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Δομι τθσ παρουςίαςθσ



Θ υμβουλευτικι Παρζμβαςθ ςτθρίχτθκε 
ςτο δεδομζνο ότι: 

Είναι πολφ δφςκολο να παραχκεί 
εκπαιδευτικό ζργο, με ποιότθτα, διάρκεια 
και χωρίσ τθν ψυχικι και πνευματικι 
εξουκζνωςθ των εκπαιδευτϊν, αν αυτοί 
δεν ΤΠΟΣΘΡΙΗΟΝΣΑΙ.

Ειςαγωγι



Οι ςυμβουλευτικζσ παρεμβάςεισ ςε ομάδεσ επαγγελματιϊν 
είναι μια ιδζα που τα τελευταία χρόνια κερδίηει ςυνεχϊσ 
ζδαφοσ. 

Μερικοί από τουσ ςτόχουσ τθσ ςυμβουλευτικισ είναι:

• θ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ του ατόμου με τουσ άλλουσ, 

• θ αυτογνωςία, 

• θ επίλυςθ προβλθμάτων, 

• θ απόκτθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, 

• θ αλλαγι ςυμπεριφοράσ, 

• θ ενδυνάμωςθ, 

• θ παραγωγικότθτα και θ κοινωνικι δράςθ 



• Θ υποςτιριξθ που βελτιϊνει τθ ςχζςθ προπονθτι-ακλθτι-
γονζα ενδυναμϊνει τουσ προπονθτζσ και βελτιϊνει τισ
επιδόςεισ των ακλθτϊν.

• Ζρευνεσ ςτθν ακλθτικι ψυχολογία ζχουν καταδείξει ότι ο 
βακμόσ ικανοποίθςθσ του ακλθτι ςχετίηεται με τθν 
υποςτθρικτικι ςυμπεριφορά, τθ κετικι επικοινωνία, τθν 
κατάρτιςθ και τθν εκπαίδευςθ του προπονθτι.

• Οι προπονθτζσ είναι ςε κζςθ να μετατρζψουν τισ ανθςυχίεσ
και τισ προκζςεισ των γονιϊν ςε κετικζσ εμπειρίεσ για τουσ
νεαροφσ ακλθτζσ και οι γονείσ μποροφν να επθρεάςουν κετικά
τθν ποιότθτα τθσ δυαδικισ ςχζςθσ προπονθτι-ακλθτι.



Μια αποτελεςματικι παρζμβαςθ για τθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ 
προπονθτι-ακλθτι-γονζα και τθν παραγωγι υποςτθρικτικοφ 
ζργου είναι θ λειτουργία μιασ ψυχοεκπαιδευτικισ ομάδασ. 

Οι ψυχοεκπαιδευτικζσ ομάδεσ:

• εςτιάηουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα,

• προχποκζτουν ζνα υψθλό γνωςτικό υπόβακρο και προκακ-
οριςμζνουσ ςτόχουσ,

• είναι βραχφβιεσ, ςυναντϊνται, δθλαδι, ςε λίγεσ ςυνεδρίεσ,

• είναι κακοδθγοφμενεσ,

• περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν
ςε ςυγκεκριμζνα επικυμθτά αποτελζςματα και

• επικεντρϊνονται ςτθν αυτογνωςία και ςτθν αυτοβελτίωςθ.



• κα καταφζρει να βελτιϊςει τθ ςχζςθ προπονθτι-
ακλθτι-γονζα, 

• κα επθρεάςει κετικά τθν επταμελι προπονθτικι 
ομάδα, 

• κα αυξιςει τθ δζςμευςθ των ατόμων να παραμείνουν 
ςτθν ομάδα και να αποδϊςουν

• κα βελτιϊςει τισ επιδόςεισ των ακλθτριϊν. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω, υποκζςαμε 
πωσ θ ομαδικι ςυμβουλευτικι παρζμβαςθ με 
ψυχοεκπαιδευτικι κατεφκυνςθ: 



 τισ 10/11/2013 κάναμε τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ 

ομάδασ μασ με πλιρθ απαρτία. 

