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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο Reach YOUth βασίζεται στο πείραμα της κοινωνικής εργασίας της νεολαίας, η οποία
αποκάλυψε πως οι μειονεκτούντες νέοι συνηθίζουν να ενστερνίζονται αντιδημοκρατικές
ομάδες και να επηρεάζονται από λαϊκιστικές τάσεις. Ο στόχος μας έγκειται να κατανοήσουμε
αυτούς τους νέους και να τους στρέψουμε προς τη δημοκρατική δράση και σκέψη ενώ
παράλληλα να αποτρέψουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Σκοπός του έργου αποτελεί ο
προσδιορισμός των πιο αποτελεσματικών μέσων παρέμβασης ενάντια στις αντιδημοκρατικές
τάσεις των συνεργαζόμενων χωρών και να τις ενώσει σε ένα σύνολο εκπαιδεύσεων. Αυτό το
«Σύνολο Δημοκρατικών Μέτρων» (Π2 του Έργου) απευθύνεται στους κοινωνικούς λειτουργούς
νεολαίας από όλη την Ευρώπη, παρέχοντάς τους μια νέα, ειδικά σχεδιασμένη, κινητοποιημένη
και διαπολιτισμική σειρά εκπαιδεύσεων.
Η συγκεκριμένη Ενότητα - Συμπληρωματική Ενότητα για την Επικοινωνία και Επίλυση
Συγκρούσεων - η οποία αναλύθηκε στη σελ. 103 του έργου αποτελεί μια συμπληρωματική
ενότητα για το Σύνολο των Δημοκρατικών Μέτρων και εστιάζει στα βασικά στοιχεία της
επικοινωνίας και των συγκρούσεων.
Δεδομένου ότι οι αξίες και η πολιτική στάση αποτελούν προσωπικά δεδομένα, είναι
απαραίτητη η από κοινού αντιμετώπιση των άλλων με σεβασμό. Για το λόγο αυτό, η
συμπληρωματική αυτή ενότητα αποτελεί τα θεμέλια για αυτό-στοχασμό. Μέσω του
τελευταίου, γίνεται δυνατή η αναγνώριση και η αντιμετώπιση των συναισθημάτων μας αλλά
και η δημιουργία μιας βάσης για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μέσα σε μια
αντιπαράθεση. Κρίνεται επίσης απαραίτητη στο πολιτικό πλαίσιο, τόσο για τους πολιτικούς
τους ίδιους όσο και για τη τελική ομάδα στόχο.
Οι επαγγελματίες λαμβάνουν υλικό για την εκπαίδευση μειονεκτικών νέων ατόμων πάνω στη
συναισθηματική διαχείριση, τον αυτό-στοχασμό, την αλλαγή προοπτικής, την ίση ανταλλαγή
απόψεων, και την αποδοχή των άλλων, απαλλαγμένοι από κάθε συναίσθημα ενοχής ή
διαπληκτισμού με στόχο μια εποικοδομητική συνεργασία.
Πιο συγκεκριμένα, δουλέψαμε συστηματικά πάνω σε μια σειρά τεσσάρων βημάτων για την
καλλιέργεια των προσωπικών, επικοινωνιακών και συναισθηματικών ικανοτήτων:
1) Ανάπτυξη αυτο-επίγνωσης – η ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των
συναισθημάτων μας. Ως πρώτο βήμα ενδείκνυται η υιοθέτηση συναισθηματικού
λεξιλογίου, η αναγνώριση τόσο των σωματικών όσο και των συμπεριφοριστικών
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παραμέτρων των συναισθημάτων αυτών αλλά και με τι συνέπειες αυτά μας
επηρεάζουν. Το στοιχείο αυτό θα βοηθήσει τόσο τους λειτουργούς νεολαίας όσο και
τους μη προνομιούχων νέους να αποφύγουν την παγίδα των αρνητικών
συναισθημάτων αντικαθιστώντας τα με θετικά.
2) Ανάπτυξη αυτοδιαχείρισης. Οι μειονεκτικές νεανικές ομάδες θα γνωρίσουν
αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Επιπλέον, θα
αποκτήσουν καλύτερη συναισθηματική αυτορρύθμιση και καλύτερη αντιμετώπιση
καταστάσεων όπου παρατηρούνται διαφορετικές απόψεις, αξίες, ιδέες και σύγκρουση
αξιών.
3) Ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης. Στο στάδιο αυτό, οι μειονεκτικοί νέοι καλούνται να
γνωρίσουν το κοινωνικό περιβάλλον – τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικά πλαίσια και
ομάδες επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά και να κατανοήσουν τα
κυρίαρχα συναισθήματα και κίνητρά τους. Επιπλέον, θα αναπτύξουν την ικανότητα της
αλλαγής προοπτικής αλλά και κατανόησης της οπτικής των άλλων.
4) Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων (διαχείριση σχέσεων). Οι μη προνομιούχοι νέοι θα
βελτιώσουν τόσο τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες όσο και εκείνες της επίλυσης
συγκρούσεων. Το τελευταίο, θα συμβάλλει στην ίση ανταλλαγή απόψεων και στην
αποδοχή των άλλων απαλλαγμένοι από κάθε συναίσθημα ενοχής ή διαπληκτισμού με
στόχο μια εποικοδομητική συνεργασία.
Οι ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ της Συμπληρωματικής Ενότητας για την Επικοινωνία και την Επίλυση
Συγκρούσεων αποτελούνται τόσο από επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας νεολαίας οι οποίοι
εργάζονται με μειονεκτικά νέα άτομα όσο και οι ίδιοι οι περιθωριοποιημένοι νέοι. Κατέχουν
στη διάθεσή τους εργαλεία αυτό-στοχασμού της Ενότητας για τη βελτίωση της
συναισθηματικής τους νοημοσύνης, των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων όσο και των
δεξιοτήτων για επίλυση συγκρούσεων. Επιπλέον, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το
περιεχόμενο ολόκληρης της Ενότητας (θεωρία και ασκήσεις) ώστε να παρέμβουν στη βελτίωση
των παραπάνω δεξιοτήτων για τα περιθωριοποιημένα άτομα.
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Τόσο η λογοτεχνία όσο και τα εμπειρικά δεδομένα υποστηρίζουν πως η ριζοσπαστικοποίηση
και η προσφυγή σε αντιδημοκρατικές αφηγήσεις ενδέχεται να περιοριστούν εφόσον
διευκολύνουμε την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου προς τις αξίες του πλουραλισμού.1 Το
στοιχείο αυτό δικαιολογεί τη μεγάλη έμφαση που δίνεται πάνω στις αξίες και ειδικότερα σε
εκείνες του πλουραλισμού σε αυτή την Ενότητα.
Ως σημείο εκκίνησης τόσο για τους επαγγελματίες όσο και τους νέους θα πρέπει να θεωρηθεί
η εξοικείωση με τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Συνθήκης για την ΕΕ «Η Ένωση στηρίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, στο κράτος δικαίου και του
σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων
που ανήκουν στις μειονότητες του πληθυσμού. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα Κράτη Μέλη
όπου στην κοινωνία τους κυριαρχεί ο πλουραλισμός, η ίση μεταχείριση, η διαλλακτικότητα, η
δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ των δυο φύλων».
Σύμφωνα με το ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Συμβούλιο
της Ευρώπης, Απρίλιος 2018) υπάρχουν τρία σύνολα αξιών που είναι απαραίτητα για έναν
δημοκρατικό πολιτισμό:
•

•

•

Απόδοση αξίας στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στα ανθρώπινα δικαιώματα: το
συγκεκριμένο σύνολο αξιών βασίζεται στη γενική πεποίθηση ότι όλα τα ανθρώπινα
όντα είναι ισότιμα, έχουν ίσα δικαιώματα στην αξιοπρέπεια και στο σεβασμό,
δικαιούνται το ίδιο σύνολο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, και
πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης μεταχείρισης.
Απόδοση αξίας στην πολιτισμική πολυμορφία: το δεύτερο σύνολο αξιών εδράζεται στη
γενική πεποίθηση ότι διαφορετικοί πολιτισμικοί δεσμοί, η πολιτισμική ποικιλότητα και
πολυμορφία και ο πλουραλισμός οπτικής, απόψεων και πρακτικών θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται θετικά και να θεωρούνται πολύτιμα και επιθυμητά στοιχεία.
Απόδοση αξίας στη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία, την ισότητα και στο
κράτος δικαίου: το τρίτο σύνολο αξιών στηρίζεται σε ένα σύμπλεγμα πεποιθήσεων
σχετικά με τον τρόπο που οι κοινωνίες πρέπει να λειτουργούν και να κυβερνώνται: όλοι
οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν ισότιμα (είτε άμεσα είτε έμμεσα
μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων) στις διαδικασίες κατάρτισης και θέσπισης των
νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία της κοινωνίας· όλοι οι πολίτες πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά στις δημοκρατικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στην κοινωνία

Jose Liht, “Preventing Violent Extremism through Value Complexity: Being Muslim Being British”, Journal of
Strategic Security, Vol. 6, 2013
1
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τους (αυτό σημαίνει επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν συμμετέχουν είτε για
λόγους συνείδησης είτε εξαιτίας κάποιων περιστάσεων)· θα πρέπει επίσης να
διασφαλίζεται η δίκαιη και ισόνομη μεταχείριση των πάσης φύσεως μειονοτήτων,
παρότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τις πλειοψηφίες· η κοινωνική
δικαιοσύνη, η δίκαιη μεταχείριση και η ισότητα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνίας και τέλος, το κράτος δικαίου πρέπει να κυριαρχεί ώστε όλοι οι
άνθρωποι στην κοινωνία να τυγχάνουν δίκαιης, ισόνομης, αμερόληπτης και ισότιμης
μεταχείρισης σύμφωνα με τους νόμους που είναι κοινοί για όλους.
Η Ενότητα βασίζεται επίσης στην έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Συναισθηματική
Νοημοσύνη (ΣΝ) είναι η ικανότητα των ατόμων να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους όσο
και εκείνα των άλλων, να κάνουν διάκριση μεταξύ διαφορετικών συναισθημάτων και να τα
προσδιορίζουν κατάλληλα, καθώς και να χρησιμοποιούν τη συναισθηματική πληροφορία ως
οδηγό σκέψης και συμπεριφοράς αλλά και να διαχειρίζονται ή/και να προσαρμόζουν τα
συναισθήματα τους ανάλογα με τις συνθήκες ή την επίτευξη στόχων.2
Όλοι μας θα έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που αποδεικνύονται πολύ καλοί ακροατές καθώς
αντιλαμβάνονται πάντα τι θέλουμε να πούμε ανεξαρτήτως συγκυριών και πάντα γνωρίζουν
πώς να απαντήσουν έτσι ώστε να μην μας προσβάλλουν ή να μας απογοητεύσουν. Θα έχουμε
γνωρίσει επίσης ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να διαχειρίζονται πολύ καλά τα συναισθήματά
τους. Επιπλέον, σε αγχώδεις καταστάσεις, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν με ηρεμία
όλα τα εμπόδια και να αντιδράσουν λογικά και όχι βάσει των συναισθημάτων τους. Πρόκειται
επίσης για τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις σε δύσκολες
καταστάσεις. Εκτός από τη διαχείριση των συναισθημάτων τους, είναι ικανοί να κατανοούν και
να αντιδρούν σεβόμενοι την άποψη της αντίθετης πλευράς κατά την επικοινωνία αλλά
ειδικότερα, μέσα σε καταστάσεις σύγκρουσης. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι διαθέτουν υψηλό
δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Διαθέτουν άριστη επίγνωση του εαυτού τους και
μπορούν επίσης να διαισθανθούν τις συναισθηματικές ανάγκες των άλλων. Τέλος, υπάρχουν
περισσότερες πιθανότητες να εκτιμήσουμε τέτοια άτομα καθώς διαθέτουν υψηλού επιπέδου
επικοινωνιακές δεξιότητες όσο και επίλυσης συγκρούσεων.
«Πατέρας» του όρου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι ο Αμερικανός Ψυχολόγος Daniel
Goleman ο οποίος ανέπτυξε στο βιβλίο του «Η συναισθηματική νοημοσύνη - Γιατί το “EQ”
είναι πιο σημαντικό από το “IQ”» (Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ) 3 το
πλαίσιο των δεξιοτήτων που ορίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη:
2
3

https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence (προσπελάστηκε στις 18 Μαΐου 2020)
Danaiel Goleman. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books, 1995.
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•
•
•
•

Αυτο-Γνωσία
Αυτό-Ρύθμιση
Κοινωνική Συνείδηση
Ενσυναίσθηση και Κοινωνικές Δεξιότητες

7

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
Το εγχειρίδιο διακρίνεται σε τέσσερα κεφάλαια:
1. Ανάπτυξη αυτοεπίγνωσης.
2. Ανάπτυξη αυτοδιαχείρισης.
3. Ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης.
4. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (διαχείριση σχέσεων).
Κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε 2 υποκατηγορίες:
• Θεωρητικό Υπόβαθρο – οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν εδώ θεωρητικό υπόβαθρο
για την κατάρτιση σχετικά με την επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων – οι επαγγελματίες μπορούν να βρουν εδώ εργαλεία για
δραστηριότητες και αυτό-στοχασμού για ανάπτυξη των σχετικών δεξιοτήτων.
Οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό τον οδηγό ώστε να βελτιώσουν τις
επικοινωνιακές τους δεξιότητες όσο και αυτές της επίλυσης συγκρούσεων αλλά και ως
μελετημένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αυτών των δεξιοτήτων για τις περιθωριοποιημένες
ομάδες νέων.
Θεωρητικά, η ενότητα θα πρέπει να παραδοθεί στο σύνολό της ως Κατάρτιση για την
Επικοινωνία και την Επίλυση Συγκρούσεων μέσα σε 2 ημέρες μαθημάτων από 8 ώρες και 45
λεπτά η κάθε μια (12 ώρες συνολικά). Ο παρών Οδηγός δίνει έμφαση στον αυτο-στοχασμό και
την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περιέχει, επίσης, προτεινόμενες δραστηριότητες διάρκειας περίπου
9 ωρών και 20 λεπτών. Ο υπόλοιπος χρόνος εκπαίδευσης θα πρέπει να διαιρεθεί στην
ανάπτυξη της δυναμικής των ομάδων («σπάσιμο πάγου» και καλλιέργεια εμπιστοσύνης) και
στην παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου.
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Μέρος 1ο : ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Στόχοι
Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στην ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων
μας. Δίνουμε έμφαση στη δημιουργία λεξιλογίου με στόχο την έκφραση των συναισθημάτων
σε συνδυασμό με την αναγνώριση τόσο των σωματικών όσο και των συμπεριφοριστικών
παραμέτρων τους αλλά και με ποιες συνέπειες αυτά μας επηρεάζουν. Έπειτα, εργαζόμαστε
πάνω στις αξίες μας και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν τα συναισθήματα και τη
συμπεριφορά μας σε διαφορετικές καταστάσεις.
Οι εκπαιδευτές και οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να «στοχαστούν πάνω στις δικές τους
απόψεις, στάσεις, προκαταλήψεις αλλά και του λεκτικού και μη επικοινωνιακού τους ύφους:
οφείλουν να έχουν επίγνωση των αντιλήψεων και των τεκμηρίων αλλά και των πιθανών
συνεπειών τους στους μαθητές. Οι εκπαιδευτές δεν διδάσκουν στο κενό αντανακλούν τον
πολιτικό λόγο και ίσως εμπλέκουν και τους ίδιους σε στιγματισμό και σε μεροληπτικές
πρακτικές».4 Για το λόγο αυτό, το κεφάλαιο παρέχει εργαλεία αυτοεπίγνωσης για τους
λειτουργούς νεολαίας με στόχο τη δική τους προσωπική ανάπτυξη.
Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η Αυτοεπίγνωση αφορά τη γνώση της εσωτερικής κατάστασης ενός ατόμου (αισθήματα και
συναισθήματα), των δυνατοτήτων του(δυνατά σημεία και αδυναμίες) των κριτηρίων
(φιλοδοξίες, αξίες, προκαταλήψεις) και των αναγκών του αλλά και τον αντίκτυπο που αυτά
έχουν στους άλλους. Κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό όταν εργαζόμαστε στον τομέα του
εκδημοκρατισμού και της αντι-ριζοσπαστικοποίησης να κατανοήσουμε πώς οι αξίες και οι
προκαταλήψεις επηρεάζουν τα συναισθήματα αλλά και τη συμπεριφορά μας.
Περιθωριοποιημένοι νέοι οι οποίοι βίωσαν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους ή/και
παραβιάσεις συνόρων συχνά δεν έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματά τους. Έχουν
«φυλακίσει» ένα μέρος των συναισθημάτων τους και έχουν απαγορεύσει την πρόσβασή τους
σε αυτά (συχνά πρόκειται για έναν υποχρεωτικό μηχανισμό επιβίωσης αφού τα αισθήματά
τους κατέστησαν ανάξιους να ενεργήσουν και να ζήσουν).
Το παραπάνω φαινόμενο εκδηλώνεται στην πράξη ως εξής: εάν ρωτήσετε αυτούς τους νέους
πως αισθάνονται, θα απαντήσουν για παράδειγμα: φυσιολογικά, καλά, άσχημα – δεν δύνανται
να ονομάσουν άλλα συναισθήματα ακόμα και ύστερα από περαιτέρω έρευνα. Είναι, συνεπώς,
“Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism; Educating Young People”, RAN (Radicalisation
Awareness Network) Collection of Approaches and Practices, Έκδοση 2019.
4
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σημαντικό να ασχοληθούμε με τον τομέα των συναισθημάτων με ποικίλους τρόπους κατά τη
συνεργασία μαζί τους.
Όσοι νέοι μαθαίνουν να «αισθάνονται» και να κατονομάζουν τα συναισθήματά τους,
αποκτούν πολύ πιο εύκολα τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και συνεπώς
να τα αναγνωρίζουν, να βρίσκουν αντίκρισμα και να συμπονούν τα συναισθήματά τους.

Αισθήματα/Συναισθήματα
Σύμφωνα με το APA Dictionary of Psychology:
•

•

συναίσθημα είναι «ένα πολύπλοκο μοτίβο αντίδρασης, που περιλαμβάνει βιωματικά,
συμπεριφοριστικά και φυσιολογικά στοιχεία, με τα οποία ένα άτομο προσπαθεί να
αντιμετωπίσει ένα σημαντικό προσωπικό του θέμα ή γεγονός. Η συγκεκριμένη
ποιότητα του συναισθήματος (π.χ. φόβος, ντροπή) καθορίζεται από τη συγκεκριμένη
σημασία του γεγονότος. Για παράδειγμα, εάν η σημασία του περιλαμβάνει απειλή,
είναι πιθανό να δημιουργηθεί φόβος. Εάν πάλι συνεπάγεται απόρριψη από τον άλλον,
είναι πιθανό να δημιουργηθεί ντροπή. Το συναίσθημα συνήθως περιλαμβάνει το
αίσθημα, αλλά διαφέρει από εκείνο καθώς υποδηλώνει μια εμφανή ή σιωπηρή
εμπλοκή με τον κόσμο»5
αίσθημα είναι «1. μια αυτόνομη φαινομενική εμπειρία. Τα αισθήματα είναι
υποκειμενικά, αξιολογήσιμα και ανεξάρτητα από τις αισθήσεις, τις σκέψεις ή τις
εικόνες που τα προκαλούν. Αξιολογούνται αναπόφευκτα ως ευχάριστα ή δυσάρεστα,
αλλά μπορούν να έχουν πιο συγκεκριμένες ενδοψυχικές ιδιότητες, έτσι ώστε, για
παράδειγμα, ο συναισθηματικός τόνος του φόβου να είναι διαφορετικός από αυτόν
του θυμού. Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα αισθήματα από τις
γνωστικές, αισθητηριακές ή αντιληπτικές ενδοψυχικές εμπειρίες είναι η σχέση της
επίδρασης με την αξιολόγηση. Τα αισθήματα διαφέρουν από τα συναισθήματα ως
καθαρά διανοητικά, ενώ τα συναισθήματα έχουν σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρούν με
τον κόσμο. 2. οποιαδήποτε αίσθηση έχουμε βιώσει, ιδιαίτερα αφής ή θερμοκρασίας
(π.χ. πόνος, κρύο).6”

Υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις αισθημάτων και συναισθημάτων, καθώς και διαφορετικά
επίπεδα διαφοροποίησης μεταξύ τους, κάτι που αφορά περισσότερο την ψυχολογία.
5
6

https://dictionary.apa.org/emotion, (προσπελάστηκε στις 01.05.2020)
Ibid, 8
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Προκειμένου να παροτρύνουμε τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματα και τα
αισθήματά τους, οι λειτουργοί νεολαίας πρέπει να γνωρίζουν και να εντρυφήσουν στους νέους
ότι:
1. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσετε τι νιώθετε για να μπορέσετε να το
αξιολογήσετε όπως το με το να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά σας. Για παράδειγμα,
πώς θα γνωρίζει κάποιος ότι πρέπει να βγάλει το παλτό του αν δεν ξέρει ότι η φυσική
αίσθηση που τον ενοχλεί αυτή τη στιγμή είναι το αίσθημα της ζέστης; Και ενώ μας
φαίνεται γελοίο ότι κάποιος δεν θα ξέρει ότι ζεσταίνεται, συμβαίνει πολύ συχνά οι
άνθρωποι να μην αναγνωρίζουν τα συναισθήματα που βιώνουν και ακόμη
περισσότερο, τα βαθύτερα συναισθήματα που τα προκαλούν. Για παράδειγμα, κάποιος
μπορεί να αισθάνεται θυμωμένος όταν η αντίθετη ομάδα κερδίζει το παιχνίδι, επειδή η
ανάγκη του να ανήκει κάπου ικανοποιείται μέσω της αφοσίωσής του στην αγαπημένη
του ομάδα, αλλά εάν συνεχίσει να χάνει παιχνίδια, η ανάγκη του ατόμου για σημασία
(μέσω του να ανήκει στους οπαδούς της νικήτριας ομάδας) τίθεται υπό εξαφάνιση.
2. Τα αισθήματα και τα συναισθήματα των ανθρώπων μπορούν να κατονομαστούν
σωστά, εφόσον πρώτα οι άνθρωποι αναπτύξουν το συναισθηματικό τους λεξιλόγιο.
Επιπλέον, τα αισθήματα όσο και τα συναισθήματα έχουν επίσης φυσικές και
συμπεριφοριστικές πτυχές που βοηθούν να τα αναγνωρίσουμε. Το να κατονομάζουμε
(να βάζουμε ετικέτα) σε αισθήματα και συναισθήματα είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς
τη διαχείρισή τους

