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Περίληψη 
 

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στο σύγχρονο σχολείο είναι πολυδιάστατος 

και πολύ σημαντικός για την ομαλή προσαρμογή και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 

των μαθητών. Ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης αποτελεί 

ένα καινοτόμο θεσμό  καθώς σχολικοί ψυχολόγοι αναλαμβάνουν την καθοδήγηση 

των εκπαιδευτικών σε ψυχοκοινωνικά θέματα, την υποστήριξη των μαθητών που 

έχουν ανάγκη, την συμβουλευτική γονέων ή την υλοποίηση προγραμμάτων 

παρέμβασης σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Στη διεθνή βιβλιογραφία, ο σχολικός 

ψυχολόγος ασκεί κυρίως διαγνωστικό και καθοδηγητικό έργο σε κάθε σχολείο 

παραμελώντας λόγω έλλειψης χρόνου τον υποστηρικτικό του ρόλο. Σε κάθε σχολικό 

περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται την άμεση παρέμβαση του ψυχολόγου, 

ουσιαστικά,  θα καθορίσουν τα καθήκοντα και τις εργασίες που θα εκτελέσει στο 

σχολείο τους. Ο ψυχολόγος για να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά τους μαθητές θα 

πρέπει να εργαστεί διεπιστημονικά με τις άλλες ειδικότητες που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους στο σχολείο και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ή τους γονείς 

των μαθητών. Στόχοι : Η έρευνα έγινε τον Ιούνιο του 2021, συμμετείχαν 6 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε γυμνάσια της 

αστικής περιοχής της Κρήτης. Κατέγραψε τις απόψεις, τις στάσεις και τις προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών του γυμνασίου για την δομή , την οργάνωση και την λειτουργία 

της ΕΔΕΑΥ, και συγκεκριμένα, το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ . 

Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προτείνουν λύσεις σε προβλήματα που 

προκύπτουν από την λειτουργία της ΕΔΕΑΥ ή από την διεπιστημονική τους 

συνεργασία με τον ψυχολόγο.  Μεθοδολογία: Η ερευνήτρια επέλεξε την ποιοτική 

έρευνα με ημιδομημένη συνέντευξη. Οι θεματικοί άξονες της έρευνας ήταν: ρόλος 

και καθήκοντα ψυχολόγου, διεπιστημονική συνεργασία ψυχολόγου, ποια περιστατικά 

αναλαμβάνει, οργάνωση της παρέμβασης, προσωπικές και επαγγελματικές 

δεξιότητες, εργασιακή εμπειρία και σπουδές, προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό 

πλαίσιο, αποδοχή του έργου ψυχολόγου από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 

αποτελεσματικότητα του έργου του. Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί των 

γυμνασίων στα οποία λειτουργεί ΕΔΕΑΥ υποδέχονται με αισιοδοξία την υποστήριξη 

των ψυχολόγων των ΕΔΕΑΥ, αλλά επισημαίνουν πολλά λειτουργικά προβλήματα, 

όπως την έλλειψη κατάλληλων χώρων εργασίας για τα μέλη της ΕΔΕΑΥ, επαρκούς  
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εργασιακού χρόνου για να αντιμετωπίσει ο ψυχολόγος την πληθώρα των 

περιστατικών που του  παραπέμπουν, έλλειψη χρόνου και προϋποθέσεων 

διεπιστημονικής συνεργασίας, προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας, δυσκολίες 

προσαρμογής στην σχολική κουλτούρα, διοικητικά και οργανωτικά προβλήματα του 

θεσμού της ΕΔΕΑΥ.  Η στάση τους απέναντι στον  ψυχολόγο είναι θετική και 

επιθυμούν να παραμένει καθημερινά στο σχολείο τους,  για να τους δοθεί η ευκαιρία 

να αναπτύξουν επικοινωνία και συνεργασία μαζί του, να γνωρίσει την σχολική 

κουλτούρα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα των μαθητών του 

σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα επισημαίνουν πως στον 

θεσμό των ΕΔΕΑΥ,  πρέπει να γίνει αναμόρφωση με βάση την απαίτηση για 

ικανοποίηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών και των οικογενειών τους. 

Προτείνουν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί  να εργάζονται σε ένα μόνο 

σχολείο, ώστε να αναλαμβάνουν την υποστήριξη των μαθητών , την ψυχοκοινωνική 

τους προσαρμογή, την συμβουλευτική καθηγητών και γονέων και την υλοποίηση 

προγραμμάτων πρόληψης και προστασίας της ψυχικής υγείας των εφήβων. 
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Summary 
 

The role of the school psychologist in the modern school is multidimensional and 

very important for healthy adaptation and psychosocial growth  of students. The 

institution of Diagnostic, Educational, Assessment and Supporting Team (DEAST) in 

the Greek educational system is an innovative institution. School psychologists of 

DEAST  are responsible for counseling teachers to deal with psychosocial problems 

of the students,  supporting students in need and counseling their parents or  managing 

prevention or intervention programs at an individual or group level. In the 

international literature, the school psychologist mainly prefers doing assessment and 

counseling tasks for students  in each school, because there is no time to support 

them. In school context, the teachers who need the psychologist's help   will 

eventually determine which tasks and duties new psychologist must performed  in 

their school. In order to help students effectively,  the psychologist must work 

interdisciplinary with other specialties who offer their services in the school and the 

members of the educational community and students’ parents. Objective: the research 

was conducted  in June 2021,  participate 6  school teachers who work in secondary 

education schools located in the urban area of Crete. The research studies their 

perceptions and attitudes of the psychologist’ role in DEAST and their expectations 

about the structure, organization and operation of EDEAUS,  as supporting team in 

school. The teachers were asked to suggest solutions to functional problems of  

EDEAUS or ideas of better collaboration in interdisciplinary teams in schools. How 

can describe these problems and does they want to solve them  in the future? 

Methodology: The researcher selected qualitative research data  with a semi-

structured interview and a 15-question guide . The thematic axes of the research were: 

role and tasks of a school psychologist, interdisciplinary cooperation with a 

psychologist, which cases he undertakes, organization of the intervention, personal 

and professional skills, work experience and   personal studies as psychologist, 

problems of adaptation to the school context, acceptance of the psychologist's work 

by the school teachers and effectiveness of his school work. Conclusions: The 

teachers of the secondary schools in which EDEAUS operates welcome the support 

and help of school  psychologists with optimism, but point out many operational 
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problems, such as the lack of suitable workplaces for EDEAUS members, s ufficient 

working time for the psychologist to deal with the multitude of cases that refer to him, 

lack of time and conditions for interdisciplinary cooperation, communication and 

cooperation problems, problems of adaptation to school culture, administrative and 

organizational problems of the EDEAUS institution. Their attitude towards the 

psychologist is positive and they want him to work  in their school every day, to give 

them the opportunity to develop communication and cooperation with him, to get to 

know the school culture and to deal effectively with the problems of the school's 

students. The teachers who participated in the research believed  that the institution of 

EDEAUS needs to be reformed based on the requirement to satisfy the psychosocial 

needs of students and their families. They propose that psychologists and social 

workers must work in a the same  school every day, so that they undertake the support 

of students, their psychosocial adaptation, the counseling of teachers and parents and 

the implementation of programs to prevent and protect the mental health of 

adolescents. 

Key words:  

School psychologist‘ role in school, Counseling and Supporting  Functions  in 

school, perceptions of teachers for psychologist’ role, teachers‘  attitudes  for  

psychologist’ prevention  and  intervention  programs  in  school 
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Εισαγωγή 
 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αναγνωρίζει  τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών που αποκλίνουν από την τυπική ανάπτυξη των συνομηλίκων 

τους και προσφέρει διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες παράλληλα με τις 

εκπαιδευτικές. Οι υπηρεσίες αυτές, προσφέρονται σε ειδικά κέντρα που έχουν ιδρυθεί  

σε κάθε νομό  και σε ειδικές επιτροπές που λειτουργούν εντός σχολείου τυπικής 

εκπαίδευσης. Η ίδρυση των ΚΔΑΥ (ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) από το Υπουργείο Παιδείας, το 2000,  συνεπάγεται την παροχή 

υπηρεσιών  αξιολόγησης,  συμβουλευτικής  και  υποστήριξης στον κάθε μαθητή που 

δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τυπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης του. 

Συνεπώς,  η  διαμόρφωση  εξατομικευμένου  εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε 

μαθητή που έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου να αποκτήσει 

ακαδημαϊκές δεξιότητες,  αποτελεί  ευθύνη εξειδικευμένων επιστημόνων που 

προσφέρουν εξειδικευμένες  υπηρεσίες στα ΚΔΑΥ (μετέπειτα ΚΕΔΑΣΥ). Μία 

δεκαπενταετία μετά την ίδρυση των ΚΔΑΥ οι διαγνωστικές, θεραπευτικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες  με τον θεσμό της ομάδας της  ΕΔΕΑΥ ( ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

παρέχονται  στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς  που 

εργάζονται εκεί στα πλαίσια της παροχής  εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, η 

εισαγωγή των ειδικών της ψυχικής υγείας στο χώρο του σχολείου έγινε απότομα και 

χωρίς οργανωμένη επιμόρφωση των ψυχολόγων που συμμετέχουν.  

Ο ρόλος του  σχολικού  ψυχολόγου  είναι να  αξιολογήσει τις  νοητικές, 

κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες ενός μαθητή και να παρατηρήσει την 

συμπεριφορά του εντός και εκτός τάξης, ώστε να συλλέξει πληροφορίες για το 

μαθησιακό, γνωστικό , συναισθηματικό και κοινωνικό προφίλ του μαθητή ώστε να 

διαμορφώσει συνολική εικόνα των αναγκών του μαθητή. Έχοντας υπόψη  τα στοιχεία 

της αξιολόγησης του, στη συνέχεια, όταν απαιτείται, διαμορφώνει σχέδιο 

παρέμβασης  στον μαθητή που το χρειάζεται  για να διευκολύνει την ολόπλευρη 

ανάπτυξη και την  ακαδημαϊκή  του εξέλιξη. Συνεπώς,  η  αξιολόγηση της ανάπτυξης 

του μαθητή είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό των δυσκολιών και των 

ικανοτήτων του και τον εντοπισμό των ιδιαίτερων αναγκών του, ώστε να 

διαμορφωθεί η κατάλληλη παρέμβαση για τον αυτόν . Ο σχολικός ψυχολόγος μπορεί 
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να οργανώσει ατομική ή ομαδική συμβουλευτική, ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις ή 

συμβουλευτική γονέων ή να εφαρμόσει προγράμματα πρωτογενούς ή δευτερογενούς 

πρόληψης.  

Ουσιαστικά, στους ψυχολόγους που εργάζονται στις ΕΔΕΑΥ δεν έχει δοθεί 

σαφές χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και διαγνωστικό ή θεραπευτικό υλικό που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στο σχολείο. Ακόμη, δεν υπάρχουν μέχρι την 

στιγμή που καταγράφονται τα ερευνητικά δεδομένα, σύμβουλοι εκπαίδευσης 

ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών για  να τους καθοδηγούν,  όταν πρέπει να 

πάρουν σημαντικές αποφάσεις ή να κάνουν επαγγελματικές  επιλογές .  Μάλιστα, 

επειδή πολλοί από τους σχολικούς ψυχολόγους που εργάζονται στις ΕΔΕΑΥ δεν 

έχουν κάνει εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, η απασχόληση τους στην ΕΔΕΑΥ 

είναι υπό διαμόρφωση,  καθώς δεν έχουν εμπειρία στην άσκηση συμβουλευτικού ή 

υποστηρικτικού έργου. Τέλος , δεν υπάρχει σαφή  οργάνωση από τον διοικητικό 

μηχανισμό του κάθε σχολείου των καθηκόντων και του εργασιών που πρέπει να 

ολοκληρωθούν από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  σε σαφή χρονοδιαγράμματα.  

Με την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία,  επιδιώκεται  να διερευνηθούν  οι 

στάσεις, οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων 

για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο σχολείο τους. 

Ο θεσμός της ΕΔΕΑΥ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική εκπαίδευση την τελευταία 

εξαετία, καθώς η δομή και η λειτουργία της  ΕΔΕΑΥ ψηφίστηκε με νόμο, σχετικά 

πρόσφατα. Η σημασία και η αναγκαιότητα να ερευνηθεί ο ρόλος του σχολικού 

ψυχολόγου, όπως τον αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου όπου υπηρετεί, 

οφείλεται στο γεγονός ότι στην ελληνική πραγματικότητα δεν υπάρχουν αντίστοιχες 

έρευνες, οι οποίες να  εξετάζουν με συστηματικό τρόπο το ρόλο του σχολικού 

ψυχολόγου στην εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι,  ο θεσμός είναι νέος 

και καινοτόμος για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα,  ώστε δεν έχει εδραιώσει  

την δομή και την λειτουργία του. Μάλιστα, κατά την ολοκλήρωση την έρευνας 

φάνηκε,  ότι οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν την νομοθεσία της λειτουργίας της 

ΕΔΕΑΥ στο σχολείο τους. Ο σχολικός ψυχολόγος,  με βάση τα υπάρχοντα 

ερευνητικά δεδομένα,  είναι ένας μυστηριώδης  «άλλος»,  καθώς,  οι σπουδές του, τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του δεν είναι γνωστά και κατανοητά από τον μέσο 

εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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  Έχοντας αυτό τον προβληματισμό, η ερευνήτρια θεωρεί ότι τα αποτελέσματα 

της έρευνας αυτής, αναμένεται να καλύψουν το υφιστάμενο ερευνητικό κενό και 

μπορούν επιπλέον  να λειτουργήσουν σαν  αφορμή για τη διεξαγωγή μελλοντικών 

ερευνών που θα εστιάζουν στο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου και την 

αναδιαμόρφωση των καθηκόντων του, εντός του σχολείου. Παράλληλα, τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν  από την έρευνα, μπορούν  

να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας γενικής εικόνας,  τόσο για τη σπουδαιότητα του 

ρόλου του ψυχολόγου,  όσο και για τη συμβολή του στην ψυχοκοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο. Επιπρόσθετα, 

αναμένεται να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν την διεπιστημονική συνεργασία 

και την ενδυνάμωση της επικοινωνίας, ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και στον 

ψυχολόγο, προκειμένου από κοινού να επιτύχουν εκπαιδευτικούς και 

ψυχοκοινωνικούς  στόχους και να βελτιώσουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που προσφέρει η σχολική μονάδα. Τέλος, πρόκειται  να σκιαγραφηθούν 

θέματα που αφορούν την ταυτότητα, την εργασιακή θέση, τον εργασιακό χρόνο, τις 

προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες του σχολικού ψυχολόγου στην Ελλάδα,  

αλλά και παγκόσμια, μία πτυχή η οποία δεν έχει αναδειχθεί από άλλες αντίστοιχες  

έρευνες. 

Η ερευνήτρια σκοπό έχει να διερευνήσει,  αν ο εκπαιδευτικός  θεωρεί ότι είναι 

άμεση η ανταπόκριση του ψυχολόγου στο αίτημα του για βοήθεια και εστιάζει στο 

πως οργανώνεται η συνεργασία  μαζί του.  Θα μελετηθεί,  αν ο  εκπαιδευτικός θεωρεί 

ότι κατανοεί πλήρως τις προτάσεις  και τα επιχειρήματα του ψυχολόγου για το 

σχεδιασμό της παρέμβασης, αν ο ψυχολόγος δίνει το περιθώριο στον εκπαιδευτικό να 

διαφωνήσει μαζί του και να εκφράσει την δική του θέση απέναντι στο πρόβλημα του 

μαθητή. Ακόμη, η ερευνήτρια ενδιαφέρεται, αν ο ψυχολόγος προτείνει  στον 

εκπαιδευτικό να συμμετέχει  στον σχεδιασμό της παρέμβασης κι αν του δίνει την 

δυνατότητα  να παρεμβαίνει στη  διαδικασία και να εφαρμόζει δικές του επιτυχείς 

πρακτικές π.χ. για να ενεργοποιεί τον μαθητή.  

Στα ζητούμενα της έρευνας,  επιδιώκεται να μελετηθεί,  αν ο εκπαιδευτικός 

πιστεύει ότι η διαφορετική οπτική που έχουν οι ψυχολόγοι για την  μάθηση, την 

ενθάρρυνση  ή την επιβράβευση του μαθητή,  αποτελεί  εμπόδιο στην συνεργασία 

μαζί τους. Θα εξεταστεί ποια άλλα εμπόδια παρατηρεί ο εκπαιδευτικός στην 

διεπιστημονική συνεργασία  με τον ψυχολόγο. Θα ερευνηθεί αν οι καθηγητές από την 
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συνεργασία που έχουν με τον ψυχολόγο στο γυμνάσιο έχουν θετικές ή αρνητικές 

εμπειρίες, αν έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα του, να διαχειριστεί εύκολα ή 

δύσκολα περιστατικά και ποιες δεξιότητες θεωρούν απαραίτητες, σε ένα ψυχολόγο 

για να έχει επαγγελματική επιτυχία.  Τέλος, μας ενδιαφέρει, ποια είναι  η στάση των 

εκπαιδευτικών για τις τεχνικές που προτείνει ο ψυχολόγος κι αν ο επιστημονικός του 

λόγος  είναι άμεσα κατανοητός από τον εκπαιδευτικό. 

Συνοψίζοντας,  θα ερευνήσουμε πόσο αισιόδοξοι είναι οι εκπαιδευτικοί ότι ο 

ψυχολόγος που εργάζεται στο θεσμό των ΕΔΕΑΥ θα μπορέσει παρά τα διάφορα 

λειτουργικά προβλήματα του θεσμού,  να αναδείξει το διαγνωστικό και θεραπευτικό 

του έργο. Θα αναλύσουμε τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον τρόπο 

διαχείρισης  των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών τους 

από την διαγνωστική – υποστηρικτική ομάδα της ΕΔΕΑΥ. Ακόμη, θα καταγραφούν 

ποια συγκεκριμένα προβλήματα καλείται να επιλύσει ο ψυχολόγος που εργάζεται 

στην γενική  εκπαίδευση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αν  πιστεύουν ότι 

μπορούν να επιλυθούν. Τέλος, θα αναζητήσουμε ποιες  ικανότητες οφείλει να έχει 

ένας καλός ψυχολόγος που διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα προβλήματα που του 

αναθέτουν, σύμφωνα με την οπτική του εκπαιδευτικού με τον οποίο συνεργάζεται.  

Η εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη την βιβλιογραφική ανασκόπηση  και την 

ερευνητική προσέγγιση. Στο πρώτο μέρος,  η ερευνήτρια επιχειρεί να προσεγγίσει το 

ρόλο και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου, να αναλύσει την εργασιακή του 

θέση  υπό το πρίσμα των απαιτήσεων που έχουν δημιουργηθεί στο σύγχρονο σχολείο. 

