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• Τα θέματα που απασχολούν τη συμβουλευτική ψυχολογία τα τελευταία χρόνια
επικεντρώνονται σε έξι σημαντικούς τομείς: α) μεθοδολογία της έρευνας καθώς
πραγματοποιούνται υψηλού επιπέδου ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, β) θεραπευτική
συμβουλευτική όσον αφορά τις παρεμβάσεις, τη διαδικασία και την έκβασή της, γ)
επαγγελματική εξέλιξη και συμβουλευτική, δ) πολυπολιτισμική συμβουλευτική, ε) ζητήματα
κοινωνικού φύλου και στ) εποπτεία.

• Σε αυτούς τους τομείς επιχειρούνται:

• Η εφαρμογή των εξελικτικών αρχών της ψυχολογίας στη συμβουλευτική προσέγγιση
ατόμων, οικογενειών, ομάδων και οργανισμών.

• Η κατανόηση της ευρύτητας των προσανατολισμών που αφορούν έθνη, φυλές,
πολιτισμούς, σεξουαλικές προτιμήσεις, κοινωνικό φύλο και αναπηρίες και η χρήση αυτής
της κατανόησης για την αύξηση της ανθρώπινης ευημερίας και την προαγωγή της
ικανότητας των ειδικών να λειτουργούν και να συνεργάζονται με ποικίλους πληθυσμούς.

• Τη χρήση των αρχών αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων και της ευημερίας για την
προώθηση μιας υγιούς συμπεριφοράς και της επιτυχημένης προσαρμογής σε θέματα που
συνδέονται με την υγεία.

• Την ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα κατάρτισης και εποπτείας καθώς και διαδικασίας και
έκβασης της συμβουλευτικής.

• Την ανάπτυξη νέων πληρέστερων θεωριών που να ερμηνεύουν την επίδραση στην
ανθρώπινη συμπεριφορά της εξέλιξης της τεχνολογίας και των νέων προκλήσεων και
προβληματισμών που προκύπτουν από κοινωνικά και φυσικά φαινόμενα όπως η
τρομοκρατία και οι φυσικές καταστροφές οι οποίες πλήττουν μεγάλους αριθμούς
ανθρώπων τα τελευταία χρόνια.



• Κοινωνική σημασία της συμβουλευτικής ψυχολογίας

• Στις μέρες μας τα κοινωνικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξυμένα. Η ζωή στις
μεγαλουπόλεις υποβαθμίζεται. Οι κοινωνικές συγκρούσεις, η οικονομική κρίση, η
εγκληματικότητα και η υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης που αποτελούν
εμπόδια στην ποιότητα ζωής, τη μόρφωση, την παιδεία και την προσωπική
εξέλιξη. Η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται από έντονη σύγκρουση αξιών.

• Ο ρόλος της εργασίας έχει επίσης αλλάξει: πολλές ειδικότητες έχουν καταργηθεί
και στη θέση τους έχουν αναπτυχθεί άλλες περισσότερο απαιτητικές. Οι νέοι
αισθάνονται όλο και πιο ανήσυχοι για το επαγγελματικό τους μέλλον. Η ανεργία
αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην οικονομική και προσωπική ανάπτυξη των
ανθρώπων.

• Οι ατομικές και κοινωνικές ανάγκες και τα προβλήματα που απορρέουν από τις
εξελικτικές και ενίοτε ανατρεπτικές αλλαγές στον θεσμό της οικογένειας, την
ηθική, τις αξίες και τις στάσεις, τα επαγγέλματα και την εργασιακή ζωή, την
οικονομία, την πολιτική και τις απαιτήσεις και πιέσεις των εκπαιδευτικών
συστημάτων απαιτούν την παροχή ουσιαστικής συμβουλευτικής βοήθειας για την
αντιμετώπισή τους.



• Τόσο η συμβουλευτική όσο και η ψυχολογία αποτελούν εφαρμοσμένους κλάδους
της ψυχολογίας. Παρότι πρόκειται για δυο ξεχωριστές ειδικότητες σε πολλές
περιπτώσεις εμφανίζονται επικαλύψεις ανάμεσα τους.

• Διαφορές

• Οι διαφορές ανάμεσα στους δυο κλάδους έχουν αφετηρία την ιστορία τους, η
οποία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εκπαίδευση των σπουδαστών τους. Ο όρος
κλινική προέρχεται από τη λέξη «κλίνη». Κατά παράδοση η κλινική πρακτική
προσφερόταν στον κλινήρη ασθενή. Ο όρος συμβουλευτική από την άλλη
αποτελεί μετάφραση της αγγλικής λέξης Counselling που έρχεται από την λατινική
λέξη consulere που σημαίνει συμβουλεύω, διασκέπτομαι

• Οι κλινικοί ψυχολόγοι ανέκαθεν μελετούσαν τις ψυχικές διαταραχές. Οι
συμβουλευτικοί ψυχολόγοι αρχικά παρείχαν επαγγελματική καθοδήγηση και
συμβουλευτική. Η κλινική ψυχολογία στην αρχή ασχολήθηκε με τη θεραπεία της
αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Και παρόλο που οι κλινικοί ψυχολόγοι δεν
αγνοούσαν τις δυνατότητες και τα θετικά στοιχεία των ανθρώπων, έδιναν
μεγαλύτερη έμφαση στην παθολογική παρά στην υγιή συμπεριφορά τους.

• Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κλινικοί ψυχολόγοι να εμπλέκονται σε περισσότερο
μακροχρόνιες θεραπευτικές παρεμβάσεις από ότι οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι



• Επιπλέον μέχρι και σήμερα οι κλινικοί ψυχολόγοι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα. Επειδή η βασική επικέντρωση τους είναι η
ψυχοπαθολογία πολύ μεγαλύτερα ποσοστά κλινικών από ότι συμβουλευτικών ψυχολόγων
απασχολούνται σε ψυχιατρικές δομές και αντίστοιχα πολύ μικρότερα ποσοστά τους
απασχολούνται σε συμβουλευτικά κέντρα φοιτητών των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων

• Στο έργο των κλινικών ψυχολόγων συγκαταλέγεται και η διάγνωση η οποία βασίζεται σε
διάφορα διαγνωστικά κριτήρια. Αντίθετα, οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι αποφεύγουν μια
διάγνωση βασισμένη σε αυτά τα διαγνωστικά κριτήρια

• Στις παραπάνω ο Woolfe συμπληρώνει επίσης τις προτεραιότητες της συμβουλευτικής
έναντι της κλινικής ψυχολογίας: α) επίγνωση της σπουδαιότητας της βοηθητικής σχέσης, β)
αμφισβήτηση του ιατρικού μοντέλου στη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου, γ) αυξημένο
ενδιαφέρον και εστίαση στην ευημερία και στο ευ ζην και μικρότερη ανταπόκριση στην
αρρώστια και την παθολογία.

• Σε ό,τι αφορά τις θεωρητικές τους κατευθύνσεις και οι δυο ειδικότητες επιλέγουν σε
μεγαλύτερα ποσοστά την εκλεκτική/συνθετική και γνωστική κατεύθυνση.

• Γενικά ωστόσο, οι κλινικοί ψυχολόγοι προτιμούν περισσότερο τα συμπεριφοριστικά και
ψυχαναλυτικά θεραπευτικά μοντέλα, ενώ οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι δείχνουν
προτίμηση για την προσωποκεντρική προσέγγιση και για τα ανθρωπιστικά θεραπευτικά
μοντέλα.



• Ομοιότητες

• Με αφετηρία την ιστορική τους πορεία οι δυο κλάδοι εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες ως
προς τα φιλοσοφικά ρεύματα, τις θεωρητικές απόψεις και τις επιστημονικές παρεμβάσεις
που επηρέασαν την εξέλιξή τους.

• Ανάμεσα στους δυο κλάδους υπάρχουν επικαλύψεις σε ζητήματα εκπαίδευσης,
επαγγελματικών θέσεων και δραστηριοτήτων. Ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι κλινικοί
ψυχολόγοι άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο με τα θετικά στοιχεία ατόμων που δεν
χαρακτηρίζονται από σοβαρή αποκλίνουσα συμπεριφορά. Αντίστοιχη στροφή των
συμβουλευτικών ψυχολόγων σημειώθηκε προς την ψυχοθεραπεία για την αντιμετώπιση
σοβαρότερων ψυχολογικών προβλημάτων όπως η κατάθλιψη. Οι εκπρόσωποι και των δυο
ειδικοτήτων εκπαιδεύονται σήμερα για να προσφέρουν συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
βασίζονται στις ίδιες θεωρητικές προσεγγίσεις, χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους
παρέμβασης ασκούν την ίδια περίπου εργασία ως ερευνητές ή ως θεραπευτές και
ενδέχεται να εργάζονται στα ίδια πλαίσια.

• Οι βασικοί ρόλοι κλινικών και συμβουλευτικών ψυχολόγων παρουσιάζουν επίσης
ομοιότητες αφού τόσο οι μεν όσο και οι δε ασχολούνται με την πρόληψη αλλά και με τη
θεραπεία ή την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας. Η έμφαση στην ανάπτυξη μιας θετικής
θεραπευτικής σχέσης την οποία πρώτη επεσήμανε ως σημαντική η συμβουλευτική
ψυχολογία αποτελεί σήμερα κύριο στόχο στην παρέμβαση του κλινικού ψυχολόγου



• Ακόμη οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι εργάζονται με παρόμοιες ομάδες πελατών και
αντιμετωπίζουν όμοια αιτήματα για ψυχολογική στήριξη με τους κλινικούς ψυχολόγους. Η
βασική έμφαση της συμβουλευτικής ψυχολογίας στα θετικά στοιχεία του ατόμου και στην
προαγωγή της ψυχολογικής ευεξίας του έχουν τα τελευταία χρόνια υιοθετηθεί και από την
κλινική ψυχολογία.

