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Ανδρέας Οικονόμου*, Λίνα Πατσιούρα**, Ελένη Σίγκου***

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Στην περίοδο της πολυεπίπεδης κρίσης που ζούμε, όλο και περισσότερα άτομα νιώθουν την 
ανάγκη να ζητήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να ενισχύσουν τις επαγγελμα-
τικές δεξιότητές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γ.Ο. Αίας Θερμαϊκού θέλησε να επαναπροσδι-
ορίσει τους όρους λειτουργίας του -καθιστώντας τους πιο λειτουργικούς, αποτελεσματικούς 
και αποδοτικούς- ενδυναμώνοντας, καταρχήν, γνωστικά και συναισθηματικά τους εννέα 
προπονητές του. Κι αυτό γιατί ο αυξανόμενος αριθμός προσέλευσης αθλητών στον Όμιλο 
δημιούργησε την ανάγκη για βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των προπονητών, την ανάγκη 
για καλύτερη διαχείριση και υποστήριξη των αθλητών τους και την καλύτερη ενημέρωση των 
γονιών. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, σχεδιάστηκε συμβουλευτική παρέμβαση 
βασισμένη στην ομαδική συμβουλευτική και στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, με συνεδρίες 
διάρκειας 2 ωρών κάθε 2 εβδομάδες. Με βάση μικρές εισηγήσεις-εναύσματα, πραγματο-
ποιούνταν συζητήσεις είτε στην ολομέλεια είτε σε 2 μικρές ομάδες. Μελετήθηκαν θέματα 
σχέσεων μεταξύ προπονητών, αθλητών και των γονιών τους, Δημιουργήθηκε ημερολόγιο 
αξιών για προπονητές, αθλητές και γονείς, με στόχο να δίνει κάθε μήνα «τροφή για σκέψη». 
Τέλος, δημιουργήθηκε «κλειστή και μυστική ομάδα» στο Facebook, από προπονητές και συμ-
βουλευτική ομάδα, όπου γίνονταν συζητήσεις και αναρτιόνταν χρήσιμα για τις συναντήσεις 
αρχεία και ανακοινώσεις. 

Λέξεις κλειδιά: ενδυνάμωση, επαγγελματικές δεξιότητες, προπονητής, συμβουλευτική ομά-
δας, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων
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COUNSELING INTERVENTION IN Α GROUP OF COACHES
Working people, at a time that they run out of time and energy, need support in order to 
strengthen their professional competencies and skills. According to this, Aias Thermaikou, a 
Gymnastics Club, decided to become more productive and effective. By doing so it gave the 
nine coaches of the Club the chance to get, both psychological and cognitive support. The study 
of their needs made clear that, since the number of the athletes of the club, was increasing, 
the need of a better communication among the coaches, the need of more effective support 
of the athletes and the need of better relations with the parents, became urgent. In order 
to meet their needs, we planned a support training programme according to the principals 
of team coaching and adults education. The meetings took place every 2 weeks and their 
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duration was 2 hours. The short lectures focused on a subject, were followed by discussions 
either in plenary sessions or in 2 small groups. We worked on improving their relations with 
the athletes and their parents. We also worked on a different value every month in order to 
give “food for thought” to the coaches, the athletes and their parents, as well. We, finally, 
created a “closed secret group” in Facebook in order to discuss several issues and post useful 
material for our meetings.

Key words: empowerment, professional skills, coach, group counseling, life-long learning

Εισαγωγή

Οι συμβουλευτικές παρεμβάσεις σε επαγ-
γελματικούς χώρους είναι μια ιδέα που 
τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς 
έδαφος εξαιτίας των κοινωνικών και 
οικονομικών αλλαγών που συμβαίνουν 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμβουλευτική 
σταδιοδρομίας κατέχει μια εξέχουσα 
θέση στον κόσμο της εργασίας, έχοντας 
σκοπό να βοηθήσει ανθρώπους να ξε-
περάσουν δυσκολίες, διλήμματα ή ανη-
συχίες σχετικές με τον εργασιακό ρόλο 
τους και να αντιμετωπίσουν το άγχος 
που προκαλεί η εργασία (McLeod, 2005. 
Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999). Μερικοί από 
τους στόχους της συμβουλευτικής είναι 
η βελτίωση της σχέσης του ατόμου με 
τους άλλους, η αυτογνωσία, η επίλυση 
προβλημάτων, η απόκτηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων, η αλλαγή συμπεριφοράς, η 
ενδυνάμωση, η παραγωγικότητα και η 
κοινωνική δράση (McLeod, 2005). Πολ-
λοί οργανισμοί ζητούν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες με κύριο μέλημα τη βελτίωση 
της απόδοσης των εργαζομένων τους, 
έχοντας ως απώτερο σκοπό τη μέγι-
στη επίτευξη των στόχων τους. Έτσι, 
όσο ασυνήθιστο και αν μοιάζει για τα 
ελληνικά δεδομένα, δεν αποκλείονται 

παρεμβάσεις που αφορούν προπονη-
τές και αθλητές. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Γυμναστικός Όμιλος Αίας Θερμαϊκού 
θέλησε να βελτιώσει την ποιότητα των 
υπηρεσιών του ενδυναμώνοντας την 
προπονητική ομάδα του, τόσο γνωστικά 
όσο και συναισθηματικά.

