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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό τθν παρουςίαςθ των κεωρθτικϊν προςεγγίςεων 

και των επικοινωνιακϊν μεκόδων ςτθν επιλογι επαγγζλματοσ. Η μζκοδοσ που 

ακολουκικθκε είναι θ βιβλιογραφικι αναηιτθςθ από επιλεγμζνεσ δθμοςιευμζνεσ 

πθγζσ, βιβλία, άρκρα και θλεκτρονικζσ βιβλιογραφικζσ βάςεισ δεδομζνων. Στο 

πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ παρουςιάηονται οι κεωρίεσ και τα μοντζλα επικοινωνίασ. 

Αναλφεται διεξοδικά θ ρθτορικι τζχνθ και θ ςυμβολι του Αριςτοτζλθ και του 

Επίκτθτου ςε αυτιν. Συγκεκριμζνα, περιγράφονται οι ρθτορικζσ τεχνικζσ κατά τον 

Επίκτθτο, οι φιλοςοφικοί ςφμβουλοι και θ ςυμβουλευτικι πρακτικι, οι ρθτορικζσ 

μζκοδοι και τα ρθτορικά ςχιματα. Επιςθμαίνεται επίςθσ θ ςφνδεςθ μεταξφ 

ρθτορικισ τζχνθσ και επικοινωνίασ. Στθ ςυνζχεια, γίνεται βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ των κεωριϊν ςυμβουλευτικισ με ζμφαςθ ςτθ ςυμβουλευτικι 

ςταδιοδρομίασ. Παρατίκενται κεωρίεσ για τθ λιψθ επαγγελματικϊν και 

εκπαιδευτικϊν αποφάςεων και κεωρίεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ςτθ 

ςυμβουλευτικι διαδικαςία. Δίνεται ζμφαςθ ςτο ρόλο του ςυμβοφλου 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και τθσ επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ ςτθν 

εκπαίδευςθ, ςε οργανιςμοφσ, κακϊσ και ςτθ μζςθ ενιλικθ περίοδο. Στο ίδιο 

κεφάλαιο αναλφεται επίςθσ θ ςφνδεςθ τθσ ςυμβουλευτικισ με τθ κεωρία Gestalt. 

Περιγράφονται, τα βαςικά κεμζλια τθσ προςζγγιςθσ Gestalt, το ςχιμα και το φόντο, 

θ ιςορροπία, θ επίγνωςθ, οι μιςοτελειωμζνεσ υποκζςεισ, θ επικζντρωςθ ςτο παρόν 

και θ ευκφνθ για τον εαυτό μασ. Ακολουκεί θ ανάλυςθ των τεχνικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται κατά τθν κεραπεία με τθ μζκοδο Gestalt. Τζλοσ, παρουςιάηεται 

ζνα εφαρμοςμζνο πρόγραμμα κεραπείασ Gestalt ςτθ ςυμβουλευτικι 

ςταδιοδρομίασ. 

Λζξεις κλειδιά: Ρητορική, Επικοινωνία, υμβουλευτική ταδιοδρομίας, Θεωρία 

Gestalt 

ABSTRACT 

The present paper aims at presenting the theoretical approaches and 

communication methods in the selection of profession. The method followed is the 

bibliographic research on selected published sources, books, articles and electronic 

databases. The first part of the paper presents theories and communication models. 

It analyzes in detail the rhetorical art and the contribution of Aristotle and Epiktitos 

to it. In particular, it describes the rhetorical techniques by Epikitos, the 

philosophical counselors and the counseling practice, the rhetorical methods and the 

rhetorical forms. The connection between rhetorical art and communication is also 

noted. A literature review of counseling theories, with an emphasis on career 

counseling, follows. Theories for making professional and educational decisions and 

career theories in the counseling process are presented. Emphasis is placed on the 



role of career counselor and professional counseling in education, in organizations, 

as well as in the middle adult period. The same chapter discusses the linking of 

Gestalt theory with counseling. The basic foundations of the Gestalt approach, shape 

and background, balance, awareness, unfinished assumptions, focus on the present, 

and responsibility for ourselves are described. An analysis of the techniques used in 

Gestalt therapy is followed. Finally, an applied program of Gestalt method in career 

counseling is presented. 

Key words: Rhetoric, Communication, Career Counseling, Gestalt Theory 
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ΔΙΑΓΩΓH 

Παξαηεξψληαο ηνπο αλζξψπνπο, βιέπνπκε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ππνηνληθφηεηαο, άγρνπο θαη ζηξεο. Παξφηη ε ζχγρξνλε επνρή πξνζθέξεη 

πνιιέο θαη πνηθίιεο επθαηξίεο γηα εμέιημε, ελ ηνχηνηο, δηαθαηέρνληαη απφ θνβίεο, ζαλ 

λα κελ μέξνπλ ηη ζέινπλ, είλαη αλαπνθάζηζηνη θαη ίζσο αλεχζπλνη θαη επηπφιαηνη. 

Μνηάδνπλ ζαλ λα έρνπλ παξαηηεζεί απφ ηε ραξά, ηε δηαζθέδαζε, ηηο ζεηηθέο ζθέςεηο, 

ηελ επραξίζηεζε θαη ηε δηάζεζε γηα αλάπηπμε θαη κάζεζε. Αιιά θπξίσο, 

δηαθαηέρνληαη απφ απαηζηφδνμεο ζθέςεηο, νη νπνίεο ηνπο νδεγνχλ ζηελ καηαίσζε ησλ 

νλείξσλ ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ίδηαο ηνπο ηεο δσήο. Μπνξεί λα αζρνινχληαη 

θαηλνκεληθά κε πνιιά πξάγκαηα, αιιά ε έθθξαζε ζην πξφζσπφ ηνπο δείρλεη ηελ 

έιιεηςε θάζε πξαγκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. πλήζσο είλαη απαζείο, πιήηηνπλ, είλαη 

εθλεπξηζκέλνη, βηαζηηθνί ή αδηάθνξνη. Έρνπλ ράζεη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπο θαη 

«πλίγνληαη» αλάκεζα ζην παξειζφλ θαη ζην κέιινλ, ζηε ζπζζψξεπζε πεξηηηψλ 

γλψζεσλ, ηελ επίδεημε πινχηνπ θαη ην θπλήγη ηνπ ρξφλνπ, πνπ πάληα δελ ηνλ 

πξνιαβαίλνπλ θαη πάληα ηξέρνπλ. 

Παξφηη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ εμέιημε ησλ αλζξσπνινγηθψλ επηζηεκψλ 

θαη εηδηθφηεξα ηεο ςπρνινγίαο, ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα λα βξεη βνήζεηα ν 

άλζξσπνο, λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα δπλακψζεη απέλαληη ζηηο πηέζεηο ηνπ 

ηξφπνπ δσήο ηνπ, παξφια απηά, δελ έρεη παξαηεξεζεί (φπσο ζα αλακελφηαλ) αλάινγε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ραξά, δεκηνπξγία, θαηαλφεζε, απνδνρή θαη γλψζε 

θ.ν.θ. Μπεξδεπφκαζηε αλάκεζα ζε επηζηεκνληθνχο –αθαηαλφεηνπο- φξνπο θαη 

αξθνχκαζηε λα δηθαηνινγνχκε ζπκπεξηθνξέο θαη λα θνξηψλνπκε πάζε, ιάζε, 

κειαγρνιίεο θαη θαηαζιίςεηο ζηελ παηδηθή καο ειηθία ή ζε θάπνηνπο άιινπο 

εμσγελείο παξάγνληεο. 

Πέξα φκσο απφ ηηο εμεγήζεηο πνπ πξέπεη λα επξεζνχλ θάησ απφ κία 

ζπκπεξηθνξά, ν ζηφρνο ησλ επηζηεκψλ, είλαη λα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ 

απηνγλσζία, ηθαλνπνίεζε, απηνεμππεξέηεζε (Πεξιο, 1989). Ο ζηφρνο ησλ 

επηζηεκψλ γηα ηνλ άλζξσπν, είλαη λα ηνλ βνεζήζνπλ λα βξεη ην δξφκν ηνπ, κέζα απφ 

ρηιηάδεο δξφκνπο, λα βξεη ηε ραξά θαη ην ελδηαθέξνλ κέζα απφ ρηιηάδεο πξνβιήκαηα 

θαη εκπφδηα, λα γίλεη έλα δεκηνπξγηθφ άηνκν κε δχλακε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, κε 

απηνπεπνίζεζε θαη ζέιεζε.  

Μέζα ζε απηή ηε δηαπίζησζε, βξίζθεηαη θαη θηλείηαη θαη ε παξνχζα εξγαζία 

θαη εμεηδηθεχεηαη ζην πιαίζην ηεο επαγγεικαηηθήο επηινγήο ηνπ αηφκνπ. Ο ιφγνο πνπ 



επηιέρζεθε απηφο ν ηνκέαο, είλαη, εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ηεο 

γξάθνπζαο, φηη ν εξγαζηαθφο ρψξνο θαη νη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο απνηεινχλ θχξηνπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ έλα άηνκν ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ 

ςπρνζχλζεζή ηνπ θαη νη νπνίνη δπζηπρψο επεξεάδνπλ θαη νιφθιεξε ηελ ππφινηπε 

δσή ηνπ. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ην ξφιν ηεο πκβνπιεπηηθήο σο 

ζεκαίλνληα ζηελ επηινγή ελφο επαγγέικαηνο θαη επηπιένλ θαη ζηελ δεκηνπξγηθή 

πνξεία ελφο επαγγεικαηία πνπ επηζπκεί λα δηαγξάςεη κηα αμηφινγε θαξηέξα. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηφρνπ, αλαδεηθλχεηαη 

ε κειέηε ησλ βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη ησλ κνληέισλ επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηε 

ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο, γηα ην ιφγν φηη ην έξγν ηνπ 

πκβνχινπ Δπαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαξηέξαο ζπλδέεηαη άκεζα θαη 

άξξεθηα κε ηηο ηερληθέο θαη ηα κνληέια Δπηθνηλσλίαο πνκπνχ θαη δέθηε, ηα νπνία κε 

ηε ζεηξά ηνπο, δαλείδνληαη ηηο αξρέο ηεο εθ ηεο αξραηφηεηαο θεξνκέλεο Ρεηνξηθήο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζηελ εξγαζία καο ζα δηαπξαγκαηεπηνχκε: α.ηελ 

Δπηθνηλσλία θαη ηα κνληέια Δπηθνηλσλίαο, β. ηε Ρεηνξηθή σο ηέρλε πεηζνχο θαη 

δηδαζθαιίαο, γ. ηε πκβνπιεπηηθή, σο κέζν βνήζεηαο ζηε ζχγρξνλε επνρή γηα ηελ 

επηινγή επαγγέικαηνο θαη εμεχξεζε εξγαζίαο, δ. ηε Gestalt, σο δφθηκε κέζνδν 

ζπκβνπιεπηηθήο θαξηέξαο (πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηελ πξφηαζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο) θαη ε. ζα θαηαιήμνπκε ζε δφθηκα ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο πνπ ζα 

απνξξένπλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο 

ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία καο απνηειείηαη απφ ην ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ κέξνο, ελψ 

ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ζπλδπάδεη ηε κειέηε βηβιηνγξαθηθψλ θαη 

δηαδηθηπαθψλ πεγψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
Θεσξίεο Δπηθνηλσλίαο 

Γεληθά  

Δπηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη πιεξνθνξίεο, λνήκαηα, 

ηδέεο, ζπλαηζζήκαηα θ.ιπ. θαη ζεκαίλνπζα ζέζε θαηέρεη ε παξαγσγή θαη εθπνκπή 

λνεκάησλ (πιεξνθνξηψλ) (Fiske, 1992).Χο θνηλσληθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε κεηαβίβαζε κελπκάησλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, πέξα απφ ηελ απιή 

πιεξνθφξεζε, αθνχ ζε απηήλ ελππάξρνπλ ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηα κέζα κεηάδνζεο. χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε, κε ηνλ φξν 

επηθνηλσλία λννχκε εθ κέξνπο ηνπ πνκπνχ θαη ηε ιήςε απφ ηνλ απνδέθηε 

κελπκάησλ κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλελλφεζε κεηαμχ κειψλ ηεο 

γισζζηθήο θνηλφηεηαο (Μπακπηληψηεο, 1992: 32). Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα ιεηηνπξγία 

πνπ εθάπηεηαη ζε θάζε θνηλσληθή δνκή. Ζ δε ιεθηηθή επηθνηλσλία, θαζνξίδεη ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ ζε θάζε έθθαλζή ηνπ. Δίλαη ε κεηαθνξά 

γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ απνζηνιέα κέζα απφ έλα κήλπκα ελεκεξσηηθνχ 

ή θαζνδεγεηηθνχ ραξαθηήξα κε ηε ρξήζε πξνθνξηθψλ, γξαπηψλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ επηθνηλσλία δελ ζεσξείηαη νπδέηεξν κέζν κεηαθνξάο αλεμάξηεησλ 

πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη γηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη ζπκβαδίδεη κε ηελ απαξρή ηεο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίαο (Graig, 1999). Ζ επηθνηλσλία ζεσξείηαη ζεκειηψδεο 

ιεηηνπξγία θαη θαηεμνρήλ επηθνηλσληαθφ κέζν ζε πιείζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο καο 

(Maitland, 1990). 

Ζ θνπιηνχξα θάζε θνηλσληθήο νκάδαο ή ππννκάδαο, είλαη δηαθνξεηηθή θαη 

απηή θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ην ζχζηεκα αμηψλ, ην κνξθσηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην κήλπκα, 

απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη φηαλ επηρεηξείηαη νπνηαδήπνηε 

επηθνηλσλία. χκθσλα κε απηή ηε βάζε, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο επηθνηλσληαθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζηηθά ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ζεσξίεο θαη ηα κνληέια 

επηθνηλσλίαο, ηα νπνία νθείιεη λα γλσξίδεη ην άηνκν πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηε 

πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κε ηνπο ζπκβνπιεπφκελνχο ηνπ. 

 



1.1. Θεσξίεο θαη κνληέια επηθνηλσλίαο 

χγρξνλνη κειεηεηέο ηεο επηθνηλσληαθήο δηαδηθαζίαο έρνπλ πεξηγξάςεη δηάθνξα 

κνληέια αλάινγα κε ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηζηεκνληθή 

ηνπο βάζε. Οη ζρνιέο πνπ πξνζέγγηζαλ επηζηεκνληθά ηελ επηθνηλσλία ζε γεληθέο 

γξακκέο είλαη νη εμήο: ε Γηαδηθαζηηθή-Γξακκηθή (theprocessschool), ε νπνία 

μεθίλεζε απφ ηελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κέζσ ηειεθψλνπ θαηά ην 

Β’ Παγθφζκην πφιεκν, επηβάιινληαο ηε ρνιή ηεο Γηαδηθαζίαο θαη πξνζεγγίδνληαο 

ηελ επηθνηλσλία σο κεηαβίβαζε κελπκάησλ (σο δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ή ηε ζθέςε ελφο άιινπ),. Σελ ίδηα ζρνιή ππεξέηεζαλ θαη 

άιινη επηζηήκνλεο παξνπζηάδνληαο πξνεθηάζεηο ηνπ βαζηθνχ κνληέινπ, ελψ ε 

Κπβεξλεηηθή πξνζάξηεζε ζην γξακκηθφ κνληέιν ηελ έλλνηα ηεο αλάδξαζεο. ηνλ 

αληίπνδα, ε εκεησηηθή ζρνιή(semioticsschool) έθαλε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

επηθεληξσκέλε ζηε γιψζζα θαη ζην ίδην ην κήλπκα αληί ηεο δηαδηθαζίαο κεηάδνζήο 

ηνπ θαη απνηειεί ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ, 

σο παξαγσγή θαη αληαιιαγή λνεκάησλ. Σέινο ην ζπζηεκηθό κνληέιν επηζεκαίλεη ην 

ξφιν ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ επηθνηλσλία (Fiske, 

1992). 

Σα κνληέια επηθνηλσλίαο είλαη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απηά ηα 

ίδηα πξνζπαζνχλ λα παξαηεξήζνπλ. Παξέρνπλ έλαλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνβιεκάησλ ελφο πξαγκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε έλαλ πεξηζζφηεξν αθεξεκέλν ηξφπν 

(ΜαθΚνπέηι, 1997). Σα κνληέια επηθνηλσλίαο κπνξεί λα είλαη «κεηαδνηηθά», φπνπ ν 

πνκπφο κεηαβηβάδεη κήλπκα-πιεξνθνξία ζην δέθηε θαη «πνιηηηζκηθά», φπνπ ην 

άηνκν κεηέρεη ελεξγά σο πνκπφο ή απνδέθηεο (Hooper-Greenhill, 1999). 

Σν Γξακκηθφ κνληέιν αλήθεη ζηα κεηαδνηηθά κνληέια θαη πεξηγξάθεη ηε 

δηαδηθαζία απιήο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ζεσξψληαο δεδνκέλε ηελ θαηνρή 

κελχκαηνο απφ ηνλ πνκπφ θαη ηελ άγλνηα ηνπ δέθηε πνπ παζεηηθά πξνζιακβάλεη ην 

κήλπκα (Φχιια, 1991). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ν πνκπφο έρεη πξφζεζε λα 

επεξεάζεη ην δέθηε θη έηζη ε επηθνηλσλία πξνζεγγίδεηαη θαη εξκελεχεηαη σο 

δηαδηθαζία πεηζνχο. ε απηφ ην κνληέιν δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ επίδξαζε 

πνπ ζα έρεη ην κήλπκα ζην δέθηε, παξά ζην ίδην ην κήλπκα θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

επηθξίζεθε έληνλα σο κνλνδηάζηαην θαη παζεηηθφ, γηαηί παξαιείπεηαη ην ζηνηρείν ηεο 

αλάδξαζεο (Fiske, 1992). 



Σν Κπβεξλεηηθφ κνληέιν νλνκάζηεθε έηζη απφ ηελ Κπβεξλεηηθή, ηελ 

επηζηήκε ηνπ ειέγρνπ θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζπκπεξηθνξηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη 

ηα άηνκα αληηδξνχλ φκνηα ζε έλα εξέζηζκα θαη κεηαθέξεη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ην δέθηε θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηφο δέρεηαη. Δηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

αλάδξαζεο, ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ δέθηε ζην εξέζηζκα, πνπ αθνινχζσο 

πξνζιακβάλεη ν πνκπφο θαη αληηδξά αλαιφγσο. Δίλαη ζχκθσλα κε ηελ Φχιια (1991), 

ην επηθξαηέζηεξν κνληέιν θαη απνδίδεηαη σο εμήο: ν πνκπφο απνζηέιιεη ην κήλπκα- 

ν δέθηεο ιακβάλεη εξέζηζκα, αληαπνθξίλεηαη θαη απνζηέιιεη αλάδξαζε ζηνλ πνκπφ. 

Σν πζηεκηθφ κνληέιν, παξφηη εληνπίζηεθε αξρηθά ζην ρψξν ησλ ζεηηθψλ 

επηζηεκψλ θαη ηεο ςπρνινγίαο, ελ ηνχηνηο ζεσξείηαη έλα πνιχ δπλακηθφ κνληέιν 

επηθνηλσλίαο, γηα ην ιφγν φηη ν πνκπφο κπνξεί λα γίλεη θαη απνδέθηεο θαη ην 

αληίζηξνθν. Σν πζηεκηθφ κνληέιν επηθξαηεί ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη ζέηεη σο 

βαζηθφ άμνλα ηελ κε θάζε ηξφπν εμηζνξξφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ φξσλ ηνπ «παηρληδηνχ». Σν άηνκν ζεσξείηαη φηη αληηδξά ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα 

κε βάζε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ εκπεηξία, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ ηδενινγία ηνπ. Ζ 

επηθνηλσλία είλαη δηαδηθαζία αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο αιιειεμάξηεζεο αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ θαη πεξηβάιινληνο. Σν κήλπκα ζεσξείηαη ιεηηνπξγία πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία (Kaminski, 2014). 

Καηαιήγνληαο, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ε επηθνηλσλία, απνηειεί ηε 

ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ξεηνξηθήο, θαζψο θαη απηή, φπσο θαη ε ξεηνξηθή, κεηαδίδεη 

κελχκαηα θαη επηρεηξήκαηα θαη επίζεο, πξνθαιεί ηδέεο θαη επεξεάδεη ζπλαηζζήκαηα 

ζηνπο δέθηεο (Σξηαληάξε, 2016). Γηα ηελ άκεζε ζχλδεζε Δπηθνηλσλίαο θαη Ρεηνξηθήο 

ζεσξνχκε απαξαίηεην λα αλαθεξζνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα ζηε Ρεηνξηθή θαη λα 

εκβαζχλνπκε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ εθφδην ζε θάζε 

άηνκν πνπ ζα βξεζεί ζηε ζέζε ηνπ πνκπνχ-ζπκβνχινπ θαη ζα ζειήζεη λα 

επηθνηλσλήζεη πεηζηηθά κε ηνπο δέθηεο ηνπ. 

1.2. Ρεηνξηθή Σέρλε 

Ζ ξεηνξηθή αλαδείρζεθε απφ ηελ αξραηφηεηα σο ε ηέρλε ή ηερληθή ηεο επηθνηλσλίαο 

γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο πεηζνχο ηνπ πνκπνχ ή ηε δηδαζθαιία γλψζεσλ πξνο ην 

αθξναηήξην (Σξηαληάξε, 2016). 

Ζ ξεηνξηθή έρεη ραξαθηεξηζηεί, µεηαμχ άιισλ, σο ε ηέρλε ηεο 

επηρεηξεµαηνινγίαο (Gail&Eves, 1999), ε ηέρλε ηεο πεηζνχο, ε ηέρλε ηνπ ιφγνπ θαη ε 



µειέηε ησλ ζρεµάησλ ιφγνπ (figuresofspeech). χµθσλα µε ηε Dyer: «Ζ ξεηνξηθή, 

ε εληππσζηαθή ή πεξίηερλε ρξήζε ηεο νµηιίαο θαη ηεο γξαθήο, ρξεζηµνπνηείηαη γηα 

λα δηαζαθελίζεη ή λα πξνζζέζεη ζηελ ηζρχ θαη ηνλ αληίθηππν ηεο πεηζηηθήο 

ξεηνξείαο» (Dyer, 1993). Με άιια ιφγηα, ε ξεηνξηθή απνηειεί ηελ ηέρλε ηεο νµηιίαο 

βάζεη ζπγθεθξηµέλσλ θαλφλσλ, πξνθεηµέλνπ λα ειθχεηαη ε πξνζνρή ηνπ 

αθξναηεξίνπ θαη λα γίλνληαη πηζηεπηέο νη απφςεηο ηνπ νµηιεηή.  

Οη ξίδεο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο εληνπίδνληαη ζηελ αξραία Διιάδα, ζηα έξγα 

ησλ Διιήλσλ ζνθηζηψλ θαη ησλ ζπλερηζηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, γελλήζεθε ζηηο 

πφιεηο ηνπ ππεξπφληηνπ Διιεληζκνχ θαη ζπλδέεηαη άµεζα µε ηελ θαηάιπζε ηεο 

ηπξαλλίαο ζηηο πφιεηο ησλ Διιήλσλ απνίθσλ. Ηδηαίηεξα ε αλαηξνπή ησλ ηπξάλλσλ 

ζηηο πξαθνχζεο επλφεζε ηελ αλάπηπμε µηαο ππνηππψδνπο, εµπεηξηθήο ξεηνξηθήο. 

Απηή ε αξρηθή πξνζπάζεηα αλαπηχρζεθε ξαγδαία ζηα δηθαζηήξηα, φπνπ νη πνιίηεο 

θαηέθεπγαλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα επηθξάηεζε ζηνλ θνηλσληθφ ζηίβν θαη γηα 

εδξαίσζε ησλ δεµνθξαηηθψλ ηνπο θαηαθηήζεσλ (Σξηαληάξε, 2016).  

Οη ζνθηζηέο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. (φπσο ν Πξσηαγφξαο, ν Γνξγίαο, ν Ηππίαο 

θ.α.) ππήξμαλ νη πξψηνη δάζθαινη ηεο ξεηνξηθήο. Φηινδνμία ηνπο ήηαλ λα 

δηαπιάζζνπλ ηνπο λένπο άληξεο, ηεο επνρήο εθείλεο, ζηελ ηέρλε ηεο επεμεξγαζίαο 

ζπιινγηζµψλ θαη επηρεηξεµάησλ γηα λα απνθηήζνπλ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα σο εθφδην 

ζηε δσή ηνπο, σο ειεχζεξνη πιένλ πνιίηεο. Ο Γνξγίαο, ζπγθεθξηµέλα, πξνεξρφµελνο 

απφ ηνπο Λενληίλνπο ηεο ηθειίαο, φπνπ είρε µφιηο γελλεζεί ε ξεηνξηθή, αλαδήηεζε 

ηα πνηθίια ζρήµαηα πνπ µπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζην χθνο ηεο γιψζζαο 

ιαµπξφηεηα, αληηζέζεηο, παηρλίδηα µε ηηο ερεηηθέο ζρέζεηο, ρξήζε πνηεηηθψλ ιέμεσλ 

θαη µίιεζε γηα ηνλ εζηθφ ξφιν ηεο ξεηνξηθήο θξίλνληάο ηελ σο έλα εξγαιείν πνπ 

µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί θαη γηα θαιφ θαη γηα θαθφ (deRomilly, 1988).  

Ωζηφζν, ε ξεηνξηθή δηεπξχλζεθε επηζηεµνληθά ηνλ 4ν αηψλα π.Υ. απφ ηνλ 

ηαγεηξίηε θηιφζνθν Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο µε ην έξγν ηνπ «Πεξί ξεηνξηθήο» (έξγν – 

ηνµή ζηελ ηζηνξία θαη ηε µειέηε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο), ηνπνζέηεζε ηε ξεηνξηθή 

αλάµεζα ζηελ εµπεηξία θαη ηελ επηζηήµε. χµθσλα ινηπφλ µε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε 

ξεηνξηθή δελ είλαη µηα απζηεξά θαζνξηζµέλεεπηζηήµε, αιιά ραξαθηεξίδεηαη ζαλ µηα 

ηθαλφηεηα λα επηλνεί θαλείο θαη λα θέξλεη επηρεηξήµαηα αλεμάξηεηα απφ ην ζέµα, ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ν ιφγνο (Σξηαληάξε, 2016). Ο ζθνπφο ηεο δελ είλαη απιά λα πείζεη 

θάπνηνλ, αιιά λα δηεξεπλήζεη θαη λα επηζεµάλεη ηα πεηζηηθά ζηνηρεία ζε νπνηνδήπνηε 

ζέµα θαη λα ηα ρξεζηµνπνηήζεη θαηάιιεια. Γη’ απηφ, ην αληηθείµελφ ηεο δελ αθνξά 



µηα ζπγθεθξηµέλε πεξηνρή ηνπ επηζηεηνχ, δελ είλαη δειαδή νξηζµέλνφπσο ζπµβαίλεη 

µε ηηο επηζηήµεο, αιιά µπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζέµα (Κχξθνο, 1986).  

Απφ ηελ αξραηφηεηα, ε ξεηνξηθή ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη, αλ θαη νη έξεπλεο 

πνπ έγηλαλ έθηνηε παξαµέλνπλ ζηνλ πεξίγπξν ησλ Αξηζηνηειηθψλ ζεσξήζεσλ. Καηά 

ηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο ππήξρε έλαο πνιχ µεγάινοαξηζµφο ξεηνξηθψλ ζρεµάησλ, 

θαη µηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδεη ε µειέηε ηνπο ζήµεξα είλαη πσο φζα 

έρνπλ δηαζσζεί θέξνπλ ηα αξραία νλφµαηά ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα 

θαη ηεο Αλαγέλλεζεο, ε ξεηνξηθή άξρηζε λα εθαξµφδεηαη ζηνπο ηνµείο ηεο 

ζξεζθείαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ινγνηερλίαο, επηθέξνληαο ζεµαληηθέο αιιαγέο, ελψ 

δηδαζθφηαλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχµαηα ηεο Δπξψπεο µέρξη ην δέθαην έλαην αηψλα. 

ήµεξα, µπνξεί θαλείο λα βξεη επεμεγήζεηο ή ξεηνξηθέο ηερληθέο θαη ζρήµαηα ιφγνπ 

ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά βηβιία έθζεζεο.  