• Επιπλέον η συμβουλευτική ψυχολογία ακολουθεί το μοντέλο του επιστήμονα -
επαγγελματία όπως και η κλινική ψυχολογία. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους δυο
κλάδους εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων περιλαμβάνει πρακτική άσκηση με
εποπτεία ειδικότητα και διδακτορική διατριβή που βασίζεται σε επιστημονική έρευνα.
Μέσα από αυτή την εκπαίδευση καταρτίζονται οι ειδικοί και των δύο κλάδων. Στο ίδιο
πνεύμα σύγκλισης των δυο εφαρμοσμένων κλάδων της ψυχολογίας κινείται και η σχετικά
πρόσφατη μετονομασία του Βρετανικού Συνδέσμου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
ανταποκρινόμενη στην προσπάθεια αναγνώρισης της σύγκλισης των ενδιαφερόντων και
ενασχολήσεων συμβούλων και ψυχοθεραπευτών.

• Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια οι διαφορές μεταξύ των δυο εξειδικεύσεων τείνουν να
εξαλειφθούν, οδηγώντας σιγά σιγά στη συνένωση των δυο κλάδων. Στις ΗΠΑ μάλιστα οι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε στην κλινική είτε στη συμβουλευτική ψυχολογία
έχουν τα ίδια επαγγελματικά προνόμια . Ο Σύνδεσμος Αμερικανών Ψυχολόγων έχει πάψει
εδώ και χρόνια να διαφοροποιεί τα πλαίσια άσκησης για απόκτηση ειδικότητας των
κλινικών και συμβουλευτικών ψυχολόγων.



• Παρά τις ομοιότητές της με την κλινική ψυχολογία όμως, η συμβουλευτική ψυχολογία έχει
μια ιδιαιτερότητα, η οποία τη διαφοροποιεί από τους άλλους εφαρμοσμένους κλάδους. Η
διαφορά αυτή έγκειται στο μοναδικό τρόπο με τον οποίο ενοποιεί τους πέντε βασικούς
άξονες ενασχόλησής της: α) την εστίασή της σε «κανονικές» και όχι σε διαταραγμένες
προσωπικότητες, β) την επικέντρωσή της στις δυνατότητες και στα προσόντα των
ανθρώπων καθώς και στη θετική ενίσχυση της ψυχικής υγείας, ανεξάρτητα από το βαθμό
διαταραχής, γ) την έμφασή της σε σχετικά βραχείες παρεμβάσεις, δ) το ενδιαφέρον της για
την αλληλεπίδραση ατόμου- περιβάλλοντος, ε)την προσοχή της στην εκπαιδευτική και
επαγγελματική εξέλιξη καθώς και στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

• Μολονότι και άλλοι εφαρμοσμένοι κλάδοι της ψυχολογίας ενδέχεται να ασχολούνται με
ένα ή περισσότερα από αυτά τα θέματα η συμβουλευτική ψυχολογία ασκεί το έργο της
ενσωματώνοντας και τους πέντε άξονες. Ο βαθμός στον οποίο συμβαίνει αυτό, συγκριτικά
με τους υπόλοιπους εφαρμοσμένους κλάδους δίνει στη συμβουλευτική ψυχολογία μια
ξεχωριστή θέση στην επιστήμη της ψυχολογίας.

• Η συμβουλευτική ψυχολογία ως ειδικότητα υπό εξέλιξη λειτουργεί συμπληρωματικά στην
κλινική ψυχολογία, στην ψυχολογία της υγείας, στην οργανωτική ψυχολογία και στην
ψυχοθεραπεία. Οι μελλοντικοί εκπαιδευόμενοι στη συμβουλευτική ψυχολογία θα
διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους ένα συνεχώς αυξανόμενο εύρος επιλογών
επαγγελματικής ενασχόλησης.



• Παρότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται εναλλάξ οι όροι συμβουλευτική ψυχολογία και/ή
συμβουλευτική και πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για την ίδια ειδικότητα, αυτό δεν ισχύει. Η
συμβουλευτική ψυχολογία είναι μια εφαρμοσμένη ειδικότητα της ψυχολογίας στην οποία
καταρτίζονται επαγγελματικά ψυχολόγοι προκειμένου να προσφέρουν ψυχολογική στήριξη σε
άτομα ή ομάδες ασκώντας μια ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχοθεραπευτικές
προσεγγίσεις.

• Στο βιβλίο τους Εγχειρίδιο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας οι Woolfe, Strawbridge, Douglas και
Dryden, τοποθετούν τη συμβουλευτική ψυχολογία ανάμεσα στην επιστήμη της ψυχολογίας και
στις θεραπευτικές πρακτικές της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας. Υποστηρίζουν ότι η
συμβουλευτική ψυχολογία έχει πλέον κατασκευάσει μια ταυτότητα η οποία ασπάζεται τα
συμπληρωματικά στοιχεία του επιστήμονα- επαγγελματία και του αναστοχαστικού
επαγγελματία.

• Αντίθετα η συμβουλευτική μπορεί να ασκείται από διάφορους επαγγελματίες όπως
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές, κληρικούς και γενικά
επαγγελματίες που έρχονται συχνά σε επαφή και προσφέρουν ανθρωπιστικού χαρακτήρα
υπηρεσίες στους συνανθρώπους τους. Αυτοί οι επαγγελματίες καταρτίζονται στις βασικές
συμβουλευτικές δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτική στήριξη
στους ανθρώπους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.

• Στο βιβλίο του Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής ο Nelson- Jones διακρίνει έξι κατηγορίες
συμβούλων: α) τους επαγγελματίες συμβουλευτικής και θεραπείας που έχουν καταρτισθεί μέσω
κατάλληλων προγραμμάτων και μαθημάτων, β) τους παραεπαγγελματίες συμβούλους ή οιονεί
συμβούλους, γ) εκείνους που χρησιμοποιούν δεξιότητες συμβουλευτικής και τεχνικές βοήθειας
στα πλαίσια της εργασίας τους, δ) τους εθελοντές συμβούλους, ε) τους συμβούλους ομηλίκων,
στ) τους ανεπίσημους συμβούλους όπως οι γονείς και οι φίλοι.



• Οπωσδήποτε σήμερα υπάρχει κάποια επικάλυψη ανάμεσα στη
συμβουλευτική ψυχολογία και τη συμβουλευτική η οποία οφείλεται
εν μέρει και στην σύγκλιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Ωστόσο τα πλαίσια στα οποία εργάζονται οι μεν και οι δε διαφέρουν
μεταξύ τους όπως διαφορετικά είναι επίσης το είδος και η δομή της
συμβουλευτικής σχέσης που αναπτύσσουν με τους
συμβουλευόμενους.



• 2. Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας

• Ατομική και ομαδική συμβουλευτική

• Ένας πρώτος διαχωρισμός μπορεί επομένως να γίνει ως προς τη μεθοδολογία και
τη διαδικασία που ακολουθεί η συμβουλευτική ψυχολογία δηλαδή μεταξύ
ατομικής ή προσωπικής και ομαδικής συμβουλευτικής.

• Η ατομική συμβουλευτική διεξάγεται μεταξύ του συμβουλευτικού ψυχολόγου και
του συμβουλευόμενου και αποβλέπει στην προώθηση της ψυχικής υγείας του
συμβουλευόμενου βοηθώντας τον να επιτύχει καλύτερη προσαρμογή, μεγαλύτερη
αυτογνωσία και πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών
του.

• Η ομαδική συμβουλευτική είναι μία διαπροσωπική διαδικασία ανάμεσα στο
συμβουλευτικό ψυχολόγο και σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους που έχουν κάτι
κοινό μεταξύ τους. Αποσκοπεί στην ανίχνευση του εαυτού, της ομάδας ή /και των
περιστάσεων σε μία προσπάθεια τροποποίησης της συμπεριφοράς και των
στάσεων τους. Μπορεί να εμπεριέχει και ατομική συμβουλευτική καθώς μέσα από
την ομαδική διαδικασία ο κάθε συμβουλευόμενος βοηθιέται να προχωρήσει στην
προσωπική του αυτογνωσία και στο ξεπέρασμα των δυσκολιών του. Ο κάθε
άνθρωπος εξάλλου μπορεί να επιλέξει είτε την ατομική είτε την ομαδική
συμβουλευτική για να επιλύσει τα προσωπικά του προβλήματα και ανησυχίες.



• Είδη συμβουλευτικής βοήθειας: Ένας δεύτερος διαχωρισμός της συμβουλευτικής
ψυχολογίας μπορεί να γίνει ως προς το είδος της βοήθειας που προσφέρει και ως
προς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται αυτή
η βοήθεια. Με βάση αυτόν υπάρχουν διαφορετικά είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας
όπως:

• Συμβουλευτική ομηλίκων:
• Η συμβουλευτική ομηλίκων δεν είναι η συμβουλευτική που προσφέρεται από

επαγγελματίες αλλά εκείνη που παρέχεται από συνομήλικα άτομα τα οποία έχουν τη
φυσική διάθεση και θέληση να προσφέρουν βοήθεια στήριξη και το ειλικρινές
ενδιαφέρον να ακούσουν, χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκει κανείς στα μέλη κάθε
κοινωνικής ομάδας ( Μαλικιώση- Λοϊζου κ.α, 2007)

• Σε όλες τις φάσεις της ζωής τους και σε διάφορα πλαίσια οι άνθρωποι έχουν τη
δυνατότητα μετά από κατάλληλη εκπαίδευση στην επικοινωνία να στηρίξουν τους
συνομηλίκους τους δείχνοντας τους ενσυναίσθητη κατανόηση και φιλική διάθεση και
δίνοντάς τους το χρόνο να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Ένας
χώρος στον οποίο εφαρμόζεται ευρέως η συμβουλευτική ομηλίκων είναι η εκπαίδευση
σε όλες τις βαθμίδες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι νέοι μαθαίνουν να δέχονται και
να δίνουν βοήθεια να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά
τους και να είναι πιο υπεύθυνοι, πιο κοινωνικοί και πιο αποτελεσματικοί σε όλα τα
επίπεδα. Όπως δείχνουν πολλές έρευνες στο διεθνή χώρο, η συμβουλευτική ομηλίκων
ωφελεί τόσο αυτούς που δέχονται τις υπηρεσίες των συμβούλων όσο και τους ίδιους
τους εθελοντές συμβούλους. Εκτός από το εκπαιδευτικό πλαίσιο η συμβουλευτική
ομηλίκων έχει επίσης εφαρμογή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, νοσοκομεία, κοινοτικά
κέντρα, επιχειρήσεις, οργανισμούς.



