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Περίληψη: Για τη θεωρία του Rogers, που δίνει μεγάλη σημασία στην προσπάθεια του ατόμου για την
αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  του,  ο  Patterson (1980,  σ.513)  γράφει:  «Τα  αποτελέσματα  της
συμβουλευτικής (θεραπείας) περιλαμβάνουν την αυτοκατεύθυνση.  To άτομο θεωρείται ελεύθερο και
ικανό να κάνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις. Η υπόθεση είναι πως το άτομο έχει τη δυνατότητα
για  αλλαγές-υπόθεση  κοινή  σε  πολλές  άλλες  θεωρίες  συμβουλευτικής  και  ψυχοθεραπείας.  Η
ατομοκεντρική (Client-Centered) άποψη όμως προϋποθέτει ότι το άτομο είναι ικανό να αλλάξει με τη
δική του προσπάθεια και με τρόπους που το ίδιο εκλέγει, χωρίς την κατεύθυνση ή την επέμβαση του
συμβούλου (θεραπευτή)».

   Πρόκειται για αυτοκαθορισμό του ατόμου, θεμελιώδη έννοια στη θεωρία του Rogers, κύρια σημεία
της  οποίας  είναι  τα  ακόλουθα,   όπως  προκύπτουν  από  το  βασικό  σύγγραμμα  με  τίτλο:
«Σχεσιοδυναμική  Παιδαγωγική  του  Προσώπου»  του  ένθερμου  θιασώτη  της  θεωρίας  του  Rogers,
αείμνηστου Παιδαγωγού Αλέξανδρου Κοσμόπουλου και  από τη μελέτη της ίδιας της θεωρίας  του
Rogers.

Βασικά σημεία της θεωρίας του Rogers:

● Η ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στη συμβουλευτική διαδικασία είναι σημαντική για
την ανάπτυξη του ατόμου.

● Η ανάληψη ατομικής υπευθυνότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη του ατόμου.

● Η ανεξαρτησία και η ολοκλήρωση του ατόμου είναι βασική επιδίωξη της συμβουλευτικής.

●  Η  συμβουλευτική  σε  ατμόσφαιρα  ανοχής,  κατανόησης  και  ζεστασιάς  υποβοηθεί  την
ανάπτυξη του ατόμου.

●  Η  ανεκτικότητα  του  συμβούλου  εξυπηρετεί  την  έκφραση  των  σκέψεων  και  των
συναισθημάτων του ατόμου.

   Λέξεις-κλειδιά: ατομοκεντρική θεωρία, αυτοκατεύθυνση, αυτοκαθορισμός, συμβουλευτική
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Summary:  The basic meaning of Roger's theory is self-direction. Each person must be free to decide
about himself and make his own choices,  without the intervention of the counsellor.

Professor Alexander Kosmopoulos was the warm devotee of Roger's theory. Ιn his basic literary work:
"   Relation dynamics  Pedagogy concerning the Person " he gives  and analyses  the most important
elements of Roger's theory in some of which we will refer to  the following lines:

●  Α Person's  energetic  participation  in  the counselling proceeding  is  very  important to his
development.

●  Persons who undertake individual responsibilities help their development.

● The basic pursuit of counselling is the  Person's independence and integration .

● Counselling taking place in an environment (atmosphere) of tolerance, understanding and warming
helps a person's development.

●  Counsellor's  tolerance helps the person's expression of his thoughts and feelings. 

Another very important contribution upon the Rogerian lines in counselling is also Professor Manos'
one and  Professor Brouzos' as well.