ηε ζχγρξνλε επνρή ε ξεηνξηθή ηέρλε θαη νη αξρέο ηεο εθαξµφδνληαη ζε 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηε ζξεζθεία µέρξη ηε δηαθήµηζε. 

Δπηπιένλ, ην ζχγρξνλν πεδίν ηεο ξεηνξηθήο έρεη μεθχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο 

πξνθνξηθήο επγισηηίαο θαη έρεη δηεπξπλζεί ψζηε λα πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο µνξθέο 

ηεο πεηζηηθήο γιψζζαο, ηφζν ηεο πξνθνξηθήο φζν θαη ηεο γξαπηήο. Σέινο, ζην ίδην 

πεδίν πεξηιαµβάλνληαη θαη άιιεο, µε ιεθηηθέο µνξθέο επηθνηλσλίαο θαη πεηζνχο φπσο 

νη θσηνγξαθίεο, νη εηθφλεο, ε µνπζηθή, ν θηλεµαηνγξάθνο θαη ε ηειεφξαζε (Dorman, 

1999).  

1.2.1. Ο Αξηζηνηέιεο 

Ο Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.) ππήξμε απφ ηνπο πην πξνηθηζκέλνπο καζεηέο ηνπ 

Πιάησλα θαη ε Πιαησληθή θηινζνθία επέδξαζε αξθεηά ζηε κεηέπεηηα δσή θαη ην 

έξγν ηνπ. παξφηη ήξζε ζε πνιιά ζέκαηα ζε ζχγθξνπζε κε ην δάζθαιφ ηνπ. ηνπο 

δηαιόγνπο ηνπ Αξηζηνηέιε αλήθεη ην έξγν ηνπ «Πεξί Πνηεηηθήο» ή «Γξχινο» θαη 

αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ, ηα είδε, ζην ραξαθηήξα θαη ζηελ ηέρλε ηεο ξεηνξηθήο 

(Σξηαληάξε, 2005). 

χκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ε ξεηνξηθή είλαη ε ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα 

απνθηήζεη έλαο άλζξσπνο ζην λα πείζεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 

ηνπο απαζρνιεί.  Ζ πεηζψ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηξεηο ηξφπνπο, νη νπνίνη είλαη θαη 

αιιειέλδεηνη: α. κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ ξήηνξα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ ξεηνξηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα, β. κέζα απφ ηνλ αθξναηή θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθαινχληαη 

θαη γ. κέζα απφ ηηο «απνδείμεηο», δειαδή, ηα απνδεηθηηθά ή θαηλνκεληθά 



επηρεηξήκαηα ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ. Ζ ξεηνξηθή ζεσξείηαη σο «πνιηηηθή επηζηήκε» 

θαη παξαθπάδα ηεο εζηθήο θαη δηαιεθηηθήο επηζηήκεο γηαηί αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

είλαη νη ραξαθηήξεο, νη αξεηέο θαη ηα πάζε ησλ αλζξψπσλ θαη θπξίσο παξάγεη 

ζπιινγηζκνχο ινγηθνχο πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηαπφδεηθηα πνξίζκαηα θαη 

ζπκπεξάζκαηα, πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ αιήζεηα (ζην: Λππνπξιήο, 2002& Σξηαληάξε, 

2016). 

  Σν έξγν ηεο ξεηνξηθήο αθνξά ζε γεληθά ζέκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο θαη δελ ππάγνληαη εηδηθά ζε θάπνην επηζηεκνληθφ πεδίν θαη επηηειείηαη 

κπξνζηά ζε αθξναηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ 

ηαπηφρξνλα πνιιέο καδί ζπιινγηζηηθέο θάζεηο. Σν έξγν ηεο ξεηνξηθήο βαζίδεηαη ζε 

αλαιχζεηο θαη ζπιινγηζκνχο, νη νπνίνη καο δίλνπλ ην εξέζηζκα λα ζέηνπκε 

εξσηήκαηα ινγηθά, ηα νπνία αθνινπζψληαο ηα, λα θαηαιήγνπκε ζε πνξίζκαηα θαη λα 

ζεσξνχκε φηη απνδεηθλχνπκε ην πξνο κειέηε αληηθείκελν ή θαηάζηαζε, θαη λα 

απνθηνχκε ηελ αλψηαηε γλψζε, ηελ θαζαξή γλψζε ησλ αηηίσλ (Σξηαληάξε, 2005). 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ ξεηνξηθφ ιφγν είλαη ηξεηο: ν 

ξήηνξαο, ην αληηθείκελν ηνπ ιφγνπ θαη ην αθξναηήξην. Ο Αξηζηνηέιεο, μεθηλψληαο 

απφ ηε ζρέζε ηνπ ξήηνξα µε ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηνπ ιφγνπ, θαζψο θαη απφ 

ηε ζηάζε ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζην ξήηνξα θαη ζην ιφγν, πξνβαίλεη ζηε δηαίξεζε ηνπ 

ξεηνξηθνχ ιφγνπ ζε ηξία είδε (Σξηαληάξε, 2016):  

1. πκβνπιεπηηθό γέλνο (πνιηηηθφο ιφγνο), φπνπ ην αληηθείκελν ηνπ ιφγνπ 

αλαθέξεηαη ζην κέιινλ θαη ν ξήηνξαο ζπκβνπιεχεη, µε ζθνπφ λα πξνηξέςεη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ή λα απνηξέςεη απφ ην βιαβεξφ. Σν αθξναηήξην απνηειεί ηνλ θξηηή.  

2. Γηθαληθό γέλνο (απνινγία, θαηεγνξία), φπνπ ην αληηθείµελν ηνπ ιφγνπ 

αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ θαη ν ζθνπφο ηνπ ξήηνξα είλαη λα ππνζηεξίμεη ην δίθαην ή 

ην άδηθν. Κξηηήο ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ην δηθαζηήξην.  

3. Δπηδεηθηηθό γέλνο (παλεγπξηθφο ιφγνο), φπνπ ην αθξναηήξην θξαηάεη παζεηηθφ 

ξφιν θαη απνιακβάλεη ηελ αηζζεηηθή κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ. 

Αληηθείκελν ηνπ ξήηνξα είλαη ην θαιφ ή ην αηζρξφ, ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ ν έπαηλνο 

ή ν ςφγνο.  

Ο Αξηζηνηέιεο αλέδεημε πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία ηεο ξεηνξηθήο, κέζα απφ ηε 

ζρέζε ηνπ νκηιεηή θαη ηνπ νκηινχληνο, ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε, ζην πεδίν ησλ 

αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ. Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε ξεηνξηθή ζην λα πείζεη, είηε κε 

αιεζή είηε κε αιεζνθαλή επηρεηξήκαηα, απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ εμσηεξίθεπζε 

θαη ηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. χκθσλα κε ηελ Σξηαληάξε (2016), ε 



ξεηνξηθή σο εξγαιείν πξνζέγγηζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ, μεθιεηδψλεη ην 

ραξαθηήξα ηνπ νκηιεηή, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα πάζε ηνπ αθξναηεξίνπ (Σξηαληάξε, 

2016). 

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ Δπίθηεην, γηα ην ιφγν φηη απηφο 

αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ θαη αθηέξσζε ζρεδφλ 

φιν ην πλεπκαηηθφ ηνπ έξγν ζηελ επηθνηλσλία κε έλα πνιππιεζέο θαη πνιππνίθηιν 

αθξναηήξην. 

1.2.2. Ο Δπίθηεηνο 

Μειεηψληαο ηελ ηέρλε ηεο Ρεηνξηθήο, αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ Δπίθηεην (50-138 

κ.Υ.), ν νπνίνο, δηα κέζσ ηεο ξεηνξηθήο, αθηέξσζε φιν ην πλεπκαηηθφ ηνπ έξγν ζηελ 

παίδεπζε ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ πλεπκαηηθφηεηα. Θεσξνχζε ινηπφλ ν Δπίθηεηνο, 

φηη ν θάζε άλζξσπνο νθείιεη λα αγσλίδεηαη γηα ηελ εζηθή ηνπ πξφνδν θαη λα 

«εξγάδεηαη» πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ, έηζη ψζηε λα πεηχρεη ηελ αηνκηθή ηνπ 

νινθιήξσζε. Ζ εζηθή ππεξνρή ηνπ αλζξψπνπ ζα ηνλ βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηελ αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ απσιεηψλ θαη ζηελ 

απνθπγή ησλ παζψλ ηνπ (ζην: Σξηαληάξε, 2012:22). Ζ θαζεγήηξηα Φηινζνθίαο, 

σηεξία Σξηαληάξε, ζην εγρεηξίδηφ ηεο: Σν πνξηξέην ηνπ Φηιόζνθνπ θαηά ηνλ 

Δπίθηεην σο βάζε ηεο Φηινζνθηθήο πκβνπιεπηηθήο, αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη ν 

Δπίθηεηνο θαηέζηεζε ηελ ξεηνξηθή σο «επηζηήκε ηνπ επ ιέγεηλ», δειαδή ηε ζεσξεί 

επηζηήκε πνπ μερσξίδεη γηα ηελ εζηθή ηεο ιεηηνπξγία θαη ν ιφγνο ηεο είλαη 

παηδεπηηθφο. Με ηνλ Δπίθηεην, δηαρσξίδεηαη ε ξεηνξηθή κε ηελ αξραία ηεο ππφζηαζε, 

απφ ηέρλε ηεο πεηζνχο ζε ηέρλε ηεο αιήζεηαο, Ζ νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

θαηαζηήζεη ηνπο πνιίηεο ρξεζηνχο θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ εζηθή βειηίσζε θαη 

απηνγλσζία (Σξηαληάξε, 2012). ην ίδην εγρεηξίδην (Σξηαληάξε, 2012) δηαβάδνπκε 

φηη: «…ν επδαίκνλαο βίνο επηθεληξώλεηαη ζε ηξία θύξηα ζέκαηα, πνπ δηαθξίλνπλ ην 

ζνθό άλζξσπν: α. ηελ απηνθπξηαξρία ησλ επηζπκηώλ ηνπ, β. ηελ επηηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ θαη γ. ηελ άζθεζε ηνπ θαζαξώο θαη νξζώο δηαλνείζζαη γηα ηνλ εαπηό 

ηνπ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ» (Σξηαληάξε, 2012: 26). Ζ 

δηδαζθαιία ηνπ Δπίθηεηνπ επεξέαζε ηε δπηηθή εζηθή θηινζνθία θαη ηελ αληρλεχνπκε 

επίζεο κέζα ζηηο αξρέο ηεο ζχγρξνλεο ςπρνινγίαο ηεο απηνδηαρείξηζεο. Έζεζε κε 

ηνπο ιφγνπο ηνπ ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν βαζίδνληαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη 

πξνάγεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ απηνέιεγρνπ, ηεο απηνγλσζίαο, ηεο απηνθπξηαξρίαο, 



ηεο εγθξάηεηαο, ηεο θξφλεζεο, ηεο ζσθξνζχλεο, ηεο ελαξκφληζεο κε ηε θχζεο, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο σο απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ θηινζφθνπ, ν νπνίνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζα «εθπαηδεχζεη» ηνπο καζεηέο ηνπ, ζα γίλεη έλαο «ζχκβνπινο» δσήο 

γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Οη απφςεηο ηνπ Δπίθηεηνπ έρνπλ πνιιά θνηλά κε ηηο 

απφςεηο ησλ ησηθψλ, νη νπνίνη πεξηθιείνπλ ζηε ινγηθή ηνπο κηα επηζηήκε ηνπ 

ιφγνπ, κηα ζεσξία ηεο γλψζεο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κειέηε ηνπ θάζε είδνπο 

ιφγσλ θαη επηζηξαηεχεη φιεο ηηο ξεηνξηθέο ηερληθέο πνπ ζεσξεί δφθηκεο γηα ην ζθνπφ 

απηφ (ζην: Σξηαληάξε, 2012:29). 

1.2.2.1. Ρεηνξηθέο ηερληθέο θαηά ηνλ Δπίθηεην 

Οη ξεηνξηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Δπίθηεηνο, εθαξκφδνληαη άκεζα ζηελ 

πξαθηηθή δσή. Καηά ηνλ Δπίθηεην, ν ιφγνο πξέπεη λα είλαη άκεζνο, λα δηαθαηέρεηαη 

απφ άλεζε θαη επρέξεηα, ε επηρεηξεκαηνινγία λα είλαη ζαθήο θαη απζηεξή, φπνπ 

ρξεηάδεηαη εληππσζηαθή, αιιά ρσξίο παξαλνήζεηο. Ζ ινγηθή θαη ηα νξζνινγηζηηθά 

επηρεηξήκαηα, ζηνηρεία ηεο ζησηθήο ξεηνξηθήο, βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηε ξεηνξηθή 

ηνπ Δπίθηεηνπ. Ο ζηφρνο παξακέλεη ε απφθηεζε ηεο θαζνιηθήο αιήζεηαο θαη γη’ απηφ 

ην ιφγν πξνηείλεη (ζην: Σξηαληάξε, 2012): 

 Σελ εηξσλεία. Δηξσλεπφκελνο θαη αζηεηεπφκελνο θαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αλζξψπσλ ή θαηαζηάζεσλ, δεκηνπξγεί επράξηζην θαη εχιεπην 

πεξηβάιινλ ζην αθξναηήξηφ ηνπ. 

 Σν παξάδεηγκα. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ ηνπ, ρξεζηκνπνηεί 

ηα παξαδείγκαηα (απφ ηνλ Αξηζηνηέιε). Υξεζηκνπνηεί δχν είδε 

παξαδεηγκάησλ, απηά ηνπ παξειζφληνο θαη απηά πνπ επηλνεί ν ίδηνο. 

 Σερληθή ησλ νκνησκάησλ, ή ξεηνξηθή αλαινγία (απφ ηνλ Αξίζησλα). ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ν θηιφζνθνο ππνδχεηαη ξφινπο γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ παξαδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 Η ρξήζε ηνπ δεύηεξν πξνζώπνπ. Ο θηιφζνθνο κηιάεη άκεζα κε έλαλ 

ζπλνκηιεηή ζε κνξθή δηαιφγνπ. Με απηή ηελ πθνινγηθή ηερληθή, 

αλαδεηθλχεηαη ε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ην ζχκπαλ, ησλ ζεκαηλνκέλσλ κε 

ηε θχζε, ηε ζπλεθηηθή δχλακε ηνπ ζχκπαληνο θ.ν.θ. 



 Παξνκνηώζεηο. Με ηε ρξήζε ηνπο κέζα ζηελ πξφηαζε, εληζρχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ελαξκφληζεο ηνπ θηινζφθνπ κε ηε θχζε. 

 Ρεηνξηθέο εξσηήζεηο θαη νη ππνθνξέο. Δξσηήζεηο πνπ δελ αλακέλνπλ 

απαληήζεηο, αιιά έρνπλ σο ζηφρν ηε βαζχηεξε ζθέςε (δηαιεθηηθή κέζνδνο). 

Απφ ηα παξαπάλσ, παξαηεξνχκε ηηο επηξξνέο ηνπ Δπίθηεηνπ, απφ  ηνπο ζησηθνχο, 

ηνλ Αξηζηνηέιε, αιιά θαη ηνλ σθξάηε (Σξηαληάξε, 2012). 

1.2.2.2. Φηινζνθηθνί ζχκβνπινη θαη ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή 

Οη ησηθνί απνηέιεζαλ γηα ηνπο Φηινζνθηθνχο πκβνχινπο πξνδξφκνπο θαη 

εθθξαζηέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πξαθηηθήο, ζπκβάιινληαο ζηηο αλαιχζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δίλνληαο ιχζεηο ζε ζέκαηα ηεο 

αλζξψπηλεο θαζεκεξηλφηεηαο φπσο ηνπ θφβνπ, ηνπ ζαλάηνπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

θ.ά. Ο θηιφζνθνο θαηείρε ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο θαη κεζνδνινγηθέο γλψζεηο πνπ 

ηνλ θαζηζηνχζαλ ζχκβνπιν θαη εθπαηδεπηή ζηα αλζξψπηλα πξνβιήκαηα πνπ 

απέξξεαλ απφ ηνλ θαζεκεξηλφ βίν. Ζ ζχγρξνλε θηινζνθηθή ζπκβνπιεπηηθή 

ζεκειηψζεθε απφ ηε ησηθή θηινζνθία θαη ζχκθσλα κε ηελ Nussbaum (ζην: 

Σξηαληάξε, 2012: 101) πξνζαλαηνιίδεηαη ζε ηέζζεξηο ιφγνπο πνπ είλαη νη εμήο: α. ν 

ζησηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ εμέηαζε ηεο δσήο, ηελ απηνθξηηηθή θαη 

ηνλ απηνέιεγρν ηνπ αηφκνπ. Σν γεγνλφο απηφ απαηηεί ινγηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ νξζή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο αθξηβήο θαη 

θξφληκεο θξίζεο, β. ν ζησηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε άιια αλζξψπηλα φληα φζν καθξηλά θη αλ 

είλαη, γ. ν ζησηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλεπάγεηαη, έζησ θαη κε ην πξίζκα ηεο 

θαληαζηαθήο αθήγεζεο, ηελ αξηζηνηειηθή δπλαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ηνπ 

αηφκνπ, δειαδή ηνπ λα έιζεη ζηε ζέζε νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ θαη λα ζπκπάζρεη 

καδί ηνπ, δ. ν ζησηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλεπάγεηαη αλαθνξηθά κε ηελ 

επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ηελ ηαρηνπνίεζε θαη ηελ αθνινπζία γεγνλφησλ πνπ 

αθνξνχλ ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ σζεί ην άηνκν ζηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ ζηνλ θφζκν, θαη κάιηζηα πξνηνχ ην άηνκν 

απνθηήζεη ην δηθαίσκα γηα ην ηδαληθφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Ο ζηνραζκφο ηνπ 

Δπίθηεηνπ είλαη αξθεηά επίθαηξνο ζήκεξα, πξεζβεχεη ε Σξηαληάξε (2012), γηαηί 

πξνηείλεη κεζφδνπο θαη ιχζεηο γηα κηα ήξεκε θη επηπρηζκέλε δσή. Δπίζεο, είλαη 



επίθαηξνο θαη επεξεάδεη ηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία νθείιεη λα δηακνξθψλεη θαη λα 

δηαπιάζεη εζηθά ηνλ άλζξσπν. 

Οη παξαηλέζεηο ηνπ Δπίθηεηνπ πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο είλαη κε ιίγα ιφγηα: α. 

λα εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζε παηρλίδηα ξφισλ π.ρ. ηνπ γνληνχ, ηνπ παηδηνχ, ηνπ 

γείηνλα, ηνπ ζπκπνιίηε, ψζηε λα θαηαλννχλ θαη ηα θαζήθνληα πνπ πεγάδνπλ απφ 

απηνχο. β. πξέπεη λα δηδαρζεί ε ζεκαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ, γηα 

ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζηθήο επζχλεο ζε κηα δσή απηνέιεγρνπ θαη απηνεμέηαζεο. 

γ. λα αζθεζεί ε «ινγηθή», έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αιήζεηα. δ. λα δπλακψζνπλ ην ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

ζηαζεξφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα. ε. λα εθπαηδεπηνχλ νη καζεηέο ζην 

λα ηεξαξρνχλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, λα δεκηνπξγνχλ λέεο πξννπηηθέο ζηηο 

πνιηηηζκηθέο ηνπο αμίεο, λα θαηαλννχλ ηε ζχλδεζε θαη ηελ αθνινπζία ησλ 

πξαγκάησλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε έιιεηςε απηνζεβαζκνχ 

θαη ππεπζπλφηεηαο. πλνςίδνληαο, ε εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ 

ελάξεηε ζπκβίσζε θαη ζηελ ελάξεηε δσή θη φρη κφλν ζηε ζπζζψξεπζε ζηείξσλ 

γλψζεσλ, αιιά ζε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο θαη ηεο κεηαπνίεζήο ηεο ζε «πξαθηηθή 

ζνθία» (Σξηαληάξε, 2012). 

1.2.2.3. Ρεηνξηθέο κέζνδνη 

Σν θχξην ελδηαθέξνλ ηεο ξεηνξηθήο είλαη ε µκέζνδνο θαη ν ηξφπνο. Πψο λα 

αλαθαιχςεη θαλείο ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα εθθξάζεη µηα ηδέα ζε µηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα θάπνην ζέκα θαη µε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα αιιάμεη ηελ 

έθθξαζε ηεο ίδηαο ηδέαο, έηζη ψζηε απηή λα είλαη εθαξκφζηκε θαη ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πείζεηαη ην εθάζηνηε αθξναηήξην. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ππνλνείηαη φηη ν ηξφπνο έθθξαζεο ελφο επηρεηξήκαηνο έρεη 

κεγαιχηεξεζεµαζία απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ επηρεηξήκαηνο 

(McQuarrie&Mick, 1996).  

Ζ ξεηνξηθή σο δηαδηθαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα, απφ ηα νπνία πξέπεη 

λα πεξάζεη έλαο ξήηνξαο. Απηά πεξηιακβάλνπλ απφ ηελ πξνεηνηκαζία κέρξη θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ θαη είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 1. Δπηλφεζε – ζχιιεςε ηνπ 

ζέκαηνο, 2. Γηάηαμε ζε ινγηθή ζεηξά ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 3. 

Δπεμεξγαζία – θαιισπηζκφο ηνπ έξγνπ θαη ηέινο 4. Γξάζε – απαγγειία 

(Παπαληθνιάνπ, 1952). Ηδηαίηεξε ζεκαζία παξνπζηάδεη ην ηξίην ζηάδην, θαζψο ζ’ 



απηφ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο, µε ηνλ νπνίν ζα εθθξαζηνχλ ηα επηρεηξήκαηα. ηα 

πιαίζηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ εκπίπηεη θαη ε κειέηε ησλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ πνπ 

αθνινπζεί. 

1.2.2.4. Ρεηνξηθά ρήκαηα 

Σα ξεηνξηθά ζρήκαηα νξίδνληαη σο µία “έληερλε παξέθθιηζε” (artfuldeparture) απφ 

ην ζπλεζηζκέλν ηξφπν νκηιίαο ή γξαθήο (Corbett, 1990). Αλαιπηηθφηεξα, έλα 

ξεηνξηθφ ζρήκα εκθαλίδεηαη φηαλ µία έθθξαζε παξεθθιίλεη απφ ην πξνζδνθψκελν, ε 

έθθξαζε απηή δελ απνξξίπηεηαη σο παξάινγε ή ιαλζαζκέλε, ε παξέθθιηζε 

ζπλίζηαηαη ζην επίπεδν ηεο κνξθήο ηνπ ιφγνπ θαη φρη ζην πεξηερφκελν θαη επηπιένλ 

ζπκκνξθψλεηαη µε έλα πιαίζην πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ κεηαμχ κηαο πνηθηιίαο 

πεξηερνκέλσλ θαη ζπκθξαδφκελσλ (McQuarrie&Mick, 1996). Θα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα κπνξεί λα παξεθθιίλνπλ απφ µία ζχκβαζε, 

αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγνχλιαλζαζκέλν λφεκα. Ζ ιάζνο γξακκαηηθή 

ζχληαμε ή ε αλνξζνγξαθία, αληίζεηα, παξεθθιίλνπλ απφ ην ζπκβαηφ, αιιά απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη απνηεινχλ ξεηνξηθά ζρήκαηα. Πξφθεηηαη απιά γηα πεξηπηψζεηο 

ιαλζαζκέλεο έθθξαζεο.  

Σα ξεηνξηθά ζρήκαηα γεληθά, σο κνξθέο παξέθθιηζεο απφ µία ζχκβαζε, 

έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα πξφζζεην λφεκα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαηξέςνπλ ην 

νηθείν (ζπκβαηφ) ζε µε νηθείν, δεκηνπξγψληαο µ’ απηφλ ηνλ ηξφπν µηα κνξθή 

«αζπλαξηεζίαο» (incongruity) µε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ ζηελ ζσζηή απνθσδηθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ. Βέβαηα, ν 

βαζκφο παξέθθιηζεο απφ ην αλακελφκελν δελ είλαη θνηλφο κεηαμχ ησλ ξεηνξηθψλ 

ζρεκάησλ, αιιά δηαθέξεη, δηαθνξνπνηψληαο έηζη θαη ηνλ βαζκφ ηεο αζπλαξηεζίαο 

ηνπ κελχκαηνο. χκθσλα µ’ απηφλ ην βαζκφ παξέθθιηζεο γίλεηαη θαη ε ηαμηλφκεζε 

ησλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: ηα ζπληαθηηθά θαη ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα. Σα ζπληαθηηθά ζρήκαηα 

αθνξνχλ ζηε “δηάηαμε” (scheme) ησλ ιέμεσλ κέζα ζε µία πξφηαζε θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξέθθιηζε απφ ηε ζπλήζε κνξθή ή δηάηαμε ησλ ιέμεσλ. 

Παξάιιεια, έλα ζρήκα κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία ηεο “δηάηαμεο” φηαλ 

ζε έλα θείκελν εκθαλίδεηαη ππεξβνιηθή ηάμε ή νµαιφηεηα. Απφ ηελ άιιε, ηα 

ελλνηνινγηθά ζρήκαηα αθνξνχλ ζηελ “έλλνηα” (trope) ησλ ιέμεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηελ παξέθθιηζε απφ ηε ζπλήζε θαη θχξηα ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. ε αληίζεζε µε ηελ 



πξψηε θαηεγνξία, ζηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη έλα ζρήκα ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

ην θείκελν πεξηέρεη αηαμία ή αλσκαιίεο.  

ηηο δχν απηέο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα επηκέξνπο 

ξεηνξηθά ζρήκαηα (είδε εθθνξάο ησλ επηρεηξεκάησλ – ζέζεσλ). Έηζη, αλάινγα µε ην 

βαζκφ πνιππινθφηεηάο ηνπο γίλεηαη επηκέξνπο θαηεγνξηνπνίεζε ζε ηέζζεξηο 

ππνθαηεγνξίεο ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ ή αιιηψο ζε ηέζζεξηο ξεηνξηθέο ιεηηνπξγίεο: 

ηελ επαλάιεςε, ηελ αλαζηξνθή, ηελ ππνθαηάζηαζε θαη ηελ απνζηαζεξνπνίεζε. 

Απηέο νη ιεηηνπξγίεο απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο άκεζεο πεγέο ηεο ππέξκεηξεο ηάμεο ή 

αηαμίαο πνπ παξάγεη ε παξέθθιηζε πνπ ζπληζηά ην εθάζηνηε ξεηνξηθφ ζρήκα 

(McQuarrie&Mick, 1996).  

ηελ πεξίπησζε ηεο επαλάιεςεο, έλα ηκήκα ηνπ κελχκαηνο (έλαο ήρνο, µία 

ιέμε ή ε δνκή κηαο θξάζεο) εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ µία θνξέο, ρσξίο σζηφζν 

λα κεηαβάιιεηαη ην λφεκά ηνπ. ηελ αλαζηξνθή ην κήλπκαπεξηιακβάλεη έλα 

ζηνηρείν καδί µε ηνλ αληηθαηνπηξηζκφ ηνπ, ππάξρεη δειαδή επαλάιεςε ηνπ 

ζηνηρείνπ, αιιά απφ ηελ αληίζηξνθε άπνςε. ηελ ππνθαηάζηαζε εκθαλίδεηαη κέζα 

ζην κήλπκα µία έθθξαζε, ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη λφεκα, απαηηεί ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ δέθηε. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο, ην αξρηθφ 

λφεκα ηεο έθθξαζεο είλαη αφξηζην θαη επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο, θάηη πνπ 

ζρεηίδεηαη άκεζα µε ηε ζεσξία ηεο ζεκεησηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα µε ηα πνιιαπιά 

επίπεδα εξκελεηψλ ελφο ζεκείνπ (Παπαληθνιάνπ, 1996). 

Δπαλάιεςε. Ζ θαηάηαμε ησλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία γίλεηαη 

αλάινγα µε ην αλ παξαηεξείηαη επαλάιεςε θάπνηνπ ερεηηθνχ ζηνηρείνπ, θάπνηαο 

ιέμεο ή αθφκε θαη ηεο δνκήο κηαο θξάζεο.  

