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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  



 Η επικοινωνία έχει ένα νευροβιολογικό υπόβαθρο (1). Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κατά τη διαδικασία της 
επικοινωνίας επιστρατεύει μία σειρά νοητικών διεργασιών, όπως τη χρήση της γλώσσας, τη μνήμη, την 
προσοχή, αλλά ταυτόχρονα εμπλέκει και άλλα σημεία του ανθρώπινου σώματος, όπως την ενεργοποίηση 
της ακοής, τις εκφράσεις του προσώπου, την κίνηση του σώματος, τον έλεγχο της αναπνοής, τον τόνο της 
φωνής. 

 Η επικοινωνία επηρεάζει και επηρεάζεται και από κοινωνικές παραμέτρους, όπως είναι για παράδειγμα το 
μικρο-σύστημα της οικογένειας και το μακρο-σύστημα της κοινωνίας. Η επικοινωνία προκύπτει ως 
αποτέλεσμα χρόνιων κοινωνικών διεργασιών και διαπνέει τις διάφορες κοινωνικές σχέσεις (2). 

 Το πλούσιο περιεχόμενό της επικοινωνίας προκύπτει από την ανάμειξη βιολογικών και κοινωνικών 
παραγόντων (3), αποδεικνύοντας την πολυπλοκότητά της. 

 Επικοινωνία είναι «η αποστολή μηνυμάτων / πληροφοριών από κάποιον, που νοείται ως πομπός προς κάποιον, 
που νοείται ως δέκτης και αντίστροφα, μέσω κοινού συστήματος σημάτων, συμβόλων ή τρόπων συμπεριφοράς» 
(4). 

 Δεξιότητες επικοινωνίας είναι «η ικανότητα να διαδρούμε με τους άλλους με τρόπο κατάλληλο και 
αποτελεσματικό» (5). 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ… 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ…  

Τα παρακάτω έξι βασικά στοιχεία κρίνονται ως κεντρικά στην έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων(6) :  

 μαθαίνονται,  

 αποτελούνται από συγκεκριμένες λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές,  

 προϋποθέτουν κατάλληλες δράσεις και αντιδράσεις,  

 μεγιστοποιούν τις διαθέσιμες ανταμοιβές από τους άλλους,  

 απαιτούν κατάλληλο χρόνο και έλεγχο συγκεκριμένων συμπεριφορών,  

 επηρεάζονται από τους επικρατούντες περιβαλλοντικούς παράγοντες. 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (5) 

 Πηγή: είναι ο αποστολέας του μηνύματος, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει το λόγο της επικοινωνίας και τι αποτέλεσμα επιδιώκει μέσω αυτής. 

 Μήνυμα: η πληροφορία που επικοινωνείται. 

 Κωδικοποίηση: διαδικασία κατά την οποία ο αποστολέας διαμορφώνει την πληροφορία με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατάλληλος για τους 

αποδέκτες ή τον αποδέκτη, στον οποίο απευθύνεται. Σε αυτό το στάδιο, είναι βασικό ο αποστολέας να γνωρίζει ποιο μήνυμα επιδιώκει να 

επικοινωνήσει και ποιοι είναι οι αποδέκτες. 

 Αποκωδικοποίηση: η διαδικασία κατά την οποία ο παραλήπτης του μηνύματος λαμβάνει και κατανοεί με ακρίβεια την πληροφορία, που 

μεταδίδεται. 

 Παραλήπτης: το κοινό, στο οποίο απευθύνεται το μήνυμα. 

 Ανατροφοδότηση: η διαδικασία που επιτρέπει στον αποστολέα να καταλάβει πόσο επιτυχημένη ήταν η μετάδοση της πληροφορίας. 

 Πλαίσιο: περιλαμβάνει τη σχέση, που έχει ο αποστολέας με το κοινό του, την κουλτούρα ή το ευρύτερο περιβάλλον. 

 Κανάλι: Αφορά τον τρόπο επικοινωνίας (δια ζώσης, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). 



«ΦΙΛΤΡΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (5) 

 Οπτική αντίληψη: τα άτομα αντιλαμβάνονται μία κατάσταση και διαμορφώνουν μία εικόνα, ανάλογα με το πού 
εστιάζουν την προσοχή τους.  

 Γλώσσα: Είναι δυνατόν να αποδίδεται ένα πολύ διαφορετικό νόημα στο μήνυμα που επικοινωνείται ανάλογα με τον 
τόνο και το ύφος του πομπού, αλλά και τον τόνο και το ύφος, που αποδίδει ο αποδέκτης σε αυτό, κατά τη λήψη του.  

 Εμπειρίες: Τα άτομα συγκρίνουν, απομνημονεύουν, νοηματοδοτούν και τελικά διαμορφώνουν πρότυπα / μοτίβα 
για τις διαφορετικές καταστάσεις. Οι εμπειρίες του παρελθόντος επηρεάζουν τις γνωσίες των ατόμων γύρω από 
οποιαδήποτε κοινωνική κατάσταση, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της μάθησης. 

