
Με μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον ανέλαβα την επιμέλεια του βιβλίου των
Geldard και Geldard, Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά: Θεωρία
– εφαρμογές. Πρόκειται για ένα χρήσιμο βιβλίο, το οποίο απευθύνεται
σε όσους ασχολούνται με τη συμβουλευτική ψυχολογία. Το συγκεκρι-
μένο έργο συνεχίζει την ενδιαφέρουσα σειρά της συμβουλευτικής ψυ-
χολογίας. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική βιβλιογραφία έχει
εμπλουτιστεί με αρκετά εγχειρίδια συμβουλευτικής ψυχολογίας, τα οποία
καλύπτουν τη θεωρία και την άσκησή της. Ωστόσο οι συμβουλευτικές
προσεγγίσεις που περιγράφονται σε αυτά έχουν κυρίως εφαρμογή σε
ενήλικες.

Τα τελευταία 25 με 30 χρόνια ειδικοί και μη συνειδητοποιούν όλο και
περισσότερο ότι τα παιδιά δεν μπορούν να προσεγγιστούν και να βοη-
θηθούν συμβουλευτικά, κυρίως από την άποψη της μεθοδολογίας, με
τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προσεγγίζονται και οι ενήλικοι. Ιδιαίτερα
στην εποχή μας, όπου στα γνωστά αναπτυξιακά προβλήματα των παι-
διών έχουν προστεθεί –ή εμφανίζονται εντονότερα– και άλλα προβλή-
ματα, όπως η κρίση της οικογένειας, η εγκατάλειψη, η βία, η φτώχεια
και η σεξουαλική κακοποίηση, ο ρόλος της συμβουλευτικής κρίνεται επι-
τακτικός.

Πολλοί είναι οι επιστήμονες και οι ειδικοί, από διάφορους επαγγελ-
ματικούς χώρους, οι οποίοι εμπλέκονται αναπόφευκτα στη συμβουλευ-
τική υποστήριξη των παιδιών. Η υποστήριξη αυτού του είδους απαιτεί
καλή θεωρητική γνώση και απαραιτήτως την κατάλληλη εξάσκηση και
εποπτεία. Aυτά επιχειρεί να προσφέρει το παρόν βιβλίο: μια ολοκλη-
ρωμένη θεωρητική προσέγγιση και συγχρόνως έναν πρακτικό οδηγό για
όσους επιθυμούν να ασχοληθούν θεραπευτικά με τα παιδιά. 
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Οι συμβουλευτικές εφαρμογές στα μικρά παιδιά αποσκοπούν να τα
κάνουν πιο χαρούμενα και ευτυχισμένα. Aυτό μπορεί να επιτευχθεί με
τη βοήθεια που θα τους δοθεί έτσι ώστε να νιώσουν καλύτερα, να απο-
δεχθούν τον εαυτό τους με τις αδυναμίες και τις δυνατότητές τους, να
αλλάξουν συμπεριφορές που έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα ίδια και
για τους άλλους γύρω τους, να διαχειριστούν δύσκολες και επώδυνες
καταστάσεις, και γενικά να ενισχυθούν στις προσπάθειές τους για βελ-
τίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, προκειμένου να προ-
σαρμοστούν καλύτερα στο περιβάλλον αλλά και να διακριθούν για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.

Παρόλο που αρκετοί στοχαστές από αρχαιοτάτων χρόνων ασχολή-
θηκαν εν μέρει με την παιδική ηλικία (όπως αρκετοί αρχαίοι Έλληνες φι-
λόσοφοι), το επιστημονικό ενδιαφέρον για τη μελέτη της ουσιαστικά εμ-
φανίστηκε τον 17ο αιώνα. Τον ίδιο αιώνα άρχισαν να αλλάζουν και οι
στάσεις των ανθρώπων απέναντι στην παιδική ηλικία, με το παιδί να
αντιμετωπίζεται πλέον ως ξεχωριστό άτομο, με δική του υπόσταση. Φι-
λόσοφοι όπως ο Jean Jacques Rousseau και ο John Locke άρχισαν να δι-
ευρύνουν τις ιδέες τους γύρω από τη φύση και την εκπαίδευση των παι-
διών και τα γραπτά τους επηρέασαν σημαντικά τη μετέπειτα θεωρία και
πρακτική στην εκπαίδευση. Τον 18ο αιώνα άρχισε η συστηματικότερη
μελέτη των παιδιών μέσα από την παρατήρηση. Τα γραπτά του Δαρ-
βίνου, στα μέσα του 19ου αιώνα, σηματοδότησαν την αρχή της επι-
στημονικής μελέτης της παιδικής συμπεριφοράς. Οι παρατηρήσεις του
στον μεγαλύτερο γιο του, τις οποίες κατέγραφε καθημερινά, αποτελούν
μια από τις πρώτες συστηματικές περιγραφές της βρεφικής ανάπτυξης.