1. Προγράμματα Ενδυνάμωσης 
Προπονητών

Έρευνες στην αθλητική ψυχολογία 
έχουν καταδείξει ότι οι παρεμβάσεις που 
βελτιώνουν τη σχέση προπονητή-αθλη-
τή-γονέα και έχουν ψυχοεκπαιδευτικό 
προσανατολισμό ενδυναμώνουν τους 
προπονητές και βελτιώνουν τις επιδόσεις 
των αθλητών (Jowett & Cockerill, 2003. 
Jowett & Timson-Katchis, 2005). Τις 
τελευταίες δεκαετίες, γίνονται έρευνες 
που μελετούν την επιρροή που έχουν οι 
προπονητές στους αθλητές και δείχνουν 
ότι οι προπονητές κατέχουν κεντρικό 
και καθοριστικό ρόλο στον χώρο της 
άθλησης με πολλές πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις στις ζωές των αθλητών (Jones, 
Armour & Potrac, 2003. Reinboth, Duda 
& Ntoumanis, 2004. Smoll & Smith, 1981). 
Επιπλέον, ερευνητές έχουν εντοπίσει 
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ότι αν οι προπονητές πλαισιωθούν κα-
τάλληλα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την αλληλεπίδραση με τους αθλητές τους 
έτσι ώστε να επηρεάσουν την ενεργό 
εμπλοκή τους, την ανάπτυξη δεξιοτή-
των και την απόλαυση που εισπράττουν 
μέσα από την προπόνηση (Alfermann, 
Lee & Würth, 2005. Barnett, Smoll & 
Smith, 1992. Jowett & Cramer, 2010. 
Liukkonen, 1999).

Στην αθλητική βιβλιογραφία η σχέση 
μεταξύ προπονητών και αθλητών περι-
γράφεται ως μια περίπλοκη σχέση και 
αυτό γιατί εντοπίζεται μια διαπροσωπι-
κή δυναμική ανάμεσά τους με έντονες 
προκλήσεις. Η αλληλεπίδραση που έχει 
ο προπονητής με τον αθλητή φαίνεται να 
επηρεάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται 
ο αθλητής το άθλημα με το οποίο ασχο-
λείται καθώς και την ικανοποίηση και 
την ευχαρίστηση που εισπράττει μέσα 
από αυτό (Blanchard, Amiot, Perraualt, 
Vallerand & Provencher, 2009. Smith & 
Smoll, 1997. Smith, Smoll & Curtis, 1978). 
Η ικανοποίηση του αθλητή είναι ζωτικής 
σημασίας για τις αποδόσεις και τη συ-
μπεριφορά του και επηρεάζεται έντονα 
από τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τον 
προπονητή. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός 
ικανοποίησης του αθλητή σχετίζεται με 
την υποστηρικτική συμπεριφορά, τη θε-
τική επικοινωνία, την κατάρτιση και την 
εκπαίδευση του προπονητή (Blanchard 
et al., 2009. Reinboth et al., 2004. Weiss 
& Friedrichs, 1986). 

Μια συνηθισμένη δυσκολία ανάμεσα 
στη δυαδική σχέση προπονητή και αθλητή 
είναι η αδυναμία των προπονητών να 
επικοινωνήσουν θετικά με τους αθλητές 
τους εξαιτίας της ανυπομονησίας για 
γρήγορη πρόοδο ή για θετικές επιδόσεις, 

καθώς και η δυσκολία κατανόησης των 
ανησυχιών και των ανασφαλειών των 
αθλητών (Wishnietsky & Felder, 1989). 
Επιπλέον, οι αθλητές συχνά δυσκολεύ-
ονται να ερμηνεύσουν και να ανταπο-
κριθούν στην κριτική των προπονητών. 
Οι Black και Weiss (1992) διαπίστωσαν 
ότι όταν νεαροί αθλητές πίστευαν ότι 
οι προπονητές τους τούς πρόσφεραν 
θετική ανατροφοδότηση, οι ίδιοι είχαν 
πιο υψηλά κίνητρα και αυτοπεποίθηση. 
Σε άλλη έρευνα βρέθηκε να λειτουργεί η 
ενθαρρυντική συμπεριφορά των προπο-
νητών ως προγνωστικός παράγοντας των 
θετικών επιδόσεων και αποτελεσμάτων 
(Allen & Howe, 1998). 

Δεν είναι όμως μόνο η σχέση προπο-
νητή-αθλητή αυτή που έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον των ερευνητών. Οι νεαροί 
αθλητές επηρεάζονται έντονα από την 
εμπλοκή των γονιών στις αθλητικές τους 
δραστηριότητες. Πολλοί γονείς προσπα-
θούν να συνεργαστούν και λειτουργούν 
παραγωγικά στην εμπειρία που βιώνει 
το παιδί μέσα από το άθλημα, αλλά, 
δυστυχώς, υπάρχει και μια μειοψηφία 
γονιών που λειτουργούν αρνητικά όχι 
μόνο στην ενασχόληση του παιδιού με 
την αθλητική δραστηριότητα, αλλά και 
στο έργο που παράγεται από τους προ-
πονητές (Smoll, Cumming & Smith, 2011. 
Hedstrom & Gould, 2004). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς 
επηρεάζουν τόσο το κομμάτι που αφορά 
την κοινωνικοποίηση του παιδιού στον 
χώρο της άθλησης, όσο και τις ψυχολο-
γικές επιπτώσεις που προκύπτουν (Côté 
& Hay, 2002). Η ανατροφοδότηση και 
η συμπεριφορά του γονιού μπορεί να 
επηρεάσει το πόσο θα ασχοληθεί το παιδί 
με το άθλημα, καθώς και το πώς αντι-
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λαμβάνεται το παιδί τις ικανότητές του. 
Επιπλέον, ο τρόπος που συμπεριφέρεται 
ο γονιός πριν, κατά την διάρκεια και μετά 
την προπόνηση μπορεί να προκαλέσει 
άγχος στο παιδί και, κατά συνέπεια, να 
επηρεαστεί η απόδοση και ευχαρίστηση 
που εισπράττει μέσα από το άθλημα. 
Ίσως όμως η πιο σημαντική αρνητική 
επιρροή των γονιών είναι η κριτική και 
η πίεση που ασκείται στα παιδιά όταν 
δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες των 
γονιών τους (Hedstrom & Gould, 2004). 

