεί μία 
ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία της καθοδή-
γησης, η οποία επηρεάζεται από μια σειρά από παράγοντες μέσα στους 
οποίους συγκαταλέγονται ο τρόπος εισαγωγής του θεσμού, ο ρόλος του 
μέντορα, η σύνδεσή του με την αξιολόγηση και γενικότερα η αποδοχή 
του εν λόγω θεσμού από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα ένα μικρό μέρος των εκ-
παιδευτικών έχει εκφράσει δυσπιστία απέναντι στο θεσμό που μπορεί 
να οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης, καθώς στην απροθυμία τους 
να παραδεχθούν ότι χρειάζονται βοήθεια, από φόβο, μην σχηματιστεί η 
εσφαλμένη εντύπωση ότι δεν είναι αρμόδιοι. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις 
μπορεί να είναι απρόθυμοι να ενσωματώσουν τις συμβουλές του μέντο-
ρα, εφόσον δεν συντονίζονται με τις δικές τους πεποιθήσεις σχετικά με 
τη διδασκαλία. (Stanulis & Russell, 2000; Bradbury & Koballa, 2008) 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντική προϋπόθεση για την 
επιτυχή λειτουργία του θεσμού είναι η παροχή κινήτρων στους μέντορες, 
τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, τη λήψη χρηματικής αμοιβής 
ή κάποιου άλλου κινήτρου ή την αναγνώριση του έργου τους. (Hobson et 
al., 2009)

Εκείνο που θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη από τους σχεδια-
στές των μελλοντικών προγραμμάτων καθοδήγησης είναι η αναγκαιό-
τητα ύπαρξης ενός μηχανισμού ελέγχου για τους ίδιους τους μέντορες 
σχετικά με τα προσόντα τους και την ανταπόκριση στο ρόλο που έχουν 
αναλάβει να επιτελέσουν. Επιπλέον, εξίσου σημαντική θα ήταν η πιλοτική 
εφαρμογή του εν λόγω θεσμού, ώστε να διαπιστωθούν οποιεσδήποτε δυ-
σλειτουργίες και να αναδιαμορφωθεί ο αρχικός σχεδιασμός του.

Γενικότερα, σχετικά με το πλαίσιο υποστήριξης της καθοδήγησης, το 
πιο ζωτικό στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία του θεσμού, στα πλαίσια 
της μετανεωτερικής εποχής, αποτελεί η αναγκαιότητα επαναπροσδι-
ορισμού της σχολικής κουλτούρας, καθώς και η υποχρέωση όλων των 
εμπλεκόμενων μερών να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικοί φορείς για 
την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Η καθοδήγηση πρέπει 
παράλληλα να συνδεθεί ρητά με τις συνολικές μεταρρυθμίσεις που αφο-
ρούν το μετασχηματισμό του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, ώστε να 



248

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

συντελέσει στην συνολικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των εκπαι-
δευτικών και στη διαρκή βελτίωση του σχολείου. (Hargreaves & Fullan, 
2000; Devos, 2010)

Επιπρόσθετα, η επιτυχής έκβαση ενός καθοδηγητικού προγράμματος 
εξαρτάται από τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών καθοδήγησης, οι οποί-
ες θα υποστηρίζουν τη μάθηση των καθοδηγούμενων, θα ανταποκρίνο-
νται στις ανησυχίες τους και θα συμβαδίζουν με το τρέχον στάδιο ανά-
πτυξής τους. Οι μέντορες θα πρέπει εμπλέκουν τους καθοδηγούμενους 
σε βαθύτερα επίπεδα σκέψης και προβληματισμού και να τους παρέχουν 
την κατάλληλη αυτοκριτική και ανατροφοδότηση για την περαιτέρω πο-
ρεία τους. (Harrison et al, 2006; Μπαλαρός, 2012)

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την αντι-
στοιχία του μέντορα με τον καθοδηγούμενο, εντοπίζονται αντιθετικές 
απόψεις. Αφενός, όταν υπάρχει περιορισμένη συμβατότητα μεταξύ των 
δύο μελών λόγω των διαφορών της προσωπικότητας ή της επαγγελματι-
κής αναντιστοιχίας, τότε η σχέση καθοδήγησης δεν δύναται να έχει ομα-
λή έκβαση (Hansford et al, 2003), αφετέρου, οι καθοδηγούμενοι μπο-
ρούν να επωφεληθούν από τις αναντιστοιχίες και την ασυμφωνία που 
προκύπτουν από τις σχέσεις με τους μέντορές τους, οι οποίες μπορούν 
να δώσουν ισχυρές ευκαιρίες για τη μάθηση και για την ανάπτυξη της 
ταυτότητας. (Hawkey, 1998) 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, μια 
σχέση καθοδήγησης θα μπορούσε να λειτουργήσει με επιτυχία όταν τα 
μέλη της, μέντορας και καθοδηγούμενος, θα αποτελούν μεικτά ζευγάρια 
διαφορετικού φύλου και διαφορετικής ηλικίας, αλλά όχι διαφορετικής 
πολιτισμικής προέλευσης.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι ομοιότητες όσον αφορά το 
φύλο και τη φυλή, επηρεάζουν τη διαμόρφωση των σχέσεων καθοδή-
γησης και ασκούν ισχυρή επίδραση αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες 
σχέσεις καθοδήγησης. (Turban et al, 2002; Ortiz-Walters & Fullick, 2015) 
Επιπλέον, κατά τον Μπαλαρό (2012) καθοριστικός παράγοντας για την 
αντιστοιχία του ζεύγους μέντορα-καθοδηγούμενου αποτελεί η «εγγύτη-
τα», η οποία ευνοείται όταν λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, 
όπως το φύλο, η κοινή εθνική και πολιτιστική προέλευση, οι τάξεις και το 
κοινό γνωστικό υπόβαθρο.

Από τη άλλη πλευρά, η Toppin, (2006) ισχυρίζεται ότι οι διασταυρω-
μένες φυλετικές, διαπολιτισμικές και ηλικιακές σχέσεις μέντορα-καθο-
δηγούμενου δεν μειώνουν την ποιότητα της σχέσης και ότι η παρουσία 
ενός μέντορα από τον κυρίαρχο πολιτισμό θεωρείται ως πλεονέκτημα και 
θετική εμπειρία, εφόσον οι μέντορες είναι σε θέση να παρέχουν βοήθεια 
στους καθοδηγούμενους. Αντιθέτως, η μελέτη του Brown (1995) οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι μέντορες και οι καθοδηγούμενοι αντιμετωπίζουν 
μεγάλες δυσκολίες στην καθιέρωση και διατήρηση των σχέσεων καθο-
δήγησης λόγω των μεγάλων πολιτισμικών διαφορών. 

Γενικότερα, τα ζητήματα έλλειψης συμβατότητας είναι πιθανόν να 
εξαλειφθούν και η καθοδήγηση να είναι επιτυχής όταν οι αποφάσεις 
σχετικά με την επιλογή και αντιστοιχία μέντορα-καθοδηγούμενου λαμβά-
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νουν υπόψη τα δυνατά σημεία και περιορισμούς των καθοδηγούμενων, 
καθώς και όταν οι τελευταίοι έχουν λόγο στον καθορισμό του μέντορά 
τους. (Clawson and Kram, 1984; Hobson et al., 2007)

Τέλος, η προετοιμασία και εκπαίδευση των μεντόρων, όπως προανα-
φέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, αποτελεί μία εξίσου ζωτικής σημα-
σίας προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία ενός προγράμματος καθο-
δήγησης των νέων εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια, αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον μεταβάλλεται ολόκληρη 
η δομή της κοινωνίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστη από αυτή 
την αλλαγή και η εκπαίδευση. Στα πλαίσια λοιπόν της πολυπολιτισμικής 
ελληνικής κοινωνίας κατά την εποχή της μετανεωτερικότητας, η οποία 
συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση της κουλτούρας καθώς και την διά-
δοση της πληροφορίας πέραν των εθνικών συνόρων, στόχο της ελληνι-
κής εκπαίδευσης αποτελεί η καλλιέργεια της εθνοπολιτιστικής ταυτότη-
τας των μαθητών, καθώς και η γνωριμία και η αποδοχή της διαφορετικής 
κουλτούρας. (Χουρδάκης & Καραγιώργος, 1999; Παπαχρήστου, 2007; 
Ασημάκη κ.α., 2011). 

Όπως άλλωστε έχει θεμελιωθεί ερευνητικά, τα προγράμματα καθοδή-
γησης μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο υποστήριξης των 
νέων εκπαιδευτικών που έρχονται σε επαφή με μαθητές από διαφορετικά 
περιβάλλοντα, εφόσον μπορούν να συντελέσουν στην αλλαγή των προ-
ηγούμενων αντιλήψεών τους σχετικά με τη διαφορετικότητα. (Feiman-
Nemser, 2001b; Achinstein & Barrett, 2004; Dfes, 2004; Achinstein & 
Athanases, 2005; Krummel, 2013) Θεωρείται λοιπόν αναγκαία η εισαγω-
γή ενός τέτοιου θεσμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εφόσον οι 
εκπαιδευτικοί αισθάνονται μεγάλη αδυναμία ως προς την διαχείριση των 
διαφορετικών εκπαιδευτικών πλαισίων λόγω της έλλειψης υποστήριξης, 
γνώσεων και αποτελεσματικών στρατηγικών που να ανταποκρίνονται στη 
διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα.

Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση πολυπολιτισμικών πρακτικών και αποτε-
λεσματικών στρατηγικών, τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απο-
κτήσουν από την παρατήρηση των μεντόρων, η ενθάρρυνση από τους 
μέντορες, η παροχή υλικού και τέλος η ευαισθησία μπορούν να αποβούν 
πολύ επωφελείς και χρήσιμες πρακτικές για τη διαχείριση της διαφορετι-
κότητας. (Tellez, 2008; Krummel, 2013)

Επιπλέον, μια επιτυχής σχέση διαπολιτισμικής καθοδήγησης, σύμφω-
να με το μοντέλο της συμβουλευτικής προσέγγισης, θα πρέπει να περι-
λαμβάνει παράγοντες όπως την υλοποίηση της συμβουλευτικής με βάση 
τη συγκεκριμένη πολιτισμική κουλτούρα, την αποδοχή των πολιτισμικών 
προτύπων, την αποδοχή της επίδρασης των πολιτισμικών παραγόντων, 
τη διάγνωση των διάφορων ψυχολογικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών, 
εκπαιδευτικών θεμάτων, καθώς και την αξιολόγηση. (Κάντας, 2003)

Οι σύμβουλοι - μέντορες με τη σειρά τους, για να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες της διαπολιτισμικότητας, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοούν το πολιτισμικό υπόβαθρο των καθοδηγούμενων, να αποδέ-
χονται τις προσωπικές τους απόψεις, να διαθέτουν γνώση και ενημέρω-
ση για την αντιμετώπιση των αναγκών ενός πολυπολιτισμικού πλαισίου, 
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να εξασκούν κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης σε συνεργασία με 
τους καθοδηγούμενους και τέλος να είναι σε ετοιμότητα ώστε να προ-
βαίνουν σε απαραίτητες αλλαγές. (Nieto, 1992; Pedersen & Hernandez, 
1997; Sue & Sue, 1990; Sue et al, 1992; Παπαστυλιανού, 2003; Παπαχρή-
στου, 2007)

Εν κατακλείδι, και τα δύο μέλη της μεντορικής σχέσης διαπολιτισμικής 
καθοδήγησης, μέντορες και καθοδηγούμενοι, μπορούν να αποκομίσουν 
πολλαπλά οφέλη μέσω των προγραμμάτων διαπολιτισμικής καθοδήγη-
σης, όπως η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και η απελευθέρωση 
από τις προϋπάρχουσες προκαταλήψεις, η ευαισθητοποίηση, η φροντίδα, 
η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα, ο προβληματισμός και η ενδοσκόπη-
ση, η επανεξέταση των βασικών αντιλήψεων για άλλους πολιτισμούς και 
τέλος η προώθηση της φυσικής πολυπολιτισμικότητας. (Lim & Park, 2014)
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Ελέγξτε τις γνώσεις σας

Μέρος Β - ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING)

Σημειώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στην κάθε ερώτηση που ακο-
λουθεί.
(Οι απαντήσεις βρίσκονται στο παράρτημα στο τέλος του βιβλίου)

1. Αναφορικά με το θεσμό του μέντορα:

Α.  Ο ομηρικός μέντορας την πατριαρχική λειτουργία, η οποία αφορά 
την προσωπική φροντίδα, τη συναισθηματική στήριξη και την ανα-
τροφή

Β.  Ο ομηρικός μέντορας την μητριαρχική λειτουργία, η οποία αφορά 
την προσωπική φροντίδα, τη συναισθηματική στήριξη και την ανα-
τροφή

Γ.  Ο ομηρικός μέντορας την μητριαρχική λειτουργία, η οποία αφορά 
καθοδήγηση, την εμψύχωση και τη μετάδοση γνώσεων

2. Η μεντορική σχέση εφαρμόστηκε:

Α. Στις επιχειρήσεις
Β. στην εκπαίδευση
Γ. στην ιατρική
Δ. στη νομική 
Ε. στην κοινωνική εργασία
Στ. Σε όλα τα παραπάνω

3. Ο μέντορας είναι κάποιο έμπειρο άτομο  που υποστηρίζει:

Α. την μάθηση και ανάπτυξη  
Β. τη διδακτική πρακτική 
Γ.   την επαγγελματική ανάπτυξη και την προσωπική ανάπτυξη ενός 

νέου ή λιγότερου έμπειρου ατόμου
Δ. Όλα τα παραπάνω

4. Η καθοδήγηση χαρακτηρίζεται από:

Α.  την εμπιστοσύνη, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ηθική υπο-
στήριξη 

Β. την παροχή υποστήριξης, ενθάρρυνσης και συμβουλών 
Γ. το Α και το Β
Δ. μόνο το Β

5. Οι στόχοι της καθοδήγησης είναι:

Α. η εκπαιδευτική στήριξη των νέων εκπαιδευτικών
Β. η ψυχολογική στήριξη των νέων εκπαιδευτικών
Γ.  το μοντέλο ρόλων
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Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Το Α και το Β

6. Αναφορικά με τους τύπους καθοδήγησης:

Α.  Η άτυπη καθοδήγηση προκύπτει όταν ο οργανισμός παρέχει υπο-
στηρικτικές δομές ώστε να εξασφαλίσει την σύναψη  επιτυχών σχέ-
σεων

Β.  Η τυπική καθοδήγηση προκύπτει όταν δύο άνθρωποι συμμετέχουν 
σε μια σχέση καθοδήγησης, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση ή καθο-
δήγηση από τον οργανισμό

Γ.   Η τυπική καθοδήγηση προκύπτει όταν ο οργανισμός παρέχει υπο-
στηρικτικές δομές ώστε να εξασφαλίσει την σύναψη  επιτυχών σχέ-
σεων

7. Αναφορικά με τα μοντέλα της καθοδήγησης:

Α.  Η προσέγγιση των  Cochran-Smith & Paris (1995) προϋποθέτει μια 
συνεργατική σχέση με το μέντορα στα πλαίσια της οποίας η γνώ-
ση σχετικά με τη διδασκαλία οικοδομείται αμοιβαία και από τα δύο 
μέρη

Β.  Σύμφωνα με το μοντέλο του Feiman-Nemser, οι καθοδηγούμενοι 
αλληλεπιδρούν με τους μέντορες και έτσι τους δίνεται η ευκαιρία 
για μάθηση μέσα από την ίδια την πρακτική

Γ.   Η προσέγγιση των  Cochran-Smith & Paris (1995) αφορά τη μετά-
δοση της γνώσης, σύμφωνα με την οποία, οι μέντορες, ως έμπειρα 
άτομα μεταδίδουν τις γνώσεις τους μέσα σε μια ιεραρχικά δομημέ-
νη σχέση και σε ένα μαθησιακό περιβάλλον

Δ. Όλα τα παραπάνω
Ε. Το Β και το Γ

8.  Αναφορικά με τα μοντέλα της καθοδήγησης των Furlong&Maynard 
(1995):

Α.  Στο μοντέλο της μαθητείας, οι καθοδηγούμενοι ενθαρρύνονται να 
στοχάζονται διαρκώς, να σχεδιάζουν και να οργανώνουν το  έργο 
τους, καθώς και να το προσαρμόζουν στις ανάγκες τους

Β.  Το μοντέλο των δεξιοτήτων βασίζεται στην άσκηση συγκεκριμένων 
ικανοτήτων και συμπεριφορών, σύμφωνα με την οποία ο μέντορας 
ως συστηματικός εκπαιδευτής παρατηρεί και αξιολογεί τους καθο-
δηγούμενους.

Γ.   Το μοντέλο του στοχασμού βασίζεται στη συνεργατική διδασκαλία, 
όπου σημαντική θέση κατέχει η παρατήρηση, ο προγραμματισμός 
και η συζήτηση.

9.  Αναφορικά με τις λειτουργίες των μεντόρων, ο Daloz (1986) αναφέται 
στην:

Α. υποστήριξη, πρόκληση, παροχή οράματος
Β. σχέση, πληροφόρηση, διευκόλυνση
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Γ. Όλα τα παραπάνω

10. Η εκπαίδευση του  μέντορα περιλαμβάνει:

Α.  την επίσημη εκπαίδευση, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στα επί-
σημα μαθήματα ή προγράμματα

Β.  την επίσημη εκπαίδευση η οποία εστιάζει στα επίσημα μαθήματα 
ή προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των άτυπων, τα οποία 
όμως αποτελούν οργανωμένες ευκαιρίες για την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη

Γ.  την άτυπη εκπαίδευση, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στα επίση-
μα μαθήματα ή προγράμματα

11.  Σύμφωνα με τους Harrison et al (2006) το φάσμα των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων για τις λειτουργίες της  καθοδήγησης θα πρέπει να περι-
λαμβάνει:

Α. την παροχή συμβουλών και  την υποστήριξη, 
Β. την προπόνηση, την εκπαίδευση και την παροχή δυνατοτήτων, 
Γ.   την οργάνωση και διαχείριση και τη συμβουλευτική και  διαπροσω-

πική σχέση 
Δ. Όλα τα παραπάνω

12.  Κατά τον Janas (1996) η αποτελεσματική μεντορική σχέση εξαρτάται 
από:

Α. την επιλογή και κατάρτιση μεντόρων
Β. την αντιστοιχία τους με  τους καθοδηγούμενους
Γ.  τη στοχοθεσία και τις προσδοκίες
Δ. τη λειτουργία των μεντορικών προγραμμάτων
Ε. Όλα τα παραπάνω

13.  Αναφορικά με τα στάδια της μεντορικής σχέσης, σύμφωνα με το μο-
ντέλο των O’Mahony και Matthews:

Α.  Πρώτο στάδιο: Οι αρχάριοι δεν εξαρτώνται πλέον από το μέντορα 
και είναι ικανοί να παρέχουν πιθανές λύσεις για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν

Β.  Δεύτερο στάδιο: Οι αρχάριοι είναι πιο αυτό-καθοδηγούμενοι όσον 
αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, αλλά έχουν ανάγκη από πιο 
συχνή ανατροφοδότηση.

Γ.   Τρίτο στάδιο: Οι αρχάριοι είναι πιο αυτό-καθοδηγούμενοι όσον 
αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, αλλά έχουν ανάγκη από πιο 
συχνή ανατροφοδότηση.
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Λίστα ελέγχου του μέντορα πριν από την α´ συνά-
ντηση 

Σκοπός: Παροχή βοήθειας σχετικά με το σχεδιασμό και την 
προετοιμασία των αναγκών που διευκολύνουν τη συζήτηση με 
τον καθοδηγούμενο

Έχω:
•	 Ειδοποιήσει τον καθοδηγούμενο για την συνάντηση
•	 Κανονίσει την ώρα και τον τόπο (π.χ. ένα ήσυχο μέρος για συζή-

τηση)
•	 Αποφασίσει για το πόσο «επίσημη» πρόκειται να είναι η σχέση. 

(Αποφασίστε αν θα χρησιμοποιήσετε ένα σύμφωνο – σύμβαση 
μέντορα (βλέπε Παράρτημα 7) ή αν θα προχωρήσετε σε μια προ-
φορική συμφωνία για μια σειρά βασικών πτυχών που διέπουν τη 
σχέση. Αυτό μπορεί επίσης να συζητηθεί στην πρώτη συνεδρίαση)

•	 Εξετάσει προσεκτικά το ρόλο και τις ευθύνες μου
•	 Διευκρινίσει τις προσδοκίες μου και αυτό που ελπίζω ότι θα επι-

τευχθεί από τη σχέση mentoring

Οι στόχοι μου για τη μεντορική σχέση:

•	 Οι προσωπικές μου προσδοκίες για τη μεντορική σχέση:
•	 Οι προσδοκίες μου για τον καθοδηγούμενο για τη μεντορική σχέ-

ση:
•	 Κάποιες ερωτήσεις γνωριμίας με τον καθοδηγούμενο για την ανά-

πτυξη της σχέσης:

Αναφορικά με τις Ερωτήσεις: Μια βασική τεχνική του mentoring 
αφορά το σχεδιασμό ερωτήσεων που βασίζονται στα 4 επίπεδα 
ερωτήσεων που υποστηρίζει Stanfield (2000). Αυτά είναι:

•	 Οι αντικειμενικές ερωτήσεις (π.χ. Πες μου για τον εαυτό σου)
•	 Οι ερωτήσεις αναστοχασμού
•	 Οι επεξηγηματικές ερωτήσεις
•	 Οι ερωτήσεις λήψης αποφάσεων

(Πηγή: Ehrich, 2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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Λίστα ελέγχου του μέντορα κατά την α´ συνάντηση 

Σκοπός:
•	 Γνωριμία με τον καθοδηγούμενο
•	 Ανταλλαγή ιδεών για τους ρόλους, τις ευθύνες και τις προσδοκίες, 

και κατάληξη σε κάποια συμφωνία σχετικά με αυτές τις πτυχές της 
μεντορικής σχέσης

•	 Χρήση των 4 επιπέδων ερωτήσεων του Stanfield (2000) που θα 
απευθύνονται στον καθοδηγούμενο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έχω: 
•	 Καλωσορίσει και ευχαριστήσει τον καθοδηγούμενο για την παρου-

σία του στη συνάντηση
•	 Καθησυχάσει τον καθοδηγούμενο ότι η συζήτηση θα είναι εμπι-

στευτική
•	 Φροντίσει να συστηθούμε και να γνωριστούμε καλύτερα (π.χ. 

Μπορείτε να μου πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας;
•	 Ξεκαθαρίσει τον κύριο σκοπό της συνάντησης:

	− για τη δημιουργία μιας σχέσης mentoring
	− για να συζητήσουμε για τους ρόλους, τις ευθύνες και τις προσ-

δοκίες μας
	− για να καθορίσουμε αν θα χρησιμοποιήσει ένα σύμφωνο 

mentoring για την επισημοποίηση τη σχέσης

•	 Συμπεριλάβει ορισμένα βασικά ερωτήματα που βασίζεται στα τέσ-
σερα επίπεδα, όπως:
	− Με βάση τα όσα έχω πει σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες 

μου, ποια είναι η σχετική σας απάντησή; (ερώτηση αναστοχα-
σμού)

	− Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι ρόλοι και οι ευθύνες σας; (ερώτηση 
αναστοχασμού)

	− Τι ελπίζετε να πετύχετε από τη σχέση mentoring; (Ερμηνευτική 
ερώτηση)

	− Πώς μπορώ να σας προσφέρω την καλύτερη υποστήριξη, όσον 
αφορά εσάς και τη μάθηση σας; (αντικειμενική, ερώτηση ανα-
στοχασμού)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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•	 Κλείσει τη συζήτηση
•	 Ανταλλάξει απόψεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ζητήσει 

από τον καθοδηγούμενο να μου παρέχει κάποια ανατροφοδότηση 
κατά τη συνεδρίαση:
	− Τι λειτούργησε καλά στη σημερινή συνεδρίαση;
	− Σχόλια για τις ερωτήσεις και την ακουστική μου ικανότητα.
	− Τι θεωρείτε ότι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, ώστε 

η συνομιλία να καταστεί πιο επωφελής για σας;
	− Οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις;

•	 Ορίσει την ώρα και την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης 
και έχω από τον ζητήσει καθοδηγούμενο για να προσδιορίσει ένα 
θέμα για την επόμενη συνομιλία.

(Πηγή: Ehrich, 2013)
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Προβληματισμός μέντορα μετά από την α´ συνάντη-
ση

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει την πρώτη σας συνομιλία 
με τον καθοδηγούμενο σας, μπορείτε να προβληματιστείτε 
σχετικά με τη συζήτηση και να απαντήστε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις. Για να απαντήστε σε αυτά τα ερωτήματα, λάβετε 
υπόψη τα ακόλουθα σημεία κατά τη διαμόρφωση των ιδεών 
σας:

•	 οι δεξιότητες επικοινωνίας σας
•	 η δυναμική της σχέσης
•	 ο ρόλος που διαδραματίσατε
•	 το ενδιαφέρον και τα σχόλια καθοδηγούμενου σας
•	 οποιεσδήποτε άλλα εντυπώσεις

•	 Τι πήγε καλά; Τι δούλεψε;
•	 Τι χρειάστηκε βελτίωση;
•	 Τι σχόλια σας παρείχε ο καθοδηγούμενος σχετικά με την απόδοσή 

σας; Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ανατροφοδότη-
ση για να βελτιωθείτε την επόμενη φορά;

•	 Τι πρέπει να βελτιώσετε για να ενισχύσετε τις δεξιότητές καθοδή-
γηση σας;

(Πηγή: Ehrich, 2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
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Λίστα ελέγχου του μέντορα πριν από τη β´ συνάντη-
ση

Σκοπός:
•	 Χρήση των 4 επιπέδων ερωτήσεων του Stanfield (2000), που θα 

απευθύνονται στον καθοδηγούμενο

Έχω
•	 Ελέγξει την ώρα και τον τόπο της συνάντησης
•	 Ετοιμάσει τις ερωτήσεις που βασίζονται στα 4 επίπεδα ερωτήσεων 

που υποστηρίζει ο Stanfield (2000). Αυτά είναι:
	− Εισαγωγή
	− Οι αντικειμενικές ερωτήσεις 
	− Οι ερωτήσεις αναστοχασμού
	− Οι επεξηγηματικές ερωτήσεις
	− Οι ερωτήσεις λήψης αποφάσεων

(Πηγή: Ehrich, 2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
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Λίστα ελέγχου του μέντορα κατά τη β´ συνάντηση

Σκοπός:
•	 Προώθηση μιας εμπλουτισμένης σε μάθηση συζήτηση, στην οποία 

ο καθοδηγούμενος θα έχει το μεγαλύτερο λόγο. 
•	 Χρήση των 4 επιπέδων ερωτήσεων του Stanfield (2000), που θα 

απευθύνονται στον καθοδηγούμενο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έχω:
•	 Καλωσορίσει και ευχαριστήσει τον καθοδηγούμενο για την παρου-

σία του στη συνάντηση
•	 Ξεκαθαρίσει τον κύριο σκοπό της συνάντησης
•	 Ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να ξεκινήσει τη συζήτηση εστι-

άζοντας στο κύριο θέμα της συνομιλίας. Ενώ ο καθοδηγούμενος 
μιλάει για το θέμα, έχω επινοήσει ερωτήσεις από τα τέσσερα επί-
πεδα του Stanfield. Παρακάτω ακολουθούν μερικά παραδείγματα 
ερωτήσεων, από κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα, τα οποία μπο-
ρούν να παρέχουν κάποια καθοδήγηση.

•	 Επίπεδο στόχου - ερωτήσεις που βασίζονται σε γεγονότα:
	− Τι έχετε κάνει ως τώρα;
	− Τι δουλειά έχετε κάνει από την τελευταία φορά που σας είδα; 
	− Με ποιον έχετε εργαστεί;
	− Τι έχετε επιτύχει από τότε που μιλήσαμε τελευταία;
	− Ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας;
	− Ποιες λέξεις ή φράσεις θεωρείτε αποδοτικές; 

•	 Επίπεδο αναστοχασμού - ερωτήσεις που προκαλούν την προσωπι-
κή αντίδραση στα δεδομένα / γεγονότα που παρουσιάζονται:
	− Ποια ήταν η ανταπόκριση των άλλων για το έργο που έχετε κά-

νει;
	− Τι σας άρεσε να κάνετε πιο πολύ;
	− Τι σας άρεσε να κάνετε λιγότερο;
	− Πώς αισθάνεσθε για τα πράγματα τώρα;
	− Τι σας εξέπληξε;
	− Τι θεωρείτε ότι σας λείπει;
	− Τι ακριβώς σας θύμισε;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
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•	 Ερμηνευτικό επίπεδο - ερωτήσεις που εκμαιεύουν τα νοήματα, τις 
αξίες, τις πεποιθήσεις και τη σημασία του θέματος:
	− Τι έχετε μάθει για τον εαυτό σας και τους άλλους έως τώρα;
	− Ποια είναι μερικά θέματα που εξακολουθούν να σας ανησυ-

χούν; Γιατί;
	− Ποιες εναλλακτικές λύσεις έχετε σκεφθεί για την αντιμετώπιση 

ορισμένων από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις;
	− Τι κάνει το x σημαντικό;
	− Ποιες είναι επιπτώσεις για σας;
	− Ποιος θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος της ...;

•	 Επίπεδο λήψης αποφάσεων - ερωτήσεις που οδηγούν στην ανάλυ-
ση, σε νέες κατευθύνσεις και δράσεις:
	− Ποιο είναι το επόμενο σας βήμα;
	− Ποιο είναι το σχέδιό σας και πώς θα το επιτύχετε;
	− Μπορώ να σας βοηθήσει και, αν ναι, πώς;
	− Κινούνται τα πράγματα προς τη σωστή για εσάς κατεύθυνση;
	− Ποιες είναι οι προτάσεις σας;
	− Τι μπορείτε να κάνετε διαφορετικά στο μέλλον;
	− Τι έχετε μάθει από αυτό;

•	 Κλείσει τη συζήτηση
•	 Ανταλλάξει απόψεις κατά τη διάρκεια της συνάντησης και ζητήσει 

από τον καθοδηγούμενο να μου παρέχει κάποια ανατροφοδότηση 
κατά τη συνεδρίαση:
	− Τι λειτούργησε καλά στη σημερινή συνεδρίαση;
	− Σχόλια για τις ερωτήσεις και την ακουστική μου ικανότητα.
	− Τι θεωρείτε ότι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά, ώστε 

η συνομιλία να καταστεί πιο επωφελής για σας;
	− Οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις;

•	 Ορίσει την ώρα και την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης και 
ζητήσει από τον καθοδηγούμενο να προσδιορίσει ένα θέμα για την 
επόμενη συνομιλία.

(Πηγή: Ehrich, 2013)
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Προβληματισμός μέντορα μετά από τη β´ συνάντηση

Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει τη δεύτερη σας συνομιλία 
με τον καθοδηγούμενο σας, μπορείτε να προβληματιστείτε 
σχετικά με τη συζήτηση και να απαντήστε στις ακόλουθες 
ερωτήσεις. Για να απαντήστε σε αυτά τα ερωτήματα, λάβετε 
υπόψη τα ακόλουθα σημεία κατά τη διαμόρφωση των ιδεών 
σας:

•	 οι δεξιότητες επικοινωνίας σας
•	 ο ρόλος που διαδραματίσατε
•	 ποιος είχε τον πρώτο λόγο
•	 ποιος είχε τη μεγαλύτερη δυναμική
•	 η δυναμική της σχέσης

•	 Τι πήγε καλά; Τι δούλεψε;
•	 Τι χρειάστηκε βελτίωση;
•	 Τι σχόλια σας παρείχε ο καθοδηγούμενος σχετικά με την απόδοσή 

σας; Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ανατροφοδότη-
ση για να βελτιωθείτε την επόμενη φορά;

•	 Τι πρέπει να βελτιώσετε για να ενισχύσετε τις δεξιότητές καθοδή-
γηση σας;

•	 Ποιες στρατηγικές θα χρησιμοποιήσετε για την ενίσχυση των δε-
ξιοτήτων σας;

(Πηγή: Ehrich, 2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 





277

Υπόδειγμα συμφώνου μέντορα 

Όνομα μέντορα: Όνομα καθοδηγούμενου:

Το σύμφωνο μέντορα

Με τη σύναψη και την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, από κοινού, συμ-
φωνούμε σε βασικούς κανόνες, που πιστεύουμε ότι θα υποστηρίζουν τη 
σχέση. Καθώς περνάμε χρόνο μαζί, θα προσπαθήσουμε και οι δύο να:

•	 παρευρισκόμαστε σε συνεδρία τουλάχιστον μία φορά ανά _________, 
για τουλάχιστον ________________ (χρονικό διάστημα κάθε συνεδρία)

Ημερομηνία έναρξης:

Ολοκλήρωση της σχέσης mentoring: ______________ (ημερομηνία)

•	 επιλέγουμε τόπους συνάντησης που θα μας επιτρέπουν να μιλήσουμε 
εις βάθος

•	 έρθουμε σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία εγκαίρως –τουλάχι-
στον 24 ώρες εκ των προτέρων αν είναι δυνατόν– αν πρέπει να ακυρώ-
σουμε ή να επαναπρογραμματίσουμε

•	 ερχόμαστε στις συνεδριάσεις μας προετοιμασμένοι. Αν έχουμε συμφω-
νήσει να κάνουμε κάποια εργασία μεταξύ των συναντήσεων, θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί

•	 αν έχουμε ένα πρόβλημα ή κάτι δεν φαίνεται σωστό σε έναν από εμάς, 
θα πρέπει να το συζητήσουμε - ακόμη και αν δεν είναι εύκολο. Δεν θα 
αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Θα ασχοληθούμε με 
το θέμα από κοινού

•	 κρατήσουμε ό,τι ειπώθηκε μεταξύ μας - διατήρηση του απορρήτου
•	 εργαστούμε για τους κοινούς μας στόχους σχετικά με την καθοδήγηση
•	 αναγνωρίζουμε ότι είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, πράγμα που εί-

ναι καλό. Μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, αν υπάρχει αλ-
ληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση, τόσο για τα σημεία στα οποία μοιά-
ζουμε όσο και γι’ αυτά στα οποία διαφέρουμε 

•	 βεβαιωθούμε ότι θα πραγματοποιήσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργει-
ες και ότι θα θυμόμαστε να γελάμε

Υπογραφή μέντορα _________________ Ημερομηνία _________________

Υπογραφή καθοδηγούμενου __________ Ημερομηνία _________________

(Πηγή: Ehrich, 2013)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 
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ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

4.1.  Η προσέγγιση της θετικής ψυχολογίας – Το θετι-
κό ψυχολογικό μοντέλο 

Το θετικό ψυχολογικό μοντέλο του coaching σχετίζεται με την παροχή 
υποστήριξης στους προπονούμενους για την ενίσχυση της ευημερίας 
τους, των ικανοτήτων τους, της απόδοσής τους και την επίτευξη των στό-
χων τους. Ο πατέρας της θετικής ψυχολογίας Seligman (2002) υποστηρί-
ζει ότι η ευτυχία και η ευημερία βασίζονται σε πέντε βασικούς πυλώνες, 
στο πρότυπο PERMA. Το συγκεκριμένο ακρωνύμιο αποτελείται από τα 
αρχικά των όρων Positive Emotion (Θετικό Συναίσθημα), Engagement 
(Εμπλοκή), Relationships (Σχέσεις), Meaning (Νόημα), Accomplishment 
(Πραγματοποίηση). Το θετικό συναίσθημα συνδέεται με την καλλιέρ-
γεια της αισιοδοξίας και εξαρτάται από την εκάστοτε ψυχική διάθεση. 
Η εμπλοκή σχετίζεται με την αξιοποίηση του μεγίστου των δυνατοτήτων 
των ατόμων μέσω της διαρκούς ενασχόλησης. Οι σχέσεις επικεντρώνο-
νται στην επικοινωνία με τους ανθρώπους και στη δημιουργία κοινωνικών 
δικτύων. Το νόημα αναφέρεται στην επίτευξη ενός ευρύτερου δημιουργι-
κού στόχου και η πραγματοποίηση αναφέρεται στην πορεία και το τελικό 
στάδιο επίτευξης των στόχων, που τέθηκαν.

Σχήμα 1: Το πρότυπο PERMA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
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Σύμφωνα με τη Fredickson (2001), παρά το γεγονός ότι η καλή διάθε-
ση αποτελεί μια προσωρινή εμπειρία, τα θετικά συναισθήματα μπορούν 
να ενισχύσουν τη φυσική ευθυμία και να διευρύνουν το ρεπερτόριο των 
σκέψεων και των συμπεριφορών.

Σε πολλές έρευνες αναφέρονται συνδέσεις μεταξύ θετικών συναι-
σθημάτων και απτών αποτελεσμάτων όπως οι υψηλοί μισθοί, η ικανοποί-
ηση των πελατών, η δημιουργικότητα, η διεύρυνση της σκέψης, η φυσική 
υγεία και η επαγγελματική εμπλοκή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη διεύ-
ρυνση των επιλογών των ατόμων, την επίτευξη των στόχων τους, την αντι-
μετώπιση των διάφορων προκλήσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότη-
τάς τους, που με τη σειρά τους, μπορούν να οδηγήσουν στην ικανοποίηση 
από τη ζωή (Lyubomirsky, King & Diener, 2005).

Στο επίκεντρο της θεωρίας του Csikszentmihalyi (1990) βρίσκεται η 
πρόληψη των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρω-
ποι όπως το άγχος, η κατάθλιψη και ο εθισμός. Τα βασικότερα σημεία 
στα οποία αναφέρεται η «πρόληψη» επικεντρώνονται στην οικοδόμηση 
των ικανοτήτων και όχι στη διόρθωση των αδυναμιών. Επιπλέον, η ψυχι-
κή ασθένεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω συγκεκριμένων ικανοτήτων, 
όπως το θάρρος, η μελλοντική νοοτροπία, η αισιοδοξία, η πίστη, η ηθική 
εργασία, η ελπίδα, η τιμιότητα και η επιμονή.

Η προσέγγιση της θετικής ψυχολογίας αντικατοπτρίζεται στα διαφο-
ρετικά προσωπικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων όπως: 

1. Η υποκειμενική ευημερία
Σύμφωνα με τον Diener (2000) η υποκειμενική ευημερία αναφέρεται 

στο γνωστικό απολογισμό, που κάνουν οι άνθρωποι κατά την αξιολόγηση 
και ανάλυση της ύπαρξής τους και που ουσιαστικά σχετίζεται με το νόη-
μα, που δίνουν στην ευτυχία.

2. Οπτιμισμός
Κατά τον Peterson (2000) ο οπτιμισμός συνίσταται κυρίως σε γνωστι-

κά και συναισθηματικά στοιχεία, ενώ παράλληλα προκαλεί την κινητοποί-
ηση των ατόμων. 

3. Η ευτυχία
Ο Myers (2000) συνέδεσε την ευτυχία με την πίστη σε παραδοσιακές 

αξίες, οι οποίες θα πρέπει να εμπεριέχουν αληθινά στοιχεία για να αντέ-
ξουν στην πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, θεωρούσε ότι η οικονομική ανά-
πτυξη και οι στενές προσωπικές σχέσεις συνδέονται άμεσα με την ευτυχία.

4. Αυτοπροσδιορισμός
Σύμφωνα με τους Ryan & Deci (2000) η θεωρία του αυτοπροσδιορι-

σμού είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανάγκη για την ανάπτυξη ικανό-
τητας, του ανήκειν και της αυτονομίας. Μέσω της ικανοποίησης των εν 
λόγω αναγκών τα άτομα αυξάνουν την ευημερία, την κοινωνικής τους 
ανάπτυξη, κινητοποιούνται και μπορούν να αντιμετωπίσουν ποικίλες προ-
κλήσεις.
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Κατά τον Schwartz (2000), η επικέντρωση στον αυτοπροσδιορισμό 
μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ελευθερία και σε επιλογές, που μπο-
ρεί να προκαλέσουν κατάθλιψη και ανασφάλεια.

Το θετικό ψυχολογικό μοντέλο επηρεάζει την προπονητική διαδικασία 
τόσο όσον αφορά την αξιολόγηση και τις προσδοκίες του προπονητή, όσο 
και την ίδια την προπονητική σχέση. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα 
στον προπονούμενο να αξιολογήσει τον προσανατολισμό του απέναντι 
στην ευημερία, την ικανοποίηση του από τη ζωή και τις δυνατότητες του 
για απόδοση. Επιπλέον, σύμφωνα με διάφορες έρευνες, οι προσδοκίες 
έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση των προπονούμενων. Γενικότερα, 
όταν οι άνθρωποι αξιολογούνται αρνητικά, αναφορικά με την επίδοσή 
τους σε κάποιο έργο, τότε η απόδοσή τους μειώνεται. Αντιθέτως, όταν 
επιβραβεύονται, τότε μπορούν να αποδώσουν καλύτερα.

Ένας από τους βασικούς ρόλους της προπονητικής σχέσης είναι η δι-
ατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των θετικών και αρνητικών σημείων, η 
οποία μπορεί να επιτευχθεί με την επικέντρωση στα πρώτα, δίχως όμως 
να αγνοούνται τα αρνητικά σημεία και συναισθήματα, που χρήζουν προ-
σοχής. Οι Fredickson και Losada (2005) αναφέρουν ότι οι ομάδες με την 
υψηλότερη απόδοση χαρακτηρίζονται από μια μείξη θετικών και αρνητι-
κών συναισθημάτων σε αναλογία τρία (θετικά) προς ένα (αρνητικό). Σύμ-
φωνα με το θετικό ψυχολογικό μοντέλο, η προπονητική σχέση θα πρέπει 
να χαρακτηρίζεται από μια παραγωγική αναλογία θετικών και αρνητικών 
συναισθημάτων και αλληλεπιδράσεων. Ακόμα και στην περίπτωση που 
τα θετικά συναισθήματα υπερβαίνουν τα αρνητικά με αναλογία 11:1, είναι 
πιθανόν να υπάρχει μειωμένη απόδοση (Fredickson & Losada, 2005).

4.2.  Θετική Ψυχολογία – Θετική Πρόληψη – Θετική 
θεραπεία 

Η ψυχολογία μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε μια επιστήμη που βα-
σίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη θεραπεία. Ειδικότερα, επικεντρώθηκε στην 
αποκατάσταση ζημιών, χρησιμοποιώντας το ιατρικό μοντέλο αναφορικά 
με την ανθρώπινη λειτουργία. Ο στόχος της θετικής ψυχολογίας είναι να 
προκαλέσει μια αλλαγή στην ψυχολογία. Από την αποκλειστική ενασχό-
ληση της με την θεραπεία των ασθενειών, να στραφεί στην οικοδόμη-
ση της καλύτερης ποιότητας ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 
οικοδόμηση της δύναμης στη θεραπεία και την πρόληψη των ψυχικών 
ασθενειών.

Το πεδίο της θετικής ψυχολογίας αφορά τη θετική υποκειμενική εμπει-
ρία: 

•	 ευημερία και ικανοποίηση (παρελθόν)
•	 ροή, χαρά, αισθησιακές απολαύσεις και ευτυχία (παρόν) 
•	 και εποικοδομητικές γνώσεις για το μέλλον - αισιοδοξία, ελπίδα 

και πίστη. 

(Lopez et al, 2002).
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Σε ατομικό επίπεδο πρόκειται για τα θετικά προσωπικά γνωρίσματα 
- την ικανότητα για αγάπη και επαγγελματική κλίση, θάρρος, διαπροσω-
πική ικανότητα, καλλιτεχνική ευαισθησία, επιμονή, συγχώρεση, πρωτο-
τυπία, αλλαγή τρόπου σκέψης, ταλέντο και σοφία. Σε ομαδικό επίπεδο 
πρόκειται για τις αρετές εκείνες και τους θεσμούς, που συντελούν στην 
απόκτηση των ιδιοτήτων του ευσυνείδητου πολίτη: υπευθυνότητα, φρο-
ντίδα, αλτρουισμός, ευγένεια, μετριοπάθεια, ανεκτικότητα και εργασιακή 
ηθική (Gillham & Seligman, 1999; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

Θετική Πρόληψη 
Η προσέγγιση αυτή επικεντρώνεται στα ζητήματα της πρόληψης. Το ια-
τρικό μοντέλο δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, όσον αφορά την πρόληψη 
των σοβαρών προβλημάτων. Πράγματι, τα σημαντικότερα βήματα στην 
πρόληψη προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από μια προοπτική, που επικε-
ντρώνεται στη συστηματική οικοδόμηση ικανοτήτων και όχι στη διόρθω-
ση αδυναμιών.

Υπάρχουν ανθρώπινες δυνάμεις, που λειτουργούν ως προστατευτι-
κοί παράγοντες έναντι των ψυχικών ασθενειών: θάρρος, αλλαγή τρόπου 
σκέψης, αισιοδοξία, διαπροσωπικές δεξιότητες, πίστη, εργασιακή ηθική, 
ελπίδα, ειλικρίνεια, επιμονή και διορατικότητα. Σημαντικό μέρος της πρό-
ληψης αποτελεί η δημιουργία μιας επιστήμης της ανθρώπινης δύναμης, 
της οποίας η αποστολή θα είναι να κατανοήσει και να μάθει πώς να καλ-
λιεργεί αυτές τις αρετές στους νέους (Lopez et al, 2002).

Αυτή, λοιπόν, είναι η γενική στάση της θετικής ψυχολογίας απέναντι 
στην πρόληψη, σύμφωνα με την οποία, υπάρχει ένα σύνολο ρυθμιστικών 
μέτρων κατά της ψυχοπαθολογίας: τα θετικά ανθρώπινα χαρακτηριστι-
κά. Η αρχή Nikki υποστηρίζει ότι με τον εντοπισμό, την ενίσχυση και την 
επικέντρωση των ατόμων, που κινδυνεύουν, στα δυνατά τους σημεία, η 
πρόληψη μπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσματική. Θα πρέπει να γίνουν 
κατάλληλες διαχρονικές μελέτες και πειράματα, ώστε αυτές οι δυνάμεις 
να μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα και έγκυρα και να γίνει κατανοητός 
ο τρόπος, που αναπτύσσονται ή μειώνονται (Vaillant, 2000). Θα πρέπει 
επίσης να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν παρεμβάσεις για την οικοδό-
μηση των εν λόγω δυνάμεων (Lopez et al, 2002).