Key words: client -centered theory, self-direction, self-determination, counselling  

   Για τη θεωρία του Rogers, που δίνει μεγάλη σημασία στην προσπάθεια του ατόμου

για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων   του,  ο  Patterson (1980,  s.513)  γράφει:

«Τα  αποτελέσματα  της  συμβουλευτικής  (θεραπείας)  περιλαμβάνουν  την

αυτοκατεύθυνση. Το άτομο θεωρείται ελεύθερο και ικανό να κάνει επιλογές και να

παίρνει αποφάσεις. Η υπόθεση είναι πως το άτομο έχει τη δυνατότητα για αλλαγές-

υπόθεση  κοινή  σε  πολλές  άλλες  θεωρίες  συμβουλευτικής  και  ψυχοθεραπείας.  Η

ατομοκεντρική (Client-Centered) άποψη όμως,  προϋποθέτει ότι το άτομο είναι ικανό

να αλλάξει με τη δική του προσπάθεια και με τρόπους που το ίδιο εκλέγει, χωρίς την

κατεύθυνση ή την επέμβαση του συμβούλου (θεραπευτή)».      

   Πρόκειται  για  αυτοκαθορισμό  του  ατόμου,  θεμελιώδη  έννοια  στη  θεωρία  του

Rogers,  κύρια  σημεία  της  οποίας  είναι  τα  ακόλουθα,   όπως  προκύπτουν  από  το
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βασικό  σύγγραμμα  με  τίτλο:  «Σχεσιοδυναμική  Παιδαγωγική  του  Προσώπου»  του

ένθερμου θιασώτη της  θεωρίας  του  Rogers,  αείμνηστου Παιδαγωγού Αλέξανδρου

Κοσμόπουλου και από τη μελέτη της ίδιας της θεωρίας του Rogers.

Βασικά σημεία της θεωρίας του Rogers:

1) Η  ενεργητική  συμμετοχή  του  ατόμου  στη  συμβουλευτική  διαδικασία

είναι σημαντική για την ανάπτυξη του ατόμου.

Όπως στη μαθησιακή διαδικασία,  έτσι και στη συμβουλευτική διαδικασία, η

ενεργητική συμμετοχή του ατόμου το δραστηριοποιεί, αποδεσμεύει δυνάμεις

κι έτσι υποβοηθείται η ανάπτυξη του ατόμου.

2) Η  ανάληψη  ατομικής  υπευθυνότητας  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  του

ατόμου.

Όπως η ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στη συμβουλευτική διαδικασία,

έτσι και η ανάληψη υπευθυνότητας απ΄αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξή του. Η

συνολική  εξελικτική  ανάπτυξη  του  ατόμου,  που  είναι  βασικό  κριτήριο

άσκησης  σωστής  συμβουλευτικής  και  αγωγής  γενικότερα,  οδηγεί  σε

ολοκληρωμένες  και  υπεύθυνες  προσωπικότητες,  προσωπικότητες  που

διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά ανταποκρίνονται και στις υποχρεώσεις

τους.

3) Η ανεξαρτησία και η ολοκλήρωση του ατόμου είναι βασική επιδίωξη της

συμβουλευτικής.

Με την ενεργητική συμμετοχή του ατόμου στη συμβουλευτική διαδικασία, με

τη  σταδιακή  του  αποδέσμευση  και  την  ανάληψη  υπευθυνοτήτων  στην

εξελικτική πορεία, το άτομο οδηγείται σιγά-σιγά, σταδιακά, στην ανεξαρτησία

κα την ολοκλήρωσή του, που είναι και ο τελικός σκοπός της συμβουλευτικής,

αλλά και της αγωγής γενικότερα.

ISSN 1790-8574 3



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12  Οκτωβρίου 2014

4) Η  συμβουλευτική  σε  ατμόσφαιρα  ανοχής,  κατανόησης  και  ζεστασιάς

υποβοηθά την ανάπτυξη του ατόμου.

Ο  Fletcher,  μεταφέροντας  μία άποψη του  Rogers από το βιβλίο  του “  On

becoming a person”, γράφει: ¨ « Αν μπορώ να προβλέψω ένα συγκεκριμένο

τύπο  σχέσης,  το  άλλο  άτομο  θα  ανακαλύψει  μόνο  του  τη  δυνατότητα  να

χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για ανάπτυξη και αλλαγή και σαν συνέπεια θα

έρθει  η  προσωπική  του  ανάπτυξη»  (Fletcher,  1980,  s.45).  Τέτοια  σχέση

υπονοεί ατμόσφαιρα ανοχής, κατανόησης και ζεστασιάς.