Η σχέση προπονητή-αθλητή-γονιού 
έχει αναφερθεί ως “αθλητικό τρίγωνο” 
και αυτό όχι τυχαία. Τα μέλη αυτού του 
συστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
με πολύπλοκους τρόπους και η φύση της 
αλληλεπίδρασης μπορεί να έχει σημαντι-
κές συνέπειες στην ψυχολογική ανάπτυξη 
του παιδιού (Davis & Jowett, 2010. Weiss, 
2003). Στην πραγματικότητα, οι προπονη-
τές είναι σε θέση και μπορούν να μετα-
τρέψουν τις ανησυχίες και τις προθέσεις 
των γονιών σε θετικές εμπειρίες για τους 
νεαρούς αθλητές, και οι γονείς μπορούν 
να επηρεάσουν θετικά την ποιότητα της 
δυαδικής σχέσης προπονητή-αθλητή 
(Jowett & Timson-Katchis, 2005). 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι μέ-
γιστες δυνατές επιδόσεις των νεαρών 
αθλητών, οι προπονητές θα πρέπει να 
στοχεύουν όχι μόνο στην καλή σχέση με 
τους αθλητές τους, αλλά να επιδιώκουν 
και την καλύτερη δυνατή συνεργασία 
και επικοινωνία με τους γονείς (Smoll, 
Cumming & Smith, 2011). Πρακτικά, 
δηλαδή, οι προπονητές θα πρέπει να 
καλλιεργούν στους γονείς μια υγιή φι-
λοσοφία της νίκης, να τους ενημερώνουν 
για τις γονικές ευθύνες και προκλήσεις, 
και, τέλος, να επιτύχουν μια αμφίδρομη 

αποτελεσματική επικοινωνία με τους 
γονείς τόσο στις προπονήσεις, όσο και 
στις τακτικές προγραμματισμένες συ-
ναντήσεις τους με τους γονείς. Η αμοι-
βαία ενσυναίσθηση και ενδυνάμωση 
βρίσκονται στο κέντρο των σχέσεων 
που βοηθούν στην ανάπτυξη. Σε αυτού 
του είδους τις σχέσεις όλοι οι άνθρωποι 
συμβάλλουν και αναπτύσσονται ή επω-
φελούνται από αυτές (McLeod, 2005)

2. ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα

Μια αποτελεσματική και ισχυρή παρέμ-
βαση με σκοπό να βελτιωθεί η σύνθετη 
σχέση προπονητή-αθλητή-γονέα και να 
παραχθεί ψυχοεκπαιδευτικό έργο είναι 
μέσα από τη λειτουργία μιας ψυχοεκπαι-
δευτικής ομάδας. Οι ψυχοεκπαιδευτικές 
ομάδες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς 
στη συμβουλευτική πρακτική και αυτό 
γιατί προσφέρουν ορισμένα σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Πρόκειται για δομημέ-
νες ομάδες καθοδήγησης που δίνουν 
έμφαση στον εντοπισμό προβλημάτων 
ή ζητημάτων και στην ανάπτυξη νέων 
δεξιοτήτων. Σε σύγκριση με τις άλλες 
συμβουλευτικές ομάδες, οι ψυχοεκπαι-
δευτικές εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα, έχουν ένα υψηλό γνωστικό υπό-
βαθρο και προκαθορισμένους στόχους, 
είναι βραχύβιες στη διάρκειά τους, συ-
ναντώνται, δηλαδή, σε λίγες συνεδρίες, 
είναι καθοδηγούμενες, περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες που 
στοχεύουν σε συγκεκριμένα επιθυμητά 
αποτελέσματα και επικεντρώνονται στην 
αυτογνωσία και στην αυτοβελτίωση 
(Corey, 2012. Jacobs, Masson, Harvill 
& Schimmel, 2012). 
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Ο τρόπος προσέγγισης και οι στρατη-
γικές επιλογές των ψυχοεκπαιδευτικών 
ομάδων βασίζονται στις αρχές μάθησης 
(Brown, 2011) και ακολουθούν παραδο-
σιακές στρατηγικές της ομαδικής συμ-
βουλευτικής (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999), 
οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
(Corey, 2008):

•  Οι καθορισμένοι στόχοι είναι σαφείς, 
συγκεκριμένοι και ρεαλιστικοί.

•  Λαμβάνεται υπόψη το αναπτυξιακό 
επίπεδο της ομάδας, ώστε να επι-
λέγονται οι κατάλληλες κάθε φορά 
εκπαιδευτικές/υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες. 

•  Οι μέθοδοι υποστήριξης και εκπαί-
δευσης ποικίλουν, ώστε να καλύπτουν 
τις διαφορετικές ανάγκες των συμ-
μετεχόντων. 

•  Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
εμπνέουν την ενεργό συμμετοχή και 
ανακάλυψη. 

•  Το γνωστικό περιεχόμενο παρουσι-
άζεται πάντα με σχετικά παραδείγ-
ματα. 

•  Η διδασκαλία δεξιοτήτων συμπερι-
φοράς γίνεται σταδιακά. 
 
Οι ψυχολόγοι, και όσοι αποτελούν 

μέρος της ηγεσίας της συμβουλευτικής 
παρέμβασης και της ψυχοεκπαιδευτικής 
ομάδας, είναι σημαντικό να κατανοούν 
με σαφήνεια τις ανάγκες των μελών της 
ομάδας, να είναι βέβαιοι ότι τα μέλη 
έχουν σαφώς ενημερωθεί για την έκταση 
και τη φύση της ομάδας και να χρησι-
μοποιούν τις κατάλληλες παρεμβάσεις, 
ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η 
ομάδα (Corey, 2008. Myrick, 1987). «Η 
εκμάθηση των διαδικασιών επικοινωνίας 

στην ομάδα, όπως αυτές βιώνονται, βο-
ηθάει στη αύξηση της επίγνωσης για την 
ομάδα ως σύνολο, αλλά και για καθένα 
από τα μέλη της» (Μαλικιώση-Λοΐζου, 
1999: 292).

