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ο αναστοχασμός αποτελεί μια βασική συνιστώσα της κλινικής συλλογιστικής

με τη βοήθεια της οποίας ο θεραπευτής μαθαίνει από την εμπειρία του. Απο-

τελεί έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες ανάπτυξης που βοηθά το νέο

θεραπευτή να μεταμορφωθεί σε έναν έμπειρο θεραπευτή (Brown & Ryan,

2004, Martin et al., 1992). οι περισσότερες από τις γνώσεις μας πάνω στον

αναστοχασμό, προέρχονται από μελέτες στις ειδικότητες της εκπαίδευσης

και της νοσηλευτικής (Sinclair, 2004). Η έννοια και η διαδικασία του ανα-

στοχασμού περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Dewey, το 1910. Από το

1980 και μετά, ειδικότητες όπως η νοσηλευτική, τα παιδαγωγικά και τα θε-

ραπευτικά επαγγέλματα αλλά και η προπονητική των αθλητών, έχουν υι-

οθετήσει την έννοια του αναστοχασμού στην πρακτική και στη θεωρία τους.

Κάποια επαγγέλματα υγείας έχουν εισαγάγει τον αναστοχασμό στα προ-

γράμματα σπουδών τους είτε ως ξεχωριστό μάθημα είτε ενσωματωμένο στα

υπόλοιπα μαθήματα των σχολών τους. 

Τα τελευταία χρόνια, ο αναστοχασμός αναγνωρίζεται ως ένα ουσιαστικό

χαρακτηριστικό των επαγγελματιών υγείας. Το 2001, στη Βρετανία, ο Φορέας

Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση των Επαγγελμάτων

Υγείας αναφέρει ότι ο απόφοιτος πρέπει να είναι ικανός «να αναστοχάζεται

και να εξετάζει την πρακτική του» (Brown & Ryan, 2004). Επιπλέον, η Πα-

γκόσμια οργάνωση Εργοθεραπείας αναφέρει ότι η «δυνατότητα παροχής

μιας αναστοχαστικής πρακτικής» αποτελεί μία από τις απαραίτητες δεξιότητες

για την επαγγελματική συλλογιστική και επαγγελματική συμπεριφορά του

εργοθεραπευτή (ENOTHE, 2004).       

Στο κεφάλαιο αυτό, αρχικά αναλύεται η διαδικασία του αναστοχασμού

καθώς και η συμβολή του στη μάθηση, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα

μοντέλα αναστοχασμού που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και τέλος πε-

ριγράφεται η αναστοχαστική αυτογνωσία ή μεταγνώση που αποτελεί το

αποτέλεσμα της διαδικασίας αναστοχασμού. 

Αναστοχασμός
και αναστοχαστική αυτογνωσία

κεφάλαιο 4
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ο αναστοχασμός αναφέρεται σε μια σκόπιμη διαδικασία σκέψης και επε-

ξεργασίας πάνω στις νοητικές λειτουργίες, στις γνώσεις και στις θεραπευτικές

δράσεις που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής στην πρακτική του (Carr & Shotwell,

2008, Higgs et al., 2004, Higgs & Jones, 2008, R.C.N.I.A.N.E., 1994). Με πιο

απλά λόγια, είναι η σκέψη του θεραπευτή πάνω στον τρόπο σκέψης και δρά-

σης του (thinking about own

think ing) (εικόνα 1) (Munroe,

1996). ο θεραπευτής όταν ανα-

στοχάζεται, «ξαναγυρίζει» νοη-

τικά στην εμπειρία που ζει ή έζη-

σε και παίρνοντας μια απόσταση

από τον εαυτό του και την πρα-

κτική του, την εξετάζει, αναρω-

τιέται και μαθαίνει από αυτήν

(Morley, 2007). Διερευνά δηλα-

δή με κριτική ματιά την επιτυχία

ή αποτυχία των δράσεών του

όπως των μεθόδων με τις οποίες

συνέλεξε τα δεδομένα του, των

στόχων που έθεσε, του τρόπου

που παρείχε τις υπηρεσίες του,

των προσωπικών προκαταλήψεων, των περιορισμών του στην οργάνωση,

ποιότητα και ποσότητα των γνώσεών του.

Αν και ο αναστοχασμός πραγματοποιείται συνεχώς, η καθοριστική συ-

νεισφορά του στη μάθηση γίνεται αντιληπτή όταν οι κλινικές καταστάσεις

που βιώνει ο θεραπευτής είναι πολύπλοκες, μοναδικές, αντικρουόμενες,

αβέβαιες ή ασταθείς. Σε αυτές τις καταστάσεις πρακτικής, η απλή εφαρμογή

των γνώσεων που έμαθε ο θεραπευτής στα βιβλία ή στη σχολή του, φαίνεται

ότι δεν είναι αρκετή. ο θεραπευτής χρειάζεται να αναστοχαστεί πάνω στις

κλινικές του αποφάσεις, στις γνώσεις του, στα συναισθήματα αλλά και στις

Ο αναστοχασμός και η συμβολή του στη μάθηση
4.1.

Η κλινική συλλογιστική και η ανάπτυξή της στην εργοθεραπεία

50

Εικόνα 1.