5) Η ανεκτικότητα του συμβούλου εξυπηρετεί την έκφραση των σκέψεων

και των συναισθημάτων του ατόμου.

Η ανεκτικότητα,  αλλά και  άλλα γνωρίσματα του  συμβούλου,  όπως:  βαθιά

κατανόηση, θερμή σχέση, γνησιότητα στις σχέσεις, δυνατότητα για ακρόαση,

για αποδοχή και εμπιστοσύνη, εξυπηρετούν την έκφραση των σκέψεων και

των συναισθημάτων του ατόμου..

Φαίνεται  καθαρά πως η προσέγγιση του  Rogers είναι ατομοκεντρική. Ίσως

χρειάζεται  η  συμμετοχή  του  συμβούλου  να  είναι  πιο  ενεργητική,  για  να

διευκολυνθεί η ανάπτυξη του ατόμου, να λυθούν τα προβλήματά του και να

προετοιμαστεί για το μέλλον.

   Σε όποιο βαθμό κι αν δεχθούμε τις απόψεις του Rogers είναι αναγκαίο να υπάρξουν

κάποιες  προϋποθέσεις  σωστής  άσκησης  της  Συμβουλευτικής,  οι  οποίες  και

ακολουθούν ως δική μας συμμετοχή στο θέμα της Συμβουλευτικής:     

Την  άποψη  του  Blocher,  διαμορφωτή  της  εξελικτικής  προσέγγισης  στη

συμβουλευτική, ότι η ανάπτυξη του ατόμου σε όλες τις περιοχές (σωματική, νοητική,

συναισθηματική, κοινωνική)  δημιουργεί προβλήματα και η προσαρμογή του ατόμου

κατά τη διάρκεια των εξελικτικών σταδίων αποτελεί σοβαρή πρόκληση της ζωής»

(Downing, 1977,σ.110) υιοθέτησε ο Κ. Μάνος, ο οποίος, διαμορφώνοντας τον ορισμό

της συμβουλευτικής, τον οποίο αποδεχόμαστε, γράφει:
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« Η συμβουλευτική είναι λειτουργία

με την οποία επιδιώκεται :

να δημιουργηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης

οι απαραίτητες προϋποθέσεις

της υλικοτεχνικής υποδομής και των ανθρώπινων σχέσεων,

που θα επιτρέψουν στον ψυχοπαιδαγωγό σύμβουλο να βοηθήσει, 

σε ατμόσφαιρα αμοιβαίας εκτίμησης και αλληλοκατανόησης,

τα άτομα της παιδικής, εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας,

να αντιμετωπίσουν θετικά τα θέματα και τα προβλήματα,

που απορρέουν, εξελικτικά, από

τη σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

Τελικός σκοπός είναι να καταστούν τα άτομα

Ολοκληρωμένες, ελεύθερες και υπεύθυνες προσωπικότητες, 

με το να χρησιμοποιούν τις  δυνατότητές τους

για αλλαγή συμπεριφοράς και λήψη σωστών αποφάσεων,

για το καλό τους και το καλό της κοινωνίας, στην οποία ζουν».

                                                                           (Μάνος, 1997, σ.22)

1) Για καλύτερη άσκηση της συμβουλευτικής επιδιώκεται η δημιουργία των

απαραίτητων προϋποθέσεων υλικοτεχνικής υποδομής.

Εμείς πιστεύουμε πως οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, με την ψυχο-παιδαγωγική κατάρτιση που παίρνουν στις Σχολές

και  στα  Τμήματα  που  προετοιμάζουν  εκπαιδευτικούς,  αλλά  και  με  τα

μαθήματα  συμβουλευτικής  που  έχουν  παρακολουθήσει,  είναι  σε  θέση  να

ασκήσουν συμβουλευτική και να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερο ή μικρότερο
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βαθμό επιτυχίας τα περισσότερα προβλήματα των μαθητών τους μέσα στην

τάξη. 

