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Το Κζντρο Συςτημικήσ Θεραπείασ, το Κζντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ και το Κζντρο Επίκοινεσ Διαδρομζσ
διοργανϊνουν Διεπαγγελματικό Βιωματικό Σεμινάριο με τον τίτλο Το Καταξιωτικό Κύμα.
Απευθφνεται ςε επαγγελματίεσ υγείασ και ψυχικισ υγείασ, εκπαίδευςθσ, διοίκθςθσ εταιρειϊν &
οργανιςμϊν, κακϊσ και ςυντονιςτζσ ομάδων, δικτφων και εργαςτθρίων τζχνθσ.

Τι είναι η Συςτημική Καταξιωτική Προςζγγιςη
Σφμφωνα με τθ Συςτημική Θεωρία, κάκε ανκρϊπινο ςφςτθμα είναι ζνα ςφνολο μερϊν, τα οποία
αλλθλεπιδροφν και ςυνεξελίςςονται γφρω από ζνα κοινό ςκοπό, καταςκευάηοντασ μζςω τθσ γλϊςςασ
κοινά νοιματα . Ωσ ηωντανόσ οργανιςμόσ, βρίςκεται ςε διαρκι ςχζςθ και αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ
οργανιςμοφσ και με το περιβάλλον του. Κάκε φαινόμενο που παρουςιάηεται ςε ζνα μζροσ, μπορεί να
ςυνδεκεί με ό,τι άλλο γίνεται ςτο όλον και ζτςι διευρφνεται το νόθμά του ι αποκτά άλλο νόθμα.
Θ Καταξιωτική Προςζγγιςη ζχει αναπτυχκεί τα τελευταία τριάντα χρόνια και αξιοποιεί τισ
κεωρθτικζσ παραδοχζσ τθσ κοινωνικισ καταςκευισ τθσ πραγματικότθτασ (social constructionism),
ςφμφωνα με τθν οποία τόςο θ ίδια θ ζννοια τθσ αλικειασ όςο και το ςφνολο του κοινωνικοφ κόςμου
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια «καταςκευι» των ανκρϊπων. Ό,τι ηοφμε, ςυγκαταςκευάηεται
ενεργθτικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ μζςω τθσ αφιγθςθσ των ιςτοριϊν που λζμε.
Θ λζξθ “καταξιωτικι” ςθμαίνει απόδοςθ εκτίμθςθσ και αναγνϊριςθσ ςε ό,τι ζχει αξία.
Θ Καταξιωτικι Προςζγγιςθ περιγράφει μια νζα μεκοδολογία για τθν ανάπτυξθ των ανκρϊπινων
ςυςτθμάτων, εςτιάηοντασ ςτα κετικά ςτοιχεία που υπάρχουν. Πρόκειται για μία φιλοςοφία τθσ
αλλαγισ και τθσ εξζλιξθσ. Δζχεται ότι ςε κάκε ανκρϊπινο ςφςτθμα κάτι λειτουργεί καλά, οπότε θ
αλλαγι μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθν αναγνϊριςθ των πραγμάτων που λειτουργοφν και τον
πολλαπλαςιαςμό τουσ.

Εργαλείο τθσ Καταξιωτικισ Προςζγγιςθσ είναι το διεκνϊσ γνωςτό Appreciative Inquiry – A.I.
(Καταξιωτικι Διερεφνθςθ).