Σκεπτόμενος
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δράσεις του μέσα στο πλαίσιο των δεδομένων κλινικών συνθηκών (Harris,

1993). Στόχος του αναστοχασμού είναι ο θεραπευτής να μάθει από την εμπει-

ρία του και να χρησιμοποιήσει αυτή τη μάθηση μετέπειτα στην πρακτική του

(Christensen et al., 2008, Jones et al., 2008). 

Έρευνες στον τομέα του αναστοχασμού επιβεβαιώνουν τη συμβολή του

στη διαδικασία μάθησης του θεραπευτή αλλά και στην ανάπτυξη της κλινικής

συλλογιστικής του (Biggs & Telfer, 1987, Grant & Marsden, 1987, Jensen

et al., 2000, Schmidt et al., 1990, Sobral, 2000). Σύμφωνα με τον Kolb (1984),

ο αναστοχασμός συμβάλλει στη μάθηση μέσα από την εμπειρία, με τον

τρόπο που μας δείχνει το σχήμα 1.        

Κεφάλαιο 4: Αναστοχασμός και αναστοχαστική αυτογνωσία

51

Κύκλος Μάθησης του Kolb

Σχήμα 1.

Προσαρμοσμένοαπό:Alsop, Α., & Ryan, S. (1996). MakingtheMostofFieldworkEducation.
London: Chapman & Hall

Α. Ενδιαφέρον για μια συγκεκριμένη 
εμπειρία της πρακτικής 

Γ. Αφηρημένη σκέψη
Ανάπτυξη μιας κατανόησης του 

τι πραγματικά συνέβη, αναζητώντας περισσότερες 
πληροφορίες και διαμορφώνοντας νέες ιδέες για το πώς 

να λειτουργήσει κανείς σε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον

Ε. Υιοθέτηση των νέων ιδεών στην πρακτική

Δ. Ενεργητική εφαρμογή των ιδεών
Δοκιμή των νέων ιδεών

ως αποτέλεσμα της μάθησης
από την προηγούμενη εμπειρία

Β. Αναστοχαστική παρατήρηση
νοητική ανασκόπηση της εμπειρίας, 

διερεύνηση του τι έκανε κανείς
και γιατί, και αναγνώριση του πώς

ένιωσε ο ίδιος και οι άλλοι
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Σύμφωνα τον κύκλο μάθησης του Kolb, ο θεραπευτής μετά από μια

εμπειρία της πρακτικής, επανεξετάζει νοητικά όλη την κατάσταση,  αναστο-

χάζεται πάνω σε αυτά που είδε, έκανε ή σε αυτά που ένιωσε ο ίδιος αλλά

και το άτομο στο οποίο παρείχε την παρέμβασή του. Μερικές ερωτήσεις

που κάνουν οι θεραπευτές στον εαυτό τους όταν αναστοχάζονται είναι «τι

σκόπευα να πετύχω όταν έδρασα με το συγκεκριμένο τρόπο;», «ποιες ήταν

οι συνέπειες των θεραπευτικών μου δράσεων για το συγκεκριμένο άτομο;»,

«τι προσπαθούσα να πετύχω;», «πώς ένιωσε ο θεραπευόμενος;», «υπήρχαν

άλλες εναλλακτικές;», «αυτή η εμπειρία με βοήθησε στο να αλλάξω τον

τρόπο με τον οποίο θα παρέχω την παρέμβασή μου στο μέλλον;» (Alsop

& Ryan, 1996). Αυτή η επανεξέταση της πρακτικής μπορεί να δημιουργήσει

απορίες στο θεραπευτή που στη συνέχεια πρέπει να λύσει, κενά γνώσεων

που πρέπει να ανακαλύψει ή να τον κάνει να συνειδητοποιήσει έναν μη

αποτελεσματικό χειρισμό μιας κατάστασης. ο θεραπευτής, μέσα από αυτήν

την επανεξέταση μπορεί να καταλήξει σε μια νέα κατανόηση της εμπειρίας.

Με τη σειρά της, η κατανόηση αυτή μπορεί να φέρει νέες ιδέες για την αντι-

μετώπιση της ίδιας κατάστασης στο μέλλον. Στη συνέχεια, ο θεραπευτής

δοκιμάζει αυτές τις νέες ιδέες στην πρακτική του για να δει αν είναι αποτε-

λεσματικές ή όχι. Έτσι, ολοκληρώνει έναν κύκλο μάθησης και ξεκινάει έναν

άλλον. Αυτή η διαδικασία μάθησης από την εμπειρία, δεν ολοκληρώνεται

ποτέ (Alsop & Ryan, 1996, Bridge & Twible, 1997, Carr & Shotwell, 2008,

Higgs et al., 2004, Higgs & Jones, 2008).   