Επιπλέον, χαρακτηριστικό στοιχείο 
των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων είναι 
η διαδικασία με την οποία αναπτύσσο-
νται, η οποία πρακτικά χωρίζεται σε 
δύο φάσεις. 

•  Η πρώτη φάση είναι αυτή της σύλ-
ληψης, περιλαμβάνει τη δήλωση του 
σκοπού, τον καθορισμό των στόχων 
και τον σχεδιασμό των επιμέρους 
βημάτων προκειμένου να εκπληρωθεί 
η επίτευξή τους. 

•  Η δεύτερη φάση αφορά την εφαρ-
μογή και τον τρόπο που επιχειρεί η 
ομάδα, περιλαμβάνει την επιλογή 
περιεχομένου, τον σχεδιασμό βιω-
ματικών δραστηριοτήτων και, τέλος, 
την αξιολόγηση. 
 
Όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους 

στόχους, αυτοί είναι στην αρχή ασαφείς 
και απαιτείται χρόνος για να ανακαλυ-
φθούν βαθύτερα προσωπικά συναισθή-
ματα και καταστάσεις που επηρεάζουν 
τη λειτουργία της ομάδας, μέχρι τα μέλη 
της να φτάσουν στο σημείο να πειστούν 
και να επιθυμούν να τους πετύχουν ώστε 
να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
(Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999). 

Οι έρευνες που αφορούν την απο-
τελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτι-
κών ομάδων παρέμβασης είναι παρα-
πάνω από ενθαρρυντικές. Η σχετική 
βιβλιογραφία (Tolman & Molidor, 
1994. Edelman, Craig & Kidman, 2000. 
Mason & Vazquez, 2007. Subramanian, 



92

Hernandez & Martinez, 1995) αποκα-
λύπτει πως αυτός ο τύπος παρέμβασης 
είναι επωφελής τόσο στην ενίσχυση της 
δυναμικής της ομάδας, όσο και στην 
εκπαίδευση που λαμβάνει πάνω στα 
ζητήματα που την αφορούν. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως 
η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα, όπως την 
παρουσιάσαμε, είναι ένας καλά εδραι-
ωμένος και ευεργετικός τρόπος παρέμ-
βασης, όπου ο διδακτικός χαρακτήρας 
της ενώνεται με τη δυναμική της ομάδας 
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βελτι-
ώνονται δεξιότητες και να επιλύονται 
προβλήματα που παραμένοντας άλυτα 
θα απειλούσαν την ψυχική και σωματική 
υγεία κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά 

3. Η Συμβουλευτική Παρέμβαση

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, 
αναλάβαμε εθελοντικά να παρέμβουμε 
συμβουλευτικά και να υποστηρίξουμε 
γνωστικά και συναισθηματικά την εννε-
αμελή προπονητική ομάδα του Γυμναστι-
κού Ομίλους Αίας Θερμαϊκού. Η ομάδα 
μας, στις προκαταρκτικές συζητήσεις που 
είχε με στελέχη του Αίαντα διαπίστωσε 
ότι ο αυξανόμενος αριθμός προέλευσης 
αθλητών στον Όμιλο και η έως τότε 
αθλητική πορεία του δημιούργησαν την 
ανάγκη για βελτίωση της επικοινωνίας 
μεταξύ των προπονητών, την ανάγκη 
για καλύτερη γνώση θεμάτων που αφο-
ρούν τη διαχείριση και την υποστήριξη 
των αθλητών, καθώς και την καλύτερη 
ενημέρωση των γονιών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη συνεργασία τους. 

Αναμέναμε πως η ομαδική συμβου-
λευτική παρέμβασή μας με ψυχοεκ-

παιδευτική κατεύθυνση, θα κατάφερνε 
να βελτιώσει τη σχέση προπονητή-α-
θλητή-γονέα, να επηρεάσει θετικά την 
προπονητική ομάδα, αυξάνοντας τη 
δέσμευση των ατόμων να παραμείνουν 
και να αποδώσουν (Hill, 2006) και κατ’ 
επέκταση τις επιδόσεις των αθλητών. Η 
πρόγραμμά μας, το οποίο με μια λέξη 
ονομάσαμε «Ενδυνάμωση», στηρίχτηκε 
σε ένα πολύ απλό δεδομένο: είναι αδύ-
νατο να παραχθεί εκπαιδευτικό έργο 
οποιασδήποτε μορφής με ποιότητα και 
διάρκεια χωρίς την ψυχική και πνευμα-
τική εξουθένωση των εκπαιδευτών, αν 
αυτοί δεν υποστηρίζονται. Η συμβου-
λευτική παρέμβασή μας βασίστηκε τόσο 
στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και 
δια βίου μάθησης όσο και στην ομαδική 
συμβουλευτική. 

Οι ομαδικές συνεδρίες πραγματο-
ποιούνταν προγραμματισμένα, περί-
που κάθε δύο εβδομάδες και ο χρόνος 
παρέμβασης διαρκούσε δύο ώρες. Με 
βάση μικρές εισηγήσεις-εναύσματα της 
συμβουλευτικής ομάδας, συζητούσαμε 
τόσο στην ολομέλεια όσο και σε δύο, 
συνεχώς διαφοροποιούμενες, μικρές 
ομάδες. Μελετήσαμε περιπτώσεις που 
απασχολούν τους προπονητές στην κα-
θημερινή εργασία τους με αθλητές και 
γονείς, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις. 
Δινόταν για το σπίτι επιπλέον υλικό για 
μελέτη και ατομικές εργασίες, με σκοπό 
να γίνεται ο απαραίτητος αναστοχασμός. 