Διευκολυντική συμβουλευτική - Συμβουλευτική λήψης απόφασης

• Στόχος της διευκολυντικής συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αποσαφηνίσει τους
στόχους του και δράσει υπεύθυνα και σύμφωνα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Ένας από τους
κύριους στόχους της συμβουλευτικής αυτής μάλιστα, είναι ακριβώς η ανάπτυξη συγκεκριμένων
ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων και η βελτίωση στον τρόπο λήψης αποφάσεων από τους
ανθρώπους. Η ανικανότητα να συμπεριφερθεί κανείς ανάλογα προς τις απαιτήσεις μιας
προβληματικής κατάστασης οδηγεί τον άνθρωπο σε μη αποτελεσματική συμπεριφορά.

• Στα θέματα που απασχολούν τη διευκολυντική συμβουλευτική ανήκει και η καλύτερη λήψη
αποφάσεων μέσω της αναγνώρισης των ατομικών δυνατοτήτων, ενδιαφεροντων και δεξιοτήτων σε
τομείς όπως η επιλογή επαγγέλματος, η σχέση με τα άλλα μέλη της οικογένειας, με άλλα αγαπητά
πρόσωπα, με τους συνεργάτες ή τους συμμαθητές τους, καθώς και σε πολλούς άλλους τομείς και
προβλήματα που μπορεί να απασχολούν τους ανθρώπους. Σε σχέση με αυτό ένας γενικός κανόνας
είναι ότι μία επιλογή ή μία απόφαση θεωρείται καλή όταν ο επιλέγων αφήσει ελεύθερο τον εαυτό του
να σκεφτεί με δημιουργικό τρόπο όλες τις πιθανότητες, έχει ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της κάθε
εναλλακτικής λύσης και έχει διερευνήσει λεπτομερώς κατά πόσο ταιριάζει με τις αξίες του.

• Στη διευκολυντική συμβουλευτική παίζουν σημαντικό ρόλο ορισμένοι παράγοντες ή δεξιότητες που
πρέπει να διαθέτει ο συμβουλευτικός ψυχολόγος όπως η κατανόηση, η καθοδήγηση, η ενσυναίσθηση
και το θερμό κλίμα το οποίο χρειάζεται να δημιουργήσει με τον ή τους συμβουλευόμενους. Για να
επιτευχθεί όμως ο κύριος στόχος της διευκολυντικής συμβουλευτικής που είναι η ανάπτυξη
συγκεκριμένων ικανοτήτων για την ορθότερη αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων του έτσι
ώστε ο συμβουλευόμενος να μπορεί να ανταπεξέρχεται με θάρρος και αυτοπεποίθηση σε
οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία του παρουσιαστεί μελλοντικά, ο συμβουλευτικός ψυχολόγος και ο
συμβουλευόμενος θα πρέπει να περάσουν μέσα από μία διαδικασία ανίχνευσης, κατανόησης και
δράσης. Τα περισσότερα νεότερα μοντέλα συμβουλευτικής που υποστηρίζουν ότι κύριο μέλημά τους
είναι να διδάξουν το συμβουλευόμενο πώς να επιλύει αποτελεσματικά τα προβλήματα του, υιοθετούν
μία εκλεκτική ή συνθετική φιλοσοφία και συνήθως δομούν τη διαδικασία σε επιμέρους στάδια.



Συμβουλευτική για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων
Ως κρίση μπορεί να οριστεί «μια περίοδος ψυχολογικής αποδιοργάνωσης η οποία βιώνεται συνεπεία ενός
επικίνδυνου γεγονότος ή κατάστασης που θεωρείται σημαντικό πρόβλημα και δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί από το άτομο με τις συνήθεις στρατηγικές».

Οι Wiger και Harowski (2003) διακρίνουν το τραυματικό γεγονός από την κρίση ορίζοντας το πρώτο ως μια
καταστροφική κατάσταση στην οποία εκτίθενται άτομα ή ομάδες και τη δεύτερη ως την ψυχολογική
αντίδραση σε αυτό το συμβάν. Οι κρίσιμες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι οι οποίες
χαρακτηρίζονται συνήθως ως «επείγουσες» αφορούν περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας, απώλειας ενός
αγαπημένου προσώπου, ενός βιασμού, απόπειρας βιασμού ή άλλων σεξουαλικών διαταραχών
οικογενειακών κρίσεων με πολύ αγαπητά πρόσωπα, υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών,
απόλυσης από την εργασία, φυλάκισης, οικονομικών δυσκολιών και γενικά περιπτώσεις προσβολών
πανικού ή έντονης επιθετικότητας. Την τελευταία δεκαετία μια σειρά από περιστατικά βίας, τρομοκρατίας
αλλά και φυσικών καταστροφών διεθνώς έχουν εντείνει την ανάγκη για επαγγελματίες εκπαιδευμένους στη
συμβουλευτική κρίσιμων καταστάσεων. Ο βασικός στόχος αυτού του είδους συμβουλευτικής είναι να
βοηθήσει το άτομο να ξεπεράσει την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει εμπνέοντάς του κατ' αρχάς
εμπιστοσύνη. Αν ο βοηθούμενος αισθανθεί ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στο συμβουλευτικό ψυχολόγο,
θα κατορθώσει να μιλήσει πιο ελεύθερα και να μειώσει το άγχος του και σταδιακά να ξεπεράσει την κρίση
που αντιμετωπίζει. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο είναι σημαντικό ο σύμβουλος να αξιοποιήσει τα ισχυρά
στοιχεία του συμβουλευόμενου έτσι ώστε να τον βοηθήσει να βρει λύσεις, να επαναπροσδιορίσει τις
σχέσεις του, να θέσει στόχους και να κάνει και πάλι όνειρα. Στη χώρα μας από το 1995 λειτουργεί η
ΜΕΡΙΜΝΑ, μια μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία με κύριο σκοπό τη φροντίδα παιδιών και
οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια, απώλεια ή θάνατο. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της
έχουν στηρίξει παιδιά, οικογένειες, αλλά και κοινότητες και σχολεία σε σοβαρά έκτακτα περιστατικά και
τραυματικά γεγονότα που η ελληνική κοινωνία βίωσε τα τελευταία χρόνια όπως ο σεισμός του 1999, το
ατύχημα στο Πέταλο του Μαλλιακού το 2004, οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο το 2007 κλπ. Η ΜΕΡΙΜΝΑ
εκδίδει εγχειρίδια για επαγγελματίες καθώς και βιβλία για το ευρύ κοινό και για παιδιά.



Προληπτική συμβουλευτική

Η προληπτική συμβουλευτική έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των προσπαθειών
πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων πάνω σε διάφορα προβλήματα
επαγγελματικής, διαπροσωπικής, σεξουαλικής φύσης και πάνω σε θέματα υγείας που ενδέχεται να
παρουσιαστούν και στον τρόπο αντιμετώπισης τους. Αποσκοπεί επίσης στην πρόληψη της εμφάνισης ενός
συμβάντος το οποίο μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τους ανθρώπους. Το κυριότερο εργαλείο εφαρμογής της είναι
οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες οι οποίες απευθύνονται τόσο σε ενηλίκους όσο και σε παιδιά και εφήβους. Οι
ομάδες αυτές έχουν βρει απήχηση στο χώρο του σχολείου εφαρμόζοντας τις αρχές της βιωματικής μάθησης σε
μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη προβλημάτων και την
ανάπτυξη τρόπων αντιμετώπισής τους σε ευρύτερη κλίμακα δεν διαφέρουν καθόλου από τις μεθόδους που
ακολουθούνται στην ατομική θεραπεία. Είναι ευνόητο πάντως ότι σε αυτές γίνονται κάποιες προσαρμογές ώστε
να επιτύχουν να προσεγγίσουν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Υπάρχουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία
διακρίνουν την προληπτική συμβουλευτική: α) πρόκειται για ένα είδος συμβουλευτικής που σχεδιάζεται για να
ωφελήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν ζήτησαν συγκεκριμένη βοήθεια, β) απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ατόμων γ)
τα αποτελέσματα της μπορεί να είναι έμμεσα, δ) αυτοδιαιωνίζεται, με την έννοια ότι βρίσκει τρόπους να
διασφαλίζει τη συνέχιση της και ε) μπορεί να προβαίνει στην αλλαγή βασικών κανόνων ή οργανωτικών δομών
προκειμένου αυτοί να γίνουν πιο δίκαιοι και ευχάριστοι για τους ανθρώπους. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν
και λειτουργούν με βάση κάποιους κανόνες που δεν αμφισβητούσαν ποτέ οι οποίοι ωστόσο επηρεάζουν τους
τρόπους με τους οποίους αμείβονται ή τιμωρούνται οι προσπάθειες τους. Η προληπτική συμβουλευτική στοχεύει
συνεπώς στην επανεξέταση αυτών των κανόνων και πιθανόν την τροποποίηση τους έτσι ώστε να ωφεληθεί μία
μερίδα ανθρώπων. Στα πλαίσια της προληπτικής συμβουλευτικής υλοποιούνται για παράδειγμα προγράμματα
σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολεία που έχουν στόχο να μειώσουν ή να εξαλείψουν μελλοντικές ανησυχίες
γύρω από θέματα σεξουαλικότητας και σεξουαλικών σχέσεων. Άλλοι τομείς ευαισθητοποίησης σχετίζονται με
πολλά σύγχρονα θέματα όπως η χρήση ναρκωτικών, οι επαγγελματικές επιλογές, οι δυνατότητες για
συνταξιοδότηση, οι κανόνες καλής διατροφής, η εκπαίδευση παιδαγωγών και γονέων σε επιτυχέστερους τρόπους
διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών, οικολογική ευαισθητοποίηση και λοιπά. Μία άλλη
προγραμματισμένη προσπάθεια προληπτικής συμβουλευτικής επιδιώκει την αυτογνωσία σε συνδυασμό με την
επιλογή και την προετοιμασία για μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία



Επαγγελματική συμβουλευτική
H επαγγελματική συμβουλευτική είναι μία διαδικασία η οποία καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να
προσδιορίζουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους προκειμένου να πάρουν αποφάσεις για τη
σταδιοδρομία τους και να διευθετήσουν σχετικά με αυτήν ζητήματα. Το είδος αυτό της συμβουλευτικής
προετοιμάζει το άτομο για την εργασιακή του ζωή και την επιλογή του επαγγέλματος που του ταιριάζει.
Ιστορικά, η επαγγελματική καθοδήγηση ήταν το πρώτο είδος συμβουλευτικής που αναπτύχθηκε από
ψυχολόγους. Εξακολουθεί να κατέχει αρκετά σημαντική θέση ανάμεσα στα είδη συμβουλευτικής μιας και
οι επαγγελματικές επιλογές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ομαλή προσαρμογή του ατόμου και
συνδέονται άμεσα με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, την ωριμότητα και τα άλλα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας του. Επιλέγοντας ένα επάγγελμα, επιλέγει κανείς έναν τρόπο ζωής. Σε αυτή την επιλογή
εμπλέκονται η ταυτότητα, το γόητρο, ο τόπος και ο τρόπος ζωής καθώς και οι κοινωνικές επαφές του
ενδιαφερόμενου. Ο συμβουλευτικός ψυχολόγος που ασκεί το είδος αυτό συμβουλευτικής πρέπει να είναι
πλήρως ενημερωμένος για την ποικιλία των υπαρχόντων επαγγελμάτων, το επίπεδο εκπαίδευσης τις
ικανότητες και τα ενδιαφέροντα που απαιτούν και τις τυχόν άλλες απαιτήσεις ή και κινδύνους που
συνεπάγονται έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει ένα άτομο στην ορθή επιλογή του επαγγέλματος του.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καταρχάς να γνωρίζει καλά τον άνθρωπο τον οποίο θα καθοδηγήσει. Για το
λόγο αυτό η επαγγελματική συμβουλευτική ασχολείται με το άτομο στο σύνολο του, εξετάζοντας το
γνωστικό αλλά και το θυμικό υλικό του. Οι στόχοι τους οποίους θέτει η επαγγελματική συμβουλευτική και
τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται αφορούν α) τη βελτιωμένη αυτογνωσία, β) την ανάπτυξη της
επαγγελματικής ωριμότητας, γ) τη δημιουργία λίστας εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εναλλακτικών
λύσεων, δ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή κατάλληλων διαδοχικών προσεγγίσεων ε) τη βελτίωση
των ικανοτήτων λήψης αποφάσεων στ) την προώθηση και επαύξηση των δεξιοτήτων στην αναζήτηση
πληροφόρησης, ζ) την είσοδο στον κόσμο της εργασίας, η) την ικανοποίηση από την εργασία θ) την
παραγωγικότητα στην εργασία, ι) την επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση, ια) τους ρεαλιστικούς στόχους
στην αναζήτηση και επιλογή εργασίας, ιβ) τη διεύρυνση των εναλλακτικών επαγγελματικών δυνατοτήτων.



Στη μεθοδολογία της για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η επαγγελματική συμβουλευτική ακολουθεί
μία σειρά από δραστηριότητες, όπως η συγκέντρωση πληροφοριών, η εξάσκηση σε δεξιότητες, οι
προσεγγίσεις γνωστικής κοινωνικής μάθησης, η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στους
ενδιαφερόμενους, ο χειρισμός περιβαλλοντικών παραγόντων και η ψυχολογική συμβουλευτική με έμφαση
στη διαπροσωπική σχέση. Στις βασικές έννοιες της επαγγελματικής εξέλιξης από συμβουλευτική άποψη
περιλαμβάνονται: η επιλογή ως μια εξελικτική διαδικασία, τα εξελικτικά στάδια κατά τα οποία πρέπει να
εμφανιστούν συγκεκριμένες επαγγελματικές συμπεριφορές, η επαγγελματική ωριμότητα , η μετάφραση
της αυτοαντίληψης σε εργασιακή αυτοαντίληψη, τα πρότυπα σταδιοδρομίας που αποκαλύπτουν την
ακολουθία των επαγγελμάτων, την προετοιμασία για αυτά, την είσοδο και την έξοδο από τον κόσμο της
εργασίας και τις προαγωγές ή μη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Αξιοσημείωτο στην επαγγελματική συμβουλευτική είναι το έντονο στοιχείο της εξέλιξης που τη
χαρακτηρίζει. Κατά κανόνα η επαγγελματική συμβουλευτική δεν έχει να κάνει με μια και μοναδική επιλογή
μια για πάντα. Έτσι γίνεται λόγος για επαγγελματική εξέλιξη ή εξέλιξη σταδιοδρομίας προκειμένου να
τονιστεί η έννοια της συνεχούς εξέλιξης που χαρακτηρίζει την επαγγελματική πορεία του ατόμου καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του.

Ειδικότερα ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός σχετίζεται άμεσα με την εξελικτική
συμβουλευτική καθώς με βάση το στάδιο της ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται το παιδί, διευκολύνει την
προσωπική, ψυχολογική και επαγγελματική του εξέλιξη και το καθοδηγεί στην επιλογή επαγγέλματος που
του ταιριάζει. Διακρίνονται τρία στάδια επιλογής επαγγέλματος: το στάδιο της φαντασίας, το πειραματικό
στάδιο και το ρεαλιστικό στάδιο στο οποίο επιτυγχάνονται η αποκρυστάλλωση της γνώμης και η
συγκεκριμενοποίηση.



Η εκπαιδευτική συμβουλευτική ενδιαφέρεται και ασχολείται με την εξέλιξη και την προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως και το
πανεπιστήμιο και παρέχει βοήθεια στους τομείς της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης. Ως εκ
τούτου προχωρά πέρα από τα όρια του σχολείου και επεκτείνεται στο σπίτι και στην κοινότητα για να συλλέξει τα στοιχεία
που θα της χρησιμεύσουν για να βοηθήσει αποτελεσματικότερα το κάθε παιδί. Είναι ευνόητο ότι η εκπαιδευτική
συμβουλευτική εμφανίζει ιδιαιτερότητες ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσης στην οποία εφαρμόζεται. Οι κυρίες
λειτουργίες της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορούν τη συμβουλευτική μαθητών ή τη συμβουλευτική ομάδων
μαθητών, τη συνεργασία και σύσκεψη με τους δασκάλους και τη διοίκηση και τους γονείς καθώς και την αξιολόγηση. Ο
συμβουλευτικός ψυχολόγος είναι αυτός ο οποίος εντοπίζει τους μαθητές που παρουσιάζουν κάποιες ειδικές ανάγκες,
ανικανότητες ή ελλείμματα και τους παραπέμπει σε ειδικούς οι οποίοι θα αναλάβουν στη συνέχεια να προσφέρουν
εξειδικευμένη βοήθεια. Οι συσκέψεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό γίνονται για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να
εργαστεί πιο αποτελεσματικά και θετικά με τα παιδιά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι ατομικές και ομαδικές
συναντήσεις με τους γονείς συμβάλουν στην επίλυση διάφορων προβλημάτων παρέχοντας συγχρόνως την απαραίτητη
πληροφόρηση για το ρόλο της εκπαιδευτικής συμβουλευτικής στο σχολείο.
Ο ρόλος του συμβουλευτικού ψυχολόγου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι να βοηθήσει τους μαθητές να
ξεπεράσουν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν, πολλά από τα οποία ενδέχεται και να προέρχονται από τη
μετάβασή τους στην εφηβεία. Μερικά προβλήματα έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές σχέσεις, την προσωπική ταυτότητα,
την εκπαιδευτική πρόοδο και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Ζητήματα στα οποία ο συμβουλευτικός
ψυχολόγος χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση είναι η αποσαφήνιση των στόχων, η κατανόηση του εαυτού, η
δημιουργία και διατήρηση καλών σχέσεων με τους συνομηλίκους, η ταυτότητα του ρόλου του φύλου, και η ικανότητα
λήψης αποφάσεων. Όλη αυτή η προσπάθεια συντελείται συνήθως στο πλαίσιο μίας δυαδικής σχέσης όπου σύμβουλος και
συμβουλευόμενος βρίσκονται μόνοι οι δυο τους. Οι συσκέψεις με τους καθηγητές και τη διοίκηση απασχολούν σημαντικό
μέρος του χρόνου του συμβουλευτικού ψυχολόγου. Κατά κανόνα, στόχοι των συσκέψεων αυτών είναι α) να διευκρινίσουν
στους καθηγητές θέματα που έχουν να κάνουν με τους προβληματισμούς τους οποίους αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε αυτές
τις ηλικίες ώστε να μπορούν και εκείνοι να τα αντιμετωπίζουν ορθότερα, β) να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την
μάθηση, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τις επαγγελματικές ανησυχίες των μαθητών, γ) να αντιμετωπίσουν από
κοινού διάφορες κρίσιμες καταστάσεις όπως είναι τα ναρκωτικά, τα αφροδίσια νοσήματα, οι εξαφανίσεις, οι βιασμοί και
άλλα.
Ένας άλλος ρόλος του συμβουλευτικού ψυχολόγου της μέσης εκπαίδευσης σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τον
συντονισμό των υπηρεσιών. Ο συμβουλευτικός ψυχολόγος είναι αυτό που αναλαμβάνει να προγραμματίσει και να
επιβλέψει την υπηρεσία πληροφόρησης, το πρόγραμμα εξέτασης των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των κλίσεων και
χαρακτηριστικών προσωπικότητας των μαθητών με τη χρήση ψυχολογικών και άλλων κλιμάκων καθώς και την υπηρεσία
αξιολόγησης τους. Η εκπαιδευτική συμβουλευτική στις δυο πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης εμφανίζει πολλά κοινά
σημεία όπως είναι το ενδιαφέρον της για το άτομο ως σύνολο, η έμφαση στη συνεργασία των φορέων για καλύτερη
βοήθεια και η εφαρμογή παρόμοιων βοηθητικών διαδικασιών για την επίτευξη των στόχων της .



Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η εκπαιδευτική συμβουλευτική αφορά κυρίως την παροχή ατομικής ή ομαδικής
βοήθειας για ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, κοινωνικά και ψυχολογικά θέματα έτσι ώστε να συμβάλλει στην
εκπαίδευση και στην καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών. Ως γνωστόν, μπορεί κανείς να μάθει
αποτελεσματικότερα όταν οι ατομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές. Τα προσωπικά προβλήματα
είτε προέρχονται από το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε όχι, εμποδίζουν συχνά τους φοιτητές να
πετύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους. Η εκπαιδευτική συμβουλευτική παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να
συζητήσουν εμπιστευτικά με έναν συμβουλευτικό ψυχολόγο οποιοδήποτε πρόβλημα επηρεάζει τους
εκπαιδευτικούς στόχους τους και αυτός είναι σε θέση να τους βοηθήσει να βρουν ρεαλιστικές λύσεις στα
προβλήματα τους. Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι φοιτητές είναι η αναποφασιστικότητα
σε σχέση με τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες, οι οικογενειακές συγκρούσεις, τα προβλήματα με τον/ την
σύντροφο, η ανάγκη να αποσαφηνίσουν το επίπεδο των γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτεί η ακαδημαϊκή
εργασία καθώς και οι ανησυχίες για τα προσωπικά και κοινωνικά θέματα.

Τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέτουν συνήθως ένα συμβουλευτικό κέντρο που προσπαθεί
να βοηθήσει τους φοιτητές να επιλύσουν τα προβλήματά τους. Από τις βασικότερες υπηρεσίες που προσφέρει ένα
τέτοιο κέντρο είναι η προσωπική ή ατομική συμβουλευτική, η επαγγελματική, η ακαδημαϊκή και η ομαδική
συμβουλευτική. Επιπλέον οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι συμμετέχουν και συνεργάζονται με τους καθηγητές και
άλλους ειδικούς όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί και το ιατρικό προσωπικό έτσι ώστε να παρέχουν ένα πιο
ολοκληρωμένο σύστημα βοήθειας. Στη χώρα μας, παρόμοια συμβουλευτικά κέντρα λειτουργούν στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Κρήτης. Συνοψίζοντας, η εκπαιδευτική συμβουλευτική σε
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θέτει ως πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει το παιδί, τον έφηβο, τον νεαρό
ενήλικα να διαμορφωθεί και να εδραιώσει την ταυτότητα του η οποία συνίσταται στο πώς αυτός βλέπει και
φαντάζεται τον εαυτό του σε σχέση με τον κόσμο γύρω του και πώς πιστεύει ότι τον κρίνουν οι άλλοι. Η
διαμόρφωση της ταυτότητας είναι μία εξελικτική διαδικασία που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία συνεχίζεται κατά
την παιδική ηλικία και ολοκληρώνεται στο τέλος της εφηβείας, όταν το νέο άτομο βρίσκεται στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Μέσα από την αναζήτηση και την ολοκλήρωση της ταυτότητάς του ο νέος άνθρωπος θα βρει λύσεις
για τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα που τον απασχολούν. Η εκπαιδευτική συμβουλευτική επομένως,
ενδιαφέρεται για την προσωπική, την ψυχολογική, και τη βιολογική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου καθώς και για την
αναζήτηση της ταυτότητας του και τις επαγγελματικές του επιλογές



Εργασιακή συμβουλευτική

Είναι το είδος της συμβουλευτικής που συναντάται στο χώρο της εργασίας. Ασχολείται με θέματα ή
προβληματισμούς που έχουν οι άνθρωποι γύρω από την εργασία τους ή με προβλήματα που
παρεμποδίζουν την εργασιακή τους απόδοση. Ιδιαίτεροι στόχοι είναι η καλύτερη προσαρμογή του
εργαζόμενου στον χώρο εργασίας του η στήριξη του ηθικού του, και η άντληση μεγαλύτερης ικανοποίησης
από την εργασία έτσι ώστε να αποδίδει καλύτερα σε αυτήν. Όπως προαναφέρθηκε η εργασία θεωρείται ότι
συμβάλλει στην ικανοποίηση πολλών βασικών βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του
ανθρώπου. Το είδος της εργασίας που ασκεί κάποιος ταυτίζεται σχεδόν με τον τρόπο ζωής του γι’ αυτό και
η ικανοποίηση του εργαζόμενου από αυτό με το οποίο ασχολείται έχει τεράστια σημασία. Η επαγγελματική
ικανοποίηση όμως, είναι επίσης συνάρτηση τόσο των προσδοκιών που έχει ο άνθρωπος από την εργασία
του όσο και των επιτευγμάτων του σε αυτήν.

Σημαντική θεωρείται και η ευκολία με την οποία ο άνθρωπος προσαρμόζεται στην εργασία του, ιδιαίτερα
σήμερα με τις ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές που παρατηρούνται συνεχώς στον κόσμο της εργασίας. Η
έννοια και η σπουδαιότητα της προσαρμογής στον εργασιακό χώρο έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια
ως ένα από τα βασικά στοιχεία της επαγγελματικής εξέλιξης του ανθρώπου.

Η ικανοποίηση από την εργασία εξαρτάται και από το υψηλό ηθικό του εργαζόμενου ατόμου. Η έννοια του
ηθικού συνδέεται με την πίστη στην αξία μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας, με αισθήματα προσωπικής
αξίας, ενθουσιασμό, ενδιαφέρον, και ικανοποίηση για αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Οι εργοδότες, ειδικά
στην εποχή μας, ενδιαφέρονται να διατηρούν το ηθικό των εργαζόμενών τους σε υψηλά επίπεδα γιατί με
αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητά τους. Γι’ αυτό το λόγο παρατηρείται αυξημένη ζήτηση
συμβουλευτικών ψυχολόγων στη βιομηχανία, στον κόσμο των επιχειρήσεων καθώς και σε δημόσιές
επιχειρήσεις και οργανισμούς.



Συμβουλευτική αποκατάστασης

Ο όρος αποκατάσταση δηλώνει τη διαδικασία παροχής βοήθειας σε άτομα με φυσική μειονεξία ή ψυχική
διαταραχή προκειμένου να συμμετάσχουν στην κοινωνία στο μέγιστο μέτρο στο οποίο τους επιτρέπουν οι
ικανότητες και οι δυνατότητές τους. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις αποκατάσταση είναι το σύνολο
των ιατρικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και επαγγελματικοοικονομικών μέτρων που πρέπει να
αποσκοπούν στην πρόληψη της μειονεξίας (αναπηρίας) ή την άμβλυνση μιας ήδη υπάρχουσας μειονεξίας
και των συνεπειών της ώστε με αυτό τον τρόπο να επιτρέπεται η παρουσία του ανάπηρου στην κοινωνική
ζωή ή να διευκολύνεται η ίδια.

Ο συμβουλευτικός ψυχολόγος εργάζεται με τα ανάπηρα άτομα για να τα βοηθήσει να δώσουν νόημα στη
ζωή τους και να ξεπεράσουν τα προσωπικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά ή κοινωνικά τους προβλήματα.
Απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και εργάζεται σε διάφορα πλαίσια όπως νοσοκομεία, σχολεία,
κέντρα αποκατάστασης, κοινοτικά κέντρα κλπ. Ασχολείται με πολλά και ποικίλα ζητήματα όπως η ανάγκη
του ανάπηρου παιδιού για ειδικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες και ομαλές κοινωνικές εμπειρίες, τα
συναισθηματικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο με σωματικά προβλήματα, η
προσαρμογή του ατόμου με κινητικά προβλήματα έτσι ώστε να μπορεί να ζει και να κινείται με αναπηρική
πολυθρόνα, η αναπροσαρμογή του χώρου της εργασίας ενός ατόμου που έπαθε κάποιο ατύχημα, η
επανεκπαίδευσή του για μια συγκεκριμένη εργασία κλπ.