Εκτός από τη συμβολή του στη μάθηση, ο αναστοχασμός μπορεί να απο-

τελέσει τρόπο πρόσβασης στη σιωπηρή και εσωτερική γνώση που διαθέτει

ο θεραπευτής. ο Mezirow (1991) αναφέρει ότι αυτό μπορεί να πραγματο-

ποιηθεί με δύο τρόπους αναστοχασμού. ο ένας τρόπος αφορά τον αναστο-

χασμό που πραγματοποιείται με βάση τη λογική και ο άλλος τρόπος αφορά

έναν αναστοχασμό που πραγματοποιείται με βάση ένα πιο εφευρετικό σκε-

πτικό. Κατά τη λογική προσέγγιση, ο θεραπευτής αναστοχάζεται στο περιε-

χόμενο των δράσεών του, στις διαδικασίες αλλά και στις βασικές πεποιθήσεις

του. ο αναστοχασμός στο περιεχόμενο εστιάζει σε αυτά που συνέβησαν, ο

αναστοχασμός στις διαδικασίες στο πώς ο θεραπευτής αντιλαμβάνεται, σκέ-

φτεται, κρίνει, αισθάνεται, και δρα μέσα στις καταστάσεις της πρακτικής του,

Η κλινική συλλογιστική και η ανάπτυξή της στην εργοθεραπεία
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ενώ ο αναστοχασμός στις βασικές πεποιθήσεις εστιάζει στο γιατίο θεραπευτής

αντιλήφθηκε, σκέφθηκε, έκρινε, αισθάνθηκε ή έδρασε με το συγκεκριμένο

τρόπο στις καταστάσεις της πρακτικής του. ο αναστοχασμός στις βασικές πε-

ποιθήσεις του θεραπευτή βοηθά να ανακαλυφθούν τα κρυφά ή άδηλα συ-

μπεράσματα πάνω στα οποία ο θεραπευτής βασίζει την πρακτική του. 

Στην πιο εφευρετική προσέγγιση, ο θεραπευτής αναστοχάζεται πάνω στις

εικόνες ή στις μεταφορές (σχήματα λόγου) που δημιουργούνται στο μυαλό

του όταν δουλεύει με τους θεραπευόμενούς του ή όταν σκέφτεται την πρα-

κτική του. Παραδείγματα μεταφορών ή εικόνων μπορεί να είναι ότι ο θερα-

πευτής σκέφτεται τον εαυτό του ως τον «διευκολυντή» ενός θεραπευόμενου

ή ότι «αλλάζει μαζί με το θεραπευόμενο» ή ότι είναι «όπως ένας μηχανικός

που φτιάχνει τα πράγματα». Η εφευρετική προσέγγιση του αναστοχασμού

καλεί τους θεραπευτές να «μπουν» σε έναν εσωτερικό διερευνητικό διάλογο

με αυτές τις εικόνες ή τις μεταφορές έτσι ώστε να αποκτήσουν μια βαθύτερη

επίγνωση του εαυτού τους αναφορικά με την πρακτική τους. Και αυτό γιατί

αυτές οι μεταφορές ή οι εικόνες μπορεί να διευκολύνουν το πέρασμα στα

κρυφά συμπεράσματα, στις άδηλες πεποιθήσεις, στις σιωπηρές αξίες καθώς

και στις εσωτερικές ανάγκες και επιθυμίες του θεραπευτή (Dirkx, 1998,

Hooper, 2008).     

Υπάρχουν τρία μοντέλα αναστοχασμού τα οποία αναπτύχθηκαν σχεδόν

ταυτόχρονα τη δεκαετία του ΄80 σε τρεις διαφορετικές χώρες: Αυστραλία,

Βόρεια Αμερική και Βρετανία. Τα μοντέλα αυτά είναι:

Α) η δουλειά του Schon πάνω στον αναστοχασμό,

Β) το μοντέλο αναστοχασμού των Boud και Walker,

Γ) τα επίπεδα αναστοχασμού των Fish, Twinn και Purr

(Alsop & Ryan, 1996).

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια σύντομη παρουσίαση αυτών των

μοντέλων.

Μοντέλα αναστοχασμού
4.2.
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4.2.1.  Η δουλειά του Schon πάνω στον αναστοχασμό
Η δουλειά του Schon (1983, 1987) πάνω στον αναστοχασμό είναι η πρώτη

που δημοσιεύτηκε. οι Schell και Schell (2008b) αναφέρουν ότι η ενασχόλησή

του με τη μουσική τζαζ επηρέασε τη δουλειά του πάνω στον αναστοχασμό.

Το ταλέντο του ως πιανίστας και κλαρινετίστας καθώς και οι αυτοσχεδιασμοί

του στη μουσική τζαζ πιθανόν τον ενέπνευσαν να οδηγηθεί στην ιδέα του

αναστοχασμού κατά την ώρα της πρακτικής. οι μελέτες του πάνω στον ανα-

στοχασμό συμπεριέλαβαν άτομα από διαφορετικά επαγγέλματα και εστίασαν

στον τρόπο με τον οποίο ο αναστοχασμός βοηθάει τη μάθηση του ατόμου.

ο Schon (1983) παρουσιάζει τον αναστοχασμό και την κλινική συλλογιστική

σαν δύο διαδικασίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Σύμφωνα με αυτόν,

υπάρχουν δύο είδη αναστοχασμού: 

n ο αναστοχασμός κατά τη διάρκεια της δράσης,

n ο αναστοχασμός μετά τη δράση.

ο αναστοχασμόςκατάτηδιάρκειατηςδράσηςσυμβαίνει όταν ο θεραπευτής

στη μέση της θεραπευτικής του παρέμβασης και χωρίς να τη διακόψει, πα-

ρατηρεί και εξετάζει νοητικά τις θεραπευτικές του πράξεις και την αποτελε-

σματικότητά τους, και αποφασίζει ανάλογα αν θα τις συνεχίσει ή θα τις τρο-

ποποιήσει. Αποτελεί δηλαδή, εκείνο το σκεπτικό που τροποποιεί/προσδιο-

ρίζει αυτό που γίνεται, την ώρα ακριβώς που γίνεται και που μπορεί να επη-

ρεάσει την κατάσταση ενώ ακόμη βιώνεται (Christensen et al., 2008). 