Επανάλητη ησηηικού ζηοισείος  

Οκνηνθαηαιεμία: Πξφθεηηαη γηα ηελ επαλάιεςε θάπνηαο ζπιιαβήο ζην ηέινο ησλ 

ιέμεσλ.  

Αξµνλία: ηελ πεξίπησζε απηή, νη ιέμεηο – θιεηδηά ηεο πξφηαζεο μεθηλνχλ µε ίδηα 

γξάµµαηα ή ίδηνπο ήρνπο. 

πλήρεζε: εµαίλεη ηελ επαλάιεςε ελφο θσλήεληνο ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε 

θνληηλέο ιέμεηο. 

Παξήρεζε: Αληίζηνηρα µε ηελ ζπλήρεζε, ε παξήρεζε ζπλίζηαηαη ζηελ επαλάιεςε 

ελφο ζχµθσλνπ ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε θνληηλέο ιέμεηο. 

 Επανάλητη λέξηρ  



Αλαθνξά: ηε ξεηνξηθή απηή ιεηηνπξγία, παξαηεξείηαη επαλάιεςε ηεο ίδηαο ιέμεο 

ζηελ αξρή θάζε θξάζεο. 

Δπηζηξνθή: ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε ζην ηέινο θάζε θξάζεο επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα 

ιέμε. 

Δπαλάιεςε: Οξίδεηαη σο ε επαλάιεςε κηαο ιέμεο πξνο ηελ αξρή θαη πξνο ην ηέινο 

ηεο θξάζεο. 

Αλαδίπισζε: Πεξηιακβάλεη ηελ επαλάιεςε κηαο ιέμεο πξνο ην ηέινο ηεο κίαο 

θξάζεο θαη ηελ αξρή ηεο αµέζσοεπφκελεο. 

Επανάλητη δοµήρ ηηρ θπάζηρ  

Παξαιιειηζµόο: Αθνξά ζηνλ έληνλν παξαιιειηζµφ κεηαμχ δηαδνρηθψλ θξάζεσλ, µε 

ηελ ίδηα δνµή θαη γξαµµαηηθή ζχληαμε, ελψ ζπρλά πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ επαλαιακβαλφκελσλ ιέμεσλ . 

Αλαζηξνθή. Ζ θαηάηαμε ησλ ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία γίλεηαη 

αλάινγα µε ην αλ ε αλαζηξνθή παξαηεξείηαη ζηε ζχληαμε ή ζηε ζεµαζία ηνπ 

κελχκαηνο.  

Αναζηποθή ζηη ζύνηαξη  

Αληηµεηαβνιή: Έλα ξεηνξηθφ ζρήµα αλήθεη ζ’ απηήλ ηελ ππνθαηεγνξία φηαλ ζε µηα 

θξάζε παξαηεξείηαη επαλάιεςε ελφο δεχγνπο ιέμεσλ ζε αληίζηξνθε φµσο ζεηξά. 

Αναζηποθή ζηη ζηµαζία 

Αληίζεζε: Ζ αληίζεζε ζπζρεηίδεη ή ζπλδπάδεη δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο κέζα 

ζε µία θξάζε.  

Τπνθαηάζηαζε. Ζ θαηάηαμε ξεηνξηθψλ ζρεκάησλ ζ’ απηή ηελ θαηεγνξία γίλεηαη 

αλάινγα µε ηνλ ζθνπφ πνπ επηζπκεί λα επηηειέζεη ην εθάζηνηε ζρήµα. Έηζη, 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ππνθαηάζηαζεο: ε δήισζε αθξφηεηαο, ε 

θαηεγνξεκαηηθήδχλαµε, ε παξνπζία ή απνπζία θάπνηνπ ζηνηρείνπ έθθξαζεο θαη 

ηέινο ε θεληξηθή ή πεξηθεξεηαθή έλλνηα.  

∆ήλυζη ακπόηηηαρ  

Τπεξβνιή: ηελ ππεξβνιή ν νµηιεηήο ιέεη θάηη πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ην 

πξαγκαηηθφ - ζπλεζηζκέλν, µε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεηέµθαζε ή λα παξαζηήζεη έλα 

λφεµα µε δσεξφηεηα. 

Καηηγοπημαηικήδύναµη 

Ρεηνξηθή εξώηεζε: Πξφθεηηαη γηα µία εξψηεζε, ηελ νπνία ζέηεη ν νµηιεηήο, αιιά 

ηαπηφρξνλα απαληάεη ν ίδηνο ρσξίο λα πεξηµέλεη ηελ απάληεζε ηνπ θνηλνχ 

(SwasyandMunch, 1985). θνπφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία 



ελφο ηζρπξηζκνχ γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα έρεη ακθηβνιίεο θάπνηνο, φµσο ε 

πξαγκαηηθή πξφζεζε είλαη λα εθιακβάλεηαη σο βέβαηνο θαη αδηακθηζβήηεηνο. 

Δπαλόξζσζε: Ζ ζπγθεθξηκέλε απηή ξεηνξηθή ιεηηνπξγία αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ηζρπξηζκνχ µε ζθνπφ ηε δηαηχπσζε κηαο βεβαηφηεηαο, ε νπνία φµσο γίλεηαη µφλν θαη 

µφλν γηα λα ακθηζβεηεζεί ηειηθά.  

Παποςζία ή αποςζία ζηοισείος έκθπαζηρ  

Έιιεηςε: Ζ έιιεηςε, φπσο δειψλεη θαη ην φλνµά ηεο, ζπλίζηαηαη ζηε χπαξμε ελφο 

θελνχ ή κηαο παξάιεηςεο κέζα ζηε θξάζε ην νπνίν θαιείηαη ν δέθηεο λα 

ζπκπιεξψζεη ζην κπαιφ ηνπ. 

Κενηπική ή πεπιθεπειακή έννοια  

Μεησλπµία: ηε ξεηνξηθή απηή ιεηηνπξγία γίλεηαη ρξήζε ελφο κέξνπο ή 

νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ φινπ. 

Απνζηαζεξνπνίεζε. Σέινο, ζηελ ππνθαηεγνξία απηή ηα ξεηνξηθά 

ζρήκαηαηαμηλνκνχληαη αλάινγα µε ην αλ ρξεζηκνπνηνχλ ζρέζεηο νµνηφηεηαο ή 

δηαθνξάο.  

Οµοιόηηηα 

Μεηαθνξά: Αλαθέξεηαη ζηελ ππνθαηάζηαζε, ελφο λνήκαηνο απφ έλα άιιν, µε βάζε 

ηε βαζχηεξε νµνηφηεηά ηνπο. 

Λνγνπαίγλην: ε αληίζεζε µε ηε κεηαθνξά, ζην ινγνπαίγλην ε ππνθαηάζηαζε ηνπ 

λνήκαηνο απφ έλα άιιν γίλεηαη µε βάζε µηα εληειψο ηπραία νµνηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ηα πηζαλά είδε ινγνπαηγλίσλ είλαη ηα αθφινπζα:  

- Οµσλπµία: ηελ ππνθαηεγνξία απηή ππάγνληαη ζρήκαηα, ζχµθσλα µε ηα νπνία µία 

ιέμε ζε µηα θξάζε κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ µηα ζεµαζίεο. 

 - Αληαλάθιαζε: Πξφθεηηαη γηα ηελ επαλάιεςε κηαο ιέμεο µε δηαθνξεηηθφ φµσο θάζε 

θνξά λφεµα. 

- χιιεςε’ απηή ηελ πεξίπησζε έλα ξήµα παίξλεη δηαθνξεηηθφ λφεµα θαζψο νη φξνη, 

ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη, κεηαβάιινληαη κέζα ζηελ πξφηαζε. 

- Αληήρεζε : ηελ ππνθαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην θαηλφκελνζχµθσλα µε ην 

νπνίν µηα θξάζε παίξλεη δηαθνξεηηθφ λφεµα θαηά ηελ αληηπαξάζεζε ή ζπλχπαξμή 

ηεο (juxtaposition) µε µηα εηθφλα.  

∆ιαθοπά 

Παξάδνμν: Πξφθεηηαη γηα µηα απηναλαηξνχκελε, ιαλζαζκέλε ή αθφµε θαη παξάινγε 

δήισζε πνπ ζηνρεχεη ζην λα εληππσζηάζεη θαη λα απαζρνιήζεη ην θνηλφ. 



Δηξσλεία: Ζ έλλνηα ηεο εηξσλείαο είλαη αξθεηά γλσζηή θαη θνηλή. Έηζη, ζαλ ξεηνξηθφ 

ζρήµα απνηειεί ηελ έθθξαζε ελφο ηζρπξηζκνχ, κηαο θξάζεο µε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα παξάγεηαη ην αληίζεην αθξηβψο λφεµα απφ απηφ πνπ 

αλαθέξεηαη.  

Δίλαη ζεµαληηθφ ζ’ απηφ ην ζεµείν λα ηνληζηεί φηη ηα ξεηνξηθά ζρήκαηα πνπ 

κφιηο αλαθέξζεθαλ δελ είλαη ακνηβαίσοαπνθιεηφκελα, ππφ ηελ έλλνηα φηη έλα 

επηρείξεκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιά απφ απηά ηαπηφρξνλα. Δπίζεο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο δελ αλαµέλεηαη λα είλαη ε ίδηα γηα φια, αιιά 

ππάξρνπλ πεξηζηάζεηο πνπ πηζαλφλ λα επλννχλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλζρεκάησλ έλαληη θάπνησλ άιισλ (McQuarrie&Mick, 1996).  

1.3 Δπηθνηλσλία θαη Ρεηνξηθή Σέρλε 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ 

άπνςε φηη ε επηθνηλσλία θαη ε ξεηνξηθή ζπλδένληαη άκεζα θαη άξξεθηα θαζψο θαη 

ζην φηη ε επηθνηλσλία απνηειεί κηα ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ξεηνξηθήο. 

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηα θνηλά θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα 

ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο, ζχκθσλα κε ηελ Σξηαληάξε (2016): 

Ρεηνξηθή Δπηθνηλσλία 

- Γηαδηθαζία κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

κελπκάησλ 

- Γηαδηθαζία επαθήο θαη 

αιιεινεπεξεαζκνχ κεηαμχ αλζξψπσλ ή 

νκάδσλ 

- Γείρλεη ηνπο ηξφπνπο ηεο πεηζνχο 

- Δίλαη ηερληθή πεηζνχο 

- Δίλαη ζρέζε κέζεμεο, ζπλάληεζεο θαη 

επηξξνήο 

- Δθδηπιψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή, 

γλσζηηθή, λνεηηθή θαη θνηλσληθή 

δηάζηαζε ησλ αηφκσλ 

- Δίλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζην ρψξν ηεο λνεηηθήο 

θαη ςπρνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

- Γηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε κηα ζπιινγηζηηθή 

επεμεξγαζία 

- Γηαδηθαζία κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

κελπκάησλ 

- Γηαδηθαζία επαθήο θαη 

αιιεινεπεξεαζκνχ κεηαμχ αλζξψπσλ ή 

νκάδσλ 

- Δίλαη κέζν αιιειεπίδξαζεο 

- Δίλαη ζρέζε κέζεμεο, ζπλάληεζεο θαη 

επηξξνήο 

- Δθδηπιψλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή, 

γλσζηηθή, λνεηηθή θαη θνηλσληθή 

δηάζηαζε ησλ αηφκσλ 

- Δίλαη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζην ρψξν ηεο λνεηηθήο 

θαη ςπρνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

- Γηαηχπσζε επηρεηξεκάησλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε κηα ζπιινγηζηηθή 

επεμεξγαζία 

- Παξάγνληεο ηεο πεηζνχο, ε λφεζε θαη ε 



- Παξάγνληεο ηεο πεηζνχο, ε λφεζε θαη ε 

βνχιεζε 

- Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθφο βίνο 

- Δπηθνηλσλία δηαδξαζηηθή θαη νπζηαζηηθή 

βνχιεζε 

- Αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη θνηλσληθφο βίνο 

- Δπηθνηλσλία δηαδξαζηηθή θαη νπζηαζηηθή 

Πίλαθαο 1.: εκεία ζπλάληεζεο ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Ρεηνξηθήο 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 1, ππάξρεη ζχγθιηζε θαη ζε πνιιά ζεκεία ηαχηηζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

άπνςε φηη ε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ηεο ξεηνξηθήο 

ηέρλεο (Σξηαληάξε, 2016). 

πλνπηηθά  

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάζακε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ξεηνξηθή, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελεκεξψζνπκε ηνλ 

αλαγλψζηε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, σο απαξαίηεηα εθφδηα 

ηνπ πκβνχινπ, ν νπνίνο επηζπκεί λα επηθνηλσλήζεη κε έλα αθξναηήξην, λα πείζεη, λα 

θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ, λα επεξεάζεη θαη θαζνξίζεη απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Δπίζεο, ζπλδέζακε ηελ επηθνηλσλία κε ηε ξεηνξηθή, θαζψο θαη νη δπν 

δηαηξέρνληαη απφ θνηλέο αξρέο, έρνπλ ηαπηφζεκεο δηεξγαζίεο θαη ε επηθνηλσλία 

απνηειεί ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. χκθσλα κε ηελ Σξηαληάξε: «ε 

δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο αλαπηύζζεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηερληθώλ ηεο ξεηνξηθήο. 

Η ξεηνξηθή πξνζθέξεη ζηελ επηθνηλσλία ηηο ηερληθέο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, 

ηελ νπνία θαιείηαη λα επηηειέζεη ε επηθνηλσλία. Η ξεηνξηθή, όπσο θαη ε επηθνηλσλία, 

είλαη ζρέζε κέζεμεο, ζπλάληεζεο θαη επηξξνήο, πνπ αζθεί ηνπο ζπλδηαιεγόκελνπο ζηελ 

εθδίπισζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, γλσζηηθήο, λνεηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο δηάζηαζεο 

σο ςπρνζσκαηηθέο νληόηεηεο» (Σξηαληάξε, 2016: 185-186). 

ην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηηο βαζηθέο αξρέο ηε 

πκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη ζα εκβαζχλνπκε ηδηαίηεξα ζηε κέζνδν Gestalt,  

σο ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο, αιιά θαη σο ζπκβνπιεπηηθή θαξηέξαο-

ζηαδηνδξνκίαο. 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
πκβνπιεπηηθή ηαδηνδξνκίαο 

Γεληθά  

Έλα ζχζηεκα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλν θαη 

απηνηειέο εξγαιείν επηινγήο επαγγέικαηνο, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξία 

βαζηθά, αιιειέλδεηα θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα κέξε: α. ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, θαη πεξηέρεη θπξίσο επεμεγήζεηο φξσλ πνπ 

αθνξνχλ: ζην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην 

αηνκηθφ πξνθίι, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο επαγγεικαηηθέο αμίεο, ηε δηάθξηζε αμηψλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή/ιήςε απφθαζεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαη επαγγεικαηηθέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα ησλ 

ζπκβνπιεπφκελσλ, β. νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα 

θαηαιήμεη ην άηνκν ζε κηα ζηνρεπκέλε θαη θαηάιιειε επαγγεικαηηθή επηινγή, νη 

νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ηνπ αηνκηθνχ πξνθίι ηνπ αηφκνπ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηε δηεξεχλεζε, ζηε δεκηνπξγία θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ θπζηθψλ ηαιέλησλ (ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο), 

ησλ θηλήηξσλ (ηη δίλεη ηθαλνπνίεζε, ηη πξνζθέξεη λφεκα ζε έλα άηνκν, πνηεο είλαη νη 

επαγγεικαηηθέο αμίεο), ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβνπιεπφκελσλ, νη 

επηζπκεηέο θαη απνδεθηέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε ζπζρέηηζε ηνπ αηνκηθνχ πξνθίι κε 

ηα επαγγέικαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη γ. ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ 

πιηθφ, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ζηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ επαγγεικάησλ ζε νκάδεο, ηελ αληηζηνίρεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ κε ηα 

επαγγέικαηα, ηε δεκηνπξγία ράξηε κε ηα επαγγέικαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπνπδέο, 

ηε ζπζρέηηζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κε νκάδεο επαγγεικάησλ, ηε ζπζρέηηζε 

επαγγεικαηηθψλ αμηψλ θαη επαγγεικάησλ θαη ηε ζπζρέηηζε επίζεο, ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα θαηάιιεια επαγγέικαηα (Σαζηφπνπινο, 2015). 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, φηαλ αθνχλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή  

ζπκβνπιεπηηθή, ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά θπξίσο ηνπο 

εθήβνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ πνην επάγγεικα λα αθνινπζήζνπλ, ζε πνην παλεπηζηήκην ζα θνηηήζνπλ 

θ.ιπ. Δίλαη φλησο αιεζέο φηη ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή πεξηιακβάλεη ζπρλά ηε 



δηεμαγσγή αμηνινγήζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζρεδίσλ θαη νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη ρξεηάδνληαη δηαθφξσλ εηδψλ 

ππνζηήξημε ζηελ επηινγή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.  

Χζηφζν ζήκεξα γίλεηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζε φ,ηη αθνξά ηφζν ζηε θχζε, φζν θαη ζην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ 

αλζξψπσλ πνπ αλαδεηνχλ ζηήξημε κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Δίλαη 

πιένλ ζπρλφ θαηλφκελν, νη ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο λα ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίιεο 

παξεκβάζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο κε ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο.  Αλ θαη ηα 

ζηαζκηζκέλα ηεζη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ αμηφπηζηεο επηινγέο γηα ηελ παξνρή 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο, νη ζχκβνπινη ζπλεηδεηνπνηνχλ 

φηη απηά ηα εξγαιεία δελ πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε ζχλζεηα δεηήκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. επηπιένλ, πνιινί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πνιχ κεηά ηελ εθεβεία θαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

ελήιηθεο δσήο ηνπο.  

Οη ζχκβνπινη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζπκπιεξψλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο επαγγεικαηηθήο παξέκβαζεο κε ζηξαηεγηθέο βαζηζκέλεο ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ 

ζπκβνπιεπφκελσλ ζηε δηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Δπηπιένλ, νη 

ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπκβνπιεπφκελνχο ηνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλεο επαγγεικαηηθήο παξέκβαζεο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα 

θαη ην γεληθφ πιαίζην αλαθνξάο ηνπ θάζε ζπκβνπιεπφκελνπ (Amundsonetall, 2008). 

Αλ ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηελ πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ζα ιέγακε φηη ε επηινγή επαγγέικαηνο, είλαη κηα δηαδηθαζία ιήςεο 

απφθαζεο, γεληθφηεξεο ή εηδηθφηεξεο, πνπ εκπεξηέρεη γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηνηρεία: ηα άηνκα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, ελεκεξψλνληαη, ρξεζηκνπνηνχλ θξηηήξηα 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο γεληθφηεξεο ζηάζεηο ηνπο γηα ηε δσή θαη ζηηο αμίεο ηνπο, 

πξνβιεκαηίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα απνθαζίδνπλ. Μηα επηηπρεκέλε επηινγή 

ζπλδέεηαη κε ζπλαηζζήκαηα απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο, απηνεθηίκεζεο θαη 

πξνζσπηθήο επεμίαο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ θαη ζηελ ηειηθή, ηελ ςπρηθή πγεία ελφο 

αηφκνπ. Ζ ςπρηθή πγεία, κε ηε ζεηξά ηεο, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα θαιέο ζρέζεηο 

ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Μηα θαιή εξγαζηαθή επηινγή επεξεάδεη ην άηνκν 

ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ θαη απηφ, ελδπλακψλεη ηελ άπνςή καο 

γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (Μπεδεβέγθεο, ρ.ρ.). 



2.1. πκβνπιεπηηθή 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή απνηειεί έλα επξχηεξν ηνκέα ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο κε 

ηδηαίηεξε κνξθή θαη ηδηαίηεξε πξαθηηθή γηα θάζε θαηεγνξία επηκέξνπο πξνβιεκάησλ 

πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδεη ν ζχκβνπινο (π.ρ. ζπκβνπιεπηηθή γάκνπ, ζπκβνπιεπηηθή 

απνθιηλφλησλ εθήβσλ, ζπκβνπιεπηηθή εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, επαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή θ.ά.). Μπνξεί λα νξηζηεί σο ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξεηαη πξνο ην 

άηνκν ψζηε λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα δηεξεπλήζεη δειαδή απφ 

κφλν ηνπ ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη, λα δηεπθξηλίζεη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη, λα αλαθαιχςεη ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ηνπ 

αλνίγνληαη, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πάξεη ηηο ηειηθέο ηνπ 

απνθάζεηο, φζνλ αθνξά ην ηη ζα θάλεη (Hopson, 1982). Ζ ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε 

κπνξεί λα γίλεηαη είηε ζε αηνκηθφ είηε ζε νκαδηθφ επίπεδν θαη ππφθεηηαη ζε πιεζψξα 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, σο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκβνπιεπηηθήο κεζφδνπ, 

αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

Ο ζεζκφο ηεο πκβνπιεπηηθήο, πξσηνεκθαλίδεηαη ζηελ Αξραία Διιάδα θαη 

αζθείηαη απφ ην Μαληείν ησλ Γειθψλ. Σν Μαληείν αζθνχζε παλειιήληα αθηηλνβνιία 

θαη θαηέθεπγαλ ζε απηφ γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπ άηνκα θαη εγέηεο απφ πφιεηο-θξάηε 

ηεο επνρήο, ζρεηηθά κε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ. Δπίζεο, ε καηεπηηθή 

κέζνδνο ηνπ σθξάηε απνηειεί κηα πξσηνπφξν κέζνδν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Ζ πκβνπιεπηηθή θαη ν Πξνζαλαηνιηζκφο, σο απηνηειήο 

επηζηεκνληθφο θιάδνο δεκηνπξγήζεθε θαη θαζηεξψζεθε κέζα απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο κε ζθνπφ λα βνεζάεη ηα άηνκα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο. Με άιια ιφγηα, ε πκβνπιεπηηθή θαη ν Πξνζαλαηνιηζκφο 

έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηεο βνήζεηαο πξνο ηνλ άλζξσπν. Δπεηδή θάζε ηφπνο θαη 

θάζε θνηλσλία δηαζέηεη ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα θαη απαηηεί ηελ επίιπζε 

δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ν ζεζκφο δελ εθαξκφζηεθε νκνηφκνξθα ζε φιεο ηηο 

ρψξεο. Χο βαζηθφο ζθνπφο φκσο ηεο πκβνπιεπηηθήο, παξακέλεη ε πξνζπάζεηα λα 

βνεζήζεη ηα άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα θαζεκεξηλά ηνπο 

πξνβιήκαηα, ηηο ππαξμηαθέο ηνπο αλαδεηήζεηο, ηηο δπζρέξεηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπο ζρέζεηο θαη λα παίξλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο, φπσο είλαη ε 

επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Δπίζεο βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο είλαη, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο λα βνεζνχληαη νη 

ζπκβνπιεπφκελνη ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 



απηνεθηίκεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζπκβνπιεπηηθή πξνζθέξεη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο 

κεραληζκνχο δηεξεχλεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, ησλ 

ηδηαίηεξσλ πξνζφλησλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε αηφκνπ ψζηε πιένλ, 

ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ή άιιεο δηαθξίζεηο, αιιά κε απνθιεηζηηθά αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα, λα επηιέγνληαη νη θαηάιιεινη άλζξσπνη ζηηο θαηάιιειεο επαγγεικαηηθέο 

ζέζεηο (Καιαβά-Μπισλά, 2006).  

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηε ζπκβνπιεπηηθή πνπ εηδηθεχεηαη 

ζηελ βνήζεηα ηνπ αηφκνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη εκπεξηέρεη ηελ 

επηινγή ελφο επαγγέικαηνο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, 

αιιά θαη γεληθφηεξα φια φζα αθνξνχλ ηε ζηαδηνδξνκία ζην δχζβαην κνλνπάηη ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο (Κάληαο& Υαληδή, 1991).  

2.1. Γεληθέο ζεσξίεο πκβνπιεπηηθήο 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ έλα άηνκν ζηελ επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη. Απφ ην ραξαθηήξα θαη ηηο ηθαλφηεηεο, κέρξη ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηνη κεκνλσκέλνη 

παξάγνληεο πνπ αμίδεη λα παξνπζηάζνπκε εθηελψο γηα ην ιφγν φηη ζεσξνχληαη 

βαζηθνί ζε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγία ησλ επαγγεικάησλ θαη είλαη νη εμήο: 

 Σν θχιν 

Ο ξφινο ηνπ θχινπ, ηδηαίηεξα ζηε ζχγρξνλε επνρή, άξρηζε λα εμεηάδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ςπρνιφγνπο θαη ηνπο θνηλσληνιφγνπο, γηα ην ιφγν φηη νη 

γπλαίθεο δηαθέξνπλ απφ ηνπο άλδξεο, ηφζν σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο, φζν θαη σο πξνο 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε. Δπίζεο, επεηδή νη γπλαίθεο κπήθαλ αξγφηεξα 

ζην ρψξν εξγαζίαο, ηφζν ηα ελδηαθέξνληα φζν θαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπο θαη νη 

θηινδνμίεο ηνπο ζπρλά δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ αλδξψλ. Οη δηαθνξέο απηέο φκσο 

δελ είλαη γελεηηθέο, αιιά πξντφληα θνηλσληθνπνίεζεο. 

Παξαηεξνχκε ηα ηειεπηαία ρξφληα φηη ην θπξηφηεξν ζέκα πνπ απαζρνιεί ηνπο 

θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο είλαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, θη απηφ 

νθείιεηαη θπξίσο φηη ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν εξγαζίαο δελ έγηλε ζηαδηαθά. 

Δλψ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα εξγάδνληαλ κφλν νη γπλαίθεο πνπ είραλ πξαγκαηηθά 

νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, πξνο ην ηέινο ηνπ αηψλα, ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

γπλαηθψλ απμήζεθε κε αμηνπξφζεθηεο πνζνζηηαίεο δηαθπκάλζεηο. Τπάξρνπλ πνιινί 

ιφγνη γηα απηή ηελ ξαγδαία αιιαγή, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 



δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ έγηλε κηα ππνρξεσηηθή δηνρέηεπζε ηεο γπλαηθείαο 

εξγαηηθήο δχλακεο ζην απαζρνινχκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε απνηέιεζκα λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν απνδεθηή ε παξνπζία ηεο γπλαίθαο δίπια ζηνπο άλδξεο εξγαδφκελνπο, 

ζε ρψξνπο δηαθνξεηηθνχο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζηνλ νπνίν 

είρε εηζέιζεη κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Δπίζεο, άιινη βαζηθνί ιφγνη πνπ 

ζπλέβαιιαλ ζηελ έληαμε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Hansen 

(1979), είλαη:  

1. Ζ ηερλνινγία. Οη δηάθνξεο νηθηαθέο ζπζθεπέο κείσζαλ ηηο νηθηαθέο 

εξγαζίεο κε απνηέιεζκα ε κεηξφηεηα λα πάςεη λα ζεσξείηαη «πιήξεο απαζρφιεζε». 

2. Ζ πιεζπζκηαθή έθξεμε θαη ε αλάπηπμε αληηζπιιεπηηθψλ κεζφδσλ 

άιιαμαλ ηηο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ παηδηψλ. ήκεξα, ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ππάξρεη κείσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο, πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εξγαδφκελε γπλαίθα.  

3. Οη αιιαγέο ζηε λνκνζεζία φζνλ αθνξά ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηε 

γπλαηθεία εξγαζία, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ήιζαλ ζαλ απνηέιεζκα ησλ πηέζεσλ ηνπ 

γπλαηθείνπ θηλήκαηνο.  

4. Ζ εηζαγσγή ηεο κεξηθήο απαζρόιεζεο, πνπ επλνεί θαηά θχξην ιφγν ηηο 

γπλαίθεο.  

5. Οη απμαλφκελεο επθαηξίεο γηα ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε θη 

επαλεθπαίδεπζε θαη  

6. Ζ θαηάιπζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ζηεξενηύπσλ. ε απηφ ην ζεκείν φκσο, 

νθείινπκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία θαη ηε 

ζηαδηνδξνκία ηεο γπλαίθαο, φπσο π.ρ. α. ε πξφζεζή ηεο λα παληξεπηεί, νη ιφγνη πνπ 

ηελ νδεγνχλ ζην γάκν, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπδχγνπ ηεο θ.ά. Ο γάκνο 

γεληθά παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ζθέςεηο θαη ηηο επηινγέο ηεο γπλαίθαο αιιά θαη 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη ε ηεθλνπνίεζε. 