Οι σύμβουλοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ενίσχυση των δυνα-
τών σημείων των πελατών τους και όχι στην επιδιόρθωση των αδυναμιών 
τους. 

Οι ψυχολόγοι που εργάζονται με οικογένειες, σχολεία, θρησκευτικές 
κοινότητες και εταιρείες αναπτύσσουν το κατάλληλο κλίμα, που ενισχύει 
αυτές τις δυνάμεις. Οι κύριες ψυχολογικές θεωρίες αποτελούν πλέον τη 
βάση μιας νέας επιστήμης της δύναμης και της ανθεκτικότητας. Οι κυ-
ρίαρχες θεωρίες δεν αντιμετωπίζουν πλέον το άτομο ως ένα παθητικό 
δέκτη, που «ανταποκρίνεται» στα «ερεθίσματα». Αντίθετα, τα άτομα θε-
ωρούνται πλέον ως φορείς λήψης αποφάσεων, με επιλογές και προτιμή-
σεις. Η επιστήμη και η πρακτική που στηρίζονται στην κοσμοθεωρία της 
θετικής ψυχολογίας μπορεί να έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόλη-
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ψη πολλών από τις κύριες συναισθηματικές διαταραχές. Μέσω της Θε-
τικής Ψυχολογίας, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη σωμα-
τική υγεία και να είναι πιο παραγωγικοί και δυνατοί μέσω των γνώσεων, 
που αποκομίζονται από τις επιπτώσεις της ψυχικής ευεξίας στο σώμα, 
καθώς και μέσω της ανάπτυξης τους πλήρους τους δυναμικού (Lopez et 
al, 2002).

Θετική Θεραπεία 
Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί μια πολύτιμη προσέγγιση όσον αφορά τη 
θεραπεία. Οι περισσότερες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην ψυ-
χοθεραπεία είναι όλες τεχνικές της θετικής ψυχολογίας, όπως η ενστά-
λαξη ελπίδας (Snyder, Ilardi, Michael, & Cheavens, 2000).

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της θεραπείας είναι η «οικοδόμηση των 
δυνάμεων προστασίας» ή η αρχή Nikki. Αποτελεί κοινή στρατηγική όλων 
σχεδόν των ικανών ψυχοθεραπευτών να εντοπίζουν πρώτα και μετά να 
βοηθούν τους ασθενείς τους να χτίσουν μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτή-
των, αντί να παρέχουν απλώς συγκεκριμένες τεχνικές θεραπείας. Ανάμε-
σα στα δυνατά σημεία που ενσωματώνονται στην ψυχοθεραπεία είναι τα 
ακόλουθα:

•	 Κουράγιο
•	 Διαπροσωπική ικανότητα
•	 Ορθολογισμός
•	 Ενόραση
•	 Αισιοδοξία
•	 Ειλικρίνεια
•	 Επιμονή
•	 Ρεαλισμός
•	 Ικανότητα για ευχαρίστηση
•	 Αντιμετώπιση προβλημάτων
•	 Μελλοντική σκέψη
•	 Εύρεση σκοπού

(Lopez et al, 2002)

Μια άλλη ενδεικτική στρατηγική είναι η «αφήγηση». Η διήγηση των 
ιστοριών της ζωής μας, η ικανότητα νοηματοδότησης, η ανακάλυψη μιας 
νέας τροχιάς στη ζωή μας, αποτελούν όλα πολύ θετικά και δυναμικά στοι-
χεία (Csikszentmihalyi, 1993). Η χρήση της στρατηγικής της αφήγησης 
συντελεί στην αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής, με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο, όπως με την ενστάλαξη της ελπίδας. 

4.3.  Η εφαρμογή της Θετικής Ψυχολογίας στην Εκ-
παίδευση 

Σύμφωνα με τον David G Myers, κάνοντας μια βιβλιογραφική ανασκόπη-
ση της ψυχολογίας του 20ού αιώνα, για κάθε είκοσι άρθρα που συζητούν 
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αρνητικά συναισθήματα όπως προκατάληψη, άγχος, θυμός, επιθετικότη-
τα, κατάθλιψη κ.λπ., υπάρχει μόνο ένα που ασχολείται με θετικά συναι-
σθήματα όπως χαρά, ικανοποίηση, ευτυχία κ.λπ. (Myers 2000). Ο Martin 
E P Seligman αναφέρει ότι για κάθε εκατό άρθρα για τη λύπη, μπορεί να 
βρεθεί μόνο ένα για την ευτυχία. Η σύγχρονη ψυχολογία ασχολείται με 
την αρνητική πλευρά της ζωής και ερμηνεύει τη λειτουργία του ατόμου 
βάσει του ιατρικού μόνο μοντέλου, αγνοώντας σχεδόν εντελώς τη θε-
τική πλευρά της ζωής (Seligman and Csikszentmihalyi 2000, Seligman 
2005a). Κατά τη άποψη του Seligman, η σύγχρονη ψυχολογία τείνει να 
επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση στην αντιμετώπιση των παθολογικών 
καταστάσεων. 

Επιπλέον, θεωρεί ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά ελέγχεται από γενε-
τικούς ή περιβαλλοντικούς, μην λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως 
η ευθύνη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και η ελεύθερη βούληση 
(Seligman 2005a). 

Η θετική ψυχολογία έχει επίσης εμφανιστεί ως αντίδραση στους χαμη-
λούς κοινωνικούς δείκτες σε πολλές οικονομικά και κοινωνικά ανεπτυγ-
μένες χώρες, επειδή η πρόοδος των οικονομιών τους, ο αυξανόμενος 
πλούτος των κρατών και των πολιτών τους, δεν συνδυάζεται με αύξηση 
της ικανοποίησης από τη ζωή, π.χ. ευεξία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατάθλιψη είναι η 
κύρια αιτία ψυχοπαθολογίας και μέχρι το 2000 αποτελούσε το τέταρτο 
σοβαρότερο πρόβλημα υγείας σε όλο τον κόσμο (Mental Health, 2001).

Οι ειδικοί του ΠΟΥ εκτιμούν ότι μέχρι το 2020 η κατάθλιψη θα έχει 
γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας στον κόσμο.

Επίσης, οι κύριοι υποστηρικτές της θετικής ψυχολογίας (μεταξύ άλλων 
Seligman 2005a, Myers 2000) αναμένουν μια επιδημία κατάθλιψης που 
θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεδομένου ότι η κατάθλιψη επηρεάζει όλο 
και περισσότερο τους νέους. Σύμφωνα με τον δείκτη DALY, στην ηλικιακή 
ομάδα 15–44 ετών η κατάθλιψη είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία 
ψυχοπαθολογίας, ενώ η αυτοκτονία είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες 
θανάτου παγκοσμίως, ειδικά για τους νέους (WHO, 2010) .

Μια επιδημία κατάθλιψης, απαισιοδοξίας και μειωμένης αυτοεκτίμη-
σης στη νέα γενιά αποτελεί όχι μόνο μια από τις σημαντικότερες απειλές 
για την ψυχική υγεία, αλλά και ένα σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό πρό-
βλημα Αν και η θετική ψυχολογία επινοήθηκε ως αντίδραση στην πτώση 
των κοινωνικών δεικτών, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η μόνη θεραπεία.

Κατά την άποψη του ιδρυτή της θετικής ψυχολογίας, Martin Seligman, 
η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό όπλο για την καταπολέμηση και την 
πρόληψη των προαναφερθέντων προβλημάτων και απειλών. Ως εκ τού-
του, υποστηρίζει ότι η θετική ψυχολογία από μόνη της δεν είναι ικανή να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια επιδημία κατάθλιψης στη νέα γενιά, 
αν δεν συνδυαστεί με μια «νέα» θετική εκπαίδευση, όσον αφορά την 
κοινωνική πρακτική και θεωρία (Pluskota, 2014)

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για το τι είναι και τι δεν είναι η θετική ψυ-
χολογία.
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4.3.1.  Θετική ψυχολογία – Πώς προέκυψε και ποια είναι τα 
ενδιαφέροντά της 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ψυχολογία ασχολήθηκε απο-
κλειστικά με ένα θέμα – τις ψυχικές ασθένειες και τα ψυχολογικά προ-
βλήματα και τη θεραπεία ή την πρόληψή τους. Ως εκ τούτου, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε το ιατρικό μοντέλο αναφορικά με την αν-
θρώπινη λειτουργία, ένα μοντέλο ελλειμμάτων. 

Η ψυχολογική έρευνα επικεντρώθηκε σε κάθε είδους παθολογία και 
φοβία, με αποτέλεσμα την εξάλειψη της ίδιας της ιδέας ενός ολοκληρω-
μένου ατόμου και μιας ευημερούσας κοινότητας. Επίσης, αγνόησε ή αρ-
νήθηκε όλες εκείνες τις δυνατότητες, που θα μπορούσαν να αποκτηθούν 
μέσω της πρόσβασης σε βασικά πλεονεκτήματα (σε ένα άτομο, μια κοι-
νότητα ή έναν οργανισμό). Όπως αναφέρει ο Seligman, η υποστήριξη και 
η αναγέννηση των υφιστάμενων δυνάμεων είναι το πιο αποτελεσματικό 
όπλο στο θεραπευτικό οπλοστάσιο (Seligman 2005a,b).

Βασικός στόχος της θετικής ψυχολογίας επομένως είναι να επιφέρει 
μια αλλαγή στην ψυχολογία καθώς και στις κοινωνικές επιστήμες, μια 
αλλαγή που θα προκαλέσει έναν επαναπροσανατολισμό, από την πλήρη 
ενασχόληση με την διόρθωση των χειρότερων πραγμάτων στη ζωή, προς 
την ανάπτυξη των καλύτερων ιδιοτήτων της ζωής (Seligman 2005a,b). 

Η θετική ψυχολογία ως επιστήμη βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώ-
τος είναι η θετική εμπειρία ζωής για τα άτομα – η εκμετάλλευση θετι-
κών συναισθημάτων. Ο δεύτερος πυλώνας είναι οι θετικές ιδιότητες ενός 
ατόμου – η εκμετάλλευση των θετικών χαρακτηριστικών της προσωπικό-
τητας, κυρίως των αρετών και των δυνατοτήτων, αλλά και των ικανοτήτων. 
Ο τρίτος πυλώνας είναι μια θετική κοινωνία – η εκμετάλλευση θετικών 
κοινωνικών θεσμών, ιδιαίτερα αυτών, όπως η δημοκρατία, η ισχυρή οικο-
γένεια και η εκπαίδευση, που προάγουν τη θετική ανάπτυξη (Seligman 
2005a). 

Ένας βασικός στόχος της θετικής ψυχολογίας είναι να παρέχει μια 
θεωρητική βάση καθώς και πρακτικές λύσεις, που θα επιτρέψουν στους 
ανθρώπους να βελτιώσουν την ψυχική τους ευεξία και να επιτύχουν κα-
λύτερη σωματική υγεία. Αυτή η νέα τάση εστιάζει στην επιστημονική 
έρευνα, όσον αφορά τους πόρους, τα δυνατά σημεία και την ευτυχία. 
Επικεντρώνεται στην κατανόηση, την εξήγηση και την υποστήριξη της ευ-
τυχίας και της ευημερίας, καθώς και στην αποκάλυψη των παραγόντων, 
που επηρεάζουν τέτοιες καταστάσεις (Gable and Haidt 2005). 

Παρόλο που ο όρος που αποδόθηκε σε αυτή την τάση, επιλέχθηκε για 
να τονίσει την περιοχή ενδιαφέροντός της (δηλαδή τι είναι θετικό) και να 
υπογραμμίσει τη διαφορά της σε σχέση με τα μεταπολεμικά επιτεύγματα 
στην ψυχολογία (με κύρια εστίαση στο αρνητικό), η θετική ψυχολογία δεν 
αποτελεί από μόνη της μια ξεχωριστή επιστήμη σε σχέση με τις προηγού-
μενες τάσεις της ψυχολογίας (Pluskota, 2014).

Αν και οι εκφραστές της θετικής ψυχολογίας δεν ερμηνεύουν τη λει-
τουργία του ατόμου με το ιατρικό μοντέλο (εξηγώντας τη λειτουργία με 
όρους αναπλήρωσης ελλείψεων, ελαχιστοποίηση του πόνου, αντιστάθμι-
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ση ελλειμμάτων, αποκατάσταση ζημιών), δεν αρνούνται την ύπαρξη ελ-
λείψεων, ελλειμμάτων και ταλαιπωρίας. Υποστηρίζουν, ωστόσο, το λεγό-
μενο θετικό μοντέλο ή μοντέλο δύναμης, το οποίο στοχεύει, όχι απλώς 
στο να βοηθήσει το άτομο να επιστρέψει στην κανονικότητα (η κανονικό-
τητα νοείται ως απουσία διαταραχών), αλλά κυρίως να προσπαθήσει για 
τη βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη. Οι θετικοί ψυχολόγοι είναι πεπει-
σμένοι ότι η επικέντρωση στο θετικό μοντέλο διευρύνει τους πόρους των 
ατόμων και της κοινωνίας, συμβάλλοντας στην άνθησή τους και μειώνο-
ντας παράλληλα την ανάγκη για «παραδοσιακές» ψυχολογικές και κοι-
νωνικές παρεμβάσεις. Θεωρούν επίσης, ότι το θετικό μοντέλο δεν είναι 
ανταγωνιστικό, σε σχέση με το ιατρικό μοντέλο, αλλά συμπληρωματικό 
(Pluskota, 2014).

Η θετική ψυχολογία δεν πρέπει να θεωρείται ως μια έρευνα που βρί-
σκεται σε αντίθεση με την προηγούμενη ψυχολογία. Κατά τη δημιουργία 
των νέων και πρωτότυπων θεωρητικών της μοντέλων, η θετική ψυχολογία 
χρησιμοποιεί – τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά – το ίδιο σύνολο 
εργαλείων με την παραδοσιακή ψυχολογία. Δεδομένου αυτού του γεγο-
νότος, δεν είναι αναγκαίο να οικοδομηθεί εξ ολοκλήρου ως νέο κατα-
σκεύασμα. Απαιτείται μόνο «αλλαγή του αντικειμένου ενδιαφέροντος – 
η απομάκρυνση δηλαδή από την επιδιόρθωση του χειρότερου στη ζωή, 
προς τη δημιουργία του καλύτερου στη ζωή» (Seligman 2005a). Αποτε-
λεί απαραίτητο συμπλήρωμα της παραδοσιακής ψυχολογίας και μια πιο 
συστηματική και διεισδυτική προσέγγιση στη μελέτη και υποστήριξη της 
βέλτιστης λειτουργίας των ανθρώπων (Seligman et al. 2004).

Η θετική ψυχολογία θεωρήθηκε κάποιες φορές ότι είναι πολύ κοντά 
στη δημοφιλή και ψευδο-επιστημονική τάση της Θετικής Σκέψης. Πολλές 
φορές ταυτίστηκε και με τη θετική σκέψη, καταδεικνύοντας για άλλη μια 
φορά το πόσο παραπλανητικός μπορεί να είναι ο όρος θετική ψυχολογία. 
Στην πραγματικότητα, η θετική σκέψη (η οποία μάλιστα μερικές φορές 
θεωρείται ως τάση ή επιμέρους κλάδος της επιστήμης) υποθέτει ότι αρ-
κεί μόνο να σκέφτεται κάποιος θετικά για να είναι αυτόματα επιτυχημέ-
νος, πλούσιος, να απολαμβάνει καλή υγεία και να νιώθει καλά, γεγονός 
που έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της θετικής ψυχολογίας. Η θε-
τική σκέψη ως λαϊκή-ψυχολογική τάση, μέθοδος, ή και ιδεολογία, αλλά 
βασισμένη στην άγνοια και την έλλειψη γνώσης, είναι αναποτελεσματική 
και παραπλανητική.

Σύμφωνα με τους θετικούς ψυχολόγους η θετική σκέψη είναι επιβλα-
βής (Pluskota, 2014).

4.3.2. Θετική ψυχολογία και Εκπαίδευση 
Η εκπαιδευτική ψυχολογία ασχολείται – σε γενικές γραμμές, τόσο στη 
θεωρία όσο και στην πράξη – με την ανάπτυξη των συναισθηματικών, 
γνωστικών και κοινωνικών ικανοτήτων των νέων. Οι βασικές αρχές της 
μπορούν να εντοπιστούν στην ανθρωπιστική ψυχολογία, με την οποία πα-
ρουσιάζει πολλές ομοιότητες. Η θεωρητική βάση αλλά και η πρακτική 
της εκπαιδευτικής ψυχολογίας βασίζονται στην υπόθεση ότι η έρευνα για 
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την ανάπτυξη ενός νεαρού ατόμου πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των 
επιπτώσεων και των απαιτήσεων του κοινωνικού περιβάλλοντος όπως η 
οικογένεια, το σχολικό περιβάλλον και ο πολιτισμός.

Στόχος της εκπαιδευτικής ψυχολογίας είναι να βοηθήσει τους νέους 
να ανακαλύψουν την αυτοεκτίμησή τους, το νόημα της ζωής και να απο-
κτήσουν αυτοπεποίθηση. Σύμφωνα με αυτή τη διάσταση, η θετική ψυ-
χολογία συγκλίνει με τις παραδοχές και την πρακτική της εκπαιδευτικής 
ψυχολογίας (Pluskota, 2014).

Ο στόχος της θετικής ψυχολογίας είναι να καθιερώσει πρωτότυπα θε-
ωρητικά μοντέλα σχετικά με την ποιοτική ζωή, των οποίων η πρακτική 
εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα, να μπορεί να εφαρμοστεί και πέραν από 
τα εκπαιδευτικά πλαίσια της σχολικής ηλικίας. Ως εκ τούτου, η θετική ψυ-
χολογία μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή σε ποικίλα πλαίσια, που σχε-
τίζονται με μια ευρύτερη έννοια της εκπαίδευσης, όπως αυτή της δια βίου 
μάθησης.

Ο Martin E P Seligman έχει αποδώσει –από την αρχή που δημιουργή-
θηκε η θετική ψυχολογία– μια τεράστια σημασία στην εκπαίδευση, με την 
ευρύτερη έννοια.

Η βέλτιστη λειτουργία, η βελτιωμένη ψυχική ευεξία και η αποτελεσμα-
τική πρόληψη μιας επιδημίας κατάθλιψης δεν είναι δυνατή, εάν δεν αμ-
φισβητηθεί η έννοια του σκληρού ντετερμινισμού, που αντιμετωπίζει το 
άτομο ως θύμα των δικών του βιολογικών και κοινωνικο-δημογραφικών 
χαρακτηριστικών –γονίδια, τάξη, φυλή, φύλο, υλικός πλούτος κ.λπ.- και ως 
δέσμιο του παρελθόντος του.

Η βασικότερη συνέπεια ενός τέτοιου σκληρού ντετερμινισμού, που 
αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κοινωνικών επιστημών (ιδιαίτερα 
της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής), είναι η ευρέ-
ως διαδεδομένη άποψη ότι το παρελθόν καθορίζει τόσο το παρόν όσο 
και το μέλλον και οδηγεί σε υπερβολική έμφαση σε αρνητικά γεγονότα 
και αρνητικά συναισθήματα. Ο Seligman θεωρεί ότι οι απαισιόδοξες υπο-
θέσεις για το μέλλον εμποδίζουν τη σωστή ανάπτυξη. Δεν είναι καθόλου 
χρήσιμες όταν διακυβεύεται η ανάπτυξη. Αντίθετα, οι θετικές υποθέσεις 
για το μέλλον προηγούνται και διευκολύνουν την πρόοδο.

Ο Seligman προτείνει ότι ο τομέας της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη νεότερη γενιά, πρέπει να στραφεί προς το μέλλον, να επικε-
ντρωθεί στα θετικά συναισθήματα, την κοινωνική δέσμευση, την αναζή-
τηση νοήματος, την αρμονία στις ανθρώπινες σχέσεις, τα θετικά επιτεύγ-
ματα, τη θέληση και την ελευθερία, καθώς και την υγεία και την ανάπτυξη.

Η θετική ψυχολογία προϋποθέτει ότι τα άτομα δεν είναι ούτε περιορι-
σμένα ούτε προκαθορισμένα. Αντιθέτως, έχουν προσωπική βούληση και 
ελευθερία και διαθέτουν τη δυνατότητα ανάπτυξης, που προκύπτει από 
τις δικές τους αρετές και δυνάμεις. Κατά συνέπεια, ο Seligman υποστηρί-
ζει ότι η θετική ψυχολογία μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την εκπαίδευση 
και να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αύξηση της ψυχικής 
ευεξίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ψυχική ευεξία είναι κάτι που πρέπει να 
διδαχθεί. Προκειμένου να υποστηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό, αναφέρεται 
σε εμπειρικά στοιχεία, που προέρχονται από πρακτικές εφαρμογές της 
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θετικής ψυχολογίας. Μεταξύ των διαθέσιμων στοιχείων υπάρχουν προ-
γράμματα θετικής παρέμβασης στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως για 
παράδειγμα η εκπαίδευση της αισιοδοξίας – το Penn Resiliency Program 
– ή η υποστήριξη θετικών συναισθημάτων – Three Blessings – ή η διάγνω-
ση και περαιτέρω ανάπτυξη δυνάμεων – Signature Strengths.

4.3.3. Προγράμματα θετικής παρέμβασης 

Α. Αισιοδοξία (Penn Resiliency Program) 

Το Penn Resiliency Program (PRP) είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδι-
αστεί για την πρόληψη και της «επιδημίας» της κατάθλιψης στους νέους. 
Βασίζεται στην ψυχολογική αντίληψη ότι οι πεποιθήσεις μας σχετικά με τα 
γεγονότα και η ερμηνεία τους έχουν αντίκτυπο, όχι μόνο στα συναισθή-
ματά μας, αλλά και στα πρότυπα συμπεριφοράς μας. Η θεωρητική βάση 
αυτού του προγράμματος είναι η έννοια της αισιοδοξίας-απαισιοδοξίας. 
Σύμφωνα με τον Seligman, η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία έχουν καθο-
ριστικό αντίκτυπο στη συνολική λειτουργία των ανθρώπων. Δημιουργούν 
δραστηριότητα ή παθητικότητα και καθορίζουν τα κίνητρα και την επιλογή 
της στρατηγικής για δράση, καθώς και το σχήμα και τους τρόπους, με 
τους οποίους πραγματοποιούνται οι στόχοι της ζωής. Η αισιοδοξία ή η 
απαισιοδοξία εξηγούν την ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά τα όρια του 
ή να κατακλύζεται από αισθήματα ανικανότητας. Είναι και οι δύο μαθημέ-
νες προδιαθέσεις, παρά τον σχετικά μόνιμο χαρακτήρα τους. Ως εκ τού-
του, το PRP – στηριζόμενο στις παραδοχές της γνωσιακής-συμπεριφορι-
κής θεραπείας – υιοθετεί ένα ευρύ φάσμα μεθόδων και εργαλείων για να 
προκαλέσει ένα αισιόδοξο στυλ προσωπικής ανάπτυξης (Pluskota, 2014).

Όπως επισημάνθηκε από τους ερευνητές, το πρόγραμμα έχει αποδει-
χθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό στη μείωση των δεικτών της κατάθλιψης. 
Τα αποτελέσματα των διαχρονικών μελετών δείχνουν ότι η επίδραση 
αυτή διατηρείται ακόμη και δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος (Cutuli et al. 2006, Gillham et al. 1995, Gillham and Reivich 
1999, Roberts et al. 2004, Seligman et al. 2005).

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
μετά το τέλος του PRP και οι μετρήσεις που έγιναν μετά από έξι μήνες ή 
ακόμη και μετά από δύο χρόνια, παρέχουν την απόδειξη ότι μια μαθημέ-
νη αισιόδοξη στάση απέναντι στην επιτυχία και την αποτυχία υιοθετείται 
σαφώς πιο συχνά από τους νέους, που συμμετείχαν στην έργο, παρά από 
την ομάδα ελέγχου, που δεν είχε λάβει μέρος. Τα τελευταία 20 χρόνια 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα δύο χιλιάδες παιδιά ηλικίας 8 εως 15 ετών 
και από διαφορετικές χώρες προέλευσης. Σύμφωνα με τα εμπειρικά απο-
τελέσματα, σημειώνεται αύξηση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας, πρό-
ληψη και μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, ελαχιστοποίηση των 
συναισθημάτων απελπισίας, χαμηλότερα επίπεδα κλινικής κατάθλιψης, 
πρόληψη ή μείωση του άγχους και μειωμένη επιθετικότητα και εγκλημα-
τικότητα (Seligman et al. 2009).
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Β.  Κοινωνική δέσμευση – ισχυρά σημεία του χαρακτήρα (signa-
ture strengths) 

Η ιδέα που προωθείται ευρέως από τον Martin E P Seligman, με βάση την 
έννοια των δυνάμεων του χαρακτήρα (signature strengths) είναι η διά-
γνωση και περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατών σημείων. Είναι αξιοσημεί-
ωτο ότι η έννοια αυτή προέκυψε για να καλύψει τις ανάγκες στον τομέα 
της εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι, όπως πιστεύουν οι συγγραφείς 
και οι υποστηρικτές της, μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα (οι δυνάμεις 
του χαρακτήρα είναι στην πράξη εφαρμόσιμες για οποιοδήποτε άτομο, 
ανεξάρτητα από τα κοινωνικά και δημογραφικά του χαρακτηριστικά). Ο 
άμεσος λόγος, που οδήγησε σε αυτή τη σύλληψη, ήταν η αναγκαιότη-
τα κατασκευής ενός αποτελεσματικού προγράμματος παρέμβασης για 
νέους, χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Ένας εκπρόσωπος αυτού του τμήματος ζήτησε 
βοήθεια από τον Martin Seligman το 1999, ο οποίος με τη σειρά του συ-
γκάλεσε και συγκέντρωσε μια ομάδα μελετητών.

Η κύρια ιδέα της ομάδας ήταν η υπόθεση ότι οποιαδήποτε παρέμβαση 
με στόχο τη βελτίωση του «χαρακτήρα» των νέων δεν θα ήταν δυνατή, 
εάν οι υπεύθυνοι του προγράμματος δεν γνώριζαν ακριβώς τι επρόκειτο 
να βελτιωθεί. Έτσι προέκυψε η ιδέα μιας «ταξινομίας καλού χαρακτήρα» 
- η ταξινόμηση των δυνατών χαρακτηριστικών – δυνάμεων (Seligman 
2005a). Κατά συνέπεια, το κύριο καθήκον των μελετητών και των επαγ-
γελματιών, που συμμετείχαν στο έργο, ήταν να εντοπίσουν και να επε-
ξεργαστούν μια ταξινόμηση των πόρων, των δυνατοτήτων και των αρε-
τών ενός ατόμου, κάτι αντίστοιχο με την ψυχοπαθολογική ταξινόμηση, 
όπως παρουσιάζεται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών 
Διαταραχών (DSM). Αυτό που προέκυψε ήταν μια επίσημη λίστα των δυ-
νάμεων και αρετών των χαρακτήρων, με συντομογραφία «CSV», η οποία 
παρουσιάστηκε σε λεπτομερή μορφή στο βιβλίο που εκδόθηκε από τους 
Peterson και Seligman 2004, με τίτλο «Character Strengths and Virtues: 
a Handbook and Classification (Peterson and Seligman 2004). 

Η ταξινόμηση περιλαμβάνει έξι αρετές: σοφία, θάρρος, ανθρωπιά, δι-
καιοσύνη, εγκράτεια και υπέρβαση. Αυτές οι έξι αρετές αντιστοιχούν σε 
24 δυνάμεις χαρακτήρων, (εξ ου και ο όρος των «signature strengths»), 
οι οποίες χαρακτηρίζουν και εξηγούν τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά 
κάθε ατόμου (Seligman 2005a) (βλ. Πίνακα 1)

Η παρέμβαση της θετικής ψυχολογίας, που βασίζεται στην έννοια των 
δυνατών σημείων, διαφέρει, σύμφωνα με τον Seligman, από πολλές δια-
δικασίες πρόληψης και θεραπείας στην ψυχολογία (συμπεριλαμβανομέ-
νης της θετικής ψυχολογίας) στο βαθμό που χρησιμοποιεί και εκμεταλ-
λεύεται τους εγγενείς προσωπικούς πόρους και δυνάμεις ενός ατόμου. 
Το ζήτημα είναι να αναπτυχθούν οι αρετές και τα δυνατά σημεία, αφού 
εντοπιστούν και αξιοποιηθούν (Seligman 2005a). Επιπλέον, ο Seligman 
υποστηρίζει ότι ένα άτομο δεν πρέπει να καταβάλλει υπερβολική προ-
σπάθεια για να μειώσει ή να εξαλείψει τις αδυναμίες του, επειδή η επιτυ-
χία στη ζωή και η συναισθηματική ικανοποίηση πηγάζουν από την οικο-
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δόμηση και την αξιοποίηση των δυνατών του σημείων, στα οποία πρέπει 
επομένως να επικεντρωθεί. Οι αντίστοιχες αρετές και οι αντίστοιχες δυ-
νάμεις θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να αυξηθούν μέσω της 
επιλογής, καθώς και με την ανάληψη καθηκόντων και προκλήσεων, που 
εδραιώνουν αυτές τις αρετές και δυνάμεις. (Στο Παράρτημα μπορείτε 
βρείτε το τεστ των 24 δυνατών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας)

Πίνακας 2: Η ταξινόμηση των 24 δυνάμεων χαρακτήρων

ΣΟΦΙΑ Δημιουργικότητα Περιέργεια Κρίση Αγάπη για 
τη μάθηση

Προοπτική

ΘΑΡΡΟΣ
Γενναιότητα

Επιμονή Ειλικρίνεια Ενθουσια-
σμός

ΑΝΘΡΩΠΙΑ Αγάπη Ευγένεια Κοινωνική 
ευφυΐα

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ομαδικότητα Δικαιοσύνη Ηγεσία

ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ Συγχώρεση Ταπεινοφροσύνη Σύνεση Αυτορρύθ-
μιση

ΥΠΕΡΒΑΣΗ Εκτίμηση της 
ομορφιάς και 
αριστείας

Ευγνωμοσύνη Ελπίδα Χιούμορ Πνευματι-
κότητα

Πηγή: Via Institute on Character

Γ. Θετικά συναισθήματα – «Τρεις ευλογίες» 

Ένα άλλο είδος θετικής παρέμβασης είναι το πρόγραμμα «Three 
Blessings» για την υποστήριξη των θετικών συναισθημάτων. Το θεωρητι-
κό του υπόβαθρο αποτελεί η θεωρία της λειτουργίας διεύρυνσης και δό-
μησης των θετικών συναισθημάτων, που διατυπώθηκε και προωθήθηκε 
από την Barbara Fredrickson. Πιο συγκεκριμένα, κατάφερε να ξεπεράσει 
την παραδοσιακή αντίληψη ότι η ευημερία είναι αποτέλεσμα δείκτη ευη-
μερίας στη ζωή. Το βασικό της επιχείρημά είναι ότι το θετικό συναίσθημα 
δεν είναι μόνο ένα σημάδι ευημερίας, αλλά και ένας από τους παράγο-
ντες που το καθορίζουν, καθώς το αίσθημα ευτυχίας δεν είναι μόνο απο-
τέλεσμα της ευημερίας στη ζωή, αλλά και (και ίσως πρωτίστως) η βάση 
για την ευημερία (Fredrickson 1998, 2001). Η θεωρία της διεύρυνσης και 
της δόμησης των θετικών συναισθημάτων είναι μια από τις εμπειρικά 
καλύτερα αποδεδειγμένες έννοιες στη θετική ψυχολογία. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα πειραματικών και διαχρονικών μελετών, οι θετικές συ-
ναισθηματικές εμπειρίες δεν σηματοδοτούν απλώς την ευημερία, αλλά 
συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξή της. Τα θετικά συναισθήματα επε-
κτείνουν το ρεπερτόριο των σκέψεων και των προτύπων συμπεριφοράς, 
με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ανθεκτικών προσωπικών πόρων. Αυτοί 
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με τη σειρά τους επιτρέπουν την ατομική ανάπτυξη και μεταμόρφωση, 
δημιουργώντας θετικές ή προσαρμοστικές σπείρες συναισθημάτων, γνω-
στικών πράξεων και ενεργειών. Ο εμπλουτισμός των προσωπικών πόρων 
μειώνει την ευαλωτότητα και κατά συνέπεια αυξάνει τις πιθανότητες εμ-
φάνισης ακόμα περισσότερων θετικών συναισθημάτων. Η Fredrickson 
ονομάζει αυτόν τον μηχανισμό ως ανοδική σπείρα θετικών συναισθημά-
των (Fredrickson 2003).

Ποιο μπορεί να είναι το νόημα της θεωρίας της διεύρυνσης και της 
οικοδόμησης των θετικών συναισθημάτων για την εκπαίδευση; Τα απο-
τελέσματα της έρευνας για την εκπαίδευση των παιδιών δείχνουν ότι τα 
παιδιά με θετική νοοτροπία μαθαίνουν πιο γρήγορα.

Χάρη στα θετικά συναισθήματα, αυξάνονται οι πνευματικοί τους πόροι 
(ικανότητα συγκέντρωσης, δημιουργικότητα και διαίσθηση), αυξάνονται 
οι κοινωνικές τους δεξιότητες (όπως το να λαμβάνουν υπόψη την οπτική 
γωνία των άλλων, η συνεργασία και οι κοινωνικές στάσεις) και βελτιώνε-
ται η φυσική τους κατάσταση (Fredrickson 1998). Τα θετικά συναισθήμα-
τα ανοίγουν νέες ευκαιρίες και προοπτικές, ενθαρρύνοντας την επέκτα-
ση του εύρους της οπτικής του ατόμου, ώστε να υπερβεί το ρεπερτόριο 
των δοκιμασμένων και συνηθισμένων σκέψεων και δραστηριοτήτων.

Συνολικά, η έμμεση επίδραση των θετικών συναισθημάτων είναι η αύ-
ξηση των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση του άγχους. Το πρό-
γραμμα ενεργητικής παρέμβασης «Three Blessings» αποτελεί μια απλή 
άσκηση, που στοχεύει στην πρόκληση θετικών συναισθημάτων στα παι-
διά, μέσω μιας ειδικής εξέτασης, σχετικά με το τι είχε συμβεί κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης ημέρας.

Το παιδί αναμένεται να θυμηθεί τρία πράγματα, που είχαν συμβεί την 
προηγούμενη μέρα, (πράγματα που δεν χρειάζεται να είναι σημαντικά) 
και τα οποία ήταν επιτυχημένα κατά τη γνώμη του. Στη συνέχεια το παιδί 
δίνει τις αντίστοιχες εξηγήσεις και ερμηνείες για τα αίτια της επιτυχίας 
(Wallis 2005).

4.3.4.  Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των θετι-
κών δραστηριοτήτων 

Η ευτυχία δεν αποτελεί απλά μια ευχάριστη αίσθηση. Οι πιο ευτυχισμένοι 
άνθρωποι έχουν πιο σταθερούς γάμους, καλύτερο ανοσοποιητικό σύστη-
μα, υψηλότερα εισοδήματα και πιο δημιουργικές ιδέες σε σχέση τους λι-
γότερο ευτυχισμένους συνομηλίκους τους (Lyubomirsky, King, & Diener, 
2005). Επιπλέον, σύμφωνα με πολλές εμπειρικές μελέτες, η ευτυχία (ως 
μακροπρόθεσμο θετικό συναίσθημα ή ευημερία) δεν αποτελεί απλά μια 
συσχέτιση ή συνέπεια της επιτυχίας αλλά μια αιτία της (Lyubomirsky, 
King, & Diener, 2005).

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των χαρούμενων ανθρώπων (π.χ. τις 
τάσεις τους να είναι να είναι ευγνώμονες, να έχουν αισιόδοξη σκέψη και 
κοινωνική συμπεριφορά) οι ερευνητές μπόρεσαν να προτείνουν δραστη-
ριότητες, που θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευτυχία των ανθρώπων, 
εάν ασκούνταν σκόπιμα (Lyubomirsky, 2001).
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Ως θετικές δραστηριότητες ορίζονται οι απλές, σκόπιμες και τακτι-
κές πρακτικές, που βασίζονται σε υγιείς σκέψεις και συμπεριφορές και 
σχετίζονται με φυσικά ευτυχισμένους ανθρώπους. Σύμφωνα με πολλές 
εμπειρικές μελέτες, οι εν λόγω δραστηριότητες συμβάλλουν στη βελτίω-
ση της ευημερίας. Οι ερευνητές έχουν παρακινήσει τους ανθρώπους να 
γράψουν γράμματα εκφράζοντας ευγνωμοσύνη, να μετρήσουν τις ευλο-
γίες τους, να εκτελέσουν ευγενικές πράξεις, να αναπτύξουν τις δυνάμεις 
τους, να οραματιστούν τον ιδανικό μελλοντικό εαυτό τους και να διαλογι-
στούν. Όλες αυτές οι πρακτικές είναι σύντομες, αυτοδιαχειριζόμενες και 
οικονομικά αποδοτικές (Lyubomirsky, Layous, 2013).

Το μοντέλο θετικής δραστηριότητας των Lyubomirsky & Layous (2013) 
(βλ. σχήμα 3) βασίζεται σε θεωρητικά και εμπειρικά στοιχεία για να απει-
κονίσει (α) μια επισκόπηση των χαρακτηριστικών της δραστηριότητας και 
των χαρακτηριστικών του ατόμου, που καθιστούν μια θετική δραστηριό-
τητα αποτελεσματική με το βέλτιστο τρόπο και (β) τους μηχανισμούς που 
διέπουν την επιτυχή βελτίωση της ευημερίας, μέσω της θετικής δραστη-
ριότητας. Επιπλέον, ο βαθμός στον οποίο οποιοδήποτε χαρακτηριστικό 
της δραστηριότητας επηρεάζει την επιτυχία μιας θετικής δραστηριότητας 
εξαρτάται από το ταίριασμα του ατόμου (π.χ. της προσωπικότητάς του ή 
της κουλτούρας του) με το αυτό το χαρακτηριστικό της δραστηριότητας 
(π.χ. συχνότητα ή κοινωνική υποστήριξη).

Μέσω διάφορων μελετών, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει διάφορες 
συνθήκες, υπό τις οποίες οι θετικές δραστηριότητες ενισχύουν αποτελε-
σματικότερα την ευτυχία. Τα χαρακτηριστικά δραστηριότητας αφορούν 
την ίδια τη θετική δραστηριότητα (π.χ. τι είδους συμπεριφορά είναι και 
πόσο συχνά ασκείται), ενώ τα χαρακτηριστικά του ατόμου αφορούν το 
άτομο, που ασκεί τη θετική δραστηριότητα (π.χ. αν έχει κίνητρο να επι-
διώξει την ευτυχία). Τέλος, η προσαρμογή της προσωπικότητας είναι η 
προσαρμοσμένη αντιστοίχιση μεταξύ δραστηριότητας και χαρακτηριστι-
κών ατόμου.

Χαρακτηριστικά της δραστηριότητας 

Τα χαρακτηριστικά των θετικών δραστηριοτήτων –συμπεριλαμβανομένης 
της συχνότητας, της ποικιλίας, της σειράς και της ενσωματωμένης κοι-
νωνικής υποστήριξης– επηρεάζουν την επιτυχία τους, αναφορικά με την 
αύξηση της ευτυχίας.

Για παράδειγμα, όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε ιατρική ή ψυχολο-
γική θεραπεία, η συχνότητα και η διάρκεια μιας θετικής δραστηριότητας 
έχουν μεγάλη σημασία. Σε μια μελέτη, η εκτέλεση πέντε καλών πράξεων 
σε μία ημέρα, κάθε εβδομάδα (για 6 εβδομάδες) είχε ως αποτέλεσμα να 
σημειωθεί μεγαλύτερη αύξηση στην ευεξία, σε σχέση με την εκτέλεση πέ-
ντε πράξεων ευγένειας, κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας (Lyubomirsky, 
Sheldon, & Schkade, 2005).

Παράγοντες όπως η ποικιλία και η κοινωνική υποστήριξη μπορούν να 
εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε θετική δραστηριότητα. Άλλοι παράγοντες, 
ωστόσο, διαφοροποιούν τις θετικές δραστηριότητες μεταξύ τους και ως 
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εκ τούτου μπορεί να κάνουν ορισμένες δραστηριότητες να λειτουργούν 
καλύτερα για ορισμένα άτομα.

Για παράδειγμα, οι θετικές δραστηριότητες μπορεί να προσανατολί-
ζονται προς τον εαυτό (π.χ. εξάσκηση αισιοδοξίας) ή να προσανατολίζο-
νται προς άλλους (π.χ. έκφραση ευγνωμοσύνης). Οι κολεκτιβιστές μπο-
ρεί να ωφεληθούν περισσότερο από θετικές ετεροπροσανατολισμένες 
δραστηριότητες και οι ατομικιστές από αυτό- προσανατολισμένες δρα-
στηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες θετικές δραστηριότητες έχουν κοινω-
νικό-συμπεριφορικό χαρακτήρα (π.χ. το να είσαι ευγενικός), ενώ άλλες 
είναι αναστοχαστικές - γνωστικές (π.χ. απόλαυση χαρούμενων στιγμών), 
ωφελώντας τα ιδιαίτερα μοναχικά και αδύναμα άτομα, αντίστοιχα.

Τέλος, οι θετικές δραστηριότητες διαφέρουν ως προς τον χρονικό 
τους προσανατολισμό. Μπορεί να εστιάζονται στο παρελθόν (π.χ. έκφρα-
ση ευγνωμοσύνης), στο παρόν (π.χ. απόλαυση της στιγμής) ή στο μέλλον 
(π.χ. απαισιόδοξη σκέψη). Οι ηλικιωμένοι μπορεί να ωφεληθούν περισ-
σότερο, όταν αναστοχάζονται την κληρονομιά τους, ενώ οι νέοι μπορεί 
να ωφεληθούν περισσότερο, όταν φαντάζονται το λαμπερό μέλλον τους.

Χαρακτηριστικά του ατόμου 

Οι θετικές δραστηριότητες, που έχουν τα βέλτιστα χαρακτηριστικά είναι 
πιο πιθανό να προάγουν διαρκή ευημερία. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά 
του ατόμου, που συμμετέχει στη δραστηριότητα έχουν επίσης σημα-
σία. Για να επωφεληθούν οι άνθρωποι από μια θετική δραστηριότητα (ή 
οποιαδήποτε συμπεριφορά αυτοβελτίωσης), θα πρέπει να εμπλακούν με 
κόπο σε αυτήν (Layous, Lee, et al., 2012; Lyubomirsky et al., 2011), να 
έχουν κίνητρα να γίνουν πιο ευτυχισμένοι (Lyubomirsky et al., 2011) και 
να πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους θα αποδώσουν (Layous, Nelson, & 
Lyubomirsky, 2012). 

Εκτός από τα κίνητρα, τις προσπάθειες και τις πεποιθήσεις, η προ-
σωπικότητα των ανθρώπων μπορεί επίσης να επηρεάσει το βαθμό που 
θα επωφεληθούν από τις θετικές δραστηριότητες. Η αρχική επίσης συ-
ναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων, όταν ξεκινούν μια θετική δρα-
στηριότητα προβλέπει επίσης πόσο θα ωφεληθούν από αυτήν. Τέλος, ο 
βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την υποστήριξη από 
το δικό τους κοινωνικό δίκτυο, καθώς και οι δημογραφικές μεταβλητές 
είναι επίσης πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητά τους να αποκομίζουν 
ανταμοιβές από θετικές δραστηριότητες.

Μηχανισμοί 

Σύμφωνα με τους Lyubomirsky & Layous (2013), οι θετικές δραστηριό-
τητες είναι θετικές για ένα άτομο μόνο στο βαθμό, που διεγείρουν αυξη-
μένα θετικά συναισθήματα, θετικές σκέψεις, θετικές συμπεριφορές και 
ικανοποίηση των αναγκών, που με τη σειρά τους αυξάνουν την ευτυχία. Η 
ενασχόληση με θετικές δραστηριότητες συντελεί επίσης σε μια πιο θετι-
κή ερμηνεία των γεγονότων της ζωής. 
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Η άσκηση θετικών δραστηριοτήτων μπορεί επίσης να ενισχύσει την 
ευημερία, μέσω της ικανοποίησης βασικών ψυχολογικών αναγκών, όπως 
η αυτονομία (έλεγχος), η συνάφεια (συνδεσιμότητα) και η ικανότητα 
(αποτελεσματικότητα), (Deci & Ryan, 2000). 

Σχήμα 3: Το μοντέλο θετικής δραστηριότητας (Lyubomirsky & Layous, 2013:58)
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4.4. Η επιδίωξη της Ευτυχίας 
Η αναζήτηση της ευτυχίας είναι ένας σημαντικός στόχος για πολλούς αν-
θρώπους. Σύμφωνα με τη Lyubomirsky και τους συνεργάτες της, η ευτυ-
χία έχει πολλές θετικές πτυχές και χαρακτηριστικά που μπορούν να ωφε-
λήσουν τόσο τα άτομα και τις οικογένειές τους, όσο και ολόκληρη την 
κοινότητα. Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο 
που μπορεί η ευτυχία να αυξηθεί και στη συνέχεια να διατηρηθεί, λόγω 
της απαισιοδοξίας, που γεννάται από τις έννοιες του γενετικού ντετερ-
μινισμού και της ηδονινιστικής προσαρμογής (Lyubomirsky, Sheldon & 
Schkade, 2005)

4.4.1. Οι πηγές της απαισιοδοξίας 
Μια βασική πηγή της απαισιοδοξίας αποτελεί το γενετικά καθορισμένο 
σημείο ρύθμισης για την ευτυχία. Σύμφωνα με την έρευνα των Lykken 
και Tellegen (1996) η κληρονομικότητα της ευημερίας μπορεί να φτάσει 
έως και το 80%. Το μεγάλο αυτό ποσοστό υποδηλώνει ότι για κάθε άτομο 
υπάρχει ένα χαρακτηριστικό επίπεδο ευτυχίας. Έτσι, αν και βραχυπρόθε-
σμα μπορεί να υπάρχει μεγάλη διακύμανση σχετικά με το βασικό αυτό 
επίπεδο, μακροπρόθεσμα οι άνθρωποι επιστρέφουν στο αρχικό καθορι-
σμένο σημείο ρύθμισης.