Ο κύριος στόχος της συμβουλευτικής της αποκατάστασης είναι να βοηθήσει το άτομο που μειονεκτεί να
ενταχθεί ή να επανενταχθεί στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας δεν απευθύνεται μόνο στο
ίδιο το άτομο αλλά επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει και να μορφώσει τουλάχιστον το άμεσο κοινωνικό
περιβάλλον του προκειμένου να το αποδεχθεί και να το εντάξει στους κόλπους του.



Συμβουλευτική της τρίτης ηλικίας

Η τρίτη ηλικία συνοδεύεται από πολλές βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές αλλαγές που επηρεάζουν
τη συμπεριφορά και την ικανότητα προσαρμογής του ηλικιωμένου ανθρώπου. Οι αλλαγές αυτές έχουν
αναπόφευκτα και συναισθηματικές επιπτώσεις. Ένα από τα κύρια ψυχολογικά προβλήματα των
ηλικιωμένων είναι η απομόνωση, που προέρχεται κυρίως από τη μεγάλη λύπη την οποία αισθάνεται το
άτομο εξαιτίας των πληγμάτων που έχει υποστεί στη ζωή του, όπως οι θάνατοι των αγαπημένων του
προσώπων και η χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ο μαρασμός που
οφείλεται στην απομάκρυνση του ατόμου από τον εργασιακό του χώρο λόγω συνταξιοδότησης, χρόνιων
ασθενειών που οδηγούν σε αναγκαστική αδράνεια, εγκατάλειψης από συγγενικά πρόσωπα, σεξουαλικής
ανικανότητας κ.λ.π. Μια ακόμη σημαντική δυσκολία είναι η πλήρης κατάπτωση που προέρχεται από τη
σημαντική μείωση της όρασης και της ακοής και από τη γενική αδιαφορία του περιβάλλοντος για τον
ηλικιωμένο. Τέλος πρόβλημα αποτελούν οι διεκδικητικές τάσεις του ηλικιωμένου ατόμου απέναντι στο
περιβάλλον τους το οποίο τους αναγκάζει να ζουν σε απομόνωση και αδράνεια και δεν τους επιτρέπει να
κάνουν χρήση των ικανοτήτων τους όσο μπορούν. Στα παραπάνω μπορούν να προστεθούν τα ψυχολογικά
προβλήματα που απορρέουν από τη νομική, οικονομική, ψυχολογική, ιατρική και ηθική κακομεταχείριση
που υφίστανται πολλοί ηλικιωμένοι ιδιαίτερα στην εποχή μας για να τονιστεί έτσι ακόμη περισσότερο η
ανάγκη συμβουλευτικής βοήθειας που έχουν πολλοί από αυτούς.

Οι ηλικιωμένοι μπορεί να χρειάζονται διάφορα είδη συμβουλευτικής – νομική, οικονομική, ψυχολογική,
κλπ- καθεμιά από τις οποίες παρέχεται από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων κλάδων. Η ψυχολογική
συμβουλευτική απαιτεί γνώση και ευαισθησία εκ μέρους του συμβούλου γύρω από τα θέματα και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η ηλικιακή ομάδα, για να μπορέσει να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν
μερικά από τα ψυχολογικά τους προβλήματα.



Η ψυχολογική συμβουλευτική με τα ηλικιωμένα άτομα έχει διάφορες μορφές:

Α) Κατ’ αρχάς μπορεί να έχει τη μορφή δυαδικής σχέσης στην οποία ο σύμβουλος συζητά με τον
ηλικιωμένο και προσπαθεί να αναγνωρίσει και να χειριστεί κατάλληλα τα συναισθηματικά ή κοινωνικά του
προβλήματα

Β)Μπορεί επίσης να διεξάγεται με τη μορφή ομαδικής συμβουλευτικής η οποία βοηθά ιδιαίτερα τα άτομα
με προβλήματα συναισθηματικής φύσης καθώς τους δίνει την ευκαιρία να δουν ότι υπάρχουν και άλλοι
άνθρωποι με παρόμοια προβλήματα και να διδαχθούν τρόπους επίλυσης παρατηρώντας πώς τα
αντιμετωπίζουν εκείνοι. Η ομάδα δίνει το αίσθημα της αλληλεγγύης, αφού τα μέλη της αισθάνονται ότι
δεν είναι μόνα στην προσπάθειά τους. Η ομαδική συμβουλευτική ενδείκνυται για άτομα που νιώθουν
απομόνωση και μοναξιά

Γ) Η οικογενειακή ή συντροφική συμβουλευτική είναι χρήσιμη όταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
ηλικιωμένο άτομο έχουν τη ρίζα τους στην οικογένεια ή στις συζυγικές σχέσεις. Η οικογενειακή ή
συντροφική συμβουλευτική στηρίζεται στην ιδέα ότι τα συναισθηματικά προβλήματα προέρχονται από
παθολογικές σχέσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν

Δ)Η συμβουλευτική ομηλίκων παρέχεται στον ηλικιωμένο από άλλα άτομα της ίδιας ηλικίας τα οποία έχουν
την ικανότητα να ακούν προσεκτικά και να παρακολουθούν το συνομιλητή τους και να του παρέχουν
ουσιαστικές και χρήσιμες συμβουλές

Γενικά η συμβουλευτική της τρίτης ηλικίας ακολουθεί τους νόμους τις αρχές και τις διαδικασίες της
συμβουλευτικής που ισχύουν για όλες τις ηλικιακές ομάδες, απαιτεί όμως την ιδιαίτερη γνώση και
ευαισθησία του συμβούλου στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών και των προβλημάτων – βιολογικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών- που εμφανίζονται με την προοδευτική γήρανση



Οικογενειακή – συζυγική συμβουλευτική ή συμβουλευτική ζευγαριού

Οικογένεια είναι μια ομάδα ατόμων που τα ενώνει ο γάμος, το αίμα ή η υιοθεσία και τα οποία συγκροτούν
ένα νοικοκυριό αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των αντίστοιχων ρόλων του πατέρα και
της μητέρας, των συζύγων, του γιου και της κόρης του αδελφού και της αδελφής και τα οποία δημιουργούν
και διατηρούν έναν κοινό πολιτισμό. Η συμβουλευτική της οικογένειας ασχολείται κυρίως με την επίλυση
των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση. Ασχολείται όμως επίσης με τον
οικογενειακό προγραμματισμό καθώς και με περιπτώσεις διαζυγίου όπου η απόφαση για τη διάλυση της
οικογένειας έχει πλέον ληφθεί και η δουλειά του συμβουλευτικού ψυχολόγου έγκειται κυρίως στο να
βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να αντιμετωπίσουν πιο εποικοδομητικά προβλήματα που προκύπτουν
από αυτή τη διάλυση.

Η συζυγική ή οικογενειακή συμβουλευτική αναπτύχθηκε κυρίως κατά τα τελευταία 50 χρόνια καθώς λόγω
και της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πιο «αδύναμα» μέλη της
οικογένειας – οι γυναίκες και τα παιδιά- μπόρεσαν να υψώσουν τη φωνή τους και να εκφράσουν πολλά
από τα οικογενειακά προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Επιπλέον, τα αυξανόμενα ποσοστά διαζυγίων και
χωρισμών οι γεωγραφικές μετακινήσεις της οικογένειας και η απομάκρυνση από άλλα συγγενικά πρόσωπα
εντείνουν την ανάγκη των μελών της οικογένειας να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια για τις
συγκρούσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η συμβουλευτική της οικογένειας ή των συζύγων απαιτεί δεξιότητες διαφορετικές από εκείνες της ατομικής
συμβουλευτικής. Προϋποθέτει τη γνώση και κατανόηση των τρόπων με τους οποίους λειτουργούν τα
ζευγάρια αλλά και ολόκληρη η οικογένεια. Σε κάθε στάδιο της εξέλιξής της η οικογένεια αντιμετωπίζει
διαφορετικές καταστάσεις ενώ οι συγκρούσεις ή οι κρίσιμες φάσεις που διανύει έχουν τις ρίζες τους σε
διάφορες πηγές. Διαφορετικά είναι τα προβλήματα για το νιόπαντρο ζευγάρι, τη νεαρή οικογένεια, την
οικογένεια με παιδιά στην εφηβεία, την οικογένεια με γονείς που βγαίνουν στη σύνταξη και το ζευγάρι των
ηλικιωμένων που τα παιδιά τους έχουν φύγει από το σπίτι.



Παρότι η διαδικασία της οικογενειακής συμβουλευτικής διαφέρει από ειδικό σε ειδικό υπάρχουν κάποια
κοινά στοιχεία σε όλες τις προσεγγίσεις. Ο ψυχοθεραπευτής προσπαθεί να συμπεριλάβει στις συνεδρίες
όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη της οικογένειας. Διατηρεί ουδέτερη στάση χωρίς να παίρνει το μέρος
κάποιου προσπαθεί να κατανοήσει την άποψη του κάθε μέλους, αναγνωρίζει τις δυσκολίες στη μεταξύ
τους αλληλεπίδραση, ερμηνεύει τις στάσεις και τα συναισθήματα του κάθε μέλους και ενδεχομένως τα
μεταφέρει στους υπόλοιπους προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία τους. Τέλος, συντονίζει τις
ομαδικές συζητήσεις, προσπαθώντας να κατευνάσει τις εντάσεις και να βοηθήσει τα μέλη να βρουν από
κοινού λύση στο πρόβλημά τους.