Η επιστημονική μελέτη της παιδικής ηλικίας σημείωσε εντυπωσιακή
πρόοδο κατά τον 20ό αιώνα. Αναπτύχθηκαν θεωρίες και επινοήθηκαν
καλύτερες, πιο λεπτομερείς και ευαίσθητες ερευνητικές μέθοδοι. Iδιαί-
τερη έμφαση στην παιδική ηλικία δόθηκε από τη στιγμή που έγινε αντι-
ληπτό ότι μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς μας ως ενηλίκων μπορεί να
γίνει κατανοητό αν ανατρέξουμε στις ρίζες της εξέλιξής μας. Ξεχωριστή
θεωρείται η συμβολή του Sigmund Freud, ο οποίος έδωσε έμφαση στα
βιώματα της παιδικής ηλικίας και στην επίδρασή τους στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας. Eκτός από αυτόν, και πολλές άλλες μεταγενέστε-
ρες θεωρίες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας προσέγγισαν τη
μελέτη της παιδικής συμπεριφοράς και έδωσαν τις δικές τους ερμηνεί-
ες γι’ αυτήν, βάσει των οποίων ανέπτυξαν τους δικούς τους τρόπους θε-
ραπευτικής προσέγγισης των μικρών παιδιών. 
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Αναφορικά με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί,
θα πρέπει κατ’ αρχάς να σημειωθεί ότι τα περισσότερα μικρά παιδιά εμ-
φανίζουν μείζονος ή ήσσονος σοβαρότητας ψυχολογικά προβλήματα τα
οποία απορρέουν από φοβίες ή άλλες αγχογόνες καταστάσεις. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα είναι δυνατόν να εξαφανιστούν
από τη μια στιγμή στην άλλη δίχως καμιά ψυχοθεραπευτική παρέμβα-
ση. Oρισμένες σοβαρότερες συναισθηματικές διαταραχές όμως, που
αντανακλούν βαθιά συναισθηματική δυσπροσαρμοστικότητα, ίσως να
μην υποχωρούν τόσο εύκολα. Τέτοιου είδους προβλήματα, που συχνά
έχουν τις ρίζες τους σε δύσκολες και στενόχωρες οικογενειακές κατα-
στάσεις, χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης από ειδικούς, οι οποίοι θα
βοηθήσουν το παιδί να αποκαλύψει τις εσωτερικές του συγκρούσεις έτσι
ώστε να μπορέσει να τις διαχειριστεί.

Υπάρχουν πολλές σχολές ψυχοθεραπείας –καθεμιά με τη δική της θε-
ωρία, έννοιες και τεχνικές– και όλες μπορούν δίκαια να ισχυριστούν ότι
είναι αποτελεσματικές. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά
στις κυριότερες. Παρά τις μεταξύ τους διαφορές, οι περισσότεροι ψυ-
χοθεραπευτές των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων υποστη-
ρίζουν ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τις βασικές αρχές της ψυχοθερα-
πείας, δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις εφαρμογές τους
σε παιδιά και ενηλίκους1. Ωστόσο η πρακτική εφαρμογή της συμβου-
λευτικής προσέγγισης των μικρών παιδιών απαιτεί μια άλλη μεθοδο-
λογία, η οποία αναπτύσσεται ξεκάθαρα και με συγκεκριμένα παρα-
δείγματα στο παρόν βιβλίο. 