Η δεύτερη πηγή απαισιοδοξίας αφορά τα χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητας, τα οποία είναι γνωστικά, συναισθηματικά και συμπεριφορικά 
συμπλέγματα, που ενυπάρχουν σε όλες τις καταστάσεις και σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής και επομένως μπορεί να αποτελούν μέρος της σταθε-
ρότητας του καθορισμένου σημείου. Oι McCrae και Costa (1990) κάνουν 
λόγο για την εντυπωσιακή μακροπρόθεσμη σταθερότητα των πέντε βασι-
κών διαστάσεων της προσωπικότητας, που συχνά αναφέρονται ως «Big 
5», ειδικότερα των δύο χαρακτηριστικών, που σχετίζονται περισσότερο με 
την ευημερία: νευρωτισμός και εξωστρέφεια. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι 
τείνουν να διατηρούν την ίδια σειρά κατάταξης στα επίπεδα ανησυχίας, 
μηρυκασμού και ενοχής, καθώς και στα επίπεδα κοινωνικής δέσμευσης, 
ενθουσιασμού και αυτοπεποίθησης. Λόγω της στενής σχέσης μεταξύ ψυ-
χολογικής ευεξίας και αυτών των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, 
οι McCrae και Costa υποστήριξαν ότι οι άνθρωποι τείνουν επίσης να δια-
τηρούν το ίδιο σχετικό επίπεδο ευτυχίας με την πάροδο του χρόνου.

Η τρίτη πηγή απαισιοδοξίας προκύπτει από την έννοια του ηδονισμού 
«hedonic treadmill» (Brickman & Campbell, 1971), η οποία υποδηλώνει ότι 
οποιοδήποτε κέρδος στην ευτυχία είναι μόνο προσωρινό, επειδή οι άν-
θρωποι προσαρμόζονται πολύ γρήγορα στην αλλαγή. Έτσι, αν και οι νέες 
συνθήκες μπορεί προσωρινά να κάνουν τους ανθρώπους πιο χαρούμε-
νους ή πιο λυπημένους, εκείνοι στη συνέχεια προσαρμόζονται πολύ γρή-
γορα, με αποτέλεσμα να μειώνεται γρήγορα και η επίδραση αυτών των 
νέων περιστάσεων στην ευτυχία ή ακόμη και να εξαφανίζεται εντελώς. 

Το άτομο που αγωνίζεται να αντισταθεί στις επιπτώσεις της προσαρ-
μογής θα μπορούσε να παρομοιαστεί με έναν πεζό, που περπατά σε μια 
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κυλιόμενη σκάλα, που κατεβαίνει. Αν και οι βελτιωμένες συνθήκες της 
ζωής του μπορεί να τον ωθήσουν προς τα πάνω, προς μια ακόμη μεγα-
λύτερη ευτυχία δηλαδή, εντούτοις, η διαδικασία προσαρμογής τον ανα-
γκάζει να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση (Lyubomirsky, Sheldon 
& Schkade, 2005).

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η προσπάθεια να 
γίνεις πιο ευτυχισμένος, μπορεί να είναι τόσο μάταιη, όσο και η προσπά-
θεια να γίνεις ψηλότερος (Lykken & Tellegen, 1996). Πράγματι, κάποιοι 
έχουν υποστηρίξει ότι η επιδίωξη της ευτυχίας μπορεί να αποτύχει εντε-
λώς, εάν η επιδίωξη αυτή γίνει ένας συνειδητός «εξωτερικός» στόχος, 
που αποσπά την προσοχή των ανθρώπων από το να απολαύσουν τη στιγ-
μή (Sheldon, 2004). Επιπλέον, η συνεχής προσπάθεια για ευτυχία μπορεί 
αναπόφευκτα να οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε βαθιά απογοήτευση. 
Βάσει αυτής της άποψης, αντί οι άνθρωποι να αναζητούν μια ανοδική πο-
ρεία, θα ήταν καλύτερο να αποδεχτούν απλώς την ήδη υπάρχουσα προ-
σωπικότητά τους και τα επίπεδα ευτυχίας τους (McCrae & Costa, 1994). 
Σύμφωνα με τον αρχαίο φιλόσοφο Αριστοτέλη, η ευτυχία δεν πρέπει 
να αυξάνεται πέρα από ένα ιδανικό επίπεδο, που μοιάζει με μια «χρυσή 
τομή» μεταξύ αγωνίας και έκστασης.

 

4.4.2. Σύγχρονες Πηγές Αισιοδοξίας 
Θεωρείται λοιπόν μάταιο το κυνήγι της ευτυχίας; Σύμφωνα με την 
Lyubomirsky και τους συνεργάτες της υπάρχουν τέσσερις πηγές αισιο-
δοξίας, που δικαιολογούν τις προσπάθειες των ανθρώπων να αυξήσουν 
το επίπεδο της ευημερίας τους. Καταρχήν, πολλοί ερευνητές κατάφεραν, 
έστω περιορισμένα και βραχυπρόθεσμα, να εφαρμόσουν με επιτυχία πα-
ρεμβάσεις, που στόχευαν στην αύξηση της ευτυχίας. Οι δυνατότητες των 
παρεμβάσεων, που ενισχύουν την ευτυχία, αντικατοπτρίζονται στις έρευ-
νες της θετικής ψυχολογίας, που καταδεικνύουν ότι η άσκηση ορισμένων 
αρετών, όπως η ευγνωμοσύνη, η συγχώρεση και ο αναστοχασμός, μπο-
ρεί να επιφέρουν αυξημένη ευημερία. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα 
των γνωστικών και συμπεριφορικών στρατηγικών (σε μακροπρόθεσμο 
επίπεδο) για την καταπολέμηση του αρνητικού συναισθήματος και της 
κατάθλιψης έχει ως συνέπεια την πιθανότητα αύξησης της μακροπρόθε-
σμης ευτυχίας.

Δεύτερον, πολλοί διαφορετικοί παράγοντες παρακίνησης και συμπε-
ριφορικοί παράγοντες έχουν συνδεθεί με την ευημερία, παράγοντες, που 
πιθανώς υπόκεινται σε κάποιον εκούσιο έλεγχο. Οι πιθανοί παράγοντες 
κινήτρων, όπως η επιτυχής επιδίωξη στόχων ζωής, είναι εγγενείς όσον 
αφορά το περιεχόμενο, σύμφυτοι με τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα και τις 
αξίες ενός ατόμου και εσωτερικά συνεπείς. Οι πιθανοί συμπεριφορικοί 
παράγοντες περιλαμβάνουν την τάση των ατόμων να βλέπουν με μια αι-
σιόδοξη ματιά τις καταστάσεις της ζωής τους, την τάση για αποφυγή κοι-
νωνικών συγκρίσεων και ενδεχόμενων αυτοαξιολογήσεων και την τάση 
να διακατέχονται από μια αίσθηση αισιοδοξίας ή αποτελεσματικότητας 
σχετικά με τη ζωή τους (Bandura, 1997; Seligman, 1991).
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Ο τρίτος λόγος αισιοδοξίας σχετίζεται με τα πρόσφατα ευρήματα ότι 
οι ηλικιωμένοι τείνουν να είναι κάπως πιο ευτυχισμένοι από τους νεότε-
ρους. Πράγματι, σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικοσυναισθηματικής 
επιλεκτικότητας του Carstensen (1995), οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να δο-
μούν τη ζωή τους και να επιδιώκουν συγκεκριμένους στόχους, που με-
γιστοποιούν τα θετικά συναισθήματα, σύμφωνα με την παραδοχή ότι οι 
άνθρωποι μπορούν να μάθουν να αυξάνουν με βιώσιμο τρόπο την ευη-
μερία τους. 

Επιπλέον, τα γονίδια ευθύνονται έμμεσα για την ευτυχία, επειδή μπο-
ρούν να επηρεάσουν τα είδη των εμπειριών, που έχει ήδη ή επιδιώκει να 
έχει κάποιος. Έτσι, οι ανεπιθύμητες επιδράσεις των γονιδίων στην ευτυχία 
θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν, μέσω της απομάκρυνσης των ατό-
μων από καταστάσεις που μειώνουν την ευημερία ή μέσω της αποφυγής 
δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών (Lykken, 2000; Lyubomirsky, 2001). 

4.4.3. To Μοντέλο της Ευτυχίας 
Οι Lyubomirsky, Sheldon & Schkade (2005) κάνουν αναφορά στο ολο-
κληρωμένο μοντέλο ευτυχίας, που ενσωματώνει τον ρόλο τόσο των γε-
νετικών παραγόντων και εκείνων της προσωπικότητας, όσο και των πε-
ριστασιακών/δημογραφικών παραγόντων στην ευτυχία. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι στο εν λόγω μοντέλο τονίζεται ο ρόλος των κινήτρων και της 
συμπεριφοράς, εφόσον, σύμφωνα με τους ερευνητές, η ευτυχία μπορεί 
να επιδιωχθεί ενεργά, μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων. 

Ορισμός της Ευτυχίας 

Σύμφωνα με τον Diener και τους συνεργάτες του, η ευτυχία ορίζεται ως 
η συχνή ύπαρξη θετικού συναισθήματος, ως η υψηλή ικανοποίηση από τη 
ζωή και ως η σπάνια εμφάνιση του αρνητικού συναισθήματος. Αυτά τα 
τρία στοιχεία αποτελούν και τα πιο βασικά συστατικά της υποκειμενικής 
ευημερίας (Diener et al., 1999). 

Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι χρησιμοποιείται ένας υποκει-
μενικός ορισμός της ευτυχίας, που συνήθως βασίζεται στις αυτοαναφορές 
των ανθρώπων. Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005) η ευτυχία θα 
πρέπει να ορίζεται από την οπτική γωνία του ατόμου. Με άλλα λόγια, η ευ-
τυχία είναι πρωτίστως ένα υποκειμενικό φαινόμενο, για το οποίο τελικός 
κριτής θα πρέπει να είναι ο ίδιος μας ο εαυτός (Myers & Diener, 1995).

Επίπεδο χρόνιας ευτυχίας 

Η Lyubomirsky και οι συνεργάτες της κάνουν αναφορά στο χαρακτηριστι-
κό επίπεδο ευτυχίας ενός ατόμου, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 
περιόδου στη ζωή του, το οποίο ονομάζουν επίπεδο χρόνιας ευτυχίας.

Ειδικότερα, εστιάζουν σε τρεις κύριους τύπους παραγόντων, που θε-
ωρούν ότι επηρεάζουν αιτιολογικά τα επίπεδα της χρόνιας ευτυχίας, δη-
λαδή το γενετικά καθορισμένο σημείο, τις περιστάσεις και τη σκόπιμη 
δραστηριότητα.
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Σχήμα 4: Τρεις πρωταρχικοί παράγοντες που επηρεάζουν  
το επίπεδο χρόνιας ευτυχίας (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005:116)

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, οι γενετικοί παράγοντες 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 50%, οι περιστάσεις ευθύνονται περίπου 
για 10% του επιπέδου της χρόνιας ευτυχίας και η σκόπιμη δραστηριότητα 
για το 40% . Με άλλα λόγια, η αλλαγή των σκόπιμων δραστηριοτήτων 
κάποιου μπορεί να προσφέρει μια δυναμική τόνωσης της ευτυχίας, που 
μπορεί είναι αρκετά μεγάλη ή και πιθανώς πολύ μεγαλύτερη από την αλ-
λαγή των περιστάσεων. 

Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), το επίπεδο χρόνιας ευ-
τυχίας ενός ατόμου καθορίζεται εν μέρει από το καθορισμένο σημείο 
του ατόμου, το οποίο ορίζεται ως η κεντρική ή αναμενόμενη τιμή εντός 
του καθορισμένου εύρους του ατόμου. Το καθορισμένο σημείο ευτυχίας 
καθορίζεται γενετικά και θεωρείται ότι είναι σταθερό με την πάροδο του 
χρόνου και ανεπηρέαστο από κάθε επιρροή ή έλεγχο (Lyubomirsky et al, 
2005:116).

Το καθορισμένο σημείο αντανακλά τα αμετάβλητα ενδοπροσωπικά, 
ιδιοσυγκρασιακά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά της προσωπικότη-
τας, όπως η εξωστρέφεια, η διέγερση και η αρνητική συναισθηματικότη-
τα, που έχουν τις ρίζες τους στη νευροβιολογία, είναι σε μεγάλο βαθμό 
κληρονομήσιμα (Tellegen et al., 1988) και αλλάζουν ελάχιστα κατά τη δι-
άρκεια της ζωής (McCrae & Costa, 1990).

Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), η χρόνια ευτυχία κάποιου 
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου της ζωής του μπορεί να 
αυξηθεί, αλλά όχι με την αλλαγή του σημείου ορισμού κάποιου, γιατί εξ 
ορισμού είναι σταθερή. Με άλλα λόγια, αν και είναι πιθανό οι μελλοντικοί 
επιστήμονες να μάθουν πώς να αλλάζουν τη βασική ιδιοσυγκρασία και τις 
διαθέσεις των ανθρώπων, προς το παρόν φαίνεται ότι η εστίαση στο κα-
θορισμένο σημείο δεν είναι μια γόνιμη οδός για την αύξηση της ευτυχίας.

Οι περιστάσεις αφορούν συγκυριακούς παράγοντες που σχετίζονται 
με την ευτυχία, δηλαδή τα τυχαία, αλλά σχετικά σταθερά γεγονότα της 
ζωής ενός ατόμου και μπορεί να περιλαμβάνουν την εθνική, γεωγραφική 
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και πολιτιστική περιοχή στην οποία ανήκει ένα άτομο, καθώς και τους 
δημογραφικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα. 
Οι περιστασιακοί παράγοντες περιλαμβάνουν επίσης το προσωπικό ιστο-
ρικό του ατόμου, δηλαδή γεγονότα της ζωής που μπορούν να επηρεά-
σουν την ευτυχία του, όπως η βίωση ενός παιδικού τραύματος, η εμπλο-
κή σε αυτοκινητιστικό ατύχημα ή η απόκτηση ενός βραβείου. Τέλος, οι 
περιστασιακοί παράγοντες περιλαμβάνουν μεταβλητές της κατάστασης 
ζωής, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η επαγγελματική κατάσταση, η 
εργασιακή ασφάλεια, το εισόδημα, η υγεία και οι θρησκευτικές πεποιθή-
σεις (Lyubomirsky et al, 2005). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όλοι αυτοί 
οι περιστασιακοί παράγοντες έχουν συνδεθεί με την υποκειμενική ευη-
μερία (Diener et al., 1999).

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι, μεταξύ των διαφορετικών τύπων 
περιστάσεων, οι μεταβλητές της κατάστασης ζωής φαίνεται να προσφέ-
ρουν κάποιες δυνατότητες για αύξηση της χρόνιας ευτυχίας, εφόσον τα 
άτομα μπορούν να τις ελέγξουν. Πόση διάρκεια μπορεί να έχει όμως μια 
τέτοια νέα ευτυχία; 

Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, οι αλλαγές στις συνθήκες ζωής 
μπορούν δύσκολα και σε περιορισμένο βαθμό να προκαλέσουν βιώσιμες 
αλλαγές στη χρόνια ευτυχία. Αν και αυτή η στρατηγική μπορεί να λει-
τουργήσει βραχυπρόθεσμα, πιθανότατα δεν θα λειτουργήσει μακροπρό-
θεσμα. Φυσικά, εάν οι άνθρωποι δεν έχουν επιτύχει τη βασική διαβίωση 
και ασφάλεια, τότε είναι λογικό να επικεντρώνονται αρχικά στις συνθή-
κες και τις βασικές ανάγκες, πριν επικεντρωθούν στη μεγιστοποίηση της 
ευτυχίας τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), ακό-
μα και στην καλύτερη περίπτωση, η ικανοποίηση των βασικών αναγκών 
μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους μόνο στο καθορισμένο σημείο τους 
και όχι πέρα από αυτό.

Ο τρίτος παράγοντας, η σκόπιμη δραστηριότητα, αποτελεί μια πολύ 
ευρεία κατηγορία, που περιλαμβάνει το σύνολο των πραγμάτων, που κά-
νουν και σκέφτονται οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή. Με τον όρο 
«σκόπιμη», εννοούνται οι διακριτές ενέργειες ή πρακτικές, τις οποίες οι 
άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν και να εφαρμόσουν. Οι σκόπιμες δρα-
στηριότητες απαιτούν κάποιο βαθμό προσπάθειας για να υλοποιηθούν. 
Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της κατηγορίας της δραστηρι-
ότητας και της κατηγορίας των περιστάσεων ζωής. Οι περιστάσεις δηλα-
δή απλά «συμβαίνουν», ενώ οι δραστηριότητες είναι τρόποι με τους οποί-
ους οι άνθρωποι ενεργούν σύμφωνα με τις περιστάσεις (Lyubomirsky et 
al, 2005).

Η σκόπιμη δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει την ευημερία. Για 
παράδειγμα, ορισμένοι τύποι συμπεριφορικής δραστηριότητας, όπως η 
τακτική άσκηση ή η προσπάθεια να είμαστε ευγενικοί με τους άλλους, 
σχετίζονται με την ευημερία. Επιπλέον, ορισμένοι τύποι γνωστικής δρα-
στηριότητας, όπως το να αναδιαμορφώνει κανείς καταστάσεις με πιο θε-
τικό τρόπο καθώς και ορισμένα είδη εκούσιας δραστηριότητας, όπως η 
προσπάθεια για σημαντικούς προσωπικούς στόχους, σχετίζονται όλα με 
την ευημερία. 
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Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), η σκόπιμη συμπεριφορι-
κή, γνωστική ή εκούσια δραστηριότητα δίνει τη μέγιστη δυνατότητα για 
βιώσιμη αύξηση της χρόνιας ευτυχίας. 

Η πιστή για παράδειγμα ενασχόληση με ένα νέο πρόγραμμα άσκησης 
ενισχύει θετικά τη διάθεση και τη ζωτικότητα των ανθρώπων, που μπορεί 
να διατηρηθεί έως και για 6 μήνες (Ransford & Palisi, 1996; Stewart et al., 
1997). Επιπλέον, η γνωστική δραστηριότητα προσφέρει πολλές εξαιρετι-
κές δυνατότητες για παρεμβάσεις ευτυχίας (Fordyce, 1983) Η εκούσια 
δραστηριότητα θεωρείται ως ένας βασικός παράγοντας ενισχυμένης ευ-
ημερίας, ειδικότερα, όταν επιδιώκεται αποτελεσματικά για μεγάλες χρο-
νικές περιόδους (Sheldon & Lyubomirsky, 2004).

4.4.4. Πλεονεκτήματα της σκόπιμης δραστηριότητας 
Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), η αλλαγή βάσει δραστηρι-
ότητας, σε αντίθεση με την αλλαγή που βασίζεται στις περιστάσεις, έχει 
πολλά επιθυμητά χαρακτηριστικά, που μπορεί να βοηθήσουν στην κατα-
πολέμηση της προσαρμογής.

Η σκόπιμη δραστηριότητα είναι επεισοδιακή 

Οι δραστηριότητες είναι εξ ορισμού επεισοδιακές και παροδικές. Εξάλλου, 
οι άνθρωποι δεν μπορούν να αφιερώσουν όλο τον χρόνο τους κάνοντας 
ένα πράγμα. Αυτό από μόνο του υποδηλώνει ότι τα άτομα μπορεί να προ-
σαρμοστούν λιγότερο εύκολα σε νέες δραστηριότητες, παρά σε νέες συν-
θήκες. Η επεισοδιακή φύση της δραστηριότητας υποδηλώνει επίσης ότι 
ένας επιπλέον τρόπος για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπο μιας δραστηρι-
ότητας είναι μέσω της παρακολούθησης του χρονοδιαγράμματος της. Για 
παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να επιλέξει να «μετρήσει τις ευλογίες του» 
μόνο μετά από μια δύσκολη περίοδο ή μόνο όταν χρειάζεται μια ιδιαίτερη 
ώθηση. Αν αρχίσει να μετράει τις ίδιες ευλογίες κάθε μέρα, τότε μπορεί 
να βαρεθεί αυτή τη ρουτίνα και να πάψει να αντλεί νόημα από αυτήν. Το 
χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί μεταξύ της ενασχόλησής κάποιου σε 
μια δραστηριότητα τόνωσης της ευτυχίας και της επόμενης εμπλοκής του 
σε μια αντίστοιχη δραστηριότητα, αποτελεί σημαντικό μέρος της ισχύς της 
για την επόμενη εφαρμογή. Έχοντας επίγνωση της «ανθεκτικής περιόδου» 
(Kalat, 2001), όπως ονομάζεται, μετά την οποία, μια δραστηριότητα που 
εκτελείται πρόσφατα, ανακτά το πλήρες δυναμικό πρόκλησης ευτυχίας, τα 
άτομα μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της δραστηριότητας με την 
πάροδο του χρόνου και να αποφύγουν τη μείωση ή την εξάλειψη της απο-
τελεσματικότητας της δραστηριότητας, μέσω υπερβολικής χρήσης. 

Η σκόπιμη δραστηριότητα μπορεί να ποικίλλει. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος των συμπεριφορικών, γνωστικών και 
εκούσιων δραστηριοτήτων είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να τις αλλά-
ζουν συνεχώς, τόσο όσον αφορά την εστίασή τους, όσο και τον τρόπο με 
τον οποίο εμπλέκονται σε αυτές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση 
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του χρόνου προσαρμογής στη δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα 
την ισχύ της (McAlister, 1982). Για παράδειγμα, ένας επιστήμονας μπορεί 
να κάνει τακτικά νέες ερωτήσεις και να εμπλέκεται σε νέα έργα. Στην πο-
ρεία, συχνά νιώθει τη χαρά που πηγάζει από τις νέες συναρπαστικές ανα-
καλύψεις και έτσι μπορεί να παραμείνει ιδιαίτερα χαρούμενος (δηλαδή 
στον ανώτερο βαθμό του δυναμικού του) για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, οι άνθρωποι τείνουν να αναζητούν 
ποικίλες συμπεριφορικές δραστηριότητες (McAlister, 1982), ίσως επειδή 
η αλλαγή –τόσο στις σκέψεις όσο και στις πράξεις– είναι εγγενώς ευχά-
ριστη και διεγερτική.

Η σκόπιμη δραστηριότητα μπορεί να υποσκελίσει άμεσα την 
προσαρμογή.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της σκόπιμης δραστηριότητας είναι ότι μπορεί να 
αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα, που παρουσιάζει η προσαρμογή. Για 
παράδειγμα, η παύση της απόλαυσης των ωραίων πραγμάτων στη ζωή 
κάποιου (γνωστική πρακτική), μπορεί να υποσκελίσει άμεσα τις επιπτώ-
σεις της ηδονικής προσαρμογής στις σταθερές περιστάσεις του ατόμου, 
μέσω της εστίασης της προσοχής στα χαρακτηριστικά εκείνα, που προ-
κάλεσαν την αρχική ώθηση της ευτυχίας και μέσω της μη θεώρησής τους 
ως δεδομένα (Lyubomirsky et al., 2005).

Το γεγονός ότι η σκόπιμη δραστηριότητα μπορεί να υποσκελίσει άμεσα 
την προσαρμογή, κάνει πιο κατανοητή τη διάκριση μεταξύ των περιστά-
σεων και των σκόπιμων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την Lyubomirsky 
και τους συνεργάτες της, η ειδοποιός διαφορά όσον αφορά την ευημε-
ρία, έγκειται στο εάν κάποιος ενεργεί σύμφωνα με την περίσταση (π.χ. 
χρησιμοποιώντας σκόπιμες πρακτικές για να διατηρήσει την περίσταση 
«αναλλοίωτη»). Για παράδειγμα, ένα άτομο μπορεί να συμμετέχει σε πολ-
λές σκόπιμες δραστηριότητες σε σχέση με την περιστασιακή κατηγορία 
«γάμος»: Ένας σύζυγος μπορεί να στοχεύει να κάνει τον γάμο του να λει-
τουργήσει (μια εκούσια δραστηριότητα), μπορεί να κάνει την προσπάθεια 
να εκτιμήσει τα θετικά στοιχεία της συζύγου του (μια γνωστική δραστη-
ριότητα) και μπορεί να προσπαθήσει να θυμηθεί να της φέρει λουλούδια 
(μια δραστηριότητα συμπεριφοράς). Ένα άτομο που εκτελεί αυτές τις 
δραστηριότητες θα μπορούσε πιθανότατα να υποσκελίσει καλύτερα την 
προσαρμογή, όσον αφορά μια συγκεκριμένη περίσταση και να αντλήσει 
το μέγιστο όφελος από αυτήν. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η σκόπιμη δραστηριότητα φαίνεται να 
προσφέρει τις καλύτερες προοπτικές για την αύξηση και διατήρηση της 
ευτυχίας (Lyubomirsky et al., 2005).

4.4.5. Εφαρμογή στρατηγικών για την αύξηση της ευτυχίας 
Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τους τρόπους εκείνους με τους οποίους 
η σκόπιμη δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί για την αύξηση της ευ-
τυχίας.
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Επιλογή Δραστηριότητας: Ο Ρόλος του Ατόμου – Ταίριασμα 
Δραστηριότητας 

Δεν μπορούν να υπάρξουν συγκεκριμένες δραστηριότητες για όλους 
τους ανθρώπους, που η εφαρμογή τους θα μπορούσε να τους κάνει ευτυ-
χισμένους. Οι άνθρωποι έχουν σταθερές δυνάμεις, ενδιαφέροντα, αξίες 
και κλίσεις, που αναμφίβολα τους ωθούν να εφαρμόσουν περισσότερο 
ορισμένες στρατηγικές σε σχέση με κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, τα 
εξωστρεφή άτομα μπορεί να ωφεληθούν περισσότερο από δραστηριό-
τητες, που τους φέρνουν σε τακτική επαφή με άλλους ανθρώπους, ενώ 
άτομα, που επιδιώκουν την παροχή φροντίδας, μπορεί να ωφεληθούν 
περισσότερο από δραστηριότητες, που τους δίνουν ευκαιρίες να φροντί-
σουν τους άλλους.

Το ταίριασμα μιας δραστηριότητας με ένα άτομο μπορεί να γίνει με 
διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα, σε σχέση με τα κίνητρα 
των ατόμων, τις βασικές ανάγκες, τις βασικές αξίες, τα δυνατά σημεία, 
τους προσωπικούς πόρους ή άλλα χαρακτηριστικά ατομικών διαφορών 
(Lyubomirsky et al., 2005).

Ο ρόλος της προσπάθειας 

Κατά την εκκίνηση της δραστηριότητας:

Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), η ενασχόληση με μια δρα-
στηριότητα απαιτεί τουλάχιστον δύο διαφορετικά είδη προσπάθειας: 
πρώτον, την προσπάθεια που απαιτείται για την έναρξη της δραστηριότη-
τας και, δεύτερον, την προσπάθεια που απαιτείται για την πραγματοποίη-
ση και τη διατήρηση της δραστηριότητας. 

Πολλές δραστηριότητες μπορούν να επιφέρουν θετικά αποτελέσμα-
τα, εάν απλά το άτομο ξεκινήσει να τις κάνει. Για παράδειγμα, η άσκηση 
το πρωί, ο χρόνος εργασίας σε ένα τουλάχιστον σημαντικό έργο κατά 
τη διάρκεια της ημέρας ή η παύση για την καταμέτρηση των ευλογιών 
στο τέλος της ημέρας, μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη, μόνο στην 
περίπτωση που τα άτομα μπορούν να «ξεπεράσουν το εμπόδιο», που σχε-
τίζεται με το να θυμηθούν να τα κάνουν και να ξεπεράσουν τυχόν εμπό-
δια κατά την εκκίνησή τους. Η συγκεκριμένη προσπάθεια αυτορρύθμισης 
απαιτεί σημαντική αυτοπειθαρχία και θέληση. 

Φυσικά, ορισμένες δραστηριότητες είναι εγγενώς πιο ελκυστικές και 
είναι ευκολότερο για κάποιους να τις ξεκινήσουν. Για παράδειγμα, ένας 
λάτρης της άγριας φύσης, που θέλει να γυμναστεί, αντί να τρέχει σε μια 
πίστα, μπορεί να επιλέξει να τρέξει σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος, νιώ-
θοντας έτσι πολύ λιγότερη αρχική αντίσταση/δυσκολία, κατά την έναρξη 
της δραστηριότητας. 

Για τη διατήρηση δραστηριότητας:

Αυτό το στάδιο αφορά το δεύτερο είδος προσπάθειας. Προφανώς, εάν 
μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να επιφέρει αυξημένα επίπεδα 
ευτυχίας, το άτομο πρέπει να συνεχίσει να εκτελεί τη δραστηριότητα μα-
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κροπρόθεσμα. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, στην περίπτωση που οι 
δραστηριότητες ενισχύουν την ευτυχία και η ενασχόλησή τους με αυτές 
είναι πιθανώς εγγενώς ενδιαφέρουσα ή ανταποδοτική. Αυτό ισχύει ιδι-
αίτερα στην περίπτωση, που το άτομο αλλάζει συνεχώς αυτό που κάνει. 
Εάν, για παράδειγμα, ένα άτομο στρέφει την προσοχή του σε διάφορα 
έργα στη δουλειά του, εξερευνά νέα μονοπάτια στο πάρκο ή αναζητά νέα 
ενδιαφέροντα κομμάτια για πιάνο, οι δραστηριότητές του είναι εγγενώς 
ευχάριστες και ευνοούν την απόκτηση πολλών ανταποδοτικών εμπειριών 
(Csikszentmihalyi, 1990).

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η δραστηριότητα δεν είναι ευχά-
ριστη και επομένως είναι δύσκολο να διατηρηθεί; Σε αυτήν την περίπτω-
ση, η διακοπή της δραστηριότητας μπορεί να μην είναι τόσο προβλημα-
τική, εφόσον δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν θα 
πρέπει να αναζητούν μόνο «διασκεδαστικές» δραστηριότητες.

Μερικές φορές η επιλογή πιο «βαρετών» ή ακόμα και «απεχθών» 
εμπειριών βραχυπρόθεσμα, μπορεί να επιφέρει σημαντικά θετικά απο-
τελέσματα στη χρόνια ευτυχία μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η με-
λέτη για μια σημαντική εξέταση σε μια κουραστική αλλά υποχρεωτική 
τάξη μπορεί κάλλιστα να αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική επένδυση στη 
μελλοντική χρόνια ευτυχία κάποιου, παρόλο που μπορεί να μειώσει τη 
στιγμιαία ευτυχία του. Επιπλέον, ένας υποψήφιος αξιωματικός του ναυ-
τικού πληρώνει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος (κατασκήνωση εκκίνησης) 
για να λάβει ένα μακροπρόθεσμο επίδομα (σταδιοδρομία ως αξιωμα-
τικός).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη θεωρία του αυτοκαθορισμού 
(Deci & Ryan, 2000; Sheldon, Joiner, & Williams, 2003) το πιο κρίσιμο ση-
μείο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η εσωτερίκευση της μη απολαυστικής 
δραστηριότητας. Εάν δηλαδή είναι ικανός κάποιος να βρει νόημα και έκ-
φραση αξίας σε αυτό που κάνει, ακόμα κι όταν αυτό δεν είναι ευχάριστο, 
ως προς την εκτέλεσή του. Από αυτή την άποψη, ο υποψήφιος αξιωματι-
κός του ναυτικού θα μπορούσε να επιλέξει να πληρώσει ένα μικρότερο 
βραχυπρόθεσμο κόστος (να πάει στην κατασκήνωση), πιστεύοντας ότι 
«αυτό είναι σημαντικό και ότι αξίζει», αντί να θεωρεί ότι «είναι περιττό 
και ανόητο». 

Ο ρόλος της συνήθους δραστηριότητας 

Εάν κάποιοι τύποι δραστηριοτήτων, όπως το «να κοιτάς τη θετική πλευ-
ρά», «να βρίσκεις χρόνο για τα πράγματα, που έχουν σημασία» και «να 
εργάζεσαι για κάποιον σημαντικό στόχο ζωής» κάνουν τη διαφορά, όσον 
αφορά την ευτυχία, τότε θα πρέπει να συνηθίσει κάποιος να τις κάνει. 
Ωστόσο, επιφανειακά, οι συνήθειες φαίνεται να αποτελούν ένα αίνιγμα 
αναφορικά με το μοντέλο της ευτυχίας. 

Η απόκτηση μιας συνήθειας λοιπόν σημαίνει ότι κάποιος έχει μετα-
τρέψει μια πρώην συνειδητή δραστηριότητα σε μια ασυνείδητη ρουτίνα, 
που ασκείται αυτόματα και χωρίς παραλλαγή; Αν ισχύει αυτό, τότε είναι 
ιδιαίτερα πιθανό κάποιος να βιώσει ηδονιστική προσαρμογή σε αυτή τη 
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δραστηριότητα και να χάσει με αυτό τον τρόπο τις δυνατότητές του να 
τονώσει την ευτυχία.

Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), μια συνήθεια διακρίνεται 
στην τακτική έναρξη μιας δυνητικά ωφέλιμης δραστηριότητας και στη συ-
νήθεια να εφαρμόζουμε μια δραστηριότητα με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά. 
Η ηδονιστική προσαρμογή επιτυγχάνεται μόνο σε σχέση με συγκεκριμέ-
νες εμπειρίες και όχι σε σχέση με τις αποφάσεις, που γεννούν αυτές τις 
εμπειρίες. 

Έτσι, η απόκτηση μιας συνήθειας, μέσω της απόφασης για την έναρξη 
μιας δραστηριότητας, δεν είναι προβληματική, αλλά αντίθετα μπορεί να 
βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν αυτό το δύσκολο κομμάτι. Για 
παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί να κάνει το τρέξιμο αυτόματο μέρος της 
καθημερινής της ρουτίνας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αποφασίζει 
κάθε μέρα, αν θα τρέξει ή όχι, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο σημα-
ντικά οφέλη. Αυτό που μπορεί να είναι προβληματικό είναι η απόκτηση 
μιας συνήθειας, από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται μια δραστηρι-
ότητα.

Σε αυτή την περίπτωση, η ροή των εμπειριών που παράγονται από μια 
τέτοια συνήθεια είναι πιθανό να παραμείνει σχετικά σταθερή, και έτσι, η 
προσαρμογή να έχει τις πιο ολέθριες συνέπειες. Για να ξεπεραστεί αυτό, 
όπως προτάθηκε νωρίτερα, οι άνθρωποι θα πρέπει να εστιάσουν στο 
βέλτιστο χρονοδιάγραμμα και την ποικιλία των τρόπων, με τους οποίους 
ασκούν μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η γυναίκα μπορεί να θέλει να 
αλλάξει τη διαδρομή, την ώρα της ημέρας και την ταχύτητα του τρεξίμα-
τός της. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτροπή των επιπτώσεων της προσαρ-
μογής (Lyubomirsky et al., 2005).

4.4.6. Τα χαρακτηριστικά των ευτυχισμένων ανθρώπων 
Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005) τα ευτυχισμένα άτομα είναι 
αυτά που βιώνουν συχνά θετικά συναισθήματα (σε μεγάλο δηλαδή πο-
σοστό), όπως χαρά, ενδιαφέρον και περηφάνια, και σπάνια αρνητικά συ-
ναισθήματα, όπως λύπη, άγχος και θυμό. Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της 
ευτυχίας στη βιβλιογραφία, που κυμαίνονται από την ικανοποίηση από τη 
ζωή και την εκτίμηση της ζωής έως τα στιγμιαία συναισθήματα ευχαρί-
στησης. 

Ο Diener και οι συνεργάτες του (1991) βρήκαν ότι η σχετική αναλογία 
του χρόνου που οι άνθρωποι ένιωθαν θετικά σε σχέση με τα αρνητικά 
συναισθήματα ήταν ένας καλός προγνωστικός δείκτης της ευτυχίας, ενώ 
η ένταση των συναισθημάτων ήταν πιο αδύναμος. Πράγματι, οι άνθρωποι 
που αναφέρουν υψηλά επίπεδα ευτυχίας φαίνεται να έχουν κατά κύριο 
λόγο θετικό συναίσθημα (80%), ισχυρότερα δηλαδή θετικά συναισθήμα-
τα από τα αρνητικά.

Η τάση των ευτυχισμένων ανθρώπων να νιώθουν πιο συχνά θετικά 
συναισθήματα μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα χρόνια ευτυχισμέ-
να άτομα είναι σχετικά πιο ευαίσθητα στις ανταμοιβές από το περιβάλλον 
τους, έχουν δηλαδή ένα πιο αντιδραστικό συμπεριφοριστικό σύστημα 
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(Gray, 1994), με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο πιθανό να προσεγγί-
σουν, αντί να αποφύγουν τις καταστάσεις επιβράβευσης (Watson, 1988). 
Επιπλέον, ο Larsen και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι τα θετικά συναι-
σθήματα περιλαμβάνουν μια ευαισθησία στην εμπειρία θετικών διαθέσε-
ων (Larsen & Ketelaar, 1991; Rusting & Larsen, 1997). Τα θετικά συναισθή-
ματα μπορούν να παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα ακόμη και όταν 
δεν υπάρχει πολύ χαρούμενη διάθεση, αν και μια χαρούμενη διάθεση 
είναι πιθανό να είναι αιτία θετικών συναισθημάτων (Lyubomirsky et al., 
2005).

4.4.6.1 Ευτυχία και Επιτυχία 

Η επιτυχία συνδέεται με την επίτευξη εκείνων των πραγμάτων, που εκτι-
μώνται από την κουλτούρα του ατόμου, η πρόοδος σχετικά με τους στό-
χους που θέτει η κοινωνία. Οι ευτυχισμένοι όμως άνθρωποι έχουν πε-
ρισσότερες δυνατότητες να επιτύχουν τις αξίες και τους στόχους, που 
θεωρούν ότι είναι σημαντικοί, σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές;

Το παραπάνω ερώτημα θα εξεταστεί σε σχέση με τους διάφορους 
τομείς της ζωής, όπως ο γάμος, η εργασία, η συμμετοχή στην κοινότητα, 
η ψυχική υγεία στη σωματική υγεία και η μακροζωία.

Απασχόληση και Ποιότητα Εργασίας

Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005) οι ευτυχισμένοι εργαζόμε-
νοι απολαμβάνουν πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους λιγότερο 
ευτυχισμένους συναδέλφους τους. Τα άτομα με υψηλή υποκειμενική ευ-
ημερία είναι πιο πιθανό να εξασφαλίσουν συνεντεύξεις για δουλειά, να 
αξιολογηθούν πιο θετικά από τους προϊστάμενους - όταν βρουν δουλειά, 
να έχουν καλύτερη απόδοση και παραγωγικότητα και να χειριστούν κα-
λύτερα τις διευθυντικές θέσεις. Είναι επίσης λιγότερο πιθανό να παρου-
σιάσουν αντιπαραγωγική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και επαγγελ-
ματική εξουθένωση.

Επιπλέον, τα ευτυχισμένα άτομα μπορούν να εξασφαλίσουν «καλύτε-
ρες» θέσεις εργασίας (Staw, Sutton, & Pelled, 1994) και είναι πιο ικανο-
ποιημένα με τη δουλειά τους. 

Αναμφίβολα, ένας από τους λόγους που οι ευχαριστημένοι, ικανοποι-
ημένοι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλές επιδόσεις στην 
εργασία τους είναι ότι είναι λιγότερο πιθανό να αποσυρθούν από την ερ-
γασία τους, να σημειώσουν δηλαδή πολλές απουσίες ή να βιώσουν επαγ-
γελματική εξουθένωση (Donovan, 2000; Porter & Steers, 1973; Thoresen, 
Kaplan, Barsky, Warren, & de Chermont, 2003).

Εισόδημα

Ένας σημαντικός δείκτης επιτυχίας στις σύγχρονες κοινωνίες είναι το ει-
σόδημα. Σύμφωνα με πάρα πολλές μελέτες, οι πιο ευτυχισμένοι άνθρω-
ποι κερδίζουν υψηλότερα εισοδήματα. Σε μια μετα-ανάλυση 286 εμπειρι-
κών ερευνών ηλικιωμένων ενηλίκων, το εισόδημα συσχετίστηκε σημαντι-
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κά με την ευτυχία και την ικανοποίηση από τη ζωή και, παραδόξως ακόμη 
περισσότερο σε σχέση με την εκπαίδευση (Pinquart & Sørensen, 2000).

Εμπλοκή στην κοινότητα

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι σχετικά πιο 
διατεθειμένοι να βοηθήσουν τους άλλους, προσφέρουν περισσότερες 
εθελοντικές υπηρεσίες και εμπλέκονται συχνότερα σε διάφορες φιλαν-
θρωπικές και κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευ-
τικών, πολιτικών, εκπαιδευτικών και σχετικών με την υγεία οργανισμών 
(Krueger, Hicks, & McGue, 2001· Thoits & Hewitt, 2001) σε σύγκριση με τα 
λιγότερα ευτυχισμένα άτομα.

Κοινωνικές σχέσεις

Σύμφωνα με τους Lyubomirsky et al (2005), οι ευτυχισμένοι άνθρωποι 
έχουν καλύτερες κοινωνικές σχέσεις από τους λιγότερο ευτυχισμένους 
συνομηλίκους τους. Ειδικότερα, τα άτομα με υψηλό θετικό συναίσθημα, 
ευτυχία και ικανοποίηση από τη ζωή έχουν περισσότερους φίλους και 
περισσότερη κοινωνική υποστήριξη, καθώς βιώνουν πιο ευτυχισμένες δι-
απροσωπικές σχέσεις.

Φιλίες και Κοινωνική Υποστήριξη

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν περισσό-
τερους φίλους και ισχυρότερα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης από τα λι-
γότερο ευτυχισμένα άτομα. Έχει επίσης τεκμηριωθεί η συσχέτιση μεταξύ 
της χρόνιας ευτυχίας και του πραγματικού αριθμού φίλων ή συντρόφων, 
στους οποίους οι άνθρωποι αναφέρουν ότι μπορούν να βασιστούν, κα-
θώς και της συνολικής κοινωνικής υποστήριξης και της συντροφικότητας 
(Baldassare et al., 1984; Pinquart & Sørensen, 2000). Στο χώρο εργασίας, 
οι εργαζόμενοι με υψηλό θετικό συναίσθημα λαμβάνουν περισσότερη 
συναισθηματική βοήθεια τόσο από τους συναδέλφους όσο και από τους 
προϊστάμενούς τους. (Staw et al., 1994).

Έχει επίσης βρεθεί υψηλή θετική συσχέτιση της φιλίας με την αυτο-
αξιολόγηση της ευτυχίας (Campbell, Converse, & Rogers, 1976). Για πα-
ράδειγμα, οι πιο ευτυχισμένοι φοιτητές έχει αποδειχθεί ότι έχουν κοινω-
νικές σχέσεις υψηλής ποιότητας (Diener & Seligman, 2002). Σύμφωνα 
με άλλες έρευνες, η ποσότητα και η ποιότητα των επαφών με φίλους 
αποδείχθηκε ότι είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας ευημε-
ρίας, ακόμη πιο ισχυρός και από των επαφών με μέλη της οικογένειας 
(Pinquart & Sørensen, 2000). Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι αναφέρουν επί-
σης ότι είναι πιο ικανοποιημένοι με τους φίλους τους και τις κοινωνικές 
τους δραστηριότητες. 

Γάμος και ειδύλλιο

Τα ευτυχισμένα άτομα τείνουν να είναι πιο ικανοποιημένα με τους γά-
μους τους. Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς, η ικανοποίηση από το 
γάμο και την οικογενειακή ζωή συσχετίζεται πολύ στενά με την ευτυχία 
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(Headey, Veenhoven, & Wearing, 1991· Myers, 2000). Τα ευρήματα για 
τον γάμο γενικεύονται και σε άλλες ρομαντικές σχέσεις, εφόσον, οι ευ-
τυχισμένοι άνθρωποι που είναι είτε παντρεμένοι είτε δεσμευμένοι είναι 
πιο πιθανό να θεωρούν τον σύντροφό τους ως τη «μεγάλη αγάπη» τους 
σε σχέση με τους λιγότερο ευτυχισμένους συνομηλίκους τους (Willi, 
1997).

Υγεία

•	 Ψυχική υγεία
Επειδή η θετική συναισθηματική εμπειρία αποτελεί σημαντικό συστατικό 
της ψυχικής υγείας (Taylor & Brown, 1988), τα ευτυχισμένα άτομα είναι 
πιο υγιή ψυχικά από τους λιγότερο ευτυχισμένους συνομηλίκους τους. 
Σύμφωνα με τους Diener και Seligman (2002), οι πιο ευτυχισμένοι άν-
θρωποι είχαν λίγα συμπτώματα ψυχοπαθολογίας, όπως κατάθλιψη, υπο-
χονδρίαση ή σχιζοφρένεια. Εφόσον, η απουσία θετικού συναισθήματος 
αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της κατάθλιψης, τα άτομα με υψηλό 
θετικό συναίσθημα είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από αυτή την 
εξουθενωτική κατάσταση (Lyubomirsky et al., 2005), καθώς και από κοι-
νωνική φοβία ή άγχος (Kashdan & Roberts, 2004). 

Η θετική επίσης διάθεση σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα χρή-
σης ναρκωτικών, ενώ το μειωμένο θετικό συναίσθημα σχετίζεται με την 
παραβατική δραστηριότητα στους εφήβους (Windle, 2000).

•	 Φυσική υγεία
Το θετικό συναίσθημα έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την ποιότη-
τα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο, κατά τη διάρκεια της ασθένειάς τους 
(Collins, Hanson, Mulhern, & Padberg, 1992) και με μικρότερες αλλεργικές 
αντιδράσεις στους μαθητές (Laidlaw, Booth, & Large, 1996). Η αισιοδο-
ξία επίσης συνέβαλε στη βίωση λιγότερου πόνου σε ένα δείγμα ηλικιω-
μένων παλαιστών (Achat et al., 2000), ακόμη και μετά από τον έλεγχο 
μεταβλητών όπως η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος και οι χρόνιες πα-
θήσεις υγείας. Οι αισιόδοξες γυναίκες είχαν λιγότερες πιθανότητες να 
γεννήσουν βρέφη χαμηλού βάρους (Lobel, DeVincent, Kaminer, & Meyer, 
2000).