Οι 8 ςτουσ 10 αναφζρκθκαν ςτθν ανάγκθ για πιο    

αποτελεςματικι επικοινωνία.

Θ παρζμβαςθ



 τισ 11/11 θ πρόταςθ για ονομαςία τθσ 

ομάδασ μασ ςε "ενδυνάμωςθ προπονθτικισ 

ομάδασ" φαίνεται να προκρίνεται.

Ιδθ μζςα ςτον Δεκζμβριο καταλιξαμε ςτο 

όνομα ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ



Σο ςθμαντικότερο όμωσ ιταν ότι γεννικθκε θ ιδζα 

για το θμερολόγιο των αξιϊν. 

Ξεκινϊντασ από τον Ιανουάριο επιλζγαμε για κάκε
μινα:

 μία αξία,

 ςυνοδευτικό υλικό, χρθςτικό για τουσ προπονθτζσ και 

τουσ γονείσ τουσ,

 άρκρο ςχετικό με τθν αξία αυτι που να ςχετίηεται με 

τθ Γυμναςτικι,

 ζνα χρϊμα που να ταιριάηει με τθν αξία, 

 ζνα απόφκεγμα.



Ιανουάριοσ: ο μινασ τθσ αυτοπεποίκθςθσ!
Δεν είναι ότι είςαι που ςε εμποδίηει. Είναι αυτό που νομίηεισ πωσ δεν είςαι.

Φεβρουάριοσ: ο μινασ τθσ δφναμθσ, τθσ κζλθςθσ, του κάρρουσ!
τθ Γυμναςτικι και ςτθν άκλθςθ μακαίνεισ ζνα βαςικό πράγμα: Σο πρϊτο που

πρζπει να ζχεισ είναι κζλθςθ. Σα υπόλοιπα είναι τεχνικι!

Μάρτιοσ: ο μινασ τθσ υπομονισ και τθσ επιμονισ!!

Ο χρόνοσ που χρειάηεται για να αποκτιςει το παιδί τισ βαςικζσ ικανότθτεσ ςτθν 
Ενόργανθ Γυμναςτικι απαιτεί τεράςτια υπομονι, αφοςίωςθ, επιμονι και ςχεδιαςμό.

Απρίλιοσ: ο μινασ των κινιτρων!
Σα παιδιά κινθτοποιοφνται με τθν προοπτικι τθσ επιτυχίασ

Μάιοσ: ο μινασ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων!
«Το ταλζντο πετυχαίνει ζνα ςτόχο που κανζνασ άλλοσ δεν μπορεί να πετφχει. Η 

ιδιοφυία πετυχαίνει ζνα ςτόχο που κανζνασ άλλοσ δεν μπορεί να δει.»

Ιοφνιοσ: ο μινασ τθσ προόδου!



τισ 30/1, από τθν κοινι SWOT ανάλυςθ 

των προπονθτϊν, προζκυψε ζνα δυνατό 

τετράπτυχο:

Αγαπϊ + Μακαίνω + Βιϊνω = Πετυχαίνω



τισ 22/3 ζγινε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ με

γονείσ.

- Θεωρϊ τθν κίνθςθ «ενδυνάμωςθ» καινοτόμα

και πρωτοποριακι!

- Θα είμαι δίπλα ςε κάκε προςπάκεια που κα 

κάνετε, ό,τι και να είναι.

- Εγϊ είμαι πιο ιρεμθ. Είμαι εγϊ καλφτερα. Πιο

καλά με όλο αυτό που κάνουμε. Πιο ιρεμα.