Θα αναλυθεί η νομοθεσία των ΕΔΕΑΥ , ο τρόπος πρόσληψης  των σχολικών 

ψυχολόγων, η άσκηση των καθηκόντων τους και η ιεράρχηση των επαγγελματικών 

τους δραστηριοτήτων. Ακόμη, θα προσεγγίσουμε έρευνες που έχουν γίνει στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, που αφορούν, τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 

ρόλο και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου και τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην συμβολή του ψυχολόγου στην διαχείριση των ψυχοκοινωνικών και 

εκπαιδευτικών προβλημάτων των μαθητών  στο σχολείο.  

Στο δεύτερο μέρος, θα παρουσιαστεί η αναγκαιότητα της ερευνητικής 

προσέγγισης αυτού του θέματος, ο σκοπός και οι στόχοι της ποιοτικής έρευνας , η 

μεθοδολογία της έρευνας, το ερευνητικό εργαλείο. Θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά 

δεδομένα που συνέλεξε η ερευνήτρια μέσω του ερευνητικού εργαλείου που ήταν η 
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ημι-δομημένη συνέντευξη με οδηγό 15 ανοικτών ερωτήσεων  και  τα συμπεράσματα 

στα οποία κατέληξε,  ολοκληρώνοντας τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς που 

εργάζονται στο χώρο των γυμνασίων μίας αστικής περιοχής της Κρήτης. Στη 

συνέχεια,  θα γίνει συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας  και ποιοι είναι οι 

περιορισμοί  της . Τέλος, στον επίλογο θα γίνουν προστάσεις για μελλοντικές 

έρευνες, προτάσεις για αναδιαμόρφωση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ και θα προταθούν   

τρόποι με τους οποίους θα βελτιωθούν οι σχέσεις  επικοινωνίας και διεπιστημονικής  

συνεργασίας  στο σχολείο όπου εργάζονται τα μέλη της ΕΔΕΑΥ.  
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Α  ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Α1. Αντιλήψεις  Ελλήνων εκπαιδευτικών για το ρόλο του  ψυχολόγου 

 

Στον Ελλαδικό χώρο , σύμφωνα με τον Dimakos (2006) το εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι δασκαλοκεντρικό δηλαδή απαιτεί από τον κάθε εκπαιδευτικό να 

εκτελεί πολλούς από τους υποστηρικτικούς ρόλους που έχουν δημιουργηθεί για να 

εκτελούνται από εξειδικευμένους  επιστήμονες. Η ψυχολογική υποστήριξη των 

μαθητών και των γονέων τους,  αποτελούσε για δεκαετίες υποχρεωτικό καθήκον των 

εκπαιδευτικών στα πλαίσια της καλής συνεργασίας τους με την οικογένεια των 

μαθητών. Η παροχή θετικών κινήτρων μάθησης, η ενθάρρυνση για ολοκλήρωση της  

σχολικής εργασίας, η επιβράβευση και η παρακίνηση του μαθητή με όποιο μέσο 

κριθεί απαραίτητο, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων μάθησης π.χ. περιβαλλοντική 

αγωγή ή αγωγή υγείας ήταν ενδοσχολικές δραστηριότητες που εκτελούσε με 

ενθουσιασμό και ζήλο ο κάθε εκπαιδευτικός χωρίς να παραπονείται . Σίγουρα, η 

επιτυχία του  διδασκαλικού καθήκοντος κρίνεται από την σωστή διαχείριση των 

συναισθημάτων των μαθητών, και συγκεκριμένα, από την αύξηση της 

αυτοπεποίθησης  του  μαθητή  και του  γονέα του  ότι μπορεί να τα καταφέρει σε 

αυτό το ρόλο και ότι αξίζει την προσωπική του επιτυχία.  

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι που διαπιστώνουν τα προβλήματα των 

μαθητών μέσα στην τάξη . Τα προβλήματα ή οι αδυναμίες που διαπιστώνουν  μπορεί 

να είναι σοβαρά ή απλά,  οπότε η άριστη συνεργασία μαζί τους αποτελεί προϋπόθεση 

για την ανίχνευση των μαθητών που χρειάζονται παρέμβαση. Δεν θεωρείται 

αυτονόητο, ότι ο εκπαιδευτικός που διαπιστώνει ένα πρόβλημα σε κάποιο  μαθητή 

της τάξης του θα αναζητήσει βοήθεια από κάποιον ειδικό. Μπορεί να εμπιστευτεί την 

δυσκολία του  να διαχειριστεί ένα μαθητή στον διευθυντή ή στο σύλλογο 

διδασκόντων ή σε ένα έμπειρο συνάδελφο που συνεργάζεται και παίζει το ρόλο του 

μέντορα του. Η ένταξη  των ειδικών που θα  προσφέρουν υποστηρικτικό έργο στην 

επίλυση των προβλημάτων των μαθητών στο ελληνικό σχολείο παρατηρούμε ότι 

καθυστέρησε σε σχέση με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη και την 

Αμερική .  

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα, μέχρι το 2004, οι σχολικοί ψυχολόγοι 

εργάζονταν μόνο σε σχολικά πλαίσια ειδικής αγωγής,  οι έρευνες που αφορούσαν τον 
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ρόλο του ψυχολόγου στην ελληνική εκπαίδευση ζητούσαν από τους εκπαιδευτικούς 

να υποθέσουν τι μπορεί να κάνει ένα ψυχολόγος στο σχολείο και τι σχέσεις 

επικοινωνίας και συνεργασίας θα μπορούσαν να αναπτύξουν μαζί του.  Παρόλα αυτά 

κάποιοι ερευνητές ασχολήθηκαν με τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου που μέχρι 

τότε δεν εργάζονταν στην γενική αγωγή ή σε ένα τυπικό σχολείο. Για παράδειγμα, οι 

Nikolopoulou & Oakland (1990) θέλησαν να ερευνήσουν για ποιους λόγους 

καθυστέρησε η ένταξη  των σχολικών ψυχολόγων στο  ελληνικό σχολείο τυπικής 

εκπαίδευσης. Από τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην  έρευνα , 

δόθηκε  η ερμηνεία  ότι  οι εκπαιδευτικοί δίνουν περιορισμένη σημασία στην 

συμβολή του ψυχολόγου στην επίλυση των προβλημάτων των μαθητών στο σχολείο.  

Θεωρούν ότι τα μαθησιακά προβλήματα που αφορούν τους μαθητές της τάξης τους  

είναι δική τους αρμοδιότητα  να τα επιλύσουν και ότι οι συστάσεις ή οι οδηγίες των 

ψυχολόγων δεν κρίνονται από τους ίδιους απαραίτητες. Ουσιαστικά, η έρευνα 

καταλήγει ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι δεν μπαίνουν στα σχολεία της τυπικής 

εκπαίδευσης, γιατί δεν υπάρχει κάποιος βοηθητικός ρόλος να παίξουν, ούτε  κάποια 

βοηθητική εργασία να εκτελέσουν, αφού όλα τα προβλήματα που αφορούν τους 

μαθητές,  είναι καθήκον των εκπαιδευτικών να τα επιλύσουν.  

Μία ακόμη προσπάθεια, να ερευνηθεί η απουσία των σχολικών ψυχολόγων 

από το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης έκανε  η  Gavrilidou και η ομάδα της το 1993 

όπου ζήτησε να μάθει  αν οι εκπαιδευτικοί στην  Ελλάδα θεωρούν ότι είναι σε θέση 

να κρίνουν , να αξιολογήσουν ή να  αναγνωρίσουν τα προβλήματα των μαθητών τους 

στην τάξη. Η έρευνα  καταλήγει,  ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι μπορούν να βρουν 

ποια  προβλήματα έχουν οι μαθητές τους. Μάλιστα, συνήθως, υπερεκτιμούν τα 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα και υποτιμούν τα μαθησιακά 

προβλήματα των μαθητών τους. Επιπλέον, αν συγκρίνουμε τις κρίσεις των δασκάλων 

στην Ελλάδα με τις επιστημονικές αξιολογήσεις των Αμερικανών ψυχολόγων για την 

φύση των δυσκολιών των μαθητών παρατηρούμε ότι συγκλίνουν σε σημαντικό 

βαθμό. Μία δεύτερη  έρευνα, έκαναν η  Gavrilidou και οι συνεργάτες της (1994)  για 

να διαπιστώσουν,  αν οι δάσκαλοι και οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος  

θεωρούν χρήσιμο τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο τους για να 

αντιμετωπίσει διαφόρων ειδών  προβλήματα που σχετίζονται με την φοίτηση των 

μαθητών τους. Η ερευνητική ομάδα  ζήτησε   από τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αξιολογήσουν αν είναι απαραίτητος ο σχολικός 
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ψυχολόγος στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην τάξη, αν 

πιστεύουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει να τα επιλύσουν και σε ποιο βαθμό θα 

εφάρμοζαν τις οδηγίες που θα τους έδινε. Γενικά, οι 108 δάσκαλοι/ες που 

συμμετείχαν στην έρευνα,  αντέδρασαν θετικά στην βοήθεια που μπορεί να 

προσφέρει ο ψυχολόγος στο δημοτικό σχολείο και σχολίασαν βοηθητικό το ρόλο του 

στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η έρευνα κατέληξε ότι σύμφωνα με τους 

δασκάλους,  ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο, θα μπορούσε να είναι βοηθητικός 

στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων  των μαθητών σε αντίθεση με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα  Nikolopoulou & Oakland (1990), 

τέσσερα χρόνια νωρίτερα,  που πίστευαν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν μόνοι τους να 

επιλύσουν τα προβλήματα των μαθητών τους  χωρίς την βοήθεια του ψυχολόγου .  

Μία αντίστοιχη  έρευνα έγινε από την Πούλου (2002) στην ελληνική 

εκπαίδευση όπου ρωτήθηκαν 115 εκπαιδευτικοί για τον ρόλο του σχολικού 

ψυχολόγου στο ελληνικό σχολείο, οι οποίοι απάντησαν ότι ο ψυχολόγος μπορεί να 

βοηθήσει τα παιδιά να πετύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους και να 

συμβουλεύσει τους εκπαιδευτικούς που ζητούν οδηγίες για να διαχειριστούν 

συμπεριφορές και συναισθηματικές αντιδράσεις των μαθητών  στην τάξη. Ακόμη, η 

ερευνήτρια μελέτησε  αν είναι  απαραίτητος, ο σχολικός ψυχολόγος στο σχολείο 

τους, να τους βοηθά στο παιδαγωγικό τους έργο καθημερινά και η αντίδραση τους 

ήταν κυρίως (77%) θετική,  επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει σε 

προβλήματα όπως η βία, η διάσπαση προσοχής, η υπερκινητικότητα , οι μαθησιακές 

δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς. Η Poulou (2002) έκανε άλλη μία 

έρευνα όπου μελέτησε την γνώμη των φοιτητών του παιδαγωγικού τμήματος για τον 

ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο και στα ευρήματά της φαίνεται καθαρά 

ότι οι φοιτητές θεωρούν τον ψυχολόγο  «ισότιμο μέλος της εκπαιδευτικής 

κοινότητας» και ενεργό μέλος της σχολικής ζωής που θα μπορούσε να βοηθήσει 

ουσιαστικά στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των μαθητών και να 

διευκολύνει την ανάπτυξη σχέσεων με τις οικογένειες των μαθητών.   

Μία αντίστοιχη έρευνα  στην Ελλάδα για την αναγκαιότητα του ρόλου του 

ψυχολόγου στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των δασκάλων της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των φοιτητών του παιδαγωγικού τμήματος που 

ολοκληρώθηκε από τον Dimakos (2006) έδειξε ότι κι οι δύο ομάδες παιδαγωγών 

(εργαζόμενοι και φοιτητές) συμφωνούν ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι μπορούν να 
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προσφέρουν πολλές υπηρεσίες στο ελληνικό σχολείο. Και η έρευνα του Dimakos 

(2006) , όπως και οι προηγούμενες έρευνες  Poulou (2002), Πούλου (2002), 

Gavrilidou (1994), εκτός της έρευνας των Nikolopoulou & Oakland (1990)  έδειξαν 

ότι οι σχολικοί ψυχολόγοι μπορούν να ασκήσουν υποστηρικτικό ρόλο στην 

εκπαίδευση και να διευκολύνουν το έργο του παιδαγωγού, επιλύοντας προβλήματα 

που σχετίζονται με συναισθηματικές αντιδράσεις, συμπεριφορές ή μαθησιακές 

δυσκολίες μαθητών. Αυτά τα ευρήματα,  σχετίζονται προφανώς με την ελάχιστη 

εμπειρία συνεργασίας που είχαν οι εκπαιδευτικοί με τον σχολικό ψυχολόγο, καθώς 

μέχρι το 20016 κανένας σχολικός ψυχολόγος δεν είχε εργαστεί σε σχολείο της 

γενικής αγωγής. Οπότε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν δεν γνώριζαν 

τον ρόλο και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου,  ούτε είχαν εμπειρία κάποιας 

συνεργασίας για συγκεκριμένο θέμα με κάποιο σχολικό ψυχολόγο.  

Α2. Ιστορική Αναδρομή του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου που εργάζεται στα ΚΔΑΥ,  

σε όλα τα σχολεία της ειδικής αγωγής και σε ορισμένα σχολεία της τυπικής 

εκπαίδευσης (π.χ. ΕΠΑΛ)   ακολουθεί μία δυναμική πορεία τα τελευταία είκοσι 

χρόνια. Ο θεσμός  του σχολικού ψυχολόγου στην Ελλάδα ξεκινάει από τον νόμο 

πλαίσιο Ν.1566/1985 κατά τον οποίο  εισάγονται 50 ψυχολόγοι στις δομές ειδικής 

αγωγής της Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης με στόχο να 

αξιολογήσουν τις νοητικές ικανότητες και τις μαθησιακές ή ψυχικές ανάγκες των 

μαθητών της ειδικής αγωγής και να καθοδηγήσουν το προσωπικό του ειδικού 

σχολείου, πως να διαχειριστεί τα προβλήματα συμπεριφοράς  και τις 

συναισθηματικές εντάσεις των μαθητών ΑΜΕΑ. Ταυτόχρονα, οι πρώτοι ψυχολόγοι 

που διορίστηκαν στην ειδική αγωγή,  συνεργάζονται  και καθοδηγούν τους γονείς  ή 

παραπέμπουν τους μαθητές στα  ιατρο-παιδαγωγικά κέντρα  διάγνωσης και 

υποστήριξης,  ανάλογα με την σοβαρότητα του κάθε περιστατικού . Στόχος τους 

είναι, να διαμορφώσουν το κατάλληλο θεραπευτικό ή υποστηρικτικό πλαίσιο για την 

ατομική πρόοδο και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση του  μαθητή με ειδικές 

ανάγκες.  

Με τον νόμο Ν.2817/2000 προβλέπονται 149 νέες θέσεις ψυχολόγων για να 

στελεχώσουν τον νέο θεσμό των ΚΔΑΥ που ιδρύονται θεσμικά. Η παροχή 
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ψυχολογικών υπηρεσιών στους μαθητές του  σχολείου γενικής αγωγής  αρχίζει στην 

Ελλάδα με τον ιδρυτικό νόμο των ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης)  που αποτελούν και τις πρώτες δομές διεπιστημονικής συνεργασίας 

αξιολόγησης και υποστήριξης μαθητών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η 

διεπιστημονική ομάδα των ΚΔΑΥ αποτελούνταν από ειδικούς παιδαγωγούς, 

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές και άλλες ειδικότητες 

θεραπευτών. Στόχος αυτής της διεπιστημονικής ομάδας ήταν να αξιολογεί τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και να οργανώνει για κάθε μαθητή με σοβαρές 

μαθησιακές δυσκολίες,  εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα 

της εκπαίδευσης δηλαδή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Να σημειωθεί ότι μέχρι το 2004 στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

ελάχιστοι ψυχολόγοι  (λιγότεροι από 250) εργάζονταν  κυρίως σε σχολικά πλαίσια 

της ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο 

νόμος των ΚΔΑΥ αναφέρεται διεξοδικά στα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η 

ψυχολογική έκθεση του ψυχολόγου του ΚΔΑΥ, ως μέλους της διεπιστημονικής 

ομάδας. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, ο ψυχολόγος μέσω τυποποιημένων 

διαγνωστικών κριτηρίων συλλέγει πληροφορίες για το γνωστικό και το 

συναισθηματικό προφίλ του μαθητή, περιγράφει τις δυσκολίες και τις δυνατότητες 

του μαθητή και την συμπεριφορά του, εντός σχολείου και εντός οικογένειας. Στον 

θεσμό των ΚΔΑΥ, επίσης, τονίζεται η ανάγκη για ανίχνευση, καταγραφή και 

αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών που δυσκολεύοντα 

και τονίζεται η διεπιστημονική συνεργασία. Από το 2004 άρχισαν να λειτουργούν τα 

ΚΔΑΥ, ως κέντρα παροχής διαγνωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, 

στελεχωμένα κυρίως από μόνιμους και αναπληρωτές ψυχολόγους για να προσφέρουν  

διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο.  

Με τον νόμο Ν.3699/2008  που αποτελεί ένα νόμο καινοτόμο, σε σχέση με 

τους προηγούμενους, για την λήψη μέτρων προστασίας των αναπήρων στην 

εκπαίδευση, ιδρύονται τα ΚΕΔΔΥ γίνονται προσλήψεις  ψυχολόγων μέσω ΑΣΕΠ  οι 

οποίοι  προσφέρουν υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και 

υποστήριξης στους μαθητές και τους γονείς τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις  ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών  ή αναπηρίας. Στον νόμο τονίζεται,  η ανάγκη για 

συνεκπαίδευση στο δημόσιο τυπικό σχολείο παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 

δυσκολίες με στόχο την ολοκλήρωση της φοίτησης, την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
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προσωπικότητας τους και την κοινωνική τους ένταξη. Μάλιστα, συνήθως, αυτές οι 

υποστηρικτικές δομές  λόγω των περιορισμένων  προσλήψεων,  στελεχώνονται από 

αναπληρωτές ψυχολόγους   (που εργάζονται με ετήσιες συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου)  πολλοί από τους οποίους δεν έχουν απαραίτητα μεταπτυχιακές σπουδές 

στην σχολική ψυχολογία, αλλά,  σε άλλους συναφείς κλάδους της ψυχολογίας , όπως  

κλινική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, εξελικτική ψυχολογία  ή συμβουλευτική 

γονέων και παιδιών.  