4.5. Ασκήσεις της Θετικής Ψυχολογίας1 

4.5.1. The Wheel of Life (Ο Τροχός της Ζωής)2 
Σύμφωνα με τον Eakman (2106), ένα άτομο μπορεί να χάσει την ισορ-
ροπία στη ζωή του «όταν η εκπλήρωση βασικών ψυχολογικών αναγκών 
έχει αποτραπεί από τις συνεχείς καθημερινές ασχολίες» με επιβλαβείς 
συνέπειες στην ευημερία του, σωματικές και ψυχικές. Οι βασικές ψυχο-

1.    Διαθέσιμο στο https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2018/07/3-
Positive-Psychology-Tools.pdf 

2.  Πηγή: https://positivepsychology.com/ 
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λογικές ανάγκες, όπως η αυτονομία, το σχετίζεσθαι και η επάρκεια δεν 
ικανοποιούνται πλέον (Ryan & Deci, 2018), ίσως επειδή το άτομο επικε-
ντρώνεται υπερβολικά στην οικογένειά του, ενώ παραμελεί τη σχέση με 
τον σύντροφό του ή δίνει προτεραιότητα στα οικονομικά του και παραμε-
λεί την πνευματική του ανάπτυξη. 

Θα πρέπει να ανακτηθεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπι-
κής ζωής για την ενίσχυση της συνολικής ευημερίας των ατόμων, μέσω 
του εντοπισμού και της εστίασης στις πολλαπλές πτυχές της ζωής τους, 
οικογένεια, φίλους, υγεία, εργασιακό περιβάλλον και πνεύμα (Byrne, 
2005).

Μέσω της εφαρμογής της άσκησης «Τροχός της Ζωής» τα άτομα μπο-
ρούν να εξισορροπήσουν όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη συνολική ευημερία, ενώ μπορούν παράλληλα να προσδιορίσουν 
τους τομείς της ζωής, που απαιτούν υποστήριξη, καθοδήγηση και επιπλέ-
ον εστίαση.

Η εν λόγω άσκηση χρησιμοποιείται ευρέως στο coaching και όχι μόνο 
και προσφέρει ένα πρακτικό και ευέλικτο εργαλείο στους πελάτες, που 
τους βοηθά να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους και να θέσουν στόχους, 
που ευθυγραμμίζονται με τις βασικές τους αξίες.

Ο τροχός απαρτίζεται από οκτώ έως δέκα κατηγορίες που θεωρούνται 
απαραίτητες για μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη ζωή.

Τα ονόματα των διάφορων τμημάτων ποικίλλουν, αλλά τα θέματα είναι 
συνήθως παρόμοια, όπως:

•	 Χρήματα & Οικονομικά
•	 Καριέρα & Εργασία
•	 Υγεία και άσκηση
•	 Διασκέδαση & Αναψυχή
•	 Περιβάλλον (σπίτι/εργασία)
•	 Κοινότητα
•	 Οικογενειακοί φίλοι
•	 Σύντροφος & Αγάπη
•	 Προσωπική Ανάπτυξη & Μάθηση
•	 Πνευματικότητα

Σε κάθε τμήμα του κύκλου μπαίνει και η αντίστοιχη βαθμολογία, που 
αντικατοπτρίζει το τρέχον επίπεδο ικανοποίησης (Βλέπε σχήμα 5)
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Σχήμα 5: Ο Τροχός της Ζωής

Πηγή: https://positivepsychology.com/wheel-of-lifecoaching/?fbclid=IwAR2
EHjYAMWr8OvatthcLSaKQ5p3ZnVmr3BPHDcfUVQ_1bky4aeDM1lKJ35c 

Χρησιμότητα

Ο Τροχός της Ζωής παρέχει ουσιαστικά ένα στιγμιότυπο της ευημερίας 
του ατόμου και του επιπέδου ικανοποίησης κατά τις τρέχουσες περιστά-
σεις.

Παρέχει μια εικόνα σχετικά για την ισορροπία της ζωής καταγράφο-
ντας τους μεμονωμένους τομείς της ζωής κάποιου, που είτε καλύπτουν 
τις ανάγκες του και τον κάνουν ευτυχισμένο είτε τον δυσαρεστούν. Βά-
ζοντας τον αντίστοιχο βαθμό στην κάθε κατηγορία, το άτομο μπορεί να 
εντοπίσει τους τομείς που χρειάζονται υποστήριξη και βελτίωση για την 
επίτευξη των ατομικών και γενικών στόχων ζωής.

Η διαδικασία της καταγραφής, επανεξέτασης και αποδοχής των αξιο-
λογήσεων παρέχει πληροφορίες για τη διαδικασία καθορισμού στόχων, 
αλλά και προσφέρει επίσης πληροφορίες για τομείς της ζωής, που προ-
καλούν δυσκολίες.
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Ο Τροχός της Ζωής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε, με 
λίγη ή καθόλου εκπαίδευση, αλλά συνήθως ολοκληρώνεται κατά τη διάρ-
κεια των συνεδριών coaching για τον εντοπισμό και τη συμφωνία σχετικά 
με τις προτεραιότητες, που πρέπει να εξερευνηθούν μελλοντικά. 

Η εφαρμογή του στο Life Coaching

Ο πελάτης βαθμολογεί κάθε κατηγορία στον τροχό μεταξύ 1-10 ενός και 
δέκα σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησής του. Για παράδειγμα, ένας νεα-
ρός σε καλή φυσική κατάσταση μπορεί να σημειώσει το βαθμό 7 για την 
υγεία και τη φυσική κατάσταση, ενώ το βαθμό 2 για τα οικονομικά του. 
Κατά τη βαθμολόγηση του κάθε τμήματος, ο πελάτης και ο προπονητής 
μπορούν να εντοπίσουν τους τομείς εκείνους, που χρειάζονται περισσό-
τερη προσοχή και βελτίωση. 

Ο τροχός της ζωής προσφέρει μια γρήγορη εικόνα της συνολικής ικα-
νοποίησης του ατόμου από τη ζωή, εφόσον το άτομο προσδιορίζει τις 
προτεραιότητές του και στη συνέχεια μπορεί να καθορίσει τους στόχους 
του. 

Η άσκηση μπορεί να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
ώστε το άτομο να κατανοήσει την πρόοδο του, καθώς και τις πιθανές αλ-
λαγές στην εστίαση, που μπορούν να προκύψουν από τις εξελισσόμενες 
συνθήκες και τις νέες προτεραιότητες.

Τα βήματα της άσκησης του Τροχού της Ζωής

Βήμα πρώτο – Εισάγετε τον Τροχό της Ζωής

Δώστε στον πελάτη την άσκηση του τροχού της ζωής σε έντυπη μορφή 
και εξηγήστε του ότι ο τροχός αποτυπώνει ένα στιγμιότυπο της ικανοποί-
ησής του από τη ζωή. Ελέγξτε και συζητήστε τη σημασία των παρακάτω 
κατηγοριών, παράλληλα με τη μέθοδο βαθμολόγησης:

•	 Χρήματα & Οικονομικά
•	 Καριέρα & Εργασία
•	 Υγεία και άσκηση
•	 Διασκέδαση & Αναψυχή
•	 Περιβάλλον
•	 Κοινότητα
•	 Οικογενειακοί φίλοι
•	 Σύντροφος & Αγάπη
•	 Ανάπτυξη & Μάθηση
•	 Πνευματικότητα

Μετονομάστε, αφαιρέστε ή προσθέστε νέες κατηγορίες, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Βήμα δεύτερο – Κατάταξη των κατηγοριών

Ζητήστε από τον πελάτη να βαθμολογήσει κάθε κατηγορία τραβώντας 
μια γραμμή ή προσθέτοντας έναν αριθμό από 1-10 (1=δεν είναι καθόλου 
ικανοποιημένος, 10=είναι πλήρως ικανοποιημένος.
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Εξηγήστε ότι αυτό το μέρος της άσκησης παρέχει μια επισκόπηση του 
επιπέδου ικανοποίησης από τη ζωή του.

Βήμα τρίτο – Εξετάστε τον τροχό στο σύνολό του

Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση, κοιτάξτε το εξωτερικό του τροχού, 
συζητήστε το συνολικό του σχήμα και εξετάστε τη συνολική ισορροπία 
ζωής.

Κάντε τις ακόλουθες ερωτήσεις για να ανοίξετε μια συζήτηση σχετικά 
με την ικανοποίηση από τη ζωή:

•	 Όταν κοιτάτε το σχήμα του τροχού, πώς αισθάνεστε;
•	 Πώς θα θέλατε να αλλάξετε το σχήμα στο εσωτερικό του τροχού;
•	 Τι σας εκπλήσσει περισσότερο;
•	 Πώς θα σας φαινόταν και πώς νιώθατε αν η βαθμολογία ήταν δέκα;
•	 Ποια κατηγορία θα θέλατε να βελτιώσετε περισσότερο;
•	 Με ποια κατηγορία θα θέλατε να ξεκινήσετε;
•	 Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε κάθε τομέα τώρα;
•	 Τι χρειάζεστε για να βελτιώσετε τη βαθμολογία σε κάθε τομέα;
•	 Ποια μικρά βήματα θα είχαν τον πιο σημαντικό αντίκτυπο στην ικα-

νοποίησή σας;
•	 Θα μπορούσε μια μεμονωμένη δράση να βελτιώσει περισσότε-

ρους από έναν τομείς;

Βήμα τέταρτο – Επανεξέταση κάθε ενότητας

Ξεκινήστε με τομείς που ο πελάτης παρατηρεί ότι είναι ιδιαίτερα ενδια-
φέροντες:

•	 Γιατί χρειάζεται να επικεντρωθείτε σε αυτή την περιοχή;
•	 Τι πρέπει να κάνετε για να αυξήσετε την ικανοποίησή σας κατά μία 

βαθμολογία;
•	 Πόσο ισορροπημένος νιώθετε σε αυτόν τον τομέα της ζωής σας;
•	 Γιατί δώσατε αυτή τη βαθμολογία;
•	 Λείπει κάτι από αυτόν τον τομέα της ζωής σας, που μπορεί να επη-

ρεάσει τη βαθμολογία σας;
•	 Υπάρχει κάτι που μπορεί να προσθέσει αξία σε αυτόν τον τομέα 

της ζωής σας και να αλλάξει τη βαθμολογία;
Επίσης, σκεφτείτε και συζητήστε τις σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών.

Βήμα πέμπτο – Προσδιορίστε τις ενέργειες

Προσδιορίστε μια δραστηριότητα για κάθε κατηγορία, που όταν ολοκλη-
ρωθεί, θα αλλάξει το επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη.

Αν η δραστηριότητα εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εί-
ναι σχετικά εκτεταμένη και περίπλοκη, ορίστε έναν στόχο, που είναι συ-
γκεκριμένος, μετρήσιμος, επιτεύξιμος, σχετικός και χρονικά προσδιορι-
σμένος (SMART)

Η ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας συντελεί στην επίτευξη του γενι-
κού στόχου, τη βελτίωση δηλαδή της ισορροπίας της ζωής.
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Βήμα έκτο - Επανεξέταση και ανατροφοδότηση

Με την πάροδο του χρόνου, βαθμολογήστε εκ νέου τον τροχό ξανά για 
να κατανοήσετε τις αλλαγές που έγιναν και τις ενέργειες που εκκρεμούν. 

Η συνεχής επανεξέταση είναι χρήσιμη για την κατανόηση των γενικών 
μοτίβων συμπεριφοράς και των τυχόν αρνητικών σκέψεων ή συναισθη-
μάτων, που εμποδίζουν τις αλλαγές.

Επιπλέον, υπενθυμίστε στον πελάτη ότι η ισορροπία δεν διατηρείται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, εφόσον οι περιστάσεις και οι προτεραιό-
τητες αλλάζουν. Βασικός στόχος είναι να συνεχιστεί το ταξίδι προς την 
ισορροπία και να επιτευχθεί η αλλαγή τρόπου σκέψης, που οδηγεί στη 
μεταμόρφωση.

4.5.2. The Strengths Wheel (Ο Τροχός των Δυνάμεων) 
(Η άσκηση αναπτύχθηκε από τον Matt Driver, http://mattdriverconsulting.
com)

Στόχος

Μέσω αυτής της προσέγγισης, ο πελάτης μπορεί να δει αμέσως ποια δυ-
νατά σημεία χρησιμοποιούνται πολύ, λίγο ή πάρα πολύ. 

Οδηγίες

Αφού εντοπίσετε τα δυνατά σημεία του πελάτη σας, μπορείτε να διερευ-
νήσετε εάν υπάρχει περιθώριο να χρησιμοποιηθούν πιο συχνά. Ο τροχός 
των δυνάμεων (Βλ. Σχήμα 3) απεικονίζει το βαθμό στον οποίο χρησι-
μοποιούνται τα δυνατά σημεία (τρέχουσα χρήση) και το περιθώριο, που 
υπάρχει για να χρησιμοποιηθούν περισσότερο τα δυνατά σημεία (πεδίο). 
Το κέντρο του κύκλου αντιπροσωπεύει τη βαθμολογία «0» και το εξωτε-
ρικό μέρος του κύκλου τη βαθμολογία «10». Ζητήστε από τον πελάτη να 
τοποθετήσει δύο σημάδια σε κάθε τμήμα του κύκλου, υποδεικνύοντας (1) 
σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή τη δύναμη στο επιλεγμένο 
πλαίσιο (π.χ. εργασία), και (2) πόσα περιθώρια υπάρχουν για περισσότε-
ρη χρήση αυτής της δύναμης σε αυτό το πλαίσιο. Στη συνέχεια, σχεδιά-
στε γραμμές που συνδέουν τα δύο σημάδια για να δημιουργήσετε ένα 
τρίγωνο. Όσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα μεταξύ της τρέχουσας χρήσης 
και της δυνατότητας για περαιτέρω χρήση, τόσο μεγαλύτερο θα πρέπει 
να είναι το τρίγωνο και τόσο περισσότερες δυνατότητες θα πρέπει υπάρ-
χουν για περισσότερη χρήση αυτής της δύναμης.

Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση του γραφήματος, μπορείτε να κάνετε στον πελάτη 
σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

•	 Τι παρατηρείτε όταν κοιτάτε το γράφημα;
•	 Γενικά, πώς θα χαρακτηρίζατε τα δυνατά σας σημεία σε αυτό το 

πλαίσιο;



315

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΣΑ

•	 Ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο;
•	 Ποια δυνατά σημεία αφήνουν ελάχιστα ή καθόλου περιθώρια επέ-

κτασης;
•	 Τι θα μπορούσατε να κάνετε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 

περισσότερο τις δυνάμεις σας σε αυτό το πλαίσιο;

Σχήμα 6: Ο τροχός των δυνάμεων

Πηγή: https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2018/07/3-Posi-
tive-Psychology-Tools.pdf 

4.5.3. The Bull’s-Eye Values Survey 
(Το εργαλείο αναπτύχθηκε από τον Tobias Lundgren, http://www.re-
searchgate.net/profile/Tobias_Lundgren)

Στόχος

Ο στόχος του BEVS είναι να εντοπίσει και να μετρήσει τις προσωπικές αξί-
ες, την επίτευξη αξιών και την επιμονή για την αντιμετώπιση των εμποδίων. 

Οδηγίες

Ο πίνακας βελών bull’s eye στην (βλ. Σχήμα 4) χωρίζεται σε τέσσερις 
τομείς ζωής, που είναι σημαντικοί για τους ανθρώπους: εργασία/εκπαί-
δευση, ελεύθερος χρόνος, σχέσεις και προσωπική ανάπτυξη/υγεία.
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1. Η εργασία/εκπαίδευση αναφέρεται στους στόχους της σταδιοδρομί-
ας σας, στις αξίες σας, σχετικά με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των 
γνώσεών σας και γενικά στο αίσθημα του πόσο χρήσιμος είστε στους 
κοντινούς σας ανθρώπους ή στην κοινότητά σας (δηλαδή, εθελοντισμός, 
επίβλεψη του νοικοκυριού σας).

2. Ο ελεύθερος χρόνος αναφέρεται στο πώς διασκεδάζετε στη ζωή 
σας, στο πώς απολαμβάνετε τον εαυτό σας, τα χόμπι σας ή άλλες δρα-
στηριότητες που κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας (π.χ. κηπουρική, ράψι-
μο, προπόνηση παιδικής ομάδας ποδοσφαίρου, ψάρεμα, αθλήματα).

3. Οι σχέσεις αναφέρονται στα επίπεδα οικειότητας στη ζωή σας, τις 
σχέσεις με τα παιδιά σας, την οικογένεια καταγωγής σας, τους φίλους 
σας και τις κοινωνικές επαφές στην κοινότητα.

4. Η προσωπική ανάπτυξη/υγεία αναφέρεται στην πνευματική σας 
ζωή, είτε στην επίσημη θρησκεία είτε σε προσωπικές εκφράσεις πνευμα-
τικότητας, άσκησης, διατροφής και αντιμετώπισης παραγόντων κινδύνου 
για την υγεία όπως το ποτό, η χρήση ναρκωτικών, το κάπνισμα, το βάρος.

Σε αυτήν την άσκηση, θα σας ζητηθεί να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις 
προσωπικές σας αξίες σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς και να τις 
καταγράψετε. Στη συνέχεια, θα αξιολογήσετε πόσο κοντά είστε στο να 
ζήσετε τη ζωή σας, σύμφωνα με τις αξίες σας. Θα ρίξετε επίσης μια πιο 
προσεκτική ματιά στα εμπόδια, που βρίσκονται ανάμεσα σε εσάς και στο 
είδος της ζωής, που θέλετε να ζήσετε.

Μέρος 1. Προσδιορίστε τις αξίες σας

Ξεκινήστε περιγράφοντας τις αξίες σας σε καθεμία από τις τέσσερις πε-
ριοχές αξιών. Αναστοχαστείτε για κάθε τομέα, σχετικά με τα όνειρά σας, 
σαν να είχατε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε πλήρως τις επιθυμίες 
σας. Ποιες είναι οι ιδιότητες που θα θέλατε να αποκτήσετε σε κάθε το-
μέα και ποιες είναι οι προσδοκίες σας από αυτούς τους τομείς της ζωής 
σας; Η αξία σας δεν πρέπει να είναι ένας συγκεκριμένος στόχος, αλλά να 
αντικατοπτρίζει τον τρόπο, που θα θέλατε να ζήσετε τη ζωή σας με την 
πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, ο γάμος μπορεί να είναι ένας στό-
χος που έχετε στη ζωή. Στην πραγματικότητα αντανακλά απλώς την αξία 
σας να είστε στοργικός, ειλικρινής και καλός σύντροφος.

Εργασία/εκπαίδευση: ……………………………………………………………………………………….. 
...............................................................................................................................................

Σχέσεις: …………………………………………………………………….....…………………………………….. 
...............................................................................................................................................

Ελεύθερος χρόνος: ………………………………………………...………………………………………… 
...............................................................................................................................................

Προσωπική ανάπτυξη/υγεία: …………………………………………………………………………… 
...............................................................................................................................................
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Έπειτα ρίξτε άλλη μια ματιά στις αξίες που έχετε καταγράψει προη-
γουμένως. Σκεφτείτε την αξία σας ως “bull’s eye” - «μάτι του ταύρου» (το 
μέσο του πίνακα βελών). Το «Bull’s eye» αναφέρεται στον τρόπο που θα 
θέλατε να είναι η ζωή σας, ένα άμεσο «χτύπημα», το να ζείτε με τρόπο, 
που συνάδει με την αξία σας. Τώρα, βάλτε ένα Χ στον πίνακα, σε κάθε 
περιοχή, που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη θέση που βρίσκεστε σήμερα. 
Ένα Χ στο «μάτι του ταύρου» σημαίνει ότι ζείτε πλήρως σύμφωνα με την 
αξία σας για αυτόν τον τομέα ζωής. Ένα Χ μακριά από το «μάτι του ταύ-
ρου» σημαίνει ότι ο τρόπος που ζείτε δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο 
που θα θέλατε να είναι η ζωή σας.

Σχήμα 7: The bull’s eye dart board

Πηγή: https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2018/07/3-Posi-
tive-Psychology-Tools.pdf 

Μέρος 2. Προσδιορίστε τα εμπόδια σας

Τώρα αναφέρτε τα σημεία εκείνα που σας εμποδίζουν να ζήσετε την τρέ-
χουσα ζωή σας όπως εσείς θέλετε, σύμφωνα με αυτά που έχετε γράψει 
στους τομείς των αξιών σας. Καθώς ανοστοχάζεστε σχετικά με τη ζωή 
που θέλετε να ζήσετε και τις αξίες που θα θέλατε να έχετε, αναφέρτε 
τι σας εμποδίζει να ζήσετε αυτό το είδος ζωής. Περιγράψτε τα εμπόδια.

Εμπόδιο 1 …......................……………………………………………………………………………………….

Εμπόδιο 2 ……………………………………………………………………………………….....................….
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Εμπόδιο 3 ………………………………………………………………………………….....................……….

Εμπόδιο 4 ………………………………………………………………………………....................………….

Έπειτα υπολογίστε σε ποιο βαθμό τα εμπόδια, που μόλις περιγράψατε, 
μπορούν να σας εμποδίσουν να ζήσετε τη ζωή σας, με τρόπο που να συ-
νάδει με τις αξίες σας. Σημειώστε τον αντίστοιχο αριθμό, που περιγράφει 
καλύτερα πόσο ισχυρό είναι αυτό το εμπόδιο στη ζωή σας.

1
Δεν με 

εμποδίζει 
καθόλου

2 3 4 5 6 7
Με  

εμποδίζει 
εντελώς

Εμπόδιο 1

Εμπόδιο 2

Εμπόδιο 3

Εμπόδιο 4

Μέρος 3. Το σχέδιο δράσης των αξιών μου 

Αναλογιστείτε τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε στην καθημερινή 
σας ζωή, για κάθε σημαντικό τομέα της ζωής σας. Αυτές οι ενέργειες θα 
μπορούσαν να είναι μικρά βήματα προς έναν συγκεκριμένο στόχο ή θα 
μπορούσαν απλώς να είναι ενέργειες, που αντικατοπτρίζουν αυτό που 
θέλετε να είστε ως άτομο. Συνήθως, για να κάνετε ένα πολύτιμο βήμα, 
πρέπει να είστε πρόθυμοι να αντιμετωπίσετε τα εμπόδια που εντοπίσατε 
νωρίτερα και να προβείτε ούτως ή άλλως στη δράση. Προσπαθήστε να 
προσδιορίσετε τουλάχιστον μία ενέργεια, βάσει αξίας, που είστε διατε-
θειμένοι να κάνετε για καθέναν από τους τέσσερις τομείς που αναφέρο-
νται παρακάτω.

Εργασία/εκπαίδευση: ……................……………………………………………………………………..

Σχέσεις: ……………............………………………………………………………………………………………..

Ελεύθερος χρόνος: ……............……………………………………………………………………………

Προσωπική ανάπτυξη/υγεία: …..................…………………………………………………………

4.5.4. Compassionate Chair Work (Καρέκλα συμπόνοιας) 
Στόχος

Ο στόχος της άσκησης είναι να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαφορετικές 
πτυχές του εαυτού, προκειμένου να κατανοήσετε πώς συνεργάζονται, 
συγκρούονται και εκφράζονται.
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Οδηγίες 

Σκεφτείτε κάτι που σας έκανε πρόσφατα να επικρίνετε τον εαυτό σας. 
Κάθε καρέκλα μπροστά σας αντιπροσωπεύει μια διαφορετική οπτική γω-
νία για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την αυτοκριτική σας.

•	 Η πρώτη καρέκλα αντιπροσωπεύει μια φωνή αυτοκριτικής.
•	 Η δεύτερη καρέκλα αντιπροσωπεύει τη συναισθηματικότητα ή την 

αίσθηση ότι κρίνεστε.
•	 Η τελευταία καρέκλα έχει την προοπτική ενός υποστηρικτικού φί-

λου ή ενός σοφού συμβούλου.

Η δουλειά σας είναι να παίξετε το ρόλο της κάθε φωνής, που αντιπρο-
σωπεύεται από τις αντίστοιχες καρέκλες. Μάθετε μέσω της έκφρασης και 
του συλλογισμού από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Μέρος 1

Πρώτα, καθίστε στην καρέκλα που σχετίζεται με την προοπτική της εσω-
τερικής κριτικής. Εκφράστε δυνατά με λόγια και ακούστε πώς σκέφτεστε 
για το θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε. Για παράδειγμα, «Μισώ που είμαι 
τόσο τεμπέλης και δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Προσπαθήστε να κα-
τανοήσετε τον τόνο που χρησιμοποιείτε. Παρατηρήστε τα συναισθήματα 
που προκαλούν τα λόγια σας. Παρατηρήστε τη στάση ή τη γενική σας 
συμπεριφορά.

Μέρος 2

Τώρα μεταβείτε στην καρέκλα που αντιπροσωπεύει την αίσθηση ότι κρί-
νεστε. Εκφράστε δυνατά με λόγια και ακούστε πώς αισθάνεστε όταν δέ-
χεστε την κριτική. Για παράδειγμα, «αισθάνομαι πληγωμένος» ή «δεν νιώ-
θω υποστήριξη». Παρατηρήστε τα ίδια πράγματα που κάνατε πριν (τον 
τόνο, τα συναισθήματά σας, τη στάση του σώματος, κ.λπ.).

Μέρος 3

Τώρα, εμπλέξτε τον εαυτό σας σε έναν διάλογο με τις δύο τελευταίες 
προοπτικές (τη φωνή της κριτικής και τη φωνή του συναισθήματος). Προ-
σπαθήστε να καταλάβετε πώς αισθάνεσθε με κάθε προοπτική.

Μέρος 4

Στη συνέχεια, μετακινηθείτε στην καρέκλα που αντιπροσωπεύει το φίλο ή 
το σοφό σύμβουλο. Αντλώντας μια ειλικρινή αίσθηση συμπόνιας, αντιμε-
τωπίστε τη φωνή που κάνει κριτική και τη φωνή, που δέχεται την κριτική. 
Απευθυνθείτε δυνατά και στις δύο προοπτικές. Τι λέτε; Τι συμβουλή δίνε-
τε; Πώς σχετίζεστε με κάθε οπτική γωνία από μια πιο αποστασιοποιημένη 
σκοπιά; Παρατηρήστε τον τόνο και τη συμπεριφορά σας.

Δώστε στον εαυτό σας αρκετό χρόνο για να εκφράσει όλα όσα χρει-
άζεστε από κάθε οπτική γωνία. Φροντίστε να αφήσετε χρόνο για να ανα-
λογιστείτε την εμπειρία. Προσπαθήστε να καταλάβετε πώς σκέφτεστε και 
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πώς θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από τις προοπτικές, που εξερευ-
νήσατε. 

Τελικά, είστε ήδη σε θέση να χρησιμοποιήσετε μια πιο υποστηρικτική 
φωνή. Την επόμενη φορά που θα διαπιστώσετε ότι είστε αρνητικοί, προ-
σπαθήστε να εντοπίσετε τη συμπονετική φωνή.
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Ελέγξτε τις γνώσεις σας 

Μέρος Γ - ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Σημειώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στην κάθε ερώτηση που ακο-
λουθεί.
(Οι απαντήσεις βρίσκονται στο παράρτημα στο τέλος του βιβλίου)

1. Το πρότυπο PERMA περιλαμβάνει:

Α.  Το θετικό συναίσθημα σχετίζεται με την αξιοποίηση του μεγίστου 
των δυνατοτήτων των ατόμων μέσω της διαρκούς ενασχόλησης

Β.  Το νόημα αναφέρεται στην επίτευξη ενός ευρύτερου δημιουργικού 
στόχου

Γ.   Η εμπλοκή αναφέρεται στην πορεία και το τελικό στάδιο επίτευξης 
των στόχων, που τέθηκαν

Δ. Όλα τα παραπάνω

2. Οι Fredickson και Losada (2005) αναφέρουν ότι οι ομάδες με την υψη-
λότερη απόδοση χαρακτηρίζονται:

Α.  από μια μείξη θετικών και αρνητικών συναισθημάτων σε αναλογία 
τρία (θετικά) προς ένα (αρνητικό)

Β.  από μια μείξη θετικών και αρνητικών συναισθημάτων σε αναλογία 
δύο (θετικά) προς ένα (αρνητικό)

Γ.   από μια μείξη θετικών και αρνητικών συναισθημάτων σε αναλογία 
ένα (θετικά) προς τρία (αρνητικό)

3. Η θετική ψυχολογία ως επιστήμη βασίζεται:

Α.  στη θετική εμπειρία ζωής για τα άτομα – η εκμετάλλευση θετικών 
συναισθημάτων

Β.  στις θετικές ιδιότητες ενός ατόμου –  εκμετάλλευση των θετικών 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας

Γ.   σε μια θετική κοινωνία –  εκμετάλλευση θετικών κοινωνικών θεσμών
Δ. Όλα τα παραπάνω

4. Η σκόπιμη δραστηριότητα:

Α. είναι επεισοδιακή
Β. μπορεί να ποικίλλει
Γ.  μπορεί να υποσκελίσει άμεσα την προσαρμογή
Δ. Το Α και το Β
Ε. Το Α το Β και το Γ

5. Το Penn Resiliency Program (PRP) είναι ένα πρόγραμμα που:

Α.  Βασίζεται στην ψυχολογική αντίληψη ότι οι πεποιθήσεις μας σχετικά 
με τα γεγονότα και η ερμηνεία τους έχουν αντίκτυπο μόνο στα συ-
ναισθήματά μας
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Β.  Βασίζεται στην ψυχολογική αντίληψη ότι οι πεποιθήσεις μας σχετικά 
με τα γεγονότα και η ερμηνεία τους έχουν αντίκτυπο στα πρότυπα 
συμπεριφοράς μας

Γ.   Βασίζεται στην ψυχολογική αντίληψη ότι οι πεποιθήσεις μας σχετικά 
με τα γεγονότα και η ερμηνεία τους έχουν αντίκτυπο, όχι μόνο στα 
συναισθήματά μας, αλλά και στα πρότυπα συμπεριφοράς μας.

6.  Η ταξινόμηση «Character Strengths and Virtues» των δυνάμεων και 
αρετών των χαρακτήρων περιλαμβάνει:

Α. 3 αρετές: σοφία, θάρρος, ανθρωπιά
Β. 4 αρετές: σοφία, θάρρος, ανθρωπιά, δικαιοσύνη
Γ.   6 αρετές: σοφία, θάρρος, ανθρωπιά, δικαιοσύνη, εγκράτεια και 

υπέρβαση

7. Σύμφωνα με την Fredrickson:

Α.  Οι θετικές συναισθηματικές εμπειρίες σηματοδοτούν απλώς την ευ-
ημερία, χωρίς να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της

Β.  Το αίσθημα ευτυχίας δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της ευημερίας στη 
ζωή, αλλά και  η βάση για την ευημερία

Γ.   Ο εμπλουτισμός των προσωπικών πόρων αυξάνει την ευαλωτότητα 
και κατά συνέπεια μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης περισσότε-
ρων θετικών συναισθημάτων.

8. Η ευτυχία ορίζεται ως:

Α. Η συχνή ύπαρξη θετικού συναισθήματος
Β. Η υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή
Γ.  Η σπάνια εμφάνιση του αρνητικού συναισθήματος
Δ. Όλα τα παραπάνω

9. Το επίπεδο χρόνιας ευτυχίας επηρεάζεται από:

Α.  τους γενετικούς παράγοντες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
50%, τις περιστάσεις, που ευθύνονται περίπου για 10% και τη  σκόπι-
μη δραστηριότητα για το 40%.

Β.  τους γενετικούς παράγοντες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
40%, τις περιστάσεις, που ευθύνονται περίπου για 10% και τη  σκόπι-
μη δραστηριότητα για το 50%.

Γ.   τους γενετικούς παράγοντες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 
10%, τις περιστάσεις, που ευθύνονται περίπου για 50% και τη  σκόπι-
μη δραστηριότητα για το 40%.
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10.  Seligman (2002) υποστηρίζει ότι η ευτυχία και η ευημερία βασίζεται 
στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

Α. Θετικό Συναίσθημα, Εμπλοκή, Σχέσεις, Νόημα
Β. Θετικό Συναίσθημα, Εμπλοκή, Σχέσεις, Νόημα, Πραγματοποίηση
Γ.  Θετικό Συναίσθημα, Σχέσεις, Πραγματοποίηση
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Το τεστ των 24 δυνατών χαρακτηριστικών της προ-
σωπικότητας 
(Βαθμολογήστε τις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με την πενταβάθμια 
κλίμακα 1-5, όπου 1=είμαι ακριβώς έτσι, 5=δεν είμαι έτσι καθόλου)

•	 Βιώνω έντονα συναισθήματα όταν αντικρίζω ωραία πράγματα
•	 Πάντα αντιδρώ και διαμαρτύρομαι όταν ακούω κάποιον να λέει 

ποταπά λόγια 
•	 Πάντα βρίσκω (εφευρίσκω σκαρφίζομαι) νέους τρόπους να κάνω 

πράγματα
•	 Έχω πολλά ενδιαφέροντα
•	 Πάντα αντιμετωπίζω δίκαια τους ανθρώπους ανεξάρτητα αν τους 

συμπαθώ ή όχι
•	 Δεν θέλω να βλέπω κανέναν να υποφέρει ακόμα κι αν είναι ο χει-

ρότερος εχθρός μου 
•	 Είμαι υπερβολικά ευγνώμον άτομο
•	 Πάντα κρατώ τις υποσχέσεις μου 
•	 Πάντα βρίσκω το θετικό σε όσα οι άλλοι βλέπουν ως αρνητικά
•	 Προσπαθώ να χρησιμοποιώ χιούμορ σε όσα κάνω
•	 Πάντα εξετάζω όλες τις πλευρές ενός ζητήματος
•	 Πάντα βρίσκω χρόνο να βοηθήσω ένα φίλο
•	 Είμαι καλός στο να είμαι αρχηγός σε ομαδικές δραστηριότητες
•	 Πάντα βρίσκω χώρο για να παρακολουθήσω εκπαιδευτικές δρα-

στηριότητες
•	 Δέχομαι την αγάπη των άλλων
•	 Ποτέ δεν καυχιέμαι για όσα έχω καταφέρει
•	 Ποτέ δεν παρεκτρέπομαι όταν δουλεύω
•	 Οι άλλο με θεωρούν συνετό άνθρωπο
•	 Πάντα προσέχω τις επιλογές μου 
•	 Εύκολα διατηρώ την αυτοπειθαρχία μου
•	 Πάντα τα πάω καλά με τα άτομα που μόλις γνώρισα
•	 Είμαι άνθρωπος του πνεύματος 
•	 Είναι βασικό για μένα να σέβομαι τις ομαδικές αποφάσεις
•	 Έχω πολλή ενέργεια
•	 Είναι βασικό για μένα να ζω σε έναν κόσμο γεμάτο κάλλος
•	 Είμαι γενναίος
•	 Είμαι αυθεντικός άνθρωπος
•	 Νομίζω πως η ζωή μου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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•	 Ακόμα και αν δεν συμπαθώ κάποιον του φέρομαι δίκαια
•	 Σπάνια κρατάω κακία
•	 Νιώθω πως η ζωή μου είναι ευλογημένη
•	 Πιστεύω πως η ειλικρίνεια είναι η βάση της εμπιστοσύνης
•	 Όταν είμαι πεσμένος σκέφτομαι τα θετικά της ζωής μου 
•	 Όλοι μου αναγνωρίζουν την καλή αίσθηση του χιούμορ
•	 Παίρνω αποφάσεις μόνο όταν μελετήσω όλα τα δεδομένα
•	 Πάντα βρίσκω χρόνο για να ευθυμήσω άτομα που νιώθουν θλίψη
•	 Ένα από τα δυνατά μου σημεία είναι να βοηθώ στην ομαλή λει-

τουργία ομάδων που απαρτίζονται ακόμα και από ετερόκλητα άτο-
μα

•	 Πραγματικά διδάσκομαι και μαθαίνω σε όλη μου τη ζωή
•	 Εκφράζω την αγάπη μου προς άλλα άτομα
•	 Προτιμώ να αφήνω αλλά άτομα να μιλούν για τον εαυτό τους 
•	 Πάντα τελειώνω όσα άρχισα
•	 Οι άλλοι έρχονται σε μένα για συμβουλές
•	 Είμαι προσεκτικός άνθρωπος
•	 Είμαι απόλυτα πειθαρχημένο άτομο
•	 Έχω την ικανότητα να κάνω τους άλλους να νιώθουν ενδιαφέρο-

ντες 
•	 Έχω νοηματοδοτήσει τη ζωή μου 
•	 Υποστηρίζω τα μέλη της ομάδας μου με κάθε τρόπο
•	 Ξυπνώ με ενθουσιασμό για τις ευκαιρίες της νέας μέρας
•	 Πάντα παρατηρώ τη φυσική ομορφιά
•	 Παίρνω συχνά θέση απέναντι σε ισχυρές αντιδράσεις
•	 Οι φίλοι θεωρούν πως έχω πολλές νέες και καινοτόμες ιδέες
•	 Ενθουσιάζομαι με ποικίλες δραστηριότητες
•	 Συμπεριφέρομαι εξίσου με τον ίδιο τρόπο σε όλους ανεξάρτητα 

από το ποιοι είναι
•	 Είμαι πάντα πρόθυμος να δώσω σε κάποιον την ευκαιρία να επα-

νορθώσει
•	 Αισθάνομαι πολύ ευγνώμων και εκτιμώ την κάθε μέρα 
•	 Λέω την αλήθεια ακόμα και όταν ξέρω πως θα βρω το μπελά μου 
•	 Ξέρω πως θα πετύχω τους στόχους που θέτω.
•	 Δεν αφήνω μια δύσκολη κατάσταση να επηρεάσει την αίσθηση 

του χιούμορ μου
•	 Προσπαθώ να αιτιολογώ σωστά τις σημαντικές μου αποφάσεις.
•	 Πάντα προσπαθώ να βοηθώ τα άτομα που με έχουν ανάγκη.
•	 Οι φίλοι μου λένε ότι είμαι δυνατός αλλά δίκαιος ηγέτης 
•	 Δε χάνω ποτέ ευκαιρία να μαθαίνω κάτι νέο
•	 Συχνά εκφράζω την αγάπη μου προς τους άλλους
•	 Η μετριοφροσύνη είναι μια από τις βασικότερες αρετές μου 
•	 Ποτέ δεν παρατάω κάτι πριν το τελειώσω
•	 Οι φίλοι μου με θεωρούν σοφό
•	 Πάντα λογαριάζω τις συνέπειες πριν δράσω
•	 Δεν ενδίδω στους πειρασμούς
•	 Πάντα αναγνωρίζω τι αισθάνονται οι άλλοι
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•	 Η πίστη μου διαμορφώνει αυτό που είμαι
•	 Δίνω τον καλύτερο μου εαυτό ως μέλος μιας ομάδας.
•	 Ο ενθουσιασμός μου για το ξεκίνημα της νέας μέρας είναι πηγαίος
•	 Βλέπω την ομορφιά που οι άλλοι προσπερνούν αδιάφορα
•	 Ποτέ δε διστάζω να εκφράσω δημόσια μια μη δημοφιλή άποψη
•	 Είμαι αυθεντικός στους συλλογισμούς μου
•	 Πάντα βλέπω με δημιουργική περιέργεια τον κόσμο
•	 Αντιμετωπίζω τους πάντες με τον ίδιο τρόπο
•	 Πιστεύω πως είναι προτιμότερο να συγχωρείς και να ξεχνάς
•	 Τουλάχιστον μία φορά τη μέρα κοντοστέκομαι και σκέφτομαι πόσο 

ευλογημένος είμαι
•	 Τηρώ τις υποσχέσεις μου 
•	 Παρά τις προκλήσεις, αισθάνομαι αισιόδοξος για το μέλλον
•	 Έχω καλή αίσθηση του χιούμορ
•	 Όταν αποφασίζω βασίζομαι στα δεδομένα
•	 Πραγματικά χαίρομαι όταν κάνω μικρές χάρες για φίλους
•	 Οι άλλοι προσβλέπουν σε μένα, όταν αναζητούν αρχηγό
•	 Μου αρέσει να μαθαίνω νέα πράγματα
•	 Μπορώ να εκφράσω την αγάπη μου στους άλλους
•	 Είμαι ταπεινός και χαμηλών τόνων για τα επιτεύγματα μου και για 

όσα μου χάρισε η ζωή
•	 Τελειώνω τα πράγματα που αναλαμβάνω παρά τα εμπόδια που 

προκύπτουν
•	 Αν και δεν το διατυμπανίζω, πιστεύω πως είμαι συνετός.
•	 Πάντα σκέφτομαι πριν μιλήσω
•	 Δεν επιλέγω πράγματα που θα με βλάψουν μακροπρόθεσμα, πα-

ρότι μπορούν να με ικανοποιήσουν βραχυπρόθεσμα.
•	 Πάντα ξέρω τι να πω για να κάνω τους άλλους να αισθανθούν 

καλά
•	 Οι πεποιθήσεις μου κάνουν το βίο μου σημαντικό
•	 Μου αρέσει να είμαι μέλος μιας ομάδας
•	 Οι άλλοι πιστεύουν πως είμαι άνθρωπος με ζήλο και πάθος

Πηγή: https://www.viacharacter.org/character-strengths 





ΜΕΡΟΣ Δ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της επιστήμης της πληροφο-
ρικής έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές σε όλες τις πτυχές της καθημερι-
νότητας των ατόμων. Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι όλο και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι, ειδικότερα οι έφηβοι, χρησιμοποιούν την τεχνολο-
γία και το διαδίκτυο για να εξασφαλίσουν την άμεση πληροφόρησή τους, 
καθώς και για να ψυχαγωγηθούν και να κοινωνικοποιηθούν. Το διαδίκτυο 
θεωρείται ένα επικοινωνιακό εργαλείο, που συνδυάζει την ταχύτητα, την 
ανωνυμία και την ποικιλία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα τη ση-
μερινή κοινωνία.

Ωστόσο, η συνθετότητα και η μεταβλητότητα του σύγχρονου περιβάλ-
λοντος δημιουργεί μία νέα τάξη πραγμάτων, όπου το άτομο βρίσκεται 
αντιμέτωπο με πολλαπλά προβλήματα και δυσκολίες, που άλλοτε αντι-
μετωπίζει με φίλους και συγγενείς και άλλοτε καλείται να αντιμετωπίσει 
με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί πρόκειται για πολύ 
προσωπικά ζητήματα, που είναι δύσκολο να συζητηθούν, είτε γιατί νιώθει 
ντροπή, ή φόβο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαδικτυακή συμβουλευτική 
αποτελεί διέξοδο, αφού το άτομο μπορεί να διατηρήσει την ανωνυμία 
του και να αναζητήσει έγκυρη και γρήγορη ενημέρωση για ευαίσθητα ψυ-
χοκοινωνικά θέματα. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα διάφορα 
κοινωνικά δίκτυα, ώστε να αντιμετωπίσει την αποξένωση και τη μοναχικό-
τητα και να διατυπώσει τα συναισθήματα του μπροστά σε ένα παράθυρο, 
χωρίς αμηχανία και φόβο. 

Η συμβουλευτική, είτε πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο, είτε 
εξ αποστάσεως, είναι μία διαδικασία, διαμέσου της οποίας επιχειρείται 
η κατανόηση των βιωμάτων και των εμπειριών των ατόμων, αλλά και η 
βίωσή τους από τον ίδιο το σύμβουλο. Οι σκέψεις, οι μνήμες, η γλώσσα, 
το σώμα έχουν το δικό τους ρόλο στην ερμηνεία και την κατανόηση, ενώ 
η σχέση που υφίσταται μεταξύ συμβούλου και πελάτη οφείλει να διέπεται 
από πολλές αρχές και αξίες. Υπάρχουν ποικίλα ζητήματα και ερωτήματα 
γύρω από την συμβουλευτική αυτή καθαυτή, αλλά και γύρω από τις με-
θόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
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5.1. Ορισμοί της Συμβουλευτικής 
Η συμβουλευτική έχει τις απαρχές της στη δεκαετία του ‘50 και άρχισε να 
εξαπλώνεται κυρίως το 19ο και 20ό αιώνα. Οι παράγοντες που ώθησαν σε 
αυτή την εξάπλωση, είναι οι διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές συνθή-
κες, που δημιουργήθηκαν κυρίως με την εδραίωση της νεωτερικότητας 
και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, οι οποίες όξυναν την ανάγκη για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι αλλαγές αυτές έθεσαν στο επίκεντρο έν-
νοιες, όπως ο εαυτός και η ταυτότητα, όπου το μεμονωμένο υποκείμενο 
μετατράπηκε σε κεντρικό στοιχείο. Στις συνθήκες της μετανεωτερικό-
τητας, το μεμονωμένο υποκείμενο άρχισε να αντικαθίσταται από έναν 
πολύπλευρο, ασταθή και κατακερματισμένο εαυτό, απόρροια της κοινω-
νικής απομόνωσης, της αποξένωσης και της έλλειψης συναισθηματικής 
υποστήριξης. Η ενασχόληση με την «ταυτότητα» έθεσε τα θεμέλια για 
την συμβουλευτική, αφού αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο αυτόματης επι-
λογής της (Giddens, 1991). 