 Προκαταλήψεις και στερεότυπα: προκύπτουν από την κουλτούρα των ατόμων, τις προσωπικές τους προτιμήσεις 
και εμπειρίες. Λαμβάνουν χώρα, όταν ένα ή παραπάνω χαρακτηριστικά αποδίδονται σε κάποιο άτομο ή ομάδα 
ατόμων και υπεργενικεύονται με στόχο να εξαχθεί ένα γρήγορο συμπέρασμα (γνωσιακή συντόμευση) για το άτομο 
ή την ομάδα αυτή. Τα στερεότυπα οδηγούν στην κοινωνική κατηγοριοποίηση, η οποία είναι ένας από τους λόγους 
ανάπτυξης συμπεριφορών προκατάληψης. Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα περιορίζουν τις πιθανότητες για 
αποτελεσματική επικοινωνία, γιατί η κατηγοριοποίηση περιορίζει την ατομικότητα. 

 Συναισθήματα: η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου σε μία δεδομένη στιγμή, αλλά και προς το άλλο 
πρόσωπο μπορούν να επηρεάσουν την επικοινωνία 

 Περιβάλλον: διαφορετική επικοινωνία απαιτείται σε διαφορετικά πλαίσια και περιβάλλοντα. 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Στην επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο αναγνωρίζεται ο λεκτικός και ο μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας.  

 Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τον τόνο της φωνής και τη γλώσσα του σώματος. 

  Ο τόνος αφορά την ένταση, το βαθμό και τον τύπο του συναισθήματος που επικοινωνείται, καθώς και σε ποια λέξη ή λέξεις δίνει 

έμφαση το άτομο κάθε φορά (5).  

 Η γλώσσα του σώματος συμπυκνώνει τις εκφράσεις του προσώπου, τον τρόπο που στεκόμαστε ή κινούμαστε, τις κινήσεις των 

χεριών, τη βλεμματική επαφή, το ρυθμό της αναπνοής, το κοκκίνισμα στο πρόσωπο ή τον τρόπο που καταπίνουμε ή βήχουμε, και 

τις νευρικές κινήσεις. Αναγνωρίζεται και η επικοινωνία μέσω σώματος όπως η χειραψία, η αγκαλιά ή το χτύπημα στην πλάτη (5).  

 Η λεκτική επικοινωνία αφορά τις λέξεις που επιλέγουμε για να αποτυπώσουμε τις ιδέες μας (6). Επίσης, σημασία έχει η σειρά με την 

οποία θα βάλουμε αυτές τις λέξεις και το κοινό στο οποίο επικοινωνούμε τις ιδέες μας. 

 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ι (7) 

  Μη λεκτική συμπεριφορά: περιλαμβάνει την κινησιολογία, τη φωνή (ένταση, συχνότητα, 
τραύλισμα, παύσεις κλπ.), τη φυσική επαφή μέσω του αγγίγματος, τα διαπροσωπικά όρια και 
αποστάσεις (proxemics), τα φυσικά χαρακτηριστικά των ατόμων (δέρμα, σώμα, μυρωδιά, 
ελκυστικότητα, αλλά και εμφάνιση, ρούχα κλπ.) και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (ο τόπος 
διεξαγωγής της επικοινωνίας). 

 Ερωτήσεις: Το άτομο μπορεί να θέσει μία σειρά ερωτήσεων (ανοιχτών, κλειστών). Οι ερωτήσεις 
είναι μία πρόσκληση σε απάντηση, μία πρόσκληση σε επικοινωνία. 

 Ενίσχυση: όταν μια συμπεριφορά ακολουθείται από μια συνέπεια και κατόπιν τούτου αυξάνονται 
οι πιθανότητες εκδήλωσής της, λέμε πως η συμπεριφορά ενισχύθηκε και καλούμε τη συνέπεια 
ενισχυτή (8). Το πρόσωπο, οι εκφράσεις, οι χειρονομίες, οι στάσεις, και γενικότερα ό,τι συνθέτει το 
τοπίο της μη λεκτικής επικοινωνίας μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τα μοτίβα επικοινωνίας.  

 Αντανάκλαση: Σχετίζεται με την προσπάθεια του ατόμου να αντιληφθεί μία σημαντική 
πληροφορία στα λεγόμενα του συνομιλητή και να την παρουσιάσει εκ νέου σε αυτόν. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΙ (7) 

 Επεξήγηση: Η κύρια λειτουργία της επεξήγησης σχετίζεται με τη διασφάλιση της μάθησης, τη διευκρίνιση 
των αμφισημιών, τη βοήθεια να μάθει κάποιος μία διαδικασία, τη μείωση του άγχους, την αλλαγή στάσεων 
και συμπεριφορών, την ενεργοποίηση, την προσωπική αυτονομία και την κατανόηση του άλλου σε επίπεδο 
σκέψεων, συναισθημάτων και κινήτρων. Οι ερμηνευτικές επεξηγήσεις απαντούν στην ερώτηση «τι». Οι 
περιγραφικές επεξηγήσεις απαντούν στην ερώτηση «πώς». Οι αιτιολογικές εξηγήσεις απαντούν στην 
ερώτηση «γιατί». 