Με το νόμο  Ν.4186/2013 ιδρύονται τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και τα 

ειδικά επαγγελματικά λύκεια που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οριοθετείται η φοίτηση στα ΕΕΕΕΚ σε εξαετή με 

ταυτόχρονη περίοδο πρακτικής άσκησης για όλους τους αποφοίτους της ειδικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με την μεταρρύθμιση της ειδικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για  εκατοντάδες 

ψυχολόγους. Στην συνέχεια,  με την ίδρυση των ΕΝΕΕΓΥΛ,  με βάση τον νόμο Ν. 

4415/2016  και την επέκταση του θεσμού των ΣΔΕΥ,  οι θέσεις πολλαπλασιάζονται 

και μόλις πρόσφατα,  με τον νόμο Ν. 4823/2021 δημιουργούνται οργανικές θέσεις 

στις σχολικές μονάδες γενικής αγωγής για να μπορεί να εισέρχεται στην τυπική 

εκπαίδευση  μόνιμο  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  (ΠΕ23) ψυχολόγοι και (ΠΕ30) 

κοινωνικοί  λειτουργοί  στις ομάδες ΕΔΕΑΥ.  

Σύμφωνα με την Χατζηχρήστου (1998) στην Ελλάδα συνέβαινε το εξής 

παράδοξο : μέχρι το 2015 κανένας σχολικός ψυχολόγος δεν εργάζεται εντός των 

σχολείων της τυπικής εκπαίδευσης και ελάχιστοι απασχολούνται στις εκπαιδευτικές 

δομές της ειδικής αγωγής και στα ΚΔΑΥ. Η πρόσληψη ψυχολόγων στα πλαίσια της 

ειδικής αγωγής  γινόταν λόγω της ιδιαιτερότητας των εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών, καθώς το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού ΑΜΕΑ χρειάζεται 

υποστήριξη,  όλοι οι γονείς των ΑΜΕΑ  χρειάζονται συμβουλευτική καθοδήγηση και 

όλοι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής συμμετέχουν σε διεπιστημονικές ομάδες για 

την ολοκλήρωση των εξατομικευμένων παρεμβάσεων. Τρία χρόνια μετά την ίδρυση 

των ΚΔΑΥ (Ν.2817/2000), το σχολικό έτος 2004, τα ΚΔΑΥ άρχισαν να λειτουργούν  

με νέους διορισμούς ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στις οργανικές θέσεις 

του ειδικού προσωπικού  που δημιουργήθηκαν. Όμως, η εφαρμογή του 

εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης του μαθητή στο σχολείο που 

αξιολογείται στα  ΚΔΑΥ  ήταν και πάλι καθήκον του εκπαιδευτικού,  χωρίς 
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ουσιαστική υποστήριξη από τους ειδικούς των ΚΔΑΥ που είχαν ήδη πολύμηνες 

καθυστερήσεις στο διαγνωστικό τους έργο λόγω μη ρεαλιστικών προσδοκιών στο 

χρονοδιάγραμμα εργασιών τους. Συνεπώς, στην ελληνική εκπαίδευση «κανένας 

ψυχολόγος δεν εργαζόταν στα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, παρά μόνο στα ΚΔΑΥ 

για διαγνωστικούς και υποστηρικτικούς λόγους για πάρα πολλά χρόνια» (Dimakos, 

2006).   

Α3. Ίδρυση, Δομή και Λειτουργία  ΕΔΕΑΥ στην Ελλάδα 

 

Οι ΕΔΕΑΥ αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της ειδικής αγωγής, που 

συστήνονται για τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων, για να 

ανταποκριθούν στις ειδικές ανάγκες των μαθητών, να βοηθήσουν στην ένταξη και 

συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία και να υποστηρίξουν τα τμήματα ένταξης 

(ΤΕ) , την παράλληλη στήριξη – τη συνεκπαίδευση των μαθητών κάθε σχολείου.  Το 

έργο των ΕΔΕΑΥ περιγράφεται ως: «ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας για 

την διάγνωση και αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 

της γενικής αγωγής και την οργάνωση παρεμβάσεων σε επίπεδο μαθητή, τάξης, 

σχολείου, οικογένειας  καθώς και σε επίπεδο συνεργασίας  με  κοινοτικούς  φορείς 

και  ιατρο-παιδαγωγικές υπηρεσίες διάγνωσης και υποστήριξης  όπως το ΚΕΔΑΣΥ».  

Η κάθε επιτροπή ΕΔΕΑΥ συγκροτείται από τον Διευθυντή της ΣΜΕΑΕ 

(Σχολείου Ειδικής Αγωγής) στο οποίο ανήκει θεσμικά η επιτροπή, ο οποίος είναι και 

ο Συντονιστής της ομάδας σχολείων που υποστηρίζει η ΕΔΕΑΥ , τον Διευθυντή του 

κάθε σχολείου- μέλους της ομάδας , που είναι και ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ της 

σχολικής μονάδας, δύο εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με ειδίκευση στην 

Ειδική Αγωγή και τους ειδικούς επιστήμονες που είναι ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός 

λειτουργός. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να συμμετέχει και όποιος 

εκπαιδευτικός χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια για την ομαλή λειτουργία της  τάξης 

του.  Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ έχουν ως αρμοδιότητα την διαγνωστική και εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών του σχολείου,  ώστε να αντιμετωπιστούν ή 

να επιλυθούν οι δυσκολίες και τα εμπόδια στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ή 

ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών. Ακόμη, κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ ασκεί 

διακριτό ρόλο και έχει τις δικές του αρμοδιότητες και καθήκοντα, όπως αυτά 

καθορίζονται στο ΦΕΚ.315/4113/2014. Η ΕΔΕΑΥ διενεργεί «αξιολόγηση και 
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διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του σχολικού  δικτύου» και 

διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με δυσκολίες 

μάθησης ή συμπεριφοράς». Επιπλέον,  συνεργάζεται σε διεπιστημονικό επίπεδο με το 

προσωπικό της σχολικής κοινότητας για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα ποικίλα 

προβλήματα των μαθητών, που χρειάζονται υποστήριξη εντός του σχολείου ή 

συνεργάζεται με εξωσχολικές υποστηρικτικές υπηρεσίες της κοινότητας. Μπορεί να 

διαγνώσει προβλήματα ψυχικής υγείας μαθητών ή γονέων μαθητών, γονική  ή άλλου 

είδους κακοποίηση ή παραμέληση, νοητική ανωριμότητα, συναισθηματικές 

διαταραχές ή προβλήματα συμπεριφοράς. Στο χώρο της νηπιακής αγωγής,  μπορεί να 

οργανώσει  πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης, ώστε να ενισχύσει την διαδικασία 

κοινωνικής προσαρμογής του νηπίου. Στην περίπτωση που ανιχνεύσει ψυχικές 

διαταραχές ή ιατρικά σύνδρομα η επιτροπή  έχει την επιλογή να συνεργαστεί με τους 

κατάλληλους  ιατρικούς φορείς διάγνωσης και υποστήριξης της κοινότητας 

υποστηρίζοντας  παράλληλα και το οικογενειακό πλαίσιο του παιδιού .  

Η επιτροπή έχει στην ευθύνη της ομάδα σχολείων, περισσότερα από ένα 

σχολεία,  συνήθως πέντε,  και για κάθε μαθητή που υποστηρίζει, λαμβάνει τις  

αποφάσεις  της  διεπιστημονικά  διαμορφώνοντας ένα  Ατομικό Φάκελο Μαθητή 

όπου φυλάσσει το Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και 

Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το  

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης του ΚΕΔΑΣΥ, αν ο μαθητής έχει ήδη 

γνωμάτευση ΚΕΔΑΣΥ. Η ΕΔΕΑΥ παραπέμπει μαθητές στο ΚΕΔΑΣΥ όταν 

χρειάζονται γνωμάτευση,   ώστε να διευκολύνει την σχολική προσαρμογή και την 

γενική ανάπτυξή τους. Κάθε εισήγηση της ΕΔΕΑΥ στόχο έχει «την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την βελτίωση των 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων του». Με βάση την νομοθεσία, το προσωπικό των 

ΕΔΕΑΥ έχει συγκεκριμένα καθήκοντα,  ανάλογα με την  ειδικότητα του, αποτελεί 

ισότιμο μέλος του προσωπικού του σχολείου και συμμετέχει ισότιμα στις 

συνεδριάσεις του Συλλόγου για θέματα που άπτονται των καθηκόντων του.  

Σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΔΕΑΥ, η αξιολόγηση ξεκινάει με την 

συλλογή  πληροφοριών για το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον , την 

χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών και 

ψυχοκοινωνικών αναγκών του μαθητή, καθώς και, την παρατήρηση της 

συμπεριφοράς του,  εντός και εκτός τάξης,  ώστε να διαμορφωθεί μία σαφή εικόνα 
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του μαθητή και του πλαισίου στο οποίο αναπτύσσεται. Τα δεδομένα της αξιολόγησης 

αξιοποιούνται, καθώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

και καθορίζονται οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι διάρκειας τριμήνου και η διαδικασία 

παρέμβασης στο σχολείο και στην οικογένεια. Αφού η ΕΔΕΑΥ διαμορφώσει 

Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης  

Υποστήριξης για τον μαθητή που υποστηρίζει, το εφαρμόζει και αξιολογεί τα  

αποτελέσματά του, μεριμνά για την εφαρμογή των οδηγιών του ΚΕΔΑΣΥ και 

φυλάσσει τις εργασίες του μαθητή και τα στοιχεία της αναπτυξιακής του πορείας σε 

ένα απόρρητο ατομικό φάκελο .  

Α4. Ο  θεσμός των ΕΔΕΑΥ ως καινοτομία στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης 

 

Ουσιαστικά, όταν αλλάζουν οι κοινωνικοί και πολιτισμικοί μηχανισμοί σε μία 

κοινωνία, τότε αναμορφώνεται και το εκπαιδευτικό σύστημα για να υποστηρίξει 

αυτές τις αλλαγές. Κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποτελείται από μία ιδέα, την 

εφαρμογή της ιδέας και το αποτέλεσμα της εφαρμογής της,  που συνεπάγεται 

διατήρηση ή αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης. Σύμφωνα με τον Serdyukov P. 

(2017)  μία καινοτομία στην εκπαίδευση μπορεί να επιχειρεί να αλλάξει ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό σύστημα και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή να 

συμπεριλάβει πολλούς τομείς της εκπαίδευσης, όπως, τα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας, τις μαθησιακές διαδικασίες, τα τεχνολογικά 

μέσα, τους θεσμούς εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική διοίκηση, την οργάνωση και την 

κουλτούρα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Επομένως,  σύμφωνα με αυτή την οπτική, μία εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, μπορεί να επηρεάσει,  τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς τους, 

τους δασκάλους τους, τους διευθυντές εκπαίδευσης, τους ερευνητές και αυτούς που 

διαμορφώνουν την εκπαιδευτική πολιτική. Μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπορεί 

να έχει  στόχο την βελτίωση της  αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας ή της 

ποιότητας της μάθησης. Στην εκπαίδευση,  η καινοτομία μπορεί να  είναι μία νέα 

παιδαγωγική θεωρία, μία νέα μεθοδολογία, μία νέα διδακτική πρακτική, ένας νέος 

θεσμός ή μία νέα οργάνωση, η οποία θα φέρει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

όπως για παράδειγμα η εισαγωγή του θεσμού του σχολικού ψυχολόγου στην γενική 

εκπαίδευση.  
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Στην Ελλάδα, το υπουργείο Παιδείας το 2013, καθώς  ωρίμασαν οι συνθήκες 

για την ίδρυση υποστηρικτικών υπηρεσιών που να λειτουργούν μέσα στο σύγχρονο 

σχολείο ψήφισε την λειτουργία των ΕΔΕΑΥ με τον Ν.4115/2013, ως πρωτοβάθμιο 

όργανο για την διάγνωση , αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών 

των μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. Με την Υπουργική 

απόφαση Γ5/ ΑΡ. 42984/2018 ορίστηκαν τα καθήκοντα των μελών της Επιτροπής 

και οι επιπλέον ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία της  ΕΔΕΑΥ σε ομάδα σχολείων. 

Ακόμη με το ΦΕΚ 2344/Β΄/ 18-6-2019 καθορίστηκαν τα καθήκοντα και η 

δεοντολογία  των ψυχολόγων που εργάζονται στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Οι ΕΔΕΑΥ αποτελούν «ένα καινοτόμο θεσμό που βασίζεται στις κοινοτικές 

ευρωπαϊκές οδηγίες και πρακτικές σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την εκπαίδευση των παιδιών  (Ν.2101/1992 & 

Ν.4074/2012)»  και έχουν «στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του 

εκπαιδευτικού στο τυπικό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και 

επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι 

οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης».  

Η καινοτομία αυτού του θεσμού βρίσκεται στην δημιουργία υποστηρικτικών 

υπηρεσιών για την ψυχική υγεία των μαθητών και των γονέων τους μέσα στο ίδιο το 

σχολείο που μέχρι το 2014 προσφέρει μόνο εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες 

που θα προσφέρουν οι νέοι επιστήμονες, που δεν είναι εκπαιδευτικοί είναι 

διαγνωστικές, καθοδηγητικές, υποστηρικτικές με στόχο να προστατεύσουν μαθητές 

και γονείς από τις δυσκολίες και τα εμπόδια στην μάθηση και στην ανάπτυξη. Ο 

θεσμός αυτός λειτουργεί δίπλα στην τάξη του εκπαιδευτικού, δηλαδή ο εκπαιδευτικός 

δεν χρειάζεται να κάνει αίτηση για βοήθεια, μπορεί να ψάξει τον ειδικό στο 

διάλειμμα, να συζητήσει μαζί του για τους προβληματισμούς του. Ο γονέας μπορεί να 

επισκεφτεί το σχολείο,  έχοντας ένα συγκεκριμένο αίτημα και να ζητήσει βοήθεια 

όταν κάτι τον δυσκολεύει στη σχέση με το παιδί του. Ακόμη, ο ψυχολόγος που 

εργάζεται σε αυτή την δομή των ΕΔΕΑΥ νιώθει ότι έχει να διαχειριστεί πιο εύκολα 

περιστατικά από αυτά που αντιμετώπιζε στον σχολικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής. 

Και χαίρεται που εργάζεται στο σχολείο που είναι χώρος εκπαίδευσης όχι κάποιο 

διαγνωστικό κέντρο όπως το ΚΕΔΑΣΥ. Ο διευθυντής του κάθε σχολείου νιώθει 

ανακούφιση που η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός οργανώνουν  την 

παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΑΣΥ και διαχειρίζονται τις κρίσεις εντός του 
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σχολείου. Η επαφή και η συνεργασία εκπαιδευτικού και ψυχολόγου μέσω της  

ΕΔΕΑΥ είναι άμεση και διαρκής, και ουσιαστικά η σχέση βρίσκεται σε μεταβατικό 

στάδιο μέχρι διαμορφωθεί η κουλτούρα της διεπιστημονικής σχέσης.  

Α5. Ρόλος και Καθήκοντα σχολικού ψυχολόγου ΕΔΕΑΥ 

 

Κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών σχολικών ψυχολόγων  στην ΕΔΕΑΥ δεν  

λαμβάνεται υπόψη η εργασιακή εμπειρία σε σχολικό πλαίσιο, αλλά οποιαδήποτε  

εργασιακή εμπειρία σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο  π.χ. σε κέντρα διάγνωσης, 

ψυχιατρικές κλινικές  ή γηριατρικές κλινικές, διότι δεν θεωρείται προϋπόθεση της 

πρόσληψης η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εκπαιδευτική ή την σχολική 

ψυχολογία. Τα  κρατικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στην Κύπρο,  προσφέρουν 

τέτοιου είδους μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε περιορισμένο  αριθμό ψυχολόγων και 

παιδαγωγών  που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους, με 

αποτέλεσμα να είναι  μικρός ο αριθμός των ψυχολόγων που αποφοιτούν με 

μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία από τα ελληνικά πανεπιστήμια. 

Μάλιστα, την τελευταία πενταετία,  λόγω πολλαπλών αναγκών ενίσχυσης της 

ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών που ζουν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 

αυξήθηκαν οι προσλήψεις ψυχολόγων από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να 

στηριχτούν κι άλλες επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ). 

Λόγω της αύξησης του αριθμού των προσλήψεων , οι ψυχολόγοι εισάγονται στην 

εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία (ακόμη 26 ετών )  μερικά χρόνια μετά την ολοκλήρωση 

των μεταπτυχιακών σπουδών τους και την  απόκτηση της  άδειας άσκησης 

επαγγέλματος. Επιπλέον,  για  μία  εικοσαετία περίπου η ανεργία, οδήγησε πολλούς 

απόφοιτους ψυχολογίας , να ολοκληρώσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική 

αγωγή, σε  ιδιωτικά πανεπιστήμια (συνήθως της Κύπρου )  και να απορροφηθούν σε 

ΚΕΔΑΣΥ ή  ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής)  πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου Ν.4113/ ΦΕΚ 315/ 2014 ο ψυχολόγος 

οφείλει «να εφαρμόζει τις αρχές της ψυχολογίας με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του μαθητή, να αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες του και να 

διαμορφώνει το νοητικό και συναισθηματικό του προφίλ, να σχεδιάζει πρόγραμμα 

συμβουλευτικής υποστήριξης του μαθητή που έχει ανάγκη ή να διαμορφώνει 
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προγράμματα σε επίπεδο τάξης, για να ενισχύσει την συνεκπαίδευση, την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών ή την ικανότητα τους να διαχειρίζονται το άγχος τους. 

Άλλες αρμοδιότητες του ψυχολόγου είναι ο προγραμματισμός της συμβουλευτικής 

γονέων ή της σχολής γονέων, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

συνεκπαίδευσης, η ομαδική παρέμβαση σε επίπεδο τάξης ή τμήματος για την 

ενίσχυση της μαθητικής αλληλεγγύης ή η διαμεσολάβηση για περιορισμό των 

συγκρούσεων. Μπορεί να εφαρμόζει τυποποιημένες δοκιμασίες ή διαγνωστικά 

κριτήρια, δελτία  παρατήρησης, ή περιγραφικές εκθέσεις συμπεριφοράς για 

περαιτέρω διερεύνηση. Μέσα στα καθήκοντα του είναι να συντάσσει ψυχολογικές 

εκθέσεις για μαθητές που παρακολουθεί με ατομικές συνεδρίες σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς, γονείς ή κηδεμόνες μαθητών. Τέλος, ο ψυχολόγος «τηρεί όλες τις 

αρχές δεοντολογίας που διέπουν τις κοινωνικές επιστήμες και την αρχή  του 

απορρήτου και του σεβασμού της προσωπικότητας των εμπλεκομένων».  