Οι πρώτες προσπάθειες ταξινόμησης των συναισθημάτων μας μεταφέρουν χιλιάδες έτη πίσω
(π.χ. η κινεζική εγκυκλοπαίδεια του πρώτου αιώνα «The Book of Rites» εντόπισε επτά
«ανθρώπινα αισθήματα»: χαρά, θυμό, λύπη, φόβο, αγάπη, αντιπάθεια και συμπάθεια). Στη
δεκαετία του 1970 ο Paul Ekman εντόπισε έξι βασικά συναισθήματα (θυμό, αηδία, φόβο,
ευτυχία, λύπη και έκπληξη) και αργότερα ο Robert Plutchik καθόρισε οκτώ βασικά
συναισθήματα, τα οποία ομαδοποίησε σε τέσσερα αντιθετικά ζεύγη (χαρά-θλίψη, θυμόςφόβος, εμπιστοσύνη-δυσπιστία, έκπληξη-προσμονή).
Στο σημείο αυτό παρέχονται ορισμένες πληροφορίες για τα βασικά συναισθήματα σύμφωνα
με τον Paul Ekman αλλά και πώς οι άνθρωποι τα εκφράζουν και τα αναγνωρίζουν:
Η ευτυχία έχει πολλούς ορισμούς, ένας από τους οποίους είναι «η χαρά που βιώνουμε από το
να αγωνιζόμαστε για τις δυνατότητές μας». Η ευτυχία ως συναίσθημα σχετίζεται με τις
δηλώσεις ικανοποίησης, ευχαρίστησης, απόλαυσης ή χαράς. Η ευτυχία είναι ένα από τα πιο
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δημοφιλή συναισθήματα και έχει μελετηθεί σε διάφορες φιλοσοφικές, θρησκευτικές και
βιολογικές προσεγγίσεις, όλες από τις οποίες προσπαθούν να καθορίσουν την πηγή της
ευτυχίας. Η κύρια φυσική έκφραση της ευτυχίας είναι το χαμόγελο.
Η αηδία είναι ένα συναίσθημα που σχετίζεται με πράγματα που είναι ακάθαρτα, μη εδώδιμα,
μολυσματικά ή αποκρουστικά. Από άποψη γεύσης, μυρωδιάς ή αφής, σχετίζεται με κάτι
αηδιαστικό (προκαλώντας την επιθυμία για εμετό). Η έκφραση του προσώπου της αηδίας
είναι ανυψωμένο άνω χείλος, ζαρωμένη μύτη, ανυψωμένα μάγουλα και φρύδια τραβηγμένα
προς τα κάτω. Η αηδία είναι επίσης ένα από τα συναισθήματα που μειώνει τον καρδιακό
ρυθμό.
Ο θυμός είναι ένα έντονο αίσθημα δυσαρέσκειας και συνήθως ανταγωνισμού. Μπορούμε να
το βιώσουμε μέσα σε μια κλίμακα από τον ερεθισμό μέχρι και την οργή. Σε σωματικό επίπεδο,
όταν είμαστε θυμωμένοι, βιώνουμε αυξημένο καρδιακό ρυθμό, υψηλότερη αρτηριακή πίεση
και ένα κύμα αδρεναλίνης και νορεπινεφρίνης. Συχνά συνδέεται με την αντίδραση «πάλης ή
φυγής» (fight or flight) απέναντι στην απειλή. Ο θυμός χαρακτηρίζεται από χαμηλωμένα
φρύδια, πιεσμένα χείλη και βλέφαρα προς τα πάνω.
Φόβος: βιώνουμε φόβο όταν αντιμετωπίζουμε απειλητικά ή επικίνδυνα ερεθίσματα.
Εμφανίζεται ως απάντηση σε απειλητική παρουσία, όπως τον πόνο ή απειλή πόνου. Όταν
φοβόμαστε, προσπαθούμε να ξεφύγουμε ή να αποφύγουμε την κατάσταση. Όταν βιώνουμε
φόβο, ανεβάζουμε τα φρύδια μας, ανοίγουμε ελαφρώς το στόμα μας και τα μάτια μας
γουρλώνουν όπως ακριβώς και τα ρουθούνια μας. Η καρδιά μας χτυπά γρήγορα και μπορεί να
αισθανθούμε κρύο ιδρώτα.
Η έκπληξη είναι το συναίσθημα που βιώνουμε για το συντομότερο χρονικό διάστημα.
Εμφανίζεται όταν βιώνουμε ένα απροσδόκητο συμβάν. Σε αντίθεση με τα άλλα συναισθήματα
δεν είναι πάντα αρνητικό ή πάντα θετικό. Μπορεί να είναι ουδέτερο, ευχάριστο και
δυσάρεστο. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε την έκπληξη είναι παρόμοιος με τον τρόπο
που εκφράζουμε φόβο: ανυψωμένα φρύδια (όχι απαραίτητα μαζί), ανυψωμένα άνω βλέφαρα,
κάτω βλέφαρα ουδέτερα και σαγόνι πεσμένο κάτω.
Η λύπη προκύπτει από απώλεια σημαντικού αντικειμένου ή ανθρώπου. Η λύπη μπορεί να
είναι από ήπια έως δυνατή ξεκινώντας από την απογοήτευση και περνώντας από τη θλίψη, την
οδύνη, τη μελαγχολία… Έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια από τα συναισθήματα. Χαρακτηρίζεται
από χαμηλωμένες γωνίες στόματος, ανυψωμένο εσωτερικό μέρος των φρυδιών, πτώση των
άνω βλεφάρων και μάτια προς τα κάτω.
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Πρόσφατη έρευνα (2017)7 ανέδειξε 27 κατηγορίες συναισθηματικών εμπειριών, οι οποίες δεν
συμπεριλαμβάνουν κάποιες από τις βασικότερες (θυμό, ευτυχία και έκπληξη). Πιο αναλυτικά,
καταγράφονται οι εξής8:
• Θαυμασμός – αίσθημα σεβασμού και αποδοχής
• Λατρεία – σχετίζεται με τον στοργικό θαυμασμό και την αφοσίωση
• Αισθητική Εκτίμηση – εκτίμηση και θαυμασμός της ομορφιάς
• Διασκέδαση – ευχάριστη ψυχαγωγία ή διασκέδαση (π.χ. από κάτι αστείο)
• Άγχος – αντιληπτή ανησυχία ή νευρικότητα συνήθως λόγω επικείμενης ή
αναμενόμενης άσχημης κατάστασης: κατάσταση άγχους
• Δέος – αίσθημα που συνδυάζει το φόβο, τη λατρεία και το θαυμασμό που εμπνέει η
εξουσία, το ιερό ή το επιβλητικό
• Αμηχανία – αίσθημα έλλειψης άνεσης ή εύνοιας (ως κίνηση ή έκφραση) ή έλλειψη
κοινωνικών τρόπων, ασφάλειας και πρόκληση ντροπής
• Ανία – κατάσταση κούρασης και ανησυχίας λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος
• Ηρεμία – κατάσταση γαλήνης
• Σύγχυση – προβληματισμός και αναστάτωση
• Λαχτάρα – έντονη, επείγουσα ή ασυνήθης επιθυμία ή πόθος
• Αηδία (περιγράφηκε παραπάνω)
• Συναισθηματικός πόνος – έντονη αίσθηση στεναχώριας και θλίψης που προκαλείται
παρατηρώντας το πόνο κάποιου άλλου
• Γοητεία – κατάσταση έκστασης
• Φθόνος – επώδυνη ή μνησίκακη συνειδητοποίηση ενός πλεονεκτήματος που κατέχει
άλλο άτομο συνδεδεμένη με την επιθυμία απόκτησης του ίδιου πλεονεκτήματος
• Συγκίνηση – έντονη κατάσταση ενέργειας, ενθουσιασμού και επιθυμίας
• Φόβος – (περιγράφηκε παραπάνω)
• Φρίκη – επώδυνος και έντονος φόβος, τρόμου ή ανησυχίας
• Ενδιαφέρον – αίσθημα που συνοδεύεται ή προκαλείται από ιδιαίτερη προσοχή σε κάτι
ή κάποιον
• Χαρά – αίσθημα που προκαλείται από ευημερία, επιτυχία, καλή τύχη ή από την
προοπτική εκπλήρωσης μιας επιθυμίας ή αλλιώς η εμπειρία μεγάλης ευχαρίστησης ή
απόλαυσης

Alan S. Cowen, Dacher Keltner, “Varieties of reported emotional experience”, Proceedings of the National
Academy of Sciences, Σεπτέμβριος 2017, 201702247, DOI: 10.1073/pnas.1702247114
8
Οι πλείστοι ορισμοί προέρχονται από το λεξικό Merriam-Webster
7
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•
•
•
•
•
•
•

Νοσταλγία – μια παθιασμένη ή υπερβολικά συναισθηματική λαχτάρα επιστροφής στο
παρελθόν, σε κάποια προηγούμενη περίοδο ή σε μη ανακτήσιμη κατάσταση
Έρωτας – συναισθηματική έλξη ή αύρα που ανήκει σε μια ιδιαίτερα ηρωική εποχή,
περιπέτεια ή δραστηριότητα
Λύπη – (περιγράφηκε παραπάνω)
Ικανοποίηση – το αίσθημα που βιώνει το άτομο όταν ικανοποιούνται οι επιθυμίες του
Σεξουαλική επιθυμία – επιθυμία για σεξουαλική σχέση (παρατηρείται διαμάχη στην
ψυχολογία εάν πρόκειται για συναίσθημα ή βιολογική ορμή όπως η πείνα)
Συμπάθεια – η ικανότητα αίσθησης θλίψης για τα βάσανα ή την ατυχία άλλου ατόμου
Θρίαμβος – αίσθημα έντονης ικανοποίησης και περηφάνιας που προκύπτει από μια
επιτυχία ή νίκη

Κρίνεται, συνεπώς, σημαντικό να βοηθήσουμε τους νέους να αναπτύξουν το συναισθηματικό
λεξιλόγιό τους αλλά και συγκεκριμένες δεξιότητες ώστε να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά
τους. Εργαλεία για το σκοπό αυτό μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Αξίες
Οι αξίες είναι οι βασικές πεποιθήσεις που ορίζουν τι είναι σημαντικό για εμάς. Καθοδηγούν τη
συμπεριφορά μας και περιγράφουν τις προσωπικές αρετές που επιλέγουμε να αναπτύξουμε
αλλά και το είδος του ατόμου που θέλουμε να είμαστε. Παράλληλα, καθορίζουν την
αλληλεπίδρασή μας με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Η οικογένεια, η εκπαίδευση, η
κοινότητα, η θρησκεία και οι εμπειρίες μας συμβάλλουν στην ανάπτυξη των συνολικών αξιών
μας. Επιπλέον, επηρεάζουν τις αποφάσεις μας αλλά και τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους
άλλους ανθρώπους. Από αυτές, είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία, καθώς
διαφορετικά κινδυνεύουμε να λάβουμε αποφάσεις που βαδίζουν πάνω σε κρυφές αξίες και
συνεπώς να δημιουργείται δυσαρέσκεια, θυμός και άλλα αρνητικά συναισθήματα.
Θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι οι καταστάσεις της ζωής δεν είναι τόσο απλές και
συχνά πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε συγκεκριμένες αξίες έναντι άλλων. Κάθε άτομο
έχει το δικό του σύνολο αξιών (ή ιεραρχία αξιών) οι οποίες αλλάζουν ακόμη και με το πέρασμα
του χρόνου. Οι διαφορές μεταξύ της ιεραρχίας αξίων των ατόμων ή/και των ομάδων συχνά
οδηγούν σε σύγκρουση, εκτός εάν οι άνθρωποι είναι σε θέση να αποδεχτούν τη διαφορετική
προτεραιότητα αξίων των άλλων. Συνεπώς, προκειμένου να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας,
να αποφύγουμε και να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις, πρέπει αρχικά να μπορούμε να
κατανοήσουμε τις δικές μας αξίες, έπειτα τις αξίες των άλλων αλλά και να αποδεχτούμε το
δικαίωμά τους ως προς διαφορετικά σύνολα αξιών.
14

Η έρευνα των Schwartz & Boehnke (2004)9 εντόπισε δέκα καθολικές αξίες (1) δύναμη, (2)
επίτευγμα, (3) ηδονισμό, (4) διέγερση, (5) αυτονομία, (6) οικουμενισμός, (7) καλοσύνη, (8)
παράδοση (η οποία περιλαμβάνει τη θρησκεία), (9) συμμόρφωση, (10) ασφάλεια, οι οποίες
μπορούν να ενταχθούν σε δύο συνεχείς διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν τις εντάσεις μεταξύ
των αξιών: (α) Διατήρηση της παράδοσης εναντίον της Διαφάνειας και (β) Αυτό-βελτίωση
έναντι Αυτό-υπέρβασης. Έτσι εξηγείται γιατί η ένταξη μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών ή
ομάδων δύναται να αποτελέσει μια πρόκληση αλλά και να πυροδοτήσει πολλές συγκρούσεις.
Επομένως, είναι σημαντικό τόσο οι εργαζόμενοι της νεολαίας όσο και οι νέοι να
συνειδητοποιήσουν την ιεραρχία των αξιών τους αλλά και να αντιληφθούν ότι οι αξίες
θεμελιώνουν τις πεποιθήσεις τους και αυτές με τη σειρά τους καθορίζουν τη συμπεριφορά.

Schwartz, S. H., & Boehnke, K. (2004). “Evaluating the structure of human values with confirmatory factor
analysis”. Journal of Research in Personality, 38(3), 230–255.
9
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Αυτοεπίγνωση - Κατανόηση των συναισθημάτων μας

Όνομα δραστηριότητας: Τα συναισθήματά μου
Mέθοδοι: Αυτό-στοχασμός, ανταλλαγή απόψεων, καταιγισμός
ιδεών (brainstorming), συζήτηση
Διάρκεια: 20 λεπτά
Υλικό: Πίνακας παρουσιάσεων ή λευκός πίνακας, κενές κάρτες, μαρκαδόροι
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24
Εισαγωγή:
H γνώση των συναισθημάτων μας αποτελεί μέρος της αυτοεπίγνωσής μας. Όσο
περισσότερο έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων μας, τόσο καλύτερα μπορούμε
να ελέγξουμε τη δική μας αλλά και τη συμπεριφορά των άλλων. Η άσκηση
αυτή θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους
αλλά και να μπορούν να τα περιγράψουν. Επιπλέον, θα τους ενθαρρύνει να
εφεύρουν τρόπους ώστε να προσελκύσουν ένα συναίσθημα-στόχο, όπως την
ευτυχία.
Οδηγίες:
Εκτελέστε αυτήν την άσκηση στην αρχή ή μετά από ένα
διάλειμμα καθώς πρόκειται να ξεκινήσετε μια συνεδρία. Όταν εισέλθουν οι
συμμετέχοντες, ρωτήστε τους «Πώς αισθάνεστε;». Κατά κανόνα, οι περισσότεροι θα
πουν ότι είναι εντάξει σαν να έχουμε κάνει μια κλειστή ερώτηση. Μόλις καθίσουν
όλοι, εξηγήστε ότι μόλις ρωτήσατε όλους πώς νιώθουν και απάντησαν σαν να τους
έχουμε ρωτήσει αν ήταν καλά. Ρωτήστε, «Γιατί σχεδόν πάντα λέμε ότι είμαστε
καλά, ακόμα και όταν δεν είμαστε;». Στη συνέχεια, ρωτήστε ξανά, αλλά αυτή τη φορά
ζητώντας μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, για παράδειγμα "πώς νιώθετε αυτή τη
στιγμή;". Διευρύνετε τη συνομιλία με βάση τις απαντήσεις που λαμβάνετε.
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις ως παραδείγματα:
«Σας ήταν εύκολο να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας;»
«Τι σας εμποδίζει να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας;»
«Μπορείτε να αλλάξετε συνειδητά τα συναισθήματα σας από το ένα στο άλλο;»
Ξεκινήστε έναν καταιγισμό ιδεών με τους συμμετέχοντες και κάντε μια λίστα με όσο
το δυνατόν περισσότερα συναισθήματα και αισθήματα. Μπορείτε να ζητήσετε από
τους συμμετέχοντες να γράψουν τα αισθήματα στις κενές κάρτες που θα
χρησιμοποιηθούν για την επόμενη άσκηση.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Συζήτηση και σύνοψη:
Εξηγήστε ότι είναι ωφέλιμο να γνωρίζουμε το εύρος των αισθημάτων που μπορεί
να βιώσει ένα άτομο, ώστε να αντιληφθείτε πώς αλλιώς θα μπορούσατε να νιώσετε
και πώς μπορεί να αισθάνονται οι άλλοι οποιαδήποτε στιγμή. Συνεπώς, μπορείτε
να προσπαθήσετε να αλλάξετε τον τρόπο που αισθάνεστε. Ερωτήσεις: Πιστεύετε ότι
αναγνωρίσατε αρκετά συναισθήματα; Ήταν εύκολο; Σας κάνει εντύπωση ότι
υπάρχουν τόσα πολλά συναισθήματα; Ήταν εύκολο να μεταβείτε από το ένα
συναίσθημα στο άλλο;Για τους λειτουργούς νεολαίας και τους εκπαιδευτικούς:
Αναρωτηθείτε, κάνετε πιο συχνά ανοιχτές ή κλειστές ερωτήσεις; Κάνετε ερωτήσεις
που απαιτούν πιο συγκεκριμένες και ευρύτερες απαντήσεις;
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Έκφραση συναισθημάτων
Mέθοδοι: Αυτό-στοχασμός, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση
Διάρκεια: 30 λεπτά
Υλικό: Καρέκλες σε κύκλο, κάρτες με αισθήματα/συναισθήματα
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24
Εισαγωγή:
Η άσκηση αυτή σχετίζεται με τη μάθηση της μη-λεκτικής έκφρασης των
αισθημάτων.
Οδηγίες:
Οι συμμετέχοντες κάθονται σε κύκλο. Ζητήστε από έναν εθελοντή να εκφράσει ένα
συναίσθημα χωρίς να μιλήσει σε αυτόν που βρίσκεται δίπλα του. Το δεύτερο άτομο
πρέπει να μαντέψει το αίσθημα/συναίσθημα και παράλληλα η ομάδα μπορεί να
τους βοηθήσει. Στη συνέχεια περνάτε στον επόμενο, και ούτω καθεξής μέχρι να
ολοκληρωθεί ο κύκλος. Μπορείτε να συνεχίσετε με πολλούς γύρους ή και να
δοκιμάσετε ακόμα και παραλλαγές της άσκησης. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τις κάρτες με τα αισθήματα/συναισθήματα από την προηγούμενη
άσκηση και να τα δώσετε σε κάθε συμμετέχοντα και όλοι μπορούν να ενεργήσουν
σύμφωνα με το αίσθημα/συναίσθημα που έχουν λάβει. Μπορείτε επίσης να
αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα των αισθημάτων/συναισθημάτων από
το θεωρητικό μέρος αυτής της ενότητας που προηγήθηκε.
Συζήτηση και σύνοψη:
1. «Ήταν εύκολο να επικοινωνήσετε χωρίς λέξεις; Δύσκολο;»
2. «Ποιο μέρος του σώματος χρησιμοποιήσατε περισσότερο;»
3. «Μάθατε τρόπους να βελτιώσετε τη μη-λεκτική σας επικοινωνία ή να τη κάνετε
πιο ξεκάθαρη;»
4. «Πιάσατε τον εαυτό σας να υπερβάλλει σχετικά με τις συνηθισμένες εκφράσεις
σας ή να προσθέτει καινούριες;»
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Τι Πιστεύετε για τον Εαυτό Σας και τους Άλλους;
Mέθοδοι: Αυτό-στοχασμός, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση
Διάρκεια: 40 λεπτά
Υλικό: Φύλλο εργασίας «Τι Πιστεύω»
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24
Εισαγωγή:
Η άσκηση αυτή βοηθάει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις επίκτητες
πεποιθήσεις και συμπεριφορές τους.
Οδηγίες:
Ο εκπαιδευτής διαβάζει στους συμμετέχοντες το ακόλουθο κείμενο:
Πώς Εκπαιδεύονται Τα Μωρά Ελέφαντες
Οι αιχμάλωτοι ελέφαντες εκπαιδεύονται σε νεαρή ηλικία να μη δραπετεύουν.
Το ένα πόδι του μωρού ελέφαντα δένεται με ένα σκοινί σε έναν ξύλινο στύλο
που φυτεύεται στο έδαφος. Το σκοινί περιορίζει τον ελέφαντα σε μια περιοχή που
καθορίζεται από το μήκος του σχοινιού. Αρχικά, προσπαθεί να ελευθερωθεί από το
σκοινί, αλλά αποτυγχάνει καθώς το σχοινί είναι πολύ γερό.
Το μωρό ελέφαντας «μαθαίνει» ότι δεν μπορεί να σπάσει το σχοινί.
Όταν ο ελέφαντας μεγαλώσει και γίνει δυνατός, θα μπορούσε πολύ εύκολα να
κόψει το ίδιο σχοινί. Όμως επειδή «έμαθε» ότι δεν μπορούσε να το κόψει όταν ήταν
μικρό, ο ενήλικας ελέφαντας πιστεύει ότι ακόμα δεν μπορεί να κόψει το σχοινί,
επομένως δεν προσπαθεί καν!
Συζήτηση και σύνοψη:
Οι άνθρωποι λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Μάθαμε κάτι για τον εαυτό μας σε
νεαρή ηλικία και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε ως ενήλικες. Παρόλο που
μπορεί να μην είναι αλήθεια, λειτουργούμε σαν να είναι. Το θετικό είναι πως οι
άνθρωποι γεννιούνται με την ικανότητα να κάνουν συνειδητές επιλογές – ένα
σημαντικό βήμα στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον εαυτό
σας. Τώρα χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας "Τι Πιστεύω" για να ανακαλύψετε τις
πεποιθήσεις που αποκτήσατε όταν ήσασταν νέοι οι οποίες συνεχίζουν να
επηρεάζουν τη συμπεριφορά σας. Στη συνέχεια, αναρωτηθείτε αν αυτές οι
πεποιθήσεις σας βοηθούν ή σας εμποδίζουν ώστε να αυξήσετε την αυτοεκτίμησή
σας.