 Αυτο-αποκάλυψη: Η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι αποκαλύπτουν με λεκτικό τρόπο τους εαυτούς 
τους σε άλλους. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των σχέσεων. Η αυτο-αποκάλυψη έχει χαρακτήρα 
συμμετρικό, δηλαδή οι άνθρωποι αυτο-αποκαλύπτονται στον ίδιο περίπου βαθμό. Προχωράει, καθώς 
χτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων.  

 Ενεργητική ακρόαση: συμβάλλει στη διαμόρφωση των σχέσεων, μέσα από τη γνωριμία και την κατανόηση 
του άλλου, τη συγκέντρωση πληροφοριών και την έκφραση συμπόνιας. Για να καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό, 
πρέπει να έχουμε επίγνωση της συμπεριφοράς, των συναισθημάτων και των συνηθειών μας. 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΙΙ (7) 

 Χιούμορ και γέλιο: Το χιούμορ και το γέλιο έχουν γνωστικές, συναισθηματικές, φυσιολογικές και κοινωνικές 
πτυχές. Το χιούμορ, είναι χρήσιμο για να συλλέξουμε πληροφορίες, δηλαδή για κοινωνική διερεύνηση, αλλά 
και για κοινωνική αποδοχή. Επίσης, στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι δείγμα συμπάθειας και δεσμού με τον 
άλλον, αλλά μπορεί να μετατραπεί και σε εργαλείο αντιπάθειας και επιθετικότητας. Παράλληλα, μπορεί να 
μετατραπεί σε εργαλείο για τη διαχείριση του άγχους ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, αλλά και για να «σπάσει ο 
πάγος» στα διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Το γέλιο θεωρείται ως κοινωνική δεξιότητα. Υπάρχουν διάφορα είδη 
γέλιου: το κοινωνικό, του χιούμορ, της αγνόησης, της υπεκφυγής, το απολογητικό, του άγχους, του 
χλευασμού, της χαράς. 

 

 Πειθώ: Για να επιτευχθεί η πειθώ, είναι σημαντικό ο ομιλητής να προσαρμόσει το μήνυμά του στο εκάστοτε 
κοινό. Έτσι, πρέπει να εντοπίσει πιθανά εμπόδια στην επικοινωνία του με το κοινό και στη συνέχεια να 
διαμορφώσει  

 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ  
ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (9) 

 Ελλιπής μάθηση αποτελεσματικής διάδρασης με τους άλλους, λόγω απουσίας κατάλληλου προτύπου 
συμπεριφοράς στο οικογενειακό περιβάλλον.  

 Κάποιοι άνθρωποι βιώνουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως η κατάθλιψη και η κοινωνική αγχώδης 
διαταραχή, τα οποία έχουν αντίκτυπο στις κοινωνικές δεξιότητες. 

 Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην έκπτωση των δεξιοτήτων 
επικοινωνίας, όπως τραυματικά ή στρεσσογόνα γεγονότα. 

 Το κοινωνικό περιβάλλον ενός ατόμου μπορεί να μεταβληθεί δραματικά και αυτό να επηρεάσει αρνητικά τις 
δεξιότητες επικοινωνίας. Η απώλεια δουλειάς ή κατοικίας, η φυλάκιση ή η μετακόμιση είναι μερικά 
παραδείγματα. 

 Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για να εξασκήσουν τις κοινωνικές 
δεξιότητες, γεγονός που συμβάλλει σε έναν περιορισμένο ρεπερτόριο δεξιοτήτων.  

 Ορισμένα άτομα μπορεί να έχουν κοινωνικοποιηθεί σε περιβάλλοντα, τα οποία χαρακτηρίζονται από ελλιπή 
ή ασυνεπή θετική ανατροφοδότηση. Η απουσία θετικών σχολίων, η υπερβολική κριτική και η λεκτική 
επιθετικότητα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην αυτοεκτίμηση, μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο κοινωνικό 
άγχος και να δυσχεράνουν την ανάπτυξη αποτελεσματικών κοινωνικών δεξιοτήτων. 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  

Τα άτομα με ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες:  

 είναι λιγότερο δημοφιλή μεταξύ των συνομηλίκων (10) 

 λιγότερο ικανοποιημένοι και επιτυχημένοι στις ρομαντικές τους σχέσεις συγκριτικά με τα άτομα που 
διαθέτουν καλύτερες δεξιότητες (11).  