χκθσλα κε ηνπο Super&Bohn (1957 & 1971), ε ζηαδηνδξνκία ηεο γπλαίθαο 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη επηά δηαθνξεηηθά «πξφηππα ζηαδηνδξνκία»:  

1. Σν ζηαζεξφ ηεο λνηθνθπξάο, φηαλ ε γπλαίθα παληξεχεηαη κφιηο ηειεηψζεη 

ηελ εθπαίδεπζε (ή αθφκα θαη φηαλ είλαη καζήηξηα) θαη ζηε ζπλέρεηα πεξλά φιε ηελ 

ππφινηπε δσή ηεο σο λνηθνθπξά.  

2. Σν παξαδνζηαθφ, φηαλ ε γπλαίθα εξγάδεηαη κέρξη λα παληξεπηεί θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνζηψλεηαη ζην ζπίηη θαη ζην λνηθνθπξηφ.  

3. Σν ζηαζεξφ ηεο εξγαζίαο, φηαλ εξγάδεηαη ζε φιε ηεο ηε δσή.  



4. Σν πξφηππν ζηαδηνδξνκίαο δηπιήο πνξείαο, φηαλ ζπλερψο αζρνιείηαη 

παξάιιεια κε ην λνηθνθπξηφ θαη κε κηα ζηαζεξή εμσηεξηθή εξγαζία.  

5. Σν δηαθεθνκκέλν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηφδνπο εξγαζίαο θαη 

πεξηφδνπο δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο θαη αθνζίσζεο ζην ζπίηη θαη ζηα παηδηά.  

6. Σν αζηαζέο πξφηππν, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αθαλφληζηεο δηαδνρηθέο 

πεξηφδνπο εξγαζίαο θαη αθνζίσζεο ζην ζπίηη.  

7. Σν πξφηππν πνιιαπιψλ δνθηκψλ, πνπ κνηάδεη κε ην αληίζηνηρν ηνπ άλδξα 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αζηαζή ζπκκεηνρή ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κε δηάθνξεο 

επαλαιακβαλφκελεο πξνζπάζεηεο γηα ζηαζεξή εξγαζία.  

Γηα πνιινχο θνηλσληνιφγνπο (Watson, 1980 &Lonsdale, 1985), νη γπλαίθεο 

αλήθνπλ, καδί κε ηηο εζληθέο ή θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο κηαο θνηλσλίαο, ζε κηα 

δεπηεξεχνπζα αγνξά εξγαζίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειφηεξεο ακνηβέο, 

ρεηξφηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα πξναγσγή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, είλαη ν ηεξάζηηνο αξηζκφο γπλαηθψλ πνπ 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηα ιεγφκελα γπλαηθεία επαγγέικαηα, φπσο ην επάγγεικα ηεο 

γξακκαηέσο ή ηεο θνκκψηξηαο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο:  

1. Οη γπλαίθεο ζε γεληθέο γξακκέο ακείβνληαη ιηγφηεξν απφ φ,ηη νη άλδξεο γηα 

ηελ ίδηα εξγαζία.  

2. Καηά θαλφλα θαηεπζχλνληαη ζε νξηζκέλεο εξγαζίεο θαη έηζη δε γίλεηαη 

αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.  

3. Αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθφ θνξηίν, θαζψο έρνπλ δηπιέο επζχλεο, ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπ ζπηηηνχ. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ είλαη 

(Κάληαο& Υαληδή, 1991):  

1. Πνιηηηζηηθνί θαη νηθνγελεηαθνί. Μέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηα θνξίηζηα 

απφ κηθξή ειηθία καζαίλνπλ λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ξφιν ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο 

κεηέξαο θαη λα πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηηο δηεπθνιχλνπλ 

ζηελ άζθεζε απηψλ ησλ ξφισλ.  

2. Σα επαγγεικαηηθά ζηεξεφηππα, νη θνηλέο δειαδή αληηιήςεηο γηα ην πνηα 

επαγγέικαηα είλαη θαηάιιεια γηα γπλαίθεο θαη πνηα γηα άλδξεο.  

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θηινδνμηψλ αλάκεζα ζηα δχν θχια. 

Μπνξεί νη ζπλζήθεο γηα έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νη επθαηξίεο γηα 

ζηαδηνδξνκία  λα είλαη δπζθνιφηεξεο γηα ηηο γπλαίθεο, ελ ηνχηνηο, νη έξεπλεο έρνπλ 



απνδείμεη ηφζν ηελ ηθαλφηεηα φζν θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν, ζε ζεκείν –εηδηθά ζηελ επνρή καο- λα ππεξβαίλνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ αλδξψλ. Δπίζεο, νη ςπρνινγηθέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη 

γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη επεηδή ην επηζπκνχλ, βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε, έρνπλ κεγαιχηεξν απηνζεβαζκφ θαη κεγαιχηεξε επηξξνή ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο. Παξάιιεια, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη ζχδπγνη θαη ηα παηδηά ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ πθίζηαηαη θάπνηεο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. 

 Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηηο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

παηδηνχ είηε άκεζα κε ηε κνξθή ηεο άκεζεο παξέκβαζεο (ππφδεημε, απαγφξεπζε, 

ζπκβνπιή), είηε έκκεζα, κέζα απφ ηε κεηάδνζε ησλ γνληθψλ αμηψλ θαη ζηάζεσλ. 

Πνιιέο ελδείμεηο ππάξρνπλ κέζα ζε έξεπλεο, φηη πνιιά παηδηά θιίλνπλ πξνο ην 

επάγγεικα ησλ γνληψλ ηνπο, ή πξνζπαζνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο. Ο 

Carter (1966) δηέθξηλε ηξία είδε νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αζθνχλ επίδξαζε 

ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ:  

1. Σν πεξηβάιινλ πνπ έρεη γηα επίθεληξν ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη θαιιηεξγεί ηηο 

θηινδνμίεο γηα θνηλσληθή άλνδν. Σν πεξηβάιινλ απηφ ππνδηαηξείηαη ζε δχν ηχπνπο: α. 

ην παξαδνζηαθφ-αμηνπξεπέο θαη β. ην λεφπινπην. ηε γεληθή απηή θαηεγνξία 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, νη γνλείο ζπρλά πηζηεχνπλ φηη νη επαγγεικαηηθέο 

απνθάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο θαη παξεκβαίλνπλ άκεζα. Άιινη 

πάιη, απνθαζίδνπλ πνην επάγγεικα είλαη θαηάιιειν γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε έκκεζνπο ηξφπνπο (ζπζηάζεηο, ζπκβνπιέο θ.ά.) πξνζπαζνχλ λα 

κεηαδψζνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο αληηιήςεηο απηέο. Ζ πην ζπρλή πεξίπησζε φκσο ζε 

απηφ ηνλ ηχπν νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο είλαη λα νξηνζεηνχλ νη γνλείο ηα γεληθά 

θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαηά ηελ επηινγή ελφο 

επαγγέικαηνο.   

2. Σν πεξηβάιινλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. ην πεξηβάιινλ απηφ, ηα παηδηά ζπλήζσο δελ 

έρνπλ κεγάιν πεξηζψξην γηα επηινγή, πξννξίδνληαη απιψο γηα εξγαζίεο παξφκνηεο κε 

απηέο ησλ γνληψλ ηνπο. Σν γεληθφ θιίκα είλαη φηη φιεο νη δνπιεηέο είλαη ίδηεο, νπφηε 

δελ παίδεη ξφιν πνηα δνπιεηά ζα θάλεη ην παηδί. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ πεξηγξάθεηαη ε ακηγήο εξγαηηθή ηάμε ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, αληίζηνηρή 

ηεο νπνίαο ζε κηθξφηεξε έθηαζε παξαηεξήζεθε θαη ζηελ Διιάδα.  

3. Σν «ζθιεξφ πεξηβάιινλ» ησλ αλεηδίθεπησλ θαη κε πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ. 

ηνλ ηχπν απηφ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, νη γνλείο δελ ελδηαθέξνληαη ηη δνπιεηά 



ζα θάλνπλ ηα παηδηά ηνπο, θηάλεη λα θέξλνπλ θάπνην εηζφδεκα ζην ζπίηη. Απφ ηα 

παξαπάλσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε είζνδνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα είλαη ην 

απνηέιεζκα θάπνηνπ είδνπο «θαηήρεζεο» πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζπλερή 

επαθή ηνπ παηδηνχ κε ηε δνπιεηά ησλ γνληψλ, ηηο ακνηβέο θ.ιπ. θαη απφ ηηο 

ζπδεηήζεηο γηα ηε δνπιεηά, ην σξάξην, ηε θχζε ηεο εξγαζίαο θ.ά. 

 Φηινδνμίεο θαη ζηφρνη 

Οη θηινδνμίεο θαη νη ζηφρνη ηνπ παηδηνχ είλαη ην ηειηθφ πξντφλ ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, απφ ηε κηα κεξηά, θαη 

ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ απφ ηελ άιιε. Ζ Moor (1976) δηαθξίλεη ηξία επίπεδα θηινδνμηψλ: 

α. ηελ θαζαξή θηινδνμία, απηφ δειαδή πνπ ην παηδί πηζηεχεη φηη αμίδεη λα επηδηψμεη, 

β. ηε θηινδνμία αλακνλήο, πνπ αθνξά απηφ πνπ ην παηδί πηζηεχεη φηη είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα επηηχρεη θαη πνπ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε θάηη πην ξεαιηζηηθφ θαη  

γ. ηελ θαλνληζηηθή θηινδνμία, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο σο πξνο ην ηη ζα πξέπεη λα επηδηψθεη θαη λα αλακέλεη ην παηδί.  

Σν θχξην ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε, είλαη φηη νη θηινδνμίεο γηα ηελ 

θαηάιεςε κηαο θνηλσληθήο ζέζεο είλαη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο θηινδνμίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εξγαζίαο κε βάζε ην πεξηερφκελν. Οη 

θηινδνμίεο δειαδή, αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη 

ιηγφηεξν ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ελφο αηφκνπ, πνπ νθείιεη λα ηα αλαθαιχςεη εληφο ηνπ. 

Πξέπεη λα θαηαλνήζεη πνηεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ αξέζνπλ θαη ηνλ 

επραξηζηνχλ. Κάπνηα απφ ηα ελδηαθέξνληα είλαη εκθαλή θαη άκεζα αλαγλσξίζηκα. 

Μπνξεί φκσο θάπνηα λα κελ είλαη εκθαλή θαη ζα πξέπεη έλα άηνκν λα ηα 

αλαθαιχςεη, έηζη ψζηε λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ην επάγγεικα πνπ ζα επηιέμεη. 

Κάζε άηνκν πξέπεη λα ηεξαξρήζεη, ηφζν ηα θαλεξά, φζν θαη ηα θξπθά ελδηαθέξνληά 

ηνπ αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο, θαη λα επηιέμεη απηά πνπ ζεσξεί 

ζεκαληηθά. 

 Οη Αμίεο 

Αμίεο είλαη φζα πξάγκαηα ζεσξνχκε ζεκαληηθά ζηε δσή καο. Απνηεινχλ  ηηο βαζηθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ, ηελ πεγή ησλ θηλήηξσλ, ηε βάζε γηα πξνζσπηθή 

ηθαλνπνίεζε. Οη αμίεο καο θηλεηνπνηνχλ λα αλαιάβνπκε ή λα απνθχγνπκε κηα 

δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο πνπ καο βνεζνχλ λα θάλνπκε 



επηινγέο. Ζ δηάθξηζε φκσο αλάκεζα ζηηο αμίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα δελ είλαη ζαθήο.  

Δλψ ηα ελδηαθέξνληα είλαη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. αζιεηηζκφο, καγεηξηθή, 

θεπνπξηθή) θαη ηα άηνκα πνπ ηηο αζθνχλ ληψζνπλ επραξίζηεζε, νη αμίεο είλαη πην 

ζεκειηψδεηο θαη θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο αξρέο: α. ληψζνπκε εθηίκεζε θαη 

πεξεθάληα γη’ απηέο, β. λα ηελ πξνηηκνχκε αλάκεζα ζε πνιιέο άιιεο ελαιιαθηηθέο, γ. 

λα γλσξίδνπκε ηηο επηπηψζεηο πνπ αθνινπζνχλ φηαλ εθθξάδνπκε κηα αμία, δ. λα ηελ 

επηιέγνπκε ειεχζεξα, ε. λα ελεξγνχκε ζχκθσλα κε απηήλ θαη ζη. λα ηελ 

επαλαιακβάλνπκε θαη λα ηελ ζεσξνχκε κέξνο ελφο πξνηχπνπ, πνπ ζα πξνζπαζνχκε 

λα πεηχρνπκε κέζα απφ ηε δξάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο (Σαζηφπνπινο, 2015). 

Οη αμίεο νξίδνληαη σο ελλνηνινγνπνηήζεηο ηνπ επηζπκεηνχ πνπ επηδξνχλ ζηελ 

επηινγή κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ ηξφπσλ πξάμεο, κεηαμχ ζθνπψλ θαη κέζσλ θαη 

επηδξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά επηινγήο ηνπ επαγγέικαηνο (Kluckhohn, 1951). Αμία 

είλαη κηα δηαξθνχζα πεπνίζεζε φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ή 

ηειηθή ππαξμηαθή θαηάζηαζε είλαη πξνζσπηθά ή θνηλσληθά πξνηηκφηεξε απφ κηα 

αληίζεηε. Έλα ζχζηεκα αμηψλ απνηειεί έλα δηαξθέο νξγαλσκέλν ζχλνιν 

πεπνηζήζεσλ αλαθνξηθά κε ηνπο επηζπκεηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ή ηειηθέο 

ππαξμηαθέο θαηαζηάζεηο. Οη αμίεο δηαθξίλνληαη απφ ηηο ζηάζεηο, γηαηί νη ζηάζεηο, 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε έλα αληηθείκελν ή θαηάζηαζε, 

ελψ νη αμίεο αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλεο αληηιήςεηο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

Αλαθέξνληαη ζε θάπνην επηζπκεηφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο πνπ νδεγεί ηηο πξάμεηο, ηηο 

ζηάζεηο θη ηηο θξίζεηο, πέξα απφ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο. 

Γηαθξίλνληαη επίζεο απφ ηηο αλάγθεο, ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηε γλσζηηθή 

αλαπαξάζηαζε ζε ππνθεηκεληθφ επίπεδν. Γειαδή νη αλάγθεο ππάξρνπλ αλεμάξηεηα 

απφ ην άηνκν, ε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο είλαη απηφ πνπ έρεη πξνζσπηθφ ζηνηρείν. νη 

αλάγθεο απαηηνχλ θάπνηα δξάζε αιά νη αμίεο είλαη απηέο πνπ ζα ππαγνξεχζνπλ πνηα 

δξάζε ζα επηιεγεί. Οη αμίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Rokeach (1973), κπνξνχλ λα 

εμεηαζηνχλ θαη σο αλεμάξηεηεο (αηηηψδεηο παξάγνληεο) θαη σο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο (απνηειέζκαηα). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εξγαζηαθέο αμίεο 

ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο ςπρνινγίαο πνπ νξίδνληαη σο:  

α. αληηθεηκεληθνί ζηφρνη πνπ επηδηψθεη θάπνηνο λα επηηχρεη πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη κηα αλάγθε, ηθαλνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα απνηεινχλ ηα παξάγσγα ή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο, ή απνηειέζκαηα πνπ νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ θαηά ηελ 

εξγαζηαθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα (Super, 1973).  



β. νη ηδηφηεηεο πνπ νη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ θαη επηδηψθνπλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο επηδίδνληαη ή ζηα αληηθείκελα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ή 

απνθηνχλ (Drummondetal., 1977).  

γ. νη ζηάζεηο ελφο αηφκνπ πξνο ηελ εξγαζία γεληθά θαη ε ζεκαζία πνπ έλα 

άηνκν πξνζδίδεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ξφιν (Wollacketal., 1971, Zedecketal., 1981). 

2.1.1. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή 

Με ηνλ φξν Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή ππνδειψλεηαη ε ζπκβνπιεπηηθή 

δηαδηθαζία πνπ έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο ζηελ αληηκεηψπηζε 

δεηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε (Brown&Brooks, 1991), ηελ επαγγεικαηηθή επηινγή ή ηα πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο ζην επάγγεικα (Isaacson&Brown, 1997). Ζ επαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή απνηειεί νπζηαζηηθά, κηα κνξθή παξέκβαζεο, κηαο ζθφπηκεο 

ελέξγεηαο πνπ ζηνρεχεη λα εληζρχζεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ή λα 

θαηαζηήζεη ην άηνκν ηθαλφ λα πάξεη απνηειεζκαηηθέο επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο 

(Spokane, 1991). Ζ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ 

επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

χκθσλα κε ηνλ Parsons (1909), ζηε ζσζηή επηινγή ελφο επαγγέικαηνο, εκπιέθνληαη 

ηξεηο παξάγνληεο: 

1. Ζ ζαθήο θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ, ησλ ηαιέλησλ, ησλ ηθαλνηήησλ, ησλ 

ελδηαθεξφλησλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ. 

2. Ζ γλψζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ζε δηάθνξα είδε εξγαζίαο. Σα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, νη απνιαβέο, νη επθαηξίεο θαη νη πξννπηηθέο ζε 

δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο. 

3. Ο νξζφο ζπζρεηηζκφο ησλ δχν απηψλ νκάδσλ παξαγφλησλ. Υξήζε ζσζηήο 

ζπιινγηζηηθήο αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ. 

Απηή ε πξνζέγγηζε βαζηδφηαλ ζηε κέηξεζε ησλ θιίζεσλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ πειάηε, κέζσ ηεο επίδνζεο ηεζη. Μεηά ηε κέηξεζε απηή, 

αθνινπζνχζαλ νη ππνδείμεηο ελφο «εηδηθνχ γηα ηα επαγγέικαηα ηα νπνία ηαίξηαδαλ 

ζηνλ πειάηε, ζε ζρέζε κε ηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα πνπ απαηηνχληαλ ζε απηά. 

Απηή ε δηαδηθαζία ηνπ «ηαηξηάζκαηνο ησλ ηαιέλησλ» (γλσζηή θαη σο πξνζέγγηζε 

«θάλε ηεζη θαη πεο») ήηαλ ε επηθξαηνχζα κέζνδνο αξσγήο πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δεηνχζαλ βνήζεηα γηα ζέκαηα ζηαδηνδξνκίαο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960. 



Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Parsons αλαπηχρζεθε ζε κηα επνρή θνηλσληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηηο Ζ.Π.Α. ζηηο αξρέο ηνπ 

1900, αιιά ηαηξηάδεη θαη κε ηελ θπξίαξρε επηζηεκνληθή ζθέςε ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε 

νπνία έδσζε έκθαζε ζην ινγηθφ ζεηηθηζκφ θαη ζηελ αληηθεηκεληθή κεζνδνινγία. Σν 

κνληέιν Parsons  πξνέηξεςε ηνπο επαγγεικαηίεο λα αληηθεηκελνπνηήζνπλ ηα 

ελδηαθέξνληα, ηηο αμίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλεο 

αμηνινγήζεηο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα θάλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο 

ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Δίλαη επίζεο ην κνληέιν πνπ θαζφξηζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηε ζχγρξνλε επαγγεικαηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή (Amundsonetall, 2008). 

Χο δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηε δφκεζε κηαο ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ 

ζπκβνχινπ θαη «πειάηε», ηελ αμηνιφγεζε ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ηελ παξαγσγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηελ επηινγή θαη ηελ 

εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ απηνγλσζία, ηε 

γλψζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ επαγγεικάησλ, ηελ επηινγή ελφο επαγγέικαηνο, ηελ 

εληζρπκέλε βεβαηφηεηα γηα κηα επαγγεικαηηθή επηινγή πνπ έγηλε πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ηελ επίιπζε επαγγεικαηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα λα επηηεπρζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ. Δηδηθφηεξα ε αλάγθε επίηεπμεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ θαη άιισλ ξφισλ ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαίλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ άπνςε φηη ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ε πξνζσπηθή 

ζπκβνπιεπηηθή ζρεηίδνληαη άκεζα (Nathan&Hill, 2006). 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζθνπνχο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη λα 

θαηαζηήζεη ην άηνκν ηθαλφ λα παίξλεη απνθάζεηο, ηθαλέο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Κη 

έλα απφ ηα θξηηήξηα σξίκαλζεο ηνπ αηφκνπ είλαη αθξηβψο, ε ηθαλφηεηά ηνπ ζην λα 

παίξλεη απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δσή ηνπ άκεζα ή έκκεζα. Έλα κεγάιν 

θεθάιαην ηφζν ζην πεδίν ηεο επαγγεικαηηθήο ςπρνινγίαο, φζν θαη ηεο 

πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, θαηέρνπλ νη απνθάζεηο, 

πνπ πξέπεη λα πάξεη έλα άηνκν, ηφζν γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ, αιιά γεληθφηεξα θαη 

γηα φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. ηε δηθή καο πεξίπησζε, ζα αλαθεξζνχκε ζηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο. 



Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ «πκβνπιεπηηθή θαη Πξνζαλαηνιηζκφο» 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο φςεηο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ελφο αηφκνπ, απνηειεί 

βαζηθή επηδίσμε θάζε ππεξεζίαο πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ, εηδηθά ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ ην άηνκν βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία 

αλαπξνζαλαηνιηζκνχ. Πνιινί ζεσξεηηθνί ηεο Δξγαζίαο εθηηκνχλ φηη ε έλλνηα ηεο 

κφληκεο απαζρφιεζεο ζε κηα εξγαζία ζηγά-ζηγά εμαθαλίδεηαη θαη έλα άηνκν ζα 

ρξεηάδεηαη λα αιιάδεη εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ αξθεηέο θνξέο ζηε δσή ηνπ. Γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο, νη εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη 

π.ρ. ν καζεηήο ζην ζρνιείν, ν άλεξγνο θ.ιπ. παξνπζηάδνπλ μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ θαη 

ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

2.1.2. Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ε ζεκαζία ηνπο 

Πνιινί άλζξσπνη απνθαζίδνπλ ηπραία ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη 

θαηαιήγνπλ ζηελ ηξαγηθή ζέζε λα ππεξεηνχλ έλα επάγγεικα πνπ δελ αγαπνχλ θαη 

δελ ηνπο πξνζθέξεη θακηά πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε. Όκσο ε ιήςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο απφθαζεο είλαη θξίζηκε, δηφηη απφ απηή ζα εμαξηεζεί ε δπλαηφηεηα 

γηα ηελ εχξεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο εξγαζίαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ παξζεί 

κηα απφθαζε ηπραία, αιιά λα είλαη πξντφλ ζνβαξήο ζθέςεο, δηεξεχλεζεο, ζπιινγήο, 

ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα 

αλαθαιχςεη ηηο εζψηεξεο επηζπκίεο θαη ελδηαθέξνληά ηνπ, αιιά θαη λα πάξεη ηηο 

θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ην ηφζν ζνβαξφ δήηεκα, πνπ είλαη ην επάγγεικα πνπ ζα 

επηιέμεη λα ππεξεηεί ζηε δσή ηνπ (Σαζηφπνπινο, 2015). 

Οη εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο απνθάζεηο θαηά πξψηνλ, κπνξεί λα είλαη 

απνθάζεηο «πξνο εαπηφλ» (απνθάζεηο εαπηνδξάζεο), φηαλ ιακβάλνληαη απφ ην ίδην 

ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ή κπνξεί λα είλαη απνθάζεηο «πξνο άιινπο» (απνθάζεηο 

εηεξνδξάζεο), φηαλ ιακβάλνληαη απφ θάπνηνπο γηα άιινπο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 

έλαο καζεηήο επηζπκεί λα γίλεη κεραληθφο, πξφθεηηαη γηα εαπηνδξάζε, ελψ φηαλ ν 

καζεηήο απηφο δελ γίλεηαη δεθηφο ζην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα ιφγσ 

κνλάδσλ εηζαγσγήο, ηφηε πξφθεηηαη γηα απφθαζε εηεξνδξάζεο. 

Ο VanderLinden (1985) δηαθξίλεη ηηο εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο 

απνθάζεηο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Απνθάζεηο επηινγήο (selectiondecisions) κεηαμχ 

ππνςεθίσλ (π.ρ. έλαο ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα πάξεη 

κέξνο ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;). Οη απνθάζεηο απηέο ιακβάλνληαη πξηλ απφ 

κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηα λα δψζνπλ ιχζε ζην παιηφηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν 



πξφβιεκα πνπ απαηηεί ιχζε πξνθεηκέλνπ γηα ζπκκεηνρή ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία.  

1. Απνθάζεηο πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ (masterydecisions), πνπ ιακβάλνληαη 

κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ή ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, (π.ρ. 

έρνπλ νη καζεηέο εμαζθαιίζεη ηελ σθέιεηα πνπ πξνβιεπφηαλ ζην πξφγξακκα απηφ;). 

2. Απνθάζεηο έληαμεο ή ηνπνζέηεζεο (placementdecisions) ζε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ή ηάμε θαη  

3. Απνθάζεηο ηαμηλφκεζεο (classificationdecisions) (Γεκεηξφπνπινο, 2003). 

Μέζα ζηηο πνιιέο ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα πάξεη έλα άηνκν είλαη 

θαη νη εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο ηνπ απνθάζεηο. Δίλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο ζπνπδέο πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ζην κειινληηθφ επάγγεικα ή ζηηο κειινληηθέο 

ηνπ εξγαζίεο. Δηδηθά νη πξψηεο απνθάζεηο, φζν αθφκα ην άηνκν θνηηεί ζην ζρνιείν, 

είλαη ζεκαίλνπζαο αμίαο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο (Hoppock 1976, 

Isaacson&Brown 1993, Brown&Brooks 1991): 

1. Απφ ηηο απνθάζεηο απηέο ζα εμαξηεζεί θαηά πφζν ην άηνκν ζα είλαη εχθνιν ζην 

κέιινλ λα απαζρνιεζεί επαγγεικαηηθά. Τπάξρνπλ πνιιά επαγγέικαηα ζηα νπνία ε 

απαζρφιεζε είλαη αβέβαηε, ηδηαίηεξα ζην ζεκεξηλφ ζηάδην ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

θαη νηθνλνκηθήο δηακφξθσζεο. Τπάξρνπλ άιια επαγγέικαηα πνπ εμαθαλίδνληαη 

απξνζδφθεηα, ελψ ζηε ζέζε ηνπο εκθαλίδνληαη άιια. Τπάξρνπλ ηνκείο εξγαζίαο 

ζηνπο νπνίνπο ε αλεξγία αθφκα θαη ηνπ εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θηάλεη 

ζην 80%, φπσο ππάξρνπλ άιινη, ζηνπο νπνίνπο ε αλεξγία θαη ηνπ αλεηδίθεπηνπ 

βξίζθεηαη ζε κεδεληθά επίπεδα. Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο θαηαζηάζεηο 

ππναπαζρφιεζεο, ππεξαπαζρφιεζεο θαη εηεξναπαζρφιεζεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα, ε θαηάζηαζε απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζε θάζε ζηηγκή ηεο 

δσήο ηνπ, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο. 

2. Απφ ηηο απνθάζεηο απηέο, ζα εμαξηεζεί θαηά κεγάιν κέξνο ν βαζκφο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρίαο ή απνηπρίαο ηνπ αηφκνπ. Δίλαη πνιινί νη 

παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία. Έλαο απφ ηνπο 

ζνβαξφηεξνπο, είλαη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη ην άηνκν. 

Δπηιέγνληαο κηα θαηεχζπλζε ζηελ νπνία αμηνπνηνχληαη νη ηθαλφηεηέο ηνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη αδπλακίεο εμνπδεηεξψλνληαη ή έζησ δελ έρνπλ αξλεηηθή επηξξνή, ην 

άηνκν απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηνπ. 