19

Αυτοεπίγνωση - Κατανόηση των συναισθημάτων μας

Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ»
Οδηγίες:
-Συμπληρώστε το Φύλλο εργασίας
«Τι Πιστεύω» για να προσδιορίσετε τις
πεποιθήσεις σας.
-Εντοπίστε τις πεποιθήσεις οι οποίες ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε
συγκρουσιακή συμπεριφορά. Προσδιορίστε πιθανές αλλαγές.
Γράψτε τις πεποιθήσεις που αποκτήσατε για τον εαυτό σας όταν ήσασταν
μικροί από:
α. την μητέρα σας:
β. τον πατέρα σας:
γ. τα αδέρφια σας:
δ. τους φίλους σας:
ε. τους δάσκαλούς σας:
στ. τους άλλους:
Ποιο από τα μηνύματα αυτά κυριαρχούν στη σκέψη σας σήμερα;

Γράψτε πεποιθήσεις που γνωρίζετε από ανθρώπους διαφορετικών από
εσάς ως προς:
α. την εθνικότητα:
β. την θρησκεία:
γ. το γένος:
δ. την κοινωνική θέση:
ε. άλλο__________________:
στ. άλλο__________________:
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ»
Ποιές από τις πεποιθήσεις για τον εαυτό σας ή για τους άλλους ενδέχεται
να σας οδηγήσουν σε συγκρουσιακή συμπεριφορά;

Είναι αλήθεια ή πρόκειται απλά για μια πεποίθηση (μια σκέψη που την
ανακαλούμε τόσο συχνά ώστε πιστεύουμε ότι είναι αληθινή);

Ποιες από αυτές θέλετε να αλλάξετε ώστε να βελτιώσετε την επικοινωνία
σας;
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Οι ήρωές μου
Mέθοδοι: Αυτοεπίγνωση αξιών και πεποιθήσεων
Διάρκεια: 40 λεπτά
Υλικό: Φύλλο εργασίας «Οι ήρωές μου»
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24
Εισαγωγή:
Η άσκηση αυτή βοηθάει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις αξίες τους. Ο
συντονιστής θα πρέπει πρώτα να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με το τι
είναι οι αξίες, οι κοινές αξίες και τα είδη αξιών.
Οδηγίες:
Μοιράστε στους συμμετέχοντες το φύλλο εργασίας «Οι Ήρωές μου». Ρωτήστε τους
ποιοι είναι οι 3 αγαπημένοι τους ήρωες όλων των εποχών. (Συμβουλή: Για να
καταλήξουν σε αυτά τα ονόματα, οι συμμετέχοντες μπορεί να θελήσουν πρώτα να
γράψουν 10 περίπου ήρωες και να επιλέξουν τους κορυφαίους 3 από αυτούς.)
Σημειώστε ότι οι ήρωες μπορεί να είναι νεκροί ή ζωντανοί, άνδρες ή γυναίκες – ή
ακόμα και ζώα ή φυτά. Θα μπορούσαν ακόμη και να είναι χαρακτήρες κινουμένων
σχεδίων! Θα μπορούσε επίσης να είναι και ένα παιδί. Δεν χρειάζεται να είναι
διάσημοι, ισχυροί ή πλούσιοι.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα
κουτιά για να σχεδιάσουν το πρόσωπο των ηρώων (ή μια συμβολική
αναπαράσταση – π.χ. ένα σπαθί). Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν τις γραμμές
για να γράψουν την ιδιότητα εκείνη που θαυμάζουν περισσότερο σε αυτούς. Με
βάση τις ιδιότητες εκείνες που θαυμάζουν περισσότερο στους 3 καλύτερους ήρωές
τους, θα πρέπει να επινοήσουν μια λίστα με τις 3 κορυφαίες αξίες τους. (Συμβουλή:
Δημιουργήστε αρχικά μια λίστα με όλες τις ιδιότητες που θαυμάζετε στους ήρωες
και στη συνέχεια, επιλέξτε αυτές που οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι είναι οι 3
ιδιότητες που θα επιθυμούσαν περισσότερο για τους ίδιους).
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Συζήτηση και σύνοψη:
Η άσκηση μπορεί να γίνει μόνο ως αυτο-στοχασμός, αλλά μπορεί επίσης να
συνδυαστεί και με μια συζήτηση. Στη συζήτηση θα πρέπει να τεθούν τα ακόλουθα
ερωτήματα: Οι συμμετέχοντες εξεπλάγησαν με τις αξίες που ανακάλυψαν ή αυτές
ήταν λίγο ή πολύ αναμενόμενες (θα μπορούσε αυτό να αποτελεί ένδειξη για το
επίπεδο της αυτογνωσίας τους); Είχαν προβλήματα στον καθορισμό των
κορυφαίων 3 αξιών τους και αν ναι, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη
συγκρουόμενων αξιών; Ο εκπαιδευτής δύναται επίσης να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με την αρνητική πλευρά κάθε αξίας
(Κάθε αξία που εκλαμβάνεται στον υπέρτατο βαθμό μπορεί να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο άτομο ή στους ανθρώπους γύρω του. Για παράδειγμα, άτομα που
δίνουν ιδιαίτερη αξία στην ειλικρίνεια μπορεί μερικές φορές να θεωρηθούν ως
απότομοι και αγενείς από άλλους ανθρώπους). Παροτρύνετε κάθε έναν από τους
συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τουλάχιστον μια αρνητική πλευρά των 3
κορυφαίων αξιών τους. Τώρα ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν για
το πώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με άλλους ανθρώπους.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΟΥ"
Ποιοι είναι οι 3 αγαπημένοι σας ήρωες όλων των εποχών; (Συμβουλή: Για να
καταλήξετε σε αυτά τα ονόματα, ίσως θελήσετε πρώτα να γράψετε 10 περίπου
ήρωες και να επιλέξετε τους κορυφαίους 3 από αυτούς.) Σημειώστε ότι οι ήρωές
σας ενδέχεται να είναι νεκροί ή ζωντανοί, άντρες ή γυναίκες —ή ακόμα και ζώα ή
φυτά. Θα μπορούσαν ακόμα και να είναι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων! Θα
μπορούσε επίσης να είναι ακόμα και ένα παιδί. Δεν χρειάζεται να είναι διάσημοι ή
ισχυροί ή πλούσιοι.
ΗΡΩΑΣ Nº1

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ΗΡΩΑΣ Nº2

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
HΡΩΑΣ Nº3

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Χρησιμοποιήστε το κουτί για να σχεδιάσετε το πρόσωπό τους (ή μια συμβολική
αναπαράσταση – π.χ. ένα σπαθί). Χρησιμοποιήστε τις γραμμές για να γράψετε την
ιδιότητα εκείνη που θαυμάζετε περισσότερο σε αυτούς. Με βάση τις ιδιότητες
εκείνες που θαυμάζετε περισσότερο στους 3 καλύτερους ήρωές σας, επινοήστε
μια λίστα με τις 3 κορυφαίες αξίες τους. (Συμβουλή: Δημιουργήστε αρχικά μια
λίστα με όλες τις ιδιότητες που θαυμάζετε στους ήρωές σας και έπειτα, επιλέξτε
εκείνες που πιστεύετε ότι είναι οι 3 ιδιότητες που επιθυμείτε περισσότερο για
τον εαυτό σας). Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω χώρο για να καταγράψετε τις 3
κορυφαίες σας αξίες:

1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ 2Ο : ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟ-ΡΥΘΜΙΣΗ
Στόχοι
Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στη βελτίωση της συναισθηματικής αυτο-ρύθμισης. Οι
λειτουργοί νεολαίας και οι μειονεκτικοί νέοι θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα
συναισθήματά τους με μεγαλύτερη επιτυχία. Θα μάθουν παράλληλα τεχνικές για τον έλεγχο
της συμπεριφοράς τους σε ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις, προκειμένου να είναι σε
θέση να αντιμετωπίζουν καλύτερα καταστάσεις αντιπαραθέσεων, αντίθετων απόψεων και
αντικρουόμενων αξιών. Έχουμε επίσης συμπεριλάβει δραστηριότητες βασισμένες στη θετική
ψυχολογία, οι οποίες συμβάλλουν στην οικοδόμηση του αυτοελέγχου μακροπρόθεσμα,
συμβάλλοντας στη σωματική και συναισθηματική ευημερία της ομάδας στόχου.
Θεωρητικό Υπόβαθρο
Συναισθηματική Αυτό-Ρύθμιση (επίσης αποκαλείται αυτοέλεγχος ή εσωτερικός έλεγχος) Είναι η ικανότητα ελέγχου της συμπεριφοράς μας με βάση τη διαχείριση των σκέψεων και των
συναισθημάτων μας, καθώς και με τη βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής μας
ευημερίας. Τα άτομα που έχουν εσωτερικό έλεγχο συνήθως δεν δρουν παρορμητικά και δεν
ενδίδουν στο θυμό, τη ζήλια, το φόβο πανικού ή άλλα συναισθήματα που επηρεάζουν
αρνητικά τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά τους. Η συναισθηματική αυτο-ρύθμιση βελτιώνει
την επικοινωνία, βοηθά στην αποφυγή συγκρούσεων και βελτιώνει επίσης την αίσθηση
ευημερίας.
Ως προς την επικοινωνία, συναισθηματική αυτο-ρύθμιση σημαίνει να είμαστε σε θέση να
ανταποκριθούμε στα γεγονότα της ζωής μας με ευελιξία, τόσο επιτρέποντας τις αυθόρμητες
αντιδράσεις όσο και καθυστερώντας τες, όταν χρειάζεται, έτσι ώστε να επιτύχουμε έναν
κοινωνικά αποδεκτό τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Ο Daniel Siegel ορίζει την αυτορύθμιση ως «τον τρόπο με τον οποίο το μυαλό οργανώνει τη δική του λειτουργία…
στοιχειωδώς συνδεδεμένο με τη διαμόρφωση του συναισθήματος… Η ρύθμιση
συναισθημάτων αναπτύχθηκε αρχικά μέσα από διαπροσωπικές εμπειρίες σε μια διαδικασία
που εδραιώνει αυτο-οργανωτικές ικανότητες».10
Η ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων σχετίζεται στενά με την αυτονομία. Πρόκειται για
την ικανότητα να παίρνουμε τις δικές μας αποφάσεις χωρίς να ελέγχονται από άλλους. Η
10

Daniel J. Siegel The Developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience. New York: Guilford
Press, 1999.
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ανάπτυξη της αυτονομίας είναι σημαντική για τους νέους προκειμένου να τους βοηθήσει να
αντισταθούν στις αντιδημοκρατικές τάσεις και να αποφύγουν τις ριζοσπαστικές ομάδες.
Η διαδικασία της μάθησης για αυτο-ρύθμιση ξεκινά από πολύ νωρίς στη ζωή μας. Κάθε φορά
που η μητέρα ή το άτομο που φροντίζει ένα παιδί ανταποκρίνεται κατάλληλα στις κραυγές
του, τις φωνητικές του αρθρώσεις, τις χειρονομίες, την οπτική του επαφή ή άλλη μη λεκτική
επικοινωνία, το παιδί μαθαίνει αιτίες και αποτελέσματα. Μαθαίνει επίσης να τροποποιεί τη
συμπεριφορά του έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι βασικές του ανάγκες. Η αυτο-ρύθμιση είναι
μια «εκτελεστική λειτουργία» του εγκεφάλου και για το λόγο αυτό ίσως αποβεί επίπονη
διαδικασία για ορισμένα άτομα με νευρολογικές παθήσεις ή εγκεφαλική βλάβη. Η αυτορύθμιση συμβαδίζει με τη συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου. Με την πάροδο του χρόνου,
τα παιδιά μαθαίνουν πώς να κατευνάζουν τα συναισθήματά τους αλλά και πότε είναι
κατάλληλο να εκφράζουν ή όχι συγκεκριμένα είδη συναισθημάτων τα οποία σχετίζονται με
κοινωνικές καταστάσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αυτο-ρύθμιση είναι μια διαδικασία
μάθησης. Μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την αυτο-ρύθμισή μας αλλάζοντας τις σκέψεις,
τη συμπεριφορά και τις συνήθειές μας.
Θετικό στοιχείο αποτελεί πως δεν σταματάμε στο επίπεδο του συναισθηματικού ελέγχου που
έχουμε επιτύχει στην ηλικία των 18 ετών αλλά μπορούμε να το βελτιώσουμε κατά τη διάρκεια
όλης μας της ζωής. Μπορούμε πραγματικά να επανασυνδέσουμε το μυαλό μας και να
επιτύχουμε καλύτερη αυτο-ρύθμιση.
Η αυτο-ρύθμιση έχει ως αφετηρία πρωτίστως τη φροντίδα της δικής μας σωματικής ευεξίας.
Για να είμαστε σε θέση να αυτο-ρυθμίζουμε αποτελεσματικά τον εαυτό μας, πρέπει να
είμαστε σε καλή φυσική, ψυχική και συναισθηματική κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο οι νέοι και οι λειτουργοί νεολαίας θα πρέπει να καταλάβουν ότι η αποτελεσματική
αυτο-ρύθμιση ξεκινά από έναν υγιεινό τρόπο ζωής: τρώτε σωστά, μετακινηθείτε περισσότερο,
κοιμηθείτε καλύτερα. Όλοι ίσως έχουν παρατηρήσει ότι η έλλειψη επαρκούς ύπνου οδηγεί σε
νευρικότητα και θυμό ακόμα και εξαιτίας μικρών προβλημάτων. Η τακτική σωματική
δραστηριότητα ενισχύει σημαντικά τη διάθεση και οδηγεί επίσης σε πολύ καλύτερη ικανότητα
ελέγχου των συναισθηματικών μας αντιδράσεων.
Μια σημαντική πτυχή της αυτο-ρύθμισης είναι η αναγνώριση των τρόπων με τους οποίους τα
συναισθήματα μπορούν να μεταδοθούν μη λεκτικά. Η μη λεκτική επικοινωνία είναι επίσης
γνωστή ως «γλώσσα του σώματος» και μπορεί να μεταδώσει τα συναισθήματά σε πολύ
μεγάλο βαθμό, αν όχι περισσότερο και από τη λεκτική επικοινωνία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό
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να γνωρίζουμε ότι η μη λεκτική επικοινωνία μας επηρεάζει τόσο τα συναισθήματα των
άλλων όσο και τα δικά μας.
Χαρακτηριστικά της επικοινωνίας
Σύμφωνα με το διαδικτυακό λεξικό Merriam-Webster, η επικοινωνία είναι: «η πράξη ή η
διαδικασία χρήσης λέξεων, ήχων, ενδείξεων ή συμπεριφορών για τη μετάδοση ή ανταλλαγή
πληροφοριών ή για τη μετάδοση ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων κ.λπ., σε κάποιον άλλο11».
Η διαδικασία επικοινωνίας:
•
•
•
•
•

Ο Πομπός – το άτομο που έχει μια «Πρώτη Σκέψη» και θέλει να τη μοιραστεί με άλλα
άτομα.
Το Μήνυμα – το αποτέλεσμα της Κωδικοποίησης της Σκέψης του Πομπού μέσω των
λέξεων, των κινήσεων, του τόνου της φωνής κλπ.
Το Μέσο – ο τρόπος με τον οποίο παραδίδεται το Μήνυμα (γραπτό, μέσω τηλεφώνου,
προσωπικά....).
Ο Δέκτης – το άτομο που λαμβάνει και Αποκωδικοποιεί το μήνυμα σε «Δεύτερη
Σκέψη».
Ανατροφοδότηση – η πληροφορία την οποία ο Δέκτης στέλνει πίσω στον Πομπό η
οποία σχετίζεται με το Μήνυμα.

Στην επικοινωνία, οι λέξεις μεταφέρουν το κύριο μέρος του μηνύματος, όταν είναι σε
γραπτή μορφή. Όταν η επικοινωνία είναι προσωπική, ένα σημαντικό μέρος του μηνύματος
μεταφέρεται επίσης μέσω μη λεκτικής επικοινωνίας.
Λεκτική επικοινωνία
Οι λέξεις είναι το κύριο στοιχείο της λεκτικής επικοινωνίας. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε
εξαρτώνται από το λεξιλόγιό μας, την εμπειρία μας και την προσωπική κατανόηση του κόσμου.
Για παράδειγμα, η λέξη «επικίνδυνο» θα είχε άλλη σημασία για ένα άτομο που του αρέσει να
οδηγεί αγωνιστικά αυτοκίνητα και να ανεβαίνει ψηλά βουνά, αλλά εντελώς άλλη για ένα
άτομο που προσπαθεί να αποφύγει όλους τους πιθανούς κινδύνους.
Θα πρέπει επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην επιλογή των λέξεων και των προτάσεών
μας, των δομών δηλαδή της επικοινωνίας. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι
11

http://www.merriam-webster.com/dictionary/communication (προσπελάστηκε στις 18.05.2020)
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κατανοητή για τον Δέκτη της επικοινωνίας μας. Λέξεις που δεν είναι οικείες δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ή θα πρέπει πρώτα να εξηγούνται από τον Πομπό. H αργκό (ακόμη και
επαγγελματική) θα πρέπει να αποφεύγεται. Προτείνεται επίσης η χρήση μικρότερων
προτάσεων, ειδικά στη προφορική (όχι γραπτή) επικοινωνία. Όσο μεγαλύτερη είναι η
πρόταση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να την παρερμηνεύσουμε.
Η μη λεκτική επικοινωνία είναι εξαιρετικά σημαντική στη διαπροσωπική επικοινωνία. Η μη
λεκτική επικοινωνία (οι εκφορές ήχου και η γλώσσα του σώματος) είναι η βάση της
εμπιστοσύνης γιατί:
•
•

επιβεβαιώνει ή αντικρούει το μήνυμα. Οι δέκτες αποφασίζουν εάν έχει ειπωθεί η
αλήθεια κυρίως κρίνοντας υποσυνείδητα τη μη λεκτική επικοινωνία του πομπού.
δείχνει πόσο σίγουροι είναι οι άνθρωποι.

Να θυμάστε: Είναι υποχρέωση του ΠΟΜΠΟΥ να διατυπώσει και να μεταδώσει ένα σαφές
μήνυμα με κατανοητό τρόπο.
Η μη λεκτική επικοινωνία αποτελείται από:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

εκφράσεις του προσώπου (προτιμάται το χαμόγελο από τη συνοφρύωση),
κινήσεις χεριών και σώματος (προτιμήστε μεγάλες κινήσεις, αποφύγετε να
διασταυρώνετε πόδια και χέρια, αποφύγετε να κρύβετε τα χέρια στις τσέπες ή πίσω
από την πλάτη),
στάση σώματος (σταθείτε ή καθίστε με όρθιο σώμα – με τον τρόπο αυτό θα φαίνεστε
πιο σίγουροι και η φωνή σας θα ακούγεται καλύτερα),
προσανατολισμός σώματος (πάντα να αντικρίζετε το κοινό σας κατά την ομιλία),
οπτική επαφή(προσπαθήστε να έχετε οπτική επαφή με όλους τους
εκπαιδευομένους/μαθητές σας, αλλά αποφύγετε να κοιτάζετε επίμονα),
σωματική επαφή (ένα χτύπημα στον ώμο ή στο χέρι μπορεί να δηλώσει ενσυναίσθηση
και κατανόηση, μπορεί όμως και να παρερμηνευθεί ή να μην είναι αποδεκτό σύμφωνα
με το πολιτισμικό υπόβαθρο των εκπαιδευομένων/μαθητών),
απόσταση (η κατάλληλη απόσταση μεταξύ ομιλητή και ακροατών επίσης εξαρτάται
από το πολιτισμικό πλαίσιο),
νεύμα (με τον τρόπο αυτό δηλώνετε ότι δείχνετε προσοχή, ότι ακούτε ή συμφωνείτε)
εμφάνιση (καθαρά, προσεγμένα, κατάλληλα ρούχα),
τόνος της φωνής (φωνητικός τόνος και παραλλαγές, ταχύτητα ομιλίας, άγχος και ούτω
καθεξής).
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Η μη λεκτική επικοινωνία μεταφέρει συναισθήματα και αντιλήψεις στους άλλους πιο
αποτελεσματικά από τις λέξεις. Για παράδειγμα, μπορεί να πούμε κάτι πολύ θετικό σε
κάποιον, αλλά αν το κάνουμε με ανυψωμένο ή αναστατωμένο τόνο φωνής για παράδειγμα,
είναι πολύ πιθανό να προσβληθεί. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε
πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν τη μη λεκτική επικοινωνία μας αλλά και να μάθουμε να τη
ρυθμίζουμε.
Κάτι που είναι ακόμα λιγότερο γνωστό και αναγνωρισμένο είναι η επίδραση της μη λεκτικής
κωδικοποίησης στα συναισθήματα ενός ατόμου. Εάν υιοθετήσετε μια στάση η οποία είναι
χαρακτηριστική για να εκφράσετε αυτοπεποίθηση και το αίσθημα επιτυχίας, πολύ σύντομα θα
αρχίσετε να νιώθετε πολύ πιο σίγουροι και αισιόδοξοι. Εάν κάνετε χειρονομίες που δηλώνουν
δύναμη και αυτοπεποίθηση πολύ σύντομα θα αρχίσετε να νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Σκέψεις
Υπάρχει μια ινδική ιστορία που ονομάζεται «Οι Δύο Λύκοι». Ξεκινάει με έναν παλιό Τσερόκι
που λέει στον εγγονό του για μια μάχη που συχνά συμβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Λέει:
«Γιέ μου, ένας αγώνας ξεκινάει ανάμεσα σε δύο λύκους. Ο ένας είναι κακός. Είναι θυμωμένος,
φθονερός, ζηλιάρης, λυπημένος, μετανιωμένος, άπληστος, αλαζονικός, μεμψιμοιρεί, είναι
ένοχος, αγανακτισμένος, κατώτερος, ανέντιμος, περήφανος, εξουσιαστής και εγωιστικός. Ο
άλλος είναι καλός. Αυτός ο λύκος είναι χαρούμενος, ειρηνικός, στοργικός, ελπιδοφόρος,
γαλήνιος, ταπεινός, ευγενικός, φιλάνθρωπος, συμπαθητικός, γενναιόδωρος, ειλικρινής,
συμπονετικός και πιστός». Ο εγγονός του σκέφτεται για λίγο και μετά ρωτά: «Ποιος λύκος
κερδίζει, παππού;» Ο γερο-Τσερόκι απλώς απαντά: «Αυτός που ταΐζεις».
Ένας από τους δρόμους προς τη συναισθηματική ρύθμιση είναι ο τρόπος με τον οποίο
κατευθύνουμε τις σκέψεις μας. Τα συναισθήματα προκαλούνται πολύ συχνά από τις σκέψεις.
Με το να μάθουμε να ελέγχουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μας βοηθάει να ρυθμίσουμε τα
συναισθήματά μας. Συνήθως δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν στη
ζωή μας ή τους ανθρώπους με τους οποίους πρέπει να συνεργαστούμε. Μπορούμε όμως να
ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και μιλάμε στον εαυτό μας για αυτά τα
γεγονότα. Πρόκειται για τον αυτοδιάλογο, την εσωτερική μας φωνή ή τη διανοητική φλυαρία.
Πολύ συχνά αυτή η διανοητική συζήτηση εμφανίζεται χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Ο
βοηθητικός αυτοδιάλογος είναι μια πολύ σημαντική κρίσιμη δεξιότητα για την ανάπτυξη
συναισθηματικού ελέγχου. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και μιλάμε στον εαυτό μας μπορεί να
επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που νιώθουμε και, κατά συνέπεια, τον τρόπο που ενεργούμε ή
όχι. Επομένως, εάν συνηθίσουμε να αποκλείουμε τις δυσάρεστες σκέψεις και να
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δημιουργούμε εναλλακτικούς τρόπους σκέψης, μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερο
έλεγχο στη σκέψη μας και στα συναφή συναισθήματά μας. Για παράδειγμα, αντί να σκέφτεστε
το διάβασμα ως αγγαρεία, σκεφτείτε πόσο καλά αισθάνεστε όταν ολοκληρώνετε το διάβασμά
σας και είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για την τάξη.
Συγκινησιακή Πειρατεία (Amygdala Hijack) και πώς να την ελέγξετε
Ο όρος Συγκινησιακή Πειρατεία επινοήθηκε από τον Daniel Goleman στο βιβλίο του (1995)
Συναισθηματική Νοημοσύνη: Γιατί το EQ είναι πιο σημαντικό από το IQ.12 O Goleman
χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει ανθρώπινες συναισθηματικές αντιδράσεις, οι οποίες
είναι άμεσες, υπερβολικές και εκτός ελέγχου σχετικά με το πραγματικό ερέθισμα καθώς
πυροδοτήθηκε μια σπουδαία συναισθηματική απειλή.
Η συγκινησιακή πειρατεία εμφανίζεται όταν το λογικό μυαλό μας καταβάλλεται από τα
συναισθήματά μας. Συνεπώς, είναι ευκολότερο να αναγνωρίσουμε πότε είμαστε σε
κατάσταση φόβου ή θυμού. Ανακαλέστε μια εποχή που ξαφνικά και ανεξέλεγκτα
αισθανθήκατε θυμωμένος με κάποιον ή κάτι και αρχίσατε να φωνάζετε για παράδειγμα. Η
εξήγηση αυτού του γεγονότος αλλά και γιατί είναι δύσκολο αλλά εφικτό να ελεγχθεί, εξηγείται
από την ψυχολογία και τη νευροεπιστήμη.
Αρχικά, πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και βιολογικά
κωδικοποιημένο στον εγκέφαλο και το σώμα μας. Από την εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν
ακόμα στην άγρια φύση υπό συνεχή κίνδυνο, το σώμα μας ανέπτυξε ένα μηχανισμό για να μας
παρέχει ταχύτητα δράσης ώστε να σώσουμε τη ζωή μας. Για παράδειγμα, όταν ένα άτομο
κινδυνεύει (το οποίο γίνεται αντιληπτό από τα αισθητήριά μας όργανα, π.χ. τα μάτια), το σήμα
για τον κίνδυνο πηγαίνει πιο γρήγορα στην αμυγδαλή (μέρος του μεταιχμιακού μας
συστήματος) παρά στο νεοφλοιό (το λογικό μυαλό μας) και ενεργοποιεί τη τόσο διάσημη
αντίδραση «πάλη ή φυγή» (Fight or Flight). Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομεί χρόνο, το οποίο
προϋποθέτει επίσης την υπέρβαση του λογικού μας μυαλού. Η λειτουργία αυτή γίνεται
ακαριαία και ως αποτέλεσμα τα συναισθήματά μας καταλαμβάνουν εξουσία πάνω στις
πράξεις μας.
Αν και αυτό θα μπορούσε να σώσει τη ζωή μας σε μια κατάσταση όπου αντιμετωπίζουμε ένα
λιοντάρι για παράδειγμα, στις μέρες μας, αυτό μας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα
παρά οφέλη. Αυτό εξηγείται καθώς, δεδομένου ότι αντίδραση αυτή ενεργοποιείται κάθε φορά
που αισθανόμαστε απειλούμενοι από κάτι, πυροδοτείται πολύ συχνά και σε κοινωνικές
12
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καταστάσεις. Για παράδειγμα, κάποιος λέει κάτι προσβλητικό για εμάς. Αυτό μας
καταλαμβάνει συγκινησιακά με αποτέλεσμα να αρχίζουμε να φωνάζουμε και εμείς. Αυτή η
αντίδραση επομένως σώζει τη ζωή μας ή μας προκαλεί περισσότερο πρόβλημα; Συνήθως η
επιθετική συμπεριφορά προκαλεί περισσότερη επιθετικότητα και στην άλλη πλευρά και έτσι
δημιουργείται η βάση μια πτωτικής ανεξέλεγκτης σύγκρουσης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να
μάθετε να αναγνωρίζετε και να ελέγχετε τέτοιες κατάσταση. Αλλά πως;
Όπως αποδεικνύεται, είναι μια εύκολη διαδικασία: απλώς δώστε χρόνο στο νεοφλοιό (το
λογικό μυαλό μας) να πάρει ξανά τα ηνία και να αρχίσει να σκέφτεται. Το μόνο που χρειάζεται
ο εγκέφαλός μας είναι λίγα δευτερόλεπτα. Επομένως, εάν καταφέρουμε να ελέγξουμε τον
εαυτό μας για αυτά τα δευτερόλεπτα, τότε έχουμε κερδίσει.
Ίσως έχετε ακούσει ότι όταν είμαστε θυμωμένοι, θα πρέπει να μετράμε μέχρι το δέκα, όταν
όμως είμαστε εξαιρετικά θυμωμένοι, μάλλον θα πρέπει να μετράμε μέχρι το χίλια. Αυτή είναι
μια εξαιρετικά έξυπνη στρατηγική γιατί όταν αρχίζουμε να μετράμε, ενεργοποιούμε τον
εγκεφαλικό φλοιό μας, το μετωπικό και λογικό μέρος του εγκεφάλου μας, το οποίο όπως
έχουμε ήδη πει, απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της συγκινησιακής πειρατείας.
Συνεπώς, μόλις αρχίσετε να μετράτε όταν εμφανιστεί μέσα σας ένα έντονο συναίσθημα που
προκαλείται από άγχος, μπορείτε να αποστασιοποιηθείτε από αυτό, να δώσετε στον εαυτό
σας χρόνο και να καταλάβετε τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ξανά το λογικό μέρος του εγκεφάλου σας για να αποφύγετε αυτές τις
παρορμητικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια μιας συγκινησιακής πειρατείας.
Μια άλλη στρατηγική, η οποία συνήθως αποδίδει, είναι να εστιάζετε συνειδητά στην αναπνοή
σας, η οποία είναι επίσης γνωστή ως το στοιχείο της προσοχής. Εστιάζοντας στην αναπνοή
σας, κάθε φορά που εισπνέετε, επαναφέρετε τον εαυτό σας στο παρόν και παραμένετε
ήρεμοι. Έτσι ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σας σύστημα, το οποίο αναστέλλει
το συμπαθητικό νευρικό σύστημα που ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας συγκινησιακής
πειρατείας.
Προκειμένου να διακόψετε τη συγκινησιακή πειρατεία που ενεργοποιείται από έναν
σημαντικό παράγοντα άγχους, πρέπει επομένως να αποστασιοποιηθείτε μεταξύ του γεγονότος
και της παρούσας στιγμής. Παράλληλα, συνιστάται ιδιαίτερα η συμμετοχή σε δραστηριότητες
που ενεργοποιούν το λογικό μέρος του εγκεφάλου σας, ή σε άλλες, όπως ασκήσεις προσοχής,
οι οποίες θα σας κάνουν να εστιάσετε στο παρόν και θα σας φανερώσουν νέους τρόπους για
να βιώνετε το συναίσθημα που αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή.
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Στο σημείο αυτό προτείνονται ορισμένες τεχνικές να αποκτήσετε ξανά τον έλεγχο των
συναισθημάτων σας:
•