Το ςκεπτικό μασ
Σε κάκε επαγγελματικό πλαίςιο – κεραπευτικό, επιχειρθματικό, εκπαιδευτικό – όλοι οι ρόλοι
ζχουν αξία ςτθν ςυγκαταςκευι του αποτελζςματοσ. Οι άνκρωποι ηωντανεφουν αυτοφσ τουσ ρόλουσ
με τισ ικανότθτεσ, τισ γνϊςεισ και τα ταλζντα τουσ. Αναδεικνφοντασ τθν αξία όλων των ρόλων και τισ
ικανότθτεσ των ανκρϊπων, αλλάηουν θ επικοινωνία και οι ςχζςεισ ςτα επαγγελματικά πλαίςια.
Το Σεμινάριο προςκαλεί τουσ ςυμμετζχοντεσ να εκπαιδευτοφν ςε νζουσ τρόπουσ κατανόθςθσ και
διαχείριςθσ των κεμάτων που αναδφονται ςτθ λειτουργία των ανκρϊπινων ςυςτθμάτων,
προκειμζνου να ανακαλφψουμε μαηί τρόπουσ που κα μασ επιτρζψουν να είμαςτε πιο δθμιουργικοί,
πιο ςυνεργατικοί και πιο χαροφμενοι.
Είναι μια νζα ματιά για τθν φπαρξθ. Ηοφμε ςε μια εποχι πολλαπλϊν μεταβάςεων, όπου μζςω τθσ
ανατροπισ νοθμάτων και πρακτικϊν, είναι δυνατι θ ςυγκαταςκευι μιασ νζασ πραγματικότθτασ.
Θ Συςτθμικι ματιά δείχνει ότι όλα ςυνδζονται. Το ηθτοφμενο για τον άνκρωπο είναι θ ςφνκεςθ,
που μπορεί να γίνει μζςα από μια νζα γλϊςςα, θ οποία δθμιουργεί νζεσ ςχζςεισ με βάςθ τισ
Καταξιωτικζσ αρχζσ τθσ ιςοτιμίασ, του ςεβαςμοφ και τθσ εμπιςτοςφνθσ. Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ
καταςκευισ, θ γλϊςςα δεν ςυνιςτά ζνα απλό εργαλείο, αλλά μια δθμιουργικι, δυναμικι παραγωγικι
διαδικαςία. Μια γλϊςςα που ςυνκζτει τον δυιςμό, ςυμπεριλαμβάνει και αξιοποιεί το διαφορετικό ωσ
πθγι εμπλουτιςμοφ και νζασ γνϊςθσ.
Στο Σεμινάριο κα διερευνιςουμε μαηί τισ κεωρίεσ και τισ τεχνικζσ για τθν επικοινωνία και τισ
ςχζςεισ ςτα παρακάτω πεδία: διοίκθςθ, ςυντονιςμό ομάδων και εργαςτθρίων, ανάπτυξθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ, εκπαίδευςθ, κεραπεία και ςυμβουλευτικι.
Θα προςεγγίςουμε μαηί νζουσ τρόπουσ ζρευνασ, πζρα από τουσ παραδοςιακοφσ (evidence based)
ςτισ διάφορεσ κεματικζσ και νζουσ τρόπουσ καταγραφισ των αποτελεςμάτων (Καταξιωτικι
διερεφνθςθ, αυκόρμθτθ και διαλογικι γραφι, αυτοςχεδιαςμόσ, performance).
Θα δοκιμάςουμε τον καταιγιςμό ιδεϊν (brainstorming) με ςφγχρονα εργαλεία (π.χ. κίνθςθ και
γραφι).
Στθν πορεία του Σεμιναρίου, οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία, με βάςθ τισ γνϊςεισ, τισ
ικανότθτεσ και τα ταλζντα τουσ, να δθμιουργιςουν τον προςωπικό τουσ χάρτθ «πλοιγθςθσ» ςτο
επαγγελματικό τουσ πλαίςιο.
Κακϊσ θ Συςτθμικι Καταξιωτικι Προςζγγιςθ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλα τα επαγγελματικά
αντικείμενα με επίκεντρο τον άνκρωπο, κεωροφμε ότι θ ςυνκικθ τθσ διεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
προςφζρει ποικιλία και πλοφτο εμπειριϊν και γνϊςεων.
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Ενδεικτική Θεματολογία
Με βάςθ τθν Συςτθμικι Καταξιωτικι προςζγγιςθ ςτθ Θεραπεία και τθ Συμβουλευτικι και με
επιρροζσ από τθν Αφθγθματικι προςζγγιςθ, τθ κεωρία τθσ Διαλογικότθτασ και του Ανοιχτοφ
Διαλόγου, τθ Βιογραφικι προςζγγιςθ (biographical approach), τθ Βιωματικι μάκθςθ και τισ κεωρίεσ
Επικοινωνίασ, κα δουλζψουμε κζματα όπωσ:
Συςτθμικζσ ζννοιεσ – Καταξιωτικζσ αρχζσ.
Θ ζννοια τθσ κζςθσ του «μθ γνωρίηοντοσ» ςτον Διάλογο και οι εφαρμογζσ τθσ ςε διάφορα
αντικείμενα.
Θ αξία κάκε ρόλου ςτο επαγγελματικό πλαίςιο – Αναςτοχαςμόσ και επανόρκωςθ.
Γλϊςςα και αφθγιςεισ ςτθ δθμιουργία τθσ ταυτότθτασ ενόσ οργανιςμοφ και τον
επαναπροςδιοριςμό τθσ.
Βιογραφία – Βιογραφικι αφιγθςθ – Ιςτορίεσ ηωισ – Βιογραφικι ταυτότθτα/ςχζςθ ατομικοφ
και κοινωνικοφ – Το Βιογραφικό Σθμείωμα και το Ιςτορικό ωσ εργαλείο δουλειάσ.
Οικογενειακζσ επιχειριςεισ – πολυπλοκότθτα των ςχζςεων και κζματα διαδοχισ και
ςυνζχειασ.
Αλλαγι ςτθ γλϊςςα – αλλαγι ςτθ ςχζςθ – θ ςθμαςία τθσ καταξιωτικισ γλϊςςασ.
Κοινότθτεσ και δίκτυα υποςτιριξθσ – δθμιουργία και ςυντονιςμόσ.
Συγκαταςκευι τθσ ςχζςθσ – Σχεςιακι υπευκυνότθτα.
Θ πολυφωνικι ανάλυςθ των ςυγκροφςεων και ο μεταςχθματιςμόσ τθσ ςχζςθσ μζςα από τθ
διεφρυνςθ τθσ κατανόθςθσ.
Θ Θκικι και θ Αιςκθτικι ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ.

Διάρκεια: ζνα Σάββατο τον μινα/8ωρο, Οκτϊβριοσ 2018 – Ιοφνιοσ 2019
Συμμετζχοντεσ: μζγιςτοσ αρικμόσ 20 άτομα – κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.
Κόςτοσ: 120 ευρϊ/άτομο/μινα (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)
Τόποσ διεξαγωγισ: Κζντρο Συςτημικήσ Θεραπείασ, Αριςτοτζλουσ 24, Χολαργόσ.
Ζναρξθ: Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018, ϊρα 11:00 – 19:00
Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ: θλεκτρονικι διεφκυνςθ thesys@otenet.gr μζχρι τισ 30 Σεπτεμβρίου.

Σμάρω Μάρκου

Ιουλία Μπαλάςκα

Άννα Σολωμοφ
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