Για τις ανάγκες της επικοινωνίας 
όλων των συμμετεχόντων δημιουργή-
θηκε «κλειστή και μυστική ομάδα» στο 
Facebook, όπου ανεβαίνουν τα χρήσιμα 
για τις συναντήσεις μας αρχεία, γράφο-
νται επίκαιρες ανακοινώσεις και γίνονται 
σχετικές με τα θέματά μας συζητήσεις.
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3.1. Η πρώτη συνάντηση

Στις 10/11/2013 κάναμε την πρώτη συνά-
ντηση της ομάδας μας με πλήρη απαρτία. 
Καθένας εξέφρασε την πρωταρχική 
ανάγκη που θα ήθελε να ικανοποιηθεί 
στις επόμενες συναντήσεις. Οι 8 στους 
10 αναφέρθηκαν στην ανάγκη για πιο 
αποτελεσματική επικοινωνία. Οι συμμε-
τέχοντες διατύπωσαν, στη συνέχεια, τα 
επαγγελματικά και προσωπικά μότο τους.

«Πρέπει να ξεπεράσουμε το βάρος 
της σιωπής, αν θέλουμε να βρούμε μια 
διέξοδο. Η ίδια μας η επιβίωση εξαρτάται 
από την επικοινωνία.» 

Διαπιστώνοντας, λοιπόν, ότι το θέμα 
επικοινωνία ήταν μια βασική ανάγκη της 
ομάδας αφιερώσαμε τρεις συνεδρίες στο 
θέμα αυτό γιατί θέλαμε να βελτιωθεί η 
επικοινωνία ανάμεσα:

•  στα μέλη της ομάδας και
•  στην προπονητική ομάδα και σε όλους 

όσοι εμπλέκονται στη δουλειά τους: 
παιδιά, γονείς, διοίκηση.
 
 

3.2. Το όνομα της ομάδας

Στις 11/11/2013 η πρόταση για ονομασία 
της ομάδας μας σε «ενδυνάμωση προπο-
νητικής ομάδας» φαίνεται να προκρίνε-
ται. Ήδη μέσα στον Δεκέμβριο έχουμε 
καταλήξει στο όνομα της ομάδας μας: 
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ. Έχοντας συνειδητο-
ποιήσει ότι κάνουμε κάτι που μας αρέσει 
πολύ, αποφασίζουμε να επινοήσουμε 
μασκότ για το τουρνουά και λογότυπο 
για την ομάδα μας. Το σημαντικότερο 
όμως, επί της ουσίας, ήταν ότι γεννήθηκε 
η ιδέα για το ημερολόγιο των αξιών. 

•  Ιανουάριος: μήνας της αυτοπεποί-
θησης,

•  Φεβρουάριος: μήνας της δύναμης, 
της θέλησης, του θάρρους,

•  Μάρτιος: μήνας της υπομονής και 
της επιμονής,

•  Απρίλιος: μήνας των κινήτρων,
•  Μάιος: μήνας της επίτευξης των 

στόχων,
•  Ιούνιος: μήνας της προόδου.

 
Έτσι, λοιπόν, ξεκινώντας από τον 

Ιανουάριο, είχαμε για κάθε μήνα:
•  μία αξία,
•  ένα συνοδευτικό υλικό, χρηστικό 

για τους προπονητές και τους γονείς 
τους,

•  ένα άρθρο σχετικό με την αξία αυτή 
που να σχετίζεται με τη Γυμναστική,

•  ένα χρώμα που να ταιριάζει με την 
αξία, 

•  ένα απόφθεγμα.

Τα άρθρα αφορούσαν τα εξής θέ-
ματα:
•  Το άγχος σε νεαρές πρωταθλήτριες 

της αγωνιστικής γυμναστικής (2). 
•  Προπόνηση ώστε να ξεπεραστεί ο 

φόβος. Ανεξέλεγκτη σκέψη οδηγεί 
σε ανεξέλεγκτη συμπεριφορά.

•  Ξεπερνώντας το ψυχολογικό μπλο-
κάρισμα στην Ενόργανη Γυμναστική.

•  Γιατί Γυμναστική; Ποια είναι τα οφέ-
λη της;

•  Προπονώντας με θετικό τρόπο: απο-
τελεσματική επικοινωνία με τους 
νεαρούς αθλητές.

•  Οι 10 πιο σημαντικές συμβουλές για 
προπονητές σε περίοδο αγώνων.

•  Γυμναστική: οδηγεί σε μια πετυχημένη 
ζωή.
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•  Τα οφέλη της Γυμναστικής για όλες 
τις ηλικίες.

•  Διαμορφώνοντας αθλητές με εσωτε-
ρικά κίνητρα.

•  Προπονώντας τους γονείς σας. Υπο-
στήριξη εναντίον της πίεσης.

•  Δώδεκα χρυσοί κανόνες για την επί-
τευξη των στόχων.

•  Για τους προπονητές.
•  Αντιπαράθεση.

 
Εκτός από τα παραπάνω άρθρα, τα 

περισσότερα εκ των οποίων επιλέξαμε 
από τα σημαντικότερα διεθνή τεχνικά 
περιοδικά της Γυμναστικής και τα με-
ταφράσαμε, χρησιμοποιήσαμε δικό μας 
υλικό, το οποίο είτε είχαμε διαθέσιμο 
είτε το δημιουργήσαμε ειδικά για τις 
ανάγκες της Ενδυνάμωσης.

3.3. Το τετράπτυχο της Ενδυνάμωσης

Στις 30/1/2014, από την κοινή SWOT 
ανάλυση που πραγματοποίησαν οι προ-
πονητές, προέκυψε ένα δυνατό τετρά-
πτυχο λέξεων: 

Αγαπώ + Μαθαίνω + Βιώνω = 
Πετυχαίνω

3.4. Η μασκότ και το λογότυπο 
της Ενδυνάμωσης

Στις 12/2/2014 ετοιμάστηκε η μασκότ 
της Ενδυνάμωσης η Ιπποποταμίνα, 
και λίγο αργότερα το λογότυπο της 
Ενδυνάμωσης.