Σύμφωνα με την νομοθεσία το  βασικό καθήκον του ψυχολόγου των 

ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΕΑΥ είναι η διάγνωση των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών 

αναγκών των μαθητών και η διαμόρφωση εξατομικευμένου  πλαισίου  

διεπιστημονικής  παρέμβασης από τον ίδιο ή τους συνεργάτες του,  όπως τον 

κοινωνικό λειτουργό, τον ειδικό παιδαγωγό , τον διευθυντή, τον νοσοκόμο ή το 

βοηθητικό προσωπικό. Έργο του είναι,  η ψυχομετρική αξιολόγηση του κάθε μαθητή 

που δυσκολεύεται στην κατάκτηση των ακαδημαϊκών στόχων που θέτει το 

εκπαιδευτικό σύστημα για την ηλικία του. Η διαδικασία της διάγνωσης γίνεται μετά 

από αίτημα (υπεύθυνη δήλωση) των κηδεμόνων του μαθητή ότι συναινούν το παιδί 

τους να συμμετέχει σε μία διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία. Στις περιπτώσεις 

μαθητών άνω των 16 ετών, με βάση την νομοθεσία πρέπει να συναινούν και οι ίδιοι 

και να συμμετέχουν αυτόβουλα στην θεραπευτική διαδικασία,  δηλαδή την  

δημιουργία δεσμού εμπιστοσύνης με τον ψυχολόγο.  

Ο σχολικός ψυχολόγος έχει στην ευθύνη του την αντιμετώπιση των 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι δύσκολο 

να τα διαχειριστούν εντός τάξης . Τα ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα που 

παρουσιάζουν οι έφηβοι πρέπει να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν όσο γίνεται 

πιο αποτελεσματικά γιατί επηρεάζουν την πορεία της σωματικής και ψυχικής τους 

ανάπτυξης και την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη . Συνήθως, τέτοια προβλήματα 

αποτελούν οι  εσωτερικές συγκρούσεις των εφήβων, καθώς συγκρούονται οι 
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προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους ή οι ανάγκες που θέλουν άμεσα να 

ικανοποιήσουν με τις ανάγκες και τις προσδοκίες  που έχει η οικογένεια για αυτούς. 

Οι έφηβοι δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα συναισθήματα που νιώθουν όταν  

επιλέγουν συμπεριφορές συμμόρφωσης για να γίνουν αποδεκτοί στην ομάδα των 

συνομηλίκων. Η διαχείριση των συναισθημάτων και των συμπεριφορών του εφήβου 

στο γυμνάσιο έχει προτεραιότητα για τους εκπαιδευτικούς, γιατί επηρεάζει την 

μαθησιακή του πορεία και την ανάπτυξή του. Μάλιστα, επειδή,  πολλές φορές,  οι 

συγκρούσεις υπάρχουν μέσα στην οικογένεια και ο έφηβος τις προβάλλει στο σχολείο 

η εμπλοκή των γονέων στην επίλυση των συγκρούσεων του εφήβου, αποτελεί 

ασφαλές πλεονέκτημα για την θεραπεία και την αποκατάσταση της ψυχικής 

ισορροπίας του εφήβου.  

Η παρέμβαση στην ομάδα των συνομηλίκων ή των μαθητών της σχολικής 

τάξης αποτελεί μία ακόμη προτεραιότητα του σχολικού ψυχολόγου, καθώς η 

διευκόλυνση του εφήβου να αναπτύξει υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις θα ενισχύσει 

την αυτοπεποίθησή του και θα βελτιώσει την συνεργασία του, στις απαιτήσεις του 

σχολικού προγράμματος πχ συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, σε ενδοσχολικά 

προγράμματα, σε μαθητικές κοινότητες και άλλα. Αν ο εκπαιδευτικός μαζί με τον 

ψυχολόγο συντονίσουν την δράση τους και  σχεδιάσουν μία παρέμβαση για τον 

έφηβο που θα περιορίσει τις μαθησιακές αδυναμίες ή δυσκολίες του, και ταυτόχρονα, 

η/ο ψυχολόγος και ο/η κοινωνική λειτουργός εργαστούν σε ατομικό και οικογενειακό 

επίπεδο,  αντίστοιχα,   μέσα σε ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα παρέμβασης τριών 

μηνών θα έχει ολοκληρωθεί μία παρέμβαση δώδεκα συνεδριών για τον έφηβο και 

δώδεκα συνεδριών για την μητέρα ή τον πατέρα ή το ζευγάρι των γονιών του.  

Ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ επιχειρεί να οικοδομήσει  μία γέφυρα επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο σχολείο και τις οικογένειες 

των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Ο θεσμός των ΚΕΔΑΣΥ 

λειτουργούσε συγκεντρωτικά και απρόσωπα για μία δεκαετία πριν την ίδρυση των 

ΕΔΕΑΥ,  έχοντας μακροχρόνιες καθυστερήσεις  στην έκδοση γνωματεύσεων 

μαθητών, πολύμηνη αναμονή των αιτήσεων των γονέων και κηδεμόνων για βοήθεια, 

διάγνωση ή υποστήριξη.  Ίσως,  οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες δεν είναι 

ακόμη ώριμες, ώστε να οργανωθεί ένα πλαίσιο αποτελεσματικής συνεργασίας  

σχολείου – οικογένειας  ή ένα δημόσιο επιστημονικό δίκτυο υποστήριξης των 

μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 
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εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, έρευνες όπως της  Μπίμπου-Νάκου (2003) και η εργασία 

των Μπίμπου-Νάκου & Στογιαννίδου  (2006) τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας 

σχολείου – οικογένειας, ώστε να ικανοποιηθούν  με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες 

των μαθητών. Το ρόλο της θεμελίωσης και της ανάπτυξης  αυτής της συνεργασίας  

παίζει  πρωτίστως  ο σχολικός ψυχολόγος που επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό μεταξύ 

του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή , όταν αυτό δημιουργηθεί για 

διάφορους λόγους.  Έτσι, επικράτησε η ανάγκη, η ψυχολογική διάγνωση και 

υποστήριξη να λειτουργεί εντός του σχολείου, σε καθημερινή ή τακτική επικοινωνία 

και άμεση επαφή με τον μαθητή , τον γονέα του και τον  εκπαιδευτικό του.  

Στην ΕΔΕΑΥ η  ψυχολογική διάγνωση γίνεται με ατομική συνεδρία στα 

πλαίσια της οποίας η/ο ψυχολόγος δεν έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει  

ψυχομετρικά μέσα (σταθμισμένα τεστς)  παρά μόνο κλινική συνέντευξη  ή την 

παρατήρηση για να διαγνώσει τις εξειδικευμένες ανάγκες ή τα συγκεκριμένα 

συμπτώματα του μαθητή και να αξιολογήσει, πως θα οργανώσει την παρέμβαση του 

σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο οικογένειας. Αυτό συνεπάγεται, ότι συνεργάζεται 

με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να διαμορφωθεί ένα πλήρες  ψυχοπαιδαγωγικό και 

ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα που θα ενισχύσει τον μαθητή/τρια στην ακαδημαϊκή 

και ψυχοκοινωνική του πορεία. Ταυτόχρονα, ενημερώνει, συζητά και συνεργάζεται 

με την οικογένεια,  ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο 

σπίτι του εφήβου,  να μειωθούν οι εντάσεις ή οι συγκρούσεις και να ενισχυθεί η 

αυτοπεποίθησή του και ο αυτοέλεγχος του. Μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστεί κι με 

άλλες ειδικότητες π.χ. ιατρούς, λογοθεραπευτές ή εργοθεραπευτές, διαιτολόγους ή 

άλλες υποστηρικτικές δομές όπως ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΚΕΣΥ, ιατροπαιδαγωγικά 

κέντρα, κέντρα ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους ή νευρολόγους ή κλινικές νοσοκομείων.  

Η θεραπευτική διαδικασία επικεντρώνεται στην κλινική διαχείριση των 

συναισθηματικών ή συμπεριφορικών συμπτωμάτων των μαθητών και όχι στην 

πρωτογενή πρόληψη. Η συνεργασία με κέντρα ψυχικής υγείας ή παιδοψυχίατρους 

είναι συνεχής και η δυσκολία των περιστατικών που διαχειρίζονται οι ψυχολόγοι, 

δεδομένη,  καθώς οι ψυχολογικές υπηρεσίες των σχολείων αποτελούν ένα δωρεάν 

δημόσιο θεσμό  άμεσης  πρόσβασης  για τους γονείς ή τους καθηγητές. Επιπλέον, 

στην ειδική αγωγή (ΣΜΕΑΕ)  η ανάγκη να επιλυθούν τα σύνθετα  γνωστικά, 

συναισθηματικά ή συμπεριφορικά προβλήματα που εκδηλώνει ο μαθητής/τρια στο 

ειδικό σχολείο είναι άμεση και επιτακτική. Ο ψυχολόγος που εργάζεται στα ΕΔΕΑΥ 
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δυστυχώς,  δεν έχει όσα ψυχομετρικά μέσα ή θεραπευτικά εργαλεία  χρειάζεται  λόγω 

περιορισμένων δαπανών στην εκπαίδευση, ελλιπούς υποδομής (περιορισμένοι χώροι 

– εργαστήρια ), περιορισμένης  επιμόρφωσης  στην εφαρμογή μέσων ή μεθόδων 

παρέμβασης,  ασάφειας  στον καταμερισμό ευθυνών και στον ρόλο που πρέπει να 

παίξει κάθε ειδικότητα στο σχολικό πλαίσιο. Να επισημάνουμε την απουσία   σαφούς 

καθηκοντολόγιου και έλλειψης κοινών συντεταγμένων συνεργασίας μεταξύ 

θεραπευτών και εκπαιδευτικών (Μόττη-Στεφανίδη,1999). Γενικά , οι γονείς και οι 

μαθητές εμπιστεύονται τον θεσμό και το πρόσωπο του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ για 

να επιλύσουν απλά ή σοβαρότερα προβλήματα και να δεχθούν τις συμβουλές του, 

ώστε να προάγεται η ψυχική υγεία του μαθητή του σύγχρονου σχολείου. Μάλιστα,  

καθώς τα σχολεία στελεχώνονται από ψυχολόγους ΕΔΕΑΥ που επισκέπτονται το 

σχολείο κάθε εβδομάδα για μία ημέρα δημιουργούνται  συνθήκες πρόληψης και 

προστασίας της ψυχικής υγείας για περισσότερους μαθητές .  

  Α6. Συνεργασία  ψυχολόγου ΕΔΕΑΥ με οικογένεια 

 

  Η συνεργασία του ψυχολόγου με τους γονείς,  που γνωρίζουν καλά τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους, παρατηρούν τα συναισθήματα και τις 

συμπεριφορές  του και είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή φροντίδα του  είναι 

υποχρεωτική και αναμενόμενη στο σύγχρονο σχολείο. Γενικά, η συνεισφορά των 

σχολικών ψυχολόγων είναι προς την κατεύθυνση της διάγνωσης και αποκατάστασης 

των ψυχοκοινωνικών ή μαθησιακών δυσκολιών  των μαθητών , της ψυχοκοιν ωνικής 

στήριξης της οικογένειάς τους αλλά και της επιμόρφωσης ή καθοδήγησης των 

εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες συμβουλευτικής και 

αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών τους. Από τον νόμο-

πλαίσιο  Ν.1566/85 αναγνωρίζεται η γονεϊκή συμμετοχή στην σχολική εκπαίδευση, 

δημιουργούνται σύλλογοι γονέων και ορίζονται παιδαγωγικές συναντήσεις  με γονείς  

για να συζητηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και η δυσκολία προσαρμογής του 

παιδιού στο σχολικό πρόγραμμα . Η εκπαιδευτική νομοθεσία εισάγει τον όρο της 

καθοδήγησης  των γονέων σε θέματα βοήθειας των παιδιών τους στο σπίτι. Σύμφωνα 

με αυτήν,   θεωρούνται υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή του παιδιού τους στις 

δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης και επιχειρείται  η διευκόλυνση τους, στην επιλογή 

των κατάλληλων θεραπευτικών , αθλητικών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων  για 

την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του παιδιού.   
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Με το νόμο Ν.2817/2000  περί ίδρυσης των ΚΔΑΥ,  τους δίνεται η ευκαιρία 

να συνεργαστούν με την διεπιστημονική ομάδα των ειδικών του ΚΔΑΥ που θα 

διαμορφώσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για το παιδί τους. Μετά την 

αξιόλογη του μαθητή στο ΚΔΑΥ, διαμορφώνεται η πρόταση της διεπιστημονικής 

επιτροπής η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί  από τους γονείς.  Άρα, 

το αποτέλεσμα της διαδικασίας  διάγνωσης και αξιολόγησης της τριμελούς 

επιστημονικής επιτροπής του ΚΔΑΥ, μπορεί να συνεπάγεται συνεργασία  με τους 

γονείς ή διακοπή της συνεργασίας από την πλευρά της οικογένειας, που είναι 

υπεύθυνη να επιλέξει  άλλα  προγράμματα  εκπαίδευσης , θεραπείας ή  παρέμβασης 

που κρίνει ότι είναι κατάλληλα  για το παιδί της.  

Με τον Ν.3699/2008 εδραιώθηκε η συνεργασία του ΚΕΔΔΥ  με τις 

οικογένειες των μαθητών που αξιολογούνται από τα ΚΕΔΔΥ, οι γονείς διατηρούν το 

δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης της διάγνωσης  ή  του εξατομικευμένου 

προγράμματος που προτείνεται στο παιδί τους. Ουσιαστικά,  το δικαίωμα του γονέα 

να επιλέξει την θεραπεία που ταιριάζει στο παιδί του ή την εκπαίδευση  που θα 

ακολουθήσει παραμένει. Αυτό  πρακτικά σημαίνει, ότι ένα παιδί με πολλαπλές  

εκπαιδευτικές ανάγκες (για λογοθεραπεία, ψυχοθεραπεία και εργοθεραπεία) στο 

οποίο προτείνεται εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα φοίτησης σε  ΣΜΕΑΕ, 

για να πλαισιωθεί διεπιστημονικά και να λάβει τις θεραπείες, τις οποίες έχει ανάγκη 

μπορεί να μην φοιτήσει σε ΣΜΕΑΕ αν η οικογένειά του δεν το εγκρίνει. Η απόφαση 

της επιλογής του κατάλληλου πλαισίου παραμένει ευθύνη του κάθε γονέα ή ατόμου 

που ασκεί κηδεμονία στο μαθητή,  ο οποίος μπορεί να μην συναινεί με την πρόταση 

της διεπιστημονικής ομάδας  και να επιμένει στην φοίτηση του παιδιού του στην 

γενική αγωγή,  με παράλληλη στήριξη .  Αυτό έχει ως συνέπεια, οι αποφάσεις  του 

ΚΕΔΑΣΥ για  διαμόρφωση  εξατομικευμένου  προγράμματος του  μαθητή, να 

αναιρούνται αν δεν γίνει αποδεκτή από την οικογένεια η πρόταση της επιστημονικής  

επιτροπής  για ένταξη και φοίτηση σε ειδικό εκπαιδευτικό πλαίσιο . Συνέπεια αυτού,  

η ανεπαρκής φοίτηση του μαθητή σε εκπαιδευτικό περιβάλλον που δεν ικανοποιεί τις 

ανάγκες του, ο στιγματισμός  και η περιθωριοποίηση του μαθητή , λόγω της 

διαφορετικότητας  του, σε ένα τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, στο οποίο ο μαθητής,  

είναι αδύνατο να επιτύχει τους  βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους έχοντας 

παράλληλη στήριξη . 
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Σε τέτοιες συνθήκες,  ο ρόλος  του σχολικού ψυχολόγου στην γονική 

καθοδήγηση είναι σημαντικός , καθώς  πρέπει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο 

ασφάλειας  και εμπιστοσύνης  για τους  γονείς, για  να συνειδητοποιήσουν  τις 

εξειδικευμένες  ανάγκες  του παιδιού τους  και να κατανοήσουν ποιο 

ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο  είναι ευεργετικό για το παιδί τους. Ουσιαστικά , ο ρόλος 

του ψυχολόγου είναι να προετοιμάσει τους γονείς, ώστε να αποδεχθούν τις  

επιστημονικές αποφάσεις των μελών της διαγνωστικής  ομάδας. Σύμφωνα με έρευνα 

του Georgiou (1996)  η ενεργή συμμετοχή των γονέων στην σχολική εκπαίδευση των 

παιδιών τους, στην Ελλάδα,  δεν είναι οριοθετημένη σωστά και πολύ συχνά 

ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια και αναστατώνουν με τις ενέργειες ή τις αποφάσεις τους  

την  εύρυθμη λειτουργία του σχολικού πλαισίου. Σύμφωνα με τον  Epstein ( 1996) το 

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων του σχολείου και των γονέων, πρέπει 

να αναθεωρηθεί,  ώστε να διευκολύνει,  την υλοποίηση αποφάσεων  που αφορούν  

θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής , αξιολόγησης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και αναδόμησης των εκπαιδευτικών στρατηγικών . Η διαχείριση των συγκρούσεων 

που ενεργοποιεί η γονική εμπλοκή στη σχολική μονάδα αποτελεί,  έτσι κι αλλιώς,  

έργο του σχολικού ψυχολόγου. Ο ψυχολόγος λειτουργεί ως γέφυρα που γεφυρώνει το 

χάσμα της επικοινωνίας και συνεργασίας  μεταξύ των εκπαιδευτικών και της 

διοίκησης του σχολείου με την οικογένεια του μαθητή. 

Η γονεϊκή εμπλοκή στην μαθησιακή πρόοδο των μαθητών είναι μία έννοια 

που δεν έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια στην Ελλάδα , δηλαδή αν ο γονιός με 

συγκεκριμένες  ενέργειες  μπορεί να υποστηρίξει τον εκπαιδευτικό στο έργο του και 

να βελτιώσει την μαθησιακή επίδοση του παιδιού του. Στην Ελλάδα, έρευνες όπως 

της Μπίμπου-Νάκου (2003) και η εργασία των  Μπίμπου-Νάκου & Στογιαννίδου 

(2006 ) τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας σχολείου –οικογένειας,  ώστε να 

ικανοποιηθούν  με τον καλύτερο τρόπο οι μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες 

των μαθητών. Σύμφωνα με τις ερευνήτριες  το ρόλο της θεμελίωσης και της 

ανάπτυξης  αυτής της συνεργασίας με την οικογένει ,  παίζει  ο σχολικός ψυχολόγος,  

καθώς, επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του 

μαθητή, όταν αυτό δημιουργηθεί για διάφορους λόγους. Ο ψυχολόγος υποστηρίζει 

την πορεία ανάπτυξης  του κάθε παιδιού εντός και εκτός σχολείου και συνεργάζεται 

με  επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως κοινωνικούς λειτουργούς ή παιδοψυχίατρους, 
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ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των παιδιών και να ενισχυθεί η ακαδημαϊκή τους 

επίδοση. 