Οι Alilovic και Yassine (2010), αναφέρουν επτά αρχές οι οποίες θεωρείται σκόπιμο να διέπουν τη
συμβουλευτική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από «ευαισθησία για την οικογένεια» και οι οποίες θα ήταν
κατάλληλες για μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τα κοινά σημεία των θεραπειών. Οι αρχές αυτές που
διατυπώθηκαν από το κέντρο Bouverie στην Αυστραλία είναι οι ακόλουθες: α) η ενσωμάτωση του
συστήματος και της οικογένειας, β) ο σεβασμός στην ατομικότητα και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μέλους
της οικογένειας, γ) η ειλικρίνεια και σαφήνεια σε σχέση με τα όρια, την εχεμύθεια και γενικά το συμβόλαιο
της θεραπευτικής δουλειάς για όλα τα μέλη κάτι που αποτελεί και το πρότυπο για τη λειτουργία της
οικογένειας, δ) η ενημέρωση για το πώς ακριβώς θα διεξαχθεί η συμβουλευτική διαδικασία, ε) η
συνεργασία με όλα τα μέλη της οικογένειας ώστε ο στόχος της θεραπείας να είναι κοινός και αποδεκτός
από όλους, στ) η ενδυνάμωση όλων των μελών της οικογένειας και ο σεβασμός στις διαφορετικές ανάγκες
του καθενός ανάλογα με την ηλικία και την περίοδο της ζωής του, ζ) η κατανόηση της υποκειμενικής
εμπειρίας του κάθε μέλους και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη συμβουλευτική διαδικασία. Τα
θέματα με τα οποία ασχολείται συνήθως η οικογενειακή συμβουλευτική είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις,
γονέων και παιδιών ή αδελφών, τα προβλήματα ανατροφής των παιδιών, τα σεξουαλικά προβλήματα των
συζύγων, διάφορα οικονομικής ή νομικής φύσης προβλήματα, η επιλογή συντρόφου, καθώς και η
πρόβλεψη της επιτυχίας ή αποτυχίας μιας σχέσης στην περίπτωση του οικογενειακού προγραμματισμού.



Ποιμαντική συμβουλευτική

Η ποιμαντική συμβουλευτική, η οποία προσφέρεται από κληρικούς, προσπαθεί να συνδέσει
και να συνδυάσει τις πνευματικές αξίες με μια ψυχολογική προσέγγιση. Ποιμαντική
συμβουλευτική, με την έννοια της καθοδήγησης και της απλής συμβουλής, προσφερόταν και
σε παλαιότερες εποχές, ακόμη και σε αρχαίους πολιτισμούς από τους προφήτες, τους γιατρούς
και τους ιερείς. Η μορφή με την οποία προσφέρεται σήμερα έκανε την εμφάνισή της κατά τη
δεκαετία του 1960 στις ΗΠΑ. Τότε ιδρύθηκαν πολλά κέντρα ποιμαντικής συμβουλευτικής που
επανδρώθηκαν από κληρικούς με ειδίκευση στη συμβουλευτική βοήθεια.

Ο πρώτος κληρικός που άσκησε ποιμαντική συμβουλευτική ήταν ο Anton Boisen, εκπρόσωπος
του προτεσταντικού δόγματος. Ο Boisen αναγνώριζε την ανάγκη κάποιας ειδικής
προετοιμασίας των κληρικών για την παροχή αυτού του είδους συμβουλευτικής. Ο ίδιος
μάλιστα έκανε κλινική εκπαίδευση σε ψυχιατρείο και εγκαινίασε το πρώτο πρόγραμμα
εποπτευόμενης κλινικής εκπαίδευσης για κληρικούς σε ψυχιατρείο της Αμερικής το 1925. Την
ίδια πορεία ακολούθησαν λίγο αργότερα κληρικοί άλλων δογμάτων και θρησκειών. Σήμερα η
ποιμαντική συμβουλευτική αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των κληρικών.

Ο όρος ποιμαντική συμβουλευτική εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του
1930. Παρότι επηρεάστηκε από πολλές ψυχοθεραπευτικές θεωρίες και τεχνικές καθοριστική
υπήρξε κυρίως η επίδραση της προσωποκεντρικής προσέγγισης του Rogers η οποία κυριάρχησε
για τουλάχιστον δυο δεκαετίες.



Γνωρίζοντας τη θρησκευτική παιδεία του Carl Rogers αλλά και την έμφαση που έδινε στη βραχεία
συμβουλευτική και θεραπεία των διαπροσωπικών δυσκολιών έναντι της θεραπείας των σοβαρών ψυχικών
διαταραχών εύκολα καταλαβαίνει κανείς πώς και γιατί η ροτζεριανή προσέγγιση αποδείχθηκε η πλέον
κατάλληλη να χρησιμοποιηθεί στην ποιμαντική συμβουλευτική. Στη συνέχεια ωστόσο η ποιμαντική
συμβουλευτική σταμάτησε να εφαρμόζει αποκλειστικά τις μεθόδους της προσωποκεντρικής
συμβουλευτικής και προχώρησε σε μια εκλεκτική χρήση ψυχοθεραπευτικών θεωριών και μεθόδων.

Ο ποιμαντικός σύμβουλος αντιμετωπίζει και χειρίζεται συνήθως δυσκολίες και προβλήματα προσωπικού,
συναισθηματικού, κοινωνικού και θεραπευτικού χαρακτήρα. Τα περισσότερα από αυτά σχετίζονται με το
γάμο, την ανατροφή των παιδιών, τις οικογενειακές σχέσεις, το πένθος, τη λύπη, την αρρώστια, τον πόνο,
τις ενοχές καθώς και με ερωτήματα για τη θρησκευτική πίστη. Το κάθε θρησκευτικό δόγμα επιπλέον έχει
κάποια ειδικά προβλήματα, που μπορεί να απασχολούν τους πιστούς του και πρέπει να είναι σε θέση να τα
αντιμετωπίσει. Οι προσεγγίσεις της ποιμαντικής συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση όλων των παραπάνω
προβληματισμών διαφέρουν ανάλογα με την εκπαίδευση του ποιμαντικού συμβούλου στην ψυχολογική
ενόραση και με τις δεξιότητες της συμβουλευτικής συνέντευξης που διαθέτει. Όλες όμως παρουσιάζουν και
κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, όλοι οι ποιμαντικοί σύμβουλοι: α) δέχονται τον άνθρωπο όπως
είναι, ανεξάρτητα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και από το πόσο αυτό τον αποδιοργανώνει, β) είναι
εκπρόσωποι του Θεού και του δόγματός τους γεγονός που ο συμβουλευόμενος οφείλει να σεβαστεί και να
το αποδεχτεί, γ) επιχειρούν να απαλύνουν τα αισθήματα ενοχής όχι μόνο μέσα από τη συναισθηματική
κάθαρση αλλά και μέσα από τη συγχώρεση που προσφέρει η πίστη τους, δ) προσπαθούν να
αποκαταστήσουν τον άνθρωπο και να τον βοηθήσουν να δημιουργήσει πιο υγιείς και στενές σχέσεις με
τους συνανθρώπους του εμφυσώντας μέσα του την έννοια της πνευματικής αδελφότητας και ε) τον
βοηθούν να επιτύχει μια νέα σύνθεση και ολοκλήρωση των κοινωνικών, συναισθηματικών και πνευματικών
αξιών του μέσα από την πίστη του.



Έχουν προταθεί διάφορες εξηγήσεις για τους λόγους για τους οποίους τα άτομα προτιμούν να
απευθύνονται σε έναν κληρικό για την επίλυση των προβλημάτων τους

• Η θρησκευτική πίστη δίνει στους οπαδούς της συναισθηματική ασφάλεια, μια αίσθηση προσωπικής
ταυτότητας, την αίσθηση του ανήκειν και μια ευρύτερη προοπτική της ανθρώπινης ύπαρξης. Ένα από
τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην εποχή μας είναι ότι προσπαθούν να
βρουν κάποιο νόημα στη ζωή τους το οποίο η θρησκεία είναι σε θέση να τους δώσει

• Μερικοί άνθρωποι θεωρούν ότι το πρόβλημά τους έχει θρησκευτικές ή ηθικές διαστάσεις γι’ αυτό και
αναζητούν ποιμαντική συμβουλευτική.

• Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο κόσμος εμπιστεύεται περισσότερο τους κληρικούς από τους
ψυχοθεραπευτές γι’ αυτό επιλέγει να ζητήσει από εκείνους συμβουλευτική βοήθεια.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ο συνδυασμός της συμβουλευτικής με την
πνευματικότητα, όπως αποδεικνύει η πληθώρα των σχετικών εκδόσεων. Στα παραπάνω πρέπει να
προστεθεί η κυκλοφορία μιας σχετικής περιοδικής έκδοσης με τίτλο Ψυχής Δρόμοι στόχος της οποίας είναι
να συμβάλλει στο διάλογο της θεολογίας και της θρησκευτικότητας, με την ψυχολογία, την ψυχιατρική και
την ψυχοθεραπεία.



Μέσα άσκησης της συμβουλευτικής ψυχολογίας 

• Η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί επίσης να ομαδοποιηθεί ανάλογα με τα
μέσα που χρησιμοποιεί για την άσκησή της. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρονται τα
διάφορα ερωτηματολόγια ή κλίμακες που μετρούν στάσεις, αξίες ενδιαφέροντα
και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τα οποία βοηθούν τον
συμβουλευτικό ψυχολόγο να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα του ατόμου που
καλείται να βοηθήσει. Σχετικά είναι επίσης τα προβολικά τεστ προσωπικότητας τα
οποία σκιαγραφούν το προφίλ της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου
ατόμου. Επιπλέον, υπάρχουν τα διάφορα προϊόντα τεχνολογικής εξέλιξης όπως οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, το βίντεο οι συσκευές απομαγνητοφώνησης τα οποία
διευκολύνουν τον συμβουλευτικό ψυχολόγο στο θεραπευτικό αλλά και στο
ερευνητικό και διδακτικό του έργο. Είναι γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις
έχουν επηρεάσει όλες τις επιστήμες. Κατά την άσκησή της η συμβουλευτική
ψυχολογία κάνει ευρύτατη χρήση του σύγχρονου τεχνολογικού πολιτισμού μας.