3. Απφ ηηο απνθάζεηο απηέο ζα θαζνξηζηεί αλ ην άηνκν ζα αγαπήζεη ή ζα κηζήζεη ηελ 

θάζε εξγαζία ηνπ, ίζσο ηελ εξγαζία γεληθφηεξα. Αλ ε επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε 

πνπ ην άηνκν πξνηίκεζε ή αλαγθάζηεθε λα αθνινπζήζεη δελ ηαηξηάδεη κε ηα αηνκηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνζσπηθέο ηνπ θηινδνμίεο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ηηο αμίεο 

ηνπ, είλαη κάιινλ απίζαλν λα βηψζεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, έλα ζεκαληηθφηαην 

ζηνηρείν ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ. 

4. Ζ πξψηε επηινγή εθπαηδεπηηθήο-επαγγεικαηηθήο θαηεχζπλζεο, είλαη ζηελ νπζία 

επηινγή ηξφπνπ δσήο. Ο ηφπνο πνπ ζα δήζεη έλα άηνκν, ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ, νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ην είδνο νηθνγέλεηαο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη, ην πφζν ζπρλά ζα κεηαθηλείηαη, ην πφζν ζπρλά ζα απνπζηάδεη απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηφζα άιια, είλαη φια ζπλάξηεζε απηψλ ησλ απνθάζεσλ. Αθφκα 

θαη ε ςπρηθή θαη θπζηθή ηνπ πγεία κπνξεί λα επεξεαζηνχλ έληνλα απφ απηέο ηηο 

απνθάζεηο. 

5. Όιεο νη επηκέξνπο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ έρνπλ απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε 

ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ζα αμηνπνηήζεη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. 

Δπίζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ απηψλ εμαξηάηαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ην 

πνζνζηφ ππναπαζρφιεζεο, ππεξαπαζρφιεζεο ή εηεξναπαζρφιεζεο, ε θνηλσληθή 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ε θαηαλνκή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα λα πιεζηάζνπλ φια 

απηά ζε έλα νξζνινγηζηηθφ επίπεδν, απαηηείηαη έλα νξζνινγηζηηθφ ζχλνιν επηκέξνπο 

απνθάζεσλ. 

6. Απφ απηέο ηηο απνθάζεηο επίζεο, εμαξηάηαη ην επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζην νπνίν 

ζα  θηλείηαη ην άηνκν κέζα ζε θάπνηα επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε ή κέζα ζε θάπνηα 

«εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο», αλ δειαδή ζα εμειίζζεηαη θαηαθφξπθα ή απιψο ζα 

θηλείηαη νξηδφληηα. Σφζν ζηηο εμσηεξηθέο, φζν θαη ζηηο εζσηεξηθέο αγνξέο εξγαζίαο, 

ηα επίπεδα ζηα νπνία θαηαηάζζεηαη θαη θηλείηαη ην εξγαζηαθφ δπλακηθφ είλαη: 1. Σνπ 

επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, επίπεδν γηα ην νπνίν απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 

παλεπηζηεκηαθή ζηάζκε πξνεηνηκαζίαο, 2. Σνπ ηερληθνχ δπλακηθνχ, επίπεδν γηα ην 

νπνίν απαηηείηαη νπσζδήπνηε αλψηεξε ζηάζκε πξνεηνηκαζίαο, 3. Σνπ εηδηθεπκέλνπ 

δπλακηθνχ, επίπεδν γηα ην νπνίν απαηηείηαη πξνεηνηκαζία εμεηδίθεπζεο, πνπ πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ζε αθξίβεηα εθηέιεζεο, θαη 4. Σνπ 

αλεηδίθεπηνπ δπλακηθνχ, ζην νπνίν, θάζε πξνεηνηκαζία είλαη επηζπκεηή, αιιά φρη 

απαξαίηεηε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Πνιιέο θνξέο αλάκεζα ζηα δχν 

ηειεπηαία επίπεδα, ηνπνζεηείηαη θαη έλα πέκπην, απηφ ηνπ εκη-εηδηθεπκέλνπ 



δπλακηθνχ, γηα ην νπνίν ην απαηηνχκελν επίπεδν πξνεηνηκαζίαο πνηθίιεη θαηά 

πεξίπησζε. 

Καηαιήγνληαο, ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή δίλεη έκθαζε ζε κηα ηζφβηα 

θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Οξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλαο ζχκβνπινο 

ζπλεξγάδεηαη κε ζπκβνπιεπνκέλνπο/ζπνπδαζηέο γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα 

απνζαθελίζνπλ, πξνζδηνξίζνπλ θαη εθαξκφζνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία 

ηνπο θαζψο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο. Ζ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

εμεηάδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο εξγαζίαο κε άιινπο ξφινπο ζηε δσή. 

Ο NCDA παξέρεη θαηεπζχλζεηο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

αζρνινχληαη ζπλήζσο νη ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη 

εμήο: 

 πλεξγαζία ζηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ 

αμηνινγήζεσλ κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπκβνπιεπφκελνπο λα 

μεθαζαξίζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο (αμίεο, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο θ.ά.). 

 Παξφηξπλζε γηα δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηελ εκπεηξία 

(επίζθεςε ζην ρψξν εξγαζίαο, πξαθηηθή άζθεζε θαη ζπλεληεχμεηο γηα ιήςε 

επαγγεικαηηθψλ πιεξνθνξηψλ). 

 Υξήζε ζπζηεκάησλ ζρεδηαζκνχ ζηαδηνδξνκίαο θαη επαγγεικαηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ 

εξγαζηαθφ θφζκν. 

 Παξνρή επθαηξηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ιήςεο απφθαζεο. 

 Τπνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο. 

 Γηδαζθαιία ηερληθψλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο, δεμηνηήησλ γηα ηε ζπλέληεπμε 

θαη βνήζεηα ζηε ζχληαμε ηνπ βηνγξαθηθνχ. 

 Τπνζηήξημε ζηελ επίιπζε πηζαλψλ πξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, κέζσ αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ. 

 Τπνζηήξημε ζηελ θαηαλφεζε ηεο ελζσκάησζεο, ζπζρεηηζκνχ 

αιιειεπίδξαζεο ησλ εξγαζηαθψλ θαη άιισλ ξφισλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. 



 Παξνρή ππνζηήξημεο ζε άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ εξγαζηαθφ ζηξεο, 

απψιεηα εξγαζίαο, ή αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο (Amundsonetall, 2008). 

2.1.3. Ο ύκβνπινο επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

ηνλ επξσπατθφ ρψξν ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ζπκβνχισλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ή θαη ηνπο 

ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ ζπκβνχισλ. ε θάπνηεο ρψξεο νη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη 

έρνπλ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, είηε πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζπνπδψλ π.ρ. ζηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, είηε κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ, π.ρ. ζηελ Ηξιαλδία, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη πεξαηηέξσ επηκφξθσζε, αλάινγα κε ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο ησλ 

ζπκβνχισλ. ε άιιεο ρψξεο ε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

απαζρνινχληαη νη ζχκβνπινη θαη γίλεηαη ζε ελδνυπεξεζηαθφ επίπεδν κε ηε κνξθή ηεο 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, π.ρ. ζηε Γαλία θαη ζηελ Οιιαλδία. Δπηπιένλ, νη ζχκβνπινη 

κπνξεί λα εθπαηδεχνληαη ζε εηήζηα εηδηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνληαη απφ ηα 

παλεπηζηήκηα, π.ρ. ζηελ Αγγιία ή ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 1998-2000 ή αθφκα 

θαη ζε βξαρείαο δηάξθεηαο ζεκηλάξηα. 

Οη ζχκβνπινη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ζπρλά αληηκεησπίδνπλ κηα ζεηξά 

πξνθιήζεσλ, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ αζθψληαο ην έξγν ηνπο θαη 

είλαη πεξηεθηηθά νη εμήο: 

1. Γηαρείξηζε ησλ νξίσλ κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο 

πξνζσπηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εμάζθεζεο. 

2. Παξαπνκπή ηνπ πειάηε γηα εθηελέζηεξε ή ελαιιαθηηθή ππνζηήξημε. 

3. Αληαπφθξηζε ζηελ πίεζε γηα παξνρή ζπκβνπιψλ. 

4. Αληηκεηψπηζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ πειάηε. 

5. Δξγαζία κε ζεκαληηθνχο άιινπο. 

6. Απνηειεζκαηηθή εξγαζία κε πειάηεο απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο, κε ηξφπν πνπ λα 

ζέβεηαη ηηο δηαθνξέο, αιιά λα κελ ελδπλακψλεη ηα ζηεξεφηππα. 

Καηαιήγνληαο, ζα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ θαη ζηα 

ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη απηφο λα εζηηάδεη επηηειψληαο ην έξγν ηνπ: 

 Να είλαη πξφζπκνο λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο ηνπ λα πξνζδηνξίζνπλ εθείλα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο θαηαβάιινπλ 

 Να είλαη επέιηθηνο αλάκεζα ζηελ αλάγθε ησλ πειαηψλ ηνπ λα ζπδεηήζνπλ 

άιπηα πξνζσπηθά ηνπο δεηήκαηα θαη ζηελ αλάγθε ηνπο λα βξνπλ δνπιεηά 



 Να είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα πξνζθέξεη «πξνπφλεζε αλάπηπμεο», ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηελ «πξνπφλεζε ζηαδηνδξνκίαο», φηαλ νη πειάηεο έρνπλ 

θαζνξίζεη ζαθείο ζηφρνπο ζηαδηνδξνκίαο 

 Να εξγαζηεί ζθιεξά, πξνθεηκέλνπ νη απνθάζεηο ησλ πειαηψλ λα είλαη 

απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπο. Γηα λα ην επηηχρεη, πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 

 Να ρξεζηκνπνηεί έλα ζπκβφιαην «φξσλ επηρείξεζεο», γηα λα ππνγξακκίζεη 

ηελ επζχλε ηνπ πειάηε λα πξνζέξρεηαη ζηηο θαλνληζκέλεο ζπλαληήζεηο 

 Να είλαη πξνζεθηηθφο ψζηε λα παξαηεξεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θξχβνληαη 

πίζσ απφ ηελ «αληίζηαζε» ηνπ πειάηε ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

 Να ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη «ζεκαληηθνί άιινη» 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

 Να ακθηζβεηεί ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρεη γηα φινπο ηνπο πειάηεο, αιιά 

ηδηαίηεξα φηαλ εξγάδεηαη κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο αμίεο, 

πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο δσήο απφ ηε δηθή ηνπ 

 Να βεβαησζεί φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο, φρη κφλν φηη ηηο γλσξίδεη 

 Να είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηα ελαιιαθηηθά πξφηππα ζηαδηνδξνκίαο 

Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα 

έλαο ζχκβνπινο, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, κείδνλνο ζεκαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Osipow θαη Fitzerald 

(1996), ν χκβνπινο εμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

πξνβιεκάησλ, νθείιεη λα πξνβιέπεη, πξνιακβάλεη, δηαπαηδαγσγεί, αμηνινγεί (θαη 

αμηνινγείηαη) θαη παξεκβαίλεη. Γειαδή θαιείηαη λα αλαιάβεη έλα πνιχπιεπξν 

παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν. 

 



2.1.4. Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ Δθπαίδεπζε 

ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ν ζεζκφο πκβνπιεπηηθή-Πξνζαλαηνιηζκφο εθαξκφδεηαη 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε σο ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο 

(.Δ.Π.). Οπζηαζηηθά, δφζεθε έκθαζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε ηνπ ζεζκνχ απφ 

ην 1997, κε ηελ ίδξπζε ησλ Κέληξσλ πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

(ΚΔ.Τ.Π.) θαη ησλ γξαθείσλ .Δ.Π., θαζψο θαη κε ηελ επηκφξθσζε, ζε 

κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ησλ ππεπζχλσλ .Δ.Π. θαη ησλ θαζεγεηψλ ζπκβνχισλ. 

Ο ρνιηθφο Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηνπ καζεηέο ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπο αλάπηπμε θαη απηνγλσζία, λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηελ αλαδήηεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο 

σξηκφηεηαο θαη ζην λα ηνπο πξνεηνηκάζεη γηα ηε κεηάβαζε πξνο ηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο. Ο .Δ.Π. ζήκεξα ζηελ Διιάδα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ζρνιεία 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηα γξαθεία .Δ.Π. πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νξηζκέλα 

ζρνιεία θαη ζηα Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ηα νπνία εδξεχνπλ 

ζε λνκνχο ηεο ρψξαο. ηα ΚΔ.Τ.Π. παξέρνληαη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

πξνζαλαηνιηζκνχ φρη κφλν ζε καζεηέο, αιιά γεληθφηεξα ζε λένπο έσο ησλ 25 εηψλ, 

θαζψο θαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ θαζεγεηψλ θαη γνλέσλ. 

ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ εθαξκφδεηαη ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο, ελψ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηα Αλψηαηα θαη Σερλνινγηθά 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κέζσ ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο πνπδψλ θαη 

ηαδηνδξνκίαο, ηα νπνία ηδξχζεθαλ ην 1996. ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο ε παξνρή 

ππεξεζηψλ έρεη θπξίσο πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη επηθεληξψλεηαη, πξνο ην παξφλ, 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο, ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην 

εμσηεξηθφ, ηηο ππάξρνπζεο ππνηξνθίεο ή άιιεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θ.ιπ. Χζηφζν, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρεη εηδηθφ πξνζσπηθφ, παξέρνληαη θαη ππεξεζίεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο θνηηεηέο. 

ην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο, ε εθαξκνγή ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ 



Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Ο Ο.Α.Δ.Γ. νξγάλσζε απφ ην 

1971 έσο ην 1983 ηξία πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζπκβνχισλ, νη νπνίνη 

απνξξνθήζεθαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.  Ο Ο.Α.Δ.Γ. παξέρεη 

ππεξεζία θαηά βάζε ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε 

θαη εχξεζε εξγαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο δηαδηθαζίεο 

πιεξνθφξεζεο, αμηνιφγεζεο, ζπλεληεχμεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ (Γεκεηξφπνπινο, 

1998). Οη ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

παξνρή βνήζεηαο γηα έληαμε ή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Κάπνηαο κνξθήο ππεξεζίαο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο πξνζθέξνληαη 

θαη απφ δηάθνξα ππνπξγεία, δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ηνπο 

θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Πάλησο νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θνξείο, δελ είλαη ζηειερσκέλνη κε 

επηζηήκνλεο εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, αιιά νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ζέκαηα 

επαγγεικαηηθήο επηινγήο, έληαμεο θαη ζηαδηνδξνκίαο παξέρνληαη απφ επηζηήκνλεο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. 

Οη ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ 

ζεσξνχληαη ζήκεξα φιν θαη πην απαξαίηεηεο ζην κέζν πνιίηε. Γη’ απηφ νη δηάθνξνη 

δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο ρψξνπο ηνπο, άιινηε σο κηα πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο θαη άιινηε σο κέζν πξνζέιθπζεο πειαηψλ. 

Σέινο, δηάθνξα ηδησηηθά γξαθεία ή θέληξα ζπκβνπιεπηηθήο θαη 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ παξέρνπλ ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, απεπζπλφκελα είηε ζε άηνκα είηε ζε επηρεηξήζεηο. Πάλησο απηνί νη 

θνξείο ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνδηαγξαθέο, ρσξίο θαλέλα έιεγρν, αθνχ δελ 

ππάξρεη ζηε ρψξα καο ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνπζία ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ 

πξνζφλησλ ησλ ιεηηνπξγψλ ζπκβνπιεπηηθήο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ (Nathan&Hill, 

2006). 

 

 



2.1.5. Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή ζε Οξγαληζκνύο 

ηε ζχγρξνλε επνρή, νη εξγνδφηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, έρνπλ κεηψζεη δξακαηηθά 

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ νπ πξνζιακβάλνπλ. Ζ ηάζε απηή είλαη απνηέιεζκα 

δηάθνξσλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπσο ηα ζηελφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο ζηηο 

επηρεηξήζεηο, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ηνπηθέο θαη παγθφζκηεο αγνξέο, ηα 

δηαξθψο εμειηζζφκελα ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο θαη ε 

αλάζεζε ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ππεξεζηψλ πνπ πξνεγνπκέλσο πξνζθέξνληαλ 

κέζα ζηελ εηαηξία. Απηνί νη ζπξξηθλσκέλνη νξγαληζκνί, ρσξίο θαζφινπ πιενλάδνληεο 

πφξνπο, πξέπεη λα μερσξίζνπλ ηνπο θαιχηεξνπο απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπο θαη 

λα θξαηήζνπλ ηνπο πην πνιχηηκνπο εξγαδφκελνπο. 

ε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά, φπνπ ε αγνξαζηηθή αμία επεξεάδεηαη απφ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ επελδπηψλ, ε «θήκε γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο», 

έρεη κεγάιε ζεκαζία, αθνχ νη εξγνδφηεο πξνζπαζνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ νκαιή 

έμνδν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, κε ηνλ πην αλψδπλν ηξφπν. 

Δπίζεο, νη εξγνδφηεο ελζαξξχλνπλ ηελ απηνδηαρείξηζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο, ππνλνψληαο φηη αλακέλνπλ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπο λα ζθέθηνληαη 

θαη λα ελεξγνχλ νη ίδηνη γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο κέιινληνο. Οη εηήζηεο έξεπλεο εξγαδνκέλσλ απνθαιχπηνπλ 

ζπρλά φηη πηζηεχνπλ πσο ν νξγαληζκφο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη δελ ηνπο βνεζά ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο απηή. Ίζσο γη’ απηφ ινηπφλ, νη εξγνδφηεο άξρηζαλ λα 

αληαπνθξίλνληαη, πξνζθέξνληαο ζην πξνζσπηθφ ηνπο ηα θαηάιιεια κέζα, φπσο 

ππεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο θαη 

επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε. Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα ζπαζκσδηθή αληίδξαζε ζηελ 

θξηηηθή πνπ ηνπο γίλεηαη ζηηο έξεπλεο εξγαδνκέλσλ ή λα απνηειεί κέξνο ελφο 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο. 

ε πεξηφδνπο πνπ ε αγνξά εξγαζίαο βξίζθεηαη ζε άλνδν, ην πξνζσπηθφ πνπ 

είλαη πην πηζαλφ λα απνρσξήζεη απφ κηα επηρείξεζε είλαη απηφ κε ηε κεγαιχηεξε 

απηνπεπνίζεζε θαη ηελ πςειφηεξε αμία ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Γεδνκέλνπ φηη νη 

εξγνδφηεο απαηηνχλ ππαιιήινπο κε θίλεηξα, απηνθαζνδεγνχκελνπο θαη 

παξαγσγηθνχο, νη νπνίνη δελ ζα πξνζρσξήζνπλ ζε έλαλ αληαγσληζηή, ε χπαξμε 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζεσξείηαη –εηδηθά ζηηο κέξεο 

καο- φιν θαη πην απαξαίηεηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζηειέρε 



δηαθφξσλ ζέζεσλ θαη βαζκίδσλ επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο 

δεμηφηεηεο γηα λα πξνζθέξνπλ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή. 

Οη εξγνδφηεο πξνζθέξνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

1. Δξγαζηήξηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο (π.ρ. γηα φζνπο αληηκεησπίδνπλ 

πηζαλή απψιεηα εξγαζίαο, ιφγσ αλαδηνξγάλσζεο ηνπ εξγνδνηηθνχ ηνπο θνξέα, φπσο 

θαη γηα εθείλνπο πνπ ζθέθηνληαη κηα αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο ή εξγαζίαο). 

2. Αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή/πξνπφλεζε κε ζχκβνπιν ηνπ εξγνδνηηθνχ θνξέα ή κε 

εμσηεξηθφ ζχκβνπιν. 

3. Τπνζηήξημε απφ κέληνξα. 

4. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο θελέο ζέζεηο ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηνπηθνχ ειεθηξνληθνχ 

δηθηχνπ. 

5. Δξγαιεία ζηαδηνδξνκίαο θαη απηναλάιπζεο ζε ηνπηθφ ειεθηξνληθφ δίθηπν. 

6. ρεδηαζκφ πξναγσγψλ ζηελ επηρείξεζε. 

7. Τπνζηήξημε ηνπνζέηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαη 

αλαξσηηνχληαη πνηα πξέπεη λα είλαη ηα επφκελα βήκαηά ηνπο. 

8. Δξγαζηήξηα γηα επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηα νπνία πξνζθέξνληαη 

γηα πηζαλά αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, γπλαίθεο, απνθνίηνπο θαη εξγαδφκελνπο πνπ 

βξίζθνληαη κπξνζηά ζε θξίζηκεο απνθάζεηο. 

9. Δμσηεξηθά εξγαζηήξηα ζηαδηνδξνκίαο γηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ 

επηζπκνχλ λα επαλεμεηάζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη λα 

ζρεδηάζνπλ ηελ επφκελε θάζε (Nathan&Hill, 2006). 

Όια ηα παξαπάλσ, κπνξνχλ λα έρνπλ ηηο εμήο ζπλέπεηεο ζηνπο αθφινπζνπο 

ηνκείο: 

1. Μειινληηθή επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε 

2. Απηνγλσζία 

3. Πιεξνθφξεζε γηα αμίεο 

4. Θεηηθφ ζπλαίζζεκα 

5. Αιιαγή εξγαζίαο 

6. Γεμηφηεηεο ζηαδηνδξνκίαο 

7. Παξακνλή ζηελ ίδηα εξγαζία 

 



2.1.6. Δπάγγεικα θαη ζηαδηνδξνκία ζηε κέζε ελήιηθε πεξίνδν 

Ζ πεξίνδνο απηή ηεο δσήο ζεκαηνδνηείηαη, φζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία θαη ηε 

ζηαδηνδξνκία, απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά: ην πξψην είλαη φηη ην άηνκν θηάλεη ζηελ 

θνξχθσζε ηεο επηηπρίαο ζηελ εξγαζία θαη ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη επηδεηθλχεη 

ηε κεγαιχηεξε δπλαηή παξαγσγηθφηεηα. Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 

άηνκν επηδίδεηαη θαη ζε ειεχζεξεο ελαζρνιήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Ο ελήιηθαο  δελ 

αηζζάλεηαη πιένλ φηη πξέπεη λα απνδείμεη ηελ αμία ηνπ ζηε δνπιεηά θαη αξρίδεη λα 

απνδίδεη φιν θαη κεγαιχηεξε αμία ζηε ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ θνηλφηεηα 

θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Γηα κηα ζεκαληηθή κεξίδα εξγαδνκέλσλ κέζεο 

ελήιηθεο δσήο, ε επαγγεικαηηθή επηηπρία γίλεηαη ιηγφηεξν δειεαζηηθή απφ φ,ηη ζηελ 

λεψηεξε ειηθία (Simonton, 1997). ην ζηάδην απηφ έρνπκε κηα αιιαγή θηλήηξσλ 

φζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε θαη ηε ζηαδηνδξνκία, πξάγκα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Δλψ ν λεψηεξνο ελήιηθαο ελδηαθέξεηαη γηα 

αθεξεκέλα θαη κειινληηθά δεηήκαηα (π.ρ. επθαηξίεο εμέιημεο), ν κεζήιηθαο 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ζέκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, 

φπσο απνδνρέο, εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, άδεηεο θ.ιπ. (Hattery, 2000). Ζ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε δνπιεηά ίζσο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ παξαδνρή φηη έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο λα 

αιιάμνπλ εξγαζία θαη φηη απηή πνπ έρνπλ είλαη ε θαιχηεξε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ειπίδνπλ (Tangri&Mednick, 2003).  Όκσο ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα, έρνπλ 

ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο θάπνηα δεηήκαηα/πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε αιιαγή 

ζηαδηνδξνκίαο,  ε αλεξγία θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε: 

Αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα αιιάδνπλ 

ζηαδηνδξνκία ζηε κέζε ειηθία είλαη πνηθίινη θαη κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν 

γεληθέο θαηεγνξίεο: απφ ην έλα κέξνο, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ αηζζάλνληαη φηη ην 

επάγγεικά ηνπο δελ ηνπο πξνζθέξεη αξθεηέο πξνθιήζεηο, έρεη γίλεη ξνπηίλα, ή φηη έρεη 

αιιάμεη ηφζν πνιχ πνπ δελ ηνπο πξνζθέξεη πιένλ θακηά ηθαλνπνίεζε. Άιινη πάιη, 

είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε φ,ηη έρνπλ επηηχρεη θαη ζέινπλ λα θάλνπλ κηα θαηλνχξγηα 

αξρή. Σέινο, ζε νξηζκέλνπο δελ αξέζεη λα ζθέπηνληαη φηη ζα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα 

γηα φιε ηελ ππφινηπε δσή ηνπο. Όινη νη παξαπάλσ ιφγνη είλαη πξνζσπηθνί θαη 

εθνχζηνη, κε ηελ έλλνηα φηη εκπιέθνπλ, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, έλαλ βαζκφ 

αηνκηθήο επηινγήο. 

Χζηφζν, έλα κεγάιν κέξνο κεζειίθσλ αιιάδνπλ εξγαζία δηφηη 

ππνρξεψλνληαη λα ην θάλνπλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, π.ρ. δηφηη ράλνπλ ηελ κέρξη 



ηψξα δνπιεηά ηνπο, ή δηφηη ηνπο δεηήζεθε λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξεο 

απνδνρέο ή δηφηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη επηθέξεη αιιαγέο ζηηο νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ. Όινη απηνί νη ιφγνη αιιαγήο ζηαδηνδξνκίαο είλαη 

αληηθεηκεληθνί θαη αθνχζηνη, επηβάιινληαη απφ ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

δελ ππαγνξεχνληαη απφ πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο/επηινγέο. 

Οη ζπλέπεηεο αιιαγήο ηεο ζηαδηνδξνκίαο είλαη πνηθίιεο, κπνξνχλ κάιηζηα, λα 

είλαη ζεηηθέο θαη αλαδσνγνλεηηθέο, πξάγκα πνπ ηζρχεη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε 

ηεο εθνχζηαο κεηαθίλεζεο πξνο έλα επάγγεικα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ κεζήιηθα π.ρ. 

εάλ ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα βξεη ζηελ λέα εξγαζία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, ή εάλ ζεσξεζεί αξράξηνο ζηε λέα ηνπ εξγαζία ή εάλ δελ ληψζεη 

άλεηα αλάκεζα ζε λεψηεξνπο ζπλαδέιθνπο θαη επεξεαζηεί ε απηνεθηίκεζε, ην 

απηνζπλαίζζεκα θαη νη δηαπξνζσπηθέο εξγαζηαθέο ηνπο ζρέζεηο. 

Αλεξγία. Αλ ε αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο έρεη θάπνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο –

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ- ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο, ρσξίο πξννπηηθέο άκεζεο 

απαζρφιεζεο, είλαη πνιχ ζθιεξφηεξε πξαγκαηηθφηεηα ζηε κέζε ελήιηθε δσή. Ζ 

αλεξγία, πέξαλ ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, έρεη νιέζξηεο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηνλ κεζήιηθα. Οξηζκέλα απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ είλαη 

άγρνο, θαηάζιηςε, εξηζηηθφηεηα, ρακειή απηνεθηίκεζε, έιιεηςε ζπγθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο θ.ιπ. χκθσλα κε έξεπλεο, κε ην θιέγνλ ζέκα ηεο αλεξγίαο ζπλδένληαη 

κεηαμχ άιισλ, θαη δπζάξεζηα θνηλσληθά θαηλφκελα απηνθηνληψλ θαη εηζαγσγψλ ζε 

ςπρηαηξηθέο θιηληθέο (Inoueetal., 2006). Οη κεζήιηθεο πνπ ράλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, 

ζπλήζσο κέλνπλ άλεξγνη γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ φηη νη λεψηεξνη εξγαδφκελνη 

θαη έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο λα βξνπλ ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία φζν κεγαιψλνπλ. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη νη εξγνδφηεο είλαη αξλεηηθά θείκελνη πξνο ηνπο 

ππνςεθίνπο κέζεο ειηθίαο, παξφηη νη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη κεζήιηθεο 

εξγαδφκελνη απνπζηάδνπλ ιηγφηεξν απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη επίζεο παξακέλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηνη 

(Connor, 1992). 