Ως γνωστόν, για να χτιστεί μια καλή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύ-
νης μεταξύ συμβούλου και παιδιού, η οποία θα εγγυηθεί την επιτυχία
της όλης συμβουλευτικής προσπάθειας, θα πρέπει να συντρέχουν ορι-
σμένοι ειδικοί παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με τη συμπεριφορά
του συμβούλου, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, το περιβάλλον
στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η συμβουλευτική προσέγγιση και τις τε-
χνικές που θα χρησιμοποιηθούν.

Ως προς τη συμπεριφορά τους, οι σύμβουλοι-ψυχοθεραπευτές πρέ-
πει να διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία συμβάλλουν απο-
δεδειγμένα στη θετική έκβαση της όποιας βοηθητικής προσπάθειας. Τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι η ενσυναίσθηση, το ειλικρινές ενδιαφέρον και
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ο σεβασμός για το παιδί και για ό,τι του συμβαίνει, η χωρίς όρους απο-
δοχή του, καθώς και η αυτογνωσία του συμβούλου. Tα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά του συμβούλου είναι εύκολο να φανούν από τη στάση του.
Επιπρόσθετα όμως ο σύμβουλος θα πρέπει να διατηρεί μια σταθερά
φιλική σχέση με το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβουλευτικής δια-
δικασίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει και αρκετό χρόνο. 

Η καλή γνώση του εαυτού του από το σύμβουλο οδηγεί στη γνη-
σιότητα. Αυτή με τη σειρά της συμβάλλει στη δημιουργία ενός ζεστού,
μη απειλητικού, φιλικού κλίματος συνεργασίας, όπου το παιδί θα νιώσει
ότι δεν απειλείται και έτσι θα μπορέσει να εκφραστεί ελεύθερα και να
αφηγηθεί την ιστορία του. Mερικά από τα θεραπευτικά μέσα που πε-
ριγράφονται στο τέταρτο μέρος του βιβλίου θα ενισχύσουν αυτή την
προσπάθεια.

Όσον αφορά την ακολουθούμενη μεθοδολογία, επισημαίνονται κά-
ποιες διαστάσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συμ-
βουλευτική των μικρών παιδιών: (α) η κατάλληλη επιλογή μεταξύ ατο-
μικής ή ομαδικής προσέγγισης· (β) το γνωστικό, κοινωνικό και συναι-
σθηματικό αναπτυξιακό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το παιδί· (γ) οι δε-
ξιότητες τις οποίες πρέπει να διαθέτει ο σύμβουλος για να το προσεγ-
γίσει· και (δ) η συμβουλευτική διαδικασία και τα στάδια από τα οποία
θα πρέπει να περάσει. 
α. H συμβουλευτική των μικρών παιδιών σε ατομικό επίπεδο μπορεί να

βοηθήσει να ξεπεραστούν δυσκολίες που έχουν τις ρίζες τους σε πε-
ρίπλοκες οικογενειακές σχέσεις, αποκαλύπτοντας τις βασικές συνει-
δητές και ασυνείδητες εσωτερικές συγκρούσεις και διευκολύνοντας
τον χειρισμό τους. Η ομαδική συμβουλευτική, από την άλλη πλευρά,
αποτελεί μια ιδιαίτερα αποτελεσματική προσέγγιση, καθ’ όσον το παι-
δί ενδιαφέρεται για την ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Μέσα στην ομά-
δα το παιδί δοκιμάζει την επιθετικότητα, τον θυμό και την αγάπη, και
ανακαλύπτει τα όριά του. Η ομαδική συμβουλευτική είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματική με μικρότερης ηλικίας παιδιά, τα οποία χαίρονται να
συμμετέχουν σε ομάδες, έχουν αρκετά ανεπτυγμένη κοινωνικότητα
και επιπλέον μαθαίνουν πώς να αλληλεπιδρούν με άλλα πρόσωπα.
Mέσα στην ομάδα το μικρό παιδί έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί
τις ελπίδες, τους φόβους αλλά και την επιρροή που μπορεί να ασκή-
σει στους άλλους. H ομάδα το βοηθά να αντιμετωπίσει καλύτερα τα
προβλήματά του. Tο παιδί μαθαίνει ότι δεν είναι μόνο του και ότι η
ομάδα θα το υποστηρίξει συναισθηματικά, ηθικά, πρακτικά στην επί-
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λυση των προβλημάτων του. Σε κάθε περίπτωση έχει την ευκαιρία να
αποκτήσει αυτογνωσία και ενσυναίσθηση για τους όμοιούς του. 