Μέχρι και σήμερα δεν έχει αποδοθεί μία πλήρη ερμηνεία της Συμβου-
λευτικής, ούτε ως διαδικασία ούτε ως επιστήμη, καθώς είναι ένας νέος 
σχετικά κλάδος. Πολλοί ορίζουν την συμβουλευτική ως θεσμική διαδι-
κασία, που εφαρμόζεται μέσω γνωστικών, συναισθηματικών και συστη-
ματικών στρατηγικών παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις 
αρχές της ανθρώπινης ανάπτυξης, με σκοπό την βελτίωση της προσωπι-
κής κατάστασης και της παθολογίας και την επαγγελματική καθοδήγη-
ση των ατόμων (Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, 1999). Άλλοι ορίζουν 
την συμβουλευτική ως επιστήμη, αφού διαθέτει ένα ξεχωριστό γνωστικό 
αντικείμενο και δικά της επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους. Περιλαμ-
βάνει ένα σύνολο εμπειρικών και λογικών κανόνων, που επιτρέπουν την 
τεκμηρίωση, τη συστηματική παρατήρηση και την ερμηνεία φαινομένων 
(National Academy of Sciences, 1989). Πρόκειται για μία επιστήμη, που 
χρησιμοποιείται ως παρεμβατικό μέσο και ως εργαλείο προσέγγισης και 
υποβοήθησης των ατόμων που το χρειάζονται (Δημητρόπουλος, 1999). 
Για το λόγο αυτό πολλοί θεωρητικοί τη συγχέουν με την ψυχοθεραπεία. 
Εντούτοις, διαφοροποιείται σημαντικά από αυτή, καθώς η πρώτη έχει ει-
σχωρήσει σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, που δεν συνάδουν με αυ-
τούς της ψυχοθεραπείας. Εστιάζει περισσότερο σε κοινωνικά προβλή-
ματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν στρέφεται σε ζητήματα ψυχικής 
υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από διαδικασία και επιστήμη, χαρα-
κτηρίζεται και ως κοινωνικός θεσμός, που απώτερος σκοπός του είναι η 
ικανοποίηση βασικών σταθερών κοινωνικών αναγκών, μέσα από οργα-
νωμένες και σταθερές σχέσεις. 

Σύμφωνα με τον Tyler (1961), η συμβουλευτική είναι εκείνη η διαδικα-
σία, μέσω της οποίας ενισχύονται η αυτογνωσία, η αυτοπραγμάτωση, η 
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση και οι σχέσεις με τους 
άλλους ανθρώπους. Στόχος δεν είναι η αλλαγή συμπεριφοράς και δρά-
σης, αλλά η κατανόηση και αποδοχή των προσόντων που διαθέτει το άτο-
μο, για να αντιμετωπίσει επιτυχώς την καθημερινότητά του. Η συμβου-
λευτική αποτελεί μία μορφή επικοινωνίας των ατόμων, μέσω της οποίας 
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επιχειρείται η επίλυση κοινωνικών, προσωπικών και επαγγελματικών προ-
βλημάτων. 

Σύμφωνα με τους Burks & Stefflre (1979), η συμβουλευτική είναι μία 
επαγγελματική σχέση ανάμεσα σε σύμβουλο και πελάτη. Μεταξύ των δύο 
αυτών μερών αναπτύσσεται μια συστηματική και οργανωμένη σχέση, η 
συμβουλευτική σχέση, που αποτελεί τον άξονα δράσης για την υλοποίη-
ση της συγκεκριμένης παρέμβασης. Η σχέση αυτή πραγματοποιείται σε 
ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο. Λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο πλαί-
σιο-χώρο, συνθήκες, κλίμα, που είναι οργανωμένο, ώστε να λειτουργήσει 
διευκολυντικά στη σχέση αυτή και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα 
της παρέμβασης. Ο Σύμβουλος - ειδικός λειτουργός διαθέτει τη γνώση, 
κατάρτιση, θέληση, ώστε να προσφέρει στήριξη, επικουρία, καθοδήγηση. 
Οι Felthan & Dryden (1990) ορίζουν την συμβουλευτική ως υπηρεσία, 
ιδιωτική ή δημόσια, την οποία αναζητούν όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 
προβλήματα και ανησυχίες, που προσπαθούν να επιλύσουν. 

Διαφαίνεται ότι η Συμβουλευτική περιγράφει ποικίλες έννοιες, συνδυ-
άζει πολλές μεθόδους και εστιάζει σε πολλαπλούς διαφορετικούς τομείς. 
Ωστόσο, όλοι οι ορισμοί συγκλίνουν στο γεγονός ότι η συμβουλευτική εί-
ναι μία εξειδικευμένη διαδικασία, που «μοιράζει» χρήσιμες πληροφορίες 
στα άτομα και ανάλογα με το χώρο στον οποίο καλείται να εφαρμοστεί, 
καθορίζει τους στόχους και το αντικείμενο της (Κασσωτάκης, 2003).

5.2. Μορφές συμβουλευτικής 
Η συμβουλευτική διαδικασία διακρίνεται σύμφωνα με πολλούς θεωρητι-
κούς σε τρεις φάσεις (Means & Thorne, 1988. Egan, 1994):

Σχήμα 1: Φάσεις Συμβουλευτικής διαδικασίας
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Οι φάσεις αυτές διαφέρουν ανάλογα με τη συμβουλευτική θεωρία 
που υποστηρίζει ο ειδικός σύμβουλος. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε στά-
διο χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές και θέτονται διαφορετικοί 
επιμέρους στόχοι. Σε γενικά πλαίσια, θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει 
κάποιους παράγοντες που χαρακτηρίζουν κάθε στάδιο.

Στην αρχική φάση, ο σύμβουλος έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τον 
θεραπευόμενο-συμβουλευόμενο, όπου προσπαθεί να δομήσει τη σχέση 
τους, να αξιολογήσει και να αναγνωρίσει την προβληματική κατάσταση, 
διαπραγματεύοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες, τόσο τις δικές του όσο 
και του πελάτη. Η μεσαία φάση αποτελεί τη κεντρική συνιστώσα της δι-
αδικασίας, αφού περιλαμβάνει το μεγαλύτερο σε διάρκεια και το σπου-
δαιότερο κομμάτι της αλλαγής, της επεξεργασίας, της μάθησης και της 
αφομοίωσης. Στην τελική φάση ο σύμβουλος προσπαθεί να γενικεύσει 
όσα προηγήθηκαν, αξιολογεί την επίτευξη ή μη του σκοπού που έχει τεθεί, 
ενώ παράλληλα επιδιώκει τη διατήρηση και την αξιοποίηση, από πλευράς 
του πελάτη, της εμπειρίας αυτής (McLeod, 2003). 

Σχήμα 2: Γενικότερη απεικόνιση της συμβουλευτικής διαδικασίας

Πολλοί επιστήμονες διακρίνουν έξι βήματα που πρέπει να λάβουν 
χώρα στη συμβουλευτική διαδικασία, τα οποία παρουσιάζονται σχημα-
τικά παρακάτω (Σχήμα 1.2) (Training Manual For Migrant Community 
Leaders and Community Workers, 2009).
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Σχήμα 3: Έξι Βήματα της συμβουλευτικής διαδικασίας

Η συμβουλευτική, παρέχει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών. Εφαρμόζεται 
είτε ομαδικά είτε ατομικά, από έναν ειδικό-σύμβουλο, ο οποίος κατα-
νοεί, ερμηνεύει και επιλύει τα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα 
(Δημητρόπουλος, 1999). Η ομαδική συμβουλευτική χρησιμοποιείται κυ-
ρίως για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η 
ομαδική συμβουλευτική διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη των συμ-
βουλευόμενων, μέσα από την ομαδική συνεργασία. Η ομάδα μπορεί να 
απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα άτομα, τα οποία: 1. αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, 2. έχουν αυτοαντίληψη της συμμετοχής τους στην ομάδα, 3. 
θέτουν και επιδιώκουν κοινούς στόχους, 4. στοχεύουν στην ικανοποίηση 
συγκεκριμένων αναγκών, 5. έχουν ίδιες αξίες, κανόνες και θεσμούς και 
6. ανήκουν σε ένα σύστημα αλληλοεξαρτώμενων ρόλων, όπου οι συμπε-
ριφορές τους έχουν επιπτώσεις στα υπόλοιπα μέλη (Moscovici, 1994). 
Οι ομάδες μπορεί να είναι έσω-ομάδες και έξω-ομάδες (πρωτογενείς 
ομάδες, όπως η οικογένεια και η εκπαιδευτική τάξη, δευτερογενείς, όπως 
η επαγγελματική ομάδα, ομάδες εργασίας, ψυχολογικές ομάδες, κοινω-
νικές ομάδες κλπ). Επίσης, στην ομαδική συμβουλευτική οι ομάδες μπο-
ρεί να είναι: 1. Κλειστές και ανοιχτές, 2. Δομημένες και μη δομημένες. 
(προκαθορισμένοι κανόνες ή μη), 4. Εντατικές και μη και 5. Πρόσκαιρες 
και Συνεχείς Ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, είτε είναι ατομική είτε ομαδική, 
ο σύμβουλος αποσκοπεί στην προσωπική ανάπτυξη του πελάτη με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας επιχειρείται 
η βελτίωση και η ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των συμβουλευ-
όμενων, ώστε να είναι σε θέση να επιλύουν μόνοι τους τα προβλήματα 
που προκύπτουν. Συνοπτικά, σκοπός της συμβουλευτικής είναι η παροχή 
συστηματικής και επαγγελματικής υποστήριξης, προκειμένου να επιτευ-
χθεί: 

•	 Η αλλαγή της προσωπικότητας των ατόμων προς την κατεύθυνση 
της αυτογνωσίας

•	 Η βελτίωση της σχέσης με τον εαυτό τους και τους άλλους
•	 Η ικανοποιητική αντιμετώπιση των προσωπικών και των κοινωνι-

κών προβλημάτων ή κρίσεων και γενικότερα η προσωπική τους 
ανάπτυξη, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική 
ανάπτυξη.
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Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να λάβει πολλές διαφο-
ρετικές μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Κάθε φορά 
όμως απαιτείται η χρήση συστηματικών μεθόδων, που θα συνδυάζουν 
το κοινωνικο-οικονομικό, επαγγελματικό, εσωτερικό και εξωτερικό περι-
βάλλον, ώστε να ευνοείται ο εποικοδομητικός και παραγωγικός διάλογος 
μεταξύ των ενδιαφερομένων. Αυτό είναι αναγκαίο αν ληφθούν υπόψη η 
διαφορετικότητα του κάθε ατόμου, οι ποικίλες προσωπικότητες που δια-
μορφώνονται και το διαφορετικό κοινωνικό και προσωπικό περιβάλλον, 
μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν και από το οποίο επηρεάζονται (Μαλικιώ-
ση - Λοΐζου, 1999). 

Η συμβουλευτική μπορεί να εφαρμοστεί από έναν μόνο ειδικό σύμ-
βουλο ή από δύο, οι οποίοι εργάζονται όμως συλλογικά. Σε πολλές περι-
πτώσεις, όταν απαιτείται η εμπειρία και η εξειδίκευση άλλου συμβούλου, 
τότε μπορεί να υπάρξει συνδρομή ενός τρίτου. Αυτό καθορίζεται βάσει 
των συνθηκών και των αναγκών του πελάτη και φυσικά έχοντας πάντοτε 
τη συναίνεσή του. Βασική προϋπόθεση είναι η ομαδοσυνεργατικότητα και 
η σωστή επικοινωνία των συμβαλλόμενων μερών, για το καλό του πελά-
τη-συμβουλευόμενου. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι επαγγελματίες με 
πολυετή εμπειρία, κάτοχοι ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος και 
θα πρέπει να τηρούν τους κώδικες που έχουν θεσπιστεί. 

Ο ρόλος του συμβούλου είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, γεγονός που κα-
θιστά αναγκαία την ανάπτυξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, εάν θέ-
λει να επιτύχει. Γενικότερα, ο ρόλος του συμβούλου απαιτεί τη γνώση του 
θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου της Συμβουλευτικής. Οφείλει να 
διαθέτει τη γνώση, την κατάρτιση και τη θέληση, ώστε να καταφέρει να 
προσφέρει στήριξη, επικουρία και καθοδήγηση. Ο λειτουργός της Συμ-
βουλευτικής δεν είναι οπωσδήποτε ψυχολόγος, αλλά κάτοχος πτυχίου 
του ευρύτερου χώρου των κοινωνικών επιστημών. Πολλοί συγγραφείς 
προσπάθησαν να ομαδοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά –δεξιότη-
τες (Ivey, 1999. Carkhuff, 1983. Egan, 1998. Beutler, 1986. Larson, 1992. 
Skovholt & Ronnestand, 1992). O McLeod (2003) δημιούργησε ένα μο-
ντέλο από 7 χαρακτηριστικά, το οποίο αναπαριστά τον αποτελεσματικό 
σύμβουλο. Σύμφωνα με αυτό, ένας αποτελεσματικός σύμβουλος οφείλει 
να διαθέτει διαπροσωπικές δεξιότητες, προσωπικές πεποιθήσεις, αντι-
ληπτική ικανότητα, προσωπική σταθερότητα, γνώση τεχνικής, ικανότητα 
κατανόησης και εργασίας και να είναι ανοιχτός στη μάθηση και την εκ-
παίδευση. Σχηματικά θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε κάποια από τα 
βασικότερα συστατικά της επιτυχίας:
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Σχήμα 4: Χαρακτηριστικά επιτυχίας ενός συμβούλου

Οι μορφές που μπορεί να πάρει η συμβουλευτική διαδικασία είναι ποι-
κίλες. Η διάκριση γίνεται όχι μόνο ως προς την υπηρεσία που παρέχεται 
αυτή καθαυτή, αλλά και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται, όπως τα 
έντυπα, τους χώρους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, τα μέσα επι-
κοινωνίας και διάδρασης και γενικότερα ολόκληρη τη διαδικασία αλληλε-
πίδρασης. Η συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται ατομικά, ανά ζευγάρια 
ή και ανά ομάδες. Η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ή 
μακροπρόθεσμη και μπορεί να πραγματοποιηθεί πρόσωπο με πρόσωπο, 
είτε εξ αποστάσεως, μέσω της χρήσης ειδικής υποστηρικτικής τεχνολο-
γίας. Δηλαδή, πέρα από την προσωπική επαφή, το διαδίκτυο και το τηλέ-
φωνο αποτελούν εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας. 

Τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι γραπτά 
κείμενα, ή ακουστικά και οπτικά μέσα. Η διαδικασία αλληλεπίδρασης 
μπορεί να είναι διττή: σύγχρονη και ασύγχρονη. Η σύγχρονη αλληλεπί-
δραση παρέχεται με μικρά ή χωρίς κενά διαστήματα ανάμεσα στις απα-
ντήσεις του πελάτη και του συμβούλου, ενώ η ασύγχρονη με ένα κενό 
χρονικό διάστημα στο διάλογο τους. Η επιλογή της κατάλληλης μορφής 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, γίνεται με βάση τις ανάγκες και 
τις προτιμήσεις του πελάτη, σε συνδυασμό με το εύρος των υπηρεσιών 
που διατίθενται. Αν η επιλογή της μορφής γίνει με κριτήριο την ευκολία 
ή την ανάγκη, τότε η υπηρεσία προσφέρεται εξ αποστάσεως ή πρόσωπο 
με πρόσωπο. Εμπόδια, όπως η γεωγραφική απόσταση, η περιορισμένη 
φυσική κινητικότητα (αν πρόκειται για άτομο με αναπηρία), μπορούν να 
καταστήσουν απαραίτητη τη χρήση της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η εξ αποστάσεως συμβουλευτική θα εξυπηρετούσε 
αν η παροχή υπηρεσιών γίνεται κατ’ οίκον ή σε χώρο εργασίας, εκτός 
ωραρίου εργασίας. Ειδάλλως, υπάρχουν διάφοροι χώροι, εντός των οποί-
ων εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία. Υπάρχουν φορείς ψυχικής 
υγείας, που δίνουν τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
εκπαιδευτικοί χώροι, ιδιωτικοί χώροι, σε κέντρα ή κλινικές, σε επαγγελ-
ματικούς χώρους. 
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η διάκριση των μορφών που μπο-
ρεί να λάβει η συμβουλευτική πρακτική, οι οποίες παρουσιάζονται συνο-
πτικά παρακάτω.

Πίνακας 1: Ταξινόμηση των μορφών της συμβουλευτικής 

Στην πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική, ο σύμβουλος και ο/οι 
συμβουλευόμενος/οι συναντιούνται σε ένα οικείο χώρο, όπου επιχειρεί-
ται ένας διάλογος. Ο διάλογος αυτός, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να 
είναι βραχυπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος. Η μέγιστη διάρκεια μίας συ-
νεδρίας συνήθως κυμαίνεται στα 50 με 60 λεπτά.

Στην περίπτωση της τηλε-συμβουλευτικής, ο διάλογος πραγματοποιεί-
ται με τη χρήση του τηλεφώνου. Η συνεδρία θα πρέπει να είναι συνεχής 
και να μη διακόπτεται από τρίτους, για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση 
ιδιωτικής συσκευής και η παραμονή σε ιδιωτικό χώρο. Η τηλεφωνική δι-
άλεξη έχει την ίδια διάρκεια και το ίδιο κόστος. Κάποιοι θεωρούν ότι η 
τηλεφωνική συμβουλευτική ενισχύει την θετική μεταβίβαση του ατόμου 
που καλεί (Lester, 1974. Grumet, 1979. Delfin, 1978), λόγω της οικειότητας 
που νιώθει το άτομο, της ιδιωτικότητας και της απουσίας οπτικής επαφής. 
Σχηματίζει μία δική του εικόνα και νιώθει πως τηρεί τον απόλυτο έλεγχο 
της συνομιλίας. 

Στη διαδικτυακή συμβουλευτική, ο σύμβουλος και ο πελάτης-χρήστης, 
χρησιμοποιούν ως κύριο μέσο επικοινωνίας το διαδίκτυο και τις διάφο-
ρες εφαρμογές του. Ο διάλογος μπορεί να γίνει μέσω συνομιλίας σε ιδι-
ωτικό δωμάτιο συζητήσεων, ή μέσω βιντεοδιάσκεψης, ή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι η ίδια, αλλά μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας κατόπιν συνεννόησης. 
Βασική προϋπόθεση είναι η τήρηση του ηθικού κώδικα δεοντολογίας. (Η 
διαδικτυακή συμβουλευτική θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο). Πολλοί 
εξακολουθούν να αμφισβητούν τη δυνατότητα που προσφέρει το διαδί-
κτυο για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τίθενται ζητήματα εχεμύ-
θειας, ταυτότητας, ηθικής κλπ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Fink (1999) η 
ποικιλομορφία του διαδικτύου και η δημιουργικότητα του έχει αποδειχθεί 
και τεκμηριωθεί, ενώ διάφορες μελέτες (Celio, 2000) έχουν αποδείξει 
την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής θεραπείας. 

Διαφαίνεται ότι οι μορφές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι 
ποικίλες, γεγονός που καθιστά ευκολότερη την δουλειά των συμβούλων. 
Όμως, οφείλουν να είναι σε θέση να διακρίνουν την καταλληλότητα των 
μέσων και να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό καθετί που έχουν στην διά-
θεση τους. 

5.3. Διαφορές Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας 
Η Συμβουλευτική και η Ψυχοθεραπεία είναι όροι που χρησιμοποιούνται 
συχνά. Αν και θεωρούνται εναλλακτικές θεραπείες και πολλές φορές 
αλληλεπικαλύπτονται, υπάρχουν ορισμένες λεπτές διαφορές, που είναι 
σημαντικές. 

Ετυμολογικά, ο σύμβουλος σημαίνει δίνω συμβουλή για κάτι, ενώ ο 
ψυχοθεραπευτής σημαίνει θεραπεύω την ψυχή. Από τις ίδιες τις λέξεις, 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει πως ο σύμβουλος είναι το πρόσωπο εκείνο, 
που προσφέρει τη γνώμη και τη συμβουλή του στην αντιμετώπιση ενός 
προβλήματος και ο ψυχοθεραπευτής, το πρόσωπο που εστιάζει στη θε-
ραπεία του προβλήματος.

Η βασική διαφορά τους έγκειται στον απαιτούμενο χρόνο για την εξα-
γωγή συμπερασμάτων. Η συμβουλευτική, συνήθως, αναφέρεται σε μία 
βραχυπρόθεσμη θεραπεία που επικεντρώνεται γύρω από τα πρότυπα συ-
μπεριφοράς και προσπαθεί να βοηθήσει τους πελάτες να ξεπεράσουν 
τα εμπόδια στην προσωπική τους ανάπτυξη. Βοηθάει στην αναγνώριση 
των προβλημάτων και των κρίσεων και ενθαρρύνει στην υιοθέτηση μέ-
τρων για την επίλυση αυτών και την αλλαγή της συμπεριφοράς. Αποτε-
λεί περισσότερο μία μορφή επικοινωνίας, συζήτησης και επίλυσης μίας 
σειράς δυσκολιών, που αφορά άτομα, αλλά και ομάδες ατόμων. Η ψυ-
χοθεραπεία αποτελεί μία μακροπρόθεσμη διαδικασία, κατά την οποία ο 
θεραπευτής βοηθάει τον πελάτη να αναδιοργανώσει την προσωπικότητά 
του και να ενσωματώσει στάσεις στην καθημερινότητά του. Δεν εστιά-
ζει τόσο στην επικοινωνία, αλλά στην αντιμετώπιση μίας συγκεκριμένης 
δυσκολίας/προβλήματος ενός μόνο ατόμου. Βοηθάει τα άτομα με ψυχο-
λογικής φύσεως προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί σε μακρά χρονι-
κή περίοδο, δηλαδή κυρίως σε χρόνια σωματικά και ψυχικά προβλήματα. 
Προσδιορίζει τα προβλήματα αλλά και το ιστορικό τους. Για παράδειγμα, 
ένας σύμβουλος θα προσφέρει μια πιο εξειδικευμένη υπηρεσία με βασι-
κό εργαλείο την επικοινωνία, που επικεντρώνεται στην παροχή συμβου-
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λών. Έτσι, στη θεραπεία ατόμων με κάποιο εθισμό, θα επιδίωκε αλλαγή 
στη συμπεριφορά σε προοδευτικά στάδια κατά τη διάρκεια μιας χρονι-
κής περιόδου. Ένας ψυχοθεραπευτής, ωστόσο, θα επικεντρωνόταν σε 
μια βαθύτερη συνειδητοποίηση των συναισθηματικών ζητημάτων, και θα 
εξέταζε το θεμέλιο του προβλήματος. Ένας ψυχοθεραπευτής μπορεί να 
προσφέρει συμβουλές, ενώ ένας σύμβουλος δεν μπορεί να προβεί σε 
ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, καθότι δεν διαθέτει την απαραίτητη κα-
τάρτιση και δεξιότητες.

Επίσης, όσον αφορά το χώρο και τα μέσα που χρησιμοποιούνται, η 
συμβουλευτική συνήθως παρέχεται σε μη ιατρικές δομές, όπως ένα γρα-
φείο ή ένα μικρό κέντρο θεραπείας, σε αντίθεση με την ψυχοθεραπεία 
που υλοποιείται σε ιατρικό περιβάλλον, ίσως κλινική ή νοσοκομείο. Αυτό 
βέβαια μπορεί να αλλάξει, αν σκεφτεί κανείς ότι ένας σύμβουλος μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να βρεθεί σε ιατρικές δομές. 

Παρά τις παραπάνω διαφορές, πολλοί θεωρητικοί επιμένουν στο ότι 
πρόκειται για δύο πανομοιότυπες μεθόδους, αφού οι λόγοι που ωθούν τα 
άτομα σε αυτές, οι στόχοι που τίθενται, η σύμβαση μεταξύ θεραπευτή και 
θεραπευόμενου και οι αρχές που υιοθετούν είναι παρόμοια (Arbuckle, 
1967). Επιπλέον, οι σύμβουλοι-θεραπευτές οφείλουν να έχουν ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένες δεξιότητες και να υποβάλλονται σε διαρκή επιμόρφωση 
και επίβλεψη. 

Σχήμα 5: Διαφορές μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης αλληλεπίδρασης
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5.4.  Κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και ρεύμα-
τα της Συμβουλευτικής 

Στο πέρασμα του χρόνου διατυπώθηκαν συγκεκριμένα θεωρητικά μοντέ-
λα και ρεύματα, που καθόρισαν την εξέλιξη της συμβουλευτικής. Η πλη-
θώρα θεωρητικών προσεγγίσεων προκάλεσε σύγχυση στο επιστημονικό 
πεδίο και σε κάθε ενδιαφερόμενο (Karasu, 1986). 

Η ποικιλία στη διαμόρφωση συμβουλευτικών θεωριών οφείλεται κυρί-
ως στο διαφορετικό κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δομεί-
ται η κάθε θεωρία, στην πολυπλοκότητα της φύσης του ατόμου και των 
εννοιών που αφορούν την εικόνα του και στο θεωρητικό ρεύμα, όπου 
ανήκει ο ιδρυτής κάθε θεωρίας (McLeod, 2003). Όσον αφορά το θεω-
ρητικό ρεύμα, στο οποίο ανήκει ο ιδρυτής της κάθε θεωρίας, κατά δια-
στήματα διατυπώθηκαν ποικίλα θεωρητικά ρεύματα, όπως ο παραδοσι-
ακός συμπεριφορισμός, ο οποίος μελέτησε και ερμήνευσε το άτομο ως 
μηχανή, οι κλασικοί ψυχαναλυτές, που ορίζουν το άτομο ως μέλος ενός 
οργανισμού και οι υπαρξιστές, που εισήγαγαν την έννοια του κοινωνικού 
υποκειμένου (Shotter, 1975). Όσον αφορά τη διάκριση της έννοιας του 
ατόμου, σε συνδυασμό με το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο διαμορφώνουν 
μία διαφορετική διάσταση και ερμηνεία της συμβουλευτικής. Η μετάβαση 
από μία κοινωνία σε μία διαφορετικού τύπου κοινωνία ανέδειξε νέους 
τρόπους ζωής, νέες διαπροσωπικές σχέσεις και νέες μορφές συναισθη-
ματικής κάλυψης.

Παλιότερα, οι άνθρωποι ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, δεν 
είχαν ιδιαίτερα πολύπλοκες σχέσεις, άρα είχαν λιγότερα προβλήματα. Η 
εξάλειψη των αμαρτιών γινόταν μέσω της εξομολόγησης και της μετά-
νοιας. Οι ρίζες της συμβουλευτικής μπορούν να εντοπιστούν και στη φι-
λοσοφία και τη θρησκεία. Η βιομηχανική επανάσταση προκάλεσε θεμελι-
ώδεις αλλαγές, τόσο στο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο, όσο και σε κάθε 
άτομο ξεχωριστά. Οι κοινωνικοί ρόλοι, οι κοινωνικοί δεσμοί, οι σχέσεις 
και ταυτόχρονα οι συναισθηματικές και ψυχικές ανάγκες των ατόμων 
τροποποιήθηκαν (Scull, 1975). Η στροφή από την παραδοσιακή κοινωνία 
στην κοινωνία της εκκοσμίκευσης, οδήγησε στην ανάγκη ύπαρξης συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών. 

Βάσει όλων των παραπάνω, οι συμβουλευτικές θεωρίες μπορούν να 
διακριθούν στις κάτωθι:
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Σχήμα 6: Διάκριση Συμβουλευτικών θεωριών

Σύμφωνα με την ψυχοδιαγνωστική προσέγγιση, η συμβουλευτική συν-
δέεται άρρηκτα με την ψυχανάλυση, και ιδιαίτερα με τις ψυχαναλυτικές 
θεωρίες του Freud. Πιο συγκεκριμένα, ο Freud πίστευε ότι τα συναισθη-
ματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε άτομο πηγάζουν από την παι-
δική του ηλικία. Στην ηλικία αυτή δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει 
τη σημασία των εμπειριών αυτών, γεγονός που καθίσταται εφικτό μέσω 
της συμβουλευτικής, όπου ο σύμβουλος αναδεικνύει το ασυνείδητο του 
ατόμου (McLeod, 2003). Διέκρινε τον ανθρώπινο νου, στο Εγώ, το Εκείνο 
και το Υπερεγώ, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και προσδιορίζουν 
την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
η διαδικασία μέσω της οποίας συγκροτείται το Υπερεγώ και ωριμάζει το 
Εγώ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συγκρότηση της προσωπικότη-
τας του ατόμου. Το Εκείνο περιλαμβάνει όλες τις ορμές και τα βιώματα 
των ατόμων, που απωθεί το άτομο και αφήνει στο ασυνείδητο του. Ο Νό-
μος του ψυχικού ασυνειδήτου, θεωρεί ότι όλα όσα απωθεί το άτομο, απο-
τελούν μέσο έκφρασης του καταπιεσμένου εαυτού που κρύβει. Το Εγώ 
έρχεται να ισορροπήσει το εσωτερικό με το εξωτερικό κόσμο του ατόμου. 
Το Υπερεγώ με τη σειρά του επιβλέπει και απαγορεύει, κάνοντας χρήση 
των κανόνων και των αξιών που έχει εσωτερικεύσει (McLeod, 2003).

 Αυτό που επιδιώκει ο σύμβουλος είναι να βγάλει στην επιφάνεια τα 
στοιχεία εκείνα που δεν εμφανίζει το άτομο. Αυτό διευκολύνεται από το 
γεγονός ότι το Εγώ βρίσκεται συνεχώς σε σύγκρουση με το Εκείνο και το 
Υπερεγώ, εκδηλώνοντας πράξεις που σε άλλη περίπτωση είναι αποκρυμ-
μένες. Με αυτές τις τεχνικές, ο σύμβουλος-θεραπευτής αποσκοπεί να 
κατευθύνει τα άτομα σε ορθολογικότερες συμπεριφορές, κατανοώντας 
και ερμηνεύοντας ταυτόχρονα τον εσωτερικό συναισθηματικό τους κό-
σμο. Η διαδικασία αυτή είναι διαδεδομένη ως «ενόραση». 

Σύμφωνα με τον McLeod (2003), στην ψυχοδυναμική προσέγγιση της 
συμβουλευτικής, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
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•	 Ουδετερότητα ανάμεσα σε σύμβουλο και συμβουλευόμενο: Ο 
σύμβουλος διατηρεί μία απόσταση από τον θεραπευόμενο, δεν 
εκφράζει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις εμπειρίες του, αλλά 
συμπεριφέρεται περισσότερο παθητικά. Στοχεύει στην παρουσία-
ση εικόνων του πελάτη που δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας πρό-
κλησης. 

•	 Αυθορμητισμός: Ο σύμβουλος επιχειρεί να χαλαρώσει τους μηχα-
νισμούς άμυνας που πιθανόν να εντοπίζει στον πελάτη του, ώστε 
να εκφραστεί ελεύθερα και να του μεταβιβάσει εμπειρίες και ει-
κόνες. 

•	 Όνειρα, φαντασιώσεις και ερμηνεία: Ο σύμβουλος εστιάζει σε 
όνειρα και φαντασιώσεις των ατόμων, χρησιμοποιώντας κυρίως 
συμβολισμούς. Η χρήση αυτών γίνεται προκειμένου να βοηθήσει 
τα άτομα να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα αίτια των προ-
βλημάτων τους. Ενώ, ο σύμβουλος με τη σειρά του καταγράφει 
και ερμηνεύει γεγονότα και συμπεριφορές, βγάζοντας καλύτερα 
συμπεράσματα. 

•	 Συνδυασμός άλλων τεχνικών: Καθότι τα άτομα διαφέρουν μεταξύ 
τους, άλλοι είναι περισσότερο ανοιχτοί, άλλοι χρειάζονται κάποιο 
«σπρώξιμο». Στις περιπτώσεις αυτές ο σύμβουλος οφείλει να προ-
σαρμόζεται και να χρησιμοποιεί συνδυασμό τεχνικών, ώστε να επι-
τύχει το επιθυμητό. 

Μετά τον Freud ακολούθησαν πολλοί θεωρητικοί που είτε πρόσθεσαν 
νέα στοιχεία στη θεωρία του, είτε ήρθαν σε σύγκρουση μαζί του. Θεω-
ρητικοί όπως ο Klein, ο Mahler, o Fairbairn, o Segal, έδωσαν έμφαση στη 
σχέση του ατόμου με τη μητέρα του και με άλλα αντικείμενα, πριν από 
την παιδική του ηλικία. Σε εκείνη τη φάση, το άτομο αδυνατεί να διακρίνει 
τον εαυτό του από τον εξωτερικό κόσμο, όπου και αναζητούν και την αιτία 
των προβλημάτων. Απομακρύνονται δηλαδή από το «οιδιπόδειο σύμπλεγ-
μα» του Freud. Άλλοι συγγραφείς όπως, ο Erikson και ο Bowlby, εστίασαν 
στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου, κατά την παιδική του ηλικία, 
όπου επηρεάζεται συναισθηματικά και ψυχολογικά από την οικογένεια. 

Αργότερα, μία ομάδα Βρετανών επανερμήνευσε την έννοια της αντι-
μεταβίβασης, συστατικό στοιχείο δόμησης της σχέσης συμβούλου και 
συμβουλευόμενου. Υποστήριζαν μία πιο ενεργητική και άμεση σχέση του 
σύμβουλου με τον πελάτη του (Casement, 1985. 1990), δηλαδή πλάθουν 
μία κοινή πραγματικότητα μεταξύ τους, η οποία αντικαθιστά τη μονόπλευ-
ρη αντιμετώπιση του θεραπευτή. Η έννοια της αντιμεταβίβασης είναι η 
συναισθηματική ανταπόκριση του συμβούλου στα λεγόμενα του συμβου-
λευόμενου. Οι θεωρίες βέβαια δεν σταματούν εδώ, αλλά συνεχώς εξε-
λίσσονται και αναδιαμορφώνονται βάσει του κοινωνικο-ιστορικού πλαισί-
ου, μέσα στο οποίο ιδρύονται. 

 Η συμπεριφοριστική προσέγγιση τονίζει ιδιαίτερα έννοιες, όπως η μά-
θηση και η συμπεριφορά, και μελετά το άτομο ως κοινωνικό υποκείμενο. 
Προσανατολίζεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς και όχι στην ενόραση. 
Πολλοί θεωρητικοί επιδίωξαν να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα μέσα 
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από την αλληλεπίδραση του ατόμου και του περιβάλλοντός του, προσπα-
θώντας να βρουν την επιθυμητή λύση σε όποιο πρόβλημα εμφανίζεται. 
Οι συμπεριφοριστές, όπως ο Skinner, o Pavlov, o Lidell, παρατήρησαν ότι 
τα άτομα τείνουν να εξισορροπήσουν τον εσωτερικό και τον εξωτερικό 
τους κόσμο, γεγονός που οδηγεί σε συχνές συγκρούσεις και ταυτόχρο-
να σε αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Μέσα από διαδικασίες μάθησης, 
όπως η εξαρτημένη μάθηση, παρατηρούν τη συμπεριφορά των ατόμων 
και δίνουν επιστημονικές ερμηνείες. 

Στη συμβουλευτική, εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό, τεχνικές που 
έχουν τις ρίζες τους στην εξαρτημένη μάθηση. Αυτό που τους ενδιαφέ-
ρει δεν είναι η σχέση μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου, αλλά 
ο εντοπισμός της λύσης και η επίτευξη της αλλαγής στη συμπεριφορά. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Wolpe χρησιμοποίησε τη μέθοδο της συστηματι-
κής απευαισθητοποίησης, κατά την οποία το άτομο τροποποιεί τη συ-
μπεριφορά του όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με συγκεκριμένα ερεθίσμα-
τα. Ο φόβος και το άγχος, για παράδειγμα, οδηγούν σε συγκεκριμένη 
αντίδραση, που πολλές φορές συνδέεται με άλλα παρόμοια ερεθίσματα 
(McLeod, 2003). Μία άλλη μέθοδος είναι και η μέθοδος του αυτοελέγ-
χου της συμπεριφοράς. Γενικότερα, οι ακόλουθοι της αναγνωρίζουν 
τη σπουδαιότητα της θεωρίας της μάθησης, η οποία είναι αποτέλεσμα 
πολλών πειραματισμών (Μαλικιώση-Λοϊζου, 1999). Οι σύμβουλοι που 
εφαρμόζουν τέτοιου είδους τεχνικές οφείλουν να γνωρίζουν ότι κάθε 
άνθρωπος έχει διαφορετικό γνωστικό σύστημα, που σημαίνει ότι έχει 
διαφορετικές αντιλήψεις για την πραγματικότητα. Επιπλέον, δεν είναι 
όλοι ικανοί στον ίδιο βαθμό να επεξεργαστούν όλες τις πληροφορίες, 
και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. 

Κάποιες τεχνικές που εφαρμόζονται στην συμπεριφοριστική προσέγ-
γιση είναι οι εξής:

•	 Πειραματισμός
•	 Συστηματική απευαισθητοποίηση
•	 Διεκδικητικότητα
•	 Αναθέσεις έργων για το σπίτι
•	 Αξιολόγηση καταστάσεων και συναισθημάτων με χρήση κλίμακας
•	 Παιχνίδια ρόλων

Σε γενικότερα πλαίσια, οι σύμβουλοι που υιοθετούν τη συμπεριφορι-
στική προσέγγιση, σπάνε το πρόβλημα σε επιμέρους κομμάτια, ώστε να 
μπορέσουν να διακρίνουν τη σύνδεσή τους και το πώς αυτά επηρεάζουν 
το άτομο. Τα κομμάτια αυτά είναι:
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Τη συμπεριφοριστική προσέγγιση ακολούθησε η κονστρουκτιβιστική, 
η οποία εμβάθυνε στη θεραπευτική αλλαγή και έφερε στο επίκεντρο την 
αφήγηση και τη μεταφορά, προσπαθώντας να αντικαταστήσει τα προ-
βλήματα με λύσεις, δημιουργώντας παράλληλα ιστορίες. Ο ρόλος του 
συμβούλου στο συμπεριφορισμό στηρίζεται, όπως προαναφέρθηκε, στη 
μάθηση και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς (Pervin & John, 2001). 
Δεν αντιμετωπίζει τον θεραπευόμενο ως άρρωστο αλλά ως μαθητή του. 

Αντιθέτως, στη προσωποκεντρική προσέγγιση, ο σύμβουλος δεν εί-
ναι εκπαιδευτής, αλλά συνοδοιπόρος (Ιωσηφίδης, 2002). Οφείλει να έχει 
πλήρη αυτοεικόνα, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τον θεραπευ-
όμενο-πελάτη του με αυθεντικότητα (McLeod, 1993). Η ουσία της εντοπί-
ζεται στην αληθινή συνάντηση δύο προσώπων (May, 1983). Η προσέγγιση 
αυτή είναι συνδεδεμένη με τον Carl Rogers, ο οποίος έδωσε έμφαση 
στην εικόνα του εαυτού και του ιδανικού εαυτού. Κεντρικό πρόσωπο εί-
ναι ο συμβουλευόμενος. Μέσω της αυθεντικής σχέσης, της αποδοχής 
και της ενσυναίσθησης, επιτυγχάνεται η τροποποίηση της συμπεριφοράς, 
καθώς το άτομο αποκτάει εικόνα του εαυτού του και ενσωματώνει σε 
αυτήν εμπειρίες που άλλοτε απέφευγε (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999). Αυτά 
είναι τα τρία συστατικά στοιχεία της προσέγγισης. Η ενσυναίσθηση είναι 
η ικανότητα του συμβούλου να βιώσει και να αποδεχτεί τις εμπειρίες του 
θεραπευόμενου. 

H θεώρηση αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως την περίοδο, κατά 
την οι διαπροσωπικές και ενδοπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων και 
η εικόνα του εαυτού αλλοτριώνονταν από τη χρήση της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. Η προσωποκεντρική προσέγγιση χρησιμοποιείται κυρίως 
για να αναδείξει το άτομο και τις προσωπικές του εμπειρίες. Απώτερος 
σκοπός είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο άτομο, ώστε να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα του. Δεν εστιάζει στα νοήματα, αλλά στα 
συναισθήματα του. Ενδιαφέρεται για το παρόν και όχι για το παρελθόν. 
Έννοιες, όπως η αυτοπραγμάτωση, η αυτοεικόνα, ο εαυτός αποκτούν ιδι-
άζουσα σημασία και συσχετίζονται άμεσα με την ανάγκη του ατόμου να 
είναι αποδεκτό στους άλλους και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Η κι-
νητήρια δύναμη όλης της θεωρίας προσωπικότητας του Rogers είναι η 
πραγμάτωση, η οποία περιλαμβάνει τα κίνητρα, τις εντάσεις, τις ανάγκες, 
και τον περιορισμό των ενστίκτων.
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Η θεωρία Gestalt απέρριψε, όπως και η προσωποκεντρική θεωρία, τις 
ψυχαναλυτικές απόψεις και έδωσε έμφαση στην έννοια του εαυτού σε 
σχέση με τους άλλους ανθρώπους και το περιβάλλον τους. Δεν μπορού-
με να έχουμε ολική εικόνα, εάν δεν μελετήσουμε το άτομο σε συνάρτηση 
με το περιβάλλον του και τα άτομα γύρω του. Σύμφωνα με τη θεωρία 
αυτή, η αλλαγή στη συμπεριφορά μπορεί να επιτευχθεί γρηγορότερα, 
όταν το άτομο αποδεχθεί τον εαυτό του όπως ακριβώς είναι. Η αυτο-
γνωσία, η δημιουργικότητα, η ελευθερία και η συναισθηματική έκφραση 
είναι αρωγοί στην τροποποίηση της συμπεριφοράς. Η θεραπεία Gestalt 
δεν ενδιαφέρεται για το τι συνέβη στο παρελθόν, αλλά τι λαμβάνει χώρα 
εντός του δωματίου θεραπείας εκείνη τη χρονική στιγμή. Στο επίκεντρο 
της συμβουλευτικής Gestalt, είναι η θεραπευτική σχέση, η μέθοδος της 
εξερεύνησης και η αύξηση της ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του διαλό-
γου. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω του πειράματος, ενώ δίνεται έμφαση 
στο λεγόμενο «κύκλο εμπειρίας», μέσω του οποίου ερμηνεύει την αν-
θρώπινη συμπεριφορά. 

Σχήμα 7: Κύκλος Εμπειρίας 

Όταν το άτομο έχει αποδεχθεί τον εαυτό του και δεν έχει επιθυμί-
ες, σύμφωνα με τον κύκλο εμπειρίας, λέμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
ανάπαυσης. Όταν δημιουργείται μία αίσθηση, τότε ενεργοποιεί τον εαυτό 
του, κινητοποιείται και αναλαμβάνει δράση. Αφού αποκτήσει αυτό που 
θέλει, το απολαμβάνει, και βρίσκεται σε επαφή. Έπειτα, ακολουθεί μία 
περίοδος ικανοποίησης και ευχαρίστησης. Όταν πλέον πάψει να τον εν-
διαφέρει αυτό που απέκτησε περνάει στην απόσυρση και ξανά στην ανά-
παυση. Ένα υγιές άτομο ολοκληρώνει επιτυχώς πολλούς κύκλους, που 
δραστηριοποιούνται στον ίδιο χρόνο, με διαφορετικές ταχύτητες. Ωστό-
σο, πολλές φορές ο κύκλος αυτός διακόπτεται σε οποιοδήποτε στάδιο, 
το οποίο επηρεάζει το άτομο, τον κύκλο εμπειρίας του και δεν μπορεί να 
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ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Εδώ ο σύμβουλος προσπαθεί να βοηθήσει 
το άτομο να έρθει σε επαφή με μία αίσθηση και να έρθουν σε επαφή με 
τον εαυτό τους. 

Η συστημική προσέγγιση με τη σειρά της είναι ευρύτερα διαδεδο-
μένη, γιατί επεξεργάζεται τα προβλήματα όχι μόνο σε επίπεδο ατομικό 
αλλά και ομαδικό. Αντιλαμβάνεται το άτομο ως μέλος ενός συστήματος, 
το οποίο είτε λειτουργεί σωστά είτε όχι. Σύμφωνα με τη συστημική θεώ-
ρηση, το άτομο ανήκει ταυτόχρονα σε πολλαπλά υποσυστήματα, το κοι-
νωνικό, το πολιτισμικό, το βιολογικό και το σύστημα της προσωπικότητας. 
Σε κάθε ένα ξεχωριστά, επιτελείται μία διαδικασία, η οποία φέρει το άτο-
μο ως κεντρική συνιστώσα. Ένα σημαντικό σύστημα, το οποίο απασχολεί 
τους συμβούλους είναι το κοινωνικό υποσύστημα, όπως η οικογένεια, το 
εργασιακό περιβάλλον, το σχολικό, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 
το άτομο και αλλάζουν τις ανθρώπινες εμπειρίες και διαμορφώνουν ένα 
νέο πλαίσιο και μία προσωπικότητα για το άτομο. Έχουν διατυπωθεί ποι-
κίλα μοντέλα βασισμένα σε αυτή, όπως η στρατηγική προσέγγιση του 
Baetson και Haley, η συστημική σχολή του Μιλάνο, των Palazzoli, Boscolo, 
Prata και Coachin και η δομική οικογενειακή θεραπεία του Minuclin. Η 
συστημική θεώρηση διευκολύνει τους συμβούλους σε περιπτώσεις ομα-
δικής θεραπείας σε ιδρύματα ή σε διάφορους οργανισμούς, καθότι μέσω 
αυτής μπορεί να υπερβεί τα προσωπικά προβλήματα και τις δυσκολίες 
των ατόμων μεμονωμένα και να τα αντιμετωπίσει υπό ένα συστημικό πρί-
σμα (McLeod, 2003). 