Σειηθά, ε αλεξγία ζηε κέζε ελήιηθε δσή, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο 

νξηζηηθήο απψιεηαο ηεο δνπιεηάο, θαζηζηά ην άηνκν απαηζηφδνμν, θπληθφ θαη 

εμαξηεκέλν απφ ηνπο άιινπο. Γειαδή αιιάδεη ξηδηθά ηηο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ 

απέλαληη ζηε δσή (Water&Moore, 2002). 



Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Αθφκα θη αλ ν κεζήιηθαο δελ αλαγθαζηεί λα 

αιιάμεη επάγγεικα ή –αθφκα ρεηξφηεξα- δελ κείλεη άλεξγνο, ππάξρεη έλαο 

πξαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δνπιεηά ηνπ, ην ζχλδξνκν ηεο 

εμνπζέλσζεο. Σν ζχλδξνκν απηφ εκθαλίδεηαη φηαλ ν εξγαδφκελνο βηψλεη έιιεηςε 

ηθαλνπνίεζεο, δηάιπζε ςεπδαηζζήζεσλ θαη καηαίσζε. Παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε 

επαγγέικαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ βνήζεηα ζε άιινπο θαη πιήηηεη ζπρλά φζνπο είραλ 

ηα πεξηζζφηεξα θίλεηξα ζηελ αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Ζ ππφζεζε εδψ είλαη φηη 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ κηθξέο κφλν παξεκβάζεηο ζε ηεξάζηηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο ε έλδεηα θαη ε πνηφηεηα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη απνγνήηεπζε ζηα άηνκα απηά θαη λα κεηψζεη ην εζηθφ ηνπο 

(Bakker&Heuven, 2006). Ζ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αηζζήκαηα θπληζκνχ, αδηαθνξίαο, έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη 

απαηζηνδνμία (Lock, 1992). Ζ αληηκεηψπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη 

κηα δχζθνιε επηρείξεζε θαη ρξήδεη θαη απηή, φπσο θαη φιεο νη πξναλαθεξφκελεο 

επαγγεικαηηθέο πεξηπηψζεηο, ηε κέξηκλα ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. 

Γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ φηη νη εθπαηδεπηηθέο-επαγγεικαηηθέο 

απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθέο. Γη’ απηφ θαη ε επζχλε ηνπ 

ζεζκνχ «πκβνπιεπηηθή-Πξνζαλαηνιηζκφο» γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξε 

(Γεκεηξφπνπινο, 2003). ην πιαίζην ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ πκβνπιεπηηθήο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο ηαδηνδξνκίαο ή πκβνπιεπηηθήο 

θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, έρεη ζήκεξα αλαγλσξηζηεί ζε δηεζλέο 

επίπεδν ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν ζεζκφο Τ.Δ.Π. ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεκαηνδνηεί ηηο επζχλεο, ηφζν ζε επίπεδν ράξαμεο πνιηηηθήο γηα ην ζεζκφ φζν θαη ζε 

επίπεδν παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο είλαη κηα 

δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα βνεζεζεί ην άηνκν κέζα απφ κηα αλαπηπμηαθή ζπκβνπιεπηηθή 

πξνζέγγηζε λα θαηαλνήζεη φηη ε αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο είλαη ηζφβηα δηαδηθαζία, 

πνπ αξρίδεη απφ ηα θαζήθνληα δσήο/εξγαζίαο ζην ζπίηη θαη εμειίζζεηαη κέζα απφ 

ηνπο πνηθίινπο ξφινπο δσήο/εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλεη ην άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ (Βιαράθε, 2006).  

 

 



2.1.7. Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία 

Ζ κειέηε ησλ ζεσξηψλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε δεδνκέλνπ 

φηη νη ζεσξίεο απηέο παξέρνπλ ζηνπο ζπκβνχινπο έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Οη ζχκβνπινη ζηαδηνδξνκίαο, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπο, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο επαγγεικαηηθήο επηινγήο θαη αλάπηπμεο. Οη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά παξαθάησ είλαη: α. ε ζεσξία ηνπ JohnL. Holland, 

β. ε ζεσξία ηνπ DonaldE. Super, γ. ε ζεσξία ηνπ MarkL. Saviskas θαη δ. ε ζεσξία 

ηνπ JohnKrumboltz: 

Α. Ζ ζεσξία ηνπ JohnL. Holland 

Ζ ζεσξία ηνπ JohnL. Holland, απφ ηε κηα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, 

ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη παξάκεηξνη επεξεάδνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο, αιιά απφ ηελ άιιε, δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν. Γειαδή, ν 

JohnL. Holland πξνηείλεη, ν ζχκβνπινο λα επηθεληξσζεί ζην «ηψξα», αληί λα 

αλαηξέμεη ζηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ αηφκνπ θαηά ην παξειζφλ ή λα πξνβιέςεη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ιάβεη ηελ επφκελε 

επαγγεικαηηθή ηνπ απφθαζε. Ζ ζεσξία ηνπ JohnL. Holland κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε 

ηέζζεξηο δειψζεηο: 

1. Οη πξνζσπηθφηεηεο ησλ αηφκσλ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο έλαο 

ζπλδπαζκφο έμη ηχπσλ: ξεαιηζηηθφο, δηεξεπλεηηθφο, θαιιηηερληθφο, 

θνηλσληθφο, επηρεηξεκαηηθφο θαη ζπκβαηηθφο. 

2. Σα πεξηβάιινληα (φπσο επαγγέικαηα, ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ) κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο 

έλαο ζπλδπαζκφο ησλ ίδησλ έμη ηχπσλ. 

3. Άηνκα ελφο δεδνκέλνπ ηχπνπ ειθχνληαη απφ πεξηβάιινληα ηνπ ίδηνπ ή φκνηνπ 

ηχπνπ. 

4. Ζ ηνπνζέηεζε ελφο αηφκνπ ζε έλα πεξηβάιινλ ηνπ ίδηνπ ή παξεκθεξνχο 

ηχπνπ, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επηηχρεη 

ηθαλνπνίεζε, παξακνλή θαη ζπλεηζθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. 

Β. Ζ ζεσξία ηνπ DonaldE. Super 



Ζ ζεσξία ηνπ DonaldE. Super αζρνιείηαη κε ηε δηάξθεηα θαη ηελ έθηαζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. ε ζεσξία ηνπ πεξηιακβάλεη ην Οπξάλην Σφμν Εσήο, ην 

νπνίν πεξηέρεη δξαζηεξηφηεηεο ζε φινπο ηνπο αιιειεπηδξψληεο ξφινπο ηεο δσήο θαη 

εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ νξηζκνχ πνπ δίλεη γηα ηε ζηαδηνδξνκία. Ζ επξχηεηα θαη 

ην βάζνο ηεο πξνζσπηθήο ζηαδηνδξνκίαο ελφο αηφκνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ δηαξθψο 

αλαδπφκελε απηναληίιεςή ηνπ. Σα πην θχξηα ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ DonaldE. 

Super είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Ζ ζηαδηνδξνκία ελφο αηφκνπ επεξεάδεηαη θαη ξπζκίδεηαη απφ ηελ 

απηναληίιεςή ηνπ, ε νπνία αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ηε ζηηγκή πνπ έλα κσξφ 

δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ άιια αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο θαη ζπλερίδεη 

λα αλαπηχζζεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ επηινγή ελφο 

επαγγέικαηνο απνηειεί ηελ εθαξκνγή ηεο απηναληίιεςεο (Super,1963). Ζ 

απηναληίιεςε ελφο αηφκνπ κπνξεί λα έρεη πνιιά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

–φπσο ζαθήλεηα, ξεαιηζκφ, απηνεθηίκεζε θαη ιεπηνκέξεηα. Έλαο απφ ηνπο 

πξσηαξρηθνχο ξφινπο ησλ ζπκβνχισλ είλαη λα βνεζνχλ ηα άηνκα λα 

αλαπηχμνπλ κηα ηζρπξή, μεθάζαξε θαη ξεαιηζηηθή απηναληίιεςε, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ηθαλνηήησλ θαη αμηψλ ηνπο. 

2. Ζ αλάπηπμε ζηαδηνδξνκίαο είλαη κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη ζε 

πέληε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο δσήο: αλάπηπμε, δηεξεχλεζε, απνθαηάζηαζε, 

δηαηήξεζε θαη απνδέζκεπζε. ην παξειζφλ, ε εμέιημε κέζα απφ απηά ηα 

ζηάδηα ήηαλ ζρεηηθά γξακκηθή. ηε ζχγρξνλε φκσο επνρή, πνιινί άλζξσπνη 

αλαγθάδνληαη λα επαλαιακβάλνπλ ηνπο θχθινπο δηεξεχλεζεο, 

απνθαηάζηαζεο θαη δηαηήξεζεο, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

είηε επηιέγνπλ είηε ππνρξενχληαη λα εξγαζηνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο εξγνδφηεο 

θαη ζε δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα αληί γηα έλαλ εξγνδφηε θαη ζε έλα 

επάγγεικα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. 

3. Όπσο ηζρχεη θαη γηα πνιιέο άιιεο δεμηφηεηεο, ε δεμηφηεηα ηεο 

πξαγκαηνπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάθηεζε 

θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη απφ ηελ εθηέιεζε θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο θαηάιιειεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Αλ απηέο νη 

πξνθαηαξηηθέο γλψζεηο θαη νη ζρεηηθέο δεμηφηεηεο δελ απνθηεζνχλ ζηα ζσζηά 

ειηθηαθά ζηάδηα, ζα ππάξρεη αξγφηεξα επίπησζε ζηελ επαγγεικαηηθή 



σξηκφηεηα, δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα επηηπρνχο δηαρείξηζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ζην κέιινλ. 

4. Ο νξηζκφο ηεο ζηαδηνδξνκίαο πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ 

ηνλ νξηζκφ ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Ζ ζηαδηνδξνκία είλαη έλαο ζπλδπαζκφο φισλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ ηνπο ξφινπο δσήο πνπ 

δηαδξακαηίδεη έλα άηνκν ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν (Super, 1980). 

Μεξηθνί απφ ηνπο ξφινπο απηνχο είλαη: παηδί, καζεηήο/ζπνπδαζηήο, 

εξγαδφκελνο, ζχδπγνο, γνληφο, λνηθνθχξεο, πνιίηεο θαη ρξήζηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. Ο Super ηνπο παξνπζίαζε κε ηε κνξθή ελφο Οπξάληνπ Σφμνπ Εσήο-

Καξηέξαο. ην Οπξάλην Σφμν Εσήο-Καξηέξαο, θάζε ξφινο κπνξεί λα νξηζηεί 

σο ν ρξφλνο θαη ε ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ξφινπ 

απηνχ. Οη ζπγθεθξηκέλνη ξφινη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη επεξεάδνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν. Π.ρ. ν ξφινο ηνπ εξγαδφκελνπ επεξεάδεηαη φηαλ έλα παηδί 

είλαη άξξσζην θαη ν γνληφο πξέπεη λα αθηεξψζεη ιηγφηεξν ή θαζφινπ ρξφλν 

ζηελ εξγαζία ηνπ. 

5. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Super, φζν πεξηζζφηεξνπο ξφινπο κπνξεί λα 

«παίμεη» έλα άηνκν δηαηεξψληαο ηελ ηζνξξνπία, ηφζν πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο έρεη λα επηηχρεη ηθαλνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ζηε δσή ηνπ. Ο 

ξφινο ηνπ εξγαδφκελνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, γηαηί επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ξφινπο. 

6. Δθηφο απφ ηελ απηναληίιεςε, ηα ελδηαθέξνληα, ηηο αμίεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ελφο αηφκνπ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή θαη αλάπηπμε 

ζηαδηνδξνκίαο, επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη επαγγεικαηηθέο επηινγέο. 

Γ. Ζ ζεσξία ηνπ MarkL. Saviskas 

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζεσξία ηνπ MarkL. Saviskas πξεζβεχεη φηη ηα άηνκα κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζηαδηνδξνκία θαη λα ηεο δψζνπλ λφεκα. Οη ππνζηεξηθηέο 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ππνγξακκίδνπλ φηη ηφζν ηα άηνκα φζν θαη ηα πεξηβάιινληα 

αιιάδνπλ πνιχ γξήγνξα θαη έηζη δελ εμαζθαιίδεηαη κηα ζηαζεξή αληηζηνηρία. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, «νη θαξηέξεο δελ μεδηπιψλνληαη, αιιά ρηίδνληαη θαζψο 

ηα άηνκα θάλνπλ επηινγέο πνπ εθθξάδνπλ ηηο απηναληηιήςεηο ηνπο θαη δειψλνπλ 



ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο δσήο» (Saviskas, 2005). 

Δλλνηνινγηθά, ε ζεσξία πεξηιακβάλεη ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία:  

1. Δπαγγεικαηηθή πξνζσπηθφηεηα, θαη αζπάδεηαη ηελ άπνςε ηεο δηαθνξηθήο 

ςπρνινγίαο, φηη θάζε άηνκν έρεη έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ θαη φηη απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο. 

2. Οη πηπρέο ηεο δσήο είλαη ην δεχηεξν ζπζηαηηθφ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη 

αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο πνπ βηψλεη έλα άηνκν. Απηέο νη πηπρέο κπνξεί λα 

αθνξνχλ έλα πξφβιεκα πνπ απαηηεί κηα ιχζε ή κηα αμία πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαησζεί. Ζ πηπρή είλαη κηα θηλεηήξηα δχλακε πνπ σζεί έλα άηνκν λα 

εθθξάζεη ηελ απηναληίιεςή ηνπ θαη λα δψζεη λφεκα ζηε δνπιεηά θαη ζηνπο 

άιινπο ξφινπο ηεο δσήο ηνπ. Δπνκέλσο ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη λα 

βνεζά ην άηνκν λα πξνζδηνξίζεη ηηο πηπρέο ηεο δσήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαθαιχςεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο εθαξκφζεη ζηελ εξγαζία 

ψζηε απηή λα απνθηήζεη έλα βαζχηεξν πξνζσπηθφ λφεκα θαη λα ζπλεηζθέξεη 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

3. Σν ηξίην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο είλαη ε επαγγεικαηηθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. Οη ηαρείεο θαη πνιχπινθεο αιιαγέο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο απαηηνχλ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζπλίζηαηαη ζηηο ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

άηνκα γηα λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζην εξγαζηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ή ηηο αιιαγέο ζηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο.  

Γ. Ζ ζεσξία ηνπ JohnKrumboltz 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ JohnKrumboltz, φπσο ηα άηνκα έρνπλ θαηαθέξεη λα 

κάζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ πξηλ δεηήζνπλ ηελ 

ππνζηήξημε ελφο ζπκβνχινπ, κπνξνχλ εμίζνπ λα κάζνπλ θαη λέεο, αλ απηφ ζα ηνπο 

σθειήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο 

ξφινπο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη λα παξνηξχλεη ηε δηεξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά, λα 

δηδάζθεη λέεο δεμηφηεηεο θη λα δηεπθνιχλεη εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ. Οη ζεκειηψδεηο έλλνηεο απηήο ηεο ζεσξίαο 

είλαη: 

1. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο πξσηαξρηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επηινγήο θαη 

αλάπηπμεο ζηαδηνδξνκίαο: γελεηηθά ραξίζκαηα, πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 



θαη γεγνλφηα, θαζνξηζηηθέο θαη ζπζρεηηζηηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη 

γλψζε δεμηνηήησλ (Krumboltz, 1996). 

2. Οη ζχκβνπινη δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα γελεηηθά ραξίζκαηα ή ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Αληίζεηα, σζηφζν, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

κειινληηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ θαη κπνξνχλ λα δηδάμνπλ απηφ 

πνπ ν Krumboltz νλνκάδεη δεμηφηεηεο πξνζέγγηζεο, θαζεθφλησλ, δειαδή 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

3. Ζ χπαξμε παξάινγσλ πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο θαη ηελ αλάπηπμε 

ζηαδηνδξνκίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εκπφδην ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζηφρσλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηθαλνπνηεηηθψλ επηινγψλ. Έλαο 

ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη λα βνεζήζεη ην άηνκν λα εληνπίζεη 

απηέο ηηο παξάγνληεο πεπνηζήζεηο θαη λα ηηο θαηαπνιεκήζεη. 

4. Κάζε άηνκν θηιηξάξεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηε δηθή ηνπ 

γεληθεπκέλε απηνπαξαηήξεζε θαη ηηο θνζκνζεσξίεο ηνπ. Δπνκέλσο, ε 

πξαγκαηηθφηεηα ή ε θνζκνζεσξία ελφο αηφκνπ θηιηξάξεηαη απφ έλα ζχζηεκα 

πξνζσπηθψλ πεπνηζήζεσλ πνπ έρεη κάζεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. 

5. Ζ γεληθεπκέλε κάζεζε θαη ε απηνπαξαηήξεζε επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηε 

ζεηηθή ελίζρπζε θαη ηα ζεηηθά πξφηππα. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ φηαλ 

δέρνληαη ζεηηθή ελίζρπζε γηα ηε ζηάζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μαζαίλνπλ 

επίζεο, θαζψο κηκνχληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ σο 

πξφηππα. Οη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν ηε ζεηηθή 

ελίζρπζε φζν θαη ηα ζεηηθά πξφηππα γηα λα δηακνξθψζνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ αηφκσλ. 

6. ηε ζχγρξνλε επνρή, ε αβεβαηφηεηα απνηειεί κηα απνδεθηή θαη ζεηηθή 

θαηάζηαζε, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη ηε δηεξεχλεζε 

θαη λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο γηα ηε κάζεζε. Οη ζχκβνπινη ζα πξέπεη λα 

δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην λα σζνχλ ηα άηνκα ζηε δηεξεχλεζε θαη ηε κάζεζε 

αληί λα ηα βνεζνχλ λα βξνπλ ηελ θαιχηεξε ιχζε ή λα επηιέμνπλ ηε «ζσζηή» 

εηδίθεπζε ή ην «ζσζηφ» επάγγεικα. 

Οη παξαπάλσ ζεσξίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο είηε 

κεκνλσκέλα, αλάινγα κε ηα άηνκα θαη ηηο θαηαζηάζεηο, είηε ζε κηα εθαξκνγή 

ζχλζεζεο ησλ ζεσξηψλ, αλ θάπνηα πεξίπησζε ην απαηηεί. Καηαιήγνληαο, θάζε 



ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε εμεηάδεη ην θαηλφκελν ηεο επηινγήο θαη αλάπηπμεο 

ζηαδηνδξνκίαο κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ πξίζκα θαη δηακνξθψλεη έλα δηαθνξεηηθφ 

θαιεηδνζθνπηθφ κνηίβν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο φιεο απηέο νη ζεσξίεο κπνξνχλ 

λα ζπγρσλεπζνχλ ζε κία, πνπ ζα παξέρεη κηα επξχηεξε πξννπηηθή αληίιεςε, πξάγκα 

πνπ δελ κπνξεί λα επηηχρεη κηα νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε ζεσξία. 

2.1.8. Θεσξίεο ιήςεο εθπαηδεπηηθώλ-επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηε ιήςε ησλ ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή πνξεία ελφο αηφκνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (2003): 

Α. Ζ ζεσξία ηνπ D. Tiedeman 

Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηγξαθηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ε δηαδηθαζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απφθαζεο αληίζηνηρα ζπληειείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα δχν θάζεσλ: 1. Σεο πξνεπαγγεικαηηθήο ή πεξηφδνπ πξνπαξαζθεπήο θαη 2. 

Σεο θάζεο πινπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο: 

1. Ζ πξνεπαγγεικαηηθή πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ηηο βαζκίδεο-δξαζηεξηφηεηεο α. ηεο 

δηεξεχλεζεο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν ελεκεξψλεηαη θαη εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο, 2. ηεο απνθξπζηάιισζεο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

ζε κηα κφλν πεξηνρή ή νκάδα ιχζεσλ, 3. ηεο επηινγήο, θαηά ηελ νπνία επηιέγεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θαη 4. ηεο δηαζάθεζεο, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

νξηζηηθνπνηεί ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη θαηαζηξψλεη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

2. Ζ πεξίνδνο ηεο πινπνίεζεο θαη πξνζαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εθείλεο πνπ νδεγνχλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηελ εθαξκνγή, δειαδή ζηελ 

εμεηδίθεπζε, ζηελ είζνδν ζην επάγγεικα θαη ζηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζε απηφ. 

Β. Ζ ζεσξία ηνπ Harren 

Καηά ηε ζεσξία απηή, κηα απφθαζε ιακβάλεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζπληειείηαη ζε ηέζζεξα ζηάδηα: 

1. Γλψζε. Αθνξά θπξίσο ηε γλψζε ζηνηρείσλ ηνπ εαπηνχ (απηνγλσζία-

απηναληίιεςε) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (πεξηβαιινληνγλσζία). 

2. ρεδηαζκφο. Αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή ζρεδίαζε, νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο. 

3. Γέζκεπζε. Ννείηαη ε ιεθηηθή αιιά θαη πξαθηηθή δέζκεπζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. 



4. Τινπνίεζε. Ννείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

κεηαηξνπήο ηεο απφθαζεο, γηα ηελ νπνία έρεη δεζκεπηεί, ζε πξάμε. 

Γ. Ζ ζεσξία ηνπ T. Hilton 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, φηαλ έλα άηνκν βξίζθεηαη ζηελ αλάγθε λα θάλεη κηα 

επηινγή, αθφκε θαη επηινγή επαγγέικαηνο, πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε 

απντζνξξφπεζεο θαη ακέζσο ηίζεηαη ζε ελέξγεηα ν κεραληζκφο γηα απνθαηάζηαζε 

ηεο γλσζηηθήο ηζνξξνπίαο. Πξψην βήκα είλαη ν έιεγρνο γηα δηαπίζησζε λνεηηθήο 

δπζαξκνλίαο. Γπζαξκνλία ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ηεο επηζπκίαο λα 

θαηαιάβεη απηή ηε ζέζε θαη πξαγκάησλ πνπ ράλεη γηα λα ηελ θαηαιάβεη. Αλ δελ 

ππάξρεη δπζαξκνλία, ηφηε ε ιήςε ηεο απφθαζεο είλαη εχθνιε. Αλ ππάξρεη φκσο 

αζπκθσλία, ηφηε ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί γηα επαλεμέηαζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

εξεζίζκαηνο, ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα αλαηξνθνδφηεζε ζηελ είζνδν θαη δεκηνπξγία 

ελφο ζρεδίνπ δνθηκαζηηθήο απφθαζεο. Μηα ζεηξά ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ νδεγεί ζηελ 

ηειηθή ελέξγεηα πνπ απαιείθεη ηελ αζπκθσλία θαη νδεγεί ζηελ εμηζνξξφπεζε. 

Γ. Ζ ζεσξία ηνπ W. Mitchell 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ην άηνκν πνπ πξέπεη λα πάξεη κηα απφθαζε, ζπγθξίλεη 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κε κηα ηδαληθή (πνπ θαληάδεηαη) θαη ηελ έρεη σο 

κέηξν ζχγθξηζεο.  Γειαδή ην άηνκν κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηα ζεηηθά ζηνηρεία θάζε 

ελαιιαθηηθήο ιχζεο κφλν, λα ζπγθξίλεη κφλν ηα αξλεηηθά ζηνηρεία, λα επηιέγεη ή 

απνξξίπηεη αληίζηνηρα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή λα θάλεη νπνηνπζδήπνηε ζπλδπαζκνχο 

κέρξη λα θαηαιήμεη ζηελ απφθαζε-επηινγή. 

Δ. Ζ ζεσξία ηνπ A. Tversky 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ην άηνκν ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ζπλεμεηάδεη φιεο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηαπηνρξφλσο. Πξψηα φκσο έρεη πξνζδηνξίζεη κηα ζεηξά 

θξηηεξίσλ, πνπ ζεκαηνδνηνχλ ην ειάρηζην απνδεθηφ επίπεδν απνδνρήο γηα ην άηνκν. 

η. Ζ ζεσξία ηνπ Gati 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ην άηνκν επηιέγεη κηα ιχζε αλάκεζα ζε πνιιέο, 

ζπγθξίλνληαο θαη επηιέγνληαο απηέο πνπ πξνηηκά πεξηζζφηεξν. 

Ε. Ζ ζεσξία ηνπ A. Gelatt 

Ζ απφθαζε πνπ παίξλεη έλα άηνκν, κπνξεί λα είλαη είηε ηειηθή είηε δηεξεπλεηηθή. 

Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα θπθιηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ππάξρεη κηα ζεηξά 

δηεξεπλεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ηεξκαηηθή. Απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

κπνξεί λα γίλεη αθεηεξία γηα έλαλ λέν θχθιν. 

Ζ. Ζ ζεσξία ησλ Kaldor θαη Zytowsky 



Σν κνληέιν απηφ ηνπνζεηείηαη βαζηθά ζην ρψξν ησλ ινγηθν-νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ 

ιήςεο απνθάζεσλ, ράξε ζηε ζέζε ηνπ φηη ην άηνκν επηιέγεη ηε ιχζε πνπ ζα ηνπ 

απνθέξεη ην πςειφηεξν φθεινο. 

Θ. Σν ζεσξεηηθφ ζρήκα ηνπ Vroom 

ην κνληέιν απηφ, γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο πξνηίκεζεο, ηεο 

επαγγεικαηηθήο επηινγήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάιεμεο. 

Η. Σν ζεσξεηηθφ ζρήκα ηνπ Katz 

ηε δηαδηθαζία απφθαζεο, δίλεηαη έκθαζε: α. ζηηο αηνκηθέο ππνθεηκεληθέο αμίεο ηνπ 

αηφκνπ, β. ζηηο πιεξνθνξίεο θαη γ. ζηελ πξφβιεςε ησλ πηζαλψλ εθβάζεσλ.  

Ζ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ απαηηεί ηε ζπλδξνκή 

ελφο ηθαλνχ θαη επαίζζεηνπ ζπκβνχινπ. Γηα λα θηάζεη ζην ζεκείν θάπνηνο λα πάξεη 

νξζνινγηθέο απνθάζεηο, πηζαλφο ζα πξέπεη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε 

ζπλαηζζεκαηηθά δεηήκαηα, φπσο ε ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο 

απψιεηαο θαη ηεο αιιαγήο θαη ε επαλάθηεζε ηεο πιεγσκέλεο ηνπ απηνεθηίκεζεο. 

Δπίζεο, θαζψο ε αληίιεςε «κηα δνπιεηά γηα κηα δσή» δελ απνηειεί πιένλ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη δηα βίνπ δεμηφηεηεο γηα ιήςε απνθάζεσλ ζπκβάιινπλ θπξίσο 

ζην λα θάλεη θαλείο θαηάιιειεο επηινγέο γηα ηε δσή θαη ην επάγγεικα, νη νπνίεο 

είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αιιειεμαξηψκελεο. 

Σέινο, νη εξγνδφηεο δεηνχλ απφ ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο, λα δηαρεηξίδνληαη νη 

ίδηνη ηελ εμέιημή ηνπο. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα 

εθκεηαιιεπηνχλ κηα επθαηξία αλάπηπμεο. Δπίζεο, ε ιήςε απνθάζεσλ απνηειεί ζε 

κεγάιν βαζκφ δήηεκα πξνζσπηθήο επζχλεο. 

Ο επαγγεικαηηθφο ζχκβνπινο, φπσο φινη νη ζχκβνπινη, παξέρεη ρξφλν, 

ππνζηήξημε, πξνζνρή, δεμηφηεηεο θαη κηα ζπγθξφηεζε ε νπνία θαζηζηά ηνλ πειάηε 

ηθαλφ λα απνθηήζεη θαιχηεξε αληίιεςε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δήζεη 

κηα πην ηθαλνπνηεηηθή δσή.  

Καηαιήγνπκε φηη ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή είλαη κηα δηαδηθαζία ε 

νπνία θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο ηθαλνχο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, γηα λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζηαδηνδξνκία 

ηνπο θαη λα δηεπζεηήζνπλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Μνινλφηη 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ, ιακβάλεη επίζεο ππφςε θαη 

ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο ζηαδηνδξνκίαο κε ηα ππφινηπα δεηήκαηα ηεο 

δσήο. 



Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, απφ ηελ πιεζψξα ησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ, ηίζεηαη ην 

εξψηεκα θαη ηαπηφρξνλα πξφβιεκα, πνηα ζεσξία λα επηιέμεη ν χκβνπινο, αιιά θαη 

ν θαζέλαο πνπ ζα ήζειε λα εθαξκφζεη ηε ζεσξία ησλ απνθάζεσλ ζηελ πξάμε. 

χκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (1999), Γχν είλαη νη δφθηκεο πξνζεγγίζεηο πνπ 

κπνξεί λα επηιεγνχλ: ε ζεσξηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ε εθιεθηηθή πξνζέγγηζε. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζεσξηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο, ν ιεηηνπξγφο επηιέγεη κία απφ ηηο 

ζεσξίεο απνθάζεσλ, ηε καζαίλεη θαιά, καζαίλεη θαη ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηε ζεσξία θαη απηήλ εθαξκφδεη ζηελ πξάμε. ηελ πεξίπησζε ηεο εθιεθηηθήο 

πξνζέγγηζεο, ν ιεηηνπξγφο δελ πξνζθνιιάηαη απνθιεηζηηθά ζε κία ζεσξία, αιιά 

επηιέγεη κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ ηα ζηνηρεία ηεο θαζεκηάο πνπ ζεσξεί φηη ζπλζέηνπλ ην 

ζεσξεηηθφ ζχλνιν πνπ είλαη γηα εθείλνλ ηθαλνπνηεηηθφ. 

2.2. Gestalt  θαη πκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο 

2.2.1. Η Μέζνδνο Gestalt 

Κάζε ινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ ςπρνινγία, πνπ δελ θξχβεηαη πίζσ απφ πνκπψδε 

γιψζζα, πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηή απφ ηνλ θνηλφ λνπ θαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα 

δεδνκέλα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ςπρνινγία πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ άιισλ. Αλ δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηνπο 

εαπηνχο καο, δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξάμεηο καο. Ζ 

πξνζέγγηζε Γθεζηάιη, βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν θαηαλνεηψλ θαη ινγηθψλ 

ζπιινγηζκψλ. Γειαδή, βαζίδεηαη ζε θνηλέο ππνζέζεηο πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

επηβεβαησζνχλ κε ηελ εκπεηξία. Σα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε λέα ζρεηηθά απηή 

ζεσξία, αλήθνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζε παιαηφηεξεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο. Σν 

θαηλνχξγην ζηε ζεσξία Γθεζηάιη, δελ είλαη ηα ζηνηρεία ηεο, αιιά ν ηξφπνο πνπ απηά 

ζπγθξνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ ςπρνινγηθή ζρνιή πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

απηή ηελ επηκέξνπο ρξήζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκπεξηθνξηθψλ ζηνηρείσλ, νλνκάζηεθε 

Gestalt. 

ηα ειιεληθά δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ιέμε γηα λα απνδψζεη ηε ιέμε “Gestalt”. 

Παξφηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξνη φξνη φπσο: κνξθή, δνκή, δηακφξθσζε, απηή 

πνπ πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηελ ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ, είλαη ε ιέμε «φινλ». 

Οη ζεξαπεπηέο Gestalt ππνζηεξίδνπλ φηη ε αληίδξαζε ζε κηα θαηάζηαζε πξέπεη λα 

είλαη έλα «φινλ» πνπ εκπιέθεη ηελ νιφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ 

κεξψλ ελφο αηφκνπ δελ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ φινπ. Σν φιν νξίδεηαη θαη 



ππάξρεη κφλν ράξε ζην αιιειέλδεην ησλ κεξψλ ηνπ. Γηακνξθψλνληαο έλα Gestalt 

δίλνπκε λφεκα ζε απηφ πνπ καο ζπκβαίλεη. Π.ρ. αλ ζέινπκε λα αλαθαιχςνπκε ηελ 

αληίδξαζή καο ζηελ νηθνγελεηαθή καο δσή, θαζνξίδνπκε ηηο πιεπξέο ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ καο επραξηζηνχλ ή καο δπζαξεζηνχλ. Απηφ καο νδεγεί ζε κηα θαιχηεξε 

πξνζσπηθή θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηάζηαζεο. Αθφκα θη αλ απνθαζίζνπκε 

λα κελ αιιάμνπκε ηίπνηα, έρνπκε απνθηήζεη θαιχηεξε επίγλσζε ηνπ πνηνη είκαζηε 

ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Αλ επηιέμνπκε λα θάλνπκε νξηζκέλεο αιιαγέο, 

θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξα ηη κνξθή ζα πάξνπλ νη αιιαγέο απηέο. Αλ απηφ πνπ 

αλαθαιχπηνπκε καο είλαη απερζέο, θαηαιαβαίλνπκε πνιχ θαιά πνηεο πιεπξέο ηεο 

δσήο καο θάλνπλ δπζηπρηζκέλνπο. Απνθηνχκε έηζη ηελ αίζζεζε φηη κπνξνχκε λα 

αιιάμνπκε.  

Ο Perls (1973) ππνζηεξίδεη φηη θάζε πιεπξά ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί εθδήισζε ηνπ ζπλφινπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ηη θάλνπλ ηα 

άηνκα παξέρεη ηφζεο πιεξνθνξίεο φζεο θαη ην ηη ληψζνπλ, ζθέθηνληαη ή ιέλε. 

Δπνκέλσο, ν άλζξσπνο είλαη κηα ελφηεηα πνπ απαξηίδεηαη απφ πνιιά κέξε πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αιιειέλδεηα. Μέζσ ηεο ζεξαπείαο Gestalt, ην άηνκν θαηνξζψλεη λα 

ιεηηνπξγεί ζσζηά, λα ππνζηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα δηακνξθψλεη κηα 

νινθιεξσκέλε Gestalt πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ςπρνινγηθή πγεία (O’Leary, 

1995).πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε βαζηθή ζέζε ηεο Γθεζηάιη 

είλαηφηη ε αλζξψπηλε θχζε ζπγθξνηείηαη ζε πξφηππα ή ζχλνια, φηη βηψλεηαη απφ ηα 

άηνκα ζαλ ζχλνια θαη φηη κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κφλν ζαλ κία ιεηηνπξγία ησλ 

πξνηχπσλ ή ζπλφισλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη (Πεξιο, 1989). 

2.2.2. Σα Βαζηθά Θεκέιηα ηεο πξνζέγγηζεο Gestalt 

Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε κέζνδνο Gestalt είλαη:  

α. Η Οκνηνζηαζία, δειαδή ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. Ζ νκνηνζηαηηθή ιεηηνπξγία 

είλαη εθείλε, κε ηελ νπνία ν νξγαληζκφο δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ θάησ απφ 

δηάθνξεο ζπλζήθεο. Οιφθιεξε ε δσή ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ ην ζπλερέο παηρλίδη 

ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηεο αληζνξξνπίαο. Ζ ζεκαζία ηεο είλαη πνιχ κεγάιε, γηαηί εάλ 

απηή ε ιεηηνπξγία απνηχρεη, ηφηε ν νξγαληζκφο πεζαίλεη.  

β. Σν νιηζηηθό δείγκα, δειαδή, φηη ν άλζξσπνο απνηειεί έλαλ νινθιεξσκέλν 

νξγαληζκφ. Ο άλζξσπνο είλαη θαη πιηθή θαη πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηαπηφρξνλα θαη 

αδηαίξεηα θαη έηζη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη. 



γ. Σα ζύλνξα ηεο επαθήο, δειαδή θαλέλαο άλζξσπνο δελ είλαη απηάξθεο, αιιά γηα 

λα ππάξμεη ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα έλα πεξηβαιινληηθφ πεδίν θαη ε ζρέζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζνξίδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά (Πεξιο, 

1989). 

2.2.2.1. Σν «ζρήκα» θαη ην «θφλην» 

Σν πξψην πξάγκα πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζηε ζεξαπεία Gestalt, είλαη ε αξρή ηεο 

δηρνηφκεζεο ζε ζρήκα θαη θφλην. Με πην απιά ιφγηα, ζην πεξηβάιινλ ηνπ έλα άηνκν, 

πεξηηξηγπξίδεηαη απφ πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα γεγνλφηα, ηα νπνία, άιινηε 

γίλνληαη ζρήκαηα θαη άιινηε θφλην, δειαδή, άιινηε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά εξεζίζκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ην άηνκν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Ζ O’ Leary (1995) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά έλα παξάδεηγκα: «όηαλ νη εκπεηξίεο 

ελόο αλζξώπνπ δηακνξθώλνπλ έλα όιν πνπ έρεη λόεκα, ππάξρεη πγηήο ιεηηνπξγία. 

Έρνπκε κηα νκαιή κεηάβαζε, όηαλ νξηζκέλα ζπκβάληα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο 

επίγλσζεο, ελώ άιια βξίζθνληαη ζην θόλην. Π.ρ. θαζώο γξάθσ, απνθηώ επίγλσζε όηη 

ην απηνθίλεηό κνπ είλαη παξθαξηζκέλν θάπνπ όπνπ απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε κεηά ηηο 

9 π.κ. Σώξα είλαη 10.45 π.κ. Δλώ ζπλερίδσ λα γξάθσ, ε αλάγθε λα αιιάμσ ζέζε ζην 

απηνθίλεην γίλεηαη νινέλα θαη πην επίκνλε θαη δελ κπνξώ πηα λα ζπγθεληξσζώ. 

Αιιάδσ ζέζε ζην απηνθίλεην» (O’Leary, 1995: 28). χκθσλα κε ην παξάδεηγκά καο, 

ην γξάςηκν, ελψ αξρηθά απνηειεί έλα «ζρήκα» (είλαη ην ζεκαληηθφ καο ζηνηρείν) θαη 

ην απηνθίλεην απνηειεί ην «θφλην» (δεπηεξεχνλ δήηεκα), ζηε ζπλέρεηα 

ελαιιάζζνληαη νη ξφινη θαη ην θφλην γίλεηαη ζρήκα, δειαδή, ην παξθάξηζκα ηνπ 

απηνθηλήηνπ κε ην θφβν ηνπ πξφζηηκνπ, γίλεηαη πην ζεκαληηθφ γηα κηα ζηηγκή απφ ην 

γξάςηκν θαη αθνχ ην άηνκν ελεξγήζεη αλαιφγσο (αιιάδεη ζέζε παξθαξίζκαηνο), 

μαλαεπαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, απηή ηνπ θφληνπ, θαη ην γξάςηκν 

μαλαγίλεηαη ε πξσηεχνπζα εξγαζία πνπ εθηειεί ην άηνκν. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνιιέο 

θαηαζηάζεηο, κπνξεί λα πηέδνπλ έλα άηνκν θπξίσο σο «ζρήκαηα» θαη πξέπεη απηφ (ην 

άηνκν), λα είλαη επέιηθην θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. ηηο πγηείο πεξηπηψζεηο, ην άηνκν κπνξεί λα 

δηαθξίλεη μεθάζαξα ηελ θπξίαξρε θάζε θνξά αλάγθε (ζρήκα) θαη αθνχ ηελ 

αληηκεησπίδεη, απηή αθνκνηψλεηαη απφ ην θφλην θαη ε επφκελε πην ζεκαληηθή 

αλάγθε γίλεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ην λέν ζρήκα, ην νπνίν πάιη ζα γίλεη θφλην κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ (ζε έλα δηαξθή θχθιν). ηα λεπξσηηθά άηνκα ε ζρέζε αλάκεζα 

ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο είλαη ηέηνηα, πνπ δελ κπνξνχλ λα 



ηθαλνπνηήζνπλ θακηά απφ ηηο θπξίαξρεο αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη. Κακηά απαίηεζε 

δελ γίλεηαη ζρήκα θαη δελ πξνεγείηαη ηνπ θφληνπ. Σα ζρήκαηα παξακέλνπλ ζνιά, 

ζπγθερπκέλα θαη ρσξίο ελέξγεηα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη θάηη ζην πεξηβάιινλ 

απνθιείεηαη ή θάπνηα αλάγθε ηνπ αηφκνπ δελ εθθξάδεηαη. ην: 

Woodworth&Schlosberg (1954), παξαηεξνχκε φηη νξίδνληαη πέληε δηαθνξέο αλάκεζα 

ζην ζρήκα θαη ην θφλην: 

 Σν ζρήκα έρεη κνξθή, ελψ ην θφλην δελ έρεη 

 Σν θφλην θαίλεηαη λα εθηείλεηαη ζπλερψο πίζσ απφ ην ζρήκα, ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη απφ απηφ 

 Σν ζρήκα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά «πξάγκαηνο», ελψ ην θφλην έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αδηαθνξνπνίεηνπ πιηθνχ 

 Σν ζρήκα θαίλεηαη πην θνληά απφ ην θφλην 

 Σν ζρήκα είλαη πην εληππσζηαθφ απφ ην θφλην, ην ζπκφκαζηε θαιχηεξα θαη 

ηνπ δίλνπκε πην εχθνια λφεκα 

2.2.2.2. Ζ ηζνξξνπία 

Σν πγηέο άηνκν ιεηηνπξγεί κέζα ζην πιαίζην ηεο ζσζηήο ηζνξξνπίαο φισλ ησλ κεξψλ 

ηνπ. Γηα λα επηβηψζεη, πξέπεη ε ηζνξξνπία απηή λα δηαηεξεζεί κέζα ζε νξηζκέλα 

φξηα. Απηή είλαη ε αξρή ηεο νκνηφζηαζεο. Όια ηα άηνκα έρνπλ κηα εγγελή ελφξκεζε 

λα δηαηεξνχλ απηή ηελ ηζνξξνπία, γηα λα κεγαιψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ φζν 

πεξηζζφηεξν κπνξνχλ. Απηφ επηηπγράλεηαη φηαλ νη άλζξσπνη απνδέρνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ηνπο. Κάζε ζηηγκή, ην άηνκν 

έξρεηαη αληηκέησπν κε κηα δηαθσλία, είηε ιφγσ κηαο εμσηεξηθήο απαίηεζεο είηε ιφγσ 

κηαο εζσηεξηθήο αλάγθεο. Έηζη ε ηζνξξνπία δελ δηαηεξείηαη πνηέ. Όζνλ αθνξά ηνπο 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ην άηνκν κπνξεί είηε λα ζπκβηβάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε 

ην πεξηβάιινλ είηε λα πξνζαξκφζεη ην πεξηβάιινλ ζηνλ εαπηφ ηνπ (Perls, 1969). Ο 

άλζξσπνο αλαθηά ηελ ηζνξξνπία ηθαλνπνηψληαο ή εμαιείθνληαο απηέο ηηο αλάγθεο 

θαη απαηηήζεηο, θαη νλνκάδεη ηε δηαδηθαζία απηή «απηφ-ξχζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ». 

Έρνπκε φκσο ηελ ηάζε λα βιέπνπκε ηε δσή σο κηα ζεηξά αληηζέησλ θαη φρη σο 

ηζνξξνπία. ηε ζεξαπεία Gestalt, θάζε θνξά πνπ αλαγλσξίδνπκε κηα πιεπξά ηνπ 

εαπηνχ καο, εμππαθνχεηαη θαη ε παξνπζία ηνπ αληίζεηνχ ηεο. Γειαδή, ε ζεξαπεία 



Gestalt πξνζπαζεί λα δπλακψζεη θαη ηηο δχν πηπρέο ηνπ αηφκνπ, φζν αληίζεηεο θαη αλ 

είλαη, έηζη ψζηε λα κελ θπξηαξρεί ε κία έλαληη ηεο άιιεο θαη ηειηθά λα επηηπγράλεηαη 

ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο (Pelrs, Hefferline, Goodman, 1951). 

2.2.2.3. Ζ επίγλσζε 

Έλα άηνκν πξέπεη λα κπνξεί λα απνθηήζεη πιήξε επίγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη λα 

δξα ζχκθσλα κε απηέο. Ζ επίγλσζε είλαη ε κφλε βάζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο απηνχ πνπ ζθεπηφκαζηε θαη 

απηνχ πνπ αηζζαλφκαζηε, ληψζνπκε ή θάλνπκε. Μπνξνχκε λα δνχκε ηελ επίγλσζε 

απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο: ν Perls έθαλε δηάθξηζε αλάκεζα ζε ηξεηο δψλεο: 

επίγλσζε ηνπ εαπηνχ, επίγλσζε ηνπ θφζκνπ θαη επίγλσζε απηνχ πνπ βξίζθεηαη 

αλάκεζά ηνπο. Ζ επίγλσζε δελ είλαη ελδνζθφπεζε. Ζ επίγλσζε είλαη ε ιάκςε ηνπ 

άλζξαθα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ θαχζε, ελψ ε ελδνζθφπεζε είλαη ην 

θσο πνπ αληαλαθιάηαη απφ έλα αληηθείκελν φηαλ πέθηεη πάλσ ηνπ έλαο θαθφο. Ζ 

επίγλσζε ζεκαίλεη φηη νιφθιεξνο ν εαπηφο επηθεληξψλεηαη ζην «ζρήκα». Γελ 

αζρνιείηαη κε ην αζπλείδεην αιιά κε ην θαλεξφ, κε ηελ επηθάλεηα. Αξρίδεη κε απηφ 

πνπ είλαη θαη αλαπηχζζεηαη κέζα απφ απηφ. Ζ ζεξαπεία Gestalt δελ αλαθέξεηαη ζην 

πεξηερφκελν ή ηε ζθέςε ζρεηηθά κε θάπνην πξφβιεκα, αιιά αληίζεηα επηθεληξψλεηαη 

ζε κηα βαζχηεξε ελφξαζε. Ο ζεξαπεπηήο επηδηψθεη λα επηηαρχλεη ηελ επίγλσζε ησλ 

ζεξαπεπφκελσλ κέρξηο φηνπ αθππληζηεί ε επζχλε ηνπο γη’ απηφ πνπ ζθέθηνληαη, 

αηζζάλνληαη θαη θάλνπλ. Ζ επίγλσζε έρεη ζεξαπεπηηθή δχλακε θαη ε εμέιημή ηεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ηνπ αζζελνχο. Ζ θαηαλφεζε απηή βαζίδεηαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα εκπνδίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα βηψζνπλ, λα 

αηζζαλζνχλ ή λα δξάζνπλ. Ο ζεξαπεπηήο πξέπεη λα επηηαρχλεη ηελ επίγλσζε ησλ 

αηφκσλ, αληηκεησπίδνληαο κηα θαηάζηαζε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Σα άηνκα 

ελζαξξχλνληαη λα δψζνπλ πξνζνρή ζηηο δηεξγαζίεο ηνπο θαη ζην ηη θαη πψο ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ παξαηεξνχλ. Ζ επίγλσζε εζηηάδεηαη ζην πξνθαλέο. 

πγθεληξψλεηαη ζηηο θηλήζεηο, ηηο ζηάζεηο, ηα γισζζηθά ζρήκαηα, ηε θσλή, ηηο 

ρεηξνλνκίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ «αζζελψλ». Ο ζεξαπεπηήο, βνεζά ηνλ 

αζζελή λα απνθηήζεη επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ πνπ απνθεχγεη ην πξνθαλέο θαη λα 

αλνηρηεί ζην «εδψ θαη ην ηψξα».  Ζ αχμεζε ηεο επίγλσζεο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

Gestalt θαη κέζα απφ ηε ζεξαπεία, ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηε δσή φπσο είλαη ηψξα 

θαη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη φιεο ηηο πηπρέο απηήο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο. θέςεηο, 

πξάμεηο, ζπλαηζζήκαηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνπλ νη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζε 



αξκνλία κε ηνλ ηξφπν πνπ αηζζάλνληαη. Ζ δσή παχεη λα είλαη πξνζπνίεζε, αθνχ ην 

άηνκν δξα φπσο αθξηβψο είλαη, είλαη απηφ πνπ βιέπνπλ νη άιινη. Σν άηνκν θαηαλνεί 

ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ θαη βξίζθεη ηξφπνπο λα ηελ εθθξάζεη. Δθηηκά ηηο εζσηεξηθέο 

ηνπ δπλάκεηο θαη θαζίζηαηαη ηθαλφ λα απνθεχγεη ή λα απσζεί δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο ή εκπεηξίεο, «κηζνηειεησκέλεο ππνζέζεηο» φπσο ιέγνληαη ζηε Gestalt 

(O’Leary, 1995). 

2.2.2.4. Οη κηζνηειεησκέλεο ππνζέζεηο 

Οη κηζνηειεησκέλεο ππνζέζεηο, αθνξνχλ φιεο εθείλεο ηηο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο 

βηψλεη έλα άηνκν ρσξίο φκσο λα ηηο νινθιεξψζεη, απφ αδπλακία θαη πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ν ρσξηζκφο απφ έλα ζάλαην, έλα 

δηαδχγην, ν ηεξκαηηζκφο κηαο ζρέζεο θ.ιπ. ην άηνκν, απφ θφβν λα αληηκεησπίζεη ην 

πξφβιεκα, λα ην απνδερηεί θαη απφ «ζρήκα» λα ην κεηαβηβάζεη ζην «θφλην», 

αξλείηαη λα ην αληηκεησπίδεη, ην αθήλεη «κηζνηειεησκέλν» κε φια φζα ζεκαίλεη απηφ, 

ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν (Kuhler-Ross 1984, Enright 1971, Perls 1970, Berne 

1967). 

2.2.2.5. Ζ επηθέληξσζε ζην παξφλ 

Ζ ζεξαπεία Gestalt πξνζαλαηνιίδεηαη ζην «εδψ θαη ηψξα». Ζ παξακνλή ελφο αηφκνπ 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

απνθηήζεη πξαγκαηηθή επίγλσζε. Μφλν ην παξφλ έρεη ζεκαζία, γηαηί ην παξειζφλ 

έρεη πεξάζεη θαη ην κέιινλ δελ έρεη έξζεη αθφκε. Σν παξειζφλ θαη ην κέιινλ έρνπλ 

ζεκαζία κφλν φηαλ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην ηψξα. Γελ έρνπλ ζεκαζία νη αλακλήζεηο 

απφ ηελ παηδηθή ειηθία, αιιά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ηηο 

πεξηβάιιεη. Όηαλ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη ην κέιινλ, πξνεμνθινχλ απηφ πνπ ζα 

έξζεη. Μπνξεί ηφηε λα επελδπζεί ελέξγεηα ζε θάηη πνπ έρεη ειάρηζηε ζρέζε κε απηφ 

πνπ ηειηθά ζα ζπκβεί. χκθσλα κε ηνλ Perls 1969), αλ θάηη είλαη πξαγκαηηθφ, 

βξίζθεηαη πάληα ζην παξφλ. Σν «ηψξα» δελ ππάξρεη απιψο σο ρξνληθή ζηηγκή, αιιά 

ζπλδέεηαη κε έλα ξεχκα ζπλείδεζεο πνπ δηακνξθψλεηαη απφ κηα ζεηξά πεξηζζφηεξσλ 

«ηψξα», φπσο ε δηαδνρή ησλ εηθφλσλ ζε κηα ηαηλία. Ζ πην δχζθνιε αιήζεηα πνπ 

πξέπεη λα δηδαρζεί ην άηνκν είλαη ην φηη ην «ηψξα» ππάξρεη κφλν ζην παξφλ θαη φηη ε 

απνκάθξπλζε απφ απηφ, ζηεξεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηε δσληάληα 

(Polster&Polster, 1973). Πνιιά άηνκα ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα επηθξίλνπλ φινπο ηνπο 



άιινπο γχξσ ηνπο, γηα λα απνθχγνπλ λα ζθεθηνχλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Άιινη 

ζνιψλνπλ ην ηψξα ηνπο φηαλ έρνπλ ρξφλν λα ζθεθηνχλ ηη ζπκβαίλεη. 

2.2.2.6. Ζ επζχλε γηα ηνλ εαπηφ καο 

Ο ππξήλαο ηεο Gestalt είλαη ε επζχλε ηνπ θαζελφο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Σα άηνκα 

εγθαηαιείπνπλ ηε ζηάζε εμάξηεζεο απφ ηνπο άιινπο θαη επηδηψθνπλ ηελ απηφ-

ζηήξημε. Δλεξγνχλ σο αλεμάξηεηα άηνκα, βιέπνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο απφ απφζηαζε, θαηαλννχλ φηη είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα φ,ηη ηνπο 

ζπκβαίλεη θαη νη ίδηνη απνθαζίδνπλ εάλ ζα αιιάμνπλ ηε δσή ηνπο ή ζα ηελ αθήζνπλ 

φπσο είλαη. πλήζσο ηα αδχλακα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα παξακέλνπλ 

πξνζθνιιεκέλα ζην παξειζφλ ηνπο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απξνζπκία ηνπο λα 

αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ην παξφλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ, αληηιακβαλφκαζηε φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ζεξαπείαο 

Gestalt είλαη λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ πξνζσπηθή επζχλε θαη λα επηηχρεη ηελ 

απηνξξχζκηζε, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα άηνκα, εμαξρήο επίγλσζε ηνπ δπλακηθνχ 

αλεμαξηεζίαο πνπ δηαζέηνπλ. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη έρεη ζρέζε κε ηελ 

θίλεζε θαη ηελ αιιαγή. 

2.2.3. Σερληθέο ηεο ζεξαπείαο Gestalt 

Παξφηη ππάξρεη πιεζψξα ηερληθψλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο ζεξαπεπηέο ηεο Gestalt, 

εληνχηνηο, απηέο έρνπλ ππφζηαζε, κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

ζεξαπεπηή θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε «ζεξαπεπφκελνπ» μερσξηζηά. 

Πνιινί εξεπλεηέο (Corey 1985, Dryden 1984, θαη Patterson 1973) πξνηείλνπλ έλα 

απνδεθηφ πιαίζην ηερληθψλ, φπσο είλαη νη γισζζηθέο πξνζεγγίζεηο, δειαδή, ηελ 

αιιαγή ησλ εξσηήζεσλ ζε δειψζεηο, ηε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο «εγψ», 

ηελ ελζάξξπλζε ηνπ δηαιφγνπ, ηελ επεμεξγαζία ησλ νλείξσλ θαη ηελ αληηζηξνθή ησλ 

πεηξακάησλ. ηε ζεξαπεία Gestalt δελ αξθεί λα πξνζέμεη θαλείο κφλν ην ηη ιέλε νη 

ζεξαπεπφκελνη. Ο αθξηβήο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδνληαη κπνξεί λα έρεη ηφζε 

ζεκαζία, φζε θαη ην πεξηερφκελν.  

Οη ζεξαπεπηέο Gestalt παξαηεξνχλ ηηο παξαθάησ κνξθέο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο: 

 Γειψζεηο ζην πξψην εληθφ πξφζσπν. Με ηε ρξήζε ηνπ πξψηνπ εληθνχ 

πξνζψπνπ, ν ζεξαπεπφκελνο γίλεηαη πην ππεχζπλνο σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά, 

ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Γελ θαηεγνξεί εμσηεξηθέο δπλάκεηο γηα 



ηηο δηθέο ηνπ αλεπάξθεηεο. Γελ επηηξέπεηαη λα κηινχλ γηα ηνπο άιινπο, αιιά 

κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην «εγψ» θαη αλαιακβάλνληαο φιε 

ηελ επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπο. 

 Απνθπγή ηξνπνπνηεηηθψλ θαη δηζηαθηηθψλ ζηνηρείσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα 

ηξνπνπνηεηηθά ζηνηρεία νη άλζξσπνη, απνθεχγνπλ λα εκπιέμνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο ζε ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο θαη ελέξγεηεο. Μεξηθά απφ ηα πην 

ζπλεζηζκέλα ηξνπνπνηεηηθά ζηνηρεία είλαη φζα εκπεξηέρνπλ εθθξάζεηο φπσο: 

«ίζσο», «κπνξεί», «ππνζέησ», «θάπσο έηζη», «πηζαλφλ», «λνκίδσ», «ιηγάθη». 

Δθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ θφβν, απξνζπκία, άξλεζε θ.ιπ. θαη αλαδεηθλχνπλ 

κηα ακθηζεκία σο πξνο ην κήλπκά ηνπο. Αληί απηψλ, πξνηείλνληαη δειψζεηο 

άκεζεο θαη ζαθείο. 

 Υξήζε ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο. Με ηε ρξήζε ηεο παζεηηθήο θσλήο, νη 

ζεξαπεπφκελνη απνθεχγνπλ ηελ επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο 

φκσο ελεξγεηηθή θσλή, αληηιακβάλνληαη πην άκεζα κε πην ηξφπν 

παγηδεχνληαη νη ίδηνη κέζα ζε αδηέμνδεο θαηαζηάζεηο. 