Α. Το τηλέφωνο

• Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ευρύτατα για θεραπευτικούς σκοπούς. Η χρήση
του τηλεφώνου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περιπτώσεις ιδιαίτερα
κρίσιμων καταστάσεων. Στην Ευρώπη, υπηρεσίες παροχής βοήθειας μέσω
τηλεφώνου υπάρχουν και λειτουργούν τα τελευταία περίπου 50 χρόνια. Η πρώτη
υπηρεσία εγκαινιάστηκε στο Βέλγιο το 1959. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους
υπηρεσίες ιδρύθηκαν για πρώτη φορά το 1986 από το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής
και Έρευνας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Συγκεντρώνουν
διάφορα πλεονεκτήματα όπως αυτό της αμεσότητας και αυτό της ανωνυμίας . Τα
τελευταία χρόνια μάλιστα έχουν δημιουργηθεί διάφορες τηλεφωνικές γραμμές
παροχής ψυχολογικής βοήθειας που απευθύνονται σε κάθε είδους κοινό και
ασχολούνται με μεγάλη ποικιλία προβλημάτων. Από την άλλη τα μειονεκτήματα
αυτού του είδους συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας είναι η αδυναμία
διαπίστωσης των εκφράσεων του σώματος και του προσώπου του
συμβουλευόμενου ατόμου από το συμβουλευτικό ψυχολόγο, καθώς και η
δυνατότητα αποφυγής δυσάρεστων καταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο
είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για την αντιμετώπιση του εαυτού και την αυτογνωσία.



Β. Οι συσκευές ηχογράφησης

• Οι συσκευές ηχογράφησης, ιδιαίτερα οι ψηφιακές χρησιμοποιούνται ευρέως
στη συμβουλευτική για εκπαιδευτικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς
σκοπούς. Αποτελούν ιδανικό τρόπο για την επανεξέταση μίας συνέντευξης από
το θεραπευτή ο οποίος με αυτό τον τρόπο ελέγχει τι ειπώθηκε και επανεξετάζει
κάποια σημεία που ίσως δεν πρόσεξε όσο έπρεπε κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης και που αποδεικνύονται πολύ σημαντικά για την όλη
συμβουλευτική διαδικασία. Είναι επίσης χρήσιμο για τον πελάτη ο οποίος
ακούγοντας πάλι όσα είπε και όπως τα είπε καταφέρνει να καταλάβει
καλύτερα τον εαυτό του. Το όλο ερέθισμα της ακρόασης της συνέντευξης
μοιάζει με τη συμβουλευτική τεχνική της ενθάρρυνσης και της παράφρασης
όπου ο σύμβουλος ψυχολόγος ανατροφοδοτεί τον πελάτη με όσα του είχε πει
προηγουμένως βοηθώντας τον να καταλάβει καλύτερα και να ξεκαθαρίσει στο
μυαλό του μερικά από τα θέματα που τον απασχολούν. Από τη δική του
πλευρά ο βοηθούμενος ακούγοντας τον εαυτό του από το ηχητικό αρχείο έχει
τη δυνατότητα να κάνει αυτοκριτική για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και
ενδεχομένως να βελτιώσει ή και να αλλάξει ορισμένες συμπεριφορές του. Η
ηχογράφηση χρησιμοποιείται σχεδόν πάντοτε στο χώρο της εκπαίδευσης και
της εποπτείας των συμβουλευτικών ψυχολόγων. Μία συνήθης πρακτική είναι η
μαγνητοφώνηση των εκπαιδευομένων και η επανεξέταση τους με τον επόπτη.



3. Το βίντεο

• Το βίντεο έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό της μαγνητοφωνήσεις τα τελευταία χρόνια. Το
πλεονέκτημα του βίντεο είναι ότι δίνει στο θεατή του τη δυνατότητα πέρα από όσα λέγονται να
παρατηρήσει επίσης τις εκφράσεις του προσώπου και του σώματος του συνεντευκτή και του
βοηθούμενου. Η διαδικασία της βιντεοσκόπησης της συμβουλευτικής συνέντευξης και της
επισκόπησης της μέσω της βιντεοταινίας έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να μελετήσει τη δική
του συμπεριφορά καθώς και αυτή του συμβούλου, έχει αποδειχθεί μία αποτελεσματική
μέθοδος που διευκολύνει τη μελέτη του εαυτού και την αυτογνωσία του πελάτη και αυξάνει τη
διάθεσή του για πειραματισμό με νέες συμπεριφορές. Πολλοί διακεκριμένοι συμβουλευτικοί
ψυχολόγοι έχουν αναπτύξει ολόκληρα προγράμματα εκπαίδευσης στη συμβουλευτική με τη
χρήση βίντεο.

• Η εμπειρία της αυτοπαρατήρησης εκτός από την αυτογνωσία και τον έλεγχο συμβάλλει στη
μείωση της αμυντικότητας του πελάτη και στην αύξηση των διαπροσωπικών του δεξιοτήτων και
της κατανόησης. Σε περιπτώσεις ομαδικής συμβουλευτικής πέρα από τη δυνατότητα
παρατήρησης της προσωπικής τους συμπεριφοράς και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους με
τους άλλους, τα άτομα μπορούν επίσης να δουν και αποτελεσματικά πρότυπα συμπεριφοράς
άλλων ανθρώπων τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν και τα ίδια μέσω της μίμησης.
Βεβαίως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιες αρνητικές επιδράσεις από την
αυτοπαρατήρηση στη βιντεοταινία. Η μέθοδος αυτή στην ψυχοθεραπεία μπορεί για
παράδειγμα να οδηγήσει στη μείωση της ευνοϊκότητας με την οποία το άτομο περιγράφει τον
εαυτό του σε αύξηση του άγχους του καθώς και σε άλλες αρνητικές αντιδράσεις. Σε γενικές
γραμμές η βιβλιογραφία μέχρι σήμερα μοιάζει να συγκλίνει στην άποψη ότι τα διάφορα μέσα
επικοινωνίας στα χέρια ικανών ανθρώπων αποδεικνύονται πολύ χρήσιμα. Εξυπηρετούν το
συμβουλευτικό ψυχολόγο γιατί υποστηρίζουν την προσπάθειά του για βοήθεια, συμβάλλουν
αναμφισβήτητα στην εκπαίδευση των μελλοντικών συμβούλων και λειτουργούν ως ένα
αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη των βασικών στόχων της συμβουλευτικής που είναι η
αυτογνωσία και η επιτυχημένη ανθρώπινη αλληλεπίδραση



Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
• Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βοηθούν τους συμβουλευτικούς ψυχολόγους στο θεραπευτικό τους

λειτούργημα. Παρέχουν βοήθεια σε τομείς όπως η συλλογή πληροφοριών για την προέλευση του
βοηθούμενου η παροχή πληροφόρησης στον βοηθούμενο, οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές
εμπειρίες. Όποια πληροφορία παρέχεται από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές πρέπει κατόπιν να τύχει
επεξεργασίας από το βοηθούμενο σε συνεργασία με το συμβουλευτικό ψυχολόγο. Ο υπολογιστής είναι
ένα εργαλείο απαραίτητο για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο με την ταχύτατη εξάπλωσή του
παγκοσμίως, επέφερε και στις εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας μεγάλες αλλαγές.

• Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κάποιοι ψυχοθεραπευτές ξεκίνησαν σταδιακά με προσεκτικά βήματα
να εισάγουν το διαδίκτυο στις υπηρεσίες τους. Μία από τις πρώτες εφαρμογές ηλεκτρονικής
συμβουλευτικής παρέμβασης ήταν η ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ ψυχοθεραπευτή και
βοηθούμενου. Οι Αbbott, Klein και Chiechomski (2008) αποκαλούν αυτό το είδος παρέμβασης
ηλεκτρονική θεραπεία. Διακρίνουν μάλιστα την ηλεκτρονική θεραπεία από την ηλεκτρονική
συμβουλευτική επισημαίνοντας ότι η πρώτη είναι συνήθως ασύγχρονη και πιο παρεμβατική με
συγκεκριμένες οδηγίες ανάλογα με το παρουσιαζόμενο πρόβλημα. Η ηλεκτρονική συμβουλευτική πάλι
σύμφωνα με την ίδια πηγή συνίσταται είτε στη σύγχρονη ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων είτε στην
παροχή βοήθειας παρόμοιας με τη δια ζώσης στήριξη μέσω εικόνας και ήχου σε βίντεο διάσκεψη.

• Άλλες εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας μέσω διαδικτύου είναι η ηλεκτρονική ομαδική
συμβουλευτική είτε με επαγγελματία ψυχοθεραπευτή είτε σε ομάδες υποστήριξης με ενηλίκους. Καθώς
η εφαρμοσμένη ηλεκτρονική συμβουλευτική συνεχίζει να εξελίσσεται έχει διατυπωθεί ένας
δικαιολογημένος προβληματισμός αναφορικά με το κατά πόσο μία τέτοια παροχή βοήθειας μπορεί να
είναι αποτελεσματική. Στις μέρες μας, πλήθος ερευνών έχουν πλέον δείξει ότι η ηλεκτρονική
συμβουλευτική έχει πράγματι σημαντικά αποτελέσματα και όσο η τεχνολογία προοδεύει τόσο
περισσότερες θα είναι οι εφαρμογές της στη συμβουλευτική ψυχολογία και στις υπηρεσίες της.