•

•

•

•

•

Αναπνεύστε – το πρώτο πράμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε μερικές
βαθιές αναπνοές (7 - 10) και να συγκεντρωθούμε στην αναπνοή μας. Συχνά αυτό θα
είναι αρκετό, καθώς θα μας δώσει τον απαραίτητο χρόνο.
Αποστασιοποιηθείτε ψυχικά ή σωματικά, κάνοντας για παράδειγμα τα παρακάτω:
o κάντε ένα βήμα πίσω ή δίπλα (αναπνεύστε και εστιάστε στην αναπνοή),
o αξιολογήστε: πόσο θυμωμένος/απογοητευμένος είμαι σε κλίμακα από το 1
μέχρι το 10,
o ενεργοποιήστε τη φαντασία σας: αποστασιοποιηθείτε νοητικά από την
παρούσα κατάσταση δίνοντάς της για παράδειγμα ονόματα ζώων ή θεατρικούς
ρόλους και αξιολογείστε πόσο καλά παίζουν.
Αποσπάστε τον εαυτό σας – σε παρόμοιες καταστάσεις, η παρακολούθηση τηλεόρασης
ή το άκουσμα μουσικής μπορούν να συμβάλλουν στο να σας αποσπάσουν από
θυμωμένες σκέψεις. Σημαντική βοήθεια αποτελούν επίσης τα αθλήματα, η συζήτηση ή
η ομιλία στο τηλέφωνο.
Βάλτε ετικέτα – η απλή πράξη της εύρεσης μιας ονομασίας για τον τρόπο που
αισθανόμαστε παρακινεί το λογικό μυαλό μας να αποκτήσει έλεγχο. Σκεφτείτε: Τι
νιώθω αυτή τη στιγμή; Για παράδειγμα: «είμαι θυμωμένος». Πρόκειται για ένα ισχυρό
εργαλείο προκειμένου να μειώσετε την ισχύ των αισθημάτων και συναισθημάτων σας
ώστε να ελέγχετε καλύτερα τη συμπεριφορά σας.
Προσπαθήστε να ακούτε με διαφορετικά αυτιά: π.χ. το αυτό-παραγωγικό αυτί: τι
αποκαλύπτει ο πομπός για τον εαυτό του; Μήπως βαριέται, θέλει απλώς να προκαλεί,
ή μήπως είναι δυστυχισμένος;
Χαλάρωση Μυών – προσπαθήστε να χαλαρώσετε σταδιακά τους μυς σας. Θυμηθείτε
πως ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεστε επηρεάζει τα συναισθήματά σας.
Χαλαρώστε το σαγόνι και τις γροθιές σας, σταματήστε το νευρικό χτύπημα του ποδιού
σας, μην τεντώνετε τα φρύδια σας και μην συνοφρυώνεστε. Χαλαρώστε τους ώμους
και το λαιμό σας.
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Αυτοδιαχείριση - Συναισθηματική αυτορύθμιση

Όνομα δραστηριότητας: Αναπνοή
Mέθοδοι: Άσκηση αναπνοής
Διάρκεια: 15 λεπτά
Υλικό: Αριθμός συμμετεχόντων: απεριόριστος
Εισαγωγή:
Η αναπνοή είναι η πρώτη τεχνική ρύθμισης συναισθημάτων που πρέπει να
μάθουμε. Η αναπνοή βοηθάει στην άμεση εξισορρόπηση του συμπαθητικού και
του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Σε έντονες συναισθηματικές
καταστάσεις, ενεργοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Για να αποκτήσετε
τον έλεγχο της συναισθηματικής αντίδρασης σε αυτές τις καταστάσεις, οι τεχνικές
αναπνοής αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
Οδηγίες:
·
Εξισορρόπηση αναπνοής: εισπνεύστε μετρώντας μέχρι το 4 και εκπνεύστε
επίσης μετρώντας μέχρι το 4. Επαναλάβετέ το 10 φορές. Η αναπνοή αυτή θα σας
βοηθήσει να αντισταθμίσετε τα συναισθήματά σας.
Ηρεμιστική αναπνοή: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν αισθανθείτε ότι σας
καταβάλλει πανικός ή χρειάζεστε βοήθεια για να κοιμηθείτε: εισπνεύστε
μετρώντας μέχρι το 4 και εκπνεύστε μετρώντας μέχρι το 8.

Συζήτηση και σύνοψη:
Ενώ μπορείτε να κάνετε την εξισορροπητική αναπνοή ανά πάσα στιγμή, πρέπει να
είστε προσεκτικοί με την ηρεμιστική αναπνοή, καθώς θα μειώσει τον καρδιακό σας
ρυθμό και μπορεί να σας κοιμίσει και να μειώσει την ενέργειά σας. Συνεπώς,
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή/και όταν
πρόκειται να κοιμηθείτε.
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Όνομα δραστηριότητας: Επίδραση των συναισθημάτων μας υιοθετώντας τη
σωστή μη λεκτική κωδικοποίηση
Mέθοδοι: Εκμάθηση με πράξη
Διάρκεια: 15 λεπτά
Υλικό: Αριθμός συμμετεχόντων: απεριόριστος
Εισαγωγή:
Αφού εξηγήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο για το πώς η μη λεκτική επικοινωνία
επηρεάζει τα συναισθήματά μας, δηλώστε ότι στο σημείο αυτό θα πειραματιστούμε
και θα βιώσουμε αυτήν την επιρροή πάνω μας αλλά και επίσης θα ενισχύσουμε την
αυτοπεποίθησή μας μέσω μη λεκτικών χειρονομιών.
Οδηγίες:
Όλοι οι συμμετέχοντες εξασκούν:
υιοθέτηση σωστής στάσης σώματος που σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση –
ίσιο σώμα, ώμοι προς τα πίσω, πόδια ανοιχτά στο επίπεδο των ώμων, κεφάλι
στραμμένο προς τα πάνω,
περπάτημα με αυτοπεποίθηση – διατηρώντας παράλληλα την στάση
αυτοπεποίθησης, περπατήστε γρήγορα με μεγάλα βήματα αυτοπεποίθησης,
χαμόγελο (η ομάδα μπορεί να δοκιμάσει την άσκηση «ψεύτικου χαμόγελου» –
κρατήστε ένα στυλό ανάμεσα στα χείλη δημιουργώντας ένα ψευδές χαμόγελο
και περιγράψτε πώς αισθάνονται διατηρώντας ένα ψεύτικο χαμόγελο για 60
δευτερόλεπτα),
μεγάλες χειρονομίες που δηλώνουν αυτοπεποίθηση.

Συζήτηση και σύνοψη:
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες πώς ένιωσαν πριν από την άσκηση και πώς
αισθάνονται μετά από αυτήν. Τους έκανε κάτι ιδιαίτερη εντύπωση; Ποιο από τα μη
λεκτικά στοιχεία ήταν πιο ισχυρό: στάση, περπάτημα, χειρονομία ή χαμόγελο; Πώς
ένιωσαν ενώ το έκαναν;
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Αυτοδιαχείριση - Συναισθηματική αυτορύθμιση

Mέθοδοι: Εκμάθηση με πράξη, αυτο-στοχασμός
Διάρκεια: 45 λεπτά
Υλικό: χαρτί, μολύβι
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24
Εισαγωγή:
Αντιμετωπίζετε τη ζωή και όλα όσα σας συμβαίνουν με βάση την υποκειμενική σας
ερμηνεία της πραγματικότητας. Αυτό ονομάζεται υποκειμενική πραγματικότητα. Η
υποκειμενική σας πραγματικότητα προέρχεται από τις πεποιθήσεις, τις αξίες,
τις προηγούμενες εμπειρίες και τις προσδοκίες σας. Είναι με άλλα λόγια σαν
τους προσωπικούς σας φακούς επαφής μέσω των οποίων βλέπετε τον κόσμο. Ως
αποτέλεσμα, κανένα άτομο δεν βιώνει και δεν αντιδρά στο ίδιο γεγονός με ακριβώς
τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, όταν δύο άνθρωποι βλέπουν ένα άστεγο σκυλί στο
δρόμο, ο ένας φοβάται και προσπαθεί να το αποφύγει, ενώ ο άλλος τρέχει
κατευθείαν στον σκύλο και αρχίζει να το χτυπάει φιλικά και να του δείχνει αγάπη.
Η αναδιαμόρφωση επιτυγχάνεται αλλάζοντας λίγο τους φακούς ώστε να
κατευθύνετε τα συναισθήματά σας προς μια θετική κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα,
αναπτύσσετε μια πιο θετική άποψη σχετικά με μια συγκεκριμένη κατάσταση της
ζωής σας – έτσι, επηρεάζετε το μοτίβο σκέψης και τα συναισθήματά σας για τη
συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά αλλάζετε επίσης και την υποκειμενική σας
πραγματικότητα με πιο θετικό τρόπο.
Οδηγίες:
Ο συντονιστής δίνει βήμα προς βήμα τις ακόλουθες οδηγίες στους συμμετέχοντες.
Βήμα 1: Σκεφτείτε ένα γεγονός ή μια κατάσταση ζωής που σας ενοχλεί και σας
δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Περιγράψτε αυτό το αρνητικό γεγονός ή
κατάσταση όσο πιο λεπτομερώς γίνεται. Το γεγονός που σας ενοχλεί και οδηγεί σε
δυσλειτουργική σκέψη ονομάζεται ενεργοποιητικό γεγονός.
Βήμα 2: Προσδιορίστε τις πεποιθήσεις σας σχετικά με το συμβάν ή την κατάσταση.
Προσπαθήστε να αναγνωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες. Οι παρακάτω
ερωτήσεις μπορούν να σας βοηθήσουν:
Τι προκάλεσε αυτή την κατάσταση;
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Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και γιατί;
Τι σημαίνει το γεγονός αυτό για εσάς;
Βήμα 3: Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα που βιώνετε ως αποτέλεσμα
αυτού του γεγονότος.
Καταγράψτε όλες τις αυτόματες σκέψεις σας (αυτό το άτομο είναι τόσο κακό ...)
Προσδιορίστε όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα που σας προκαλεί η κατάσταση.
Σημειώστε την αίσθηση και την ένταση σε κλίμακα από 0% έως 100% (για
παράδειγμα Θυμός - 80%)
Ποια είναι η αυτόματη συμπεριφοριστική σας αντίδραση στην κατάσταση
(ξεκινάω καυγά)
Βήμα 4: Τώρα αμφισβητήστε τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις σας. Βρείτε ένα
καλύτερο πλαίσιο δεδομένων (τους προσωπικούς φακούς) που σας βοηθά να
εξουδετερώσετε τα συγκεκριμένα συναισθήματα και να ενεργήσετε πιο ορθολογικά.
Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν:
Εάν συνέβαινε το ίδιο στον καλύτερό σας φίλο ή σε κάποιον που αγαπάτε, πώς
θα ερμηνεύατε τότε το γεγονός;
Πώς [εισάγετε το όνομα κάποιου που θαυμάζετε ως πρότυπο] ερμηνεύει αυτήν
την κατάσταση;
Ποιες άλλες πιθανές εξηγήσεις υφίστανται εκτός από το ότι το άλλο άτομο είναι
κακό;
Τι βρισκόταν υπό τον έλεγχό σας και θα μπορούσατε να έχετε κάνει καλύτερα,
και τι βρισκόταν εντελώς εκτός ελέγχου σας;
Ποια είναι όλα τα αντεπιχειρήματα στις βασικές πεποιθήσεις σας;
Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε πραγματικά να συμβεί ως
αποτέλεσμα της κατάστασης και πόσο κακό θα ήταν αυτό;
Τι διαφορά θα κάνει αυτό το περασμένο γεγονός σε ένα μήνα, ένα έτος ή μια
δεκαετία;
Καταγράψτε όλες τις κινήσεις που μπορείτε να κάνετε για να υπερασπιστείτε
τον εαυτό σας χωρίς να ξεκινήσετε καυγά
Αυτός ο τρόπος σκέψης βοηθάει την κατάσταση ή την επιδεινώνει;
Βήμα 5: Το νέο πλαίσιο: Ποια είναι η πιο θετική και εποικοδομητική ερμηνεία του
γεγονότος ή της κατάστασης που μπορείτε να σκεφτείτε;
Σημειώστε το.
Βήμα 6: Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είναι μια πιο ακριβής
εικόνα της κατάστασης με πιο θετικές σκέψεις και συναισθήματα και ένα σχέδιο
δράσης για καλύτερη απόδοση:
Καταγράψτε όλες τις νέες σκέψεις σας για το γεγονός
Καταγράψτε τα νέα σας συναισθήματα για το γεγονός (αίσθημα, ένταση)
Καταγράψτε το σχέδιο δράσης που θα εφαρμόσετε

37

Αυτοδιαχείριση - Συναισθηματική αυτορύθμιση

Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Συζήτηση και σύνοψη:
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν η άσκηση τους φάνηκε δύσκολη και αν τους
επηρέασε θετικά. Συζητήστε μαζί τους ότι όσο πιο συχνά εφαρμόζουν τη
διαδικασία, τόσο πιο εύκολη θα γίνεται. Ο στόχος είναι να μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνική γρήγορα στο μυαλό τους σε έκτακτες
περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να ηρεμήσουν.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Αυτοδιαχείριση - Συναισθηματική αυτορύθμιση

Όνομα δραστηριότητας: Η Αλφαβήτα της συμπεριφοράς: η συμπεριφορά ξεκινάει
από το μυαλό μας
Mέθοδοι: Αυτο-στοχασμός
Διάρκεια: 45 λεπτά
Υλικό: χαρτί, μολύβι
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24
Εισαγωγή:
Αυτή η άσκηση αποδεικνύει πως είστε πάντα υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας και
όχι για τους άλλους ή για τις περιστάσεις, ότι οι αξιολογήσεις των καταστάσεων
είναι πολύπλευρες, συνεπώς η άσκηση σάς παρέχει συμβουλές για το πώς να
διατηρήσετε τον έλεγχο της συμπεριφοράς σας σε δύσκολες καταστάσεις.
Θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς οι σκέψεις σας καθορίζουν τα συναισθήματα
και τη συμπεριφορά σας και πώς, αναπτύσσοντας θετικές σκέψεις και στόχους,
μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά σας και να αντιμετωπίσετε δύσκολες
καταστάσεις.
Οδηγίες:
Ο διαμεσολαβητής μιλά στους νέους για δύσκολες καταστάσεις: Πρέπει να
σκεφτούν μια συγκεκριμένη δύσκολη κατάσταση/σύγκρουση. Ενδεχομένως να τους
φανεί πιο βοηθητικό εάν αποφασίσουν να εργαστούν σε μια επαναλαμβανόμενη
δύσκολη κατάσταση (για παράδειγμα, κάτι που πυροδοτεί πάντα έντονες
συναισθηματικές αντιδράσεις, όπως ο θυμός). Ο διαμεσολαβητής τους καθοδηγεί
στα ακόλουθα βήματα ανάλυσης της κατάστασης:
Βήμα 1: Α: Πραγματική κατάσταση: Ποια είναι η δύσκολη κατάσταση/γεγονός/
σύγκρουση; Αναφορά σε αρχικά μικρά βήματα. Από πού νομίζετε ότι ξεκίνησε η
σύγκρουση/δύσκολη κατάσταση; Παγώστε αυτήν την κατάσταση στο μυαλό σας σε
αυτό το σημείο Α.
Βήμα 2: Β: Αξιολόγηση: η αξιολόγηση αποτελείται από μία σκέψη και ένα
συναίσθημα: ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα που διακρίνετε στον
παγωμένο χρόνο Α; (περαιτέρω επέκταση στο σημείο αυτό είναι το ερώτημα: ποιες
είναι οι βασικές πεποιθήσεις που προκάλεσαν αυτές τις σκέψεις και τα
συναισθήματα; – ίσως η ερώτηση αυτή να προτιμάται στο στάδιο του στοχασμού)
Παράδειγμα: Ένας άντρας έρχεται προς εσάς στο δρόμο, μοιάζει σκυθρωπός,
σας βλέπει και σταματάει μπροστά σας σε απόσταση 2 μέτρων: Πάγωμα αυτής
της κατάστασης Α: «Τι νιώθετε;» Για παράδειγμα: φόβο «Τι νομίζετε;» Για
παράδειγμα: «Ο καημένος, είχε μια κακή μέρα» ή «γιατί με κοιτάει τόσο χαζά,
θέλει να κάνει
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
φασαρίες» ή ….
Βήμα 3: Γ: Συνέπειες. Ποιες ήταν οι συνέπειες; Τι συνέβη; Πώς αξιολογείτε τις
συνέπειες; Τους αρέσουν ή θέλουν να τις αλλάξουν;
Βήμα 4: Αλλαγή. Έπειτα πρέπει να σκεφτούν πού μπορούν να τερματίσουν αυτόν
τον κύκλο!
Αυτό μπορεί να γίνει αρχικά με τη σκέψη. Θα πρέπει να αναπτύξουν χρήσιμες
σκέψεις (αυτές διατυπώνονται συνήθως θετικά) έτσι ώστε την επόμενη φορά να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση με επιτυχία.
Συζήτηση και σύνοψη:
Ζητείστε από τους συμμετέχοντες να δεσμευτούν ότι θα θυμηθούν τις θετικές
σκέψεις και θα προσπαθήσουν να τις εφαρμόσουν την επόμενη φορά που θα
αντιμετωπίσουν παρόμοια κατάσταση.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Συγκινησιακή πειρατεία

Αυτοδιαχείριση - Συναισθηματική αυτορύθμιση

Mέθοδοι: Εκμάθηση με πράξη, αυτό-στοχασμός, ομαδική συζήτηση
Διάρκεια: 45 λεπτά
Υλικό: Φύλλο εργασίας «Συγκινησιακή Πειρατεία», στυλό
Αριθμός συμμετεχόντων: Απεριόριστος
Εισαγωγή:
Η συγκινησιακή πειρατεία αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Έναυσμα – τι προκαλεί την αντίδραση
2. Αντίδραση (αυθόρμητη)
3. Ισχυρό συναίσθημα
4. Αίσθημα μετάνοιας μετά από αυτό
Οδηγίες:
Μέρος 1ο : Ατομική εργασία
Θυμηθείτε 2 περιστατικά τα οποία σας κατέβαλαν συγκινησιακά.
1. Περιγράψτε τα περιστατικά
2. Τι προκάλεσε αυτά τα περιστατικά (έναυσμα);
3. Πώς αντιδράσατε; Πώς αντέδρασαν τα υπόλοιπα άτομα;
4. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
5. Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά;
Μέρος 2ο : Ομαδική εργασία
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Ζητείστε τους να
συζητήσουν για τα περιστατικά μέσα στις ομάδες.
Τι έχουν κοινό μεταξύ τους;
Σε τι μοιάζουν τα εναύσματα μεταξύ τους (αιτίες);
Τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε από αυτό;
Τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα η
κατάσταση;
Συζήτηση και σύνοψη:
Ρωτήστε τους συμμετέχοντες εάν βρήκαν ομοιότητες μεταξύ των εναυσμάτων των
δύο καταστάσεων που περιέγραψαν. Ρωτήστε επίσης αν η ομαδική συζήτηση ήταν
χρήσιμη για να καταλάβουν πώς μπορεί να αποφευχθεί η μελλοντική
«συγκινησιακή πειρατεία». Συζητήστε μαζί τους ότι είναι φυσιολογικό να ζητήσουν
μια αντικειμενική άποψη και υποστήριξη ώστε να τους βοηθήσουν στην επίλυση
μελλοντικών συναισθηματικά επηρεασμένων καταστάσεων.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ»

Αυτοδιαχείριση - Συναισθηματική αυτορύθμιση

1Ο ΜΕΡΟΣ : Ατομική εργασία
Θυμηθείτε 2 περιστατικά που σας κατέβαλαν συγκινησιακά.