Α7.  Παγκόσμιες έρευνες για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο του 

σχολικού ψυχολόγου 

 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των σχολείων για τον σχολικό ψυχολόγο 

που εργάζεται στο σχολείο τους έχουν καταγραφεί σε παγκόσμια κλίμακα και  δεν 

είναι αρκετές για να φωτίσουν την στάση και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και 

τις προσδοκίες που έχουν για την συνεργασία τους με τον σχολικό ψυχολόγο. Κι 

αυτό, γιατί, οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικούς 

στόχους από τους σχολικούς ψυχολόγους. Γι αυτό, όταν χρειάζονται βοήθεια στην 

τάξη τους  επιθυμούν ένα συγκεκριμένο είδος βοήθειας που ο ψυχολόγος πρέπει να 

αντιληφθεί και να τους το προσφέρει. Γι αυτό, οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και 

των διευθυντών στα σχολεία όπου υπάρχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες  είναι 

πρωταρχικής σημασίας για την διαμόρφωση των καθηκόντων και των πλαισίων 

συνεργασίας των σχολικών ψυχολόγων.  

O Watkins και οι συνεργάτες του (2001) μελέτησαν τις απόψεις του 

προσωπικού των σχολείων για τις εργασίες που αναλαμβάνει ο ψυχολόγος στο 

σχολείο τους. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις εννέα δραστηριότητες, που 

συνήθως, αναλαμβάνει ο ψυχολόγος σε κάθε σχολείο όπως καθοδήγηση , διάγνωση 

και εξατομικευμένη παρέμβαση σε μαθητές με εξειδικευμένες ανάγκες, υποστήριξη, 

διαχείριση κρίσεων, διαχείριση συμπεριφοράς μαθητών, συνεργασία με διαγνωστικά 

και θεραπευτικά κέντρα, συμβουλευτική γονέων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 

εφαρμογή ενδοσχολικών προγραμμάτων για πρόληψη και θεραπευτική 

αποκατάσταση. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιθυμούν η ενασχόληση του 

ψυχολόγου με την θεραπευτική αποκατάσταση να ενισχυθεί μέσω της επέκτασης του 

εργασιακού του ωραρίου στο σχολείο τους. Θεωρούν ότι οι ώρες που παραμένει ο 

ψυχολόγος στο κάθε σχολείο είναι περιορισμένες,  καθώς κάθε ψυχολόγος έχει στην 

ευθύνη του  μία ομάδα  σχολείων με αποτέλεσμα να  παρουσιάζεται μία ή δύο ημέρες   

στο καθένα από αυτά.   

Πολλές έρευνες,  έχουν γίνει για το ρόλο των  ψυχολόγων και για τις εργασίες 

που αυτοί θα ήθελαν να επιτελούν εντός σχολικού πλαισίου και ποιες αναγκάζονται 
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να επιτελέσουν  λόγω διοικητικών αποφάσεων (Oakland & Cunningham, 1992 & 

Stein, 1997).  Στις έρευνες που έχουν γίνει παγκόσμια (Smith, 1984.   & Hutton at 

al.,1992.  Zins at al, 1995 ) που αφορούν τις  υπηρεσίες που προσφέρει ένας 

σχολικός ψυχολόγος στο σχολείο,  παρατηρούμε ότι υπερισχύουν οι διαγνωστικές 

από τις υποστηρικτικές ή θεραπευτικές υπηρεσίες. Υπάρχει μία γενικευμένη στάση 

των ψυχολόγων  λόγω έλλειψης χρόνου, ενώ προτιμούν τις θεραπευτικές εργασίες, να 

αναλώνονται, σε διαγνωστικές εργασίες επειδή θεωρούνται  απαραίτητες στα σχολεία 

από τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς.  Στην έρευνα των Cheramie & Sutter 

(1993) οι διευθυντές των σχολείων ειδικής αγωγής δήλωσαν ότι επιθυμούσαν οι 

ψυχολόγοι να διατηρήσουν τις δραστηριότητες αξιολόγησης και να αυξήσουν τις 

συνεδρίες συμβουλευτικής και υποστήριξης. Σε αντίστοιχη  έρευνα,  στην επαρχία 

της Αριζόνας,  οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν να αυξηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν 

οι ψυχολόγοι στο σχολείο τους,  ταυτόχρονα με τις ώρες εργασίας τους στο σχολείο,  

κάτι που ανιχνεύτηκε και σε μία ανάλογη έρευνα στο Ιλλινόις (Beauchamp, 1994). 

Προς την ίδια κατεύθυνση μία έρευνα στην Ιντιάνα (Hagemeier et al, 1998) 

προβάλλει την ανάγκη των εκπαιδευτικών να εκτελεί ο ψυχολόγος όχι μόνο 

αξιολογήσεις αλλά και παρεμβάσεις στην συμπεριφορά μαθητών, ανάπτυξη 

κοινοτικών προγραμμάτων πρόληψης, συμβουλευτική γονέων, επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και περισσότερες ώρες υποστήριξης. Παρακάτω παραθέτουμε 

σημαντικές εκτενείς έρευνες που  παρουσιάζουν την διεπιστημονική σχέση και 

συνεργασία του σχολικού ψυχολόγου  και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 

ρόλο του στο σχολικό πλαίσιο.  

Στην Βικτώρια της Αυστραλίας έγινε μία έρευνα  ( Thielking & Jimerson, 

2006) για τις αντιλήψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί , οι διευθυντές και οι σχολικοί 

ψυχολόγοι για τα καθήκοντα και τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάστηκαν ομοιότητες και 

διαφορές,  στις προσδοκίες που έχουν οι συνεργάτες των ψυχολόγων στα σχολεία για 

την δράση και τον εργασιακό ρόλο τους . Και οι τρεις ερευνητικές ομάδες, 

συμφωνούν ότι, οι ψυχολόγοι πρέπει να ερευνούν, να παρατηρούν τον σχολικό χώρο 

και να αξιολογούν τους μαθητές ή τις ομάδες μαθητών. Στη συνέχεια,  οι σχολικοί 

ψυχολόγοι  σχεδιάζουν την παρέμβαση τους,  σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς  

ή  είναι υπεύθυνοι να οργανώσουν εργαστήρια με συγκεκριμένο αντικείμενο π.χ. 

κοινωνικών δεξιοτήτων, συμβουλευτικής  γονέων ή καθηγητών. Διαφορετικές 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των ψυχολόγων  υπάρχουν σε θέματα ηθικής 
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δεοντολογίας, στην οριοθέτηση του ρόλου κάθε ειδικότητας, σε θέματα εμπιστοσύνης 

και σε θέματα διπλών ρόλων (ποιος είναι ο πελάτης π.χ.  ο εκπαιδευτικός ή ο 

μαθητής). Για παράδειγμα, για ένα ψυχολόγο που διατηρεί  το απόρρητο των 

πληροφοριών των συνεδριών είναι δύσκολο να εμπιστευτεί προσωπικές πληροφορίες 

στην ομάδα των συναδέλφων του, ώστε να κατανοήσουν με σαφήνεια την 

σκοπιμότητα της παρέμβασης. 

Μία εκτεταμένη έρευνα έγινε σχετικά πρόσφατα το 2016 στην Νέα Ζηλανδία 

από την Williams και τους συνεργάτες της. Πρόκειται για  έρευνα των απόψεων που 

έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον σχολικό ψυχολόγο του σχολείου τους σε ένα δείγμα 

164 εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία όλων των βαθμίδων. Πιο 

συγκεκριμένα, διερεύνησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο των σχολικών 

ψυχολόγων στα σχολεία , την βοήθεια  που μπορούν να προσφέρουν οι ψυχολογικές  

υπηρεσίες στην μάθηση των μαθητών,  πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 

τις υπηρεσίες των ψυχολόγων στα σχολεία για να υποστηρίξουν τα παιδιά που έχουν 

ανάγκη ή τα εμπόδια που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί ότι συναντά η παροχή 

ψυχολογικών υπηρεσιών στα σχολεία. Επιπλέον, διερεύνησε τι είδους  παραπομπές 

κάνουν οι εκπαιδευτικοί  στους ψυχολόγους, και τελικά, πόσο άμεσα και 

ικανοποιητικά ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις στους  μαθητές  με την μεσολάβηση 

των ψυχολόγων. Με δύο λόγια,  η έρευνα επιχείρησε να δώσει απαντήσεις αν η 

διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους , διευθυντές 

και λοιπό προσωπικό  του σχολείου,  έχει αρχίσει να συνεργάζεται  ικανοποιητικά  

και  να οργανώνει  παρεμβάσεις σε επίπεδο μαθητή και οικογένειας,  ώστε να  

οργανωθεί  ένα υποστηρικτικό  περιβάλλον για την μάθηση  στο σχολικό πλαίσιο.  

Από την επεξεργασία των δεδομένων της ποσοτικής έρευνας που έγινε με 

ερωτηματολόγιο προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι έχουν μικρή επαφή με 

τους σχολικούς ψυχολόγους και  ότι οι ψυχολογικές υπηρεσίες του  σχολείου τους 

είναι εν μέρει βοηθητικές με κύριο έργο των ψυχολόγων τη συνεργασία και τη 

συμβουλευτική των γονέων. Ακόμη, προέκυψε ότι η  παροχή ψυχολογικών 

υπηρεσιών στα σχολεία δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση  και  ενημέρωση,  ώστε οι 

εκπαιδευτικοί δεν  γνωρίζουν ποια περιστατικά να παραπέμπουν και ποια είναι η 

διαδικασία παραπομπής  του μαθητή  στον  ψυχολόγο του σχολείου. Η  παρουσία των 

ψυχολόγων στα σχολεία είναι περιορισμένη, δεν είναι καθημερινή  λόγω θεσμικών 
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και λειτουργικών θεμάτων που δεν έχουν ακόμη  επιλυθεί από το Υπουργείο 

Παιδείας της Ν. Ζηλανδίας ( πχ ελλιπή χρηματοδότηση, ελλιπή επιμόρφωση) .  

Στην έρευνα αυτή (Williams, 2016) οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν πως  ο 

σύγχρονος  μαθητής έχει πολλαπλά ψυχοκοινωνικά ή μαθησιακά προβλήματα που 

πρέπει να επιλύσει και οι ίδιοι  δεν είναι έτοιμοι να παίξουν αυτό το ρόλο χωρίς 

καθοδήγηση και υποστήριξη, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μαθητών σε κάθε 

σχολείο να μην υποστηρίζεται όπως πρέπει. Η έρευνα καταλήγει ότι ο ρόλος του 

σχολικού ψυχολόγου πρέπει να αναβαθμιστεί  στην Νέα Ζηλανδία, όπως και στον 

υπόλοιπο κόσμο, καθώς αποτελεί επιδίωξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της κάθε 

χώρας,  η προαγωγή της ψυχικής , κοινωνικής και συναισθηματικής υγείας των 

μαθητών όλων των βαθμίδων. Η εκπαιδευτική πολιτική στην Νέα Ζηλανδία 

υποστηρίζει την οικολογική παρέμβαση του ψυχολόγου, δηλαδή την επιδίωξη της 

διαμόρφωσης ενός υποστηρικτικού πλαισίου που να παρέχει θετικά ερεθίσματα και 

ενθάρρυνση  για  ενίσχυση της  μάθησης  και  της ανάπτυξης  των μαθητών . Σε αυτό 

το περιβάλλον,  εντάσσεται ο εκπαιδευτικός  , οι γονείς και οι συμμαθητές του 

μαθητή  και σύμφωνα με τους  Wood, Stothard, Lydon & Reason (2013) είναι 

σημαντική η συνεργασία των εκπαιδευτικών με σχολικούς ψυχολόγους για να 

οικοδομηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον κατάλληλο  να ικανοποιήσει τις 

συναισθηματικές, κοινωνικές, γνωστικές και μαθησιακές ανάγκες των σύγχρονων 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.  

Ας μην ξεχνάμε ότι  το 1989 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ψήφισε την 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθορίζοντας το ρόλο που καλούνται να 

παίξουν τα σχολεία στην ζωή και την ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Η δημόσια 

εκπαίδευση μπορεί να επηρεάσει άμεσα και έμμεσα την εξέλιξη και την ποιότητα της 

ζωής ενός παιδιού. Στην Νέα Ζηλανδία επικρατεί η πολιτική της κοινωνικής ένταξης 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην γενική εκπαίδευση με στόχο η  εμπειρία 

της  κοινωνικής ένταξης να ενισχύσει την κοινωνική, ακαδημαϊκή και 

συναισθηματική τους ανάπτυξη (UNESCO, 1995). Η πολιτική της συμπερίληψης 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο γενικό σχολείο και η πολλαπλή 

υποστήριξη τους στα διάφορα πλαίσια στα οποία εντάσσονται και λειτουργούν  

(οικογένεια, φίλοι, γειτονιά, σχολείο) αποτελεί το οικολογικό μοντέλο της κοινωνικής 

οικολογικής θεωρίας του Bronfenbrenner (1979) το οποίο σύμφωνα με την  

Williams (2016) επικρατεί στην εκπαιδευτική πολιτική της Νέας Ζηλανδίας και 
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προτείνεται ως κυρίαρχο στον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών  που αναλαμβάνει 

ο ψυχολόγος στο σχολείο.  

Το Υπουργείο Παιδείας της Νέας Ζηλανδίας θεσμικά υποστηρίζει την 

εξατομικευμένη παρέμβαση ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και η εκπαίδευση ή η 

παρέμβαση που σχεδιάζεται για τον ένα μαθητή δεν ταιριάζει στον άλλο μαθητή . 

Σύμφωνα με αυτή την φιλοσοφία της Επιτροπής Παιδείας στην Ν. Ζηλανδία,  η 

Ειδική Αγωγή ονομάζεται  Υποστήριξη της Μάθησης και καθήκον του ψυχολόγου  ή 

του εκπαιδευτικού είναι να συμμετέχει στην διαμόρφωση προγραμμάτος υποστήριξης 

της μάθησης του κάθε παιδιού (Μinistry of Education, 2015). Συνεπώς ο ψυχολόγος 

υποβάλλει  εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης  για κάθε παραπομπή που 

δέχεται από τους εκπαιδευτικούς και δίνει προτάσεις για δραστηριότητες σε επίπεδο 

σχολείου, τάξης  και μαθητή προκειμένου να αναπτύξει τις ικανότητες ή δεξιότητες 

που αυτός χρειάζεται. Ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή,  την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων που προτείνει. Πρέπει να 

συμφωνήσει με την διοίκηση και το προσωπικό του σχολείου, σε ποιες ανάγκες θα 

βάλει προτεραιότητα και πως να σχεδιάσει τον ετήσιο προγραμματισμό των 

παρεμβάσεων του σε επίπεδο μαθητή , τάξης  και σχολείου.  

Σύμφωνα με την  Williams (2016) ο ψυχολόγος πρέπει να αφιερώνει 10%  

του χρόνου του στο σχολείο, 40% του χρόνου του στο δάσκαλο  και 50% του χρόνου 

του στο μαθητή. Όλα τα παραπάνω με βάση την εκπαιδευτική πολιτική της 

κυβέρνησης. Ουσιαστικά, στην Νέα Ζηλανδία  ο σχολικός ψυχολόγος αφιερώνει 140 

εργάσιμες μέρες επισκέψεων το κάθε έτος σε διάφορα σχολεία που υποστηρίζει και 

το ελάχιστο των επισκέψεων σε κάθε σχολείο είναι 14 ημέρες ανά έτος. Οι 6 ημέρες 

ανά μήνα αφιερώνονται στην συγγραφή – καταγραφή των εισηγήσεων, σχεδιασμό 

νέων παρεμβάσεων ή προγραμμάτων πρόληψης, εποπτεία, επιμόρφωση και 

τηλεδιασκέψεις  με  την κεντρική κυβερνητική οργάνωση της σχολικής υποστήριξης. 

Ευτυχώς,  υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα του,  αν για παράδειγμα, παρουσιαστεί 

μία κρίση σε ένα σχολείο , το επισκέπτεται άμεσα και επιχειρεί να διαμορφώσει 

πρόγραμμα διαχείρισης της κρίσης.  

Στην έρευνα της Williams (2016) αναφέρεται ότι ο  ψυχολόγος πριν αναλάβει 

ένα περιστατικό μελετά το αρχείο του σχολείου και το έντυπο συγκατάθεσης του 

γονιού, προγραμματίζει τις συνεδρίες  αξιολόγησης των ικανοτήτων και των 
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δυσκολιών του μαθητή. Μπορεί να ζητήσει καθοδήγηση από τον επόπτη του μέχρι να 

ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης που 

θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών . Αφού ολοκληρώσει την έκθεση του για 

τον μαθητή παρουσιάζει τα αποτελέσματα στους γονείς και το προσωπικό του 

σχολείου  και προτείνει σχέδιο αντιμετώπισης για τον μαθητή. Μάλιστα,  παραδίδει 

στους γονείς μία αναφορά με την διανοητική κατάσταση του μαθητή,  τις μαθησιακές 

δυσκολίες και το τρίμηνο πρόγραμμα παρέμβασης που οργανώθηκε  από τον ίδιο και 

το προσωπικό του σχολείου. Αυτό παραδίδεται στον ατομικό φάκελο του μαθητή και 

ανοίγεται έξι  μήνες μετά την έναρξη της παρέμβασης,  καθώς  γίνεται 

παρακολούθηση και καταγραφή σε ένα δελτίο προόδου της πορείας της παρέμβασης , 

της επιτυχίας του προγράμματος ή της αποτυχίας του, αντίστοιχα. Όλα τα παραπάνω 

φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο μαθητή. Η έρευνα αυτή, μας δίνει παραστατική 

περιγραφή του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου στα σχολεία της Νέας Ζηλανδίας και 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι σε πολλά σημεία συμπίπτει με τις δραστηριότητες του 

σχολικού ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ στην Ελλάδα.      

Άλλη μία εκτεταμένη έρευνα έγινε στην γειτονική μας Σερβία από τους  

Stojkovic, M., Bjekic, D και  Zlatic, L.  πολύ πρόσφατα το  2019 με το ίδιο 

αντικείμενο. Σύμφωνα με την έρευνα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον 

ρόλο του ψυχολόγου στο σχολείο των Stojkovic, M., Bjekic, D και  Zlatic, L. 