Λαμβάνοντας υπόψη τώρα τη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώθηκαν 
δύο βασικά ρεύματα για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, κυρίως για παι-
διά και εφήβους (Χατζηχρήστου, 1998). Το πρώτο ρεύμα έχει ως βάση του 
το ιατρικό μοντέλο, το οποίο δίνει έμφαση στην ψυχοπαθολογία. Στόχος 
είναι η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών, μέσα από ειδικά κέντρα (κέντρα 
νοσηλείας, παιδοψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, ιδιωτικοί χώροι επαγ-
γελματιών ψυχικής υγείας) για την πρόληψη και θεραπεία ειδικών φαινο-
μένων. Το δεύτερο ρεύμα, σχετικά με τα παιδιά και τους εφήβους, έχει ως 
βάση του το θεσμό του σχολείου και ειδικότερα τον κλάδο της σχολικής 
ψυχολογίας. Το σχολείο είναι ένας χώρος, όπου μπορούν να εντοπιστούν 
προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και να εφαρμοστούν ειδικά προ-
γράμματα διδασκαλίας και συμβουλευτικής υποστήριξης (Χατζηχρήστου, 
2004). Εκτός από τα σχολεία και ειδικά κέντρα, σύμφωνα με τον Χατζη-
χρήστο (2000α. 2004), υπάρχουν κέντρα πανεπιστημίων, συνδεδεμένα 
με το σχολείο, τα οποία μπορούν να παρέχουν με τη σειρά τους συμβου-
λευτική-ψυχολογική υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση, απώτερος σκοπός 
είναι η πολύπλευρη παροχή υπηρεσιών, τόσο στο ίδιο το άτομο-παιδί, 
όσο και στις οικογένειες τους και τους εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται 
σε διαρκή αλληλεπίδραση μαζί τους. Έρευνες που έχουν υλοποιηθεί σε 
διάφορες χώρες έχουν δείξει ότι 10-20% των παιδιών αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, όπως σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, διαταραχές 
προσοχής, προβλήματα άγχους και κατάθλιψης και διαταραχές λήψης 
τροφής (Knitzer, 1993). Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η συμβουλευτική 
είναι αναγκαία στο χώρο του σχολείου και σε πολλές χώρες υπήρξε αρω-
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γός στην διάδοση και εξέλιξη της, στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει ληφθεί 
σοβαρά υπόψη (Χατζηχρήστου, 2004). 

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τον Karasu (1986) υπάρχουν 400 περί-
που πρότυπα συμβουλευτικής, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα 
με το κοινωνικο-ιστορικό, πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο, εντός του 
οποίου διαμορφώθηκαν. Εντούτοις, η εργασία αναφέρθηκε στα βασικό-
τερα ρεύματα, τα οποία καθορίζουν την πορεία της συμβουλευτικής. 

5.5. Η συμβουλευτική της προσωπικής αφήγησης 
Η ζωή του ανθρώπου είναι μία αφήγηση, όμοια με αυτήν που οι πρόγονοί 
μας διηγούνταν στις σπηλιές μετά το κυνήγι και χάραζαν στα τοιχώματα, 
για να μείνει ανεξίτηλη στο χρόνο. Είναι οι μύθοι, που αργότερα, καθώς 
εμπλουτίζονταν, ονομάστηκαν παράδοση, τέχνη, δημιουργία, πολιτισμός.

Τόσο έντονη είναι η ανάγκη να καταλείψουμε το απολίθωμα της ύπαρ-
ξής μας, που η ταυτότητα του εγώ ξεκινά ως πρόλογος μιας ιστορίας, που 
ψελλίζουν τα παιδιά ενώ παίζουν, την ώρα που συνομιλούν με τα άψυχα, 
προσωποποιώντας τα, καθώς ενσωματώνουν στο λόγο τα συναισθήματα, 
τις σκηνές και τις σχέσεις, που τους έκαναν εντύπωση.

Η ενίσχυση έρχεται άμεσα από τους μεγαλύτερους, που προτρέπουν 
το παιδί να θυμηθεί γεγονότα από το χθες, να διευκρινίσει την ψυχική του 
κατάσταση, να εκφράσει τα θέλω του. Η ίδια η αγάπη είναι το παραμύθι 
της επέκτασης και αφομοίωσης του εαυτού στα άλλα πρόσωπα.

Η εξιστόρηση ξεκινά από τη στιγμή που το βρέφος ανακαλύπτει πως 
οι άλλοι και το ίδιο είναι πρόσωπα με προθετικότητα και πως οι ενέρ-
γειές τους έχουν διάρκεια και επιδρούν στο περιβάλλον τροποποιώντας 
το. Με την πάροδο της ηλικίας οι αφηγήσεις γίνονται περιπλοκότερες, 
αλλά δεν παύουν να επιτελούν το βασικό τους ρόλο: Να επικοινωνούν 
την πεμπτουσία της ύπαρξης στους άλλους, να αναζητούν ερμηνείες και 
να κατασκευάζουν νοήματα.

Το τέλος της αυτοβιογραφίας δεν έχει γραφτεί ακόμα και η ίδια η πλο-
κή αποτελείται από τόσα επεισόδια, όσες είναι οι κοινωνικές καταστάσεις 
και τα άτομα με τα οποία επικοινωνούμε. Παρά τις διακυμάνσεις και την 
πληθώρα των ερεθισμάτων και των περιστάσεων η βασική φιλοσοφία δι-
ατηρείται, διασυνδέοντας τον εαυτό με όσα τον περιβάλλουν και παρέ-
χοντας ερμηνείες για τη ζωή, τις μνήμες, τις ελπίδες. Η αφήγηση, σαν τη 
φιλοσοφία, διαποτίζεται από στοχασμούς, που επιχειρούν να απαντήσουν 
στα ερωτήματα ‘ Ποιος είμαι, που πορεύομαι, γιατί υπάρχω’.

Η διαρκής διήγηση της βιογραφίας μας αποτελεί το θεμέλιο λίθο, που 
διασφαλίζει τη νοηματοδότηση των πράξεων και των κινήτρων μας και 
ταυτόχρονα ενοποιεί τα ειδάλλως αποσπασματικά βιώματα και τα ευμε-
τάβολα συναισθήματα. Οι ατομικές διαφορές δεν χρειάζεται να αποδο-
θούν σε γενετικούς ή περιβαλλοντικούς, αθέλητους παράγοντες, αλλά 
είναι παραλλαγές στα σενάρια, στους χαρακτήρες, στους ρόλους και στη 
σκηνοθεσία, που ο δρων νους δημιουργεί, ανασυνθέτει, προσαρμόζει.
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Η ψυχική νόσος αποκόπτει το πρόσωπο από την ιστορία του, επισκιάζει 
το παρελθόν και μολεύει τις προσδοκίες για το μέλλον ή, στην περίπτωση 
της κατάθλιψης, μετατρέπει την τελονομία, την αναζήτηση νοήματος και 
την επικοινωνία σε ματαιοπονία. Η νεύρωση με το ναρκισσισμό που τη 
συνοδεύει, βαλτώνει την εξέλιξη και διαστρεβλώνει τις αναπαραστάσεις.

Η αφήγηση είναι κοινωνικό φαινόμενο. Προϋποθέτει ακροατές που 
ανήκουν στην ίδια γλωσσική κοινότητα και μετέχουν κοινών αξιακών 
προτύπων ή τουλάχιστον καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να συ-
ναισθανθούν το αξιολογικό και βιωματικό περιεχόμενο των μηνυμάτων 
του εξιστορούντος. Έχει ως βάση την ενεργητική ακρόαση και την επι-
κοινωνία χωρίς θόρυβο. Τη διατύπωση αποριών, την προτροπή για περαι-
τέρω ανάλυση, τις ενστάσεις και τις κοινές παραδοχές. Η διήγηση για να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον γίνεται γλαφυρή, αξιοποιεί παρομοιώσεις και 
μεταφορές, περιλαμβάνει περιγραφές σκηνών, συναισθημάτων, συμβά-
ντων άλλοτε με δραματικό ή χιουμοριστικό τρόπο κι άλλες φορές απο-
στασιοποιημένα.

Ο ειδικός δίνει έμφαση όχι μόνο στις σημασίες, αλλά και στον τρόπο 
που αυτές εκφέρονται. Τελικός στόχος η αναζήτηση νοήματος, το οποίο 
με την επανάληψη και τον αναστοχασμό, με τα διαρκή αιτήματα για δι-
ασαφήσεις και επεκτάσεις ενισχύει την ταυτότητα και τους αυτοπροσ-
διορισμούς του ομιλούντος. Ούτως ή άλλως η ίδια η κοινωνία είναι μία 
συλλογική επικοινωνιακή σχέση, που μεταβάλλει τα επιμέρους συστατικά 
της κυρίως εξαιτίας της ανάγκης. Το ίδιο πράττουν και τα άτομα: Κρίσιμα 
συμβάντα, τα οποία πρέπει να ανασύρει και να αποδελτιώσει ο σύμβου-
λος, αλλάζουν συλλήβδην την καθημερινότητα του ανθρώπου και εσχα-
τολογικές καταστάσεις, όπως μία απώλεια ή ασθένεια, αναδεικνύουν την 
ουσία της προσωπικότητας ή επιτάσσουν την επαναδιαπραγμάτευση της 
αυτοβιογραφίας.

Η αυτοβιογραφική μνήμη είναι δυναμική. Αλλάζει καθώς νέα εμπειρία 
και συμπρωταγωνιστές προστίθενται, συγχέει και απωθεί τις λεπτομέρει-
ες του παρελθόντος, τις αναπλάθει υπό το πρίσμα των συγχρονικών γε-
γονότων και επιδιώξεων, προσθέτει προβολικά στοιχεία, που δεν ανταπο-
κρίνονται στην πραγματικότητα και τελικά ανεπαίσθητα, αλλά σταθερά, 
τροποποιεί την προσωπική ιστορία ζωής.

Η αφήγηση είναι μια καθαρά υποκειμενική υπόθεση, η οποία κατοπτρί-
ζει την τωρινή αλήθεια αυτού που τη διηγείται και δεν αντιστοιχεί παρά 
σε γενικές γραμμές με τα αντικειμενικά δεδομένα. Καθώς σκοπός της 
συμβουλευτικής είναι η αναζήτηση ερμηνειών, η εύρεση των αντινομιών 
στην ιστορία ζωής, αλλά και των συμβάντων, που καθοριστικά την μετέ-
βαλλαν, είναι μείζονος σημασίας.

Κατά τον Habermas πριν το άτομο μπορέσει να σχηματίσει μία πει-
στική ιστορία ζωής, πρέπει να έλθει σε επαφή και να ενσωματώσει την 
κουλτούρα, τις νόρμες, τους κανόνες και τους σκοπούς της κοινωνίας, 
μέσα στην οποία ανατρέφεται.

Καθώς έντονη είναι η διαφοροποίηση ανάμεσα στους ατομικιστικούς 
και συλλογικούς πολιτισμούς, ανάλογη είναι και η ποιότητα των αφηγή-
σεων και η έμφαση που αποδίδεται στον εαυτό ή στους άλλους. Στις δυ-
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τικές κοινωνίες οι ιστορίες περιλαμβάνουν αναφορές στην οικογένεια, 
προβλήματα προσαρμογής ή αυτονόμησης από αυτήν, αφηγήσεις επαγ-
γελματικής επιτυχίας ή στασιμότητας, μεμονωμένες ερωτικές διηγήσεις, 
προσωπικά επιτεύγματα ή αποτυχίες. Οι ιστορίες ζωής, που προέρχονται 
από πολιτισμούς με έμφαση στη συλλογικότητα, αφορούν περισσότερο 
την εξέλιξη του ατόμου ως κοινωνικού όντος, του οποίου η συμπεριφο-
ρά δίνει προτεραιότητα στους άλλους, στις παραδόσεις, στον κοινωνικό 
έλεγχο, στις αξίες. Η αφήγηση αποκτά διδακτικό χαρακτήρα, δεδομένου 
ότι στις αστοχίες του παρελθόντος μπορεί κάποιος να αναζητήσει τη σο-
φία, ώστε να γίνει ένα κοινωνικά ηθικό πρόσωπο.

Η ιστορία ζωής είναι επομένως μία πολιτισμική αφήγηση, που πολλές 
φορές μηρυκάζει τις κοινωνικές ανισότητες ή την κυρίαρχη ιδεολογία. 
Γυναικείες αφηγήσεις στρέφονται περισσότερο προς την οικογένεια, την 
εξεύρεση ιδανικού συντρόφου, την ανάλυση συναισθημάτων και απου-
σιάζει από αυτές η αναφορά στην πολιτική, στις εξουσιαστικές σχέσεις, 
στην οικονομική ζωή, στη δικαιοσύνη.

Αναλογικά, οι αφηγήσεις αναπήρων ατόμων μπορεί να εξιστορούν την 
περιθωριοποίηση, το στίγμα ή την αλληλεγγύη, που κάθε πολιτισμός θέτει 
στις ευάλωτες ομάδες. Η συμβουλευτική είναι μία μορφή επικοινωνίας, 
κατά την οποία ειδικός επιχειρεί να ανακαλύψει τις αντιφάσεις ανάμεσα 
στις ανάγκες του ατόμου και στις πολιτισμικές αξιώσεις ή ακόμα βαθύ-
τερα να κατανοήσει πώς ο ίδιος ο πολιτισμός δημιουργεί ανάγκες και να 
βρει τους τρόπους με τους οποίους η σύγκρουση αυτή επηρεάζει την 
ιστορία ζωής του πελάτη του.

Η συμβουλευτική δεν είναι παρά ένα παραμύθι και το αίτημά του να 
ακουστεί με προσοχή. Με στοιχεία μαγικά ή λογικά και χαρακτήρες πλα-
σμένους από τα βιώματα του πελάτη. Ένα παραμύθι, που το ζήσαμε εμείς 
καλά δεν είναι καθόλου δεδομένο, αλλά ο σύμβουλος καλείται να το κά-
νει ζητούμενο.

5.6.  Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού συμ-
βούλου και η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό 
της συμβουλευτικής διαδικασίας 

Οι προσδιορισμοί του συμβούλου μέχρι σήμερα 

Θα περίμενε ίσως κανείς να ακούσει να τονίζονται εμφαντικά οι όροι 
επικοινωνία, δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης, ευελιξία, συναισθημα-
τική νοημοσύνη, συναντίληψη, οργανωτικότητα, κίνητρα, δημιουργικό-
τητα, αυτογνωσία, οριοθέτηση, εμπιστευτικότητα, υπομονή, άνευ όρων 
αποδοχή, παρατηρητικότητα, γνώση των κανόνων, υψηλές ηθικές αξίες, 
ισορροπημένη προσωπικότητα, ανεκτικότητα κλπ σε μια συζήτηση για τα 
χαρακτηριστικά του καλού συμβούλου. Και πραγματικά αυτές οι έννοιες 
αναδείχθηκαν ως οι πιο καίριες στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και στην 
καθημερινή συμβουλευτική πρακτική.
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Λιγότερο συχνά αλλά εξίσου επιτακτικά σχετικά με τα προσόντα των 
συμβούλων, στρέφεται η συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα περί κα-
τάρτισης στην κοινωνική έρευνα, στην εξειδίκευση τους στην ποιοτική 
και ποσοτική ανάλυση εμπειρικών δεδομένων, στην επιστημονική προ-
σπέλαση περιστατικών και περιπτώσεων, στις ψυχολογικές προσεγγίσεις 
για την τροποποίηση της συμπεριφοράς, στον πειραματικό έλεγχο των 
υποθέσεων, στη συστηματοποίηση των ευρημάτων, στη θέσπιση καθολι-
κών και αναλυτικών δεοντολογικών κανόνων και στην παρουσίασή τους 
σε διεθνή συνέδρια.

Η Συμβουλευτική της νέας εποχής δεν φοβάται τον έλεγχο των μεθό-
δων της και την αντιπαραβολή των πορισμάτων της με άλλες επιστήμες. 
Αντίθετα, επιδιώκει τη θωράκιση των προσεγγίσεων της με ατράνταχτα 
και αξιόπιστα επιχειρήματα.

Παρά τη σπουδαιότητα των παραπάνω χαρακτηριστικών ο περιορι-
σμός σε αυτά θα σήμαινε ότι η καλλιέργεια τούτων των γνωρισμάτων 
προσωπικότητας σε συνδυασμό με τη γνώση των τεχνικών συνέντευξης, 
την ευχέρεια επίλυσης κρίσεων και προβλημάτων, την κατοχή των σύγ-
χρονων ψυχολογικών μοντέλων, την κριτική προσπέλαση των μεθόδων 
παρέμβασης και αξιολόγησης, την τήρηση της δεοντολογίας και την πρα-
κτική εξάσκηση σε συνεδρίες θα αρκούσαν, για να περιγράψουν και να 
περικλείσουν το έργο της συμβουλευτικής.

Από το ατομικό στην μάκρο - κοινωνιολογική προοπτική 

Η συμβουλευτική όμως κατά τον 21ο αιώνα έπαψε να είναι ένα άθροισμα 
τεχνικών, πέρασε τα στεγανά των θεωρητικών προσεγγίσεων και εξελί-
χθηκε σε Τέχνη Αρωγής και σε Συνεπικουρία για κάθε πτυχή του επιστη-
τού και του βίου: Εφόσον τα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα 
είναι πλέον οικουμενικά, οι αλληλεπιδράσεις πολυπαραγοντικές και η δι-
απλοκή συλλογικού και ατομικού αδιαίρετη και συνθέτη, ανάλογος καθί-
σταται και ο ρόλος της συμβουλευτικής σε μεταβαλλόμενα και πολύσημα 
περιβάλλοντα.

Εξάλλου, ακόμα και οι πολέμιοι της συμβουλευτικής στον επιστημολο-
γικό τομέα δεν μπορούν να αρνηθούν ότι οι εκφάνσεις της διατρέχουν 
κάθε δραστηριότητα: Στην εκπαίδευση, στην οικονομία, στις κοινωνικές 
δράσεις, στην ιατρική, στην επιδημιολογία, στις πολιτικές στρατηγικές, 
στις διαπραγματεύσεις, στην πληροφορική και στην τεχνολογία, στις συ-
ντροφικές, ερωτικές σχέσεις και στην οικογένεια, στη διαμόρφωση ταυ-
τότητας, στις αναπτυξιακές φάσεις και στον πολιτισμό, παντού τα στοι-
χεία τα δανεισμένα από τη συμβουλευτική γίνονται πλέον παραπάνω από 
εμφανή.

Η συμβουλευτική πλέον έχει αναχθεί σε κοινωνικό ερμηνευτικό ερ-
γαλείο, σε τεχνική συλλογικής εξισορρόπησης των αντιθέσεων και έχει 
επεκταθεί από τη θεώρηση των μικρο-κοινωνικών και οικονομικών φαι-
νόμενων στην συμπερίληψη των μάκρο και η αναγκαιότητα της είναι κα-
θολικό αίτημα.
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Ανάλογη επομένως πρέπει να είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών 
συμβούλων, η οποία πρέπει να διανθιστεί από την εφαρμογή προσεγγί-
σεων για το άτομο με τη διαχείριση παγκοσμιοποιημένων καταστάσεων 
και διαδράσεων.

Η εκπαίδευση στη νέα συμβουλευτική απαιτεί διεπιστημονική κατάρτι-
ση και καθολική παιδευτική διαδικασία.

Ευελιξία και δεκτικότητα 

Ο 21ος αιώνας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της έλευσης του, έφερε την 
ανθρωπότητα αντιμέτωπη με παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, με επιτα-
χυνόμενες κλιματικές αλλαγές, με αναδιάρθρωση των περιβαλλοντικών 
πόρων, με πανδημικά φαινόμενα και μεταναστευτικές ροές, με επανα-
διαπραγμάτευση κάθε θεμελιώδους έννοιας, που κάποτε λογιζόταν ως 
σταθερή και ακλόνητη.

Όλα αυτά προκάλεσαν ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, 
αναγκαστικούς και καθολικούς ψηφιακούς μετασχηματισμούς καθώς και 
μεταλλάξεις στον τομέα της εργασίας, της εκπαίδευσης και της προσωπι-
κής ταυτότητας μέσα σε ένα ρευστό και ανεξερεύνητο και κυρίως απρό-
βλεπτο περιβάλλον.

Είναι η αοριστία αυτή και η αυξανόμενη μαζική ανασφάλεια, η οποία 
προσδιορίζει το καίριο και πρωταρχικό γνώρισμα του συμβούλου της 
νέας εποχής: Την ευελιξία, τη δεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα 
στα νέα δεδομένα, δίχως τη δυσπραγία, την αδράνεια και τον εφησυχα-
σμό, που περιβάλλουν το παλιό και γνώριμο.

Σίγουρα, οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας και 
η διαδικτυακή συμβουλευτική δεν συγκρίνονται με την διά ζώσης ανθρώ-
πινη επαφή, όμως ο αποτελεσματικός σύμβουλος είναι ο πρώτος που θα 
τροποποιήσει τις μεθόδους του, ώστε να ενσωματώσουν τις νέες τεχνο-
λογίες και θα επιχειρήσει τεχνικές, που συνδυάζουν και τα δυο.

Ο σύμβουλος του 21ου αιώνα δεν είναι κάτοχος απλών τεχνικών επι-
κοινωνίας, ατομικής παρέμβασης και θεωριών δομημένων κατά τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες, αλλά αντίθετα είναι κοινωνός των οικουμενικών 
μεταρρυθμίσεων, διεπιστημονικός αναζητητής σχέσεων και συναφειών, 
αλλά και προπαρασκευασμένος επιστήμονας, που έχει γεμίσει την φαρέ-
τρα του με μεθόδους, που υπερβαίνουν την κλασική αντίληψη της έρευ-
νας και την παραδοσιακή ερμηνεία των φαινομένων.

5.6.1.  Συμβουλευτική: Δύο αντίρροπες τάσεις οριοθέτησης 
και επέκτασης του λειτουργήματος 

Το αίτημα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αναμόρφωσης της 
συμβουλευτικής, την τυποποίηση, την οριοθέτηση των διαδικασιών και τη 
δημιουργία προτύπων, την πλήρη καταγραφή και καθορισμό των αρμοδι-
οτήτων και προσόντων των συμβούλων, την εμβάθυνση και επικαιροποί-
ηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη 
συμβουλευτική, την επέκταση των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ευάλω-
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τες ομάδες και σε καταστάσεις, όπως η φτώχεια, η αναπηρία, οι άστεγοι, 
η διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων, τη θέσπιση άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος, την αναμόρφωση των συλλογικών οργάνων, την κρατική 
επιδότηση των συμβουλευτικών παρεμβάσεων,την ασφαλιστική κάλυψη, 
την ένταξη της συμβουλευτικής στα εθνικά συστήματα υγείας, και την 
περιχαράκωση του λειτουργήματος, ώστε να μην συγχέεται με άλλους 
επιστημονικούς κλάδους (ψυχολογία, κοινωνιολογία κλπ) είναι παλιό και 
έχει μεταφερθεί ανεπίλυτο στη νέα εποχή, παράλληλα με την επιθυμία 
για ευρύτερο όραμα και ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Η Συμβουλευτική πρέπει να θεσπίσει ελεγκτικούς μηχανισμούς και κα-
νονιστικές διαδικασίες βασισμένους σε διεθνή πρότυπα και να προσδιο-
ρίσει άμεσα τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές της.

Παράλληλα, η ανάγκη για διεύρυνση των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε κάθε τομέα του κοινωνικού και ιδιωτικού βίου αυξάνεται πιεστικά και 
είναι ανάλογη της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων δυναμικών, της εξέ-
λιξης της τεχνολογίας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Εξειδικεύσεις των συμβούλων, ώστε να συμπεριλάβουν τον ψηφιακό 
εαυτό, τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, τις νέες μορφές οικογένειας, 
τις ελαστικές μορφές και τους καινοτόμους τύπους εργασίας (ψηφιακοί 
νομάδες, e-citizens), την Οικοθεραπεία, τους πολιτισμικούς καθοδηγη-
τές, την προσωποκεντρική και αρθρωτή εκπαίδευση μέσω υπολογιστών, 
τις επιχειρήσεις μετά από κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις και δεκάδες 
άλλους νεωτερισμούς του 21ου αιώνα, πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα 
μέσω επιμορφώσεων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Έτσι, οι δυο τάσεις της διεύρυνσης και της οριοθέτησης συνυπάρχουν 
και επιβάλλουν καινοτομία, διαλλακτικότητα και συντονισμό των αρμοδί-
ων.

Διεπιστημονικότητα 

Η διεπιστημονική επιμόρφωση των συμβούλων με στοιχεία ψυχολογί-
ας, ψυχιατρικής, κοινωνιολογίας, τέχνης, οικονομικών, παιδαγωγικής και 
εκπαίδευσης, ανθρωπολογίας, δημόσιας υγείας θα άρει το μονισμό της 
ατομικιστικής προσέγγισης και θα δώσει νέα ώθηση και προοπτική στον 
επιστημονικό κλάδο της συμβουλευτικής, ενώ η διευθέτηση της αοριστί-
ας, της αυθαίρετης οικειοποίησης γνωστικών πεδίων και ο περιορισμός 
των αυτόκλητων συμβούλων θα προσδώσει σαφή και καταληπτό για τους 
αποδέκτες χαρακτήρα στην επιστήμη. Η Συμβουλευτική της νέας εποχής 
είναι αρκετά πλατιά, ώστε να αποζητά το καινοτόμο και επαρκώς προσδι-
ορισμένη, ώστε να αποφεύγει τις κίβδηλες στρεβλώσεις.

Η κατάρτιση των συμβούλων επιβάλλεται να περιλαμβάνει και κλινικά 
στοιχεία, έτσι ώστε τα θεραπευτικά αιτήματα, που πάντοτε υποβόσκουν 
σε λανθάνουσα ή και πιο φανερή έκφανση, να αναγνωρίζονται και να 
παραπέμπονται στις διεπιστημονικές ομάδες.

Η εποχή που ένα αποστειρωμένο επάγγελμα μονοπωλούσε την ψυχι-
κή υγεία έχει ταφεί κάτω από τα ερείπια των αναχρονιστικών, συντεχνια-
κών και άκαμπτων νοοτροπιών.
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Συναφής και επιβεβλημένος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του 
επαγγέλματος και η μετατροπή των συμβούλων σε τεχνολογικούς ηγέ-
τες, που θα γνωρίζουν τη χρήση, τις πρακτικές εφαρμογές και τους περι-
ορισμούς των νέων μέσων, αλλά και τους τρόπους για επίτευξη αρμονίας 
μεταξύ πραγματικής και διαδικτυακής ζωής.

Πολιτισμικός μεσολαβητής 

Για τη νέα γενιά το διαδίκτυο δεν είναι ένα μέσο, αλλά ένας κοινωνικός 
χώρος, μέσα στον οποίο δημιουργούνται ταυτότητες, αφηγήματα, αυ-
τοεκτίμηση, τάσεις και πρότυπα, πολιτικά κινήματα, έρωτες και σχέσεις, 
εγκληματικές δράσεις και τυπική ή άτυπη εκπαίδευση.

Αυτό έχει δημιουργήσει για πρώτη φορά μια κοινή παγκόσμια κουλ-
τούρα, στην οποία μετέχουν άνθρωποι από κάθε εθνικό, κοινωνικό και 
οικονομικό στρώμα.

Θα ήταν αφελές για τις επιστήμες να παραγνωρίσουν το γεγονός ότι 
τα ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα διαθέτουν 
και ψηφιακή πλευρά και ότι οι κοινότητες ανά τον κόσμο πασχίζουν να 
διατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (αξίες, έθιμα, τελετουργί-
ες, νόμους, παραδόσεις κλπ) και ταυτόχρονα να μην αποκοπούν από τον 
οικουμενικό πολιτισμό.

Ο σύμβουλος της νέας εποχής είναι πολιτισμικά ενήμερος και εξισορ-
ροπεί τις παράλληλες αυτές πραγματικότητες.

Ολοένα και περισσότερο η αποτελεσματικότητα του κρίνεται από το 
βαθμό με τον οποίο οι παρεμβάσεις του μπορούν να προκαλέσουν κοι-
νωνική δράση και μεταβολή, να εντάξουν το άτομο σε ομάδες, να το 
καταστήσουν κοινωνικά δραστήριο, ευαισθητοποιημένο και ενεργητικό, 
επιτεύγματα πολύ πιο επίπονα από την προσδοκία της αποκομμένος ατο-
μικής ευεξίας και αυτοαντίληψης. Στη συμβουλευτική της ένας εποχής το 
άτομο δεν βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τα συστήματα, αλλά αναζητά 
το ρόλο του μέσα από αυτά.

Ο Σύμβουλος που προλαμβάνει και ενδυναμώνει 

Τα περίπλοκα περιβάλλοντα απαιτούν πολύπλοκες και κοστοβόρες πα-
ρεμβάσεις, με περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Η παθογένεια των κοι-
νωνιών είναι φαινόμενο, που προκαλεί ψυχικές παθήσεις, οι οποίες δύ-
σκολα αντιμετωπίζονται. Η κατάθλιψη και οι κρίσεις πανικού, το άγχος, η 
αποξένωση, η μοναξιά, η ανασφάλεια έχουν εισβάλει σε κάθε πτυχή της 
ζωής και εντάθηκαν από την πανδημία. Η ηθική και πνευματική ενδυνά-
μωση των συμβουλευομένων, η αποκατάσταση των αξιακών τους συστη-
μάτων, η έμπνευση και η νοηματοδότηση των πράξεων τους αποτελούν 
το μόνο αντίδοτο.

Μια καθυστερημένη παρέμβαση έχει ελάχιστες προοπτικές ίασης ή 
αλλαγής.

Η φύση του επαγγέλματος του συμβούλου προδιαθέτει για εκπαίδευ-
ση στην πρόληψη παρά στη θεραπεία, ιδιότητα που αναγνωρίζεται σήμε-
ρα ως πρωταρχική για την αποτροπή της νοσηρότητας και της κατήφειας
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Οι έρευνες για τις τακτικές και μεθόδους πρόληψης θα περιλαμβά-
νουν το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, την εργασία, την κοινωνική 
ζωή και κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η συμβουλευτική της νέας εποχής έχει καταρτίσει τα κατάλληλα προ-
γνωστικά μοντέλα, ώστε η αναπτυξιακή πορεία των παθήσεων να αντιμε-
τωπίζονται πριν καν εκδηλωθούν ή στα πρώιμα στάδια τους.

Ο σύμβουλος ως επαγγελματίας

Η επιτυχία ενός επαγγελματία συμβούλου σήμερα εξαρτάται από τους 
ακόλουθους παράγοντες:

•	 Άριστη κατάρτιση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
•	 Δεύτερο πτυχίο σε συναφή επιστήμη
•	 Επιπλέον μη τυπική επιμόρφωση και πρακτική άσκηση. Σεμινάρια 

και γνωριμία με παρεμφερείς επιστήμες ή τεχνικές (θετική ψυχο-
λογία, προπονητική ζωής κλπ)

•	 Δυνατότητα γεωγραφικής κινητικότητας.
•	 Άριστη γνώση της νομοθεσίας
•	 Έντονη παρουσία στα social media με πρωτότυπο ιστολόγιο για 

θέματα συμβουλευτικής, κανάλι στο YouTube, σύντομα βίντεο ψυ-
χολογίας στο tik tok, εικόνες και ιστορίες σε Instagram, Facebook 
κλπ

•	 Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιο-
δικά, συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

•	 Συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα και εποπτεία. 
•	 Συμμετοχή στα συλλογικά επαγγελματικά όργανα
•	 Οργάνωση πλατφόρμας τηλε-συμβουλευτικής
•	 Κατοχή επάρκειας για δια βίου εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλί-

κων
•	 Διδασκαλία της συμβουλευτικής (θεωρητικά και βιωματικά)
•	 Εθελοντικές κοινωνικές και καλλιτεχνικές ή άλλες δράσεις

5.6.2. Συμβουλευτική και Πανδημία 
Οι πανδημίες δεν είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για την ανθρωπότητα. 
Όμως τα συμπεράσματα, που εξάγονται κάθε φορά από τη νόσο που εν-
σκήπτει φαίνεται πως δεν μεταλαμπαδεύονται εύκολα σε όλον τον πλη-
θυσμό και οι συνέπειες τους λησμονούνται μέσα στη χαρά της ίασης και 
της επιστροφής στην ομαλότητα. Όμως το απροσδόκητο της αρρώστιας, 
οι θεωρίες συνωμοσίας, οι αντιδράσεις και η κοινωνική αρρυθμία, η άρση 
πολλών συνταγματικών δικαιωμάτων με άλλοθι την ασφάλεια, κατέδει-
ξαν ότι η αντιμετώπιση επιδημιολογικών, οικονομικών, οικολογικών και 
άλλων κρίσεων απαιτεί πρωτίστως ενημερωμένες και ώριμες κοινωνίες 
και εξειδικευμένους συμβούλους, που θα δρουν ως καθοδηγητές και δι-
ευκολυντές, πριν την επικράτηση του πανικού ή του παραλόγου, που συ-
νοδεύουν την κλιμάκωση της ασθένειας.
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Δυστυχώς, οι προβλέψεις σχετικά με την παγκόσμια εξάπλωση υγειο-
νομικών απειλών δεν είναι ευοίωνες. Αυτό όμως που διεφάνη είναι πως η 
κοινότητα έχει άμεση ανάγκη από ειδικούς καταρτισμένους συμβούλους, 
που θα ευαισθητοποιούν το ευρύ κοινό, θα προλαμβάνουν και θα ενημε-
ρώνουν, θα εκπαιδεύουν σε επιθυμητές συμπεριφορές, θα εκτονώνουν 
τις εντάσεις, θα καθοδηγούν σχετικά με τις υπάρχουσες βοηθητικές δο-
μές και θα στέκονται αρωγοί στους χειμαζόμενους πολίτες, θα διδάσκουν 
τα αναγκαία μέσα προστασίας, θα τονίζουν τις ευκαιρίες που ανακύπτουν 
στον κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής.

Η εκπαίδευση συμβούλων ειδικούς στο χειρισμό κρίσεων (υγεία, φυ-
σικές καταστροφές, οικονομία κλπ) είναι μια αναγκαιότητα που πλέον 
δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Επίλογος 
Ο 21ος αιώνας είναι η εποχή, που θα αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο του 
συμβούλου στην ανάπτυξη του ατόμου, στην μετεξέλιξη της οικογένειας, 
στην διασύνδεση του σχολείου με την κοινότητα και την αγορά εργασίας, 
στην κοινωνική ένταξη των αναπήρων, στην διάδοση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων στον ευρύ πληθυσμό, στην εδραίωση των νέων μορφών 
εργασίας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην αποκατάσταση του κρά-
τους πρόνοιας σε όλες του τις μορφές.

Κατά τα επόμενα χρόνια το επάγγελμα του συμβούλου θα κατοχυ-
ρωθεί και θα θεσμοθετηθεί ώστε να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση και οι 
εξειδικεύσεις του.

5.7.  Αρχές δεοντολογίας της συμβουλευτικής παρέμ-
βασης 

5.7.1.  Βασικές αρχές δεοντολογίας της συμβουλευτικής πα-
ρέμβασης 

Η κοινωνία βρίσκεται πάντοτε αντιμέτωπη με αντινομίες, που οφείλο-
νται σε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, άλλοτε σε μεγαλύτερη ένταση και 
άλλοτε σε μικρότερη. Το κοινωνικό υποσύστημα διέπεται από κανόνες 
και νόρμες, που ρυθμίζουν και ορίζουν τις σχέσεις και τους ρόλους των 
ατόμων. Αυτοί οι κανόνες δεν γίνονται πάντοτε δεκτοί από το σύστημα 
της προσωπικότητας, ως αποτέλεσμα να διασπάται η κοινωνική συνοχή. 
Όπως η κοινωνία, έτσι και κάθε υποσύστημα οφείλει να διέπεται από βα-
σικούς κώδικες δεοντολογίας και ηθικές αξίες. Ωστόσο, παρότι οι έννοιες 
είναι ευρέως διαδεδομένες, πολλές φορές είναι δύσκολο να διακρίνει 
κανείς το σωστό και το λάθος, το επιτρεπτό και το μη επιτρεπτό, ιδιαίτερα 
σε μία κοινωνία εκκοσμίκευσης, που οι ηθικές αξίες είναι εσωτερικευμέ-
νες και όχι εξωτερικευμένες. 
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Ο όρος ηθική είναι ένα σύνολο κριτηρίων, που χρησιμοποιούνται για 
να αποδώσουν το σωστό και το λάθος. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένας κώ-
δικας κανόνων και εντολών, που έχουν συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. 
Αυτοί οι κανόνες μπορεί να είναι επιτακτικοί, καθολικοί και προηγούνται 
όλων των άλλων κανόνων. Συνήθως, η ηθική παραπέμπει σε ένα σύστημα 
αξιών, αντιλήψεων και αρχών που οδηγούν τα άτομα σε συγκεκριμένες 
στάσεις και συμπεριφορές. Σύμφωνα με τον Kluckhohn (1952), η αξία 
περιλαμβάνει την έννοια του επιθυμητού, η οποία επηρεάζει σε μεγάλο 
βαθμό την επιλογή του επιτρεπτού ή του μη επιτρεπτού, τα διαθέσιμα 
μέσα, τους τρόπους και τις δράσεις των ατόμων. Πρόκειται για ένα κώ-
δικα, ένα σύνολο προτύπων, που έχει ανθεκτικότητα στο χρόνο, και σε 
γενικές γραμμές μπορεί να οργανώσει συστηματικά μία δράση. Όμως, η 
αξία είναι κάτι παραπάνω από τα όρια μεταξύ επιτρεπτού και μη. Ο Smith 
(1954), πρόσθεσε ότι η αξία είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνία 
και την κουλτούρα. Δεν μπορεί να ερμηνευτεί αν δε ληφθεί υπόψη το 
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό περιβάλλον, ακολουθούνται νόρμες, κανόνες, ήθη και αξίες, τα 
οποία καθορίζουν τις σχέσεις των ατόμων. Πολλές αξίες είναι κοινές για 
όλους, ενώ άλλες διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία, από πολιτισμό 
σε πολιτισμό. 

Οι ηθικές αξίες και ο κώδικας δεοντολογίας απασχολούν όλο και πε-
ρισσότερους θεωρητικούς και επιστήμονες από όλους τους κλάδους. Τα 
όρια επιτρεπτού και μη επιτρεπτού διχάζουν εξίσου τον κλάδο της συμ-
βουλευτικής και της ψυχολογίας. Ο Σύμβουλος είναι αντιμέτωπος με ποι-
κίλα διλήμματα και ζητήματα αξιών. Πρωτίστως, δημιουργούνται ερωτη-
ματικά για το κατά πόσον ο σύμβουλος πρέπει να διατηρεί ή όχι ουδέτερη 
στάση απέναντι στον πελάτη του. Σύμφωνα με κάποιους θεωρητικούς, 
οφείλει να έχει ουδέτερη στάση απέναντι στις αντιλήψεις-αξίες του πε-
λάτη του και να μην προσπαθεί να του μεταβιβάσει το δικό του σύστημα 
αξιών (Ginsberg and Herma, 1953). Συνεπώς, να διατηρεί μία δεκτική και 
όχι κριτική στάση απέναντι στον θεραπευόμενο. Αυτή η άποψη δεν είναι 
αποδεκτή από όλους τους επιστήμονες, αφού πολλοί αντιλαμβάνονται 
τη συμβουλευτική ή την ψυχοθεραπεία, ως μία μέθοδο πειθούς (Beutler, 
1979), κατά την οποία ο σύμβουλος-θεραπευτής προσπαθεί συστηματικά 
να αναπτύξει στον πελάτη του εναλλακτικές αντιλήψεις, που συγκλίνουν 
με τις δικές του. Αυτό επαληθεύεται από πολλές έρευνες, οι οποίες απο-
δεικνύουν ότι οι αξίες που έχει ο σύμβουλος επηρεάζουν τις αξίες του 
πελάτη. Άλλες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι αξίες των δύο συγκλίνουν τις 
περισσότερες φορές (Kelly, 1989). 

Πιο συγκεκριμένα, ο Kelly (1995), σε μία έρευνα του που υλοποιήθηκε 
στις ΗΠΑ κατέληξε στο γεγονός ότι οι σύμβουλοι είναι ανοιχτοί και δεκτι-
κοί σε στάσεις και συμπεριφορές, ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση 
και την αυτονομία, ενώ διακρίνουν το δικό τους αξιακό σύστημα από των 
πελατών τους.  Εντούτοις, η γενικότερα αποδεκτή άποψη είναι η ουδέ-
τερη στάση του συμβούλου, καθώς είναι αδύνατο όλοι οι σύμβουλοι-θε-
ραπευτές να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα και άποψη για τη ζωή και ταυ-
τόχρονα το κάθε άτομο μεμονωμένα αναπτύσσει το σύστημα προτύπων 
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του, τη φιλοσοφία του για τη ζωή από διάφορες πηγές, σε διαφορετικά 
χρονικά πλαίσια. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ο σύμβουλος-θεραπευτής 
δεν μπορεί να συζητήσει και να αρνηθεί αξίες όταν βρίσκεται σε επαφή 
με τον πελάτη του. Άλλωστε, ο πελάτης πολλές φορές είναι σημαντικό 
να γνωρίζει την ύπαρξη άλλων κωδίκων και προτύπων. Η ειλικρίνεια και η 
αυθεντικότητα χτίζουν μία σχέση εμπιστοσύνης. 

Εκτός από τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας και της έκφρασης, η 
συμβουλευτική υπηρεσία οφείλει να προσφέρεται σε όλους τους ανθρώ-
πους ανεξαιρέτως ηλικίας, θρησκευτικών, πολιτικών, πολιτισμικών και 
κοινωνικών διαφορών και ηθικών αξιών. Οι συνεδρίες αφορούν γονείς, 
παιδιά, ηλικιωμένους που πάσχουν από κατάθλιψη, άγχος και αντιμετωπί-
ζουν ποικίλα προβλήματα. Για τα παιδιά είναι απαραίτητη η λήψη γονικής 
συναίνεσης.

Οι περισσότεροι κώδικες δεοντολογίας αναπτύχθηκαν κατά βάση από 
ενώσεις και εταιρείες, όπως η Βρετανική Εταιρεία Συμβουλευτικής και 
Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy-
BACP), η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (American Psychiatric As-
sociation) και διάφορες επιμέρους ενώσεις Οικογενειακής Θεραπείας, 
Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής. Η BACP έχει δημιουργήσει έναν κώδι-
κα δεοντολογίας, τον οποίο συνεχώς ανανεώνει, βάσει των νέων δεδο-
μένων. Ομαδοποιώντας τον κώδικα δεοντολογίας της BACP (2001), της 
APA (1997) και της Αμερικανικής Εταιρείας για τη Συμβουλευτική και την 
Ανάπτυξη (1988) (AACD – American Association for Counselling and De-
velopment) θα πρέπει να τηρούνται κατά βάση τα κάτωθι:

Σημαντικό κομμάτι στις συμβουλευτικές υπηρεσίες οποιασδήποτε 
μορφής είναι η τήρηση του απορρήτου (APA Κώδικας 4.01. BACP, 1984). 
Ο πελάτης έχει κάθε δικαίωμα να διατηρήσει την ανωνυμία του και να 
προστατέψει τα προσωπικά του δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγει 
ο σύμβουλος θα πρέπει να μείνουν κρυφές σε κάθε περίπτωση και να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της διαδικασίας. Αυτό πρέπει 
να τηρείται τόσο από το σύμβουλο όσο και από τον πελάτη. Η γνωστο-
ποίηση προσωπικών δεδομένων και απόρρητων πληροφοριών σε τρίτα 
πρόσωπα, πραγματοποιείται μόνο όταν πρόκειται για βαριά περιστατικά, 
όπου απειλείται η σωματική ακεραιότητα του ιδίου ή οικείων προσώπων. 
Σε κάθε περίπτωση, ο σύμβουλος καλείται να ακολουθήσει πιστά όσα ορί-
ζει το HIPAA (Health Insurance Portability & Accountability Act), το οποίο 
σχεδιάστηκε για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο σύμβουλος δεν μπορεί να κάνει 
χρήση μαγνητοφώνου ή άλλου μέσου, χωρίς να λάβει τη συγκατάθεση 
του ατόμου. Επιτρέπεται μόνο η τήρηση σημειώσεων, ώστε να μπορεί να 
ανατρέχει ο σύμβουλος ανά πάσα στιγμή για τη διευκόλυνση του έργου 
του (APA Κώδικας 6.01, 6.02. ΑACP, 1988). Όπως ειπώθηκε, ο ειδικός 
σύμβουλος οφείλει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και ανά πάσα 
στιγμή να μπορεί να ενημερώσει τον συμβουλευόμενο για τις μεθόδους 
και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Ο ρόλος του συμβούλου περιορίζεται στην 
παροχή συμβουλών και ψυχοθεραπείας. Για περιστατικά που χρήζουν με-
γαλύτερης προσοχής και εξειδίκευσης, ο σύμβουλος οφείλει να τους πα-
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ραπέμψει στις αρμόδιες υπηρεσίες και σε αντίστοιχους επαγγελματίες. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβούν σε εφαρμογή μεθόδων και 
τεχνικών, που δεν ανήκουν στην ειδικότητά τους, καθώς θα αποβεί μοι-
ραίο για τον συμβουλευόμενο. Η πρόθεση για προσφορά βοήθειας δεν 
αρκεί. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι κανένας σύμβουλος 
δεν μπορεί να παρέμβει στην δουλειά άλλου συναδέλφου, χωρίς πρώτα 
να έχει τη συγκατάθεση του. Εάν εξ αρχής δεν είναι ενήμερος ότι ο συμ-
βουλευόμενος συνεργάζεται με συνάδελφο του, τότε θα πρέπει έστω και 
καθυστερημένα να ενημερώσει (AACD, 1988).

Εξίσου σημαντικό είναι ο σύμβουλος να προσέξει το ύφος, τον τόνο, 
τις χειρονομίες και τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί, προκειμένου να απο-
φευχθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιοι 
σύμβουλοι κατηγορήθηκαν για σεξουαλική παρενόχληση (APA Κώδικας 
3.02).

Επίσης, το χτίσιμο μίας σχέσης εμπιστοσύνης είναι βασική συνιστώσα 
ανάμεσα σε θεραπευόμενο και σύμβουλο. Οφείλει ο σύμβουλος να ακο-
λουθεί τους βασικούς κανόνες ακρόασης, σεβασμού, αξιοπρέπειας και 
εχεμύθειας. 

Συνοπτικά, ο Κώδικας APA προβλέπει τα εξής (Michell, 2001. Good-
year & Guzzardo, 2000. Larsen, 1988. Arrerondo, Shealy, Neale & Winfrey, 
1998):

•	 Αποφυγή της «βλάβης» του πελάτη (APA Κώδικας 3.04) και προ-
στασία του ανά πάσα στιγμή (Melton, 1988).

•	 Εάν ο πελάτης αποτελεί απειλή για τρίτους ή τείνει να βλάψει τον 
εαυτό του ο σύμβουλος οφείλει να τον προστατέψει ή να ενημε-
ρώσει τους οικείους (APA 4.05b3).

•	 Για την εξασφάλιση ότι σε περίπτωση ανάγκης ο σύμβουλος μπο-
ρεί να παρέμβει, θα πρέπει να γνωρίζει την ταυτότητα του πελά-
τη και όλες τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες (Kraus, 2004. 
Suler, 2001). 