Καθώς η μορφή γίνονταν όλο και πιο 
συγκεκριμένη, οι ιδέες διαδέχονταν η 
μία την άλλη και μέσα στον Φεβρουάριο 
αποφασίστηκε η διεξαγωγή έρευνας!

3.5. Οι προσωπικές αξίες 
των αθλητών και των γονιών τους

Στις 18/3/2014 αποφασίζουμε τη διε-
ξαγωγή έρευνας στις οικογένειες που 
έχουν στο Γυμναστήριο παιδιά σχολικής 
ηλικίας. Το ερωτηματολόγιο προέρχεται 
από ερευνητικό πρόγραμμα του Οικονό-
μου και συνεργατών του (Γεωργιάδης, 
Οικονόμου και Μενεξές, 2009) που διε-
ξάγεται την τελευταία δεκαετία. Ο στόχος 
της έρευνας είναι να καταγραφούν οι 
προσωπικές αξίες των παιδιών και των 
γονέων τους, ώστε να διαπιστωθεί ποιες 
είναι οι βασικότερες από αυτές και, επί-
σης, να γίνει σύγκριση με τις αξίες του 
γενικού πληθυσμού. Συγκεντρώθηκαν 
300 ερωτηματολόγια η επεξεργασία των 
οποίων είναι σε εξέλιξη.
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3.6. Η συνάντηση με τους γονείς

Στις 22/3 έγινε η πρώτη συνάντηση με 
γονείς. Ακολούθησε μια περιεκτική, δια-
φωτιστική συζήτηση όπου μοιραστήκαμε 
προβληματισμούς, εμπειρίες, ανησυχίες, 
σκέψεις και κατανοήσαμε καλύτερα ο 
ένας τον άλλον, έτσι ώστε να νιώσουμε 
περισσότερη οικειότητα και ασφάλεια 
και να αρχίσουμε να κατανοούμε ο ένας 
τον άλλον περισσότερο.

Στη συνέχεια, προκειμένου να έχουμε 
μια συστηματική καταγραφή του αντί-
κτυπου της δουλειάς μας στους γονείς 
των αθλητών, τους μοιράσαμε ερωτη-
ματολόγιο με 9 ερωτήσεις και 5βαθμη 
κλίμακα απαντήσεων, καθώς και μια 
ανοιχτού τύπου για να έχουμε γραπτά 
σχόλια και παρατηρήσεις τους. Η πα-
ρακάτω απάντηση αποδίδει το πνεύμα 
όσων γράφτηκαν:

Θεωρώ την κίνηση «ενδυνάμωση» 
καινοτόμα και πρωτοποριακή! 
Μιας και η κόρη μου είναι μικρή 
διακατέχομαι καθημερινά από 
ερωτήματα και αγωνίες, θεωρώ 
απαραίτητη την προσωπική «εν-
δυνάμωση» για να βοηθήσω απο-
τελεσματικά! Αυτό που έχω παρα-
τηρήσει είναι η συνεχής βελτίωση 
της σχέσης της με τους προπονητές 
της, πιο ήρεμο περιβάλλον προπό-
νησης και η αφοσίωση της σε κάτι 
που τώρα γνωρίζει…

3.7. Η πρώτη συνάντηση 
με προπονητές και αθλητές

Στις 29/3 έγινε η πρώτη συνάντηση των 
παιδιών και των βασικών προπονητών 

τους και τη σύμβουλο Λίνα Πατσιούρα. 
Στόχος της συνάντησης ήταν να εγκαινι-
αστεί μια άλλου είδους επικοινωνία με 
τα παιδιά, όπου ισότιμα με τους προπο-
νητές τους να μπορούν να εκφράσουν 
τις σκέψεις τους, τους φόβους τους και 
τις απορίες τους. Τα παιδιά, αμήχανα 
στην αρχή, πιο χαλαρά στη συνέχεια και 
με πολύ όρεξη για κουβέντα στο τέλος, 
μίλησαν για όσα τα απασχολούσαν. 

Η Γυμναστική είναι το μόνο πράγ-
μα που μου αρέσει πάρα πολύ . Το 
σχολείο δεν μου αρέσει . Εδώ μα-
θαίνω να επιβιώνω . Στο σχολείο 
είμαι στη γυάλα .

3.8. Η δεύτερη συνάντηση 
με προπονητές και αθλητές

Στις 12/4/2014 έγινε η δεύτερη συνά-
ντηση των παιδιών με τους βασικούς 
προπονητές τους και τη Λίνα Πατσιούρα. 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο γιατί 
γίνονται αυτές οι συναντήσεις και όλα 
τα παιδιά είπαν ότι είμαστε εδώ για να 
πούμε τα προβλήματα και τους φόβους 
μας και αυτά να τα ακούσουν οι προπο-
νητές και να τα λύσουμε μαζί:

Όμως, κύριε, εσείς μας λέτε να μην 
μοιραζόμαστε τους φόβους μας 
στην προπόνηση για να μην τους 
μεταδίδουμε . Γιατί το λέμε εδώ;

Παράλληλα αποφασίσαμε να χρη-
σιμοποιήσουμε το εργαλείο της προσω-
πικής συνέντευξης για να δώσουμε την 
άνεση στους προπονητές να μιλήσουν 
τόσο για την εμπειρία τους με την εν-
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δυνάμωση, μέχρι τώρα, όσο και γενικό-
τερα για την αθλητική και προπονητική 
εμπειρία τους, για τη συνεργασία τους, 
για τους φόβους και τις ανησυχίες τους.