 διατρέχουν κίνδυνο εκδήλωσης κατάθλιψης (12), κοινωνικούς άγχους (13), μοναξιάς (14) και αλκοολισμού 
(15). Περιστασιακά, τα ελλείμματα έχουν συνδεθεί με την ακαδημαϊκή ανεπάρκεια (16). 

 

*Φυσικά, η σχέση μεταξύ κοινωνικών και ψυχολογικών δυσκολιών και πτωχών κοινωνικών δεξιοτήτων είναι 
αμφίδρομη (17). Και τα δύο μπορούν να είναι είτε αίτιο είτε αποτέλεσμα. Σε περιπτώσεις, που οι κοινωνικές 
δεξιότητες εξηγούν άλλες δυσκολίες, η εκπαίδευση μπορεί να χρησιμεύσει και ως πρόληψη εκδήλωσης αυτών 
των διαταραχών. Σε περιπτώσεις που οι ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν το αποτέλεσμα άλλων 
ψυχολογικών ή κοινωνικών προβλημάτων, τότε η εκπαίδευση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία και να  
ενισχύσει την ευημερία του θεραπευόμενου.  

 



2. ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

• Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε με 
προσωπική έρευνα στις εξής  ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων: Pubmed, PsychArticles, PsychINFO, Google 
Scholar για τη χρονική περίοδο 2003 έως 2019.  
 

• Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των 
ακόλουθων όρων, στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα: 
«επικοινωνία» και «communication», «δεξιότητες 
επικοινωνίας» και «communication skills», «κοινωνικές 
δεξιότητες» και «social skills», «ομιλία» και «speech», 

«γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία» και «cognitive 
behavioural therapy». 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (7) 

 Στόχος της εκπαίδευσης στις κοινωνικές δεξιότητες είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας του 
θεραπευόμενου.  

 Ο στόχος αυτός εκπληρώνεται μέσα από την εκμάθηση τρόπων αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους. 

 Το άτομο που ενισχύεται θετικά από την αντίδραση των άλλων είναι πιο πιθανό να επαναλάβει τη συμπεριφορά του 
και στο μέλλον, κάνοντας χρήση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 

  Σταδιακά, τα άτομα εμπλέκονται σε κοινωνικές καταστάσεις, όπου η χρήση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι 
απαραίτητη, και έτσι τις αξιοποιούν όλο και περισσότερο. 

 Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση του ατόμου και προβλέπεται να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές του 
σχέσεις. 

 Βάσει του ΓΣ μοντέλου, υπάρχει σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ συναισθήματος, σκέψης και συμπεριφοράς. Οι 
δυσλειτουργικές σκέψεις και πεποιθήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δυσάρεστα συναισθήματα γύρω από την 
επικοινωνία και τελικά να έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή των φοβογόνων ερεθισμάτων και συνθηκών. 
Μολονότι η αποφυγή  μπορεί να ανακουφίζει το άτομο βραχυπρόθεσμα, έχει επιπτώσεις στην κοινωνική του 
κατάσταση και ψυχική του υγεία μακροπρόθεσμα.  

 Η ανάλυση της συμπεριφοράς, βάσει του μοντέλου SORC (Situation- Organism- Reaction- Consequences) και η 
ψυχοεκπαίδευση αποτελούν σημαντικά στάδια της θεραπείας (7).  Έπειτα, στόχος είναι ο εντοπισμός των 
δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και των διεργασιακών λαθών, καθώς και η διαχείριση και αναδόμησή τους.  



ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ  

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι (7) 
 

 Οι πεποιθήσεις για τον εαυτό  

«Το να είσαι ντροπαλός ή κοινωνικά άπειρος είναι ένα πολύ αρνητικό γνώρισμα» 

«Είμαι ελαττωματικός και απαράδεκτος στον πυρήνα μου» 

 

 Οι πεποιθήσεις γύρω από τους κινδύνους κοινωνικοποίησης 

«Η αξία μου ως άτομο εξαρτάται από το πόσο καλά αποδίδω κοινωνικά» 

«Κάθε κοινωνικό λάθος, που κάνω, θα έχει τρομερές άμεσες συνέπειες» 

 

 Οι πεποιθήσεις που αφορούν την ανάληψη ευθύνης για πράγματα που δεν είναι υπό τον έλεγχο του ατόμου  

 «Είμαι 100 τοις εκατό υπεύθυνος για το πόσο καλά πηγαίνει μια αλληλεπίδραση» 

«Είμαι 100 τοις εκατό υπεύθυνος για τις αντιδράσεις άλλων ανθρώπων προς εμένα» 

 

 

 



ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ  

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ (7) 

 Οι πεποιθήσεις για άλλους ανθρώπους 

«Όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν κοινωνικά» 

«Άλλα άτομα αξιολογούν συνεχώς πώς συμπεριφέρομαι κοινωνικά» 

 

 Οι πεποιθήσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης του ατόμου 

«Κάτι που αφορά την περιοχή, στην οποία διαμένω, κάνει πολύ δύσκολη την επίτευξη των κοινωνικών μου 
στόχων» (Για παράδειγμα, «Οι άνθρωποι στην πόλη μου είναι πολύ εχθρικοί» ή «Δεν υπάρχει κάποιο μέρος να 
συναντήσω άτομα στην πόλη μου»). 