1ο περιστατικό. Παρακαλώ, περιγράψτε το:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Τι προκάλεσε το περιστατικό (έναυσμα);

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Πώς αντιδράσατε; Πώς αντέδρασαν τα υπόλοιπα άτομα;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2ο περιστατικό. Παρακαλώ, περιγράψτε το:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Τι προκάλεσε το περιστατικό (έναυσμα);

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Πώς αντιδράσατε; Πώς αντέδρασαν τα υπόλοιπα άτομα;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2ο ΜΕΡΟΣ: Ομαδική εργασία
Συζητήστε με την ομάδα σας τα παραπάνω περιστατικά.

Τι κοινό έχουν μεταξύ τους; Τι κοινό έχουν τα εναύσματα μεταξύ τους (αιτίες);

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Τι μπορείτε να συμπεράνετε από αυτό;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
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Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά ώστε να αντιμετωπίσετε καλύτερα
την κατάσταση;

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ΜΕΡΟΣ 3ο : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ – ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Στόχοι
Η Ενότητα αυτή εστιάζει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των λειτουργών νεολαίας
και των νέων. Το πρώτο στοιχείο, η ενσυναίσθηση, είναι η ικανότητα κατανόησης των
συναισθημάτων, των αναγκών και των ανησυχιών των άλλων. Το επόμενο βήμα είναι η
αύξηση της συνείδησης μέσα στην κοινότητα: η ικανότητα κατανόησης των αρχών και των
κανόνων σε μια κοινότητα ή έναν οργανισμό και πώς επηρεάζουν τα άτομα σε αυτήν. Κατά
συνέπεια, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε κατανόηση και αποδοχή των διαφορών ανάμεσα σε
αξίες, πεποιθήσεις, πολιτισμούς, διαφορετικές ομάδες και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο
στοχεύουμε στην αύξηση των πολυσύνθετων αξιών των ομάδων στόχων, καθώς η έρευνα
αποδεικνύει ότι η αξία του μονισμού (η προάσπιση σε μια πρωταρχική αξία, για παράδειγμα
θρησκευτικούς κανόνες) είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των ριζοσπαστικών ανθρώπων.
Θεωρητικό Υπόβαθρο
Η κοινωνική συνείδηση είναι ο τρίτος τομέας της συναισθηματικής νοημοσύνης. Η κοινωνική
συνείδηση επιτρέπει σε ένα άτομο να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στα συναισθήματα των
άλλων. Η ικανότητα ενός ατόμου να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές κοινωνικές καταστάσεις
βοηθά στην καλύτερη αλληλεπίδραση με τους άλλους, έτσι ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς
μέσα σε αυτήν. Η κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων είναι απαραίτητη για τη
συναισθηματική νοημοσύνη. Σύμφωνα με τον Daniel Goleman, υπάρχουν τρεις βασικές
υποκατηγορίες της Κοινωνικής Συνείδησης: Ενσυναίσθηση Οργανωτική/Κοινή Συνείδηση και
Προσανατολισμός Υπηρεσιών.
Ενσυναίσθηση είναι ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων, των αναγκών και των
ανησυχιών των άλλων. Περιλαμβάνει:
• ενδιαφέρον για συναισθηματικά ερεθίσματα και της ακρόασής τους,
• εκδήλωση ευαισθησίας και κατανόησης των απόψεων των άλλων,
• βοήθεια άλλων, βασισμένη στην κατανόηση των αναγκών και των συναισθημάτων
τους.
Η κοινή συνείδηση είναι η ικανότητα κατανόησης των αρχών και των κανόνων σε μια
κοινότητα ή οργανισμό αλλά και πώς αυτά επηρεάζουν τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή. Η
κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων σημαίνει προσεκτική εξέταση των ανθρώπινων
αναγκών και η αλληλεπίδραση μαζί τους με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί αυτές
τις ανάγκες. Η κοινή συνείδηση περιλαμβάνει:
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•
•
•
•

σεβασμό και διασύνδεση με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα,
κατανόηση διαφορετικών απόψεων και ευαισθησία στη διαφορετικότητα,
συνειδητοποίηση της διαφορετικότητας ως ευκαιρία και κατανόηση των βασικών
μηνυμάτων μιας κοινωνίας ή οργανισμού,
ανίχνευση σημαντικών κοινωνικών δικτύων και κατανόηση των αιτιών πίσω από τις
απόψεις και τις ενέργειες των άλλων.

Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των άλλων: ικανότητα πρόβλεψης, αναγνώρισης και
αντιμετώπισης των αναγκών των άλλων. Αυτό σημαίνει:
• κατανόηση των ανθρώπινων αναγκών και καθοδήγηση προς τη δυνατότητα
ικανοποίησής τους,
• προσφορά κατάλληλης βοήθειας,
• συμβουλές και προσφορά ιδεών με στόχο την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και των
δεξιοτήτων των άλλων,
• επιβεβαίωση και επιβράβευση των δυνατοτήτων, κατορθωμάτων και της ανάπτυξης
των άλλων,
• παροχή θετικών σχολίων και αναγνώριση των ανθρώπινων αναγκών για ανάπτυξη.
Ενσυναίσθηση σημαίνει έγνοια και κατανόηση των συναισθηματικών εμπειριών των άλλων
ανθρώπων. Σημαίνει επίσης να «φοράς τα παπούτσια» κάποιου άλλου, δηλαδή να κατανοείς
την προοπτική του. Η ενσυναίσθηση είναι βασικό στοιχείο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Ωστόσο, η ανάπτυξη της επιστήμης της ανθρώπινης συμπεριφοράς προϋποθέτει ότι η
ενσυναίσθηση είναι έμφυτη. Έρευνα κατά τη δεκαετία του '80 του περασμένου αιώνα, που
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Michigan αμφισβητεί αυτή τη θεωρία,
αποδεικνύοντας ότι το επίπεδο ενσυναίσθησης μειώθηκε κατά τα τελευταία 30 χρόνια πριν
από την έρευνα. Η αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της αυξημένης χρήσης της
ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι μία από τις θεωρίες που χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν
αυτό το συμπέρασμα.
Στη δεκαετία του'90 όμως, μια ομάδα Ιταλών επιστημόνων ανακάλυψε κάτι πολύ
ενδιαφέρον, αποδεικνύοντας ότι η ενσυναίσθηση είναι, τουλάχιστον εν μέρει, εγγενής. «Οι
νευρώνες-καθρέφτες αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή κατηγορία νευρώνων που εκκρίνουν
ουσίες τόσο όταν ένα άτομο εκτελεί μια κινητική πράξη όσο και όταν παρατηρεί ένα άλλο
άτομο που εκτελεί την ίδια ή παρόμοια κινητική πράξη» 14. Πρόκειται για τους ίδιους νευρώνες
που σε ωθούν να χαμογελάς όταν βλέπεις κάποιον να χαμογελά και να νιώθεις λυπημένος
Sourya Acharya, Samarth Shukla,” Mirror neurons: Enigma of the metaphysical modular brain”, J Nat Sci Biol
Med. 2012 Ιούλιος – Δεκέμβριος, 3(2): 118–124
14
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όταν βλέπεις κάποιον να κλαίει. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, μας βοηθούν όχι μόνο να
κατανοήσουμε πώς αισθάνονται οι άλλοι αλλά και να προβλέψουμε την επόμενη κίνησή τους
αλλά και να κατανοήσουμε γιατί αισθάνονται έτσι. Εφόσον είμαστε κοινωνικά όντα,
βρισκόμαστε συνεχώς σε καταστάσεις στις οποίες η ενσυναίσθηση είναι ευεργετική όχι μόνο
για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Συμπερασματικά,
εκτός από το ότι η ενσυναίσθηση είναι εν μέρει ενδογενής, μπορεί επίσης να αναπτυχθεί
σκόπιμα, συνεπώς στο τμήμα ανάπτυξης δεξιοτήτων έχουμε συμπεριλάβει κάποιες
δραστηριότητες για το σκοπό αυτό.
Η Οργανωτική και Κοινή συνείδηση δεν είναι λιγότερο σημαντικές από την Ενσυναίσθηση. Στο
σημείο αυτό θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση στην κατανόηση και την αποδοχή διαφορών σε
αξίες, πεποιθήσεις, πολιτισμούς και ούτω καθεξής. Συνήθως, μια ομάδα, κοινότητα ή ένας
πολιτισμός μοιράζονται κοινές αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως κυρίαρχες αξίες. Οι
τελευταίες, ενισχύονται από τα μέσα ενημέρωσης, τους θεσμούς, τις θρησκευτικές
οργανώσεις και την οικογένεια ή ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών ομάδων,
κοινοτήτων ή πολιτισμών. Συνεπώς, συγκρούσεις συμβαίνουν όταν άτομα ή ομάδες έχουν
αντίθετες αξίες ή αντιφατικές πεποιθήσεις.
Η διερεύνηση του παρακάτω φάσματος αξιών συμβάλλει στην κατανόηση πολλών από τις
συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνικές ομάδες 15:
1. Κοινοτισμός εναντίον ατομικισμού στις σχέσεις, την οικογένεια και το γάμο (π.χ. γάμοι
από συνοικέσιο εναντίον ατομικιστικών/ρομαντικών σχέσεων).
2. Θεϊσμός εναντίον επιστημονικού υλισμού (π.χ. θρησκευτική γνώση έναντι
επιστημονικής γνώσης όπως παρατηρείται στη Δυτική κουλτούρα).
3. Ισότητα των δύο φύλων εναντίον ανισότητας και διαφορετικότητας των φύλων.
4. Οικονομική ελευθερία (καπιταλισμός ελεύθερης αγοράς) έναντι οικονομικού ελέγχου
(κομμουνιστικά κράτη).
5. Ακτιβισμός (βίαιος ή/και φιλο-κοινωνικός) έναντι του πασιφισμού (φαταλιστής) ως
απάντηση σε διεθνή ζητήματα μέσα σε δημοκρατικό πολιτικό πλαίσιο.
6. Ηδονισμός έναντι ελέγχου της σωματικής ηδονής (δυτική «αυτοϊκανοποίηση» έναντι
αποχής).
Παράλληλα, με βάση τις αξίες και τις εμπειρίες μας, διαμορφώνουμε επίσης και τις
πεποιθήσεις μας. Οι πεποιθήσεις είναι ο τρόπος που κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας.
«Πρόκειται για διανοητικές αναπαραστάσεις του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλός μας
αναμένει να συμπεριφέρονται τα πράγματα στο περιβάλλον μας και πώς τα πράγματα πρέπει
15

Ibid, 4
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να σχετίζονται μεταξύ τους – τα πρότυπα στα οποία ο κόσμος πρέπει να συμμορφωθεί
σύμφωνα με τον εγκέφαλό μας»16. Δυστυχώς, πολύ συχνά δεν συνειδητοποιούμε ότι οι
πεποιθήσεις μας δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά
απλώς η διανοητική μας εικόνα ή η αναπαράστασή της. Πολύ συχνά δεν συμβαδίζει με τις
πεποιθήσεις των άλλων ανθρώπων. Αυτός είναι επίσης ένας λόγος για να προκύψουν
συγκρούσεις, ειδικά εάν οι πεποιθήσεις σχετίζονται με στερεότυπα.
Τα στερεότυπα είναι «γενικεύσεις» για τα μέλη μιας ομάδας. Συνήθως αυτές είναι γενικεύσεις
μελών μιας παραομάδας (μιας ομάδας στην οποία δεν ανήκουμε) για παράδειγμα: οι
μετανάστες, οι ομοφυλόφιλοι, οι γυναίκες/άνδρες και ούτω καθεξής. Τα προβλήματα με τα
στερεότυπα είναι ότι:
• Καμία γενίκευση δεν μπορεί να είναι 100% έγκυρη για τα μέλη μιας ομάδας, επομένως
αν εφαρμόσουμε τη γενίκευση για κάποια άτομα, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε
λάθος.
• Ορισμένες φορές οι γενικεύσεις μπορεί να είναι αρκετά ακριβείς, πολύ συχνά όμως
αποδεικνύονται λανθασμένες, ειδικά αν αφορούν μια ομάδα που δεν γνωρίζουμε
πολύ καλά.
• Ορισμένα από τα στερεότυπα μπορεί να είναι θετικά, η πλειοψηφία τους όμως είναι
αρνητικά.
• Τα στερεότυπα είναι πολύ «επίμονα» και ανθεκτικά στην αλλαγή.
Τα στερεότυπα είναι επικίνδυνα όχι μόνο λόγω της ίδιας τους της φύσης, αλλά επίσης γιατί
οδηγούν σε προκαταλήψεις και διακρίσεις. Προτεινόμενη ανάγνωση: Plous. S. (2003)
Understanding prejudice and discrimination, New York: McGraw-Hill.
Η αποδοχή της ύπαρξης διαφορετικών συστημάτων αξιών και πεποιθήσεων, αλλά και η
ικανότητα αναγνώρισης στερεοτύπων και η αποφυγή της αρνητικής τους επίδρασης στη
συμπεριφορά μας απέναντι σε άλλους ανθρώπους, αποτελεί ουσιαστικό μέρος της
οργανωτικής και κοινής συνείδησης. Η ευαισθησία απέναντι στην ποικιλομορφία
περιλαμβάνει την αποδοχή και το σεβασμό, ενώ μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τις ατομικές
μας διαφορές και τη μοναδικότητά μας.
Η επιθυμία και η ικανότητα ενός ατόμου να προσφέρει και να κατανοεί τους άλλους είναι η
τρίτη βασικότερη κοινωνική δεξιότητα. Η εστίαση στο να δίνεις/βοηθάς άλλους συμβάλλει
επίσης στη δική μας συναισθηματική ευεξία. Για να είμαστε κοινωνικά νοήμονες πρέπει να
αναπτύξουμε τη συνήθεια να δίνουμε, όχι μόνο χρήματα, αλλά χρόνο, καλοσύνη, προσοχή,
Ralph Lewis, “What Actually Is a Belief? And Why Is It So Hard to Change?”, Psychology Today, Οκτώβριος 07,
2018 https://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-purpose/201810/what-actually-is-belief-and-why-is-it-sohard-change (προσπελάστηκε στις 05.05.2020)
16
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αγάπη κλπ. Φανταστείτε ότι βρίσκετε 10 ευρώ στο δρόμο. Πρόκειται να είστε πιο ευτυχισμένοι
αν το ξοδέψετε για τον εαυτό σας ή για άλλους ανθρώπους; Η έρευνα δείχνει ότι το 63% των
ανθρώπων πιστεύουν ότι θα ήταν πιο ευτυχισμένοι αν ξόδευαν τα χρήματα για τον εαυτό
τους. Στην πραγματικότητα, όμως, εάν τα ξοδεύατε στους άλλους ανθρώπους θα είχατε πολύ
μεγαλύτερες πιθανότητες να είστε σε καλή διάθεση καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και
νιώθετε πιο χαρούμενοι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε τη δεξιότητα αυτή με μέτρο,
ώστε να μην επιβαρύνετε τον εαυτό σας. Εάν δείχνετε υπερβολική συμπάθεια στους άλλους
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους, μπορεί να εξαντληθείτε. Καθώς νοιάζεστε για τα
συναισθήματα και τα προβλήματα των άλλων, πρέπει παράλληλα να φροντίζετε τη
συναισθηματική σας ευεξία και ισορροπία.
Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης είναι η
ενεργή ακρόαση. Η σιωπή είναι διαφορετική από την ακρόαση! Η ενεργή ακρόαση δείχνει
στον ομιλητή ότι έχετε λάβει το μήνυμα και πως έχετε κατανοήσει την ένταση των
συναισθημάτων πίσω από αυτό. Επιπλέον, τον ενθαρρύνει να μοιραστεί τα συναισθήματά του.
Η ενεργή ακρόαση αναπτύσσει την αίσθηση της αμοιβαίας κατανόησης και προσοχής.
Συνεπώς, κρίνεται σημαντική για την επικοινωνία και ιδιαίτερα για τη διαχείριση
συγκρούσεων. Πώς το επιτυγχάνουμε;
•

•
•
•
•
•

•

Δώστε προσοχή όχι μόνο στις λέξεις αλλά και στο ποιοι τις λέει. Ποια είναι δηλαδή η
μόρφωσή τους, η ηλικία, η εμπειρία, πιθανές αντιλήψεις, πεποιθήσεις, συναισθητική
κατάσταση κλπ.;
Δώστε προσοχή στη μη λεκτική επικοινωνία τους (βλ. σελ. 24-25) και σκεφτείτε πώς
μπορεί να αισθάνονται και γιατί.
Προσπαθήστε να ανακαλύψετε όχι μόνο τι λένε αλλά για ποιο λόγο το λένε. Ποιος είναι
ο σκοπός τους;
Προσπαθήστε να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν συναισθηματικά, ψυχολογικά, νοητικά ή
άλλα εμπόδια που δύνανται να εμποδίσουν τη σωστή κωδικοποίηση του μηνύματος.
Κάνετε ερωτήσεις, ιδιαίτερα ανοιχτές ερωτήσεις εάν θέλετε να συλλέξετε περισσότερες
πληροφορίες. Κλειστές ερωτήσεις (ναι/όχι) τίθενται μόνο για να λάβετε επιβεβαίωση.
Χρησιμοποιήστε παραφράσεις: επαναδιατυπώστε το μήνυμα με δικά σας λόγια και
ρωτήστε εάν έχετε κατανοήσει σωστά. «Εννοείς...;»; «Δεν είμαι σίγουρος ότι σε
καταλαβαίνω, αλλά νομίζω πως θες να πεις...»
Γνέψτε και δημιουργήστε οπτική επαφή για να δείξετε ότι ακούτε.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Κατανοώντας τους άλλους
Mέθοδοι: Ατομική εργασία, ανταλλαγή απόψεων σε μεγάλη ομάδα, συζήτηση
Διάρκεια: 20 λεπτά
Υλικό: Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Ο συντονιστής ξεκινά την άσκηση εξηγώντας τι είναι η ενσυναίσθηση και γιατί
συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας και τις σχέσεις με τους άλλους. Ο
συντονιστής παρουσιάζει στη συνέχεια το περιεχόμενο της άσκησης.
Οδηγίες:
Εναλλακτικά, ο συντονιστής διαβάζει ιστορίες και παρακινεί τους συμμετέχοντες να
σκεφτούν.
Αναλογιστείτε τα ακόλουθα γεγονότα:
1. Βρίσκεστε στο ταμείο ενός παντοπωλείου. Ο πωλητής χτυπάει πολύ αργά τα
προϊόντα επειδή είναι νέος στη δουλειά. Παρόλο που ενδέχεται να
δυσαρεστηθείτε, πρέπει να κατανοήσετε πως όταν κάποιος μαθαίνει κάτι
καινούριο, δεν μπορεί να είναι τόσο γρήγορος. Μπορείτε να φανταστείτε ότι
είστε εσείς ο ταμίας ο οποίος πιθανώς έχει αποθαρρυνθεί βλέποντας τον κόσμο
να φεύγει και να γκρινιάζει. Εάν μπείτε στη θέση του, θα καταφέρετε να
αντιμετωπίσετε την κατάσταση με υπομονή και κατανόηση.
2. Φανταστείτε πως ο φίλος σας συνειδητοποιεί ότι οι γονείς του πρόκειται να
χωρίσουν. Ίσως οι δικοί σας γονείς να είναι ακόμα παντρεμένοι και έτσι να μην
το έχετε βιώσει. Μπορείτε όμως να σκεφτείτε πώς θα νιώθατε αν μαθαίνατε κάτι
τέτοιο και έτσι να αντιδράσετε με τον τρόπο που θα θέλατε και εσείς κάποιος
να το έκανε για εσάς αν βρισκόσασταν στη θέση του φίλου σας. Μπορείτε να
πείτε: «Λυπάμαι που το ακούω. Τι σκέφτεσαι να κάνεις;»