Το πιο σημαντικό για να αποδώ-
σουν τα παιδιά στη Γυμναστική, 
είναι η επικοινωνία η σωστή με τα 
παιδιά . Βλέπω ότι πρέπει να βρού-
με τρόπους επικοινωνίας καινούρ-
γιους . Σε όποιον προβληματίζεται 
θα έλεγα «ζήτα βοήθεια» .
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η 
λέξη ενσυναίσθηση . Αυτό προσπα-
θώ σε μεγάλο βαθμό .
Στην αρχή έλεγα μια Κυριακή 
είχα, πάει κι αυτή . Τώρα έρχο-
μαι και περνάω δυο ώρες σαν να 
έχουν περάσει 5 λεπτά . Κάτι λέει 
αυτό .
Στον καθρέφτη έλεγα: Τι κάνεις; 
Που πας; Αυτό είναι; Όμως κάθε 
μέρα μου αρέσει . Βλέπω την αντα-
πόκριση . Τότε ξέρω ότι αυτό είναι 
σίγουρα που θέλω να κάνω .
Έφευγα από την Ενδυνάμωση και 
γύριζα σπίτι λες και είχα μείνει 
στην εκκλησία δυο μέρες . Ήμουν 
σε Νιρβάνα . Είχα ηρεμία ψυχής .
Η Ενδυνάμωση με σπρώχνει κάθε 
φορά δύο σκαλιά παραπάνω . Ο 
πονοκέφαλος όμως είναι εκεί . 
Σφίγγομαι μήπως δεν μπορέσω να 
ανταποκριθώ σ’ αυτό που θα μου 
ζητηθεί να κάνω .

3.9. Η τελευταία συνάντηση 

Πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2014. 
Παίξαμε το παιχνίδι «Τι ανακάλυψα;». 
Καθένας και καθεμία έφτιαξε ένα κλειδί 

που θα συμβόλιζε αυτά που «ανακάλυψε/
ξεκλείδωσε» στη διάρκεια των συναντή-
σεων. Τους ζητήθηκε να το διακοσμήσουν 
όπως ήθελαν και να γράψουν πάνω του τη 
φράση κλειδί που τους είχε μείνει και η 
οποία πίστευαν ότι θα τους βοηθούσε στη 
συνέχεια να πραγματοποιήσουν ορισμέ-
νους στόχους τους ή να αντιμετωπίσουν 
ένα πρόβλημα. Ακόμη τους ζητήθηκε να 
γράψουν τα συναισθήματα που το κλειδί, 
αλλά και το κλείσιμο της ομάδας, τους 
προκαλεί. Μετά διαβάστηκαν οι φράσεις 
κλειδιά και πήραν τα κλειδιά τους πίσω.

4. Αξιολόγηση της Συμβουλευτικής 
Παρέμβασης

Στην τελευταία συνάντηση χορηγήθηκε 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πα-
ρέμβασης από τους προπονητές. Ανα-
φέρουμε τις ερωτήσεις και ενδεικτικά 
επί λέξει αντιπροσωπευτικές απαντήσεις 
των συμβουλευόμενων:

Τι ανακάλυψες για τον εαυτό σου;
Ανακάλυψα ότι υπάρχουν μέσα μου 
επικοινωνιακές δυνατότητες τις οποίες 
δεν είχε ποτέ άλλοτε χρειαστεί να τις 
βγάλω στην επιφάνεια .

Η Ενδυνάμωση με βοήθησε να ανα-
καλύψω τις κρυμμένες σκέψεις κάθε 
παιδιού .

Τι ήταν σημαντικό για εσένα;
Σημαντική για εμένα ήταν η χρονική 
στιγμή, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά 
στον σύλλογο και με βοήθησε να ενταχθώ 
πιο εύκολα, να ανοιχτώ πιο εύκολα και 
να επικοινωνήσω με τους συναδέλφους 
μου . Ακόμα μου έδωσε ερεθίσματα που 
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μπορώ να τα δουλεύω για πολλά χρόνια 
και να γίνομαι όλο και καλύτερη .

Τι κρατάς απ’ αυτή την εμπειρία σου;
Με την ενδυνάμωση πέτυχα πολύ καλύ-
τερη επικοινωνία με τους συναδέλφους 
μου, συνεννόηση με τις αθλήτριες και να 
θέτω κάποια όρια στις σχέσεις με τους 
γονείς του αγωνιστικού

Ποιες δεξιότητες πιστεύεις ότι απέκτη-
σες; Εκτιμάς ότι μπορείς να χρησιμο-
ποιήσεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
αυτές στην επαγγελματική και/ή προ-
σωπική σου ζωή;
Έγινα πιο κοινωνική και έμαθα να συ-
ναναστρέφομαι πιο άνετα με τα παιδιά, 
μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα μαζί 
τους και απέκτησα περισσότερη αυτο-
πεποίθηση όσον αφορά τη δουλειά μου 
και γενικά τη ζωή .

Τι θέλεις να παρατηρήσεις και να σχο-
λιάσεις σε σχέση με την «εμψυχωτική 
διαδικασία»; (υλικό, μέθοδος, αποτέ-
λεσμα, εμψυχωτές)
Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να συγκρίνω 
τη μέθοδο, αλλά να πω για το αποτέλεσμα 
ότι είναι φανταστικό, σαν τους δασκάλους 
που το έφεραν στο σημείο ολοκλήρωσης! 
Ακόμη να πω ότι σκέφτηκα για πρώτη 
φορά την έννοια των λέξεων που έχουν 
οι ΑΞΙΕΣ στη ζωή μας! Ήταν για μένα η 
πρώτη έκπληξη και η πιο έντονη συναισθη-
ματική φόρτιση που είχα νιώσει εδώ και 
χρόνια! Με έβαλαν οι λέξεις να σκεφτώ τι 
είμαι; Ποιος είμαι; Τι κάνω για μένα; Είναι 
ότι κάνω αυτό που θέλω; ΝΑΙ κάνω τώρα 
αυτό που θέλω και αυτό που επιλέγω με 
βάση κάποιες αξίες που μου χαμογελούν 
όντως γιατί τώρα τις κοιτώ εγώ .