Διανεμικθκε ερωτθματολόγιο με 9 ερωτιςεισ 

και 5βακμθ κλίμακα απαντιςεων, κακϊσ και 

μια ανοιχτοφ τφπου για να γίνουν ςχόλια και 

παρατθριςεισ και να διαπιςτωκοφν οι ανάγκεσ 

των γονζων 

«…μιασ και θ κόρθ μου είναι μικρι, διακατζχομαι 
κακθμερινά από ερωτιματα και αγωνίεσ, κεωρϊ 
απαραίτθτθ τθν προςωπικι «ενδυνάμωςθ» για να 
βοθκιςω αποτελεςματικά! Αυτό που ζχω 
παρατθριςει είναι θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ τθσ 
με τουσ προπονθτζσ τθσ, πιο ιρεμο περιβάλλον 
προπόνθςθσ και θ αφοςίωςθ τθσ ςε κάτι που τϊρα 
γνωρίηει…» 



 τισ 29/3 ζγινε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ με τα 

παιδιά του αγωνιςτικοφ τμιματοσ και τουσ 

βαςικοφσ προπονθτζσ τουσ.

Μακαίνω να μθν τα παρατάω εφκολα. Είναι     

μια ευκαιρία ςτθ ηωι μου.



τισ 12/4 ζγινε θ δεφτερθ ςυνάντθςθ.

Όμωσ, κφριε, εςείσ μασ λζτε να μθν 

μοιραηόμαςτε τουσ φόβουσ μασ ςτθν 

προπόνθςθ για να μθν τουσ μεταδίδουμε. 

Γιατί το λζμε εδϊ;



 Αποφαςίςαμε να χρθςιμοποιιςουμε το 

εργαλείο τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ για να 

δϊςουμε τθν άνεςθ ςτουσ προπονθτζσ να 

μιλιςουν για 

• τθν εμπειρία τουσ με τθν ενδυνάμωςθ, 

• τθν ακλθτικι και προπονθτικι εμπειρία τουσ,

• τθν ςυνεργαςία τουσ,  

• τουσ φόβουσ και τισ ανθςυχίεσ τουσ



• Το πιο ςθμαντικό για να αποδϊςουν τα παιδιά ςτθ Γυμναςτικι, είναι θ 

επικοινωνία θ ςωςτι με τα παιδιά. 

• Μου ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ θ λζξθ ενςυναίςθηςη. Αυτό προςπακϊ 

ςε μεγάλο βακμό.

• Στθν αρχι ζλεγα μια Κυριακι είχα, πάει κι αυτι. Τϊρα ζρχομαι και 

περνάω δυο ϊρεσ ςαν να ζχουν περάςει 5 λεπτά. Κάτι λζει αυτό.

• Εγϊ δεν πιςτεφω ςτθ βία, αλλά μου αρζςει πολφ θ πειθαρχία. Το ζχω 

πετφχει τον τελευταίο χρόνο. Συνειδθτοποιϊ ότι μπορϊ με το βλζμμα 

να το κάνω, χωρίσ να ακουςτϊ.

• Έφευγα από τθν Ενδυνάμωςθ και γφριηα ςπίτι λεσ και είχα μείνει ςτθν 

εκκλθςία δυο μζρεσ. Ήμουν ςε Νιρβάνα. Είχα ηρεμία ψυχήσ.

• Μου αρζςει πάρα πολφ που ψάχνετε τόςο πολφ για υλικό και το όλο 
ςτιςιμο είναι εντελϊσ επαγγελματικό. Το πϊσ μιλάει ο κακζνασ, πωσ 
ξεδιπλϊνετε τον κακζνα, πωσ ενϊςαμε μεταξφ μασ όλα αυτά τα 
άτομα.



Η τελευταία ςυνάντθςθ ζγινε ςτισ 8 Ιουνίου

Παίξαμε ζνα παιχνίδι που λζγεται «Τι ανακάλυψα». Κακζνασ 

και κακεμία ζφτιαξε ζνα κλειδί.

Σουσ ηθτικθκε να το διακοςμιςουν όπωσ ικελαν και να 

γράψουν πάνω του τθν φράςθ κλειδί που τουσ είχε μείνει και 

θ οποία πίςτευαν ότι κα τουσ βοθκοφςε ςτθν ςυνζχεια να 

πραγματοποιιςουν κάποιουσ ςτόχουσ τουσ ι να 

αντιμετωπίςουν κάποιο πρόβλθμα.