Συζήτηση και σύνοψη:
Η ομαδική συζήτηση πραγματοποιείται με σκοπό την κατανόηση της
ενσυναίσθησης και πώς μπορεί να εκδηλωθεί σε διαφορετικές καταστάσεις. Ο
συντονιστής ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων από κάθε συμμετέχοντα.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Κάθε συμπεριφορά έχει και μια αιτία
Mέθοδοι: Εργασία σε ζευγάρια, συζήτηση
Διάρκεια: 30 λεπτά
Υλικό: Πίνακας παρουσιάσεων και μαρκαδόροι
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-12
Εισαγωγή:
Σκοπός της άσκησης είναι να αποδείξει πως κάθε συμπεριφορά εξηγείται με
κάποιο τρόπο, ακόμα κι αν μας φαίνεται ακατανόητη. Η προβληματική και η
ακατάλληλη συμπεριφορά δεν έχουν σκοπό συνήθως να αναστατώσουν τους
άλλους (εκτός εάν έχουν στόχο να τραβήξουν την προσοχή), αλλά πάντα έχει νόημα
στην «ύπαρξη» ενός ατόμου.
Αυτή η άσκηση θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και στη
διατήρηση μιας υπολογίσιμης, συμβιβαστικής στάσης απέναντι σε αυτούς τους
ανθρώπους η οποία θα προσανατολίζεται στις ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
Οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν τον εαυτό τους και τους άλλους ως ανεπαρκείς.
Ειδικά όταν έρχεστε αντιμέτωποι με άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι πολύ
σημαντικό να μην χάσετε αυτήν την εκτίμηση και την εστίαση στα δυνατά σημεία. Η
προσέγγιση του προσανατολισμού στις δυνατότητες των ατόμων αντιμετωπίζει
τυχόν ελαττώματα με κάτι θετικό, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να
αναπτυχθούν.
Οδηγίες:
Η ομάδα σκέφτεται περίπου 4 συμπεριφορές, οι οποίες φαίνεται να είναι εντελώς
συναρπαστικές/ακατανόητες. Στη συνέχεια, η ομάδα χωρίζεται σε ζευγάρια και
καλούνται να σκεφτούν τα βοηθήματα πίσω από τη συμπεριφορά.
(Αναδιαμόρφωση). Για παράδειγμα: Η Άννα εκνευρίζεται πολύ εύκολα, γίνεται
επιθετική και προσβάλλει τους άλλους. Πιθανά βοηθήματα: γνωρίζει και μπορεί να
εκφράσει τα συναισθήματά της, θέτει όρια, αντιμετωπίζει γεγονότα, είναι
κοινωνική, εκφραστική, δεν απορροφά συναισθήματα, μπορεί να υπερασπιστεί τον
εαυτό της…
Μετά από 10 λεπτά εργασίας σε ζευγάρια η ομάδα προχωρά σε ομαδική συζήτηση
των συμπεριφορών και των βοηθημάτων.
Συζήτηση και σύνοψη:
Πώς αισθανθήκατε κατά τη διάρκεια της άσκησης;
Βρήκατε εύκολα βοηθήματα; Είχατε κάποια δυσκολία; Ποιος είναι ο σκοπός της
άσκησης;
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Στην θέση των άλλων
Mέθοδοι: Εργασία σε ζευγάρια, συζήτηση
Διάρκεια: 20 λεπτά
Υλικό: Κάρτες με περιστατικά
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Όταν βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση ενός άλλου ατόμου, συχνά αντιμετωπίζουμε
με περισσότερη ευαισθησία αυτό που μπορεί να βιώνει. Εάν εξασκηθούμε να
είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι απέναντι στα συναισθήματα των άλλων
ανθρώπων, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που να βασίζεται στην
αποδοχή και το σεβασμό.
Οδηγίες:
Η ομάδα χωρίζεται σε ζεύγη. Ένα άτομο του ζευγαριού παίρνει μία κάρτα με την
κατάσταση ενός άλλου συμμετέχοντα και διηγείται την κατάσταση στο ζευγάρι του,
αλλά σαν ακριβώς να το βιώνει. Μιλώντας μεταξύ τους στο πρώτο πρόσωπο,
προσπαθούν να μοιραστούν το πώς αισθάνονται. Ο άλλος συμμετέχοντας του
ζευγαριού ακούγοντας την ιστορία, πρέπει να εκφράσει ενσυναίσθηση της
κατάστασης λεκτικά και μη. Στη συνέχεια, το ζευγάρι συζητά πώς αποδεικνύεται η
ενσυναίσθηση, πώς αισθάνεται το άτομο που λέει την ιστορία και τι επιθυμεί ο
συνομιλητής του να κάνει διαφορετικά. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν δηλώσεις
όπως: «Μπορώ να πω ότι με ακούσατε πραγματικά καθώς επικοινωνούσατε μαζί
μου καθ 'όλη τη διάρκεια της συνομιλίας και ένιωθα σαν να νοιάζεστε για την
ιστορία μου».
Συζήτηση και σύνοψη:
Σε μια μεγάλη ομάδα συζητείται πώς επιτεύχθηκε η ενσυναίσθηση στις συνομιλίες
του ζευγαριού και κάθε ζευγάρι μοιράζεται τις εμπειρίες τους. Συζητείται επίσης η
ενεργή ακρόαση. Ο συντονιστής εφιστά την προσοχή στην αλληλεπίδραση με άλλα
άτομα. Οδηγεί επίσης τους συμμετέχοντες να κάνουν τις ακόλουθες ερωτήσεις:
- Ήμουν ενεργός ακροατής; Σας άκουγα με προσοχή;
- Ρωτούσα τον άλλο σχετικά με το περιεχόμενο των λεγομένων του και με το πώς
αισθανόταν στην ιστορία του;
- Τι είχε ανάγκη ο συνομιλητής μου καθώς μου έλεγε την ιστορία;
- Άλλαξα τη γλώσσα του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου μου ή τον τόνο της
φωνής μου προκειμένου να χτίσω μια καλύτερη σχέση με το άλλο άτομο και να
δείξω ενδιαφέρον, κατανόηση και σεβασμό;
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Περιστατικά καρτών:
Οι φίλες της Βίλι μιλούν όλη την ώρα για τον επερχόμενο χορό για τη λήξη της
σχολικής χρονιάς, ποια ρούχα θα αγοράσουν, τι χτένισμα θα έχουν, σε τι είδους
εστιατόριο θα είναι το πάρτι κ.λπ., αλλά τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά, και
πολύ πρόσφατα η μητέρα της έχασε τη δουλειά της.
Ο Μάρτιν εργάζεται στην ίδια πιτσαρία περισσότερο από ένα χρόνο και πάντα
έκανε εξαιρετική δουλειά. Μια μέρα κατά λάθος χρέωσε διπλά τον πελάτη. Το
νέο αφεντικό του πιστεύει ότι ο Μάρτιν το έκανε σκόπιμα για να κλέψει τα
χρήματα και τον απέλυσε.
Η Σόνια συνειδητοποίει πως μια κακή φήμη διαδίδεται για εκείνη και πως
ευθύνεται για αυτό το πρώην αγόρι της.
Η Σούσι θαύμαζε πάντα τα ρούχα της φίλης της Έμμας. Μια μέρα, όταν
επρόκειτο να πάνε σε ένα πάρτι, η Σούσι ζητά από την Έμμα να της επιτρέψει
να φορέσει το πολύ ακριβό μπλε πουλόβερ της. Η Έμμα της το επιτρέπει, αλλά
στη συνέχεια λέει κοροϊδευτικά στους υπόλοιπους φίλους τους ότι η Σούσι δεν
έχει την οικονομική κατάσταση για να αγοράσει ωραία ρούχα και έτσι φοράει τα
δικά της.
Η Κάθι χορεύει πολύ καλά και έκανε πρόβες πολλούς μήνες με σκοπό να πάρει
μέρος σε μια επερχόμενη παρουσίαση στο Φεστιβάλ της πόλης. Κατά τη
διάρκεια της τελευταίας πρόβας, σκοντάφτει και πέφτει. Μία από τις φίλες της,
που βρισκόταν στην πρόβα, την τραβάει βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο
και δημοσιεύει την πτώση στο Διαδίκτυο την ίδια μέρα.
Η Άννα στην ηλικία των 17 μόλις ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος και ο πατέρας του
παιδιού της είναι ο πρώην φίλος της με τον οποίο έχουν χωριστεί πρόσφατα,
επειδή πήγε να εργαστεί στο εξωτερικό.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Δείγματα μελετών περίπτωσης
1η Μελέτη περίπτωσης: Μεταξύ φίλων:
«Μερικές φορές σκέφτομαι να εγκαταλείψω το σχολείο. Τρέχω αδιάκοπα από το
σχολείο στη δουλειά. Συνεχώς νιώθω κουρασμένη και δεν έχω χρόνο για τίποτα,
νιώθω σαν να έχω μετατραπεί σε ρομπότ. Είναι δύσκολο να δουλεύεις και να
σπουδάζεις ταυτόχρονα. Χρειάζομαι όμως τα χρήματα και δεν μπορώ να
σταματήσω τη δουλειά. Επιπλέον, οι συμμαθητές και οι δάσκαλοί μου μού
φέρονται συχνά άσχημα. Επειδή είμαι τσιγγάνα, υποθέτουν ότι είμαι ηλίθια και
τεμπέλα, για να μην αναφέρω ότι κάθε φορά που κάτι εξαφανίζεται στην τάξη μας,
είμαι πάντα ο πρώτη ύποπτη, ανεξάρτητα από το ότι δεν έχω κλέψει ποτέ τίποτα
στη ζωή μου».
Τοποθετήστε τον εαυτό σας στη θέση του κοριτσιού. Περιγράψτε τα συναισθήματα,
εμφανή και κρυφά αλλά και την πιθανή συμπεριφορά σας στη θέση της.
2η Μελέτη περίπτωσης: Μια νεαρή γυναίκα και ένας εργοδότης συζητούν:
«Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει. Ήρθα εδώ πάλι χθες και προχτές και μιλήσαμε στο
τηλέφωνο για μια θέση στο βενζινάδικο, το οποίο διοικείτε. Αν και είχαμε ραντεβού
για μια συγκεκριμένη ώρα και τις δύο φορές δεν ήσασταν εκεί. Πιθανότατα δεν
θέλετε να με προσλάβετε; Φταίει ότι είμαι ανύπαντρη μητέρα με ένα μικρό παιδί;».
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση της γυναίκας. Περιγράψτε τα συναισθήματα, εμφανή
και κρυφά αλλά και την πιθανή συμπεριφορά σας στη θέση της.
3η Μελέτη περίπτωσης: Νέοι (ξένοι μαθητές) αναζητούν σπίτι για ενοικίαση:
«Μιλάμε ήδη δεύτερη φορά μαζί σας και συνεχώς αλλάζετε τη συμφωνία. Έχουμε
την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν θέλετε να αναφέρετε.
Πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας και το ενοίκιο
δεν αποτελεί πρόβλημα για εμάς».
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των νέων. Περιγράψτε τα συναισθήματα, εμφανή και
κρυφά αλλά και την πιθανή συμπεριφορά στη θέση τους.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Δείγματα μελετών περίπτωσης

4η Μελέτη περίπτωσης: Μεταξύ φίλων:
«Δεν ξέρω τι να κάνω. Η καλύτερή μου φίλη μόλις μου είπε ότι ανακάλυψε πως
είναι ομοφυλόφιλη. Ερωτεύτηκε κορίτσια. Φοβάται να το πει σε κανέναν, κυρίως
στους γονείς της. Οι συμμαθητές της ενδέχεται να την κοροϊδεύουν και οι γονείς
της πιστεύουν ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι απλώς τρελοί και πρέπει να
θεραπευτούν. Δεν ξέρω τι συμβουλή να της δώσω».
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του κοριτσιού. Περιγράψτε τα συναισθήματα,
εμφανή και κρυφά αλλά και την πιθανή συμπεριφορά σας στη θέση του.
5η Μελέτη περίπτωσης: Μεταξύ πατέρα και γιου:
«Δεν θέλω να πάω στην εκκλησία. Η Κυριακάτικη λειτουργία είναι βαρετή. Όλες
αυτές οι ιστορίες για τον Χριστό και τους αγίους είναι απλώς γελοίες. Ο άνθρωπος
δεν δημιουργήθηκε από το Θεό. Η επιστήμη έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι
προέρχονται μέσω της φυσικής επιλογής από πιθήκους».
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του αγοριού. Περιγράψτε τα συναισθήματα, εμφανή
και κρυφά αλλά και την πιθανή συμπεριφορά σας στη θέση του.
6η Μελέτη περίπτωσης: Μεταξύ νεαρού και εργοδότη:
«Δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα μου λέτε ότι αυτή η θέση είναι κατειλημμένη. Έχω
την αίσθηση ότι σας προβληματίζει η καταγωγή μου γιατί στην πόρτα υπάρχει μια
πινακίδα που λέει ότι ψάχνετε για σερβιτόρους στο εστιατόριό σας. Έχω
αποφοιτήσει από ένα τέτοιο σχολείο, αλλά σίγουρα, δεν είναι τόσο σημαντικό σε
σύγκριση με άλλα πράγματα. Έχετε κάτι ενάντια στις άλλες εθνικότητες;».
Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του νεαρού άνδρα. Περιγράψτε τα συναισθήματα,
εμφανή και κρυφά αλλά και την πιθανή συμπεριφορά σας στη θέση του.
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Όνομα δραστηριότητας: Ποιός είναι στην εικόνα;
Mέθοδοι: Αυτο-στοχασμός, ομαδική συζήτηση
Διάρκεια: 30 λεπτά
Υλικό: 12 εικόνες ανθρώπων ως παράδειγμα των ανθρώπων της ενότητας «Υλικό»
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24
Εισαγωγή:
Στόχος της δραστηριότητας είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες
απέναντι στα δικά τους στερεότυπα και προκαταλήψεις. Εισάγει τις έννοιες των
στερεοτύπων και προκαταλήψεων και οδηγεί σε συζήτηση σχετικά με το γιατί είναι
σημαντικό να γνωρίζουν τα δικά τους στερεότυπα και προκαταλήψεις. Βοηθά
επίσης τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν τα στερεότυπα και χρησιμεύει ως βάση για συζήτηση σχετικά με το τι
μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.
Οδηγίες:
Οι συμμετέχοντες καλούνται να πάνε γύρω από το δωμάτιο, όπου θα δουν 12
φωτογραφίες ανθρώπων μπροστά τους. Ο στόχος τους είναι να μαντέψουν το
επάγγελμα αυτού του ατόμου και τι εντύπωση δίνουν συγκριτικά με αυτό.
Όταν είναι έτοιμοι να απαντήσουν, θα πρέπει να γράψουν την απάντηση σε ένα
χαρτί και να το διπλώσουν στη μέση. Έπειτα, θα πρέπει να κολλήσουν το
διπλωμένο χαρτάκι στην εικόνα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου όλοι
περάσουν όλες τις εικόνες. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός εξετάζει κάθε εικόνα και
διαβάζει τις υποθέσεις των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, διαβάζει τις πραγματικές
περιγραφές κάθε ατόμου, μετά την εικασία τους.

Συζήτηση και σύνοψη:
Στη συνέχεια, ο συντονιστής ρωτά τους συμμετέχοντες πώς μάντεψαν το
επάγγελμα των ανθρώπων. Σε ποια κριτήρια στήριξαν τις κρίσεις τους (εμφάνιση,
φαντασία, κουλτούρα, χρώμα δέρματος, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα ενός
ατόμου). Στη συνέχεια, ο συντονιστής εισάγει την έννοια των στερεοτύπων και
ξεκινάει μια συζήτηση σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να μην κρίνουμε άλλους
ανθρώπους με βάση τα στερεότυπα. Ο εκπαιδευτικός, στη συνέχεια, εισάγει την
έννοια της προκατάληψης και τη συνδέει με την άσκηση διευκρινίζοντας γιατί είναι
σημαντικό να γνωρίζουμε τα δικά μας στερεότυπα και προκαταλήψεις. Επιπλέον, οι
συμμετέχοντες καλούνται να συζητήσουν με τι ενέργειες μπορούν να μειώσουν τα
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ:

José Alberto "Pepe" Mujica Cordano
Πολιτικός της Ουρουγουάης που
διετέλεσε ως ο 40ος Πρόεδρος της
Ουρουγουάης. Δώρισε περίπου το 90%
του μηνιαίου μισθού του $12,000 σε
φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζουν
φτωχούς και μικρούς επιχειρηματίες.

Forest Steven Whitaker III
Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και
σκηνοθέτης, γνωστός για την ερμηνεία
του ως δικτάτορα της Ουγκάντα IDI
AMIN.

Steven William Hawking
Άγγλος θεωρητικός φυσικός. Λέκτορας
Μαθηματικών
και
Φυσικής
στο
Πανεπιστήμιο του Cambridge.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ:

FannyAnn Viola Eddy
Ακτιβίστρια των ΛΟΑΤ (LGBT) από τη
Σιέρα Λεόνε. Διεθνής ομιλήτρια κατά
των διακρίσεων εις βάρος των
ανθρώπων ΛΟΑΤ. Δολοφονήθηκε στις
29 Σεπτεμβρίου 2004.

Jack Ma Yun
Πρωτοπόρος στην κινέζικη βιομηχανία
ηλεκτρονικού εμπορίου.
Δημιούργησε τις προϋποθέσεις για
προσωπική
εμπιστοσύνη
των
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων εστιάζοντας
στο περιβάλλον, την υγεία και την
εκπαίδευση. Η εμπιστοσύνη εκτιμάται
περίπου σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια
των ΗΠΑ.

Oxana Federova
Μις Υφήλιος 2002 και μοντέλο.
Αρχηγός ρωσικής αστυνομίας
δικτατορικό στο αστικό δίκαιο.

και
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ:

Ted Bundy
Κατά συρροήν δολοφόνος και βιαστής.
Ομολογείται ότι σκότωσε 30 γυναίκες.

Malala Yousafzai
Πακιστανή μαθήτρια ακτιβίστρια για τη
γυναικεία εκπαίδευση και η νεότερη
νικήτρια του βραβείου Νόμπελ.

Jón Gnarr
Ισλανδός
ηθοποιός,
κωμικός
και
πολιτικός ο οποίος υπηρέτησε ως
δήμαρχος του Ρέικιαβικ από το 2010
έως το 2014.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ:

George Clooney
Αμερικανός
ηθοποιός,
σκηνοθέτης,
παραγωγός, σεναριογράφος, ακτιβιστής,
επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος.

Pratibha Patil
Προθυπουργός της Ινδίας 2007-2012.
Οικονομολόγος και δικηγόρος.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Όνομα δραστηριότητας: Tusk Tusk
Mέθοδοι: Αυτο-στοχασμός και συζήτηση
Διάρκεια: 30 λεπτά
Υλικό: Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Η άσκηση αυτή είναι μια κατευθυνόμενη συζήτηση για την προκατάληψη, τις
διακρίσεις και τη βία.
Οδηγίες:
Ο εκπαιδευτής διαβάζει στους συμμετέχοντες το παρακάτω κείμενο το οποίο
πρόκειται για μια μικρή σύνοψη του μικρού μυθιστορήματος του David McKee
«Tusk Tusk».
Tusk Tusk
«Κάποτε οι ελέφαντες είχαν δύο χρώματα: μαύρο ή άσπρο. Αγαπούσαν όλα τα άλλα
πλάσματα, οι ελέφαντες όμως του κάθε ξεχωριστού χρώματος ήθελαν να
εξοντώσουν όσους δεν ήταν ίδιοι με εκείνους. Οι φιλειρηνικοί ελέφαντες έτρεξαν
και κρύφτηκαν στα βάθη της ζούγκλας και τότε ξεκίνησε η μάχη. Οι πολεμοκάπηλοι
είχαν κερδίσει. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, φαινόταν πως δεν υπήρχαν καθόλου
ελέφαντες στον κόσμο, κανενός χρώματος. Τότε όμως, οι απόγονοι των ειρηνικών
εμφανίστηκαν από τη ζούγκλα και πλέον ήταν όλοι γκρίζοι. Ωστόσο, οι γκρι
ελέφαντες είχαν δύο μεγέθη αυτιών και […] τόσο τα μικρά όσο και τα μεγάλα αυτιά
τους προσέδιναν παράξενη εμφάνιση».

Συζήτηση και σύνοψη:
Προκατάληψη
Οι ελέφαντες της ιστορίας αντιπαθούσαν ο ένας τον άλλον επειδή ήταν
διαφορετικοί μεταξύ τους.
1. Το χρώμα της επιδερμίδας τους ή το μέγεθος των αυτιών τους σημαίνει ότι οι
ελέφαντες είναι κακοί;
2. Η εμφάνισή σας αντανακλά τις εσωτερικές σας αρετές;
3. Μπορείτε να αντιπαθήσετε κάποιον προτού ακόμη τον γνωρίσετε;
4. Μπορείτε να αντιπαθήσετε κάποιο φίλο σας εξαιτίας του μεγέθους των αυτιών
του ή του χρώματος τη επιδερμίδας του;
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ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
5. Είναι σωστό να κρίνετε κάποιον επειδή έχει διαφορετική εμφάνιση από εσάς;
6. Είναι το ίδιο να αντιπαθήσετε κάποιον επειδή έχει διαφορετική εμφάνιση από
κάποιον που σας φέρθηκε άσχημα;

Βία
Οι μαύροι και οι άσπροι ελέφαντες αλληλοεξοντώθηκαν επειδή δεν συμπαθούσαν
ο ένας τον άλλον. Οι φιλειρηνικοί ελέφαντες δραπέτευσαν.
1. Σας πλήγωσε ποτέ κάποιος επειδή δεν σας συμπαθούσε;
2. Είναι σωστό να πληγώνετε κάποιον επειδή δεν τον συμπαθείτε;
3. Πιστεύετε ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε βία κάποιες φορές για την
επίλυση προβλημάτων ή θα πρέπει να απαγορεύεται ανεξαρτήτως περίπτωσης;
4. Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα όπου κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος;
5. Πότε θα ήταν επιτρεπτό;
6. Οι φιλειρηνικοί ελέφαντες θα έπρεπε να αποδράσουν ή θα μπορούσαν να είχαν
ενεργήσει έτσι ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα των υπόλοιπων ελεφάντων;
Στο τέλος του βιβλίου οι γκρι ελέφαντες δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλον επειδή
έχουν μικρά και μεγάλα αυτιά.
1. Εάν έπρεπε να συνεχίσετε την ιστορία, τι θα γράφατε;
2. Πιστεύετε ότι οι ελέφαντες θα παραμείνουν ειρηνόφιλοι ή θα κηρύξουν πόλεμο
μεταξύ τους όπως έκαναν οι πρόγονοί τους;
3. Τι σημαίνει να είναι κάποιος ειρηνόφιλος;
4. Θεωρείτε ακόμα τους ελέφαντες αυτούς ειρηνόφιλους ακόμα και αν ήταν
προκατειλημμένοι μεταξύ τους;
5. Πιστεύετε πως είναι εφικτό κάποιος να μην είναι καθόλου προκατειλημμένος;
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4ο Μέρος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ)
Στόχοι
Tο τελευταίο αυτό μέρος της ενότητας είναι αφιερωμένο στη βελτίωση των επικοινωνιακών
δεξιοτήτων και την καλλιέργεια κατανόησης για το πώς προκύπτουν οι συγκρούσεις και πώς
μπορούμε να τις αποτρέψουμε αλλά και να τις επιλύσουμε.

Θεωρητικό υπόβαθρο
Η διαχείριση σχέσεων σχετίζεται με την ανάπτυξη ικανοτήτων για διαπροσωπική επικοινωνία,
συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης συγκρούσεων. Για να καλλιεργήσουμε αυτές τις
ικανότητες, πρέπει να αναπτύξουμε βασικές κοινωνικές ικανότητες – ικανότητες που
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, λεκτικές
(μέσω της γλώσσας) και μη λεκτικές (μέσω της γλώσσας του σώματος και της εμφάνισης).
Όταν οι άνθρωποι καταφέρνουν να μεταφέρουν σωστά μηνύματα, σκέψεις και συναισθήματα
σε άλλους, έχουν επίσης τη δυνατότητα να εντοπίσουν τα βιώματα και τα συναισθήματα των
άλλων γύρω τους.
Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων σημαίνει ότι ένα άτομο συνειδητοποιεί πώς να
επικοινωνεί με άλλους και πώς να διαχειρίζεται τις σχέσεις του με άλλους. Σε κάθε
επικοινωνία, οι άνθρωποι μεταδίδουν συναισθηματικά σήματα που επηρεάζουν τους άλλους.
Όσο πιο ειδικευμένοι είναι οι άνθρωποι στην τέχνη της κοινωνικής ζωής, τόσο καλύτερα
ελέγχουν αυτά τα σήματα.
Οι κοινωνικές δεξιότητες αρχίζουν να αναπτύσσονται από πολύ μικρή ηλικία. Μελέτες έχουν
δείξει ότι η πρώιμη ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία
του παιδιού αλλά και την ευημερία του αργότερα καθώς θα εισέλθει στον ενήλικο κόσμο. Οι
υπανάπτυκτες κοινωνικές δεξιότητες οδηγούν σε προβλήματα στο σχολείο, επηρεάζουν την
ικανότητα μάθησης και συχνά προκαλούν επιθετική συμπεριφορά κατά την παιδική ηλικία και
την εφηβεία. Αργότερα, ενδέχεται επίσης να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική
ανάπτυξη και την ικανότητα δημιουργίας κοινωνικών συνδέσεων και αλληλεπιδράσεων. Πολύ
συχνά, στους περιθωριοποιημένους νέους παρατηρούμε καθόλου ή ανεπαρκώς αναπτυγμένες
δεξιότητες σχετικά με το να μοιράζονται με τους άλλους αλλά και στη διαχείριση σχέσεων. Το
φαινόμενο αυτό τους θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο απομόνωσης και περιθωριοποίησης, οι
οποίοι αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες κινδύνου για ριζοσπαστικοποίηση και
υιοθέτηση αντιδημοκρατικών τάσεων.
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Μια από τις βάσεις για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων είναι η απόκτηση καλύτερης
ικανότητας επικοινωνίας. Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε τις βάσεις της θεωρίας της
επικοινωνίας (στοιχεία επικοινωνίας και ορισμού), καθώς και τη λεκτική και μη λεκτική
κωδικοποίηση του μηνύματος και την ενεργή ακρόαση. Στο σημείο αυτό, θα εστιάσουμε στην
υπέρβαση των εμποδίων επικοινωνίας καθώς και στη χρήση εργαλείων επιχειρηματολογίας
και πειθούς.