Θα ήθελες να «ενδυναμώνεσαι» και 
στο μέλλον; Με ποιόν τρόπο και για 
ποια θέματα;
Ναι θα ήθελα να ενδυναμώνομαι και στο 
μέλλον . Πιστεύω πως η ενδυνάμωση μας 
έδωσε αρκετά ερεθίσματα αλλά είναι 
ακόμα η αρχή . Πιστεύω πως μπορεί να 
μας δώσει πολλά ακόμη και να εμβα-
θύνει περισσότερο σε θέματα . Ακόμη 
θεωρώ πως είναι μια διέξοδος για όλη 
την ομάδα και βοηθά να ηρεμήσουμε και 
να ξεκινήσουμε όμορφα την εβδομάδα .

Νομίζω ότι δεν έχει εξαντληθεί η θε-
ματολογία και θα μπορούσε να υπάρξει 
συνέχεια . Ίσως θα μπορούσε να γίνει μία 
ομάδα στήριξης για τα παιδιά!

Τέλος, ζητήθηκε από την προπονητική 
ομάδα να κάνει απολογισμό της προπο-
νητικής περιόδου και να καταγράψει την 
πρόοδο που θα είχε σημειωθεί μέχρι και 
το τέλος Ιουνίου, οπότε και θα έκλεινε 
η αγωνιστική περίοδος. Ο απολογισμός 
ήταν τόσο ποσοτικός όσο και ποιοτικός 
και συντάχθηκε από τον αρχιπροπονητή 
Φώτη Τραϊανό με τη σύμφωνη γνώμη 
όλης της προπονητικής ομάδας. 

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της δουλειάς μας δεν προέκυψε μόνον 
από τα ποιοτικά στοιχεία που συλλέξα-
με και παρουσιάσαμε προηγουμένως. 
Ανατρέξαμε και στα αγωνιστικά απο-
τελέσματα της ομάδας, τα οποία έχουν 
αποδεικτική αξία. 

Το 2013 η σύνθεση της ομάδας ήταν: 
•  Τρία κορίτσια 10 ετών, με προπονη-

τική ηλικία τεσσάρων ετών
•  Δύο κορίτσια 8 ετών, με προπονητική 

ηλικία  δύο ετών 

Τα προγράμματα των 10χρονων κορι-
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ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Π. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΠΕΛΟ 

ΑΙΑΣ OPEN
ΣΥΝΟΛΟ

2013 7 11 7 25

2014 10 8 16 34

Πίνακας 1. Συγκριτικά αποτελέσματα επιτυχιών (μετάλλια) σε αγώνες πριν 
και μετά την εφαρμογή της Ενδυνάμωσης στις κατηγορίες Παγκορασίδων και 
Κορασίδων

τσιών παίρνουν υψηλότερες βαθμολογίες 
λόγω της προπονητικής ηλικίας τους 
και της γενικότερης εμπειρίας τους. Τα 
8χρονα κορίτσια, παρά την ικανότητα 
που μπορεί να έχουν, υπολείπονται ως 
προς τα δυο άλλα χαρακτηριστικά. Η 
σύνθεση ηλικιών και εμπειρίας χάρισε 
στον Γ.Ο. Αίας Θερμαϊκού την πρώτη 
θέση στο πρωτάθλημα Ελλάδας το 2013. 

Το 2014 η σύνθεση της ομάδας ήταν:  
•  ένα κορίτσι 10 ετών, με προπονητική 

ηλικία ενός έτους, 
•  δύο κορίτσια 9  ετών, με προπονητική 

ηλικία τριών ετών, 
•  δύο κορίτσια 8 ετών, με προπονητική 

ηλικία δύο ετών. 

Πράγματι, η απόκτηση εννέα (9) 
επιπλέον μεταλλείων (ποσοστό αύξησης 
36%) από μια ομάδα που ήδη μετρούσε 
επιτυχίες κρίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακή  
(Πίνακας 1). 

4. Γενικά Συμπεράσματα

Με την παρέμβασή μας αυτή, καταφέ-
ραμε, ως σύμβουλοι, να εξασφαλίσουμε 
την επιτυχία των βασικών διαδικαστικών 

στόχων με τη δημιουργία μιας ατμό-
σφαιρας αποδοχής και κατανόησης των 
συναισθημάτων και των προβλημάτων 
των υποστηριζόμενων (Μαλικιώση-Λο-
ΐζου, 1999). 

Συνδιαμορφώσαμε, σύμβουλοι και 
προπονητές, ένα πρόγραμμα παρέμβα-
σης με οδηγό ένα δικό μας πρόγραμμα 
εκκίνησης, το οποίο όμως τροποποιήθηκε 
προκειμένου να συμπεριλάβει τις ρητές 
ανάγκες της προπονητικής ομάδας.

Δημιουργήσαμε έτσι ένα πρωτότυπο 
πρόγραμμα συμβουλευτικής παρέμβασης, 
το οποίο αποτελείται από ένα πρόγραμμα 
10 τακτικών συναντήσεων, σημειώσεις, 
ερωτηματολόγια, μεταφρασμένα θεω-
ρητικά και τεχνικά άρθρα.

Στο πλαίσιο αυτό, καταφέραμε να 
εργαστούμε τόσο με τους προπονητές 
και τους αθλητές, όσο και με τους γονείς, 
με τρόπο που να βελτιωθεί η ποιότητα 
της προπόνησης, αλλά, κυρίως, της επι-
κοινωνίας των τριών μερών.

Αξιολογήσαμε τη δουλειά μας ποιο-
τικά και ποσοτικά εκτιμώντας την αξία 
της αφενός ρωτώντας τους προπονη-
τές, τους αθλητές και τους γονείς, και, 
αφετέρου, συγκρίνοντας τα πρόσφατα 
αγωνιστικά αποτελέσματα της ομάδας 
με τα προηγούμενα.
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