ο αναστοχασμόςμετάτηδράση είναι η νοητική επιστροφή σε μια προη-

γούμενη εμπειρία με στόχο την επαναξιολόγησή της έτσι ώστε να μάθει κανείς

από αυτήν. Σύμφωνα με τον Schon, οι θεραπευτές μπορούν να αναστοχά-

ζονται στο παρόν, στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον (Alsop & Ryan, 1996). 

ο Schon παρουσιάζει τρία μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

κατά την εκπαίδευση ενός ατόμου στον αναστοχασμό: α) ακολούθησέ με ,

β) συνδυασμένος πειραματισμός, γ) αίθουσα των καθρεφτών. Τα μοντέλα

αυτά, αν και σχεδιάστηκαν για την εκπαίδευση των φοιτητών στον αναστο-

χασμό κατά τη διάρκεια της κλινικής τους άσκησης, μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν και σε αρχάριους στη διαδικασία αναστοχασμού, θεραπευτές. Σε

κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ του εκ-

παιδευτή και του μαθητευόμενου. ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι είτε ένας

Η κλινική συλλογιστική και η ανάπτυξή της στην εργοθεραπεία
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έμπειρος θεραπευτής είτε ένας επόπτης που διευκολύνει τη διαδικασία του

αναστοχασμού ενός μαθητευόμενου (φοιτητή ή αρχάριου θεραπευτή) μέσα

από διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής. 

Πιο συγκεκριμένα κατά το μοντέλο «ακολούθησέ με»,ο εκπαιδευτής ανα-

λαμβάνει ηγετικό ρόλο ενώ ο φοιτητής παραμένει παθητικός σε ό,τι αφορά

στη δράση του αλλά όχι σε ό,τι αφορά στην αντίληψή του (σχήμα 2). 

Μοντέλο «Ακολούθησέ με»

Σχήμα 2.

Προσαμοσμένοαπό:Schon, D. (1987). EducatingtheReflectivePractitioner.San Fransisco: Jossey-
Bass  

ο φοιτητής παρατηρεί

ο φοιτητής κάνει ερωτήσεις

ο φοιτητής παρατηρεί με νέα βαθύτερη γνώση

2
ο εκπαιδευτής εκτελεί τμήμα μιας θεραπευτικής δράσης

ολοκληρώνει τη θεραπευτική δράση

Συνεχίζει τη θεραπευτική δράση

Σταματάει για να εξηγήσει τους λόγους, επισημαίνει 
τα εναύσματα που θα αναζητηθούν 

1
ο εκπαιδευτής εκτελεί ολόκληρη μια θεραπευτική δράση

3
ο εκπαιδευτής εκτελεί πάλι ολόκληρη τη θεραπευτική δράση

Σταματάει πάλι
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ο εκπαιδευτής εκτελεί μια θεραπευτική δράση ενώ ο φοιτητής τον πα-

ρατηρεί και επισημαίνει συγκεκριμένα σημεία που πιθανόν του προκαλούν

ενδιαφέρον. Σε μια δεύτερη φάση, ο εκπαιδευτής επαναλαμβάνει τη διαδι-

κασία αλλά σταματά σε κάποια σημεία για να επισημάνει στο φοιτητή τους

σημαντικούς παράγοντες ή τη συλλογιστική που έχει για τις δράσεις του. Τα

συμπτώματα του θεραπευόμενου και οι αντιδράσεις του εκπαιδευτή μπορεί

να εξηγηθούν στο φοιτητή. ο φοιτητής σε αυτό το στάδιο, συνδέει αυτά που

παρατηρεί ή ακούει από τον εκπαιδευτή με τη θεωρία που έμαθε στην εκ-

παίδευσή του ή με τις προσωπικές του γνώσεις και εμπειρίες. Η διαδικασία

αυτή μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές. Τέλος, ο εκπαιδευτής μπορεί

να επαναλάβει τη θεραπευτική διαδικασία χωρίς να τη διακόψει καθόλου

για να επιτρέψει στο φοιτητή να την αντιληφθεί μέσα από μια νέα κατανόηση. 
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Μοντέλο «Συνδυασμένος Πειραματισμός»

Σχήμα 3.

Προσαρμοσμένοαπό:Schon, D. (1987). EducatingtheReflectivePractitioner.San Fransisco: Jossey-
Bass 

ο εκπαιδευτής εκτελεί ένα μέρος μιας θεραπευτικής δράσης 

Σταματάει ρωτάει το φοιτητή τι να κάνει μετά

ο φοιτητής κάνει μία ή δύο προτάσεις και τις αιτιολογεί

ο εκπαιδευτής συνεχίζει τη θεραπευτική δράση 
ακολουθώντας τις οδηγίες του φοιτητή 

Σταματάει σε ένα κρίσιμο σημείο της θεραπευτικής 
δράσης για να επισημάνει στο φοιτητή 

γιατί έχει ή δεν έχει αποτέλεσμα 
αυτή η θεραπευτική δράση ή για 

να ζητήσει από το φοιτητή και άλλες ιδέες

ο φοιτητής δίνει και άλλες ιδέες
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Στο μοντέλο του συνδυασμένου πειραματισμού, αν και ο εκπαιδευτής