Έχοντας ήδη μάθει πώς να διαδίδετε ένα σαφές μήνυμα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να
προσέξουμε ότι αυτό το μήνυμα μπορεί συχνά να παραμορφωθεί από τους «θορύβους» που
ονομάζονται επίσης και «Εμπόδια» στην επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι κάτι αλλάζει το
μήνυμα μεταξύ της αποστολής και της λήψης του. Προσέξτε ότι, ο δέκτης ενδέχεται να μην
παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά απλώς να παρεξηγήσει το μήνυμα ή να μην
ενδιαφερθεί για την ακρόαση. Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντικό να δώσετε προσοχή στους
θορύβους και να μάθετε να τους ξεπερνάτε.
Υπάρχουν διαφορετικών ειδών εμπόδια:
1. Γλωσσικά εμπόδια:
• Κυριολεκτικά: ξένη γλώσσα.
• Χρήση περίπλοκων λέξεων, τεχνικών όρων, συντομογραφιών.
• Χρήση συμβόλων τα οποία μπορεί να ερμηνευθούν διαφορετικά από διαφορετικούς
ανθρώπους.
• Δυσανάγνωστη γραφή.
• Μακροσκελείς, περίπλοκες και ασαφείς προτάσεις.
2. Φυσικά εμπόδια:
• Κυριολεκτικά: θόρυβος ο οποίος εμποδίζει τις λέξεις να ακουστούν καθαρά.
• Θερμοκρασία, μυρωδιά ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που αποσπούν τους
συνομιλητές.
• Σωματική δυσφορία (εσωτερική) η οποία αποσπά τους συνομιλητές.
3. Ψυχολογικά εμπόδια:
• Σε περίπτωση που θαυμάζετε κάποιον ή τον παρουσιάζετε στον εαυτό σας σε μια
υψηλότερη ή πιο εξουσιαστική θέση.
• Σε περίπτωση που κάποιος συμπεριφέρεται επιθετικά.
4. Άλλα:
• Διαφορά αντίληψης: Κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με διαφορετικό
τρόπο. Έτσι εξηγείται γιατί κωδικοποιούν και αποκωδικοποιούν μηνύματα επίσης
διαφορετικά.
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Πολιτισμικές διαφορές: ολόκληρη η πολιτισμική μας ταυτότητα καθορίζει τις
εσωτερικές μας αξίες, τις ηθικές μας αρχές και το σύνολο της εμπειρίας, της σκέψης και
των πράξεών μας. Συνεπώς, διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες μπορούν εξίσου
εύκολα να οδηγήσουν σε εμπόδια και παρανοήσεις στην επικοινωνιακή διαδικασία.
Προσδοκίες όπως για παράδειγμα η «Προκατάληψη επιβεβαίωσης» που σημαίνει πως
αναζητούμε επιβεβαίωση αποδείξεων για αυτό που προσδοκούμε να ακούσουμε και
τείνουμε να αγνοούμε τα απορριπτέα στοιχεία.
Ακρόαση: συχνά ο δέκτης υστερεί στις δεξιότητες ενεργής ακρόασης ή του κινήτρου και
της επιθυμίας να ακούσει.
Παραφορτωμένο μήνυμα: Ο δέκτης δεν μπορεί να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες
που περιέχει το μήνυμα.
Στερεότυπα που αποσπούν τους τρόπους τόσο που κωδικοποιούμε όσο και
αποκωδικοποιούμε το μήνυμα.

Τα βασικά μέσα που χρησιμοποιούμε για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια στην επικοινωνία είναι:
1. Οργάνωση μηνύματος.
2. Διάδοση σαφούς μηνύματος.
3. Ενεργή ακρόαση.
4. Αποδοχή και ανατροφοδότηση.
Οργάνωση μηνύματος:
• Σκεφτείτε το σκοπό του μηνύματός σας. «Τι θέλετε να πετύχετε; Με ποιο τρόπο θα
καθορίσετε τα επιθυμητά αποτελέσματα και πώς θα τα αξιολογήσετε;»
• Γνωρίστε το κοινό σας. «Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δέκτη; Ποιο είναι
το μορφωτικό του επίπεδο, η ηλικία, οι εμπειρίες, οι πιθανές αντιλήψεις, πεποιθήσεις,
στερεότυπα, συναισθηματική κατάσταση, κλπ;»
• Καθορίστε τους βασικούς σκοπούς του δέκτη. «Γιατί θέλετε να σας ακούσουν; Τι θα
επιτύχουν αν σας ακούσουν;»
• Προσδιορίστε το Βασικό σας μήνυμα. «Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που θα θυμάται
το κοινό μετά από την επικοινωνία σας;»
• Σκεφτείτε υποστηρικτικά επιχειρήματα για το βασικό σας μήνυμα.
• Διατυπώστε ένα σαφές, λογικά δομημένο μήνυμα επικοινωνίας (1 επικοινωνία για 1
βασικό μήνυμα).
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Παράδοση μηνύματος:
• Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα. Αποφύγετε την αργκό εκτός και αν είστε σίγουροι ότι
γίνεται κατανοητή από όλους.
• Να είστε σύντομοι και αποφύγετε άσκοπες λεπτομέρειες (το οποίο ονομάζεται
«υπερφόρτωση»).
• Επιλέξτε συλλογισμό που αρμόζει στους ακροατές και το κύριο θέμα σας
χρησιμοποιείστε παραδείγματα για να στηρίξετε την άποψή σας.
• Σιγουρευτείτε ότι οι λέξεις που χρησιμοποιείτε αντανακλούν αυτό ακριβώς που θέλετε
να πείτε.
• Να είστε ευγενικοί και φιλικοί.
• Να είστε ειλικρινείς καθώς, εξαιτίας της μη λεκτικής επικοινωνίας, ο δέκτης θα το
καταλάβει αμέσως αν δεν είστε.
• Να είστε σίγουροι και ήρεμοι.
• Δημιουργήστε οπτική επαφή.
Σχετικά με την Ενεργή ακρόαση, την αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο.
Ανατροφοδότηση:
• Δώστε προσοχή στις αντιδράσεις των δεκτών για να διαπιστώσετε εάν κατανόησαν το
μήνυμα.
• Προσπαθήστε να μαντέψετε με βάση τις αντιδράσεις τους, πώς νιώθουν σχετικά με το
μήνυμα.
• Σε περίπτωση που δεν λάβετε ανατροφοδότηση από τους δέκτες για το πώς εξέλαβαν
το μήνυμα, ρωτήστε τους.
• Ζητείστε από τους δέκτες να κάνουν ερωτήσεις.
Η πρόσκληση για ανατροφοδότηση είναι ο μόνος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι ο ακροατής
σας έχει κατανοήσει σωστά και επιπλέον ο καλύτερος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι εσείς
έχετε κατανοήσει σωστά αυτό που έχετε ακούσει.
Το επόμενο βήμα είναι να μάθετε πώς να έχετε πειθώ. Το να είστε πειστικοί είναι σημαντικό
σε όλους τους τομείς της ζωής, ειδικά στην επίλυση συγκρούσεων. Στο σημείο αυτό
παρουσιάζεται ένα απλό μοντέλο επιχειρηματολογίας, το οποίο είναι εύκολο να
ακολουθήσετε και πολύ χρήσιμο.
Η επιχειρηματολογία είναι το αποδεικτικό στοιχείο και το υποστηρικτικό υλικό μιας δήλωσης
(γνώμη ή ζητούμενο). Η επιχειρηματολογία μπορεί να είναι λογική και μη λογική. Η λογική
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επιχειρηματολογία αποτελείται από τα πραγματικά γεγονότα και τα δεδομένα. Η μη λογική
επιχειρηματολογία βασίζεται σε προσωπικές απόψεις και συναισθήματα. Δεδομένου ότι οι
άνθρωποι είναι συναισθηματικά όντα, πολύ συχνά οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει
συναισθημάτων, και έπειτα, δικαιολογούνται από λογικά επιχειρήματα. Για το λόγο αυτό, οι
αρχαίοι Έλληνες στην τέχνη της ρητορικής τους (η τέχνη της πειθούς) χρησιμοποιούν τόσο το
λόγο (λογική επιχειρηματολογία) όσο και το πάθος (συναισθηματική επιρροή).
Ένα απλό μοντέλο λογικής επιχειρηματολογίας μπορεί να δομηθεί σε περίπου 5 προτάσεις:
μία πρόταση για εισαγωγή ή/και δήλωση του θέματος ή της γνώμης σας τρεις προτάσεις για
να παραθέσετε τα λογικά σας επιχειρήματα και μία πρόταση για το συμπέρασμα ή για την
παρουσίαση της γνώμης σας. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες θεωρίες της ρητορικής, τρία
επιχειρήματα είναι τα βέλτιστα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή μπορείτε επίσης να
αποφασίσετε να παραθέσετε δύο επιχειρήματα, αλλά να τα υποστηρίξετε επαρκώς με
γεγονότα και παραδείγματα.
Σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα του μοντέλου επιχειρηματολογίας σε 5 προτάσεις:
• Εισαγωγή
• Επιχείρημα 1
• Επιχείρημα 2
• Επιχείρημα 3
• Γνώμη

Παράδειγμα: «Θα ήθελα να πάρω θέση σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η σωματική
δραστηριότητα στη ζωή μας. Συμβάλλει στην καλή σωματική υγεία και στο ωραίο σώμα αλλά
και στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του άγχους. Επιπλέον, είναι ευχάριστη και ενδέχεται
να σας παρέχει ευκαιρίες για κοινωνική επαφή. Συνεπώς, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να
ξεκινήσετε τακτικά κάποιο άθλημα».
Η συναισθηματική επιρροή προέρχεται από δύο κύριες πηγές: τη χρήση συναισθηματικής
γλώσσας και την κατάλληλη μη λεκτική επικοινωνία. Η χρήση συναισθηματικής γλώσσας
προϋποθέτει συμμετοχή των αισθήσεων, δηλαδή περιγραφή της γεύσης, της μυρωδιάς, των
ήχων και των συναισθημάτων. Συμβάλλει επίσης στη χρήση επίθετων: προσθέτουν χρώμα,
αξία και ευγένεια. Τα ρήματα επιφέρουν δυναμισμό και κίνηση. Παραδείγματα: Δύο
κεφαλωτά μαρούλια ή δύο κεφάλια φρέσκιας, τραγανής σαλάτας. H ψίχα των ψωμιών είναι
μαλακή, το κόκκινο χρώμα του αυτοκινήτου είναι εξαιρετικό, η εξυπηρέτηση είναι γρήγορη,
και το ύφασμα είναι εφαρμοστό και ανθεκτικό.
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Τη στιγμή που οι νέοι βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και έχουν αναπτύξει
ικανότητες επιχειρηματολογίας και πειθούς, μπορούμε να παρουσιάσουμε το τελικό θέμα
αυτής της ενότητας: Επίλυση Συγκρούσεων.

Η Φύση της Σύγκρουσης:
• Οι συγκρούσεις είναι μια διαδικασία – αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου.
• Οι συγκρούσεις είναι αλληλεπίδραση – συμμετέχει πάντα πάνω από μια πλευρά.
• Υπάρχει πάντα συγκεκριμένος λόγος για την πρόκληση μιας σύγκρουσης – διαφορά
απόψεων, στόχων, αναγκών, ενδιαφερόντων ή αξιών.
• Σε μια κατάσταση σύγκρουσης, ενυπάρχει η εικασία πως η μια πλευρά δύναται ή έχει
ήδη ενεργήσει με τρόπο που απειλεί την άλλη πλευρά.
• Οι συγκρούσεις μπορούν να έχουν αρνητικές ή θετικές συνέπειες με βάση το πόσο
καλά τις έχουμε διαχειριστεί ή όχι.
Τύποι συγκρούσεων και οι πιθανές αιτίες τους:
• Σύγκρουση σχέσεων – κακή επικοινωνία, διαφόρων ειδών στερεότυπα, αρνητική
συμπεριφορά.
• Σύγκρουση πληροφορίας – έλλειψη πληροφορίας, λανθασμένη πληροφορία,
διαφορετικά κριτήρια ή ερμηνείες.
• Σύγκρουση συμφερόντων – ιδιοκτησίας, ψυχολογικά.
• Σύγκρουση δομής – διαφορετικές πηγές, γεωγραφικοί περιορισμοί, χρονικοί
περιορισμοί.
• Σύγκρουση διαδικασιών – ασαφείς κανόνες, παραβίαση κανόνων, ασαφείς στόχοι.
• Σύγκρουση αξιών – θρησκεία, ιδεολογία, ηθική, συγκρουόμενες αξίες.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους πιθανούς λόγους/βασικές αιτίες της σύγκρουσης για
να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε σωστά και τελικά να την επιλύσουμε. Στην περίπτωση
συμμετοχής σε αντιδημοκρατικά κινήματα ή ριζοσπαστικοποίησης, η σύγκρουση οφείλεται
συνήθως σε σύγκρουση αξιών, αλλά θα μπορούσε επίσης να οφείλεται και σε σύγκρουση
σχέσεων ή συμφερόντων.
Το επόμενο πράγμα που πρέπει να γίνει κατανοητό για τη σύγκρουση, εκτός από τις αιτίες,
είναι επίσης σε ποιο στάδιο της ανάπτυξής της βρίσκονται. Οι συγκρούσεις έχουν συνήθως τα
ακόλουθα στάδια (κύκλος συγκρούσεων):
•

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: η σύγκρουση ξεκινάει να διαμορφώνεται όταν οι διαφορές μεταξύ των δύο
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πλευρών έχουν κατηγορηματικά καθοριστεί και οι εκπρόσωποι των διαφορετικών
πλευρών «παίρνουν θέση», δηλαδή έχουν σαφώς επίγνωση σχετικά με το ποια
κατάσταση, θέση ή σχέση τους διαχωρίζει από τους εκπρόσωπους της «άλλης»
πλευράς.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ: εάν δεν βρεθεί κανένας μηχανισμός να επιλύσει τη σύγκρουση σε πρώτο
βαθμό, αρχίζει να αναπτύσσεται και να επιδεινώνει. Τα μέρη της σύγκρουσης γίνονται
εχθρικά μεταξύ τους. Στο στάδιο αυτό, κινούνται από το «εμείς και αυτοί» στο «εμείς
και ο εχθρός». Επιπλέον, η σύγκρουση μπορεί να μετατραπεί σε καταστροφική και να
παρατηρηθούν ακόμα και μορφές βίας. Οι θέσεις δυσχεραίνουν και οι απαιτήσεις
αυξάνονται.
ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ: στάδιο στασιμότητας όπου τα μέρη συμπεριφέρονται όπως σε κατάσταση
πολέμου. Κάθε πλευρά αντιλαμβάνεται την άλλη ως εισβολέας που φέρει όλη την
ευθύνη για τη σύγκρουση. Κάθε πλευρά πιστεύει ότι έχει δίκιο και πως οι απαιτήσεις
της είναι δικαιολογημένες. Στο στάδιο αυτό, τρία διαφορετικά σενάρια είναι πιθανά:
o αδιέξοδος όπου κάθε πλευρά είναι έτοιμη για μάχη,
o ετοιμότητα της μιας πλευράς για μάχη,
o εξάντληση δυνάμεων και πόρων και των δύο πλευρών.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΕΞΟΔΟΥ: όταν η σύγκρουση φτάνει στο σημείο όπου και οι δύο πλευρές
είναι δυσαρεστημένες με την κατάσταση, μπορούν να προβούν σε αναζήτηση
συμφωνίας. Στο στάδιο αυτό, τα μέρη καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για
μια προβληματική κατάσταση, η επίλυση της οποίας εξαρτάται από τους ίδιους.
ΕΠΙΛΥΣΗ: Η επίλυση σύγκρουσης περιλαμβάνει συμβιβασμούς ή εύρεση δημιουργικών
λύσεων, συχνά μετά από έντονη διαφωνία. Οι συμβιβασμοί, ωστόσο, σπάνια οδηγούν
σε μια λύση που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές και θέτει τα θεμέλια για μια καλή
μελλοντική συνεργασία. Έτσι εξηγείται γιατί συστήνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων
συνεργασίας και δημιουργικότητας ώστε να επινοούμε ευνοϊκές λύσεις και για τις δύο
πλευρές. Η επίλυση συγκρούσεων θα πρέπει να εστιάζει στις αιτίες της σύγκρουσης με
σκοπό να αποτρέπει ή να μειώνει τον κίνδυνο μελλοντικών συγκρούσεων. Οι
αντικρουόμενες πλευρές θα πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν αυτό το
αποτέλεσμα.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: στο στάδιο της συνεργασίας, η συμφωνία που επιτεύχθηκε θα πρέπει να
τεθεί σε ισχύ. Τα μέρη της σύγκρουσης οφείλουν να συνεργαστούν ώστε να
αναπτύξουν νέους κανόνες για τις μελλοντικές τους σχέσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να
αποδεχτούν το παρελθόν και να συμβιβαστούν με τις διαφορές.
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Για να επιτευχθεί η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να
αναγνωρίσουν ότι υπάρχει η σύγκρουση. Επιπλέον, πρέπει να συμφωνήσουν στην
αντιμετώπιση του ζητήματος και στην επίλυσή του. Τα μέρη πρέπει να καταβάλουν
προσπάθεια να κατανοήσουν την προοπτική και τα ζητήματα της αντιτιθέμενης πλευράς. Στο
επόμενο στάδιο, θα πρέπει να εντοπίσουν αλλαγές στη στάση, τη συμπεριφορά και τις
προσεγγίσεις απέναντι στο πρόβλημα και από τις δύο πλευρές τα οποία θα μειώσουν τα
αρνητικά συναισθήματα. Όλοι τους θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα συναισθηματικά τους
εναύσματα μέσα στη σύγκρουση και να εργαστούν για να τα θέσουν υπό έλεγχο. Οι επόμενες
πλευρές θα πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις στο πρόβλημα συνήθως μέσω του
συμβιβασμού αλλά η δημιουργικότητα είναι επίσης πολύ χρήσιμη στην παρούσα διαδικασία.
Προκειμένου οι άνθρωποι να μάθουν να χειρίζονται αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, είναι
χρήσιμο να κατανοήσουν καλύτερα τη δική τους συμπεριφορά σε καταστάσεις συγκρούσεων
και να αναπτύξουν μια ισορροπημένη συμπεριφορά σύγκρουσης. Οι ψυχολόγοι Dr. Kenneth
W. Thomas και Dr. Ralph H. Kilmann έχουν αναπτύξει ένα μοντέλο που περιγράφει την
ανθρώπινη συμπεριφορά στις συγκρούσεις ανάμεσα σε δύο διαστάσεις: (1) διεκδικητικότητα,
ο βαθμός στον οποίο το άτομο προσπαθεί να ικανοποιήσει τα δικά του ζητήματα και (2)
συνεργασιμότητα, ο βαθμός στον οποίο το άτομο προσπαθεί να ικανοποιήσει τα ζητήματα
του άλλου20.Αυτές οι δύο διαστάσεις χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν 5 διαφορετικούς
τρόπους συμπεριφοράς του ανθρώπου σε καταστάσεις σύγκρουσης.
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Ανταγωνισμός

Συνεργασία

Συμβιβασμός

Αποφυγή

Προσαρμογή

Συνεργασιμότητα

20

https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-kilmann-conflict-mode-instrument-tki/ (προσπελάστηκε στις
14.05.2020)
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«Ο ανταγωνισμός είναι διεκδικητικός και απωθεί τη συνεργασία – το άτομο προωθεί τις δικές
του αντιρρήσεις εις βάρος του άλλου ατόμου. Πρόκειται για μια μέθοδο προσανατολισμένη
στην εξουσία κατά την οποία χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ισχύ φαίνεται κατάλληλη ώστε να
υπερασπιστείτε τη θέση σας – την ικανότητα σας να επιχειρηματολογείτε, την κοινωνική σας
θέση ή οικονομικές κυρώσεις. Ανταγωνισμός σημαίνει «υπερασπίζομαι τα δικαιώματά μου»,
στηρίζοντας μια θέση η οποία πιστεύετε ότι είναι σωστή ή προσπαθείτε απλώς να νικήσετε.
Η προσαρμογή δεν είναι διεκδικητική αλλά είναι συνεργάσιμη — το άκρως αντίθετο από τον
ανταγωνισμό. Στην προσαρμογή, το άτομο παραμελεί τις δικές του αντιρρήσεις για να
ικανοποιήσει εκείνες του άλλου ατόμου στη μέθοδο αυτή υπάρχει ένα στοιχείο αυτό-θυσίας.
Η προσαρμογή ενδέχεται επίσης να πάρει τη μορφή ανιδιοτελούς γενναιοδωρίας ή
φιλανθρωπίας, υπακούοντας στην εντολή ενός άλλου ατόμου ενώ θα προτιμούσατε να μην το
κάνετε ή να παραδεχτείτε την άποψη κάποιου άλλου.
Η αποφυγή είναι διεκδικητική και μη συνεργάσιμη— το άτομο ούτε προωθεί τις δικές του
αντιρρήσεις ούτε εκείνες του άλλου ατόμου. Συνεπώς, δεν αντιμετωπίζει τη σύγκρουση. Η
αποφυγή ενδέχεται να πάρει τη μορφή διπλωματικής αποφυγής ενός ζητήματος, αναβολή
ενός ζητήματος μέχρι κάποια καλύτερη στιγμή ή απλώς απομάκρυνση από μια απειλητική
κατάσταση.
Η συνεργασία είναι διεκδικητική και συνεργάσιμη — το άκρως αντίθετο της αποφυγής. Η
συνεργασία προϋποθέτει προσπάθεια συνεργασίας με άλλους με σκοπό την εύρεση κάποιας
λύσης που να ικανοποιεί πλήρως τους προβληματισμούς τους. Σημαίνει επίσης ενδελεχή
έρευνα ενός ζητήματος ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές ανάγκες και επιθυμίες των δύο
ατόμων. Η συνεργασία μεταξύ δύο ανθρώπων ενδέχεται να πάρει τη μορφή της αναζήτησης
κάποιας διαφωνίας ώστε να μάθουμε από την αντίληψη του άλλου ή προσπάθεια εύρεσης
μιας δημιουργικής λύσης σε ένα διαπροσωπικό πρόβλημα.
Ο συμβιβασμός είναι ουδέτερος τόσο στη διεκδικητικότητα όσο και στη συνεργασία. Ο στόχος
είναι να βρεθεί κάποια εύχρηστη, από κοινού αποδεκτή λύση που να ικανοποιεί εν μέρει και
τις δύο πλευρές. Είναι ενδιάμεσο μεταξύ ανταγωνισμού και φιλοξενίας. Ο συμβιβασμός
θυσιάζεται περισσότερο από τον ανταγωνισμό, αλλά λιγότερο από την προσαρμογή. Ομοίως,
αντιμετωπίζει ένα ζήτημα πιο άμεσα από την αποφυγή, αλλά δεν το διερευνά σε βάθος όσο η
συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συμβιβασμός μπορεί να σημαίνει διαχωρισμό της
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διαφοράς μεταξύ των δύο θέσεων, ανταλλαγή παραχωρήσεων ή αναζήτηση γρήγορης λύσης
μεσαίου εδάφους»21.
Οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους πέντε τρόπους αντιμετώπισης
συγκρούσεων. Συνήθως, όμως, τείνουν να χρησιμοποιούν το ένα περισσότερο από το άλλο.
Προκειμένου να αναπτυχθούν δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, οι άνθρωποι πρέπει να
εργαστούν για την ανάπτυξη αυτών των τρόπων συμπεριφοράς που δεν τους
αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, συστήνεται να αξιολογείτε τη συμπεριφορά σας και
εάν ανακαλύπτετε ότι για παράδειγμα έχετε την τάση να αποφεύγετε τις συγκρούσεις, θα
πρέπει να εργαστείτε στις ικανότητες διεκδικητικότητας ή συνεργασίας (για να μάθετε πώς
μπορείτε να βρείτε συμβιβασμούς και λύσεις).
Κάθε μία από τις ακόλουθες ασκήσεις θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στην ομάδα να
αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες που σχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες, ειδικά
στον τομέα της επικοινωνίας και της επίλυσης των συγκρούσεων.