(2019) στη Σερβία, ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 

και στις ανάγκες που εκφράζονται μέσα στο συγκεκριμένο πολιτισμικό και κοινωνικό 

πλαίσιο του σχολείου. Ενώ η εκπαιδευτική ψυχολογία είναι ένας εφαρμοσμένος 

κλάδος της ψυχολογίας που διαμορφώθηκε κυρίως στην Βόρεια Αμερική και στις 

αναπτυγμένες χώρες του δυτικού πολιτισμού ( Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη) ο ρόλος 

και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο κάθε σχολικός ψυχολόγος σε κάθε σχολικό 

περιβάλλον εξαρτάται από τις ανάγκες των μαθητών αλλά και του προσωπικού του 

σχολείου, δηλαδή από το κοινωνικό , πολιτικό ή ιδεολογικό context στο οποίο 

εργάζεται. Μην ξεχνάμε ότι ο κάθε ψυχολόγος συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς που 

πλειοψηφούν, ως πληθυσμός  στο σχολείο, οπότε μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και 

έμμεσα την επαγγελματική του δράση. Η παραπάνω έρευνα αφού κατέγραψε σε επτά 

παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά σχολικής ψυχολογίας, πόσες έρευνες έχουν 

εκπονηθεί για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον ρόλο και τα καθήκοντα του 
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σχολικού ψυχολόγου από την δεκαετία του 1960 μέχρι το 2018 βρήκε μόνο 33 

έρευνες που ερευνούν ουσιαστικά το συγκεκριμένο θέμα .  

Η μετα-ανάλυση των 33 ερευνών δείχνει ότι από τις εργασίες που 

ολοκληρώνει  ένα σχολικός ψυχολόγος στο σχολείο κυριαρχούν οι ατομικές 

συνεδρίες υποστήριξης σε μαθητές και η συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών, 

ενώ η πρώιμη παρέμβαση και η πρόληψη εμφανίζονται τις τελευταίες δεκαετίες. 

Ακόμη, παρατηρούν ένα χάσμα μεταξύ των αντιλήψεων και των προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών για το τι επιθυμούν να κάνει ο σχολικός ψυχολόγος και ποια 

καθήκοντα επιλέγει να πραγματοποιήσει ο σχολικός ψυχολόγος  στο καθημερινό του 

πρόγραμμα υποστήριξης και συμβουλευτικής σύμφωνα με τον κώδικα 

επαγγελματικής δεοντολογίας. Στην έρευνα αυτή,  που ολοκληρώθηκε σε 

Πανεπιστήμιο της Σερβίας οι ερευνητές καταλήγουν ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν τον ψυχολόγο, ως υπεύθυνο για τα ατομικά 

ψυχολογικά προβλήματα των μαθητών και , κάποιες φορές,  τα διαπροσωπικά 

προβλήματα ομάδων μαθητών  ή μεμονωμένων μαθητών. Ακόμη, το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, γενικά,  απαιτεί από τον ψυχολόγο να διαμορφώνει και να υποστηρίζει 

ένα θετικό κλίμα που ενισχύει την μάθηση,  την ευεξία και την ανάπτυξη των 

μαθητών.  

Από τις έρευνες αυτές  προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να 

γνωρίζουν πολύ καλά τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου για την πρόληψη και 

την αποκατάσταση των προβλημάτων των μαθητών, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν 

να είναι αντικειμενικοί στις κρίσεις  τους όταν αξιολογούν τα καθήκοντα άλλων 

ειδικοτήτων.  Ο Bisinger, (2009) σε μία έρευνα που έκανε για την σπουδαιότητα του 

ρόλου του ψυχολόγου διαπίστωσε ότι οι πιο έμπειροι και οι πιο εξειδικευμένοι σε 

θέματα συνεκπαίδευσης (ειδικής αγωγής) εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν καλύτερη 

επαγγελματική σχέση συνεργασίας και θεωρούν τις ψυχολογικές υπηρεσίες  χρήσιμες 

για την επαγγελματική τους επιτυχία. Μάλιστα συμπεραίνει ότι όταν η σχολική 

κουλτούρα είναι εξοικειωμένη με την παρουσία και την εργασία του σχολικού 

ψυχολόγου, τότε αντιδρά  θετικά στο ρόλο του και στο έργο του, καθώς θεωρεί,  ότι η 

συνεισφορά του, βελτιώνει την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων των 

μαθητών.  
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Συγκεντρωτικά, εφόσον οι έρευνες για τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για το ρόλο του ψυχολόγου  είναι περιορισμένες, καλό θα ήταν, να 

γίνουν περισσότερες έρευνες στο μέλλον που θα περιορίσουν αυτό το χάσμα στην 

κατανόηση και την εκπλήρωση του εργασιακού ρόλου του σχολικού ψυχολόγου στην 

σχολική κοινότητα. Ακόμη, η αλληλοκατανόηση και η βελτίωση της ποιότητας της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας  μεταξύ των εκπαιδευτικών και των  ψυχολόγων 

στο  σχολικό πλαίσιο θα ενισχύσει την επιτυχία του διεπιστημονικού τους έργου .    

Α8. Ρόλος και καθήκοντα σχολικού ψυχολόγου  παγκόσμια 

 

Ο  ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση  

είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Σε κάθε χώρα, αυτός ο ρόλος αλλάζει για να 

προσαρμοστεί στην κρατική νομοθεσία , στο σύστημα εκπαίδευσης και στην 

πολιτισμική κουλτούρα της κάθε ιδιαίτερης περιοχής.  Ο ρόλος του σχολικού 

ψυχολόγου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας του κάθε ψυχολόγου, τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει ο 

καθένας λόγω των σπουδών του, τις  ιδιαίτερες ανάγκες του σχολείου στο οποίο 

προσφέρει τις υπηρεσίες του, και τέλος, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του  

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας που εργάζεται. Για παράδειγμα, πολλοί 

ψυχολόγοι αλληλεπιδρούν πιο αποτελεσματικά από άλλους  με τους  μαθητές,  τους 

εκπαιδευτικούς  και τους γονείς,  εξαιτίας του «προσώπου» που έχουν διαμορφώσει,  

το οποίο είναι οικείο, προσφιλές και αξιόπιστο. Οι επαγγελματικές και προσωπικές 

δεξιότητες που έχει κατακτήσει ένας ψυχολόγος κατά την προσωπική του ανάπτυξη 

σε συνδυασμό με τα ψυχοδιαγνωστικά εργαλεία και τις θεραπευτικές τεχνικές στις 

οποίες  έχει  ειδικευτεί,  μπορούν να του προσφέρουν αξιοπιστία και εγκυρότητα στις 

διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις του.  

Επιπλέον, η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο ψυχολόγος εξαρτάται 

από τις συνολικές του σπουδές και τις εξειδικεύσεις που έχει ακολουθήσει ως 

επαγγελματίας στη ζωή του.  Σύμφωνα με τους Cook, Jimerson & Begeny (2010) 

που μελέτησαν το κοινωνικο-οικονομικό, ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο 

διαμορφώνεται ο θεσμικός  ρόλος του σχολικού ψυχολόγου παρατήρησαν ότι  

υπάρχει μία ποικιλομορφία στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής ψυχολογίας,  

παγκόσμια,  με διαφορές  στο πρόγραμμα των  πανεπιστημιακών  σπουδών, στον  

θεσμικό ρόλο του σχολικού ψυχολόγου, στις υπηρεσίες που παρέχει  εντός ή εκτός 
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σχολείου και στον τίτλο που κατέχει το άτομο που παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες 

στο σχολείο.  

Οι ψυχολόγοι για να μπορούν να οργανώνουν την καθημερινή τους ρουτίνα  

έχουν διαμορφώσει κάποια πρότυπα εργασίας, τα οποία θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζουν ανάλογα με τις προσδοκίες  που  έχουν οι συνάδελφοι τους σε 

κάθε σχολικό πλαίσιο .  Σύμφωνα με τους Bramlett, Murphy, Johnson, Walling, 

Ford & Hall (2002) οι οποίοι μελέτησαν το χρόνο που διαθέτει ο κάθε σχολικός 

ψυχολόγος σε κάθε διαγνωστική ή υποστηρικτική  δραστηριότητα που εκτελεί στα 

πλαίσια του ρόλου του μέσα στην εκπαιδευτική μονάδα βρέθηκε ότι το 47% του 

χρόνου του ψυχολόγου αφιερώνεται στην διάγνωση δηλαδή στην αξιολόγηση των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες . Το υπόλοιπο 

του εργασιακού του χρόνου δίνεται στην διαλογική συμβουλευτική με 

εκπαιδευτικούς (consultation) (16%) , στην οργάνωση των παρεμβάσεων (13%), στην 

υποστήριξη πχ γονέων ή μαθητών (8%)  , στην συμμετοχή σε συνεδριάσεις πχ της 

διεπιστημονικής ομάδας ή της διοίκησης (8%) , στην εποπτεία ειδικευόμενων 

φοιτητών (3%), στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών (2%), στην έρευνα (1%), στις 

σχολές γονέων (1%) σε λοιπές έκτακτες δραστηριότητες (3%). Ουσιαστικά, σύμφωνα 

με την παραπάνω έρευνα το 75% του χρόνου του σχολικού ψυχολόγου δαπανάται για 

την αξιολόγηση, την παρέμβαση και την συμβουλευτική στο χώρο του σχολείου.  

Η επαγγελματική ομάδα με την οποία  έρχονται καθημερινά σε επαφή οι 

σχολικοί ψυχολόγοι  σε κάθε σχολικό πλαίσιο είναι οι καθηγητές και  οι διευθυντές 

των σχολείων που επικοινωνούν μαζί τους καθημερινά. Αρχικά,  η εργασία του 

σχολικού ψυχολόγου στο σχολικό πλαίσιο  συνδέθηκε με την διάγνωση των νοητικών 

ικανοτήτων  και του δείκτη νοημοσύνης  των αδύναμων μαθητών που είχαν ανάγκη 

από εξατομικευμένη παρέμβαση για να ολοκληρώσουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Ο διαγνωστικός αυτός  ρόλος (‘testing’-‘assessment’)  ιστορικά 

επεκτάθηκε και στον θεραπευτικό  ρόλο (counseling - supporting) , δηλαδή  ο 

ψυχολόγος πλέον  στις  μέρες   μας  μπορεί να προσφέρει  καθοδήγηση,  υποστήριξη 

ή θεραπεία ,  συμβουλευτική  στην διαχείριση συμπεριφοράς ή στην διαχείριση 

συναισθημάτων , θεραπεία των εξαρτήσεων (πχ κάπνισμα ή αλκοολισμός) και άλλες 

παρεμβάσεις  αποκατάστασης της ψυχικής υγείας του μαθητή. Σύμφ ωνα με το 

Σύλλογο Σχολικών Ψυχολόγων των ΗΠΑ - NASP (National Association of School 

Psychologists, 2015) έχει μετρηθεί ότι ένα ποσοστό 20 %  των μαθητών που φοιτούν 
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σε τυπικό σχολείο θα παρουσιάσουν μία σημαντική ψυχική διαταραχή που χρειάζεται 

άμεση αντιμετώπιση από τον σχολικό ψυχολόγο του σχολείου τους. Συνεπώς,  

μπορούμε να μετρήσουμε ανά πάσα στιγμή με βάση τον σχολικό πληθυσμό,  ποιο 

ποσοστό μαθητών θα χρειαστεί τις διαγνωστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες των 

σχολικών ψυχολόγων στην τυπική εκπαίδευση.   

Ουσιαστικά, ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου βρίσκεται σε 

αναδιαπραγμάτευση με την διεπιστημονική ομάδα στην οποία ανήκει αλλά και το 

εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο υπηρετεί. Πρόκειται για ένα εργασιακό ρόλο που  

χτίζεται  από τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για το 

ρόλο του ψυχολόγου σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο και από το επίπεδο στο οποίο ο 

σχολικός ψυχολόγος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες. Αν οι 

ψυχολόγοι διαμόρφωναν οι ίδιοι το ρόλο τους και την συνεισφορά τους στο σχολείο,  

σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, θα επέλεξαν συγκεκριμένες δραστηριότητες πχ 

υποστηρικτικές και συμβουλευτικές  και θα περιόριζαν όσο μπορούσαν την 

διαγνωστική διαδικασία ή την καταγραφή των αξιολογήσεων των μαθητών ή όποια 

άλλη  διοικητική ή γραφειοκρατική διεκπεραίωση. Για παράδειγμα, σε έρευνα που 

έκαναν οι Hanchon & Fernald (2013) σε πληθυσμό 776 σχολικών ψυχολόγων για το 

αν προτιμούν την υποστήριξη από τη διάγνωση , ποιο θεραπευτικό μοντέλο 

επιλέγουν στο σχολείο τους,  αν έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα για να ασκήσουν 

υποστηρικτικό ρόλο στο σχολείο και αν θεωρούν ότι το υποστηρικτικό τους έργο  θα 

αναγνωριστεί από την σχολική κοινότητα επιβεβαίωσαν τις αρχικές υποθέσεις τους. 

Συγκεκριμένα, οι σχολικοί ψυχολόγοι επιθυμούν να ασκούν θεραπευτικό έργο και 

πιστεύουν ότι (κατά 92 %)  έχουν εκπαιδευτεί  επαρκώς για αυτό. Συνήθως, στο 

σχολείο τους απασχολούν προβλήματα συμπεριφοράς και συναισθηματικές 

διαταραχές (άγχος, φόβοι, μελαγχολία, ανασφάλειες) που είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν αν τους δοθεί επαρκής εργασιακός χρόνος και αντίστοιχες 

αρμοδιότητες. Οι σχολικοί ψυχολόγοι  που συμμετείχαν σε αυτή την  έρευνα θεωρούν 

ότι η κακή οργάνωση του εργασιακού τους χρόνου  οφείλεται στην οργάνωση  των 

υποστηρικτικών και  θεραπευτικών υπηρεσιών από την διοίκηση του  σχολείου ή από 

περιφερειακές διοικητικές υπηρεσίες .  

Η Braden και οι συνεργάτες της (2001) επιχείρησαν να καταγράψουν την 

ιστορική πορεία του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου, όπως εξελίχθηκε από το 1980 

και μετά, και να προτείνουν σοβαρές αλλαγές στο περιεχόμενο του ρόλου του στο 
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σχολικό πλαίσιο. Η τυπική συνεισφορά του σχολικού ψυχολόγου είναι η αξιολόγηση 

και η ψυχολογική υποστήριξη  της μαθησιακής διαδικασίας και της ψυχικής υγείας 

του σχολικού πληθυσμού και η καθοδήγηση γονέων και εκπαιδευτικών,  ώστε να 

είναι αποτελεσματική η συμβολή τους. Σύμφωνα με τον Fagan (1992)  o Hall εισάγει 

για πρώτη φορά,  την ψυχολογία στην εκπαίδευση,  το 1902 ως μέσο για να 

αντιμετωπίσει τους μαθητές που δεν ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό  της τάξης αλλά 

πρέπει να έχουν μία στοιχειώδη εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Ηαll ο ρόλος του 

ψυχολόγου είναι να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί τις αδυναμίες και τις 

επιπλέον ανάγκες αυτών των μαθητών και να συντονίσει τις συστηματικές 

προσπάθειες  που απαιτούνται για εξατομικευμένη προσέγγιση.   

Οι  Hanchon & Fernald (2013)  αναφέρουν ότι για πολλές δεκαετίες οι 

ψυχολόγοι ασχολούνταν κυρίως (60% του εργασιακού τους χρόνου) με την 

αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών και τον σχεδιασμό αξιόλογων 

εξατομικευμένων προγραμμάτων για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες . Η 

εξατομικευμένη προσέγγιση του μαθητή  με μαθησιακές δυσκολίες , η συνεργασία με 

τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που οργανώνει το εξατομικευμένο πρόγραμμα 

του και η καταγραφή της πρότασης-παρέμβασης αποτελεί μία διαδικασία ρουτίνας, 

από την οποία ο σύγχρονος ψυχολόγος επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να 

απεγκλωβιστεί. Οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι θα ήταν καλύτερο ο ρόλος τους να 

επεκταθεί  προς την  θεραπευτική συμβουλευτική  και να προσφέρουν ταυτόχρονα 

υπηρεσίες διάγνωσης και ψυχολογικής υποστήριξης. Κι αυτό, γιατί, αυξάνεται το 

ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού  που παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα 

(20%)  ή  ψυχιατρικές  διαταραχές  (10%) που θα σταθούν εμπόδιο στην μαθησιακή , 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και στην βελτίωση της 

ακαδημαϊκής του επίδοσης. Συνεπώς, η επαναδιαπραγμάτευση των στόχων του 

εργασιακού  ρόλου  του σχολικού ψυχολόγου αποτελεί ερευνητικό πεδίο και 

αντικείμενο συνδικαλιστικού  προβληματισμού,  τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο 

και για τους ψυχολόγους που εργάζονται στο σχολείο.     

Σύμφωνα με τους Kasky-Hernandez & Cates (2015)  ο  ρόλος του σχολικού 

ψυχολόγου είναι  άμεσος  και έμμεσος,  καθώς έχει ατομικές συνεδρίες με τον 

μαθητή και την οικογένειά του, και επιπλέον, επιβλέπει και καθοδηγεί τις 

παρεμβάσεις των άλλων μελών της διεπιστημονικής ομάδας, δηλαδή των 

εκπαιδευτικών . Για παράδειγμα, κατά την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης 
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συναισθημάτων και  συμπεριφοράς  μέσα στην τάξη  δίνει οδηγίες  στον 

εκπαιδευτικό, πως  να αντιδρά στην συμπεριφορά του μαθητή. Αν ο εκπαιδευτικός 

δυσκολεύεται να κατανοήσει τις οδηγίες που δίνει ο ψυχολόγος ή τις πρακτικές που 

του ζητάει να δοκιμάσει μέσα στην τάξη, τότε η παρέμβαση  δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται εξειδίκευση στις νέες 

μορφές παρέμβασης μέσα στην τάξη ή σε εναλλακτικές μορφές μάθησης που 

ταιριάζουν σε μαθητές με πολλαπλές δυσκολίες π.χ. παιδιά με Asperger Syndrome.  

Ο ρόλος και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού ψυχολόγου (educational 

psychologist ) των ΚΕΔΑΣΥ - ΕΔΕΑΥ παρουσιάζει πολλές ομοιότητες  με τον ρόλο 

και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου (School psychologist) όπως περιγράφεται 

στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Έργο του είναι η  ψυχοκοινωνική και 

γνωστική ανάπτυξη  αλλά και η  κοινωνική ένταξη των μαθητών  που φοιτούν στο 

σχολείο, προκειμένου να ενισχυθεί η μαθησιακή τους επιτυχία,   ειδικά αυτών που 

δυσκολεύονται λόγω κληρονομικών , γονιδιακών  ή περιβαλλοντικών εμποδίων. Ο 

ρόλος του στην κοινωνική προσαρμογή και στην συναισθηματική ανάπτυξη  των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες  ή των μαθητών με διαταραχή προσοχής 

είναι καταλυτικός. Στην περιγραφή του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου  στο 

νομοθετικό  πλαίσιο χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο  ή επαγγελματικών 

οργανώσεων  όπως η British Psychological Society (2002) ο σχολικός  ή 

εκπαιδευτικός ψυχολόγος κρίνεται απαραίτητος λόγω της υποστήριξης που μπορεί να 

προσφέρει στους μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες, με συμπεριφορικές ή 

συναισθηματικές  δυσκολίες  που χρειάζονται  εξειδικευμένη  προσέγγιση.  