Κάποιος όμως εκπαιδευτικός που είναι καλύτερα καταρτισμένος στα θέματα

συμβουλευτικής  (ίσως  και  με  μεταπτυχιακές  σπουδές)  από  τους

εκπαιδευτικούς  ενός  συγκεκριμένου  σχολείου,  μπορεί  να  αναλάβει  την

αντιμετώπιση των σοβαρότερων προβλημάτων των μαθητών του σχολείου.

Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός αυτός είναι ανάγκη να έχει έναν

χώρο (ένα γραφείο), όπου θα αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα που

έχουν οι μαθητές, εκτός εάν αυτά τα προβλήματα είναι τόσο έντονα, ώστε να

χρειαστεί να παραπέμψει γι’ αυτά σε πιο ειδικούς για την επίλυσή τους.

           Στον χώρο (γραφείο συμβουλευτικής) θα συγκεντρώσει:

- Στοιχεία για μαθητές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για συμβουλευτική, λόγω

της  σοβαρότητας  των  προβλημάτων  τους  και  που  θα  είναι  εμπιστευτικά

(δελτίο μαθητή)

- Κριτήρια  (τεστ)  διαφόρων  ειδών  (επαγγελματικού  προσανατολισμού,

νοημοσύνης,  συναισθηματικής  ισορροπίας,  προσωπικότητας  κ.λ.π.)  για

επιστημονική άσκηση συμβουλευτικής.

- Η/Υ και όλα τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

- Ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για καλύτερη άσκηση συμβουλευτικής.

 Στον χώρο (γραφείο συμβουλευτικής) θα δέχεται:

- Τους μαθητές που επιθυμούν να τον συμβουλευτούν.

- Τους γονείς που επιθυμούν να τον συμβουλευτούν.

- Τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να συζητήσουν μαζί του διάφορα θέματα

που σχετίζονται με τη συμβουλευτική.
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2) Για  καλύτερη  άσκηση  συμβουλευτικής  επιδιώκεται  η  δημιουργία  των

απαραίτητων  ανθρώπινων  σχέσεων  που  θα  επιτρέψουν  στον

ψυχοπαιδαγωγό   σύμβουλο  να  βοηθήσει  σε  ατμόσφαιρα  αμοιβαίας

εκτίμησης και αλληλοκατανόησης τα άτομα της παιδικής, εφηβικής και

μετεφηβικής  ηλικίας  να  αντιμετωπίσουν  θετικά  τα  θέματα  και  τα

προβλήματα  που  απορρέουν  εξελικτικά  από  τη  σωματική,  νοητική,

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους. 

Για τη δημιουργία ατμόσφαιρας αμοιβαίας εκτίμησης και αλληλοκατανόησης

προσφέρεται  περισσότερο  η  ατομοκεντρική  θεωρία  του  Rogers,  που

προβλέπει  ενεργητική  συμμετοχή  του  ατόμου  στη  συμβουλευτική  και

διδακτική διαδικασία, ανάληψη ατομικής υπευθυνότητας , ανοχή, κατανόηση,

ζεστασιά και ανεκτικότητα του συμβούλου εκπαιδευτικού. 