•	 Σε περίπτωση ανάγκης που χρειάζεται να ειδοποιηθεί κάποιο οι-
κείο πρόσωπο, ο σύμβουλος οφείλει πριν από την έναρξη της δια-
δικασίας να ενημερώσει τον πελάτη του και να συμπληρώσει ένα 
έντυπο συγκατάθεσης. 

Σε όλα τα παραπάνω ο Kitchener (1984) προσθέτει πέντε γενικές, 
αλλά βασικές ηθικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη σχέση πελάτη και 
συμβούλου, οι οποίες είναι:

•	 αυτονομία
•	 καλοβουλία
•	 δικαιοσύνη
•	 πίστη 
•	 μη κακοβουλία

Μεγαλύτερη ευθύνη σε αυτή τη διαδικασία έχει ο σύμβουλος, ο οποί-
ος οφείλει να χρησιμοποιεί δεοντολογικά καλές πρακτικές, οι οποίες 
σύμφωνα με την BACP (2001) συνοψίζονται ως εξής:
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Σχήμα 8: Δεοντολογικό πλαίσιο Καλής Πρακτικής 

Ειλικρίνεια: Σχέση εμπιστοσύνης, δέσμευση ανάμεσα σε πράξεις και 
λόγια.

Ακεραιότητα: Εντιμότητα και συνέπεια όσον αφορά το χαρακτήρα του  
συμβούλου. Οι ψυχολόγοι προσπαθούν να προωθήσουν την ακρίβεια, 
την τιμιότητα και ειλικρίνεια στη συμβουλευτική πρακτική. Δεν πρέπει να 
εξαπατούν ή να προβούν σε απάτη, τεχνάσματα, είτε εκ προθέσεως δια-
στρέβλωση των πραγματικών περιστατικών. Οφείλουν να τηρούν τις υπο-
σχέσεις τους και να αποφεύγουν την απερίσκεπτη ή ασαφή δέσμευση. 

Ταπεινοφροσύνη και Θάρρος: Ικανότητα να παραδέχεται τα υπέρ και 
τα κατά του, αλλά και να αψηφά κάθε φόβο και κίνδυνο.

Σεβασμός: Σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των αν-
θρώπων, καθώς και τα δικαιωμάτων τους στην ιδιωτική ζωή, την εμπιστευ-
τικότητα και την αυτοδιάθεση. Οφείλουν να γνωρίζουν και να σέβονται 
την πολιτιστική, κοινωνική, τη σεξουαλική και διαφυλική διαφορά και να 
εξαλείφουν κάθε μορφή προκατάληψης. 

Ευκαμψία και Επιτηδειότητα: ικανότητα χρήσης δεξιοτήτων για την 
επίτευξη του σκοπού του και ευλυγισία στις μεθόδους και τις τεχνικές του 
χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τον πελάτη του.

Ακριβοδικία και Σοφία: Σωστή κρίση με επιχειρήματα και αντικειμενικά 
κριτήρια.

Ενσυναίσθηση: ικανότητα να βλέπουν την εμπειρία του άλλου όπως 
την βλέπει εκείνος. Η ενσυναίσθηση μπορεί να λάβει διαφορετικές μορ-
φές, ανάλογα με το ρεύμα που υποστηρίζεται κάθε φορά. Για παράδειγ-
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μα, ο Mead (1934), ορίζει την ενσυναίσθηση ως την ικανότητα του άλλου 
να αναλαμβάνει ρόλους άλλων, ο Freud (1955), ως την διαδικασία κατα-
νόησης του ξένου εγώ μας, ο Rogers (1980) ως τη διαδικασία πρόσβα-
σης στον ιδιωτικό χώρο κάποιου άλλου και της προσωρινής διαμονής σε 
αυτόν. 

Η εφαρμογή όλων των παραπάνω κωδίκων δεοντολογίας και η τήρη-
ση των βασικών ηθικών αρχών μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα στην 
προσπάθεια δόμησης και οργάνωσης μίας συμβουλευτικής διαδικασίας. 
Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο, ότι κάθε σύμβουλος διαθέ-
τει τις απαιτούμενες αρετές και την ακεραιότητα, ώστε να τους ακολουθεί 
κατά γράμμα. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα συμβούλων που όχι μόνο 
αδυνατούν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές, αλλά παράλληλα υιοθετούν 
πρακτικές κακομεταχείρισης πελατών (Masson, 1991.1992). Συνεπώς, δεν 
αρκεί η θέσπιση κανόνων, αλλά η τήρησή τους και η τιμωρία όσων δεν 
τους εφαρμόζουν από αρμόδιες αρχές. 

5.7.2.  Δεοντολογία της συμβουλευτικής παρέμβασης μέσω 
διαδικτύου 

Η τήρηση κωδίκων δεοντολογίας και η υιοθέτηση των βασικών ηθικών 
αρχών παίρνει διαφορετικές διαστάσεις, όταν η συμβουλευτική διαδικα-
σία λαμβάνει χώρα στον κυβερνοχώρο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του, 
αφού όλες οι ανθρώπινες αξίες και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 
ρυθμίζονται από άτυπους και άγραφους κανόνες. Το διαδίκτυο δεν διέ-
πεται από κανόνες και νόρμες και δεν υπάρχει καμία μορφή κοινωνικού 
ελέγχου και πειθάρχησης. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, ενώ υπάρχει ανι-
κανότητα εφαρμογής κανόνων δικαίου από μία ανώτερη αρχή, που να 
μπορεί να ελέγχει όλες τις κινήσεις των χρηστών και του περιεχομένου 
που δημοσιεύεται. Τα πάντα αξιολογούνται με βάση κριτήρια, που θέτουν 
τα άτομα ή ομάδες ατόμων ή κοινότητες που υφίστανται στο διαδίκτυο. 
Τα πάντα είναι ρευστά, ακόμη και έννοιες που στον φυσικό κόσμο θεω-
ρούνται δεδομένες, στον χώρο του διαδικτύου δεν είναι εύκολο να προσ-
διοριστούν. 

Παρά την επιφυλακτικότητα που εμπνέει το διαδίκτυο, δεν φαίνεται 
να μειώνει την απήχησή του, αφού ολοένα και περισσότεροι το χρησιμο-
ποιούν είτε για κοινωνική δικτύωση, είτε για ψυχαγωγία, είτε για επαγ-
γελματικούς λόγους και αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, ενώ η χρήση 
συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου αυξάνεται εξίσου σημαντι-
κά. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι περισσότεροι από 100 εκα-
τομμύρια άνθρωποι αναζητούν στο διαδίκτυο πηγές πληροφόρησης που 
αφορούν τον τομέα της υγείας (Harris Interactive, 2002) και επιλέγουν 
το διαδίκτυο ως το μέσο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (Grover, 
Wu, Blanford, Holcomb & Tidler, 2002). Μικρός αλλά σημαντικός αριθμός 
εν ενεργεία ψυχολόγων παρέχει ήδη διαδικτυακές συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες (Stamm, 1998), ενώ αναμένουν να μετατραπεί σε «ρουτίνα», όπως 
έχει μετατραπεί το τηλέφωνο (VandenBos & Williams, 2000). Η έρευ-
να του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου (American Psychological 
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Association) κατέδειξε ότι το 2% των επαγγελματιών που συνδέονται με 
το σύλλογο τους, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ατομική ψυχοθεραπεία, 
το 15% για ψυχολογικές αξιολογήσεις και για οικογενειακή θεραπεία, 
μέσω φαξ και e-mail (VandenBos & Williams, 2000). Ωστόσο, πάρα τις 
οδηγίες που έχουν κατασκευαστεί, εξακολουθεί να παραμένει περίπλοκη 
και αμφιλεγόμενη η συμβουλευτική πρακτική (Akister, 2003. Holmes & 
Ainsworth, 2004). 

Η προσφορά υπηρεσιών υγείας διαδικτυακά, εγείρει νέα ερωτήματα 
σχετικά με τη θεραπευτική διαδικασία, και αυτό καθιστά αναγκαία τη δια-
μόρφωση και προσαρμογή των υφιστάμενων ηθικών και νομικών αρχών. 
Έχουν γίνει προσπάθειες ενσωμάτωσης βασικών εννοιών και αρχών για 
τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου, βάσει του οποίου θα καθοδηγείται η 
διαδικτυακή συμβουλευτική. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στην έρευνα, 
την εκπαίδευση και την πρακτική παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανο-
μένου των πολυπολιτισμικών ικανοτήτων και την επιπλέον κατάρτιση και 
εκπαίδευση των μελλοντικών συμβούλων. 

Το ζήτημα που απασχολεί τη βιβλιογραφία που μελετά την εξ αποστά-
σεως παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι κατά βάση οι ηθικές και 
νομικές επιπτώσεις της εφαρμογής της διαδικτυακής συμβουλευτικής. 
Ανεξάρτητα από την απόσταση που χαρακτηρίζει και διακρίνει τη συμβου-
λευτική μέσω του διαδικτύου από την παραδοσιακή, η θεραπευτική διαδι-
κασία οφείλει να διατηρεί και να ακολουθεί τους ήδη ισχύοντες ηθικούς 
και νομικούς κώδικες (APA, 2002). Εντούτοις, η APA (1997), είχε δηλώσει 
ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν ήταν συγκεκριμένος σε σχέση με την πα-
ροχή ψυχικών και συμπεριφορικών υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου και μέσω 
τηλεδιάσκεψης, και δεν υπήρχαν κανόνες που να απαγορεύουν τη χρήση 
τους, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την επαναδιατύπωση τους.

Η ποικιλία στη χρήση των εργαλείων του διαδικτύου δημιούργησε 
αντιπαραθέσεις και χώρισε τους επιστήμονες σε στρατόπεδα. Αυτό ενέ-
τεινε την ανάγκη καθορισμού προτύπων, τα οποία θα διέπουν τη χρήση 
του διαδικτύου ως επιστημονικό και ερευνητικό εργαλείο, τόσο για τους 
πελάτες, τους συμβούλους, τους εκπαιδευτές όσο και τις οργανώσεις 
που ασχολούνται με αυτό το επιστημονικό πεδίο. Τα πρότυπα αυτά ενσω-
ματώθηκαν στον λεγόμενο «Κώδικα Δεοντολογίας» και αναθεωρούνται 
συνεχώς λόγω της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας, αλλά και λόγω 
των συνθηκών που συνεχώς αναπροσαρμόζονται. Έτσι, το 2003 εξέδω-
σε έναν Νέο Ηθικό Κώδικα, στην προσπάθεια της να συμπεριλάβει όλες 
τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά περιβάλλο-
ντα (επιστημονικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά), μέσω του διαδικτύου 
(Smith, 2003).

Σε γενικά πλαίσια, ο νέος ηθικός κώδικας, συμπεριελάμβανε, εκτός 
από τις  ισχύουσες ηθικές και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές, 
και τις εξής αρχές-αξίες. 

•	 Ο σύμβουλος πρέπει να κατέχει την ανάλογη τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, εφόσον 
αυτή προβλέπεται.

•	 Η διαδικτυακή Συμβουλευτική δεν είναι κατάλληλη για όλα τα είδη 
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προβλημάτων, ενώ η χρήση της πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες του πελάτη και του περιβάλλοντός τους, καθώς και 
την επάρκεια των τεχνολογικών γνώσεών του, που θα του επιτρέ-
ψουν να επωφεληθεί σε μέγιστο βαθμό από αυτό το είδος συμ-
βουλευτικής. Εάν όλα τα παραπάνω δεν πληρούνται, ο πελάτης 
πρέπει να κατευθύνεται σε εναλλακτικές προσεγγίσεις.

•	 Δεδομένου ότι στο διαδίκτυο η αναγνώριση της ταυτότητας είναι 
δύσκολη και πολλές φορές οι χρήστες χρησιμοποιούν ψεύτικη, οι 
σύμβουλοι, με την κατάλληλη χρήση κώδικα λέξεων και αριθμών, 
οφείλουν να εξακριβώσουν το κατά πόσο ο χρήστης-πελάτης ψεύ-
δεται.

•	 Άμεση συνέπεια του παραπάνω είναι ότι ο χρήστης-πελάτης μπο-
ρεί να είναι ανήλικος, το οποίο καθιστά απαραίτητη τη γονική συ-
ναίνεση. Αυτό προϋποθέτει την εξακρίβωση της ταυτότητας του 
χρήστη, και έπειτα του συναινούντα προσώπου. 

•	 Με κάθε τρόπο πρέπει να εξασφαλίζεται η συναίνεση του πελάτη, 
ο οποίος θα είναι ενήμερος για όλες τις διαδικασίες και τα στάδια 
της παρέμβασης, καθώς και για τους περιορισμούς της τεχνολογί-
ας. Η συναίνεση κατοχυρώνεται πάντοτε γραπτώς.

•	 Ως μέρος της διαδικασίας προσανατολισμού στη συμβουλευτική, 
οι διαδικτυακοί σύμβουλοι πρέπει να εξηγήσουν στους συμμετέ-
χοντες τους κανόνες και τη διαδικασία, όπως για παράδειγμα σε 
περίπτωση που είναι εκτός σύνδεσης πώς μπορούν να επικοινω-
νήσουν μαζί τους ή πόσο συχνά διαβάζουν τα ηλεκτρονικά τους 
μηνύματα.

•	 Σε ενδεχόμενο αποτυχίας της τεχνολογίας οφείλει να παρουσιά-
σει και να εξηγήσει τους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

•	 Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν οπτικές ενδείξεις, πρέπει να 
έχουν ενημερώσει για τα βήματα που θα ακολουθήσουν.

•	 Σε περιπτώσεις ανάγκης, αν χρειαστεί, οι διαδικτυακοί σύμβουλοι 
οφείλουν να έχουν εντοπίσει έναν κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγ-
γελματία, ώστε να χειριστούν την κατάσταση, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να έχουν αριθμό τηλεφώνου ενός συγγενή. 

•	 Κατά περίπτωση, έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν τα δωρεάν δη-
μόσια σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο εντός της τοπικής κοινό-
τητας του πελάτη, ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε πληροφορί-
ες και εκπαιδευτικούς πόρους. Ο σύμβουλος πρέπει να κατευθύνει 
τον πελάτη σε εμπεριστατωμένους, έγκυρους και αξιόπιστους 
ιστότοπους, από τους οποίους θα μπορέσει να αντλήσει έναν τε-
ράστιο πλούτο πληροφοριών.

•	 Για τα άτομα με αναπηρίες, έχουν την υποχρέωση να δημιουργή-
σουν ένα φιλικό και προσβάσιμο περιβάλλον, χωρίς φραγμούς.

•	 Οφείλουν να γνωρίζουν τα γεγονότα που επηρεάζουν τον πελάτη 
τους, καθώς επίσης και τις συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, συμπερι-
λαμβάνονται και το διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό κεφά-
λαιο. Δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση εξειδικευμένης ορολογίας, 
ώστε να υπάρχει συνεννόηση και κατανόηση. 
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•	 Οι σύμβουλοι πρέπει να ενημερώσουν τους πελάτες τους για τις 
μεθόδους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για τη διασφά-
λιση του απορρήτου. Οι μέθοδοι κρυπτογράφησης πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται όποτε αυτό είναι εφικτό, ενώ σε περίπτωση που δεν 
εφαρμόζονται πρέπει να τους ενημερώνουν για τους πιθανούς 
κίνδυνους. 

•	 Οφείλουν να τους ενημερώνουν για το εάν διατηρούν και για πόσο 
καιρό τα δεδομένα της συνεδρίας τους. Για παράδειγμα, θα πρέπει 
να γνωρίζει ο πελάτης πώς και πού αποθηκεύονται τα δεδομένα 
του και ποιος άλλος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Η πιθανό-
τητα διατήρησης των ηλεκτρονικών συνεδρίων είναι μεγαλύτερη 
λόγω της ευκολίας και του μειωμένου κόστους, άρα το ενδεχόμε-
νο χρήσης τους στον τομέα της έρευνας αυξάνεται. Ο σύμβουλος 
θα πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της 
εμπιστευτικότητας και του απορρήτου και να χρησιμοποιεί κάθε 
απαραίτητο τεχνολογικό μέσο, για να το εγγυηθεί. Για παράδειγ-
μα, ο πελάτης πρέπει να ενημερωθεί ότι η ανταλλαγή e-mail, η 
συμμετοχή σε chat rooms ή σε διαδικτυακές ομάδες δεν πληρούν 
τα παραπάνω κριτήρια και ότι κάθε συζήτηση θεωρείται σχεδόν 
δημόσια.

•	 Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει το κόστος της συμβουλευτικής πα-
ρέμβασης από την αρχή και για όλα τα στάδιά της μέχρι την ολο-
κλήρωση.

•	 Οφείλουν να επανεξετάζουν τους νομικούς και ηθικούς κώδικες 
για την παροχή συμβουλών στο διαδίκτυο. 

•	 Στη διαδικτυακή συμβουλευτική τίθενται και ζητήματα γεωγραφι-
κών ορίων (APA, Κώδικας Δεοντολογίας 2.01). Πολλές φορές οι 
σύμβουλοι-ψυχολόγοι έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για 
τα κράτη διαμονής τους και όχι ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, 
στις ΗΠΑ κάθε σύμβουλος αποκτά άδεια άσκησης του επαγγέλμα-
τος μόνο για μια συγκεκριμένη πολιτεία, ενώ οι διαδικτυακές ψυ-
χολογικές υπηρεσίες έχουν σχεδιαστεί, για να αναφέρονται σε πα-
γκόσμιο πληθυσμό. Αυτό δημιουργεί και προβλήματα ασφάλισης, 
αφού όταν ένας σύμβουλος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε πελάτη που βρίσκεται σε άλλη πολιτεία, μπορεί οι ασφαλιστικές 
εταιρείες να μην αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων. Άρα, θα 
ήταν καλύτερο να ασκεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα σε κρά-
τος όπου του χορηγήθηκε η άδεια. 

•	 Πέρα από τους παραπάνω κώδικες δεοντολογίας, και όπως και 
στην πρόσωπο με πρόσωπο συμβουλευτική, οι σύμβουλοι οφεί-
λουν να εκπαιδευτούν στις τεχνικές και στις μεθόδους που εφαρ-
μόζονται στη διαδικτυακή συμβουλευτική. Ο σύμβουλος πρέπει να 
έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση διαδικτυακών δοκιμασιών.

Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη 
διεξαγωγή της παραδοσιακής συμβουλευτικής μπορεί να είναι ίδιες για 
την εξ αποστάσεως συμβουλευτική, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις που 
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πρέπει να ληφθούν υπόψη. Τέτοια παραδείγματα είναι ότι οι σύμβουλοι 
οφείλουν να είναι σε θέση να εκτιμούν με ακρίβεια τους συμβουλευό-
μενους-πελάτες τους, όταν δεν έχουν τη βοήθεια των λεκτικών συνθη-
μάτων. Συνήθως, η χρήση λεκτικών εκφράσεων, όπως «χμμ μμμ», «ναι», 
«εντάξει» και χειρονομιών, δείχνουν υποστήριξη, κατανόηση και παρό-
τρυνση στους πελάτες και ενισχύουν την όλη διαδικασία. Αυτά χάνονται 
στο «text based chat» και χρειάζονται νέες τεχνικές. Για παράδειγμα, η 
χρήση της επικοινωνιακής ενσυναίσθησης στην προκειμένη περίπτωση 
καθίσταται αναγκαία (χρήση σχολίων «Αισθάνομαι λυπημένος για σένα», 
«πω πω» κλπ ή emoticons – μικρές εικόνες) (Walther & D’Addario, 2001. 
Wolf, 2000).

Επιπλέον, η online συμβουλευτική φαίνεται να παρουσιάζει μοναδι-
κές προκλήσεις όσον αφορά την πολυπολιτισμικότητα. Στα e-mail ή στο 
chat, δεν είναι προφανείς οι πολιτισμικές διαφορές, όπως το χρώμα του 
δέρματος, η γλώσσα, η ηλικία. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα, 
γιατί αποτρέπει τον σύμβουλο να κάνει παραδοχές βάσει μόνο των δη-
μογραφικών δεδομένων, και να λειτουργεί στερεοτυπικά. Αντιθέτως, δεν 
διευκολύνεται η επικοινωνία και η κατανόηση. Σε κάθε περίπτωση, ο σύμ-
βουλος δεν πρέπει να υποθέτει ότι ο θεραπευόμενος έχει τα ίδια κοινω-
νικο-πολιτιστικά χαρακτηριστικά των υπολοίπων πελατών του, αλλά να 
είναι ενήμερος για τις διαφοροποιήσεις που προκαλούν ποικίλα αξιακά 
πρότυπα.

Συνοψίζοντας το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι αν και νο-
μικά δεν υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις, ο κώδικας δεοντολογίας δέον 
να τηρείται απαρέγκλιτα και οι διαδικασίες, καθώς και τα πρωτόκολλα να 
καθορίζονται σχολαστικά. Παρατηρείται ότι ιδιαίτερες καταστάσεις επαγ-
γελματικής ηθικής ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί και δεν έχει κατοχυρω-
θεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των διαδικτυακών μεθόδων διάγνωσης. 
Ακόμη και εάν το αναρτημένο σε κάποια ιστοσελίδα ψυχομετρικό τεστ 
είναι δοκιμασμένο στην παραδοσιακή συμβουλευτική, κανείς δεν εγγυ-
άται ότι η χορήγησή του με το νέο αυτό τρόπο επικοινωνίας θα παράγει 
τα  ίδια αποτελέσματα (οι ψυχομετρικές ιδιότητες δεν είναι πάντοτε οι 
ίδιες, δεν μπορεί να εξακριβωθεί απόλυτα η ταυτότητα του χρήστη, τεχνι-
κές δυσκολίες ενδεχομένως να αλλοιώσουν τη διαδικασία χορήγησης, 
δεν είναι εφικτή η διασφάλιση της κατανόησής του από το χρήστη κ.λπ.). 
Όπως, όμως, και στην περίπτωση των διαδικτυακών ερευνών, εάν τηρη-
θούν ευλαβικά οι κανόνες δεοντολογίας, η online παροχή ψυχομετρικών 
εργαλείων έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη Συμβουλευτική: γρήγορη και 
άμεση χορήγηση, αυτόματη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, εξά-
λειψη του κόστους, ταχύτατη επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο, συγκρι-
σιμότητα των αποτελεσμάτων κ.λπ.

Εντούτοις, τα ηθικά διλήμματα θα αυξάνονται αναλογικά με τις εξελί-
ξεις που λαμβάνουν χώρα στο ευρύτερο κοινωνικο-τεχνολογικό-οικονο-
μικό πλαίσιο. Είναι λογικό μία ραγδαία τεχνολογική αλλαγή να επιφέρει 
εξίσου σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, που δημιουργούν σύγχυση στο 
υπάρχον θεσμικό σύστημα, ως αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η κοινωνι-
κή πρόοδος και να αναταράσσεται το κοινωνικό αξιακό πλέγμα. Ωστόσο, 
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πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων 
και της χρήσης του διαδικτύου δεν είναι η αιτία δημιουργίας ηθικών δι-
λημμάτων, αλλά ένας παράγοντας που ενέτεινε τις ηθικές ανησυχίες που 
προϋπήρχαν. 

Η ζήτηση της online συμβουλευτικής αναμένεται να αυξηθεί ακόμα πε-
ρισσότερο στο μέλλον (Norcross, Hedges, & Prochaska, 2002), και αυτό 
προϋποθέτει τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των συμβούλων στις 
νέες πρακτικές και η γνώση του συστήματος αξιών. Κατά τον McLeod 
(2003), οι σύμβουλοι μπορούν να πράττουν βάσει της προσωπικής τους 
διαίσθησης, βάσει των οδηγιών που θεσπίζονται από τις επαγγελματικές 
ενώσεις που προαναφέρθηκαν και βάσει των γενικών ηθικών αρχών. Σε 
κάθε περίπτωση όμως θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ηθικά ζητήματα που 
θα αφορούν:

•	 τις θεωρίες, τις τεχνικές, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν (π.χ. 
τήρηση σημειώσεων, χρήση μαγνητοφώνου)

•	 την εκπαίδευση, εποπτεία και αξιολόγηση τους 
•	 την ειλικρίνεια και την εμπιστευτικότητα (διατήρηση απορρήτου, 

τήρηση ιστορικού, διεξαγωγή ερευνών)

5.8. Συμβουλευτικές ερωτήσεις 

Ανάδυση, πορεία και οργάνωση της συμβουλευτικής σχέσης 

Ένας οδηγός ερωτήσεων για το νέο σύμβουλο 

Βασικές παραδοχές 

•	 Η συμβουλευτική σχέση δομείται με την αλληλεπίδραση, αναπτύσ-
σεται μέσω της επικοινωνίας και συστηματοποιείται βάσει των με-
θόδων της διαλεκτικής. 

•	 Πρόκειται για κοινή αναζήτηση της αλήθειας, για ανάδυση ερμη-
νειών, για εξέταση νοημάτων και έλεγχο πεποιθήσεων, στάσεων 
ή θεωριών, για αναπροσαρμογή τρόπων σκέψης, για εξεύρεση 
εναλλακτικών και αναδιαμόρφωση αξιών και ιεραρχήσεων. 

•	 Είναι σχέση ισότιμη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, διέπεται από 
αρχές δεοντολογίας, και έχει ως κίνητρο, μέσο, επίκεντρο και σκο-
πό πάντοτε τον άνθρωπο. 

•	 Μπορεί να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, ανάλογα με τη 
θεωρητική προσέγγιση ή να προκρίνει το συνδυασμό σχολών σκέ-
ψης και τη διεπιστημονικότητα. Ενδεχομένως, να πορεύεται πιο 
ελεύθερα και εύκαμπτα, δίχως όμως να αποκλίνει από τη μεθοδι-
κότητα και από τις στρατηγικές, που οδηγούν στην ευόδωση των 
σκοπών και των στόχων. 

•	 Οι αλήθειες, που θα προκύψουν, δεν είναι στατικά θέσφατα ούτε 
έχουν μόνιμο και άκαμπτο χαρακτήρα. Αντίθετα, μεταβάλλονται με 
το χρόνο, το αναπτυξιακό στάδιο, τις ανάγκες του συμβουλευομέ-
νου. Η συμβουλευτική είναι εδραίωση τεχνικών προσαρμογής και 
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παγίωση της ευελιξίας. Συμβουλευτική είναι σε τελική ανάλυση η 
επιθυμία και η διαχείριση της αλλαγής. 

Ερωτήσεις που βοηθούν στον προβληματισμό και στην αναζήτηση 

Οι ερωτήσεις του συμβούλου πρέπει να αποτελούν τροφή για σκέψη, 
αφορμή για κριτική ανάλυση έναυσμα για προβληματισμό, για αναστοχα-
σμό και για περισυλλογή.

Είναι οι κλίμακες, που οδηγούν στην αυτογνωσία, που αποκαλύπτουν 
αυτοπροσδιορισμούς και διαφωτίζουν τη σκέψη και θα συναισθήματα. 
Προκαλούν τον πελάτη, σαν τον οίστρο του Σωκράτη,  έχουν ως εφαλ-
τήριο το ειδικό, για να καταλήξουν στο ευρύ, εξάπτουν την περιέργεια, 
αμφισβητούν τα δεδομένα, τα θέσφατα, τα στερεότυπα και τις εγκαθι-
δρυμένες στάσεις, διερευνούν διεξόδους, εστιάζουν και κινητοποιούν, 
παράγουν νέα ερωτήματα, οδηγούν σε δημιουργική αναστάτωση και ξε-
βόλεμα, αλλά παράλληλα ενισχύουν την εξερεύνηση. 

Αν και οι παραπάνω ιδιότητες των ερωτήσεων μπορεί να αποθαρρύ-
νουν τους αμύητους, εντούτοις βασίζονται στον ρέοντα, αβίαστο θετικό 
και ειλικρινή διάλογο και όχι σε κάποια περίπλοκη τεχνική ή λεπτή γνώση. 
Σκοπός τους είναι να αναδυθούν οι αλήθειες με τρόπο φυσικό, μέσα από 
τις απορίες, τις σιωπές, τον κατάλληλο τόνο  φωνής, τους μη λεκτικούς 
κώδικες και την εμβάθυνση. Οι ερωτήσεις έχουν επίκεντρο την κοσμο-
θεωρία και τις απόψεις του πελάτη, είναι προσαρμοσμένες στη δική του 
πραγματικότητα και επομένως γενικεύσεις, κηρύγματα, συμπεράσματα, 
μαντέματα σκέψης, αρνητισμοί, ερωτήσεις που περιλαμβάνουν το επι-
κριτικό γιατί, άμυνες, εντυπωσιασμοί και πομφολυγισμοί δεν έχουν θέση. 

Ο σύμβουλος θα επιστρατεύει όλες τις μεθοδολογικές του στρατηγι-
κές, θα χρησιμοποιήσει επαναλήψεις, περιλήψεις, αναπλαισιώσεις, αντα-
νακλάσεις συναισθήματος, επεξηγήσεις, διερευνήσεις και επαναδιατυ-
πώσεις, χωρίς να ξεχνά ότι ο πιο ειδικός για να αποκρυπτογραφήσει τον 
εαυτό του είναι ο ίδιος ο πελάτης. 

Οι Vogt et al (2003) θεωρούν ότι ο σύμβουλος πρέπει να αναρωτιέται 
κάθε φορά τα ακόλουθα: 

•	 Ρεαλισμός: Ανταποκρίνεται η ερώτηση στις πραγματικές συνθή-
κες; 

•	 Αυθεντικότητα: Είναι η ερώτηση πηγαία και φωτίζει κάποια αθέατη 
πλευρά; 

•	 Λειτουργικότητα: Τι εξυπηρετεί η ερώτηση και μέσα σε ποιο πλαί-
σιο γίνεται αποτελεσματική;

•	 Πολλαπλασιαστική ισχύς: Τι σκέψεις και συναισθήματα κινητοποιεί 
η ερώτηση και ποιους νέους προβληματισμούς μπορεί να επιφέ-
ρει; 

•	 Σύνδεση: Πώς συνδέεται η ερώτηση με τις προηγούμενες και τις 
επόμενες ερωτήσεις και πώς εξυπηρετεί την ευρύτερη στρατηγική;

•	 Θεωρητικό υπόβαθρο: Πάνω σε ποιες αντιλήψεις, παραδοχές, θε-
ωρίες και προσεγγίσεις βασίζεται η ερώτηση και από πού αντλεί 
την εγκυρότητα της;
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•	 Δημιουργικότητα ή καθήλωση: Αποτελεί η ερώτηση αφορμή για 
διερεύνηση νέων δυνατοτήτων, ερεθίζει τη φαντασία,  ενισχύει 
την καινοτομία και την εμπλοκή του πελάτη σε νέες ερμηνείες ή 
τον καθηλώνει στο παρελθόν, αναπαράγοντας το με απότομο και 
αρνητικό τρόπο;

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν τα εξής: 
•	 Πώς η ερώτηση αντανακλά το κοινωνικό σύστημα αξιών, την κουλ-

τούρα του πελάτη και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενερ-
γεί; 

•	 Υπάρχουν διαπολιτισμικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες, που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη; 

•	 Με ποιους τρόπους τον συνδέει με τα κοινωνικά του δίκτυα και το 
κοινωνικό κεφάλαιο του τόπου, στον οποίο δραστηριοποιείται;

•	 Βασίζεται η ερώτηση στη διεπιστημονικότητα, αντλεί στοιχεία από 
διαφορετικά γνωστικά πεδία και αντιπροσωπεύει τις ποικίλες θεω-
ρήσεις της πραγματικότητας; 

•	 Περιλαμβάνει η ερώτηση στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού 
και ταυτότητας, που έχουν κατακλύσει την καθημερινότητα; 

Πολλά συμβουλευτικά μοντέλα και σχολές coaching θεωρούν πως 
δεν πρέπει να ενθαρρύνεται οποιαδήποτε αναφορά στο παρελθόν και 
κατά συνέπεια αποκλείεται η εξέταση των γεγονότων που έχουν διαδρα-
ματίσει σοβαρό ρόλο. Φυσικά κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ανέφικτο ή μη 
λειτουργικό.

Περιγραφή παρούσας κατάστασης 

•	 Γιατί αποφασίσατε τη δεδομένη χρονική στιγμή να ξεκινήσετε 
αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας;

•	 Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας μετά το πέρας των συνεδριών;
•	 Αν σας δινόταν η δυνατότητα να αλλάξετε άμεσα και χωρίς τί-

μημα ένα στοιχείο της καθημερινότητας σας ποιο θα ήταν αυτό; 
Καταγράψτε τις επιτυχημένες και μη επιτυχημένες προσπάθειες 
για αλλαγή. Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην επιτέλεση της 
μεταβολής ή στην αναβολή της; Πού αποδίδετε την επιτυχία ή την 
αποτυχία; Τι διδαχθήκατε από τη μία και την άλλη εκδοχή; 

•	 Απαριθμήστε τα θετικά και τα αρνητικά των καταστάσεων, που βι-
ώνετε τώρα. Ποια τα δυνατά σας σημεία στην αντιμετώπιση τους 
και πού θεωρείτε πως χρειάζεστε ενδυνάμωση; Πώς αξιολογείτε 
τη σοβαρότητα και τον επείγοντα ή όχι χαρακτήρα τους; 

•	 Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις σας με τους σημαντικούς άλλους; 
Ποιες χρήζουν επαναπροσδιορισμού και τροποποίησης;

•	 Ποιο είναι το πρώτο βήμα που μπορείτε χωρίς κόστος να κάνετε, 
για να προκαλέσετε αλλαγή; 
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•	 Για ποια θέματα αν σας ρωτούσαν στις πρώτες συμβουλευτικές 
συνεδρίες θα αισθανόσασταν άβολα να εκμυστηρευθείτε; 

•	 Πόσοι από τους στόχους που θέτετε έχουν τα ακόλουθα χαρα-
κτηριστικά; Μπορούν να μετρηθούν, να περιγραφούν ως διακριτές, 
ρεαλιστικές συμπεριφορές, να μην είναι γενικοί και αόριστοι, να 
είναι εφικτοί και να επιτυγχάνονται στο σωστό χρόνο;

•	 Περιγράψτε ξανά τους στόχους σας υπό το πρίσμα αυτών των χα-
ρακτηριστικών. Ποιοι είναι άμεσοι και ποιοι θα επιτευχθούν  μεσο-
πρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα;

•	 Πώς θα αλλάξει η καθημερινότητα σας αν επιτύχετε τις επιδιώξεις 
σας; Πώς θα αντιδράσει το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον σας; 
Πώς θα επηρεαστούν οι σχέσεις σας;

•	 Διαχωρίστε τα γνωστικά και τα συναισθηματικά στοιχεία των από-
ψεων σας. Σε τι συμπεριφορές σας οδηγεί η κάθε μια από τις δύο 
προσεγγίσεις; Με ποιες σκέψεις σας προσωποποιείτε το πρόβλη-
μα , ποια δεδομένα αντίκεινται στη λογική, ποια τα θετικά και ποια 
τα αρνητικά δεδομένα της κατάστασης, ποιες οι πραγματικές σας 
ευθύνες και ρόλοι, τι αισθάνεστε γι’ αυτά και ποια τα υποστηρικτι-
κά σας δίκτυα; 

•	 Ποιες οι απόψεις σας για τα ζητήματα που σας απασχολούν; Είναι 
άκαμπτες, στερεοτυπικές, αποτελούν υπεργενικεύσεις  ή είναι δι-
πολικές (όλα ή τίποτα, άσπρο ή μαύρο); Ποια από όσα θεωρείτε 
δεδομένα δεν είναι παρά αυθαίρετα ή βιαστικά συμπεράσματα, 
που δεν υποστηρίζονται επαρκώς από την πραγματικότητα; 

•	 Αναλύστε τους μηχανισμούς άμυνας, που αποκρύπτουν τα αυθε-
ντικά σας συναισθήματα και περιγράψτε τους αγχογόνους παρά-
γοντες, που τους προκαλούν. 

•	 Καθώς αναλογίζεστε περί των λεκτικών σχημάτων, με τα οποία πε-
ριγράφετε τα ζητήματα, που σας απασχολούν, εντοπίστε τις ετι-
κέτες και τους χαρακτηρισμούς, που χρησιμοποιείτε και οι οποίοι 
συσκοτίζουν την ενάργεια της συλλογιστικής σας. 

•	 Καθώς μελετάτε τις επαλληλίες της πυραμίδας του Maslow βρεί-
τε ποια από τα επιτεύγματα έχετε επιτύχει, με τι κόστος και ποιες 
προοπτικές. Πού διακρίνετε καθηλώσεις και σε ποια σημεία υπερ-
τερείτε, συγκρινόμενοι και με τους συνομηλίκους σας αλλά και με 
τα όσα είχατε υποσχεθεί στον εαυτό σας πριν χρόνια;

•	 Αφού εξοικειωθείτε με τις έννοιες ζώνη άνεσης (comfort zone) 
(ασφάλεια, αίσθηση ελέγχου), ζώνη ανασφάλειας και φόβου (έλ-
λειψη αυτοπεποίθησης, δικαιολογίες για να παραμείνετε αδρανείς 
και αναποφάσιστοι, ευάλωτοι στις απόψεις των άλλων και στον 
κοινωνικό έλεγχο), ζώνη μάθησης (απόκτηση νέων δεξιοτήτων και 
εμπειριών, αντιμετώπιση προκλήσεων), ζώνη ανάπτυξης (νοημα-
τοδότηση της ζωής, στοχοθεσία, εξέλιξη), περιγράψτε πού εντάσ-
σονται οι πράξεις σας και πώς θα φτάσετε στο επόμενο στάδιο.
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Προοπτικές 

Προσπαθήστε να περιγράψετε το ζήτημα που σας απασχολεί από την 
πλευρά όλων εκείνων, που τους αφορά. Ποια φαντάζεστε ότι είναι τα 
κίνητρα της συμπεριφοράς τους; 

•	 Επιμερίστε το πρόβλημα στα απλούστερα συνθετικά του. Βρείτε 
τις μεταξύ τους σχέσεις και διατυπώστε πιθανές λύσεις για το κα-
θένα από αυτά, αλλά όχι για την ολότητα του θέματος. 

•	 Ανακαλύψτε τι ενισχύει τις επιθυμητές και τι τις ανεπιθύμητες συ-
μπεριφορές και ποια γεγονότα προηγούνται και έπονται από την 
εκδήλωση τους.

•	 Οριοθετήστε το πρόβλημα μέσα στη γενικότερη φιλοσοφία της 
ζωής σας και βρείτε πώς συνδέεται με τα υπόλοιπα κεφάλαια του 
βίου σας. 

•	 Υπάρχουν άλλες καταστάσεις, φαινομενικά διαφορετικές, στις 
οποίες όμως το υπόβαθρο, ο τρόπος σκέψης, τα κίνητρα, οι αντι-
δράσεις σας είναι ίδιες ή παρόμοιες;

•	 Διαμορφώστε πιθανά σενάρια με διαβαθμίσεις συμπεριφορών και 
συναισθημάτων και αναλογιστείτε τα κέρδη και τις ζημίες από το 
καθένα. 

•	 Ποιες αλλαγές και δράσεις συνδέονται με το καθένα από αυτά; 
Ποια τα στάδια υλοποίησης τους, σε ποιους πόρους πρέπει να έχε-
τε πρόσβαση και ποιοι θα σταθούν αρωγοί ή ενάντιοι σας; 

•	 Ποια η σχέση της προβληματικής κατάστασης με τις ευρύτερες 
αξίες, στάσεις και την κουλτούρα σας;

•	 Ποιες δυνάμεις μπορούν να υποστηρίξουν την αλλαγή και ποια τα 
δίκτυα θα σταθούν ως αρωγοί; 

•	 Ποιοι άνθρωποι και γεγονότα ή ποιες παράμετροι σας  εμποδίζουν 
από το να είστε ο πραγματικός εαυτός σας; Πότε δεν σας επιτρέ-
πεται να είστε πρωτότυπος και αυθεντικός; 

•	 Επηρεάζει η συμπεριφορά σας αρνητικά τη σχέση με τα συγγενικά 
πρόσωπα και τους φίλους; 

•	 Πώς το πρόβλημα διαστρεβλώνει τους γνωστικούς χάρτες και τα 
συναισθήματα, όσον αφορά τις συντροφικές σας σχέσεις; 

•	 Ποια είναι τα όρια, που αν παραβιαστούν ή αν παραβιάσετε, θα 
προκληθεί σύγκρουση; 

•	 Ποια θέματα θεωρείτε ότι εκκρεμούν στη ζωή σας, τα οποία επη-
ρεάζουν τις σχέσεις σας με τους άλλους;

•	 Ποιους ανθρώπους θεωρείτε τόσο σημαντικούς, που μπορούν να 
επηρεάσουν ή να αναστείλουν μια απόφαση σας; Είναι έμπνευση 
για σας ή εμπόδια στην ολοκλήρωση σας;
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Ελέγξτε τις γνώσεις σας 

Μέρος Δ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Σημειώστε τη μοναδική σωστή απάντηση στην κάθε ερώτηση που ακο-
λουθεί.
(Οι απαντήσεις βρίσκονται στο παράρτημα στο τέλος του βιβλίου)

1.  Η συμβουλευτική είναι μία διαδικασία, διαμέσου της οποίας επιχειρεί-
ται:

Α. η κατανόηση των βιωμάτων και των εμπειριών των ατόμων
Β.  η βίωσή των βιωμάτων και των εμπειριών των ατόμων από τον ίδιο 

το σύμβουλο
Γ. Και τα δύο

2. Η συμβουλευτική έχει τις απαρχές της στη δεκαετία του: 

Α. ’50
Β. ’60
Γ.  ’70

3. Πολλοί ορίζουν την συμβουλευτική ως:

Α.  θεσμική διαδικασία, που εφαρμόζεται μέσω γνωστικών, συναισθη-
ματικών και συστηματικών στρατηγικών παρέμβασης

Β.  επιστήμη, αφού διαθέτει ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο και 
δικά της επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους

Γ.  κοινωνικό θεσμό, που απώτερος σκοπός του είναι η ικανοποίηση βα-
σικών σταθερών κοινωνικών αναγκών, μέσα από οργανωμένες και 
σταθερές σχέσεις

Δ. Όλα τα παραπάνω

4. Η συμβουλευτική είναι εκείνη η διαδικασία:

Α.  μέσω της οποίας ενισχύονται η αυτογνωσία, η αυτοπραγμάτωση, η 
απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η ενδυνάμωση και οι σχέσεις με 
τους άλλους ανθρώπους

Β.  της οποίας στόχος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς και δράσης
Γ.   της οποίας στόχος είναι η κατανόηση και αποδοχή των προσόντων 

που διαθέτει το άτομο, για να αντιμετωπίσει επιτυχώς την καθημε-
ρινότητά του

Δ. Το Α και το Γ
Ε. Το Α, το Β και το Γ
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5. Η συμβουλευτική σχέση πραγματοποιείται:

Α. Σε ατομικό επίπεδο
Β. Σε ομαδικό επίπεδο
Γ. Και τα δύο

6. Η συμβουλευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

Α.  την αρχική φάση, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο σε διάρκεια 
και το σπουδαιότερο κομμάτι της αλλαγής, της επεξεργασίας, της 
μάθησης και της αφομοίωσης

Β.  στη μεσαία φάση, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο σε διάρκεια 
και το σπουδαιότερο κομμάτι της αλλαγής, της επεξεργασίας, της 
μάθησης και της αφομοίωσης

Γ.  την τελική φάση, κατά την οποία ο σύμβουλος έρχεται πρώτη φορά 
σε επαφή με τον θεραπευόμενο-συμβουλευόμενο, όπου προσπα-
θεί να δομήσει τη σχέση τους, να αξιολογήσει και να αναγνωρίσει 
την προβληματική κατάσταση, διαπραγματεύοντας ταυτόχρονα τις 
προσδοκίες, τόσο τις δικές του όσο και του πελάτη

7. Κατά την ομαδική συμβουλευτική, τα άτομα:

Α.  αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έχουν αυτοαντίληψη της συμμετοχής 
τους στην ομάδα, θέτουν και επιδιώκουν κοινούς στόχους, 

Β.  στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών, έχουν ίδιες 
αξίες, κανόνες και θεσμούς και ανήκουν σε ένα σύστημα αλληλοε-
ξαρτώμενων ρόλων, όπου οι συμπεριφορές τους έχουν επιπτώσεις  
στα υπόλοιπα μέλη

Γ.   Όλα τα παραπάνω

8.  Σκοπός της συμβουλευτικής είναι η παροχή συστηματικής και επαγγελ-
ματικής υποστήριξης, προκειμένου να επιτευχθεί:

Α.  Η βελτίωση της σχέσης των ατόμων με τον εαυτό τους και τους 
άλλους

Β.  Η αλλαγή της προσωπικότητας των ατόμων προς την κατεύθυνση 
της αυτογνωσίας

Γ.   Η ικανοποιητική αντιμετώπιση των προσωπικών και των κοινωνικών 
προβλημάτων ή κρίσεων και γενικότερα η προσωπική τους ανάπτυ-
ξη

Δ. Το Α και το Γ
Ε. Το Α, το Β και το Γ

9. Ένας αποτελεσματικός σύμβουλος οφείλει να:

Α.  διαθέτει διαπροσωπικές δεξιότητες, προσωπικές πεποιθήσεις και 
αντιληπτική ικανότητα

Β.  διαθέτει προσωπική σταθερότητα, γνώση τεχνικής, ικανότητα κατα-
νόησης και εργασίας

Γ.   είναι ανοιχτός στη μάθηση και την εκπαίδευση
Δ. Όλα τα παραπάνω



10. Αναφορικά με τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία:

Α.  Η συμβουλευτική αποτελεί μία μακροπρόθεσμη διαδικασία, κατά 
την οποία ο θεραπευτής βοηθάει τον πελάτη να αναδιοργανώσει 
την προσωπικότητά του και να ενσωματώσει στάσεις στην καθημε-
ρινότητά του.