«Κάτι σε εμένα κάνει πολύ δύσκολο να επιτύχω τους κοινωνικούς μου στόχους» (για παράδειγμα, «είμαι πολύ 
μεγάλος για να κάνω φίλους» ή «έχω άσχημο δέρμα. Κανείς δεν θα θέλει να κάνει παρέα μαζί μου»). 

«Είναι ακατάλληλο ή αναποτελεσματικό να κάνω ορισμένα πράγματα για να επιτύχω τους κοινωνικούς μου 
στόχους» (για παράδειγμα, «Δεν μπορώ απλώς να ξεκινήσω συνομιλίες με άτομα που δεν γνωρίζω. Ποιος το 
κάνει αυτό; Όλοι θα πιστεύουν ότι είμαι παράξενος»). 

 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ & ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ 

 Επειδή οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις είναι ανακριβείς, κρίνεται χρήσιμη η αναγνώριση των γνωσιακών 
διαστρεβλώσεων, η αμφισβήτηση και η αντικατάστασή τους με άλλες πιο λειτουργικές και ρεαλιστικές. 

Για παράδειγμα: «Όλοι έφυγαν νωρίς, επειδή είμαι τόσο βαρετός». (Προσωποποίηση) 

Εναλλακτική σκέψη: Θα χρειαζόταν να φύγουν για διάφορους λόγους που δεν είχαν καμία σχέση με εμένα, για 
παράδειγμα, ίσως ήταν κουρασμένοι ή έπρεπε να ξυπνήσουν νωρίς το επόμενο πρωί». 

 Τεχνικές της ενσυνειδητότητας (mindfulness) (18): Η κυρίαρχη ιδέα είναι η αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων 
σκέψεων και συναισθημάτων μέσω της αναγνώρισης και παρατήρησής τους, αλλά όχι της αλλαγής τους. 
Περιλαμβάνει την εστίαση της προσοχής στην παρούσα στιγμή και στην εμπειρία των σκέψεων, των 
συναισθημάτων και των σωματικών αισθήσεων χωρίς κριτική. Αντί ο θεραπευόμενος να εστιάζει στο άγχος, την 
νευρικότητα και τη ντροπή και να τα κρίνει ως φρικτά πράγματα που πρέπει να καταπολεμήσει με κάθε κόστος, του 
προτείνεται να αποδεχτεί αυτή την εμπειρία ως κάτι το οποίο θα εμφανίζεται μερικές φορές, αλλά δεν χρειάζεται να 
τον κυριεύσει. Ο θεραπευόμενος προοδευτικά μαθαίνει να βιώνει τις καταστάσεις από τη θέση του παρατηρητή. 
Αποδέχεται ότι το μυαλό γεννά σκέψεις που κάποιες φορές είναι έγκυρες και χρήσιμες και άλλες απλά ένας 
«διανοητικός θόρυβος».  

 Οι τεχνικές της αναδόμησης και της ενσυνειδητότητας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. 
Μερικές από τις δυσάρεστες σκέψεις και τα συναισθήματα ανταποκρίνονται καλύτερα σε μία λογική προσέγγισης 
επεξεργασίας, ενώ κάποιες άλλες αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά μέσω των δεξιοτήτων της 
ενσυνειδητότητας. 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (18) 

 Ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής μπορεί να μειώσει ένα σημαντικό μέρος του στρες και των αρνητικών 
συναισθημάτων σε καθημερινή βάση. Ένας τρόπος ζωής, που ευρύτερα προάγει την προσωπική ευημερία, 
περιλαμβάνει τη συχνή γυμναστική, τη συμμετοχή σε ευχάριστες για το άτομο δραστηριότητες, το χρόνο 
χαλάρωσης, τον επαρκή ύπνο, την καλή διατροφή κ.α.  

 Σε πιο ειδικές δεξιότητες διαχείρισης του άγχους, προτείνονται η αναγνώριση και αμφισβήτηση των 
σκέψεων που προκαλούν το δύσφορο συναίσθημα, η απόσπαση προσοχής, η εξάσκηση στην 
ενσυνειδητότητα, η διαφραγματική αναπνοή, η προοδευτική νευρομυϊκή χαλάρωση, η μουσική ή ένας 
ηχογραφημένος οδηγός χαλάρωσης, αλλά και η μετατροπή της ενέργειας που προκαλεί το άγχος σε κάτι 
χρήσιμο και παραγωγικό για το ίδιο το άτομο, όπως για παράδειγμα το καθάρισμα και η τακτοποίηση του 
σπιτιού. 