είναι αυτός που κυρίως δρα, απαιτείται περισσότερη συμμετοχή από μέρους

του φοιτητή. ο εκπαιδευτής ξεκινά πάλι τη διαδικασία παρέμβασης αλλά

τη σταματά σε κάποιο σημείο της και ρωτά το φοιτητή τι θα έκανε εκείνος

(σχήμα 3). ο φοιτητής προτείνει εναλλακτικές δράσεις καθώς και τους λό-

γους ή τη συλλογιστική του για αυτές. ο εκπαιδευτής προχωράει στη θε-

ραπευτική δράση που πρότεινε ο φοιτητής. Στην περίπτωση που δεν επι-

τύχει αυτή η θεραπευτική δράση, τότε ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει το φοιτητή

να αντιληφθεί τις δυσκολίες που προέκυψαν καθώς και τα σημεία τα οποία

πρέπει να λάβει υπόψη του ή να αποφύγει στο μέλλον. Με λίγα λόγια, η

μάθηση στο μοντέλο του συνδυασμένου πειραματισμού προκύπτει κυρίως

από τα πράγματα που δεν πήγαν καλά. Επιπλέον, η διαδικασία της μάθησης

μέσα από τον αναστοχασμό, πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές για το φοι-

τητή περιβάλλον, εφόσον ο εκπαιδευτής γνωρίζει τι μπορεί να είναι βοη-

θητικό ή τι όχι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία όχι μόνο παρουσιάζονται

και εξηγούνται οι θεραπευτικές δράσεις, αλλά ενισχύεται και η κλινική

συλλογιστική του φοιτητή.

Στο μοντέλο της αίθουσας των καθρεφτών, ο φοιτητής που εκπαιδεύεται

στον αναστοχασμό, είναι σα να κοιτάει τον εαυτό του και τις δράσεις του σε

έναν καθρέφτη καθώς και να μιλάει στον εαυτό του ή σε κάποιον άλλο για

αυτά που βλέπει ή αντιλαμβάνεται. Σε αυτό το μοντέλο ο φοιτητής που εκ-

παιδεύεται στον αναστοχασμό και ο εκπαιδευτής δουλεύουν πολύ περισ-

σότερο μαζί (σχήμα 4). Για παράδειγμα, μπορεί είτε και οι δύο μαζί να συμ-

μετέχουν στην ίδια θεραπευτική δράση είτε ο καθένας να δοκιμάζει στην

πράξη αυτό που σκέφτεται. Μετά τη δράση σταματούν, κάνουν ένα «διά-

λειμμα» από αυτήν και συζητούν την κατάσταση κάνοντας ερωτήσεις όπως

«πώς με έκανε να νιώσω αυτό που έκανα;» ή «τι δυσκολίες βίωσα;». Όπως

φαίνεται και στο σχήμα, η διαδικασία συνεχίζεται με διαλείμματα κατά τα

οποία εκπαιδευτής και φοιτητής συζητούν και αναστοχάζονται πάνω στις

δράσεις τους. Αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης στον αναστοχασμό, όχι μόνο

ενσωματώνει την εκτέλεση μιας θεραπευτικής δράσης αλλά επιτρέπει στις

ιδέες, στους αναστοχασμούς γύρω από τη δράση, αλλά και στις προσωπικές

αντιδράσεις να εκφραστούν.  
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4.2.2.  Το Μοντέλο αναστοχασμού των Boud και Walker
Το μοντέλο αυτό προήλθε από την Αυστραλία και είναι το πιο ευρύ μο-

ντέλο πάνω στον αναστοχασμό εφόσον καλύπτει τον αναστοχασμό πριν,

κατά τη διάρκεια και μετά από ένα γεγονός (σχήμα 5). Σχεδιάστηκε με αφορ-

μή την αναστοχαστική σκέψη των ίδιων των συγγραφέων του (Boud &

Walker, 1991). 

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τρία στάδια αναστοχασμού στην εμπειρία:

n Στάδιοτηςπροετοιμασίας

Αναφέρεται στον αναστοχασμό που πραγματοποιείται πριν την εμπειρία

και εστιάζει στον εκπαιδευόμενο, στο πλαίσιο πρακτικής στο οποίο θα πραγ-

ματοποιηθεί η εμπειρία αλλά και στις δεξιότητες ή στρατηγικές που θα χρει-
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Μοντέλο «Αίθουσα Καθρεφτών»

Σχήμα 4.

Προσαρμοσμένοαπό:Schon, D. (1987). EducatingtheReflectivePractitioner.San Fransisco: Jossey-
Bass 

ο εκπαιδευτής Εκτελεί τη 
θεραπευτική

δράση 

Συνεχίζει τη
θεραπευτική

δράση

ο φοιτητής Εκτελεί μια 
θεραπευτική 

δράση

Κρίσιμα 
σημεία

Κρίσιμα 
σημεία

Σταματάει εντελώς η θεραπευ-
τική δράση και πραγματοποιεί-
ται συζήτηση μεταξύ του εκπαι-
δευτή, του φοιτητή και του θε-

ραπευόμενου. Τα συναισθήμα-
τα και οι δυσκολίες αναγνωρί-

ζονται και οι ιδέες συζητούνται.