Γράφει  ο  Μπρούζος,  (1999,  σ.26):  «Σύμφωνα  με  τις  βασικές  αρχές  της

συμβουλευτικής, ο εκπαιδευτικός επιβάλλεται να αντιμετωπίζει τα παιδιά με

γνησιότητα,  εκτίμηση και  εμπιστοσύνη,  να ακούει  με  υπομονή,  αγάπη και

κατανόηση και να επιδιώκει να αντιληφθεί κάθε πρόβλημά τους, είτε σχολικό

είτε  εξωσχολικό,  να το προσεγγίζει  και  να προσπαθεί  μαζί  με  τον μαθητή

μέσα  από  τον  διάλογο  να  βρίσκουν  μια  βιώσιμη  λύση  χωρίς  νικητές  και

ηττημένους. Οφείλει επίσης, να βοηθάει τα παιδιά σε κάθε προσπάθεια που

έχει  σχέση  με  τη  σχολική  σταδιοδρομία  και  τον  επαγγελματικό

προσανατολισμό».  Και  αλλού  γράφει  ότι  χρειάζεται  «προσεκτική  και

ενεργητική  ακρόαση,  σε  ένα  κλίμα  ζεστασιάς,  ασφάλειας,  εκτίμησης,

αναγνώρισης και γνησιότητας» (Μπρούζος 1999, σ.102).

Η ενεργητική ακρόαση «δεν περιορίζεται στο λεκτικό επίπεδο επικοινωνίας,

αλλά επεκτείνεται  παράλληλα και στα μη λεκτικά μηνύματα (στη γλώσσα του

σώματος),  τα οποία συμπληρώνουν ή έρχονται  σε αντίθεση με τα λεκτικά.

Αποτελεί  μία μορφή γνήσιας επικοινωνίας,  μέσω της οποίας επιδιώκεται  η

διαλεύκανση των συναισθημάτων του συμβουλευόμενου» (Μπρούζος 1999,

σ.205). Για δημιουργία των απαραίτητων ανθρώπινων σχέσεων προσφέρεται
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επίσης η εκλεκτική θεωρία για την οποία ως καλύτερα στοιχεία θεωρούνται: η

βαθιά κατανόηση, ο σεβασμός του ατόμου, η ζεστασιά και η γνησιότητα στις

σχέσεις.

Αλλά και η υπερβατική προσέγγιση απαιτεί τα άτομα να γίνουν πιο έμπειρα

στις ανθρώπινες σχέσεις.

Δημιουργία  απαραίτητων  ανθρώπινων  σχέσεων  επιτυγχάνεται  και  όταν  ο

εκπαιδευτικός  ως  σύμβουλος  συγκεντρώνει  τις  παρακάτω  ιδιότητες

(Μάνος, 1997, σ.128-129):

► «Εμπάθεια» ή καλύτερα ενσυναίσθηση

   Η  ενσυναίσθηση  αναφέρεται  στη  δυνατότητα  του  συμβούλου  να

διαισθάνεται  (διαπερνά)  τον  εσωτερικό  κόσμο  του  συμβουλευόμενου,

σημαίνει  συμφωνία  αισθημάτων,  αλλά  και  δυνατότητα  του  συμβούλου  να

κρατάει χωριστά τα αισθήματά του από εκείνα του συμβουλευόμενου.

► Συμμετοχή

   Η ενσυναίσθηση με την παραπάνω έννοια παρέχει τη δυνατότητα εμπλοκής

(συμμετοχής)  του  συμβούλου  στις  προβληματικές  καταστάσεις  του

συμβουλευόμενου.  Η  υποκειμενική  όμως  αυτή  εμπλοκή  πρέπει  να

συνοδεύεται κι από την επιστημονική αντικειμενικότητα.

►  Αποδοχή

Η αποδοχή  έχει  την  έννοια  της  αποδοχής  διαφόρων ρόλων,  αλλά  και  της

αποδοχής των ατόμων, στα οποία ασκείται συμβουλευτική.

► Ακρόαση

   Η αποτελεσματικότητα του συμβούλου εξαρτάται και από τη δυνατότητά

του να μιλάει λιγότερο και περισσότερο να ακούει τον συμβουλευόμενο.
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  Με την ακρόαση ο σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να καταστεί μέτοχος των

αισθημάτων, των ιδεών και εκφράσεων του συμβουλευόμενου και να φτάσει

σε συμπεράσματα με σκοπό να τον βοηθήσει. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα της

ακρόασης είναι πως ο συμβουλευόμενος διαβεβαιώνεται ότι δεν είναι μόνος

του,  αλλά  έχει  κάποιον  που  τον  ακούει  προσεκτικά  κι  είναι  έτοιμος  να

συνεργαστεί  μαζί  του  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  τον

απασχολούν.