21

Ibid
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων (Διαχείριση Σχέσεων)

Όνομα δραστηριότητας: Οριγκάμι
Mέθοδοι: Ατομική εργασία με οδηγίες, ομαδική ανταλλαγή απόψεων, ανάλυση
Διάρκεια: 10 λεπτά
Υλικό: Φύλλο χαρτί Α4
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Πρόκειται για μια γρήγορη και εύκολη δραστηριότητα που δείχνει πώς
διαφορετικές οδηγίες ερμηνεύονται διαφορετικά από διαφορετικά άτομα και
τονίζει τη σημασία και την κατανόηση των τρόπων επικοινωνίας.
Οδηγίες:
Δώστε σε όλους ένα κομμάτι χαρτί μεγέθους ενός φύλλου Α4. Πείτε στην ομάδα ότι
θα αρχίσετε να τους δίνετε οδηγίες για το πώς να διπλώσουν το χαρτί ώστε να
δημιουργήσουν ένα σχήμα οριγκάμι. Τονίστε ότι, ενώ τους δίνετε οδηγίες, θα
πρέπει να κρατούν τα μάτια κλειστά και να μην μπορούν να κάνουν ερωτήσεις.
Ξεκινήστε με διαδοχικές οδηγίες που εναλλάσσουν δίπλωμα και τσαλάκωμα των
φύλλων (για παράδειγμα, στην επάνω δεξιά γωνία) και, στη συνέχεια, ζητήστε τους
να τεντώσουν το χαρτί και να το βάλουν μπροστά τους. Συγκρίνετε τα χαρτιά του
καθενός και τα σχήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει.

Συζήτηση και σύνοψη:
Επεξηγείστε ότι κάθε φύλλο φαίνεται διαφορετικό, παρόλο που έχετε δώσει τις
ίδιες οδηγίες σε όλους. Τι σημαίνει αυτό; Ρωτήστε την ομάδα εάν πιστεύουν ότι το
αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο εάν κρατούσαν τα μάτια ανοιχτά ή εάν τους
επιτρεπόταν να κάνουν ερωτήσεις. Συνήθως η επικοινωνία δεν είναι εύκολη, όλες
οι πληροφορίες που λαμβάνουμε ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο, συνεπώς
είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο οι ερωτήσεις και η
επιβεβαίωση κατανόησης διασφαλίζει ότι έχουμε γίνει κατανοητοί αλλά και
αντιλαμβανόμαστε σωστά τι μας είπε ο άλλος.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων (Διαχείριση Σχέσεων)

Όνομα δραστηριότητας: Χαμογελαστό πρόσωπο
Mέθοδοι: Ατομική εργασία με οδηγίες, ομαδική ανταλλαγή απόψεων, ανάλυση
Διάρκεια: 10 λεπτά
Υλικό: Φύλλο χαρτί А4, μολύβια ή πολύχρωμοι μαρκαδόροι
Αριθμός συμμετεχόντων: Απεριόριστος
Εισαγωγή:
Αυτή είναι μια γρήγορη και εύκολη δραστηριότητα που δείχνει πώς δύο άνθρωποι,
που πιστεύουν ότι αντιλαμβάνονται κάτι με τον ίδιο τρόπο μεταξύ τους, έχουν
στην πραγματικότητα διαφορετικές έννοιες στο μυαλό τους.
Οδηγίες:
Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια. Δώστε σε όλους ένα κομμάτι χαρτί μεγέθους ενός
φύλλου Α4. Πείτε στα ζευγάρια να γυρίσουν την πλάτη τους το ένα στο άλλο. Δεν
επιτρέπεται να γυρίζουν και να δουν τι σχεδιάζει ο άλλος και δεν μπορούν να
δείξουν ο ένας στον άλλο κανένα σχέδιο. Ο στόχος τους είναι να σχεδιάσουν ένα
χαμογελαστό πρόσωπο, όπου κάθε ένας από τους ανθρώπους στα ζευγάρια
ζωγραφίζει μόνο το μισό από αυτό. Όταν τα δύο μέρη ενός χιονάνθρωπου
ενωθούν, θα πρέπει να ταιριάζουν.

Συζήτηση και σύνοψη:
Ταιριάζουν, συνεπώς, τα μισά των χιονάνθρωπων ή όχι; Γιατί; Συχνά η επικοινωνία
δεν είναι εύκολη καθώς όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε ερμηνεύονται
διαφορετικά.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων (Διαχείριση Σχέσεων)

Όνομα δραστηριότητας: Μια ιστορία
Mέθοδοι: Ατομική εργασία, ανταλλαγή απόψεων σε μεγαλύτερη ομάδα, ανάλυση
Διάρκεια: 20 λεπτά
Υλικό: Φύλλο χαρτί Α4
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Η άσκηση αφορά την προσωπική εμπειρία ενός ατόμου που επικοινωνεί με άλλο,
τη σημασία της έκφρασης των συναισθημάτων και του πώς αυτά μπορούν να
επηρεάσουν τη σωστή επικοινωνία. Χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια, διαχωρίστε
τες σε δύο ομάδες και δώστε ξεχωριστές οδηγίες στις δύο ομάδες χωρίς κανένας να
γνωρίζει τις οδηγίες του άλλου.
Οδηγίες:
Ομάδα 1: Κάθε άτομο της μιας ομάδας θα πρέπει να κάθεται σε μια καρέκλα
εναντίον ενός συμμετέχοντα της άλλης ομάδας (το επιλεγμένο ζευγάρι). Θα πρέπει
μόνο να ακούτε το άτομο στην απέναντι σειρά, αλλά να μην επικοινωνείτε ούτε να
αντιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (χωρίς εκφράσεις προσώπου, νεύμα,
χαμόγελο κ.λπ.).
Ομάδα 2: Ο καθένας θα πρέπει να σκεφτεί κάτι όμορφο, αστείο ή ενδιαφέρον που
θα ήθελε να μοιραστεί με το ζευγάρι του, με τον πιο συναισθηματικό και θορυβώδη
τρόπο.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους ως εξής:
Ομάδα 2: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν δεν υπήρχε αντίδραση
στο συνομιλητή τους, όταν μιλούσαν; Ποια ήταν τα συναισθήματά τους, οι
υποθέσεις τους και ποιος είναι ο αντίκτυπος για την εξέλιξη της επικοινωνίας;
Ομάδα 1: Ποιες ήταν οι δυσκολίες, όταν άκουγαν το συνομιλητή τους αλλά δεν
μπορούσαν να αντιδράσουν με συναισθήματα; Τι εμπόδισε την ενεργή τους
ακρόαση; Ποια ήταν τα συναισθήματά τους, ποιος ήταν ο αντίκτυπος για την
εξέλιξη της επικοινωνίας;
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Συζήτηση και σύνοψη:
Η Ομάδα αναλύει τις μεθόδους που συνήθως φανερώνουν ότι ο συνομιλητής είναι
ενεργός ακροατής:
Μη λεκτική: νεύμα, έκφραση προσώπου, οπτική επαφή, γλώσσα του σώματος
Λεκτική: θετικοί ήχοι (μμ, αχα κλπ), τόνος φωνής, ανοιχτές και κλειστές
ερωτήσεις, αναδιατύπωση, σύνοψη.
Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν πώς κατανοούν τα λεκτικά και μη
λεκτικά στοιχεία αλλά και ποιοι παράγοντες μπορούν να αποτρέψουν την καλή
επικοινωνία, την κατανόηση και την προώθηση της διαδικασίας επικοινωνίας.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων (Διαχείριση Σχέσεων)

Όνομα δραστηριότητας: Ο τέλειος καθρεύτης
Mέθοδοι: Ατομική εργασία με κείμενο, συζήτηση σε ζευγάρια
Διάρκεια: 20 λεπτά
Υλικό: Φύλλο εργασίας «Ο τέλειος καθρέφτης»
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Ο συντονιστής θέτει την ερώτηση πόσο συχνά και πότε ένας άνθρωπος κοιτάζεται
σε καθρέφτη, παράθυρο ή σε άλλη ανακλαστική επιφάνεια. Παροτρύνει
διαφορετικές και πρωτότυπες απαντήσεις καθώς οι άνθρωποι διαφέρουν, αλλά
μπορεί κάποιος να είναι επίσης διαφορετικός επειδή βρίσκεται σε διαφορετικό
στάδιο της ζωής του. Η παρατήρηση της αντανάκλασής μας, καθώς και η
παρατήρηση άλλων ανθρώπων, μας δίνει μοναδικές πληροφορίες για το ποιοι
είμαστε και πού βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή – χαμογελαστοί ή σκεπτικοί,
ανάμεσα σε άλλους ή δίπλα σε αυτούς. Ο συντονιστής δίνει την οδηγία: «Χωριστείτε
σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι θα λάβει ένα φύλλο εργασίας που ονομάζεται “τέλειος
καθρέφτης”. Διαβάστε την ιστορία και συζητήστε σχετικά με αυτή, τι σας θυμίζει
αλλά και τι συναισθήματα σας προκαλεί».
Οδηγίες:
Τα ζευγάρια δουλεύουν για 10 λεπτά. Έπειτα, ο συντονιστής δίνει την επόμενη
οδηγία: «τώρα αφήστε κάθε συμμετέχοντα σε κάθε ζευγάρι να σκεφτεί και να
μοιραστεί ένα εσωτερικό ποιοτικό χαρακτηριστικό που έχει το οποίο δεν θα ήταν
ορατό στον καθρέφτη και, στη συνέχεια, ένα χαρακτηριστικό που σύμφωνα με τον
ίδιο έχει το ζευγάρι του, το οποίο δεν είναι ορατό με την πρώτη ματιά. Έτσι, το
κάθε ζευγάρι θα μοιραστεί συνολικά 4 αόρατες ιδιότητες». Τα ζευγάρια δουλεύουν
για άλλα 5 λεπτά. Προαιρετικά 2 ή 3 ζευγάρια κατονομάζουν τις παραπάνω
ιδιότητες.
Συζήτηση και σύνοψη:
Ο συντονιστής διερευνά τα συναισθήματα που προκάλεσε η άσκηση και τα
συνοψίζει. Εμβαθύνει στη γνώση των συμμετεχόντων σχετικά με το γεγονός ότι η
επαφή με τον εσωτερικό κόσμο ενός ατόμου (του δικού του ή του άλλου) μπορεί να
προκαλέσει πολύ έντονα συναισθήματα. Η επικοινωνία συνδέεται επίσης με τέτοια
συναισθήματα, ειδικά όταν είναι μεταξύ ανθρώπων που είναι σημαντικοί ο ένας για
τον άλλον. Η επικοινωνία είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από αυτό που φαίνεται
στην επιφάνεια ή από μια απλή λειτουργία ενημέρωσης δύο ανθρώπων με μια
επιδέξια διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων. Πρόκειται για αλληλεπίδραση,
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
για τρόπο συμπεριφοράς ξανά απέναντι στον εαυτό σας αλλά και στους άλλους. Ο
συντονιστής εστιάζει ιδιαίτερα στις ιδιότητες που μοιράστηκαν από κοινού τα
ζευγάρια αλλά και την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη για μια τέτοια
προσέγγιση.
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Π3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Ανάπτυξη Κοινωνικών Ικανοτήτων (Διαχείριση Σχέσεων)

Φύλλο εργασίας «Ο καθρέφτης»
Πριν από πολλά χρόνια, ζούσε η αυθεντία στους καθρέφτες. Επέλεγε μόνο το
καλύτερο γυαλί για τους καθρέφτες του χωρίς κηλίδες, ρωγμές ή χτυπήματα.
Αγόρασε ασήμι της καλύτερης ποιότητας για να καλύψει το γυαλί και το
τοποθέτησε με τόσο έξυπνο τρόπο ώστε οι καθρέφτες να μη μαυρίσουν ποτέ.
Επιπλέον, ήθελε οι καθρέφτες του να είναι τόσο ακριβείς που όταν κάποιος
αντίκριζε μια αντανάκλαση σε αυτούς, να αναρωτιέται αν είναι η εικόνα ή ο ίδιος ο
άνθρωπος.
Μετά από πολλά χρόνια εργασίας, ο άντρας έγινε γνωστός ως ο εξπέρ που φτιάχνει
τους πιο ακριβείς καθρέφτες. Σταδιακά όμως παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε
καλά – οι άνθρωποι που αγόραζαν έναν καθρέφτη φαίνονταν να φεύγουν από το
κατάστημα λιγότερο χαρούμενοι από ό,τι όταν μπήκαν. Κάποιοι έμοιαζαν ακόμη
και λυπημένοι όταν αντίκριζαν την αντανάκλασή τους στον καθρέφτη. Άλλοι ακόμα,
λίγες μέρες μετά την αγορά του καθρέφτη, το κάλυπταν με ένα μαντήλι ή πέπλο.
Ο εξπέρ τότε σκέφτηκε το έργο της ζωής του και την ικανοποίηση που είχε λάβει
από την κατασκευή των καθρεφτών. Κάτι όμως δεν ήταν αρκετό. Υπήρχε κάτι
περισσότερο από το τέλειο γυαλί και το ασημένιο πλαίσιο. Τότε θυμήθηκε πως
όταν παρατηρούσε τους ανθρώπους στο μαγαζί του, έβλεπε πολλά περισσότερα
από τα φυσικά χαρακτηριστικά τους – έβλεπε κάποιο φως, λάμψη ή ομορφιά που
φαινόταν όμως να εξαφανίζεται στον καθρέφτη. Άρχισε τότε να πλάθει στο μυαλό
του τη δημιουργία ενός καθρέφτη που να αντικατοπτρίζει όχι μόνο τα φυσικά
χαρακτηριστικά των ανθρώπων αλλά και τη λάμψη που τους συνόδευε. Ο εξπέρ
άρχισε να μελετά την ολογραφική φωτογραφία και πώς η ακτίνα λέιζερ μπορεί να
τροποποιήσει την εικόνα. Τέλος, συνειδητοποίησε ότι οι κρύσταλλοι στο
ανθρώπινο μάτι ήταν παρόμοιοι με έναν ανεστραμμένο καθρέφτη και αντί να
αντανακλούν την πραγματική εικόνα, το μάτι διεισδύει με κάποιο τρόπο στον
εσωτερικό κόσμο και το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η ομορφιά ενός ατόμου δεν αντανακλάται στον καθρέφτη, αλλά στα μάτια εκείνου
που τον κοιτάζει. Από εκείνη τη στιγμή ο εξπέρ πούλησε τους καθρέφτες του με τα
εξής λόγια: «κοιταχτείτε στον καθρέφτη, αλλά πρώτα κοιτάξτε στα μάτια των
ανθρώπων».
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Όνομα δραστηριότητας: Καρέκλες
Mέθοδοι: Δομημένη άσκηση, συζήτηση
Διάρκεια: 30 λεπτά
Υλικό: Για το διαμεσολαβητή: περισσότερες καρέκλες στο χώρο
Για τους συμμετέχοντες: οδηγίες για κάθε συμμετέχοντα
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Ο συντονιστής προετοιμάζει τρεις τύπους οδηγιών γραμμένες σε μικρά φύλλα
χαρτιού. Έπειτα, δίνει οδηγίες σε κάθε συμμετέχοντα (α, β ή γ). Οι παραλλαγές
κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των συμμετεχόντων. Ο συντονιστής τους
καθοδηγεί να μην δείξουν ο ένας στον άλλο την οδηγία. Ζητά από όλους να
συμμετάσχουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν λάβει.
Οδηγίες:
Οι συμμετέχοντες δουλεύουν πάνω στην εργασία τους για 10 λεπτά. Ο συντονιστής
παρεμβαίνει μόνο όταν η άσκηση κινδυνεύει να τερματιστεί νωρίτερα. Μετά το
τέλος των 10 λεπτών, οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται στη μεγάλη ομάδα για
συζήτηση.
Συζήτηση και σύνοψη:
Η συζήτηση περιλαμβάνει τις ερωτήσεις: Ακολουθήσατε τις οδηγίες; Πώς
κοινωνικοποιηθήκατε με άτομα που ήθελαν να κάνουν την εργασία με διαφορετικό
τρόπο; Συζητήσατε, συνεργαστήκατε μαζί τους; Αν υπήρξε κάποια αντιπαράθεση,
πώς το αντιμετωπίσατε; Ο συντονιστής συνοψίζει τα αποτελέσματα και τα συνδέει
με την έννοια της σύγκρουσης, καθώς και τους λόγους που την προκαλούν.
Παραρτήματα, Ιστοσελίδες, Βίντεο, Εικόνες, περαιτέρω υλικό:
A οδηγία: τοποθετείστε όλες τις καρέκλες του δωματίου σε κύκλο (10 λεπτά)
B οδηγία: τοποθετείστε όλες τις καρέκλες δίπλα στην πόρτα (10 λεπτά)
Γ οδηγία: τοποθετείστε όλες τις καρέκλες δίπλα στο παράθυρο (10 λεπτά)
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Όνομα δραστηριότητας: Τι χρειάζομαι σε κατάσταση σύγκρουσης
Mέθοδοι: Καταιγισμός ιδεών, ανταλλαγή απόψεων, αυτό-στοχασμός, συζήτηση
Διάρκεια: 35 λεπτά
Υλικό: Πίνακας παρουσιάσεων, μαρκαδόροι
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-16
Εισαγωγή:
Ο συντονιστής εισάγει το θέμα πως μία από τις σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες
είναι η ικανότητα ενός ατόμου να επιλύει καταστάσεις σύγκρουσης. Ενθαρρύνει
κάθε συμμετέχοντα να σκεφτεί μια πρόσφατη κατάσταση σύγκρουσης και να τη
μοιραστεί χωρίς να αναφέρονται ονόματα εκτός αν ο συμμετέχων το επιθυμεί. Εάν
πάλι αφορά άλλον συμμετέχοντα στην ομάδα, θα πρέπει πρώτα να γίνει με κοινή
συμφωνία.
Οδηγίες:
Επιλέγεται ένας ομιλητής, ο οποίος διηγείται μια κατάσταση σύγκρουσης –
συμμετέχοντες, αιτία, χαρακτηριστικά σύγκρουσης, τυχόν ανισότητα στο συμβάν
(για παράδειγμα αν κάποιος είναι πληγωμένος, προσβεβλημένος κ.λπ.). Οι
συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση
ώστε να την αποσαφηνίσουν καλύτερα. Μετά από λίγα λεπτά αυτο-στοχασμού από
όλους τους συμμετέχοντες, μοιράζονται το πώς αισθάνονται και τι σκέφτονται
σχετικά με τη σύγκρουση. Στο επόμενο στάδιο της άσκησης, κάθε συμμετέχων
πρέπει να ολοκληρώσει την πρόταση χρησιμοποιώντας τρία συναισθήματα. (Ο
συντονιστής μπορεί να γράψει μια λίστα συναισθημάτων στον πίνακα για να
βοηθήσει τους συμμετέχοντες) «Όταν είμαι ....., χρειάζομαι .......». Καταγράφονται έτσι
όλα στον χαρτοπίνακα. Τα επαναλαμβανόμενα συναισθήματα υποδεικνύονται με
τον αριθμό των σημαδιών δίπλα σε αυτά. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια
διαδικασία, αλλά σχετικά με το ρόλο της άλλης πλευράς στη σύγκρουση. Συγκρίνετε
τα δύο φύλλα από τον πίνακα.
Συζήτηση και σύνοψη:
Με τη βοήθεια του συντονιστή οι συμμετέχοντες συγκρίνουν τις ιδέες τους,
βρίσκουν τις ομοιότητες και συζητούν τις διαφορές. Ο συντονιστής συνοψίζει τις
ομοιότητες. Επιπλέον, καθοδηγεί τη συζήτηση για την εστίαση στους γενικούς
κανόνες της επίλυσης μιας κατάστασης σύγκρουσης.
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Όνομα δραστηριότητας: Γήινοι και Εξωγήινοι
Mέθοδοι: Δραματοποίηση, συζήτηση
Διάρκεια: 45 λεπτά
Υλικό: Οδηγίες για τις δύο ομάδες, χαρτί, χάρακες, ψαλίδια, εργαλεία για τους
εξωγήινους (ο συντονιστής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε διαθέσιμα υλικά). Δύο
ξεχωριστά δωμάτια, ένα από αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να
πραγματοποιηθεί η δραματοποίηση.
Αριθμός συμμετεχόντων: 12-24
Εισαγωγή:
Στόχος της άσκησης είναι η συζήτηση σχετικά με την επικοινωνία δια μέσου
ομάδων, πολιτισμών και κοινωνικών διαφορών την προέλευση των μεθόδων
σύγκρουσης και επίλυσης αλλά και των διαφορετικών τρόπων επίλυσης
συγκρούσεων.
Οδηγίες:
Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι οι Γήινοι και η
άλλη οι Εξωγήινοι.
Ο συντονιστής χωρίζει τις ομάδες σε ξεχωριστά δωμάτια και τους δίνει τις οδηγίες.
Έχουν 10 λεπτά για να απομνημονεύσουν τα χαρακτηριστικά της ομάδας τους και
να σκεφτούν μια στρατηγική για την ολοκλήρωση της εργασίας. Στη συνέχεια, οι
Γήινοι πετούν στον πλανήτη των Εξωγήινων. Οι συμμετέχοντες έχουν 15 λεπτά για
να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Συζήτηση και σύνοψη:
Μετά τη δραματοποίηση ο συντονιστής ξεκινάει μια συζήτηση σχετικά με το: πώς
αντιδρούμε απέναντι στις πολιτισμικές διαφορές; Πώς νιώθουμε απέναντι στις
αντιδράσεις των άλλων; Ποιοι μηχανισμοί μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή ώστε
να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον; Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για την
προώθηση της επικοινωνίας; Υπήρξαν ενεργοί ακροατές και τι ανακάλυψαν σχετικά
με την άλλη ομάδα; Πώς αυτό τους βοήθησε.
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Οδηγίες για τους Γήινους:
Είστε ένας από τους Γήινους, οι οποίοι είναι αρχιτέκτονες και μαθηματικοί. Η
αποστολή τους είναι να βοηθήσουν τους Εξωγήινους να ανακάμψουν από έναν
σεισμό. Πρέπει να πάνε στον πλανήτη τους και να τους βοηθήσουν να
αναπτυχθούν. Γνωρίζουν ότι θα πάρουν χρήματα για αυτό και είναι πολύ
ενθουσιώδεις. Είναι ρεαλιστικοί, θέλουν τα πράγματα να συμβούν με τον τρόπο
τους και είναι λίγο ανυπόμονοι. Πιστεύουν ότι αυτό που δεν μπορεί να επιτευχθεί
με λέξεις, μπορεί να επιτευχθεί με φωνές. Διαθέτουν χαρτί, χάρακα και ψαλίδι και
μιλούν μεταξύ τους με περίπλοκους όρους. Οι Γήινοι δεν θέλουν να έχουν στενή
επαφή με άλλους ανθρώπους εκτός από τον κύκλο των φίλων τους.
Έχετε 10 λεπτά για να προετοιμαστείτε και μετά θα αναχωρήσετε για τον πλανήτη
των Εξωγήινων.

Οδηγίες για τους Εξωγήινους:
Είστε ένας από τους εξωγήινους. Πρόκειται για μια φυλή που ζει σε έναν πλανήτη
κοντά στη Γη. Μιλούν τη δική τους γλώσσα και αγαπούν το σκοτάδι. Είναι φιλικοί
και καλωσορίζουν όλους τους επισκέπτες με τον τελετουργικό χορό τους.
Χαιρετούν τους ανθρώπους αγγίζοντάς τους και τους αρέσει επίσης να αγγίζουν τα
πράγματα των άλλων. Αναστατώνονται γρήγορα και έπειτα αρχίζουν να κλαίνε. Δεν
τους αρέσει να υψώνουν τη φωνή τους και κλαίνε όταν ακούνε κάποιον να
φωνάζει. Όταν ένας από τους Εξωγήινους κλαίει, όλοι στη φυλή στεναχωριούνται
και αρχίζουν να κλαίνε. Επιπλέον, οι Εξωγήινοι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα –
μετά τον σεισμό η γη τους χωρίστηκε και ένα μεγάλο κενό τους χωρίζει από τα
παιδιά τους. Η αποστολή των Εξωγήινων είναι να εξηγήσουν στους Γήινους πως τα
παιδιά τους κινδυνεύουν. Οι Εξωγήινοι έχουν επίσης τα εργαλεία τους με τα οποία
επεξεργάζονται το φαγητό τους και δεν το δίνουν σε άλλους.
Έχετε 10 λεπτά για να προετοιμαστείτε και στη συνέχεια θα καταφτάσουν οι Γήινοι.
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