β. H συμβουλευτική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπό-
ψη το γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό αναπτυξιακό επίπε-
δο στο οποίο βρίσκεται το παιδί. Τα παιδιά στις μικρές ηλικίες ανα-
πτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς. Yπάρχουν, για παράδειγμα,
παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας των οποίων οι γνωστικές ικα-
νότητες κυμαίνονται από την πλήρη άγνοια της σύνδεσης αιτίου-αι-
τιατού έως την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση αφαι-
ρετικής σκέψης2. Αρκετές διαφορές παρατηρούνται επίσης στα μι-
κρά παιδιά ως προς την αναγνώριση και την έκφραση των συναι-
σθημάτων. Τέλος, και στον κοινωνικό τομέα, τα παιδιά διαφέρουν ως
προς την ευκολία με την οποία δημιουργούν και διατηρούν σχέσεις
με συνομηλίκους αλλά και ενηλίκους.

γ. Mεγάλη είναι και η σπουδαιότητα των βασικών δεξιοτήτων που πρέ-
πει να χειρίζεται με άνεση ο σύμβουλος. Το τρίτο μέρος του βιβλί-
ου είναι αφιερωμένο στις βασικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται
στη συμβουλευτική προσέγγιση των μικρών παιδιών και είναι
εμπλουτισμένο με πολλά και ζωντανά παραδείγματα. Ειδικότερα,
προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι συμβουλευτικής που έχουν στό-
χο να βοηθήσουν το παιδί να εκφραστεί, να αφήσει ελεύθερα τα συ-
ναισθήματά του και να μάθει νέους τρόπους σκέψης, οι οποίοι θα το
διευκολύνουν να αναπτύξει θετικά συναισθήματα για τον εαυτό του
και τους άλλους και να αλλάξει τη συμπεριφορά του. 

δ. Η συμβουλευτική διαδικασία με μικρά παιδιά περιλαμβάνει διάφο-
ρες επιμέρους διεργασίες, οι οποίες περιγράφονται στο έκτο κεφά-
λαιο του δεύτερου μέρους. Οι διεργασίες αυτές αλληλεπιδρούν για
να διαμορφώσουν τελικά μια ενοποιημένη θεραπευτική διαδικασία.
Οι συγγραφείς παραθέτουν μια σειρά τέτοιων διεργασιών (σχήμα
5.1), οι οποίες μάλιστα είναι χωρισμένες και σε εξελικτικά θεραπευ-
τικά στάδια, τονίζουν ωστόσο ότι δεν ισχύουν όλες για κάθε παιδί,
γιατί το κάθε περιστατικό είναι μοναδικό.
Το περιβάλλον στο οποίο θα λάβει χώρα η συμβουλευτική παρέμ-

βαση πρέπει να είναι φιλικό προς το παιδί και να μη διαφέρει πολύ από
τα ήδη γνωστά σε αυτό πλαίσια. Η επίδραση του φυσικού περιβάλλο-
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ντος στην ψυχική διάθεση του παιδιού είναι αποδεδειγμένη3. Επειδή λοι-
πόν οι σύμβουλοι ενδέχεται να προσεγγίζουν τα παιδιά σε διάφορους
χώρους, όπως είναι το σχολείο ή και το σπίτι τους, το παρόν βιβλίο προ-
τείνει μεθόδους και υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα
πλαίσια. Ιδανικά, η συμβουλευτική σχέση και το όλο συμβουλευτικό πε-
ριβάλλον θα πρέπει να διευκολύνουν την απόκτηση νέων, εποικοδομη-
τικών και προσαρμοστικών συμπεριφορών οι οποίες θα αντικαταστή-
σουν τις προηγούμενες δυσπροσαρμοστικές και ανεπαρκείς αντιδράσεις. 

Μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές στη συμβουλευτική προσέγ-
γιση των μικρών παιδιών είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι ως θεραπευτι-
κό μέσο χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.
Η Anna Freud υπήρξε από τις πρώτες ειδικούς που αναγνώρισαν τη θε-
ραπευτική διάσταση του παιχνιδιού, το οποίο παρατήρησε συστημα-
τικά στην προσπάθειά της να κατανοήσει το παιδί και τις εσωτερικές
του συγκρούσεις. Γενικότερα αναγνωρίζεται ότι το παιχνίδι δίνει στο
παιδί τη δυνατότητα να εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του (π.χ.
σε μια κούκλα ή άλλο αντικείμενο). Στο τέταρτο μέρος του βιβλίου πε-
ριγράφονται διάφορες δραστηριότητες που εντάσσονται στην παι-
γνιοθεραπεία, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ευαισθητοποιη-
μένος ενήλικος όταν προσπαθεί να κατανοήσει και να βοηθήσει ένα μι-
κρό παιδί.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη θεωρία και την πρακτική συμβου-
λευτική προσέγγιση των μικρών παιδιών με απλό και κατανοητό τρόπο.
Περιλαμβάνει τις κυριότερες θεωρίες της ψυχολογίας και των εξελικτι-
κών σταδίων των παιδιών, καθώς και τους στόχους της συμβουλευτικής
τους προσέγγισης. 

Οι συγγραφείς, Kathryn και David Geldard, έχουν μακρόχρονη και
αξιοσημείωτη εμπειρία στη συμβουλευτική ενασχόληση με τα παιδιά και
τις οικογένειές τους, αλλά και στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων
που ασχολούνται θεραπευτικά με παιδιά και εφήβους. 

Tο παρόν βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ειδικών
που εκπαιδεύουν ψυχολόγους, παιδαγωγούς και άλλες ειδικότητες επαγ-
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γελματιών οι οποίοι προσπαθούν να διευκολύνουν τη συναισθηματική
και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Στο τελευταίο μάλιστα μέρος
υπάρχουν πολλά φύλλα εργασίας, τα οποία επιδιώκουν να συμβάλουν
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Oι σύμβουλοι που θέ-
λουν μπορούν να τα φωτοτυπήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν για
τις δικές τους ανάγκες.

Σημειώνεται ότι οι όροι σύμβουλος, ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος-
ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να δηλώσουν τον
ειδικό που προσεγγίζει συμβουλευτικά το παιδί. Επιλέξαμε συνειδητά το
αρσενικό γένος, τόσο γιατί με τους παραπάνω όρους συνήθως προσ-
διορίζεται ο άνθρωπος όσο και επειδή η εναλλαγή αρσενικού και θη-
λυκού γένους θα προκαλούσε σύγχυση. Πάντως δεν αποκλείσαμε εντε-
λώς τη χρήση του θηλυκού, ειδικά στα παραδείγματα. 

Aπό την εμπειρία της θητείας μου για πολλά χρόνια σε ένα πανεπι-
στημιακό τμήμα το οποίο προετοιμάζει τους μελλοντικούς παιδαγωγούς
που θα ασχοληθούν με παιδιά προσχολικής ηλικίας, πιστεύω ότι το βι-
βλίο αυτό θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στους φοιτητές μας, σε πολλούς
ειδικούς επιστήμονες και στους γονείς, και θα προσφέρει καινούργιες
προοπτικές στη συμβουλευτική των παιδιών. Έχω τη βεβαιότητα ότι θα
συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να
προσεγγίζονται τα μικρά παιδιά έτσι ώστε να ενταχθούν ευκολότερα στο
σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και να ξεπεράσουν τις
εσωτερικές αναστολές τους και τις όποιες άλλες δυσκολίες τους.

Αθήνα, Αύγουστος 2004
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΪΖΟΥ
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