 Για τη διαχείριση της έντασης, που σχετίζεται με ένα επικείμενο κοινωνικό γεγονός, συχνά βοηθά η αποδοχή 
της έντασης και άλλων δυσάρεστων συναισθημάτων, η προετοιμασία του εαυτού με τις ανωτέρω τεχνικές 
και η εξάσκηση. Βοηθητικές είναι και οι τεχνικές, που αφορούν τη διαχείριση του άγχους τη στιγμή, που 
συμβαίνει η κοινωνική κατάσταση, όπως: η υιοθέτηση της συλλογιστικής ότι οι σκέψεις και τα 
συναισθήματα/ αισθήσεις είναι ακίνδυνα, έρχονται και φεύγουν, προσανατολισμός και εστίαση της προσοχής 
στην παρούσα στιγμή, διαφραγματική αναπνοή, συμμετοχή στη συζήτηση και επαναφορά της προσοχής σε 
αυτήν, όταν οι αγχωτικές σκέψεις και τα συνοδά συναισθήματα επανεμφανίζονται. 



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ/ 
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι (19)  

 Οι γνωσιακές τεχνικές, οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω, σίγουρα είναι ένα βοηθητικό εργαλείο, όμως οι 
εμπειρίες θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη, ώστε να γίνει η αναπλαισίωση στις δυσλειτουργικές γνωσίες, 

αλλά και η παραγωγή νέων πιο λειτουργικών σκέψεων και πεποιθήσεων. Το βέλτιστο αποτέλεσμα λοιπόν, θα 
επιτευχθεί με το συνδυασμό γνωσιακών και συμπεριφορικών τεχνικών.  

 Η ανατροφοδότηση, η οποία προκύπτει από τις εμπειρίες της ζωής, μπορεί να αλλάξει τις πεποιθήσεις, γιατί 
μέσω της μάθησης διαμορφώνονται συμπεράσματα διαφορετικά σχετικά με τις κοινωνικές επαφές σε σχέση 
με τις προϋπάρχουσες απόψεις του θεραπευόμενου.  

 Η απόκτηση διορθωτικών εμπειριών συμβάλλει και στην τροποποίηση των πεποιθήσεων, και συμβάλλει 
σημαντικά στο αίσθημα της αυτό-αποτελεσματικότητας.  

 Η αντιμετώπιση του φοβογόνου ερεθίσματος μέσα από συμπεριφορικά πειράματα και η επίτευξη του 
στόχου ενισχύει το αίσθημα της αυταξίας και την αυτοπεποίθηση του θεραπευόμενου.  



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ/ 
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ (19)  

 Να ληφθεί υπόψη και η απαλοιφή των συμπεριφορών ασφαλείας (π.χ. η χρήση αλκοόλ ή η ανάγκη του 
ατόμου να συνοδεύεται από ένα οικείο του πρόσωπο), οι οποίες μπορεί να συντελούν στη διατήρηση των 
φαύλων κύκλων των αποφυγών ή των δυσλειτουργικών συμπεριφορών ή / και πεποιθήσεων.  

  Η επιβράβευση λειτουργεί ενισχυτικά προς τη συμπεριφορά-στόχο, ενώ καλό είναι να υπενθυμίζεται στο 
θεραπευόμενο ότι και η μερική επίτευξη στόχου είναι επιτυχία, καθώς μαθαίνει να διαχειρίζεται και πιθανά 
εμπόδια ή να εντοπίζει σε ποια στοιχεία της δεξιότητας χρειάζεται περισσότερη ενδυνάμωση.  

 Θα πρέπει να έχει αποσαφηνιστεί, στο θεραπευόμενο ότι «η επανάληψη και η εξάσκηση σε τακτά χρονικά 
διαστήματα είναι πολύ σημαντικά, καθώς η μία διορθωτική εμπειρία δεν μπορεί να είναι αρκετή, ώστε το 
άτομο να καταφέρει να ξεπεράσει τη δυσκολία του. Η έλλειψη επαναληψιμότητας μπορεί να προκαλέσει 
παλινδρόμηση στην αρχική κατάσταση. 



ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (20) 

 ΣΤΑΔΙΟ 1:«Τι θέλω το κοινό μου να καταλάβει;», «Πώς μπορώ να σχεδιάσω την παρουσίασή μου, έτσι ώστε 
να μπορώ να επιτύχω τους στόχους;». Αφού καθοριστούν οι στόχοι, θα πρέπει η παρουσίαση να λαμβάνει 
υπόψη τις ανάγκες του κοινού και να καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον του. Το άτομο πρέπει να 
αναρωτηθεί «Πόσα ξέρουν ήδη για το θέμα;», «Μπορώ να συνδέσω το νέο υλικό με πράγματα που ήδη 
καταλαβαίνουν;» και «Πρέπει να «κερδίσω» το κοινό πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα;». Παρόλο που 
ενδέχεται το άτομο να μην μπορεί να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, η σκέψη πάνω στα 
συγκεκριμένα ερωτήματα θα του προσφέρει αρκετές πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να παρουσιάσει 
το υλικό του με τρόπο τέτοιο, ώστε το κοινό να είναι σε θέση να κατανοήσει. Το άτομο πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη το χρονικό περιορισμό, ώστε να εκθέσει στο κοινό με περιεκτικό τρόπο, όσα χρειάζεται για να 
επιτευχθεί ο στόχος. 