Αντίστοιχα,   ο Σύλλογος Βρετανών Ψυχολόγων  περιγράφει ότι οι σχολικοί 

ψυχολόγοι «αξιολογούν πως  βιώνουν τα παιδιά και  οι έφηβοι το περιβάλλον του 

σχολείου και της οικογένειας τους  και  αφού ερευνήσουν  τους διάφορους 

παράγοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,  στη συνέχεια , συνεργάζονται  με την 

οικογένεια ή τους εκπαιδευτικούς, και αναπτύσσουν στρατηγικές συμβουλευτικής  

υποστήριξης της  μαθησιακής  και  ψυχοκοινωνικής  ανάπτυξης  των παιδιών».  

Αντίστοιχα, η περιγραφή του ρόλου του ψυχολόγου σύμφωνα με τους   

Jimerson , Oakland & Farrell (2007) είναι η αξιολόγηση των συμπεριφορικών, 

συναισθηματικών,  κοινωνικών και  μαθησιακών  δυσκολιών του μαθητή,  όταν ο 

μαθητής αποκλίνει  από τα πρότυπα ανάπτυξης και ο σχεδιασμός προγραμμάτων 

παρέμβασης  σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, η συμβουλευτική των 
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γονέων και των εκπαιδευτικών ή άλλων ειδικοτήτων που συμμετέχουν στην 

υποστήριξη του μαθητή,  καθώς και η εποπτεία  άλλων σχολικών ψυχολόγων στο 

χώρο εργασίας τους. Ακόμη, ο σχολικός ψυχολόγος , μπορεί να γίνει η γέφυρα που 

ενώνει τον γονέα με το σχολείο ή τον  εκπαιδευτικό με τον μαθητή ή τον γονέα με 

τον εκπαιδευτικό και να εργαστεί συμβουλευτικά, ώστε να γίνει ο καταλύτης για να 

συμβούν ατομικές ή ομαδικές αλλαγές στην σχολική τάξη ή στην σχολική κοινότητα. 

 Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία,  ο σκοπός της δράσης του Σχολικού 

Ψυχολόγου είναι η ενίσχυση της ομαλής,  ισόρροπης ανάπτυξης , της σχολικής και 

ψυχοκοινωνικής προσαρμογής όλων των μαθητών στα διαφορετικά εκπαιδευτικά  

πλαίσια, η προαγωγή της ψυχικής υγείας και της μάθησης, καθώς και η ενίσχυση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας σε επίπεδο σχολικής τάξης, σχολικής μονάδας 

και σχολικής κοινότητας. Από την ιστοσελίδα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

(ΕΚΠΑ) του Τμήματος Σχολικής Ψυχολογίας προκύπτει, ότι η  σχολική ψυχολογία 

χρησιμοποιεί τα ερευνητικά δεδομένα της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της 

ψυχοπαθολογίας, της γνωστικής ψυχολογίας, της παιδαγωγικής ψυχολογίας, της 

κοινωνικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας του σχολικού πλαισίου για να 

ενισχύσει την κοινωνική προσαρμογή των μαθητών, την ανάπτυξη σχέσεων με τους 

συμμαθητές τους, την ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών, όπως της αντίληψης και της 

μνήμης, την υποστήριξη και ενθάρρυνση της μαθησιακής διαδικασίας, την 

ψυχοκοινωνική τους ωρίμανση και την διαχείριση των συναισθηματικών τους 

συγκρούσεων  

Αντίστοιχα,  οι  Kasky-Hernandez & Cates (2015) περιγράφουν τις 

δραστηριότητες  ενός σχολικού ψυχολόγου που  δραστηριοποιείται στο σχολείο σε 

πολλά επίπεδα. Δηλαδή εκτός από τις ψυχομετρικές αξιολογήσεις, ο ψυχολόγος 

οργανώνει παρεμβάσεις, συνεδρίες συμβουλευτικής , πρωτογενή ή δευτερογενή 

προγράμματα πρόληψης  και αναλαμβάνει την διαχείριση κρίσεων. Σε όλα τα 

επίπεδα, ο ρόλος του  και οι οδηγίες του πρέπει να είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες 

από μαθητές, γονείς και καθηγητές. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι, οποιαδήποτε 

προσπάθεια του ψυχολόγου μπορεί να πετύχει μέσα σε  ένα δίκτυο συνεργασίας και 

αλληλοϋποστήριξης με άλλους ειδικούς που εργάζονται για τον μαθητή εντός και 

εκτός σχολείου. Οι παραπάνω συγγραφείς, περιγράφουν τα εργασιακά καθήκοντα και 

τον εργασιακό του  ρόλο και τις ημερήσιες δραστηριότητες  ενός  σχολικού  

ψυχολόγου  που εργάζεται σε δύο σχολικά συγκροτήματα και σε ένα συμβουλευτικό 
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κέντρο παρέμβασης. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι σε συνεργασία, με τους γονείς του 

μαθητή και τη διεπιστημονική ομάδα του σχολείου του, ο σχολικός ψυχολόγος θα 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών δοκιμασιών   που  έχει κάνει και τα 

δεδομένα της παρατήρησης ή των συνεδριών που έχει ολοκληρώσει για να καταλήξει  

στο εξατομικευμένο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης του μαθητή στο οποίο 

συναινεί το προσωπικό του σχολείου και  η οικογένειά του . Μέσα σε ένα τέτοιο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, ο ψυχολόγος πρέπει να παίξει, ενοποιητικό και 

διαμεσολαβητικό ρόλο,  στην διεπιστημονική συνεργασία και στην συμβουλευτική  

γονέων. Ακόμη, η  αναπροσαρμογή της παρέμβασης που έχει σχεδιάσει και 

εφαρμόσει, αξιολογείται τακτικά για την αποτελεσματικότητα της και  αποτελεί δική 

του ευθύνη η αναπροσαρμογή των στόχων ή των πρακτικών της παρέμβασης. 

Επιπλέον για τον μαθητή και τους γονείς του, ο ψυχολόγος  αποτελεί πρόσωπο 

αναφοράς, το οποίο θα παρακολουθεί την εξέλιξη του μαθητή και θα τους 

υποστηρίζει στην προσπάθειά τους για ολόπλευρη ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη .  

Παράλληλα ,  με την εμψύχωση της διεπιστημονικής ομάδας  και της 

οικογένειας του μαθητή είναι σημαντική η συμβολή του,  ως σταθεροποιητικού 

παράγοντα στο σχολικό πλαίσιο. Πολύ συχνά, οι εκπαιδευτικοί κουράζονται 

σωματικά και ψυχολογικά,  στην προσπάθειά  τους,   να καλλιεργήσουν κίνητρα ή  να 

βρουν ανταπόκριση από τον αδύναμο μαθητή της τάξης τους. Αυτό πολύ συχνά τους 

οδηγεί σε απογοήτευση και επαγγελματική εξουθένωση. Η συμβουλευτική 

υποστήριξη εκπαιδευτικών και η καθοδήγηση τους να οργανώνουν εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις που θα έχουν άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα στην αναπτυξιακή πορεία 

των μαθητών τους  βοηθάει  στην ικανοποίηση που νοιώθουν από την εργασία τους. 

Σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση,  ο σχολικός ψυχολόγος παίζει  ενοποιητικό ρόλο,  

αφού η απόφασή του για την επιλογή της  κατάλληλης  παρέμβασης  , τον καθιστά 

υπεύθυνο για την υλοποίηση της. Ουσιαστικά, λειτουργεί ανακουφιστικά για τον 

εκπαιδευτικό διότι αναλαμβάνει την ευθύνη επιλογών και αποφάσεων στις οποίες ο 

ίδιος συναινεί. Ακόμη, ελέγχει την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων αυτών, 

συλλέγοντας συνεχώς δεδομένα από τους άλλους ειδικούς με τους οποίους 

συνεργάζεται για να πάρει την ευθύνη νέων αποφάσεων  προκειμένου  να  είναι  

αποτελεσματική η παρέμβαση . Η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς που 

αγχώνει ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς όταν ο μαθητής έχει πολύ σοβαρά  
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προβλήματα αποτελεί δική του ευθύνη και αυτό λειτουργεί ανακουφιστικά για τον 

κάθε εκπαιδευτικό.  

Οι Kasky-Hernandez & Cates (2015)  διαχωρίζουν τα  βασικά επίπεδα στα 

οποία εργάζεται ένας σχολικός ψυχολόγος στις ΗΠΑ σε τρία: περιφερειακό, σχολικό 

και ατομικό . Σε επίπεδο περιφέρειας ένας σχολικός ψυχολόγος συλλέγει στατιστικά 

δεδομένα των υποστηρικτικών υπηρεσιών που χρειάζονται τα σχολεία της 

περιφέρειας, φροντίζει για την επαγγελματική ανάπτυξη ή επιμόρφωση των 

συναδέλφων ή των εκπαιδευτικών,  ώστε να αναλαμβάνουν με αποτελεσματικότητα 

την συνεκπαίδευση μαθητών και  φροντίζει για την επιλογή και  επαρκή 

χρηματοδότηση υποστηρικτικών προγραμμάτων. Στη συνέχεια, αξιολογεί τις 

υποστηρικτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες κάθε σχολείου, ώστε να ολοκληρώνει την 

τελική αξιολόγηση (ετήσιο απολογισμό)  και την διαμορφωτική αξιολόγηση 

(προγραμματισμό των υποστηρικτικών  υπηρεσιών των σχολείων της περιφέρειας) .  

Σε επίπεδο σχολείου, ο κάθε ψυχολόγος διενεργεί ψυχο-εκπαιδευτική  αξιολόγηση,  

παρέμβαση  και συμβουλευτική σε επίπεδο μαθητή και ολοκληρώνει την αξιολόγησή 

του οργανώνοντας την κατάλληλη παρέμβαση.  

  Συνήθως, η διεπιστημονική ομάδα όταν παίρνει αποφάσεις ακολουθεί μία 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων,  κατά την οποία, αξιολογεί τα αποτελέσματα των 

πρακτικών που έχει ήδη εφαρμόσει και αλλάζει τις αποφάσεις της, ακολουθώντας 

νέες υποστηρικτικές μεθόδους. Συνοπτικά, ο  σχολικός ψυχολόγος  για να 

αξιολογήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του κάθε μαθητή και για να 

επεξεργαστεί τις πληροφορίες που έχει ήδη συλλέξει ο εκπαιδευτικός για τον μαθητή, 

παρακολουθεί ο ίδιος τον μαθητή εντός ή εκτός τάξης και συνομιλεί με τους γονείς 

του για να καταλήξει σε προτάσεις παρέμβασης στην διεπιστημονική ομάδα. Ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση της παρέμβασης είναι δική του ευθύνη, όπως και η 

παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του μαθητή σε συνεργασία με την οικογένειά 

του.  

H Williams (2016) στην έρευνα της, για  το ρόλο και το έργο του σχολικού 

ψυχολόγου, περιγράφει πως οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι εφαρμόζουν ψυχολογικές 

θεωρίες και μοντέλα που έχουν διδαχθεί (θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης) για να 

βοηθήσουν τους μαθητές όλων των ηλικιών και τους γονείς τους στην κατάκτηση 

μαθησιακών, ακαδημαϊκών, συμπεριφορικών, κοινωνικών και συναισθηματικών 
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στόχων. Αφού έχουν καταγράψει πλήρως τις συνολικές ανάγκες κάθε μαθητή,  

διαμορφώνουν παρεμβάσεις,   βασισμένες σε  συστημικές, οικολογικές και 

αναπτυξιακές θεωρίες,  σύμφωνες με τον δεοντολογικό κώδικα και τα  εργασιακά 

πρότυπα της περιοχής όπου εργάζονται. Ουσιαστικά, διαμορφώνουν ένα 

υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον  όπου διαχειρίζονται είτε ατομικά είτε 

ομαδικά τις κρίσεις ή τις τραυματικές εμπειρίες των μαθητών του σχολείου. Συνεπώς,  

οι σχολικοί ψυχολόγοι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο υποστήριξης,  ώστε να ενισχύσουν 

τις δεξιότητες του μαθητή για μάθηση και εξέλιξη. Σύμφωνα με τους Fagan & Wise 

(2000) ο σχολικός ψυχολόγος έχει τους παρακάτω τομείς στους οποίους 

δραστηριοποιείται:  

1. Ψυχο-εκπαιδευτική αξιολόγηση του αδύναμου μαθητή όπου εξετάζει όλους 

τους τομείς της ανάπτυξης, της προσαρμογής των παιδιών στα σχολικά καθήκοντα 

και στην κοινωνική ζωή του σχολείου, τον έλεγχο της συμπεριφοράς και των 

συναισθηματικών συγκρούσεων , των ικανοτήτων και των αδυναμιών που 

παρουσιάζει, των κινήτρων για ατομική ή ομαδική δράση, των ενδιαφέροντων, των 

συνήθειων, των αξίων και των  οικογενειακών  του σχέσεων.   

2. Ατομικές ή ομαδικές παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση της προσαρμογής 

των μαθητών , της πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και τη βελτίωση της 

αξιοποίησης των ατομικών, οικογενειακών και σχολικών δυνατοτήτων τους.  

3. Την διαλεκτική συμβουλευτική (counseling )  όπου ο ψυχολόγος παρέχει 

έμμεσες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς ή γονείς στα πλαίσια της 

διεπιστημονικής συνεργασίας με στόχο την στήριξη και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των μαθητών ή τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 

παρέμβασης ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμβουλευόμενων για να 

αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.  

4. Ο σχεδιασμός , η εφαρμογή και η αξιολόγηση εξατομικευμένων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, κοινωνικής προσαρμογής, διαχείρισης κρίσεων και 

ανάπτυξης  σχέσεων με τους θεραπευτές του μαθητή και τα μέλη της οικογένειας του.   

5. Η εκπαίδευση  , επιμόρφωση ή ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ή των 

γονέων για θέματα ανάπτυξης των μαθητών , μάθησης,  οριοθέτησης κ.α.  
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6. Η συμμετοχή του ψυχολόγου στην σχολική έρευνα, η ολοκλήρωση της και 

η παραγωγή συμπερασμάτων με στόχο την λήψη αποφάσεων ή την παραγωγή νέας 

επιστημονικής γνώσης. 

7. Η εποπτεία νέων σπουδαστών σχολικής ψυχολογίας στον σχολικό χώρο και 

η ευαισθητοποίηση τους σε θέματα δεοντολογίας και επαγγελματικής  

αποτελεσματικότητας. 

8. Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των μαθητών σε επίπεδο σχολείου ή 

κοινότητας,  όταν υπάρχει παραβίαση τους και η αναζήτηση της κατάλληλης στέγης , 

φροντίδας ή υποστήριξης με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες του μαθητή.  

Στην έρευνα των Oakland & Cunningham (1992) που μελέτησαν αν οι 

ψυχολόγοι έχουν αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες σε 

κάθε σχολείο βρήκαν ότι ο περιορισμένος χρόνος που έχουν στην διάθεση τους 

δημιουργεί εργασιακό άγχος που πρέπει άμεσα να διαχειριστούν. Οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν ως βασικά καθήκοντα του ψυχολόγου την διαλογική συμβουλευτική 

(consultation), την υποστήριξη, την διάγνωση – αξιολόγηση, την υποστήριξη της 

μετάβασης μαθητών σε ειδικά εκπαιδευτικά πλαίσια, την καθοδήγηση των γονέων, 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την διαχείριση κρίσεων, την διαχείριση 

συμπεριφοράς,  και τέλος,  τις σχολές γονέων.  Κατά την Weiner et al (2021) όχι 

μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ψυχολόγοι ακόμη κι όταν δεν έχουν ολοκληρώσει 

τις σπουδές τους έχουν προσδοκίες για τον εργασιακό τους ρόλο και για τα 

καθήκοντα τους στο σχολείο. Στην έρευνα που ολοκλήρωσε στην οποία συμμετείχαν 

172 ψυχολόγοι διαπίστωσε ότι οι ψυχολόγοι υποτιμούν το διαγνωστικό τους  έργο για 

την ανίχνευση των ειδικών αναγκών των μαθητών και προτιμούν την άσκηση 

θεραπευτικού και συμβουλευτικού έργου .  

Αν αναλογιστούμε σύμφωνα με την Weiner et al (2021)  ποιος είναι ο ρόλος 

τους σχολικού ψυχολόγου θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιλαμβάνει την συγγραφή 

ψυχο-εκπαιδευτικών εκθέσεων, την συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών, την 

παροχή προγραμμάτων πρόληψης και θεραπευτικής παρέμβασης, και γενικά, την 

επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την μάθηση των μαθητών. Η προτίμηση που 

δείχνουν οι ψυχολόγοι για την θεραπευτική διαδικασία , μπορεί να ερμηνευθεί από 

την έρευνα των Graves & Wright (2007)  που αξιολογεί  τα κίνητρα ενός σπουδαστή 

να επιλέξει την σχολική ψυχολογία ως επάγγελμα. Οι υποψήφιοι ψυχολόγοι 
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επιλέγουν την σχολική ψυχολογία, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν  στο 

σχολείο και να θεραπεύουν ή να συμβουλεύουν  μαθητές,  οι οποίοι ως ψυχοσύνθεση 

μπορούν εύκολα να αλλάξουν σε σχέση με τους ενήλικες.  Ακόμη, παρά την 

διοικητική πίεση που υπάρχει, σε κάθε σχολικό πλαίσιο, να ασχοληθεί ο ψυχολόγος 

αρχικά  με την διάγνωση και στην συνέχεια με την θεραπεία ή την συμβουλευτική,  

είναι στην δικαιοδοσία του κάθε ψυχολόγου  να  επιλέξει με ποιες δραστηριότητες  θα 

ασχοληθεί και σε  ποιο ποσοστό του χρόνου του. 