Β.  Η ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε μία βραχυπρόθεσμη θεραπεία που 
επικεντρώνεται γύρω από τα πρότυπα συμπεριφοράς και προσπα-
θεί να βοηθήσει τους πελάτες να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην προ-
σωπική τους ανάπτυξη

Γ.   Η ψυχοθεραπεία βοηθάει τα άτομα με ψυχολογικής φύσεως προ-
βλήματα, που έχουν δημιουργηθεί σε μακρά χρονική περίοδο, δη-
λαδή κυρίως σε χρόνια σωματικά και ψυχικά προβλήματα
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6.1. Δραματοθεραπεία - Μια εισαγωγή 
Ο βίος δεν είναι παρά μια αναπαράσταση του εαυτού και των σχέσεών 
του με το περιβάλλον και τους άλλους. Η αφήγηση αυτή της ιστορικότη-
τας, που καθορίζει όλες τις εκφάνσεις της προσωπικότητας, δεν γίνεται 
αυτόματα, αλλά εξελίσσεται σταδιακά, ξεκινώντας από το αδιαφοροποί-
ητο εγώ, τις εξωλεκτικές εκφράσεις, τους ήχους, τις κινήσεις, τις γεύσεις, 
την αφή της βρεφικής ηλικίας, συνεχίζοντας με τους μύθους και τη φα-
ντασία και καταλήγοντας στη γλώσσα, στη φιλοσοφία και στον απολογι-
σμό της ζωής.

Καθώς ωριμάζουμε, η κατανόηση των σχέσεων γίνεται περιπλοκότε-
ρη, ακριβέστερη, συμβολικότερη, η αυτοεικόνα αποκτά συνοχή μέσα από 
τη διαφοροποίηση από τους άλλους, από τη διάκριση γνωστού και αλλό-
τριου, και οι αναπαραστάσεις εγκαθιδρύονται εντονότερα, έτσι που μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, 
ώστε να ταιριάζει σε αυτές κι όχι το αντίθετο.

Αν παρατηρήσετε τον εαυτό σας, θα δείτε εμβρόντητοι όλες τις επαλ-
ληλίες των εσωτερικεύσεων, που προέρχονται από τα πρώτα βρεφικά σας 
ερεθίσματα και ανάγονται σε όλες τις παρούσες χαοτικές κοινωνικές συ-
σχετίσεις. Το άθροισμα των σχέσεών τους είστε εσείς. Κι αν πολλοί θεω-
ρούν ότι η λογική διέπει τη συμπεριφορά, από καιρό είναι γνωστό ότι υπό 
συνθήκες πίεσης, διέγερσης, άγχους, οι αναφορές από το παρελθόν και 
το υποσυνείδητο αυξάνονται τόσο γεωμετρικά, που το εσωτερικό παιδί 
μπορεί να επηρεάσει, να κινητοποιήσει, να καθηλώσει, να αποδιοργανώ-
σει και τον πιο συγκροτημένο χαρακτήρα. Αλήθεια, πόσοι από σας πι-
στεύετε ότι τα μοτίβα κοινωνικοποίησης σας στο νηπιαγωγείο δεν επηρε-
άζουν αθέατα τις ατραπούς της σημερινής επικοινωνίας σας; Και πόσοι 
από σας θα τολμούσατε να τους ξαναζήσετε επί σκηνής;

Στη Δραματοθεραπεία οι σχέσεις αυτές αποτυπώνονται με τον ίδιο 
εξελικτικό τρόπο: Ο θεραπευτής προτρέπει την ομάδα να ξεκινήσει με 
ήχους και κινήσεις, προχωρά στις εικόνες, για να περάσει στο λόγο και 
στη μίμηση σύνθετων ανθρώπινων διεπαφών. Αντίστοιχα, η έκφραση από 
οριοθετημένη γίνεται πιο ελεύθερη, τα όρια διευρύνονται, για να περι-
κλείσουν όλη την εμπειρία, αλλά και τις προσδοκίες για το μέλλον. Μέσω 
της τέχνης η ιδιοσυγκρασία αναδεικνύεται αποτελεσματικότερα, η επι-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
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κοινωνία και το παίξιμο ρόλων ξεδιπλώνει και αντικατοπτρίζει όσα ήδη 
βιώθηκαν ή σχεδιάζονται.

Ο θεραπευτής πρέπει να ξεχωρίσει τις καταβολές και τα θεμέλια των 
συμπεριφορών, που εκτυλίσσονται μέσα στην ομάδα, να ενοποιήσει τρεις 
κόσμους, το εδώ και τώρα της ομάδας, τα κοινωνικά και συναισθηματικά 
της δίκτυα εκτός αυτής, τις επαλληλίες των σχέσεων, που διαμόρφωσαν 
την αντίληψη του εαυτού. Ενθαρρύνει τα μέλη να εισέλθουν σε έναν προ-
σωρινό κόσμο, σε μία σκηνοθετημένη πραγματικότητα ρόλων, εναλλακτι-
κών αντιδράσεων, υποθέσεων, όπου ο κίνδυνος του σφάλματος και της 
αποδοκιμασίας είναι μηδαμινός και δι’ αυτού ανοίγει τη διέξοδο για τη 
συνοχή της κατακερματισμένης προσωπικότητας.

6.2. Ασκήσεις Δραματοθεραπείας και Αυτοεκτίμησης 
Σκοπός πολλών ψυχολογικών παρεμβάσεων είναι η ανάπτυξη της αυτο-
εκτίμησης, η οποία, όμως για να καλλιεργηθεί, απαιτείται η βίωση μιας 
προσωπικής επιτυχίας. Αν αυτό είναι επικίνδυνο να επιτευχθεί στην πραγ-
ματική ζωή, ειδικά από άτομα, που έχουν αποδεχτεί την ήττα ή αντιδρούν 
χειριστικά απέναντι στην αποτυχία και την απραξία, είναι ιδιαίτερα επω-
φελές να ενσαρκωθεί η ιδεατή αυτή προσωπικότητα πρώτα φαντασιακά.

Με τη Δραματοθεραπεία μπορείτε να κάνετε λάθη άφοβα, επειδή 
αυτά συντελούνται αρχικά στο χώρο της υποκριτικής, της υπόθεσης, της 
μίμησης. Ταυτιστείτε με ήρωες βιβλίων, ταινιών, αναλύστε τις συμπερι-
φορές τους και τις δεξιότητες και προβάρετέ τις μαζί με την ομάδα σας. 
Επιλέξτε ιστορίες συνανθρώπων μας, που απασχόλησαν τις εφημερίδες, 
την τηλεόραση. Ερωτικά δράματα, ναρκωτικά, βία, αλτρουισμός. Μην 
διαβάσετε το τέλος. Δημιουργείστε τα πιθανά δικά σας σενάρια, τι θα 
επιθυμούσατε να γίνει στην κορύφωση, αν θα υπήρχε αίσια έκβαση και 
γιατί. Σταδιακά, θα μπορέσετε να σκηνοθετείτε το δικό σας δράμα, την 
κωμωδία, την φάρσα με ή χωρίς κάθαρση.

Στην πρώτη συνάντηση απλά γνωστοποιείστε το όνομά σας, συνοδευ-
όμενο από το συναίσθημα, που εκφράζει γενικά το χαρακτήρα σας ή την 
παρούσα συγκυρία. Αν νιώθετε ανασφάλεια, προφέρετέ το με δισταγμό, 
αν σας κατακλύζει η οργή, θυμωμένα. Οι υπόλοιποι θα σας ακούσουν και 
θα κληθούν να το αναπαραστήσουν.

Κάντε το ακόμα πιο δύσκολο επιλέγοντας μια μάσκα, όπως στην αρ-
χαία τραγωδία. Αποστασιοποιηθείτε από τον εαυτό σας, μετατραπείτε σε 
θεατή του, υιοθετήστε το προσωπείο, που δείχνει ακριβώς το αντίθετο, 
μάθετε, εν ολίγοις, να προσδιορίζετε και να ελέγχετε τις ψυχολογικές 
διακυμάνσεις. Φορώντας την ενεργείστε με τρόπους, που δεν βρίσκονται 
στο ρεπερτόριο των αντιδράσεών σας. Μη φοβάστε - δεν σας αναγνω-
ρίζει κανείς, δεν είστε ο ίδιος. Σε όσα σφάλματα κι αν υποπέσετε, το εγώ 
σας είναι διασφαλισμένο. Οι μάσκες σιγά - σιγά θα σηκωθούν. Αλλά θα 
είστε ενδυναμωμένοι, ώστε να μην τις φοβάστε. Δεν είναι παρά επιτυχείς 
ή ακατάλληλοι εμπεδωμένοι κοινωνικοί ρόλοι. Πίσω τους κρύβεται ο εαυ-
τός, που κάποτε απαρνηθήκατε..
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Και ποιος καλύτερος τρόπος να το πετύχετε, αν μπορέσετε να ανα-
γνωρίζετε τα συναισθήματα των άλλων και να τα αναπαράγετε επί σκη-
νής; Σα να ήταν δικά σας. Είμαστε τόσο όμοιοι οι άνθρωποι. Αλλά μας 
αρέσει να επικεντρωνόμαστε στις διαφορές, ώστε να ζούμε την επίφαση 
μοναδικότητας.

Χαλαρώστε και σκεφτείτε τις λεπτομέρειες μιας κατάστασης, που δεν 
σας αφορά άμεσα, πχ ενός καυγά ζηλοτυπίας. Ακούστε πώς το έχουν ζή-
σει οι άλλοι, καταγράψτε το χείμαρρο των σκέψεων και τις εξάρσεις του 
θυμικού. Αμέσως μετά παίξτε τα επί σκηνής. Η ουσία μας κρύβεται πάντα 
στην μέθεξη και την υπέρβαση.

6.3. Ασκήσεις Δραματοθεραπείας - Συναισθήματα 
Μπορέσατε ποτέ να αποστασιοποιηθείτε από τον εαυτό σας και να τον πα-
ρατηρήσετε ως θεατής από μακριά; Θα αναγνωρίζατε από τις γκριμάτσες 
του πώς νιώθει και σε ποια ένταση; Ή απλά θα κοιτάζατε έναν ξένο να φέ-
ρεται απροσδόκητα ή τυποποιημένα; Μιλήσατε ποτέ μαζί του, σε όλες τις 
εκφάνσεις του; Τι θα συμβουλεύατε την εικοσάχρονη εικόνα σας; Αξιω-
θήκατε να ζήσετε την τεράστια ποικιλία συναισθημάτων, τα χρώματά τους, 
τις μεταβολές, τις ανατροφοδοτήσεις ή επαναπαυθήκατε στην έρημο της 
κοινής λογικής και συγκατανεύσατε σε πενιχρές εμπειρίες;

Καταφέρατε να μπείτε στη θέση του άλλου με το δικό του αξιολογικό 
σύστημα; Να συνδιαλλαγείτε με έναν νεότερο με την ορμή του πρωτο-
φανέρωτου και όχι με την αίγλη ή τον αποκαρδιωτικό εφησυχασμό της 
εμπειρίας σας; Σκαλίσατε τις αναμνήσεις σας, ώστε να μετατραπούν σε 
βιώματα ή το παρελθόν σας δεν είναι παρά μια άμορφη μάζα σκόρπιων 
περιστατικών;

Για να τα πετύχετε και τα δυο χρειάζεται να είστε καλοί παρατηρητές, 
ακροατές και να αποβάλλετε σταδιακά τους μηχανισμούς άμυνας.

•	 Σχηματίστε μια ομάδα πέντε ατόμων. Αρχίστε να γράφετε τους 
στίχους ενός ποιήματος. Τον πρώτο και τον έκτο εσείς, το δεύτε-
ρο και τον έβδομο ο διπλανός, τον τρίτο και τον όγδοο ο άλλος, 
τον τέταρτο και ένατο ο επόμενος, τον πέμπτο και το δέκατο ο 
τελευταίος…Ενώστε όσα γράψατε. Υπάρχει συνοχή, εκπορεύεται 
κάποιο νόημα από τις λέξεις; Αν ναι, πως συνέβη αυτό; Εκφρά-
στηκαν κάποιες κοινές ανάγκες και σκέψεις της ομάδας; Ποιες 
και γιατί τώρα; Επιχειρήστε να γράψετε όλοι μαζί από κοινού ένα 
μικρό διήγημα. Θα καταφέρετε να το κάνετε ενδιαφέρον, έτσι που 
να αξίζει να διαβαστεί;

•	 Οι ίδιοι ανήκετε σε μια συμφωνική ορχήστρα. Αλλά δεν είναι η 
μουσική το ρεπερτόριο σας, μα τα συναισθήματα. Επιλέξτε το πιο 
ασυνήθιστο για σας. Οι υπόλοιποι κάποιο διαφορετικό ή και αντι-
θετικό. Καλέστε έναν να πάρει το ρόλο του μαέστρου. Κάθε που 
υψώνει τη ράβδο, το συναίσθημα επιτείνεται. Χωρίς λόγια. Απο-
κλειστικά με εξωλεκτική έκφραση. Καθώς κατεβαίνει, γίνεστε όλο 
και πιο ανέκφραστοι. Κι όταν ο μαέστρος σύρει οριζόντια τη βέργα 
επιλέξτε το πιο θετικό από αυτά και επιχειρήστε να συγχρονιστείτε.
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•	 Επαναλάβετε την άσκηση, αλλά αυτή τη φορά με λόγια. Ο πρώτος 
ξεκινά μια πρόταση και τη διακόπτει ξαφνικά. Ο δεύτερος, τυχαί-
ος στη σειρά, τη συνεχίζει, τόσο γρήγορα, ώστε να μη διακοπεί η 
εξέλιξη, είτε επεκτείνοντας το νόημα, είτε υιοθετώντας το αντίθε-
το. Θα καταφέρετε να εστιάσετε την προσοχή σας στο συμπαίκτη, 
τόσο βαθειά, που να γίνεται η κάθε μετάβαση αρμονικά. Αλήθεια, 
έχετε μάθει να ακούτε τους άλλους;

•	 Το συναισθηματικό αυτό ζέσταμα τελειώνει με τη ζωηφόρο, που 
θα διακοσμηθεί όχι με γλυπτά, αλλά με τα ανάγλυφα του θυμικού 
σας. Ο πιο τολμηρός εκφράζει με μιμητικές κινήσεις μια ψυχική 
κατάσταση και παγώνει, σαν σε στιγμιότυπο. Αυτός που κατάλαβε 
το νόημα, επαναλαμβάνει τη διαδικασία και συνεχίζοντας το συ-
ναίσθημα του πρώτου, αδρανοποιεί με τη σειρά του την έκφραση 
και στέκεται δίπλα του. Στόχος είναι όλοι μαζί να αναπαραστήσετε 
μια ιστορία, μόνο με εκφράσεις του σώματος.

6.4. Τεχνικές Δραματοθεραπείας 
Ξεχάστε όσα έχετε ακούσει για τις προβολικές δοκιμασίες και τις ερ-
μηνείες, που μπορούν να δοθούν σε καλλιτεχνήματα θεραπευομένων. 
Αγνοήστε τις κηλίδες μελάνης και τους συμβολισμούς τους, τη σχέση 
τους με τη σχιζοφρένεια στο Rorschach Test.

Ζωγραφίστε ή εξιστορήστε κάτι, με πλοκή ή συνειρμικά και «μπείτε» ο 
ίδιος μες την εικόνα. 

•	 Σε ποια φιγούρα θα μιλούσατε, τι θα της λέγατε, που θα πηγαίνατε, 
με ποιους θα συμμαχούσατε; 

•	 Ταυτίζεστε με τον καλό, τον αδικημένο, τον αντιπαθητικό…..είναι οι 
κοινωνικοί σας ρόλοι ανάλογοι;…

•	 Κοιτάξτε βαθιά το δημιούργημά σας. Πόσο αποκλίνει από εκείνο, 
που είχατε στο νου σας; Γιατί ο λύκος που αποτυπώθηκε χαμογελά; 
Γιατί το σπίτι στο χαρτί έχει κεραμίδια, ενώ ζούμε σε διαμέρισμα; 
Γιατί η γυναικεία καρικατούρα είναι βλοσυρή; 

•	 Γιατί το ομοίωμά μας δεν θυμίζει τον κατοπτρισμό μας στον κα-
θρέφτη;

•	 Και σε κάποια σημεία, γιατί αποκαλύφθηκε η οικεία οπτασία της 
μητέρας ή του παππού; Μήπως ως επίκληση να έρθουν ξανά κο-
ντά μας, δυνατοί, όπως τους θυμόμαστε από παλιά; Γιατί προέκυ-
ψε κάτι τέτοιο; Ποια βάσανα και καταστάσεις δεν αντέχουμε στο 
παρόν και εκλιπαρούμε για χείρα βοηθείας; Τι θα θυσιάζατε για τη 
ξεγνοιασιά της παιδικότητας;

•	 Πόσο διαφέρει ο εαυτός σας από την ιδανική εκδοχή του, που έχε-
τε εσείς ή οι σημαντικοί άλλοι κατασκευάσει; 

•	 Γιατί, με ενδεχόμενη εξαίρεση τους ζωγράφους και τους συγγρα-
φείς, το μήνυμα, που επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε, σπάνια 
φτάνει αυτούσιο στους άλλους;
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Ζήστε την αλληγορία της ζωγραφιάς, τονίστε το συναίσθημα που τη 
συνοδεύει, φτιάξτε μια ιστορία και διηγηθείτε την. Όλος μας ο βίος εί-
ναι μια αφήγηση του παραμυθιού, στο οποίο πρωταγωνιστούμε: Άλλοι το 
αντιλαμβάνονται ως μύθο, άλλοι ως κωμωδία και μερικοί ως τραγωδία. 
Ό,τι κι αν επιλέξετε, ο επίλογός του έχει γραφτεί από άλλον και είναι 
ίδιος για όλους. Και το σενάριο έχει κομμάτια προαποφασισμένα, από 
την κληρονομικότητα, το περιβάλλον, την τυχαιότητα. Θα τα αλλάξετε, 
θα τα αποδεχθείτε ή θα τα αξιοποιήσετε. Αποφασιστικός, ντετερμινιστής, 
πραγματιστής, στωικός ή μοιρολάτρης. Κάθε ιχνογράφημα ή ιστορία ανα-
σύρει στην επιφάνεια τις υποσυνείδητες καταγραφές. Αρκεί να μπορείς 
να διαβάσεις πίσω από τις γραμμές. Αρκεί η ψυχή και ο νους να μην 
έχουν απολέσει την ενάργειά τους μέσα από νευρώσεις, καταθλίψεις, 
άγχη, εμμονές.

Η Δραματοθεραπεία είναι η εσκεμμένη χρήση των τεχνικών του θε-
άτρου και του δράματος για θεραπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον 
ορισμό του National Drama Therapy Association.

Και έχει το οπλοστάσιο να αντιμετωπίσει το θρήνο, τις τραυματικές 
εμπειρίες, να ενδυναμώσει, να διασαφήσει και να συμβολίσει τις ενορ-
μήσεις μας, να σμιλέψει το θυμό, την παραίτηση, τους ψυχαναγκασμούς.

6.5.  Τα λόγια που δεν ειπώθηκαν - Ασκήσεις Δραμα-
τοθεραπείας 

Η θεραπεία μέσω της τέχνης κρίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη για άτομα, 
που δεν αρέσκονται να εκφράζονται με λόγια, αλλά μπορούν μέσω της 
μουσικής, του πηλού, της ποίησης, της ζωγραφικής, της αφήγησης, του 
θεάτρου, του χορού, της φωτογραφίας, της μίμησης να εξωτερικεύουν 
τον ψυχικό τους κόσμο.

Δεν απαιτούνται καλλιτεχνικές δεξιότητες, επειδή το αποτέλεσμα, που 
κρίνεται, δεν είναι τόσο το αισθητικό, αλλά οι συμβολισμοί, που περιέχο-
νται στα έργα, στις κινήσεις στους εκφραστικούς τρόπους και οι συσχε-
τισμοί τους με την προσωπικότητα, την ερμηνευτική και τη βιογραφία του 
θεραπευομένου. Η τέχνη πάντα ήταν η αλληγορία της ανθρωπότητας, το 
πρώτο στίγμα και η μαρτυρία της ύπαρξης σε ένα αδηφάγο περιβάλλον, 
που ήταν αδιάφορο για την προσωπική ταυτότητα. 

Μέσω της τέχνης το πρόσωπο συνθέτει, όπως στα ψηφιδωτά, κομ-
μάτι - κομμάτι, το πέρασμά του από τον κόσμο, σκηνοθετεί φανταστικές 
στιγμές και ονειροπολήσεις, που όμως για το ίδιο έχουν νόημα και συ-
μπληρώνουν την πραγματικότητα, επαναπροσδιορίζει όσα έχουν συντε-
λεστεί και προγραμματίζει τα μελλούμενα. Στη δραματοθεραπεία υλικό 
προς αναζήτηση μπορεί να αποτελέσει κάθε εμπειρία ή υποσυνείδητο 
βίωμα. Ατελέσφοροι έρωτες ξαναζωντανεύουν, δυσεπίλυτες οικογενει-
ακές συγκρούσεις αναπαριστώνται, επαγγελματικές σχέσεις αποτυπώ-
νονται σε νέα βάση. Ο πελάτης μπορεί με τη βοήθεια του θεραπευτή 
να αυτοσχεδιάσει, να ερμηνεύσει αποσπάσματα από θεατρικά έργα, να 
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ταυτιστεί με ήρωες, που τον αφορούν, να εκδραματίσει και να αναζητήσει 
την κάθαρση.

Το είδος αυτό της θεραπείας δίνει στους συμμετέχοντες το άλλοθι 
της απόστασης, που επιτυγχάνεται με τα κοστούμια, τα προσωπεία, τους 
ρόλους, τη μεταφορά. Ο θεραπευτής δρα, ακριβώς όπως οι θεατές σε 
μια παράσταση: Αντανακλά τα συναισθήματα του πελάτη, αντιδρά στα 
επεισόδια, είναι ο καθρέφτης των όσων διαδραματίζονται επί σκηνής. 
Ταυτόχρονα ενεργεί ως διαμεσολαβητής, οριοθετώντας όταν χρειάζεται 
και διασφαλίζοντας την αυτονομία του ΄ηθοποιού’, μέσα σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον.

Μπορείτε να κατανοήσετε τη λύτρωση που επέρχεται, όταν λόγια πα-
γιδευμένα βρίσκουν την ατραπό της έκφρασης, όταν τραυματικές ανα-
μνήσεις προβάρονται διαρκώς μέχρι να εξιχνιαστεί το άλγος, που προκα-
λούν, αγχογόνες περιστάσεις απαλύνονται, καθώς αναλύονται επιμελώς 
και δοκιμάζονται σε θεατρικά πλαίσια.

Στη δραματοθεραπεία πολύ συχνή είναι η χρήση του παραμυθιού, που 
απαλλαγμένο σχεδόν από κάθε πολιτισμική επιρροή και κοινωνική σύμ-
βαση και με το προνόμιο της οικουμενικότητας στεφανωμένο, μπορεί να 
συνδυάσει το φανταστικό με το διδακτικό, να εξεγείρει αναμνήσεις από 
την παιδική ηλικία, να σταθεί ως παρηγοριά σε πόθους, φόβους, τρό-
μους, αναστολές. Αιώνια μάχη του καλού με το κακό τα παραμύθια παρέ-
χουν πρόσφορο έδαφος για ταυτίσεις με αλώβητους, αδικημένους, χα-
ρισματικούς, αλλά ευαίσθητους ήρωες, που ενώ επιλέγουν να πάσχουν, 
δικαιώνονται και βιώνουν στο έπακρο τα συναισθήματά τους, καθώς 
εμπλέκονται σε μύριες περιπέτειες μέχρι να άρουν όλα τα εμπόδια. Το 
εξωπραγματικό είναι ο από μηχανής θεός, που πάντα επεμβαίνει, όταν 
διασαλεύεται η ισορροπία.

Στα παραμύθια το καλό τέλος είναι σχεδόν δεδομένο και κάθε μέσο 
είναι στη διάθεση του ενσαρκωτή του, αρκεί για λίγο να αδιαφορήσει για 
τους τύπους και να αφεθεί στο μαγικό. Η μετάβαση στη σφαίρα του μυθι-
κού, όπου επικρατεί ο ανιμισμός, η προσωποποίηση, οι μη αιτιοκρατικές 
αντιλήψεις, χαρίζουν στο θεραπευόμενο την επιθυμητή αποστασιοποίη-
ση, που θα τον βοηθήσει να επανεξετάσει τα κίνητρα, τη συμπεριφορά 
και την κοσμοθεωρία του.

Ασκήσεις Δραματοθεραπείας 

1. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε κάποιο θεραπευτικό πλαίσιο και σας 
ζητείται να φέρετε από το σπίτι σας ή να βρείτε στον υπολογιστή παλιές 
φωτογραφίες. Δικές σας σε νεότερη ηλικία, της οικογένειας καταγωγής, 
όσες εσείς κρίνετε ότι αναπαριστούν μια καμπή στη ζωή σας. 

•	 Ποιες θα επιλέγατε; 
•	 Πόσα ντοκουμέντα ευτυχισμένων ή δυσχερών στιγμών θα ανακα-

λύπτατε; 
•	 Τι σας έκανε τότε χαρούμενους ή απογοητευμένους; Γιατί; 
•	 Ποιες ήταν οι ανάγκες σας τότε και τώρα; 
•	 Ποιος ο απολογισμός; 
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•	 Τι θα αλλάζατε; 
•	 Πώς διαχειρίζεσθε το χρόνο που περνά; 
•	 Αν μιλούσατε στον εαυτό σας και σε πρόσωπα, που για πάντα χά-

σατε τι θα τους λέγατε; 
•	 Μπορείτε να αναπαραστήσετε επί σκηνής μια μισοτελειωμένη 

ιστορία ή φάση της περιπέτειάς σας. Ποιοι συμμετέχουν; 
•	 Ξαναγράψτε το σενάριο, αλλάξτε ρόλους. Πώς θα ήταν η καθημε-

ρινότητα σήμερα, αν είχε επικρατήσει ετούτη η εκδοχή;

2. Αναπτύξτε μια καινούρια σχέση με τα προβλήματά σας. Αρχικά πε-
ριγράψτε τα με τους συνηθισμένους τρόπους, που τα διηγείστε σε φίλους 
και κοντινά σας πρόσωπα. Άλλα καταγράψτε τα σα να ήταν η υπόθεση 
ενός θεατρικού έργου. Πρόσωπα δρώντα, με διαλόγους, αντιδράσεις, με 
προ οικονομία του μύθου. Κατόπιν αλλάξτε κάποιους από τους διαλό-
γους, αλλοιώστε το πλαίσιο, προσθέστε καινούριες σκέψεις και προβά-
ρετε συναισθήματα. 

Τι παρατηρείτε; Όσο πιο πολύ απομακρύνεστε από τις καθηλώσεις και 
τις συνήθεις εκφορές, τόσο ανοίγονται προοπτικές και οι εναλλακτικές, 
που πριν σχεδόν ήταν αόρατες, ξαφνικά φαντάζουν προφανείς. Επιλέξτε 
εσείς τα πρόσωπα της ομάδας, που θα αναπαραστήσουν τις προβληματι-
κές συμπεριφορές. Διαλέξτε με προσοχή εκείνον, που θα σας υποδυθεί. 
Καθώς του διδάσκετε τα λόγια, αυτά που κι εσείς συνέχεια εκστομίζετε, 
με μια πιο κριτική ματιά, αλλάξτε τις γραμμές του. Στην πραγματικότητα 
παρεμβαίνετε στον εαυτό σας.

3. Διαλέξτε ένα περιοδικό με ήρωες καρτούν. Όπως αυτά που διαβά-
ζατε μικροί. Με ένα διορθωτικό (ή πολύ ευκολότερα, εάν το περιοδικό 
βρίσκεται στο διαδίκτυο) σβήστε τα λόγια των ηρώων. Ξεκινήστε να συ-
μπληρώνετε τα κενά με τη δική σας υπόθεση. Γράψτε κωμικά, δραματικά, 
αδιάφορα, ποιητικά, όπως σας έρχεται στο μυαλό. Θα πρέπει όμως αυτά 
που λέτε να έχουν συνάφεια με τις εικόνες. Ενεργοποιήστε τη φαντασία 
σας, γιατί αυτό θα αποτελέσει το ισχυρότερό σας όπλο.

4. Κατά την άσκηση της ενσωμάτωσης καλείστε να περιγράψετε τα 
συναισθήματα των τελευταίων εβδομάδων σε σχέση με τους βασικούς 
τομείς της ζωής σας. Το επάγγελμα, η οικογένεια, οι παρέες, ο έρωτας, 
όλα μπορούν να θεωρηθούν διακριτές εκφάνσεις. Ζωγραφίστε έναν με-
γάλο κύκλο και επιχειρήστε να τον χωρίσετε σε τμήματα, που θα αντι-
στοιχούν στους παραπάνω τομείς, με μέγεθος ανάλογο της βαρύτητας, 
που δίνετε στο καθένα. Γεμίστε τα τμήματα αυτά με χρώματα, που θα 
αναπαριστούν την ένταση και την απόχρωση του κάθε συναισθήματος. 
Αφού τελειώσετε φτιάξτε το περίγραμμα ενός ανθρώπινου σώματος, του 
δικού σας, και τοποθετήστε τους προηγούμενους τομείς ή συναισθήματα 
μέσα σε αυτό. 

•	 Πού θα βάζατε τους προβληματισμούς σας για το σύντροφο, τους 
γονείς, τους συναδέλφους; Τι θα καταλάμβανε το κεφάλι και τι την 
καρδιά; 
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•	 Τι θα υποκρύπτατε στο κάτω μέρος των ποδιών; Υπάρχουν περι-
πτώσεις που τα προβλήματα ή ο ψυχικός κόσμος σωματοποιού-
νται. 

•	 Αφού σχηματοποιήσατε όσα σας απασχολούν, γιατί δε δοκιμάζετε 
να τα διηγηθείτε σε μια μικρή ιστορία; 

Μιλήστε για τα πράγματα, που βάλατε στο περίγραμμα του σώματος. 
Μα στα χέρια σας τώρα κρατάτε κομμάτια από πλαστελίνη και καθώς 
αφηγείστε πλάθετε το συναίσθημα, που συνοδεύει τα γεγονότα. Θα δείτε 
μερικά να τεντώνονται, όπως οι αντοχές σας, άλλα στρογγυλεμένα, όπως 
ο ιδεατός σας εαυτός, κάποια θα έχουν αμυχές και σημάδια, όπως ακρι-
βώς οι εμπειρίες σας…

6.6.  Δυναμική οικογένειας και προπονητική ζωής. Η 
Οικογενειακή Συμβουλευτική και οι τεχνικές πα-
ρέμβασης 

Οι οικογενειακοί θεραπευτές έχουν εισαγάγει μια πλειάδα τεχνικών, οι 
οποίες αντανακλούν πολλές φορές το θεωρητικό πλαίσιο του συμβού-
λου. Αρκετές από αυτές περιγράφονται και στην κλασική συμβουλευτική 
διαδικασία, αλλά έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα, ώστε να ενσωματώ-
σουν τις βασικές αρχές της συστημικής θεώρησης.

Στο παρόν κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε αρκετές από αυτές, παρο-
τρύνοντας τον αναγνώστη να μην τις χρησιμοποιήσει ασύνδετα και απο-
σπασματικά, αλλά να τις εντάξει στο ευρύτερο πλάνο της παρέμβασής 
του και να τις προσαρμόσει στις ιδιαιτερότητες του θεραπευόμενου και 
των οικείων του.

1. Φωτογραφίες της οικογένειας: Ο σύμβουλος ζητά από τους θερα-
πευόμενους να ξεχωρίσουν, ο καθένας ξεχωριστά, φωτογραφίες από τις 
κοινές οικογενειακές ή συντροφικές στιγμές και να τις κατατάξει σε ένα 
πραγματικό ή ψηφιακό άλμπουμ, σύμφωνα με κάποια συναισθηματικά ή 
λογικά κριτήρια, που έχουν τεθεί και συζητηθεί από πριν. Για παράδειγμα, 
μια συστάδα φωτογραφιών μπορεί να περιγράφει τις ανέμελες στιγμές, 
τις προσδοκίες εκείνης της εποχής, τα σχέδια και το ευρύτερο βιογραφι-
κό πλαίσιο. Μια άλλη ομάδα ενδεχομένως να αφορά την προσθήκη ενός 
νέου μέλους στην οικογένεια και τα συνεπακόλουθα συναισθήματα. Ο 
σύμβουλος συζητά τους λόγους επιλογής των συγκεκριμένων φωτογρα-
φιών, την αναγνώριση και την εξέλιξη των συναισθημάτων, προτρέπει για 
χρονικές αντιστροφές, ώστε να φωτιστούν κάποια σημαντικά γεγονότα, 
εστιάζει σε πρόσωπα που έχουν χαθεί, αλλά επηρέαζαν ή επιδρούν ακό-
μα στις δυναμικές της οικογένειας, ανακαλύπτει διαδικασίες και ιεροτε-
λεστίες των ενδιαφερομένων, αποκαλύπτει αλλοτινούς και τωρινούς ρό-
λους, λειτουργικές και αδόκιμες συμπεριφορές, διαφωτίζει το παρόν με 
αφορμή το παρελθόν και την ιστορία, που διηγούνται οι φωτογραφίες ή 
τα βίντεο.
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2. Αναπλαισίωση: Η γνωστική ψυχολογία έχει διαπιστώσει ότι εάν η 
ερμηνευτική των καταστάσεων ή συμπεριφορών τοποθετηθεί σε ένα δια-
φορετικό θετικό πλαίσιο, μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο γενικότερο 
τρόπο σκέψης, βοηθώντας τα ζευγάρια και τις οικογένειες να αναπροσ-
διορίσουν τις δυναμικές και να αναθεωρήσουν στερεότυπα και προκα-
ταλήψεις. Ο ελεγκτικός προς τη σύζυγο σύντροφος μπορεί να θεωρηθεί 
δυναστικός, αλλά μια προσεκτικότερη ανάλυση θα αποκαλύψει μαθημέ-
νη ανασφάλεια ή και ενδιαφέρον. Η υπερπροστατευτική μητέρα ενδεχο-
μένως να αναπαράγει καταστάσεις, που βίωσε στην οικογένεια καταγω-
γής ή να προσπαθεί να αποφύγει την παραμέληση, που είχε ζήσει η ίδια.

3. Έλεγχος συναισθήματος: Αυτή η παράδοξη τεχνική αποσκοπεί στην 
κατανόηση των συνεπειών ενός αρνητικού συναισθήματος πάνω στους 
άλλους με τον εκούσιο και προγραμματισμένο χειρισμό του από τον 
συμβουλευόμενο. Για παράδειγμα, ο θεραπευτής ζητά από τον πελάτη 
να επιδείξει αγχωτική ή υπερπροστατευτική συμπεριφορά προς κάποια 
πρόσωπα, έχοντας προκαθορίσει το πλαίσιο, τη χρονική διάρκεια και την 
κλιμάκωση του ρόλου. Ο πελάτης, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη 
διαδικασία, πρέπει να μελετήσει και να προβάρει το συναίσθημα, να εξα-
σκηθεί στην αυτοπαρατήρηση και στην καταγραφή των αντιδράσεων των 
άλλων και να εξηγήσει τα κίνητρα, τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, 
καθώς και τη λειτουργικότητα της συμπεριφοράς στην επίλυση προβλη-
μάτων ή στην πρόκληση συγκρούσεων. Σε μια άλλη παραλλαγή, ο θε-
ραπευτής μπορεί να συστήσει αναποφασιστικότητα και αναβολή όλων 
των σημαντικών συζητήσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων, ώστε να γίνει 
κατανοητή η συνεπακόλουθη περιπλοκότητα, που αποδομεί την οικογε-
νειακή συνοχή, διαιωνίζει τα λανθάνοντα συναισθήματα και ενισχύει τις 
παρανοήσεις.

4. Εξάσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων: Ο θεραπευτής εκπαιδεύει 
τα μέλη της οικογένειας στην ενεργητική ακρόαση, στην αντανάκλαση 
συναισθήματος (ανακάλυψη, προβολή και ερμηνεία των συναισθημάτων, 
που κρύβονται πίσω από περιστατικά και καταστάσεις), στην παράθεση 
επιχειρημάτων με τη σειρά, χωρίς διακοπές και περισπασμούς, στη θέ-
σπιση κανόνων διαλόγου, στην ανάπτυξη θέσεων της αντίθετης πλευράς, 
στην ιδεοθύελλα, στην ιεράρχηση και επίλυση προβλημάτων.

5. Καθιέρωση περιόδων αλληλεγγύης και φροντίδας: Δεδομένου ότι η 
ρουτίνα, οι ιεροτελεστίες, η ανία και η προβλεψιμότητα είναι οι μέγιστοι 
αντίπαλοι του πόθου, της έκπληξης, του απρόσμενου, της ηδονής και της 
λαγνείας, ο σύμβουλος προτρέπει στην από κοινού οργάνωση ημερών 
αλληλοκατανόησης, διαφορετικότητας, πρόκλησης και ερωτικού παιχνι-
διού, συνήθως σε πλαίσια που σε τίποτα δεν θυμίζουν τις τετριμμένες 
διαδικασίες (ταξίδια, αλλαγή χώρου, τροποποίηση ωραρίων κλπ).

6. Η τεχνική της άδειας καρέκλας: Ο σύμβουλος τοποθετεί μια άδεια 
καρέκλα και παροτρύνει τους θεραπευόμενους να εκφράσουν τα συναι-
σθήματά τους προς το φανταστικό συνομιλητή, που κάθεται εκεί. Έπειτα 
ο πελάτης κάθεται κι αυτός και επιχειρεί να απαντήσει σε όσα πριν ο 
ίδιος εξέφρασε.
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7. Οικογενειακός σχεδιασμός: Ο θεραπευτής συνδράμει τα μέλη της 
οικογένειας στην αναπαράσταση σκηνικών, συνήθως συγκρουσιακών, 
στο παίξιμο ρόλων και έπειτα ζητά την τροποποίηση της σκηνοθεσίας, 
ανάλογα με τις επιθυμίες του καθενός από τα μέλη. Έτσι διδάσκεται ο 
σχεδιασμός και ο επαναπροσδιορισμός των αναγκών, ενώ φωτίζονται 
πλευρές, που είχαν αποσιωπηθεί στην πραγματικότητα.

8. Το οικογενειακό δέντρο ή γενεόγραμμα: Με τη χρήση συμβόλων 
καταγράφεται η ιστορία, οι σημαντικές ημερομηνίες και τα κρίσιμα γεγο-
νότα στη διαχρονική πορεία τριών γενεών. Ανακαλύπτονται σχήματα, που 
έχουν μεταβιβαστεί, πρότυπα και επαναλήψεις καταστάσεων, μέλη και 
συμβάντα, που αποτέλεσαν σταθμό στη διαμόρφωση της οικογενειακής 
ταυτότητας, προσδοκίες, που δεν ευτύχησαν της πραγμάτωσης, ματαιώ-
σεις και μελλοντικές προβολές στα παιδιά. 
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Παράρτημα 1
Απαντήσεις των τεστ πολλαπλών επιλογών

Μέρος Α - ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ (COACHING)

1. Γ
2. Δ
3. Δ
4. Β
5. Δ
6. Γ
7. Δ
8. Δ
9. Β
10. Α
11. Γ
12. Γ
13. Γ
14. Γ
15. Δ
16. Δ
17. Δ
18. Δ
19. Δ
20. Ε
21. Α
22. Γ
23. Δ
24. Δ
25. Ε
26. Β
27. Δ
28. Γ
29. Β
30. Γ
31. Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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32. Δ
33. Γ
34. Ε
35. Ε
36. Γ
37. Ε
38. Γ
39. Γ
40. Α
41. Δ
42. Γ
43. Α
44. Δ
45. Δ
46. Ε

Μέρος Β - ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (MENTORING)

1. Β
2. ΣΤ
3. Δ
4. Γ
5. Δ
6. Γ
7. Ε
8. Β
9. Α
10. Β
11. Δ
12. Ε
13. Β

Μέρος Γ - ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

1. Β
2. Α
3. Γ
4. Ε
5. Γ
6. Γ
7. Β
8. Δ
9. Α
10. Β
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Μέρος Δ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

1. Γ
2. Α
3. Δ
4. Δ
5. Γ
6. Β
7. Γ
8. Ε
9. Δ
10. Γ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

Δρ. Ευστράτιος Π. Παπάνης

O Ευστράτιος Παπάνης, γεννήθηκε το 1969 στην Αγιάσο της Λέσβου. 
Σπούδασε Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κα Μεθοδολογία Έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο {ΜSc} στο Πανεπιστή-
μιο Reading της Βρετανίας. Απέκτησε το Διδακτορικό του δίπλωμα στην 
Παιδαγωγική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παράλληλα έχει τελειώσει Δη-
μοσιογραφία και κατέχει δίπλωμα Συστημικής Οικογενειακής Θεραπείας.

Δίδαξε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θράκης, στο τμήμα Ψυ-
χολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο διδασκαλείο «Αλέξανδρος 
Δελμούζος», στα Π.Ε.Κ. Λέσβου, στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Διετέλεσε ερευνητής στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Πρόεδρος 
της Επιστημονικές Επιτροπής για τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Αιγαίου, Αντιπρόεδρος 
του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας «Θεομήτωρ», μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων «Πνοή» και 
Πρόεδρος του Συλλόγου για την «Φίλων του Ιδρύματος Θεομήτωρ». 

Σήμερα είναι Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Κοινωνι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του ΔΣ του Μουσεί-
ου Στρατή Ελευθεριάδη Teriade, καθώς και επιστημονικά υπεύθυνος των 
ερευνητικών προγραμμάτων Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Έχει δημοσιεύσει εμπειρικές έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά της 
Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και 
πανελλήνια συνέδρια, και σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την Απασχό-
ληση στο Β. Αιγαίο, τις αξίες της Νεολαίας, το Κοινωνικό Κεφάλαιο και 
την επιχειρηματικότητα. 

Έχει εκδώσει τα βιβλία: «Σύγχρονα Παιδαγωγικά Συστήματα», Εκδό-
σεις Άλφα, (2002), «Η Αυτοεκτίμηση και η μέτρηση της» Εκδόσεις Ατρα-
πός, (2004), «Ψυχολογία - Κοινωνιολογία της Εργασίας και Διοίκηση Αν-
θρώπινου Δυναμικού» Εκδόσεις Σιδέρη, (2005), «Στατιστική Έρευνα», 
Εκδόσεις Σιδέρη, (2006) και «Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευ-
σης», (Μυτιλήνη, 2007), Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή-
Εκπαιδευτική Έρευνα για τις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, Εκδόσεις 
Σιδέρη (2009), Μεθοδολογία Έρευνας και Διαδίκτυο, Εκδόσεις Σιδέρη, 
(2011), Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου και Επικοινωνία, Εκδόσεις Κυρια-
κίδη, (2011), Η Αυτοεκτίμηση-Θεωρία και Αξιολόγηση, Εκδόσεις Σιδέρη, 
(2011), «Ο θαμπωμένος καθρέπτης του εαυτού μας», Εκδόσεις Σιδέρη, 
(2013) και «Λογοτεχνία του Facebook», Εκδόσεις Σιδέρη (2013), «Αόρα-
τα Όρια. Οδηγός συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση της βίας κατά 
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των γυναικών» (2020), «Εισαγωγή στα Βασικές Αρχές Management και 
Coaching», (2020-υπό έκδοση) και πλήθος άλλων, ενώ έχει επιμεληθεί 
δεκάδες συλλογικούς τόμους και βιβλία.

Ειρήνη Δ. Καραμπάση

Η Ειρήνη Καραμπάση γεννήθηκε στο Πλωμάρι της Λέσβου το 1980. 
Πήρε το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης το 2002 και έκτοτε εργάζεται ως μόνιμη νηπιαγωγός στη 
Μυτιλήνη. Είναι κάτοχος του διπλώματος της διετούς Μετεκπαίδευσης 
στις Επιστήμες της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα για την Κοινωνική Ανάπτυξη και 
Συνοχή» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Υποψήφια Διδάκτωρ του τμήμα-
τος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας και των υπολογιστών. Εργάζεται ως Εκπαιδεύτρια στα 
Ετήσια Επαγγελματικά Προγράμματα του ΚΕ. ΔΙ. ΒΙΜ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου από το 2017 με γνωστικά αντικείμενα, την Παιδοψυχολογία, Κοι-
νωνιολογία, τη Σχολική Ψυχολογία και Ειδική Αγωγή. Έχει υπάρξει μέλος 
επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών διημερίδων και θερινών σχο-
λείων, έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και 
έχει συμμετέχει με πάρα πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια, ημερίδες και 
σεμινάρια. Τέλος, έχει διοργανώσει και συμμετέχει σε πολλά Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και δράσεις.

Αικατερίνη Μπαλάσα

Η Αικατερίνη Μπαλάσα γεννήθηκε στην Κω στις 28 Φεβρουαρίου 1988. 
Σπούδασε Κοινωνιολογία (2009) και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ, με 
ειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο (2011) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια 
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε ερευνητικά προγράμματα ως διοικητική 
γραμματέας και αργότερα στη μη κερδοσκοπική εταιρεία Ακαδημία των 
Πολιτών. Σήμερα, εργάζεται ως γραμματέας στο Πρωτοδικείο Κω, ενώ 
παράλληλα εργάζεται ως γραμματειακή υποστήριξη στα Προγράμματα 
Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διετέλεσε 
επιστημονική γραμματεία στην έκδοση του επιστημονικού περιοδικού 
Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία (2008-2021) και έχει 
δημοσιεύσει και παρουσιάσει επιστημονικά άρθρα σε περιοδικά και συ-
νέδρια. Επίσης, έχει υποστηρίξει οργανωτικά και επιστημονικά την υλο-
ποίηση επιστημονικών συνεδρίων. Έχει εκδώσει το Βιβλίο Συμβουλευτική 
μέσω διαδικτύου (2011), μαζί με τον Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνιολογίας 
Παπάνη Ευστράτιο, ενώ έχει επιμεληθεί την έκδοση τόμων και πρακτικών. 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της Ψυχολογίας, 
της Παιδαγωγικής, της Κοινωνιολογίας και της Μεθοδολογίας Έρευνας.





ISBN e-book (pdf): 978-960-08-0916-9
ISBN e-book (epub): 978-960-08-0921-3