Πραγματοποιείται
περαιτέρω συζήτη-

ση για τα συναι-
σθήματα και τις δυ-
σκολίες και προκύ-

πτει η κατανόηση
της κατάστασης

BOOK MOROZINH (KEF1-256)final:Layout 1  4/10/2012  8:53 μμ  Page 58



αστούν σε αυτό το πλαίσιο για τη συγκεκριμένη πρακτική εμπειρία. Αυτή η

αναστοχαστική προετοιμασία βοηθάει το θεραπευτή να αισθανθεί περισ-

σότερο εμπιστοσύνη στον εαυτό του έτσι ώστε να μάθει όσα περισσότερα

μπορεί από το πλαίσιο και την εμπειρία του εκεί. 

n Στάδιοτηςεμπειρίας

Στο στάδιο αυτό ο θεραπευτής χρειάζεται να αναστοχαστεί πάνω: α) στις

προσωπικές εμπειρίες που «φέρει» στην πρακτική του, β) στην πρόθεση

που έχει σχετικά με την συγκεκριμένη εμπειρία καθώς και γ) στις δράσεις

του στην εμπειρία αυτή. Η βάση των προσωπικών εμπειριών αφορά στη

γνώση που ήδη έχει αποκτήσει ο θεραπευτής σχετικά με την κατάσταση που

βιώνει είτε από την εκπαίδευσή του, από προσωπική μελέτη βιβλίων, από

προσωπικές προηγούμενες εμπειρίες όπως παρακολούθηση ντοκιμαντέρ

ή συζητήσεις με άτομα με παρόμοια εμπειρία. Για παράδειγμα, αν η εμπειρία

είναι η τοποθέτηση ενός φοιτητή σε ένα ψυχιατρικό πλαίσιο (στα πλαίσια

της κλινικής του άσκησης), ο φοιτητής μπαίνει στο πλαίσιο αυτό έχοντας κά-

ποια βάση προσωπικών εμπειριών που αφορά είτε τα ψυχιατρικά πλαίσια

είτε τους ψυχιατρικούς ασθενείς. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει κάποιο
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Μοντέλο Αναστοχασμού των Boud και Walker

Σχήμα 5.

Προσαρμοσμένοαπό:Boud, D., & Walker, D.(1990). Making the most of experience. Studies in
Continuing Education,12(2), 67.

Εστιάζει 
3στον εκπαιδευόμενο

3στο πλαίσιο
3στις δεξιότητες/ 

στρατηγικές

3Επιστροφή 
στην εμπειρία

3Παρακολούθηση 
συναισθημάτων
3Επαναξιολόγηση 

της εμπειρίας

Προετοιμασία Εμπειρία

παρατήρηση

βάση προσωπικών εμπειριών

παρέμβαση
αναστοχασμός

στη δράση

πρόθεση

Πλαίσιο πρακτικής

Αναδρομικός αναστοχασμός
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φίλο ή συγγενή που νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο ή να έχει δια-

βάσει κάποιο βιβλίο με θέμα έναν ψυχιατρικό ασθενή. Κατά συνέπεια, όσο

καινούργια και να είναι η πρακτική εμπειρία, είναι σπάνιο ο θεραπευτής ή

ο φοιτητής να μην έχει καμία προσωπική γνώση πάνω σε αυτήν. 

Επιπλέον, ο θεραπευτής εμπλέκεται σε κάθε κλινική εμπειρία με κάποια

πρόθεση. ο αναστοχασμός πάνω σε αυτήν είναι σημαντικός, εφόσον η πρό-

θεσή του μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που ο θεραπευτής προσεγγίζει αυ-

τήν την εμπειρία. Για παράδειγμα, στην προηγούμενη περίπτωση, ο συγκε-

κριμένος φοιτητής μπορεί να έχει ως πρόθεση να μάθει όσα περισσότερα

μπορεί από την τοποθέτησή του σε κάποιο πλαίσιο ενώ κάποιος άλλος φοι-

τητής μπορεί να επιθυμεί να τελειώνει την κλινική του άσκηση σε αυτό το

πλαίσιο όσο πιο εύκολα και ανώδυνα γίνεται. Είναι σημαντικό λοιπόν, ο

κάθε φοιτητής ή θεραπευτής να αναστοχάζεται πάνω στην πρόθεση με την

οποία εισέρχεται σε ένα νέο πλαίσιο πρακτικής.   

ο αναστοχασμός την ώρα της δράσης, είναι η ικανότητα του θεραπευτή

να αναστοχάζεται την ώρα της παρέμβασής του παρατηρώντας όλα όσα

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας θεραπευτικής συνεδρίας. Κατά τη διάρκεια

του αναστοχασμού την ώρα της πρακτικής, ο θεραπευτής ταυτόχρονα δρα

αλλά και παρατηρεί αυτό που κάνει, παίρνοντας μια απόσταση από αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι αποκτά μια επίγνωση όχι μόνο των δικών του δράσεων

αλλά και του θεραπευόμενου καθώς παρατηρεί λεπτομέρειες της πρακτικής

όπως τις χειρονομίες, το ύφος της φωνής, τις στάσεις του σώματος ή τις αντι-

δράσεις των ατόμων σε αυτά που γίνονται. Μέσα από αυτήν την παρατήρηση,

μπορεί να συνεχίσει την παρέμβασή του ή να την αλλάξει, αν δεν έχει απο-

τέλεσμα, καθώς και να σκεφτεί νέες θεραπευτικές δράσεις με τις οποίες θα

μπορούσε η συνεδρία του να εξελιχθεί αποτελεσματικότερα. 