 ΣΤΑΔΙΟ 2:«Ποια είναι τα κύρια σημεία μου;», «Είναι τα κύρια σημεία μου δομημένα λογικά και συνεκτικά;» 
«Τα κύρια σημεία μου αντικατοπτρίζουν τους στόχους που θέλω να πετύχω;». Αφού ολοκληρωθεί η 
συγγραφή της παρουσίασης, καλό είναι να γίνει εξάσκηση όσον αφορά στην εκφορά του περιεχομένου, τον 
τόνο της φωνής του και τη γλώσσα του σώματός του. Το άτομο θα βρει ιδιαιτέρως βοηθητικό να κάνει την 
παρουσίαση μπροστά σε ένα-δύο φίλους, ή να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του. Η εισαγωγή είναι η ενότητα 
εκείνη, που θα δημιουργήσει τη σχέση με το ακροατήριο. Μια δημοφιλής τεχνική που φαίνεται 
αποτελεσματική είναι κατά την εκκίνηση της παρουσίασης να ειπωθεί κάποια ιστορία ή να γίνει μία 
συνοπτική αναφορά σε σχέση με το ζήτημα της παρουσίασης. Επίσης, οι ερωτήσεις προς το ακροατήριο 
συμβάλλουν σε πιο αποτελεσματική διάδραση και διατηρούν το ενδιαφέρον του κοινού.  



ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΦΙΛΙΕΣ (18) 

 Οι φίλοι μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο μέσα στο οποίο ο θεραπευόμενος θα εξασκήσει τις νέες του δεξιότητες. 
Η φιλία χτίζεται, κυρίως με δύο τρόπους: 1) με την ανάπτυξη θετικών στοιχείων που θα είναι ελκυστικά για κάποιον 
άλλον (π.χ. να είμαι καλός ακροατής, έμπιστος φίλος) και 2) με τη δράση μέσω της εφαρμογής κάποιων βημάτων. 

 ΣΤΑΔΙΟ 1: το άτομο να αναζητήσει κάποια άτομα, που θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι (μπορεί να διερευνήσει  από 
τις ήδη υπάρχουσες επαφές του, κάποια άτομα που θα μπορούσε να συναναστραφεί (άτομα από τη δουλειά, το 
γυμναστήριο, φίλοι φίλων κλπ) ή να προσδιορίσει τοποθεσίες και εκδηλώσεις, όπου θα μπορούσε να γνωρίσει 
νέους ανθρώπους) 

  ΣΤΑΔΙΟ 2: να τους προσκαλέσει να κάνουν από κοινού πλάνα (περιλαμβάνεται η προσπάθεια από το άτομο να 
ξανασυναντήσει τα άτομα αυτά σε άλλα περιβάλλοντα, εκτός από τη συνθήκη, στην οποία γνωρίστηκαν-1)ζητάμε 
από τα νέα άτομα πληροφορίες επικοινωνίας, όπως τηλέφωνο, e-mail, ή λογαριασμό στα κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης και 2) παρακολουθούμε, μέσω της τεχνολογίας, τις εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να αποτελούν 
αντικείμενο ενδιαφέροντος και για τις δύο πλευρές) 

  ΣΤΑΔΙΟ 3: να επιδιώξει μία βαθύτερη γνωριμία και φιλία με κάποιους από αυτούς (σημαντικό τα άτομα να περνούν 
συχνά χρόνο μαζί, να συζητούν, να γνωρίζονται σταδιακά όλο και περισσότερο μέσω της αυτό-αποκάλυψης, να 
μοιράζονται ευχάριστες δραστηριότητες ή όταν δεν είναι μαζί, καλό είναι να διατηρούν την επικοινωνία. Η 
βαθύτερη σύνδεση με κάποιο άτομο επιτυγχάνεται μέσω των κοινών, ευχάριστων εμπειριών τους, αλλά και κατά 
τη διάρκεια των δύσκολων στιγμών) 

 ΣΤΑΔΙΟ 4: να επαναλάβει τα παραπάνω βήματα μέχρι να κάνει όσους φίλους επιθυμεί.  



ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΕΧΘΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ(20) 

 Η ευγένεια (courteous) είναι σημαντική, ώστε να αποφευχθεί να ειπωθεί κάτι εν θερμώ, το οποίο, όμως, το άτομο 
θα μετανιώσει αργότερα. Επομένως, καλό είναι να διατυπώνεται αυτό που το άτομο σκέφτεται και αισθάνεται, 
χωρίς όμως να εμπλέκει την προσωπική αξία του συνομιλητή ή να προβαίνει σε αρνητικούς χαρακτηρισμούς του.  