► Ενθάρρυνση

   Η  ενθάρρυνση  ή  υποβοήθηση  είναι  σημαντικό  στοιχείο  της

συμβουλευτικής.       Η  ενθάρρυνση  που  μπορεί  να  δοθεί  με  διάφορους

τρόπους  (οικειότητα,  ευχάριστη  διάθεση,  αναγνώριση,  ανάθεση

πρωτοβουλιών) κρίνεται τελείως αναγκαία.

► Αυθορμητισμός

Ο αυθορμητισμός  του συμβούλου διευκολύνει τη δημιουργία της καλύτερης

ατμόσφαιρας για συμβουλευτική, που θα επιτρέψει την έναρξη της συζήτησης

για αντιμετώπιση των «προβληματικών καταστάσεων».

Αν, λοιπόν, δημιουργηθούν οι απαραίτητες ανθρώπινες σχέσεις, τότε έχουμε

τη δυνατότητα να ασκήσουμε σωστή συμβουλευτική και αγωγή γενικότερα με

αποτέλεσμα  τη  φυσιολογική  ανάπτυξη  των  παιδιών  και  των  εφήβων  στη

σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική περιοχή.

Τα  παραπάνω  υπονοούν  άμεση  συσχέτιση  της  συμβουλευτικής  με  την

εξελικτική ψυχολογία, γιατί η εξελικτική ψυχολογία μας δείχνει την πορεία

ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων και τα προβλήματα που φυσιολογικά
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παρουσιάζονται,  ενώ  η  συμβουλευτική  έρχεται  να  βοηθήσει  στην

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

 Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  στην  άσκηση  συμβουλευτικής  πρέπει  να

συμμετέχουν και οι γονείς, οι οποίοι είναι ανάγκη να ενημερώνονται από τους

εκπαιδευτικούς  ή  σε  σχολές  γονέων,  για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  των

προβλημάτων με τα παιδιά και τους εφήβους.

3) Τελικός σκοπός είναι να καταστούν τα άτομα ολοκληρωμένες, ελεύθερες

και υπεύθυνες προσωπικότητες, με το να χρησιμοποιούν τις δυνατότητές

τους  για  αλλαγή  συμπεριφοράς  και  λήψη σωστών  αποφάσεων,  για  το

καλό τους και το καλό της κοινωνίας στην οποία ζουν.            

Φαίνεται  από  τα  παραπάνω  πως  η  συμβουλευτική  σχετίζεται  άμεσα  και

εξυπηρετεί  τον  γενικό  σκοπό  της  αγωγής,  που  αποβλέπει,  επίσης,  στο  να

καταστούν τα άτομα ελεύθερες και υπεύθυνες προσωπικότητες.

Πρέπει να τονιστεί πως όχι μόνο στον σκοπό της αγωγής, αλλά και σε όλες τις

θεωρίες (προσεγγίσεις) της συμβουλευτικής γίνεται λόγος για ελευθερία και

υπευθυνότητα, που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Η

ελευθερία κινήσεων συνεπάγεται και υπευθυνότητα. Όσο πιο ελεύθερα είναι

τα άτομα,  τόσο πιο  υπεύθυνα  πρέπει  να ενεργούν.  Αυτό,   πρέπει  να γίνει

βίωμα των παιδιών και των εφήβων.           

Άτομα  τα  οποία  ενεργούν  ελεύθερα  και  υπεύθυνα  καθίστανται  τελικά

ολοκληρωμένες  προσωπικότητες  κι  έχουν  τη  δυνατότητα  πια  να  παίρνουν

σωστές αποφάσεις για το καλό τους και για το καλό της κοινωνίας στην οποία

ζουν.         
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