n Στάδιοτουαναδρομικούαναστοχασμού

Αποτελεί ένα στάδιο αναστοχασμού όπου στο πρώτο μέρος του ο θε-

ραπευτής επιστρέφει στην εμπειρία ανακαλώντας την με όσο το δυνατόν

περισσότερες λεπτομέρειες. Στο επόμενο βήμα, ο θεραπευτής χρειάζεται

να παρακολουθήσει τα συναισθήματά του τόσο κατά τις άμεσες αντιδράσεις

του στα γεγονότα όσο και τα συναισθήματα που προκαλούνται ως αντί-

δραση στην παρουσία του θεραπευόμενου. ο Boud πιστεύει ότι ο θερα-
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πευτής χρειάζεται να «ξανα-βιώσει» συναισθηματικά την εμπειρία και να

αναγνωρίσει κυρίως τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία είναι αυτά που

συνήθως τον παρεμποδίζουν να αντιληφθεί ότι χρειάζεται να δράσει με

νέο τρόπο. Στο τελευταίο βήμα του σταδίου αυτού, ο θεραπευτής επανα-

ξιολογεί την εμπειρία. 

Η νέα γνώση που έχει προκύψει από τον αναστοχασμό, χρειάζεται να

εφαρμοσθεί σε επόμενες παρόμοιες καταστάσεις πρακτικής. Αν και οι κα-

ταστάσεις πρακτικής δεν επαναλαμβάνονται ποτέ με τον ίδιο και απαράλ-

λαχτο τρόπο, ο θεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τους αναστοχασμούς

του από τη συγκεκριμένη εμπειρία έτσι ώστε να δοκιμάσει μία διαφορετική

θεραπευτική δράση σε μια μελλοντική παραπλήσια κατάσταση πρακτικής.

4.2.3. Τα επίπεδα αναστοχασμού των Fish, Twinn και Purr
οι Fish κ.ά. (1991) επικεντρώνοντας το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στην

εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των επισκεπτών υγείας στη Βρε-

τανία, αναπτύσσουν και προτείνουν τέσσερα επίπεδα αναστοχασμού. Τα

επίπεδα αυτά επικεντρώνονται κυρίως στον αναστοχασμό μετά τη

δράση/πρακτική τα οποία όμως οδηγούν σε εις βάθος αναστοχασμό. Τα

επίπεδα αυτά είναι:

n Αναστοχασμόςσταδεδομένα

Σε αυτό το επίπεδο ο θεραπευτής περιγράφει τις πραγματικές διαδικασίες

που ακολουθήθηκαν σε μια θεραπευτική συνεδρία αλλά και τα συναι-

σθήματα ή τις αντιδράσεις που προέκυψαν. ο θεραπευτής που αναστο-

χάζεται σε αυτό το επίπεδο, θέτει το πλαίσιο, λέει την ιστορία των γεγο-

νότων μιας θεραπευτικής συνεδρίας, αναγνωρίζει τα σημαντικά σημεία

της αλλά και τις απόψεις του, τα συναισθήματα και τις εσωτερικές προ-

θέσεις σχετικά με τη μελλοντική του πρακτική.

n Αναδρομικόςαναστοχασμός

Σε αυτό το επίπεδο ο θεραπευτής προχωρά βαθύτερα και επανεξετάζει

κριτικά όλη τη συνεδρία προσπαθώντας να ανακαλύψει νέα νοήματα

από τα γεγονότα, να εξετάσει τους λόγους και τα κίνητρα για όσα συνέ-

βησαν καθώς και να διερευνήσει οποιεσδήποτε αποτυχίες ή επιτυχίες.

Σε αυτό το στάδιο, η επιστημονική γνώση και τα προσωπικά συναισθήματα
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του θεραπευτή συνδυάζονται με τις ανάγκες των θεραπευόμενων και

τους περιορισμούς του πλαισίου πρακτικής. Μέσα από αυτήν τη διαδι-

κασία αναστοχασμού, ο θεραπευτής γίνεται περισσότερο δημιουργικός

και ευαισθητοποιημένος στις απόψεις των άλλων εφόσον χρειάζεται να

συλλέξει πληροφορίες από όλους τους συμμετέχοντες στην εμπειρία και

να τις επεξεργαστεί ολιστικά.

n Αναστοχασμόςστουπόστρωμα

ο θεραπευτής προχωρώντας σε ακόμη βαθύτερο αναστοχασμό, ανακα-

λύπτει και κριτικά εξερευνά τις προσωπικές  θεωρίες που αποτελούν τη

βάση της πρακτικής στη συγκεκριμένη συνεδρία. Στη συνέχεια τις συσχε-

τίζει με τις επιστημονικές θεωρίες που έχει μάθει στην εκπαίδευσή του.

n Συνδετικόςαναστοχασμός

Σε αυτό το επίπεδο ο θεραπευτής αναλογίζεται τον τρόπο με τον οποίο

οι αναστοχασμοί των προηγούμενων επιπέδων μπορούν να τροποποι-

ηθούν για να χρησιμοποιηθούν στη μελλοντική πρακτική  του. Για να

πραγματοποιηθεί αυτό, ο θεραπευτής χρειάζεται να αναλογισθεί τι έμαθε

από τη συγκεκριμένη εμπειρία καθώς και πώς οι σκέψεις και οι δράσεις

του μπορούν να τροποποιηθούν   

(Fish et al., 1991).      