 Η περιεκτικότητα (concise) σημαίνει να μην ανασύρει το άτομο ζητήματα από το παρελθόν, αλλά να τοποθετείται 
επί του τρέχοντος προβλήματος. Πρώτα, καλό είναι το άτομο να αφιερώνει λίγη ώρα να κατανοήσει το λόγο που 
θυμώνει, πριν προβεί σε συζήτηση. 

 Η σαφήνεια (clear) είναι σημαντική, ώστε να κατανοήσει ο συνομιλητής την αιτία του θυμού. Προτείνεται να 
αναβληθεί η συζήτηση, μέχρι να κατευναστεί το έντονο συναίσθημα.  Καλό είναι το άτομο να χρησιμοποιεί τις 
«εγώ» δηλώσεις, για να εκφραστεί πιο αποτελεσματικά, περιγράφοντας το συναίσθημα και το τι έχει συμβεί βάσει 
γεγονότων και όχι ερμηνειών («Είμαι θυμωμένος, γιατί με διακόπτεις χωρίς να μπορώ να σου πω ολοκληρωμένα τη 
σκέψη μου»). 

 Η ενημερότητα (cognizance)  αφορά την αντίληψη που έχει ο πομπός σχετικά με τον τρόπο, που ο δέκτης λαμβάνει 
το επιθυμητό μήνυμα. Το πολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και οι προσωπικές πεποιθήσεις παίζουν ρόλο σε αυτήν την 
περίπτωση και τελικά ο πομπός μπορεί να «υποπέσει στο ατόπημα» της παρεξήγησης και της διαφωνίας.  

 Η αναγνώριση και η διατύπωση (claim) του ζητήματος προς διεκδίκηση παίζει σημαντικό ρόλο. Ο τρόπος με τον 
οποίο έχει επιδράσει η κατάσταση στο συναίσθημα του ατόμου και στον τρόπο που σκέφτεται, είναι κάτι το οποίο 
πρέπει να μπορεί να εντοπίσει και να κατανοήσει το άτομο, ώστε να καταφέρει να επικοινωνήσει το ζήτημα στο 
συνομιλητή του. 



3.ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ι 

 Τα ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες μπορεί να αποτελέσουν εκλυτικό παράγοντα, αλλά και απόρροια 
ψυχικών διαταραχών και ψυχολογικών δυσκολιών. 

 Το ΓΣ μοντέλο μάς πληροφορεί σχετικά τις συνδέσεις ανάμεσα στις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις 
συμπεριφορές των ατόμων κατά την διάρκεια των διαφορετικών  κοινωνικών καταστάσεων (οριζόντια 
διερεύνηση). Παράλληλα, μέσω των εργαλείων και των τεχνικών που διαθέτει μπορεί να εντοπίσει το 
«βάθος» των γνωσιών, αναγνωρίζοντας τις πεποιθήσεις και τα σχήματα του ατόμου (κάθετη διερεύνηση).  

 Το SORC (Situation- Organism- Reaction- Consequences) μπορεί να πληροφορήσει θεραπευτή και 
θεραπευόμενο σχετικά με τα φοβογόνα κοινωνικά πλαίσια, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές 
αισθήσεις και αντιδράσεις που βιώνει ο τελευταίος, καθώς και με τις αντιδράσεις, δηλαδή την παρατηρήσιμη 

συμπεριφορά του. Τέλος, αναζητούνται  οι συνέπειες των αντιδράσεων, είτε θετικές, είτε αρνητικές, καθώς 
και τα δευτερογενή οφέλη. 



3.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΙΙ 

 

 Ο θεραπευτής καλείται να «κανονικοποιήσει» τα δυσάρεστα συναισθήματα, να κάνει ψυχοεκπαίδευση στα 
συναισθήματα, πληροφορώντας το άτομο για το ρόλο τους και την αποδοχή τους ως μέρος του εαυτού του 
και της ζωής του  

 Η κλιμακούμενη δυσκολία που βιώνει το κάθε άτομο σε σχέση με τις διάφορες κοινωνικές καταστάσεις 
αποτελεί τον οδηγό για τη σταδιακή έκθεσή του σε αυτές. Μία επιπλέον τεχνική είναι τα συμπεριφορικά 

πειράματα.Τα συμπεριφορικά πειράματα θα λειτουργήσουν ως διορθωτικές εμπειρίες και θα ενισχύσουν τη 
γνωσιακή αναδόμηση.  

 Είναι σημαντικό να συγκεκριμενοποιηθούν οι κοινωνικές καταστάσεις που ο θεραπευόμενος επιθυμεί να 
εφαρμόσει τις νεοαποκτηθείσες κοινωνικές συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αποτυπωθούν 
με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τα βήματα που θα ακολουθήσει ή η συμπεριφορά που θα κληθεί να 
αναπτύξει και να εκδηλώσει στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο. 
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