 Αιιαγή ξεκάησλ. Οξηζκέλα ξήκαηα κπνξεί λα θάλνπλ ηνπο ζεξαπεπφκελνπο 

λα πηζηέςνπλ φηη θάπνηεο πξάμεηο είλαη έμσ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο. Ο 

ζεξαπεπηήο ηνπο βνεζά λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ηεο αληίζηαζεο πνπ 

πξνβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηεο ρξήζεο ξεκάησλ, φπσο: «δελ κπνξψ», 

«νθείισ», «πξέπεη», «ρξεηάδεηαη». Αλ αιιάμνπλ απηά ηα ξήκαηα γίλεηαη 

νινθάλεξε ε απξνζπκία ηνπο λα θάλνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα. Οη 

ζεξαπεπφκελνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε γλψζε φηη έρνπλ επηινγέο ζηε δσή 

ηνπο. Π.ρ. αιιάδνληαο ηελ έθθξαζε «δελ κπνξψ» ζε «δελ ζα..», ην άηνκν 

αλαγλσξίδεη ηε δχλακή ηνπ, αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηηο απνθάζεηο ηνπ 

θαη δελ κπνξεί πιένλ λα θαηεγνξεί ηνπο άιινπο ή ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα 

(Corey, 1985). Με ηηο παξαπάλσ εθθξάζεηο, ην άηνκν θαίλεηαη φηη έρεη 

επεξεαζηεί απφ απφςεηο άιισλ αλζξψπσλ, θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα φρη 

κε ηηο δηθέο ηνπ επηζπκίεο, αιιά ζχκθσλα κε ην ηη ζθέθηνληαη νη άιινη. 

 Αιιαγή ησλ εξσηήζεσλ ζε δειψζεηο. Οη δειψζεηο είλαη ν πην 

απνηειεζκαηηθφο θαη απζεληηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. πλήζσο αθνξνχλ 

ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη πξάμεηο ησλ ζεξαπεπνκέλσλ, γηα ηα νπνία πξέπεη 

λα απνθηήζνπλ εδψ θαη ηψξα επίγλσζε θαη επζχλε. 



 Αθξίβεηα ζηελ έθθξαζε. Πνιχ ζπρλά, νη δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία 

πξνθαινχληαη φηαλ νη άλζξσπνη γεληθεχνπλ θαη δηαλνεηηθνπνηνχλ. Ο 

ζεξαπεπηήο πξνηείλεη ζηνλ ζεξαπεπφκελν, λα κεηαθεξζεί απφ ηηο γεληθφηεηεο 

ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. Ζ αθξίβεηα ζηελ έθθξαζε έρεη ζεκαίλνπζα 

αμία θαη βνεζά ην άηνκν λα ζπγθεληξσζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη 

ηαπηφρξνλα λα θαζνδεγεί κφλν ηνπ ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 Οη απαηηήζεηο. ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθξίβεηα ζηελ έθθξαζε είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθθξάζεη απαηηήζεηο απφ ηνπο άιινπο 

ρξεζηκνπνηψληαο π.ρ. αληί ηνπ «ζα πξνηηκνχζα λα…», ην «ζέισ λα…» 

 Αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ εξσηήζεσλ. Οη εξσηήζεηο πνπ μεθηλνχλ κε ην «γηαηί» 

πξέπεη πάληα λα απνθεχγνληαη, γηαηί ελζαξξχλνπλ εθινγηθεχζεηο θαη 

δηαλνεηηθνπνηήζεηο. Αληίζεηα, νη εξσηήζεηο κε ην «πψο» θαη ην «ηη», βνεζνχλ 

ην άηνκν λα δνκήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηελ απηφ-

ππνζηήξημή ηνπ. 

 Δπηθέληξσζε ζην παξφλ. Ο ζεξαπεπηήο δεηά απφ ηνπο ζεξαπεπφκελνπο λα 

παξαθνινπζνχλ απηφ πνπ βηψλνπλ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Ο 

Rosenblatt (1976), ιέεη φηη γηα ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη 

είλαη ην παξφλ. Ό,ηη πέξαζε έρεη ήδε αιιάμεη, ίζσο έρεη μεραζηεί θαη ζίγνπξα 

έρεη αιινησζεί απφ ηε κλήκε. Δθείλν πνπ πξφθεηηαη λα έξζεη ζην κέιινλ είλαη 

αβέβαην, κε πξαγκαηηθφ, κηα πηζαλφηεηα κφλν. Ζ ελαζρφιεζε κε ην παξφλ, 

απνθιείεη ηελ αλάπηπμε ηνπ άγρνπο, γηαηί ε ελέξγεηα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

παξνχζα δξαζηεξηφηεηα. Ο Perls πξεζβεχεη: «…αλ είζηε ζην ηψξα, είζηε 

δεκηνπξγηθνί, είζηε εθεπξεηηθνί. Αλ έρεηε ηηο αηζζήζεηο ζαο ζε εηνηκφηεηα, αλ 

έρεηε ηα κάηηα θαη ηα αθηηά ζαο αλνηρηά, βξίζθεηε ηε ιχζε» (Perls, 1969: 91). 

Μέζα απφ ηελ επίγλσζε ηνπ παξφληνο, νη κηζνηειεησκέλεο θαηαζηάζεηο 

εκθαλίδνληαη θαη πεξαηψλνληαη. 

Οη ηερληθέο ηεο Gestalt ζε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

 Ζ επίγλσζε ηνπ ζψκαηνο. ηε ζεξαπεία ηεο Gestalt, ην ζψκα έρεη εμαηξεηηθή 

ζεκαζία. Ο Perls (1969) πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζεξαπεπηήο 

παξαθνινπζεί ηελ ςπρνζσκαηηθή γιψζζα: «…κελ αθνχηε ηα ιφγηα, λα 

αθνχηε κφλν απηφ πνπ ζαο ιέεη ε θσλή, απηφ πνπ ζαο ιέεη ε ζηάζε, απηφ πνπ 

ζαο ιέεη ε εηθφλα… νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ε ςπρνζσκαηηθή γιψζζα. 



Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ηα κάηηα θαη ηα αθηηά ζαο, ζα δείηε φηη ν θαζέλαο 

εθθξάδεηαη κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν. Ζ επίγλσζε ηνπ ζψκαηνο 

δηεπθνιχλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 1. Δθκαηεχνληαο ζσκαηηθέο αηζζήζεηο 

απφ ηνλ αζζελή, 2. Οξίδνληαο ην ζπλαίζζεκα, 3. Γίλνληαο αλαηξνθνδφηεζε 

ζηνλ αζζελή, 4. Αλαπαξηζηψληαο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, 5. Απαιείθνληαο 

ηηο αλαζηξνθέο (O’ Leary, 1995). 

 

2.2.3.1 Δθαξκνζκέλν Πξφγξακκα Θεξαπείαο Gestalt ζηε πκβνπιεπηηθή 

ηαδηνδξνκίαο 

πλζέηνληαο φια φζα αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, έρεη ζρεδηαζηεί έλα 

πξφγξακκα ζπλεδξηψλ πκβνπιεπηηθήο ηαδηνδξνκίαο γηα εθήβνπο θαη ελήιηθεο. Σν 

πξφγξακκα απηφ εθαξκφδεη ηηο ηερληθέο ηεο Gestalt ζεξαπείαο κε θχξην ζηφρν ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ θαηάιιεινπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Σν 

πξνθίι απηφ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπ αηφκνπ. Ζ επαθή πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα άηνκα κε ηηο αξρέο ηεο πκβνπιεπηηθήο 

ηαδηνδξνκίαο, θαζψο θαη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο επαγγεικαηηθνχ πξνθίι, 

απνηεινχλ ηα βαζηθά εθφδηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ιήςε νξζψλ 

επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Σν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη ζε νκάδεο ησλ 10-15 ζπκκεηερφλησλ, απνηεινχκελεο 

απφ άηνκα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φζσλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, δειαδή νκάδα εθήβσλ, νκάδα ελειίθσλ αλέξγσλ, νκάδα ελειίθσλ πνπ 

αλαδεηνχλ αιιαγή εξγαζίαο θιπ. πλνιηθά, πεξηιακβάλεη έμη ζπλεδξίεο δηάξθεηαο 2 

σξψλ ε θάζε κία. Οη 5 πξψηεο είλαη νκαδηθέο θαη ε ηειεπηαία είλαη αηνκηθή. Δθφζνλ 

πινπνηείηαη κία ζπλεδξία αλά εβδνκάδα, ην πξφγξακκα νινθιεξψλεηαη έμη 

εβδνκάδεο αξγφηεξα.  

Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξία, παξνπζηάδνληαη ζηελ νκάδα νη έλλνηεο ηεο 

Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο. Οη ζπκκεηέρνληεο εμνηθεηψλνληαη κε ηνπο φξνπο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο, ηηο αλεζπρίεο, ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο θ.α. Ο 

ζχκβνπινο ιακβάλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πιαίζην ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί 



ε παξέκβαζε, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 

ηηο αλεζπρίεο ηνπο, ηηο αμίεο ηνπο, ηηο επηξξνέο πνπ δέρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ή 

άιια θνηλσληθά πιαίζηα θ.ι.π.  

Ζ δεχηεξε ζπλεδξία έρεη σο αληηθείκελν ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Οη αζθήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο 2 (Π.2.1 θαη Π2.2) θαζψο 

θαη ε ζπδήηεζε ζηε ζπλέρεηα, πάλσ ζε απηέο, ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλάδεημε θαη 

θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά. Δπίζεο, 

ν ζχκβνπινο, κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηελ άζθεζε ηεο δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

παξαξηήκαηνο 1 (Π1.1 θαη Π1.2) θαη λα ζπκπιεξσζνχλ νη ιίζηεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απφ δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ απηή ηελ άζθεζε.  

Ζ ηξίηε ζπλεδξία πξαγκαηεχεηαη ηηο ηθαλφηεηεο/ δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη 

αζθήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο 3 (Π3.1 θαη Π3.2) έρνπλ ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη ηελ ηεξάξρεζή ηνπο.  Ζ ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζπκβνχινπ, ζα θαηαδείμεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ ζεκαζία 

πνπ έρεη ηφζν ην λα έρεηο επίγλσζε ησλ ηθαλνηήησλ ζνπ, φζν θαη ην λα ηηο 

εθαξκφδεηο ζηελ πξάμε. 

Ζ ηέηαξηε ζπλεδξία αθνξά ηηο αμίεο. Σα άηνκα ζα αλαηξέμνπλ ζηελ άζθεζε 

δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηαο (Π1.1 θαη Π1.2), πνπ έρνπλ ήδε ζπκπιεξψζεη θαηά ηε 

δεχηεξε ζπλεδξία, θαη ζα αλαδεηήζνπλ αμίεο πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί ζε απηήλ. 

ηε ζπλέρεηα, κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο 4 (Π4.1 θαη 

Π4.2), ζα νινθιεξψζνπλ ηηο ιίζηεο απηέο θαη ζα ζπδεηήζνπλ νκαδηθά πάλσ ζε απηέο.  

Ζ πέκπηε ζπλεδξία αθνξά ηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη, θαζφζνλ είλαη ε ηειεπηαία νκαδηθή ζπλεδξία, ηελ ζχλζεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη αζθήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο 5 (Π5.1 

θαη Π5.2) ζα αλαδείμνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ απαζρνινχλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Σα ελδηαθέξνληά ηνπο ζα πξνθχςνπλ ζπλδπαζηηθά, κέζα απφ ηελ 

άζθεζε δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηαο (Π1.1 θαη Π1.2) θαη ηελ ζπδήηεζε πάλσ ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα ζπκπιεξψζνπλ 

ηελ άζθεζε ηνπ παξαξηήκαηνο 6 (Π6), ε νπνία απνηειεί θαη ηε ζχλζεζε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνθίι ηνπ θαζελφο. Ζ ζχλζεζε απηή ζα πξνθχςεη απφ φιεο ηηο 

αζθήζεηο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζηηο ζπλεδξίεο, θαζψο θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 



Ζ έθηε θαη ηειεπηαία ζπλεδξία είλαη αηνκηθή γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα. 

Πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο πνπ πξνέθπςε ζην ηέινο ησλ 

νκαδηθψλ ζπλεδξηψλ, επίιπζε απνξηψλ πνπ ηπρφλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ή δελ 

επηιχζεθαλ θαηά ηηο ζπλεδξίεο, ζπδήηεζε πεξί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλεδξηψλ θαη ησλ 

φζσλ εηπψζεθαλ, ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα γηα 

ην πξφγξακκα, θαζψο θαη φπνην άιιν ζέκα κπνξεί λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα θαηά ηελ 

πην ζηελή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ζχκβνπιν.  

Σν εθαξκνζκέλν απηφ πξφγξακκα ζπλεδξηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα έλαλ ζχκβνπιν ζηαδηνδξνκίαο, εθφζνλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο. Μέζσ ησλ ηερληθψλ 

ηεο ζεξαπείαο Gestalt θαη εθφζνλ ν ζχκβνπινο δηέπεηαη απφ επαγγεικαηηζκφ θαη 

επηζηεκνληζκφ, είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο λα νινθιεξψζνπλ ηηο 

ζπλεδξίεο έρνληαο εθπαηδεπηεί επαξθψο ζηε ιήςε επαγγεικαηηθψλ απνθάζεσλ κέζσ 

ηεο ζχλζεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο πξνθίι. 

 

πλνπηηθά  

ην παξφλ θεθάιαην εκβαζχλακε ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ γεληθά ηε 

πκβνπιεπηηθή θαη εηδηθφηεξα ηε πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ. Καηαγξάςακε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο, φπσο π.ρ. ηηο γπλαίθεο, ηνπο εθήβνπο, ηνπο κεζήιηθεο θ.ά. θαη αλαιχζακε 

ην πξνθίι ηνπ χκβνπινπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ νθείιεη απηφο λα αλαπηχζζεη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κηα δφθηκε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκβνπιεπφκελνχο ηνπ. ε μερσξηζηή ελφηεηα 

παξνπζηάζακε θαη αλαιχζακε ηε κέζνδν Gestalt, σο ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο θαη ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Αλαθεξζήθακε ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ελ ιφγσ κέζνδν, ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο, ην πξνθίι ηνπ ζπκβνχινπ ηεο Gestalt θαη ηνπο ηξφπνπο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Σέινο, 

παξνπζηάζακε έλα εθαξκνζκέλν πξφγξακκα ζπλεδξηψλ πκβνπιεπηηθήο 

ηαδηνδξνκίαο κέζσ ησλ ηερληθψλ ηεο ζεξαπείαο Gestalt. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
Παξαηεξήζεηο - πκπεξάζκαηα 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα κειέηε πνπ αθνξά ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

ηηο επηθνηλσληαθέο κεζφδνπο ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο, θαηαιήγνπκε ζηα 

παξαθάησ γεληθά πνξίζκαηα: 

1. Ο ξφινο ηεο πκβνπιεπηηθήο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ επηινγή ελφο επαγγέικαηνο, 

εηδηθά ζηε ζχγρξνλε επνρή, έηζη ψζηε έλα άηνκν λα θαηαζηεί ηθαλφ λα επηιέμεη ην 

επάγγεικα πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, πνπ είλαη αλάινγν ησλ δεμηνηήησλ ηνπ θαη θπξίσο ην 

επάγγεικα πνπ επηζπκεί κέζα απφ ηελ θαξδηά ηνπ. 

2. Ο ξφινο ηεο πκβνπιεπηηθήο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε γλψζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

φπνπ έλα άηνκν κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη επάγγεικα αξθεηέο θνξέο ζηε δσή 

ηνπ θαη λα ζπκβαδίδεη θάζε θνξά αλάινγα κε ηα δεηνχκελα ηεο θάζε επνρήο. 

3. Ο ξφινο ηεο πκβνπιεπηηθήο είλαη ζεκαληηθφο ζην λα βνεζήζεη έλα άηνκν λα 

αθνινπζήζεη κηα δεκηνπξγηθή πνξεία ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν θαη λα δηαγξάςεη κηα 

αμηφινγε θαξηέξα. 

4. Γηα λα επηηχρεη ε πκβνπιεπηηθή ηε δεκηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 

ηνπ πκβνχινπ κε ηνπο ζπκβνπιεπφκελνχο ηνπ, ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ηε γλψζε ησλ 

ζεσξηψλ θαη ησλ κνληέισλ ηεο Δπηθνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπζηεκηθνχ 

κνληέινπ, ην νπνίν εζηηάδεηαη ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνλ 

άλζξσπν θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Fiske, 1992). Πξφθεηηαη γηα ην κνληέιν πνπ 

επηθξαηεί ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη θαζηζηά ηελ επηθνηλσλία σο κηα δηαδηθαζία 

αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο αιιειεμάξηεζεο αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη πεξηβάιινληνο. 

5. Ζ Δπηθνηλσλία απνηειεί ηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο ξεηνξηθήο, θαζψο θαη απηή, φπσο 

θαη ε ξεηνξηθή, κεηαδίδεη κελχκαηα θαη επηρεηξήκαηα θαη επίζεο, πξνθαιεί ηδέεο θαη 

επεξεάδεη ζπλαηζζήκαηα ζηνπο δέθηεο θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά 

θαη ηαπηίζεηο, ηφζν σο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο, φζν θαη σο πξνο ηηο ηερληθέο 

επηθνηλσλίαο (Σξηαληάξε, 2016). 

6. Ζ ξεηνξηθή αλαδείρζεθε απφ ηελ αξραηφηεηα σο ε ηέρλε ή ηερληθή ηεο 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο πεηζνχο ηνπ πνκπνχ ή ηε δηδαζθαιία γλψζεσλ 

πξνο ην αθξναηήξην (Σξηαληάξε, 2016). 

7. Οη ηερληθέο ηεο Ρεηνξηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηελ 

πνιηηηθή θαη ηε ζξεζθεία µέρξη ηε δηαθήµηζε. Δπηπιένλ, ην ζχγρξνλν πεδίν ηεο 

ξεηνξηθήο έρεη μεθχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ηεο πξνθνξηθήο επγισηηίαο θαη έρεη 

δηεπξπλζεί γηα λα πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο µνξθέο ηεο πεηζηηθήο γιψζζαο, ηφζν ηεο 



πξνθνξηθήο φζν θαη ηεο γξαπηήο. Σέινο, ζην ίδην πεδίν πεξηιαµβάλνληαη θαη άιιεο, 

µε ιεθηηθέο µνξθέο επηθνηλσλίαο θαη πεηζνχο φπσο νη θσηνγξαθίεο, ζη εηθφλεο, ε 

µνπζηθή, ν θηλεµαηνγξάθνο θαη ε ηειεφξαζε (Dorman, 1999).  

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζην πεδίν ηεο πκβνπιεπηηθήο γηα ηελ επηινγή 

επαγγέικαηνο, πξνβαίλνπκε ζηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 

1. Έλα ζχζηεκα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα λα ζεσξεζεί νινθιεξσκέλν 

θαη απηνηειέο εξγαιείν επηινγήο επαγγέικαηνο, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηξία 

βαζηθά, αιιειέλδεηα θαη αιιεινζπκπιεξνχκελα κέξε: α. ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ,β. νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηαδηθαζία, έηζη ψζηε λα θαηαιήμεη ην άηνκν ζε κηα ζηνρεπκέλε θαη θαηάιιειε 

επαγγεικαηηθή επηινγή, θαη γ. ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, ην νπνίν 

είλαη απαξαίηεην ζηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

επαγγεικάησλ ζε νκάδεο, ηελ αληηζηνίρεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ κε ηα επαγγέικαηα, 

ηε δεκηνπξγία ράξηε κε ηα επαγγέικαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπνπδέο, ηε ζπζρέηηζε 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κε νκάδεο επαγγεικάησλ, ηε ζπζρέηηζε επαγγεικαηηθψλ 

αμηψλ θαη επαγγεικάησλ θαη ηε ζπζρέηηζε επίζεο, ησλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα θαηάιιεια επαγγέικαηα (Σαζηφπνπινο, 2015). 

2. Οη παξάγνληεο πνπ ζπλήζσο επεξεάδνπλ έλα άηνκν ζηελ επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο είλαη: α. ην θχιν, β. ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, γ. νη θηινδνμίεο θαη 

νη ζηφρνη ηνπ αηφκνπ, δ. νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

3. ηελ ηζηνξία ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιέο 

ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο, φπσο ησλ: Parsons (1909), VanderLinden (1985), 

εζεσξίαηνπJohnL. Holland, ε ζεσξία ηνπ DonaldE. Super,εζεσξία ηνπ MarkL. 

Saviskas, εζεσξία ηνπ JohnKrumboltz, ε ζεσξία ηνπ D. Tiedeman, εζεσξία ηνπ 

Harren, εζεσξία ηνπ T. Hilton, εζεσξία ηνπ W. Mitchell, εζεσξία ηνπ A. Tversky, 

εζεσξία ηνπ Gati, εζεσξία ηνπ A. Gelatt, εζεσξία ησλ Kaldor θαη Zytowsky, ην 

ζεσξεηηθφ ζρήκα ηνπ Vroomθαη ην ζεσξεηηθφ ζρήκα ηνπ Katz. 

4. Ζ πξνζέγγηζε πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη αθφκα πην ελδηαθέξνπζα 

δηαδηθαζία, είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο Gestalt. 

5. Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε κέζνδνο Gestalt είλαη: α. Η 

Οκνηνζηαζία, δειαδή ε πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. Ζ νκνηνζηαηηθή ιεηηνπξγία είλαη 

εθείλε, κε ηελ νπνία ν νξγαληζκφο δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ θάησ απφ δηάθνξεο 



ζπλζήθεο. Οιφθιεξε ε δσή ραξαθηεξίδεηαη απφ απηφ ην ζπλερέο παηρλίδη ηεο 

ηζνξξνπίαο θαη ηεο αληζνξξνπίαο. Ζ ζεκαζία ηεο είλαη πνιχ κεγάιε, γηαηί εάλ απηή ε 

ιεηηνπξγία απνηχρεη, ηφηε ν νξγαληζκφο πεζαίλεη, β. Σν νιηζηηθό δείγκα, δειαδή, φηη 

ν άλζξσπνο απνηειεί έλαλ νινθιεξσκέλν νξγαληζκφ. Ο άλζξσπνο είλαη θαη πιηθή 

θαη πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηαπηφρξνλα θαη αδηαίξεηα θαη έηζη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη θαη  γ. Σα ζύλνξα ηεο επαθήο, δειαδή θαλέλαο άλζξσπνο δελ είλαη 

απηάξθεο, αιιά γηα λα ππάξμεη ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα έλα πεξηβαιινληηθφ πεδίν θαη 

ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζνξίδεη ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά (Πεξιο, 1989). 

6. Ζ κέζνδνο ηεο Gestalt δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία επαθήο θαη 

επηθνηλσλίαο πεξηζζφηεξν απφ φηη ζην ίδην ην απνηέιεζκα. Θεσξεί φηη ε «ζεξαπεία», 

απνηειεί πξντφλ κηα ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο επαθήο θαη ζπλέπεηαο αλάκεζα ζηα 

ζπλδηαιεγφκελα κέιε ηεο νκάδαο, θαη γη’ απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηεί σο κνληέια 

ελζπλαίζζεζεο α. Σν «ζρήκα» θαη ην «θφλην», β. ηελ ηζνξξνπία, γ. ηελ επίγλσζε, δ. 

ηηο κηζνηειεησκέλεο ππνζέζεηο, ε. ηελ επηθέληξσζε ζην παξφλ θαη ζη. ηελ επζχλε γηα 

ηνλ εαπηφ καο. 

7. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζεξαπεπηέο ηεο Gestaltθαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο θαη αθνξά ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, είλαη νη εμήο: α. Γειψζεηο ζην πξψην 

εληθφ πξφζσπν, β. Απνθπγή ηξνπνπνηεηηθψλ θαη δηζηαθηηθψλ ζηνηρείσλ,γ. Υξήζε 

ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο,δ. Αιιαγή ξεκάησλ,ε. Αιιαγή ησλ εξσηήζεσλ ζε 

δειψζεηο,ζη. Αθξίβεηα ζηελ έθθξαζε, δ. Οη απαηηήζεηο, ε. Αιιαγή ηεο κνξθήο ησλ 

εξσηήζεσλ, ζ.  Δπηθέληξσζε ζην παξφλ. Οη ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ επίγλσζε ηνπ 

ζψκαηνο, αθνξνχλ: α. ζηελ ζσκαηηθέο αηζζήζεηο ηνπ αζζελή, β. ζην ζπλαίζζεκα, γ. 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ αζζελή, δ. αλαπαξάζηαζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο θαη ε. 

απαιεηθή ησλ αλαζηξνθψλ (O’ Leary, 1995). 

Δπηιέγνπκε λα νινθιεξψζνπκε ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηνλ παξάγνληα εθείλν, πνπ 

ζεσξνχκε σο ηνλ πιένλ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ή φρη φισλ ησλ κνληέισλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ ηεο Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο κεζφδνπ 

Gestalt. Απηφο ν παξάγνληαο είλαη ην πξνθίι ηνπ χκβνπινπ ή Θεξαπεπηή, ν νπνίνο 

απνηειεί ηελ εγγχεζε γηα κηα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία θαη νθείιεη λα έρεη ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 



1. Να είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Ρεηνξηθήο, αιιά θαη λα έρεη κειεηήζεη φιεο ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν 

2. Να είλαη πξφζπκνο λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο ηνπ λα πξνζδηνξίζνπλ εθείλα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο θαηαβάιινπλ 

3. Να είλαη επέιηθηνο αλάκεζα ζηελ αλάγθε ησλ πειαηψλ ηνπ λα ζπδεηήζνπλ 

άιπηα πξνζσπηθά ηνπο δεηήκαηα θαη ζηελ αλάγθε ηνπο λα βξνπλ δνπιεηά 

4. Να είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα πξνζθέξεη «πξνπφλεζε αλάπηπμεο», ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειε 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

5. Να ρξεζηκνπνηεί ηελ «πξνπφλεζε ζηαδηνδξνκίαο», φηαλ νη πειάηεο έρνπλ 

θαζνξίζεη ζαθείο ζηφρνπο ζηαδηνδξνκίαο 

6. Να εξγαζηεί ζθιεξά, πξνθεηκέλνπ νη απνθάζεηο ησλ πειαηψλ λα είλαη 

απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπο. Γηα λα ην επηηχρεη, πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ 

7. Να ρξεζηκνπνηεί έλα ζπκβφιαην «φξσλ επηρείξεζεο», γηα λα ππνγξακκίζεη 

ηελ επζχλε ηνπ πειάηε λα πξνζέξρεηαη ζηηο θαλνληζκέλεο ζπλαληήζεηο 

8. Να είλαη πξνζεθηηθφο γηα λα παξαηεξεί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θξχβνληαη πίζσ 

απφ ηελ «αληίζηαζε» ηνπ πειάηε ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή 

9. Να ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη «ζεκαληηθνί άιινη» 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

10. Να ακθηζβεηεί ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρεη γηα φινπο ηνπο πειάηεο, αιιά 

ηδηαίηεξα φηαλ εξγάδεηαη κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο αμίεο, 

πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο δσήο απφ ηε δηθή ηνπ 

11. Να βεβαησζεί φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο, φρη κφλν φηη ηηο γλσξίδεη 

12. Να είλαη ελεκεξσκέλνο γηα ηα ελαιιαθηηθά πξφηππα ζηαδηνδξνκίαο 

Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηα παξαπάλσ δεηήκαηα 

έλαο ζχκβνπινο, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, κείδνλνο ζεκαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο Osipow θαη Fitzerald 

(1996), ν χκβνπινο – ζεξαπεπηήο, εμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη πξνβιεκάησλ, νθείιεη λα πξνβιέπεη, πξνιακβάλεη, δηαπαηδαγσγεί, 



αμηνινγεί (θαη αμηνινγείηαη) θαη παξεκβαίλεη. Γειαδή θαιείηαη λα αλαιάβεη έλα 

πνιχπιεπξν παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν. 
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