Το αποτέλεσμα του αναστοχασμού είναι η αναστοχαστική αυτογνωσία

ή αλλιώς και μεταγνώση. Και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται από τους πε-

ρισσότερους συγγραφείς σχεδόν συνώνυμα και αφορούν στην επίγνωση

που αποκτά ο θεραπευτής όταν εμπλέκεται σε διαδικασίες αναστοχασμού

της πρακτικής του (Carr & Shotwell, 2008, Flavell, 1979, Higgs et al., 2004,

Higgs & Jones, 2008). Αυτή η αναστοχαστική αυτογνωσία διευκολύνει το

θεραπευτή να: α) αναγνωρίζει τους περιορισμούς στις πληροφορίες που

συλλέγει για ένα θεραπευόμενο, τις αντιφατικότητες της πρακτικής του ή

τα απροσδόκητα ευρήματα, β) παρακολουθεί την κλινική συλλογιστική

Αναστοχαστική αυτογνωσία ή μεταγνώση
4.3.
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του, να βρίσκει τα λάθη της ή την αξιοπιστία της, γ) ανακαλύπτει τις γνώσεις

του και τα κενά της, και να δ) συνειδητοποιεί την αποτελεσματικότητα ή

μη του τρόπου σκέψης που υιοθετεί για να επιλύει ή να διαχειρίζεται τα

προβλήματα της πρακτικής του. Με λίγα λόγια η αναστοχαστική αυτή αυ-

τογνωσία γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της γνώσης και της νόησης στη δια-

δικασία της κλινικής συλλογιστικής του θεραπευτή (Carr & Shotwell, 2008,

Higgs & Jones, 2008, Higgs et al., 2004). 

Από πολλούς συγγραφείς ο αναστοχασμός θεωρείται ως μία μεταγνω-

σιακή δεξιότητα (Higgs & Jones, 2008, Mezirow, 1981, Schell, 2008c). Με-

ταγνωσιακές θεωρούνται εκείνες οι νοητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες

στους θεραπευτές για να κατανοήσουν αλλά και να διαχειριστούν τις γνώσεις

τους αλλά και τις άλλες νοητικές τους δεξιότητες. Για παράδειγμα, η δυνα-

τότητα ενός θεραπευτή να ανακαλύπτει ότι παρουσιάζει φτωχές δεξιότητες

αξιολόγησης ή επικοινωνίας, προκύπτει από μια μεταγνωσιακή δεξιότητα

αυτοκριτικής που έχει ως αποτέλεσμα αυτήν την αναστοχαστική αυτογνωσία.

Με δεδομένη αυτήν την αναστοχαστική αυτογνωσία, ο θεραπευτής μπορεί

να οδηγηθεί σε δράσεις είτε για να αναπτύξει τις δεξιότητες αξιολόγησης

είτε για να να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. οι μεταγνωσιακές

δεξιότητες συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα των θεραπευτών

να επιλύουν με επιτυχία τα προβλήματα της πρακτικής τους. Για παράδειγμα,

θεραπευτής που έχει αντιληφθεί τους περιορισμούς στη μνήμη του (ανα-

στοχαστική αυτογνωσία), αποφασίζει να κρατάει σημειώσεις κατά τις συνε-

δρίες με τους θεραπευόμενούς του. Η αναστοχαστική αυτογνωσία ή μετα-

γνώση περιλαμβάνει λοιπόν την επίγνωση των νοητικών δυνατοτήτων ή

αδυναμιών ενός θεραπευτή αλλά και τον έλεγχό τους (Biggs, 1988, Carr &

Shotwell, 2008, Higgs & Tichen, 1995).       

Η αναστοχαστική αυτογνωσία προκύπτει με την εμπειρία και το συνεχή

αναστοχασμό πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα πρακτικής. Όταν μαθαίνουμε

τις βασικές γνώσεις ή δεξιότητες ενός καινούργιου τομέα, το μεγαλύτερο

μέρος της μάθησής μας δεν είναι μεταγνωσιακό. Εστιάζουμε κυρίως σε αυτά

που χρειάζεται να ξέρουμε ή να κάνουμε και δεν υπάρχει πολύς χώρος στη

μνήμη εργασίας μας για να δούμε αν αυτές τις γνώσεις τις εφαρμόζουμε σω-

στά ή ακόμη και αν «δουλεύουν» στην πράξη. Όσο όμως γινόμαστε πιο
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έμπειροι ή αποθηκεύουμε περισσότερη γνώση στη μακροπρόθεσμη μνήμη

μας, η μνήμη εργασίας δεν ξοδεύεται για να αποθηκεύσει αυτή τη γνώση,

αλλά ασχολείται περισσότερο με το να εξετάζει ή να αξιολογεί τα αποτελέ-

σματα των παρεμβάσεών μας. Δεν ασχολούμαστε πλέον με το τι πρέπει να

γίνει, αλλά με το να εκτιμούμε αν αυτό που έχει ήδη γίνει, είναι αποτελε-

σματικό (Carr & Shotwell, 2008). Το περιεχόμενο αυτής της επίγνωσης είναι

η αναστοχαστική αυτογνωσία.
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