Ακόμθ τουσ ηθτικθκε να γράψουν τα ςυναιςκιματα που το 

κλειδί αλλά και το κλείςιμο τθσ ομάδασ τουσ προκαλεί. 

Μετά διαβάςτθκαν οι φράςεισ κλειδιά και πιραν τα κλειδιά 

τουσ πίςω.



1. Σι ανακάλυψεσ για τον εαυτό ςου;

Ανακάλυψα ότι υπάρχουν μζςα μου επικοινωνιακζσ 

δυνατότθτεσ τισ οποίεσ δεν είχε ποτζ άλλοτε χρειαςτεί 

να τισ βγάλω ςτθν επιφάνεια.

Η Ενδυνάμωςθ με βοικθςε να ανακαλφψω τισ 

κρυμμζνεσ ςκζψεισ κάκε παιδιοφ.

Χορθγικθκε ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ 



2. Σι ιταν ςθμαντικό για εςζνα;

Σθμαντικι για εμζνα ιταν θ χρονικι ςτιγμι, 

γιατί ιταν θ πρϊτθ μου χρονιά ςτον ςφλλογο και 

με βοικθςε να ενταχκϊ πιο εφκολα, να ανοιχτϊ 

πιο εφκολα και να επικοινωνιςω με τουσ 

ςυναδζλφουσ μου.

Ακόμθ, μου ζδωςε ερεκίςματα που μπορϊ να 

τα δουλεφω για πολλά χρόνια και να γίνομαι όλο 

και καλφτερθ.



3.  Ποιεσ δεξιότθτεσ πιςτεφεισ ότι απζκτθςεσ; Εκτιμάσ 

ότι μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ τισ γνϊςεισ και τισ 

δεξιότθτεσ αυτζσ ςτθν επαγγελματικι  και/ι 

προςωπικι ςου ηωι;

Έγινα πιο κοινωνικι και ζμακα να ςυναναςτρζφομαι 

πιο άνετα με τα παιδιά, μπορϊ να επικοινωνϊ 

καλφτερα μαηί τουσ και απόκτθςα περιςςότερθ 

αυτοπεποίκθςθ όςον αφορά τθ δουλειά μου και 

γενικά τθ ηωι.



4. Σι κζλεισ να παρατθριςεισ και να ςχολιάςεισ 

ςε ςχζςθ με τθν «εμψυχωτικι διαδικαςία» 

(υλικό, μζκοδοσ, αποτζλεςμα, εμψυχωτζσ);

Ήταν για μζνα θ πρϊτθ ζκπλθξθ και θ πιο 

ζντονθ ςυναιςκθματικι φόρτιςθ που είχα 

νιϊςει εδϊ και χρόνια! Με ζβαλαν οι λζξεισ να 

ςκεφτϊ: Τι είμαι; Ποιοσ είμαι; Τι κάνω για 

μζνα; Είναι ότι κάνω αυτό που κζλω;



5.Θα ικελεσ να «ενδυναμϊνεςαι» και ςτο 

μζλλον; Με ποιον τρόπο και για ποια 

κζματα;

Ναι κα ικελα να ενδυναμϊνομαι και ςτο 

μζλλον. 

Είναι μια διζξοδοσ για όλθ τθν ομάδα και 

βοθκά να θρεμιςουμε και να ξεκινιςουμε 

όμορφα τθν εβδομάδα.

Νομίηω ότι δεν ζχει εξαντλθκεί θ κεματολογία 

και κα μποροφςε να υπάρξει ςυνζχεια. Ίςωσ 

κα μποροφςε να γίνει μία ομάδα ςτιριξθσ  για 

τα παιδιά!



Ζθτικθκε από τθν προπονθτικι ομάδα να κάνει 

απολογιςμό και να καταγράψει τθν πρόοδο μζχρι το 

τζλοσ Ιουνίου, οπότε και κα ζκλεινε θ αγωνιςτικι 

περίοδοσ

Ακλθτικζσ επιδόςεισ 
πριν και μετά τθν παρζμβαςθ



ΕΣΟ

ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΣΕΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ 

ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ

ΚΤΠΕΛΟ 

ΑΙΑ

OPEN

ΤΝΟΛΟ

2013 7 11 7 25

2014 10 8 16 34

υγκριτικά αποτελζςματα επιτυχιϊν (ΜΕΣΑΛΛΙΑ) ςε αγϊνεσ 
πριν και μετά τθν εφαρμογι τθσ ΕΝΔΤΝΑΜΩΗ.

Κατθγορίεσ Παγκοραςίδων και Κοραςίδων



Σο 2013 θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ιταν: 

• Σρία κορίτςια 10 ετϊν, με προπονθτικι θλικία τεςςάρων ετϊν
• Δφο κορίτςια 8 ετϊν, με προπονθτικι θλικία  δφο ετϊν 
Σα προγράμματα των 10χρονων κοριτςιϊν παίρνουν υψθλότερεσ 
βακμολογίεσ λόγω τθσ προπονθτικισ τουσ θλικίασ και τθσ γενικότερθσ 
εμπειρίασ που ζχουν.
Σα 8χρονα κορίτςια, παρά τθν ικανότθτα που μπορεί να ζχουν, 
υπολείπονται ωσ προσ τα δυο άλλα χαρακτθριςτικά.
Αυτι θ ςφνκεςθ θλικιϊν και εμπειρίασ χάριςε ςτον Αίαντα τθν πρϊτθ κζςθ 
ςτο πρωτάκλθμα Ελλάδασ το 2013.

Σο 2014 θ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ιταν:

• Ζνα κορίτςι 10 ετων, με προπονθτικι θλικία ενόσ ζτουσ
• Δφο κορίτςια 9  ετων, με προπονθτικι θλικία τριϊν ετϊν 
• Δφο κορίτςια 8 ετων, με προπονθτικι θλικία δφο ετϊν



•Καταφζραμε να εξαςφαλίςουμε τθν επιτυχία των βαςικϊν 
διαδικαςτικϊν ςτόχων με τθ δθμιουργία μιασ ατμόςφαιρασ 
αποδοχισ και κατανόθςθσ των ςυναιςκθμάτων και των 
προβλθμάτων των υποςτθριηόμενων προπονθτϊν.

• υνδιαμορφϊςαμε ζνα πρόγραμμα παρζμβαςθσ με οδθγό 
ζνα δικό μασ πρόγραμμα εκκίνθςθσ, το οποίο όμωσ 
τροποποιικθκε προκειμζνου να ςυμπεριλάβει τισ ρθτζσ 
ανάγκεσ τθσ προπονθτικισ ομάδασ.

υμπεράςματα



• Δθμιουργιςαμε, ζτςι, ζνα πρότυπο ομαδικισ 
ςυμβουλευτικισ παρζμβαςθσ, το οποίο αποτελείται από 
ζνα πρόγραμμα τακτικϊν ςυναντιςεων με κακοριςμζνθ 
διάρκεια και διαδικαςίεσ δουλειάσ ςτθν ομάδα και από 
ζνα ςϊμα ςθμειϊςεων, ερωτθματολογίων, κεωρθτικϊν 
και τεχνικϊν άρκρων.

•Καταφζραμε να εργαςτοφμε τόςο με τουσ προπονθτζσ και 
τουσ ακλθτζσ όςο και με τουσ γονείσ, με τρόπο που να 
βελτιωκεί θ ποιότθτα τθσ προπόνθςθσ, αλλά, κυρίωσ, τθσ 
επικοινωνίασ των τριϊν μερϊν.

• Σζλοσ, αξιολογιςαμε τθ δουλειά μασ και εκτιμιςαμε τθ 
κετικι αξία τθσ, αφενόσ ρωτϊντασ τουσ προπονθτζσ, τουσ 
ακλθτζσ και τουσ γονείσ, και αφετζρου ςυγκρίνοντασ τα 

αγωνιςτικά αποτελζςματα τθσ ομάδασ πζρυςι με φζτοσ.



Ευχαριςτϊ