Α9. Αξιολόγηση του έργου του σχολικού ψυχολόγου  

 

Σε μία έρευνα των Eklund et al (2020) διαπιστώθηκε ότι ενώ οι προσδοκίες 

της κοινωνίας είναι ο ψυχολόγος να προσφέρει στα σχολεία υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας και να ενισχύει τους μαθητές να επιλύσουν  προβλήματα συμπεριφοράς  αυτός 

ο ρόλος δεν μπορεί να εκπληρωθεί. Αναζήτησαν τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αδυναμία του σύγχρονου ψυχολόγου να ανταποκριθεί σε αυτό το έργο και οι 

απαντήσεις που πήραν από τους 341 σχολικούς ψυχολόγους που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν ότι ο περιορισμένος χρόνος εργασίας δηλαδή πέντε ώρες ανά εβδομάδα 

δεν επιτρέπει σε κανένα επαγγελματία να εκπληρώσει επαγγελματικούς στόχους, 

όπως η υλοποίηση μακροπρόθεσμων ομαδικών ή ατομικών συνεδριών 

συμβουλευτικής σε ευρεία κλίμακα. Ακόμη, η αναλογία του ενός ψυχολόγου που 

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 1500-2000 μαθητές είναι απαγορευτική για την 

ικανοποίηση της ανάγκης υποστήριξης της ψυχικής υγείας και της διαχείρισης 

συμπεριφοράς αυτού του  μαθητικού πληθυσμού. Τέλος, ο εργασιακός χρόνος των 

πέντε ωρών ανά εβδομάδα είναι απαγορευτικός για την ολοκλήρωση αξιόπιστων 

προγραμμάτων πρόληψης ή παρέμβασης χωρίς παράλληλη επιμόρφωση σε νέες 

βραχυπρόθεσμες θεραπευτικές διαδικασίες ή πρακτικές.   

Λόγω της απαραίτητης συνεισφοράς του ψυχολόγου στην σχολική μονάδα,  

σύμφωνα με τον Σύλλογο  Σχολικών  Ψυχολόγων των ΗΠΑ (NASP, 2015) η 

αναλογία 1:1600 μαθητές πρέπει να εξελιχθεί άμεσα σε 1:1000 ή και μικρότερη 

δηλαδή ένας ψυχολόγος να αντιστοιχεί σε 1000 ή 800 μαθητές. Ουσιαστικά, 

σύμφωνα με τον Σύλλογο Σχολικών Ψυχολόγων των ΗΠΑ όσο αυξάνεται ο αριθμός 

των μαθητών στους οποίους απευθύνεται ο ψυχολόγος για να τους υποστηρίξει 
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μειώνεται το επίπεδο της ποιότητας των διαγνωστικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών που προσφέρει στους μαθητές .   

Σύμφωνα με την  έρευνα που ολοκλήρωσαν οι Watkins, Crosby & Pearson 

(2001) για τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το έργο του σχολικού ψυχολόγου, 

κατέληξαν ότι οι ψυχολόγοι είναι απαραίτητοι καθημερινά στο σχολείο όχι μόνο για 

τις διαγνωστικές τους υπηρεσίες αλλά και για την επιλογή των μαθητών που θα 

φοιτήσουν σε ειδικά σχολικά πλαίσια, την συμβουλευτική εκπαιδευτικών και την 

καθοδήγηση των γονέων των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτή   

την έρευνα δηλώσαν  πως θα ήθελαν οι ψυχολόγοι να είναι καθημερινά παρόντες στο 

σχολικό πλαίσιο,  για να ολοκληρώνουν πλήθος αναγκαίων δραστηριοτήτων κάτι που  

καταγράφηκε ως απαίτηση από τους εκπαιδευτικούς  στην παρούσα έρευνα.  

Α.10 Επαγγελματική ικανοποίηση σχολικού ψυχολόγου 

 

Σύμφωνα με την Poulou (2002) επειδή ο ρόλος του ψυχολόγου δεν 

οργανώνεται μόνο από τους ίδιους αλλά από ένα σύνολο παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως, οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των 

εκπαιδευτικών , η νομοθεσία και η εκπαιδευτική πολιτική της κάθε χώρας, το στυλ 

ηγεσίας και λήψης αποφάσεων, οι επαγγελματικές  σπουδές, οι προσδοκίες που έχουν 

ήδη διαμορφώσει για την άσκηση του επαγγελματικού τους ρόλου,  μπορεί να 

νιώθουν συχνά ματαίωση κι όχι επαγγελματική ικανοποίηση. Σε μία διεθνή έρευνα 

στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα για την άσκηση του ρόλου του σχολικού 

ψυχολόγου,  βρέθηκε ότι οι Έλληνες σχολικοί ψυχολόγοι,  ασχολούνται κυρίως,  με 

την διάγνωση των ειδικών αναγκών των μαθητών, την συμβουλευτική γονέων και την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών πως  να  διαχειριστούν συγκεκριμένες συμπεριφορές 

στην τάξη . Ουσιαστικά,  οι σχολικοί ψυχολόγοι δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν 

με όλες τις δραστηριότητες  που θα ήθελαν να κάνουν στο σχολείο παρά μόνο με την 

ψυχο-εκπαιδευτική  αξιολόγηση και τη συμβουλευτική γονέων  (Jimerson  et al , 

2009). Ας μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τους Peterson et al (1998) οι εκπαιδευτικοί 

συχνά δεν γνωρίζουν τα καθήκοντα , τις ηθικές δεσμεύσεις, την εκπαίδευση και τις 

δεξιότητες που πρέπει να έχει ένα σχολικός ψυχολόγος. Ουσιαστικά, δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τον ρόλο του ψυχολόγου, παρά μόνο,  μετά από χρόνια συνεργασίας 
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μαζί του ή μετά από εντατική συνεργασία μαζί του,   λόγω κάποιων παρεμβάσεων 

που έχει οργανώσει στην τάξη τους ή σε κάποιο μαθητή τους  

Σύμφωνα με τους Farmer  et. al. (2003) ένα σημαντικό εμπόδιο που πρέπει 

να διαχειριστούν οι σχολικοί ψυχολόγοι  που επιθυμούν να ασκούν συμβουλευτικό 

έργο στα σχολεία είναι οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την συνεργασία τους  με 

το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου. Άλλο εμπόδιο αποτελεί το ότι στην 

εκπαιδευτική πολιτική δεν υπάρχει μέριμνα για την επιμόρφωση τους σε νέες 

μεθόδους ομαδικής συμβουλευτικής ή ομαδικής θεραπευτικής διαδικασίας. Στην 

έρευνα των  Gilman & Medway (2007) που αφορούσε τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο ένα πολύ μικρό 

ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί αποτελεσματικό το  ρόλο του σχολικού ψυχολόγου 

όταν είναι συμβουλευτικός. Μάλιστα, οι αντιλήψεις αυτές των εκπαιδευτικών 

επηρεάζουν την ματαίωση που νιώθουν οι σχολικοί ψυχολόγοι,  καθώς το έργο τους 

δεν θεωρείται  αποτελεσματικό από τους συναδέλφους τους. Επιπλέον , η παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης στο μαθητή απαιτεί την εξειδίκευση του σχολικού 

ψυχολόγου στην ατομική ή ομαδική θεραπευτική διαδικασία και αυτό αποτελεί έργο 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς το Πανεπιστήμιο ετοιμάζει τους αποφοίτους 

των σχολών ψυχολογίας να ασκήσουν διαγνωστικό ή θεραπευτικό έργο στην σχολική 

τάξη. Κι εδώ, απαιτείται συνεχή συνεργασία των προέδρων των σχολών ψυχολογίας 

των   Πανεπιστημίων και των υπεύθυνων του προγράμματος σπουδών της 

μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην σχολική ψυχολογία με τους υπεύθυνους 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου.   

 

Α11. Διεπιστημονική συνεργασία σχολικού ψυχολόγου  

 

Η διεπιστημονική συνεργασία ως διαδικασία λήψης απόφασης για 

συγκεκριμένο αντικείμενο  ξεκίνησε στους  θεσμούς  παροχής υπηρεσιών υγείας  

(νοσοκομεία) όπου υπάρχει εξειδίκευση και κατακερματισμός των ευθυνών μεταξύ 

των ειδικοτήτων  και προσδιορισμός του ρόλου  που πρέπει να παίξει κάθε ειδικότητα 

στην θεραπεία και την αποκατάσταση του ασθενή (ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας). 

Στο σχολείο αντίστοιχα, ο κάθε ειδικός αντιλαμβάνεται διαφορετικές ανάγκες του  

κάθε μαθητή και βλέπει τον μαθητή από την δική του οπτική, ώστε για να καλυφθούν  
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όλες οι ανάγκες του μαθητή, πρέπει να τις έχουν φιλτράρει οι διάφορες ειδικότητες. 

Ακόμη, κατά την συνεργασία μεταξύ ειδικών,  γίνεται ανταλλαγή απόψεων και 

κατανόηση των αδυναμιών αλλά και των ικανοτήτων του μαθητή,  αφού σε κάποιους 

τομείς τα καταφέρνει καλύτερα από κάποιους άλλους. Ο σχεδιασμός της παρέμβασης 

γίνεται μετά από συμβούλιο όλων όσων επιχειρούν να θεραπεύσουν το παιδί και να 

ενισχύσουν την ανάπτυξή του. Για παράδειγμα, το παιδί εκφράζει τα ίδια 

συναισθήματα π.χ. άρνηση σε διάφορα περιβάλλοντα ή τις ίδιες συμπεριφορές και θα 

πρέπει οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι θεραπευτές να τις διαχειρίζονται με τον ίδιο 

τρόπο.  

Στον χώρο της εκπαίδευσης η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

ειδικοτήτων, προκειμένου να καταγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση του μαθητή ή 

της οικογένειας,  σφαιρικά, από κάθε οπτική, είναι απαραίτητη. Κι αυτό, γιατί,  η 

κάθε ειδικότητα τονίζει διαφορετικές πτυχές  της προσωπικότητας και της 

συμπεριφοράς ενός μαθητή, χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους ή 

επεξεργάζεται με διαφορετικό τρόπο τα δεδομένα της παρατήρησης μίας αντίδρασης. 

Η βασική αρχή της διεπιστημονικής συνεργασίας είναι η πεποίθηση ότι ο καθένας 

δεν μπορεί μόνος του να ολοκληρώσει με επιτυχία μία συγκεκριμένη εργασία . Σε 

αυτή την περίπτωση η αναζήτηση της αλήθειας γίνεται μέσα από την προσέγγιση και 

τη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων διαφορετικών επιστημόνων. Κατανοούμε 

βέβαια, ότι μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και εμπειριών, την 

εργασιακή αλληλεγγύη  και τον σεβασμό της αξιοπρέπειας του άλλου,  χτίζεται ένα 

περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών θεωρήσεων της ίδιας 

πραγματικότητας που ζει ένας μαθητής.  

Αποτελεί καθήκον του ψυχολόγου η διεπιστημονική συνεργασία καθώς  

λειτουργεί  ενοποιητικά ως ειδικότητα αφού έχει την ευθύνη να καλλιεργεί 

διαπροσωπικές σχέσεις και να προωθεί συνεργασίες , να αποκτά την εμπιστοσύνη 

των άλλων , να τηρεί τις υποσχέσεις του, να σέβεται τα όρια του ρόλου του και να 

εργάζεται για να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον των μελών της διεπιστημονικής 

ομάδας για συνεργασία. Η διεπιστημονική συνεργασία μπορεί να βελτιώσει το 

επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας των διαφόρων ειδικοτήτων , μπορεί να 

ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν θέματα ψυχικής υγείας των 

μαθητών τους π.χ. την συμπεριφορά μαθητών που έχουν ελλειμματική προσοχή και 

υπερ –κινητικότητα. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει στην   διαμόρφωση 
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εξατομικευμένων προγραμμάτων μαθητών και τον σχεδιασμό προγραμμάτων 

παρέμβασης  εντός τάξης, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των παραπομπών που δέχονται 

τα  ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και τα ΚΕΔΑΣΥ, καθώς τα περισσότερα προβλήματα 

επιλύονται εντός του σχολικού πλαισίου. Σύμφωνα με έρευνα των  Cromarty & 

Richards  (2009) στο Ηνωμένο Βασίλειο  η σχέση που αναπτύσσουν οι σύμβουλοι – 

ψυχολόγοι με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, μπορεί να επηρεαστεί από τον 

χρόνο που αφιερώνουν στις συζητήσεις  τους, από την ποιότητα της σχέσης δηλαδή 

αν υπάρχει εμπιστοσύνη , αμοιβαία αποδοχή και εκτίμηση, αν σέβεται ο ένας τον 

ρόλο του άλλου,  τότε  ενδυναμώνεται ο δεσμός που έχουν μεταξύ τους για να 

αναπτύξουν  προσωπικές σχέσεις  πέρα από τις αυστηρά επαγγελματικές .  

Επιπλέον , σύμφωνα με την έρευνα των  (Mansfield  et al, 2016) για την 

ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών μέσω της συμβολής των 

ψυχολόγων φαίνεται ότι η ψυχική ευεξία των εκπαιδευτικών  εξαρτάται  από τους 

δεσμούς που θα  αναπτύξει η διεπιστημονική ομάδα, την ενότητα της οποίας 

καλούνται να εδραιώσουν  οι ψυχολόγοι. Όταν οικοδομηθεί περιβάλλον ασφάλειας 

και εμπιστοσύνης θα μπορέσουν  οι ψυχολόγοι να υποστηρίξουν τους 

εκπαιδευτικούς,  ώστε να διατηρούν την ψυχική τους ευεξία και να προστατεύουν  

την υγεία τους  από επαγγελματική εξουθένωση,  κατά την εργασία τους σε δύσκολα 

σχολικά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με την έρευνα  (Mansfield  et al , 2016) οι 

ψυχολόγοι μπορούν να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών, αν η 

παρουσία τους στο σχολείο είναι καθημερινή και μπορούν να διαχειρίζονται κρίσεις ή 

συμπεριφορές ή εντάσεις που προκύπτουν και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν από 

τους εκπαιδευτικούς στην τάξη τους. Οι ψυχολόγοι μπορούν να διδάξουν μεθόδους 

διαχείρισης  συγκρούσεων ή συμπεριφορών και να συμβάλλουν στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αλλά και στην προσωπική τους ευεξία ή έστω στην 

μείωση των επιπέδων εργασιακού άγχους  καθημερινά. 

Στην ελληνική πραγματικότητα η  διεπιστημονική  συνεργασία των σχολικών 

ψυχολόγων στην ελληνική εκπαιδευτική κουλτούρα δομείται τα τελευταία χρόνια 

μέσα από την μεταβολή των εργασιακών σχέσεων, το θετικό εργασιακό κλίμα και την 

ανάπτυξη της κουλτούρας της ανταλλαγής,  μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων. 

Εμπόδια στην αποτελεσματική συνεργασία αποτελούν οι σχέσεις ανισοτιμίας, τα 

στερεότυπα των ρόλων της κάθε ειδικότητας, η δυσκολία κατανόησης του 

επιστημονικού λόγου της κάθε ειδικότητας, η έλλειψη κατάλληλου περιβάλλοντος 
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ανταλλαγής και ή έλλειψη χρόνου για να ολοκληρωθούν οι διαλογικές διαδικασίες με 

αποτελεσματικότητα. Η  διεπιστημονική συνεργασία έχει  στόχο την δημιουργία ενός 

υγιούς , ασφαλούς, υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης στο σχολείο (Farrell et 

al, 2005) που δεν είναι δεδομένο στο σύγχρονο σχολείο.  

Η καλή διεπιστημονική συνεργασία απαιτεί καλά θεμέλια εμπιστοσύνης για 

να εδραιωθεί και να στερεωθεί σωστά. Απαιτεί κάποιες βασικές αρχές που θα πρέπει 

να έχουν τεθεί από την αρχή και να στηρίζουν την επικοινωνία και την συνεργασία 

μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής  ομάδας. Είναι κατανοητό, ότι η αποδοχή της 

διαφορετικότητας της κάθε ειδικότητας από τις υπόλοιπες είναι σημαντική, όπως και 

η ανάγκη να μην μπαίνουν οι ειδικότητες σε ιεραρχία, αλλά να υπάρχει ισοτιμία 

ρόλων κατά την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών. Η διεθνής νομοθεσία βάζει 

προτεραιότητα στην διεπιστημονική συνεργασία για την δυναμική υπέρβαση των 

εμποδίων στην μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες .Στην 

Ελλάδα με το  Ν.1143/81 εισάγεται το διεπιστημονικό θεραπευτικό πλαίσιο 

συνεργασίας πολλών ειδικοτήτων στην ειδική αγωγή. Η συνεργασία στο ελληνικό 

σχολείο είναι απαραίτητη, όχι όμως, αυτονόητη. Για παράδειγμα στην έρευνα της 

Τσαπουτζόγλου (2014) η οποία μελέτησε τις απόψεις σχολικών ψυχολόγων και 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τα καθήκοντα του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου 

στην διαμόρφωση και εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  Βρέθηκε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων 

μεταξύ των δύο επαγγελματικών ομάδων για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα 

καθήκοντα που αντιστοιχούν στον σχολικό  ψυχολόγο. Σε αυτή την περίπτωση 

καταλαβαίνουμε ότι οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των δύο ειδικοτήτων θα 

είναι συχνές και κουραστικές για τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.  

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η πλήρης και σαφής οριοθέτηση του ρόλου του καθενός 

στο σχολικό πλαίσιο δεν έχει παγιωθεί αλλά βρίσκεται σε μία μετάβαση, κατά την 

οποία διαμορφώνονται νέοι ρόλοι και νέου τύπου συνεργασίες.   

Συνοπτικά , επίσημος θεσμικός φορέας  διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών 

αναγκών των μαθητών είναι η διεπιστημονική ομάδα του σχολείου ΕΔΕΑΥ, η οποία 

αναλαμβάνει την  υποστήριξη του μαθητή και του γονέα του, παρέχοντας  την 

διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση ειδικών παιδαγωγών, ψυχολόγων και 

κοινωνικών λειτουργών. παιδαγωγών. Οι αποφάσεις της διεπιστημονικής ομάδας  

έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για τους γονείς,  καθώς,  ο συντονισμός της θεραπείας ή 



55 
 

της αποκατάστασης ενός προβλήματος  αποτελεί έργο της διεπιστημονικής ομάδας. 

Βέβαια, κατανοούμε ότι η συνεργασία δεν είναι εύκολη και αναμενόμενη σε όλα τα 

σχολικά περιβάλλοντα και ιδιαίτερα  στους εφήβους. Κι αυτό οφείλεται στην 

διαφορετική εκπαίδευση που έχει ο κάθε ειδικός και στην οπτική που βλέπει την 

συνολική εικόνα του μαθητή, στο διαφορετικός τρόπος σκέψης και δράσης που 

απορρέει από το επάγγελμα του καθενός π.χ. οι ψυχολόγοι εργάζονται σε γραφείο 

ενώ οι δάσκαλοι σε τάξη, στα στερεότυπα ότι κάποιοι ρόλοι είναι πιο σημαντικοί από 

κάποιους άλλους π.χ. η ιεραρχία επαγγελμάτων, δηλαδή πρώτα ο γιατρός μετά ο 

ψυχολόγος, στο φόβο που έχει ο καθένας να μοιραστεί μυστικά ή μεθόδους που 

χρησιμοποιεί στην εργασία του για να είναι αποδοτική. Ακόμη, για τους ψυχολόγους  

είναι δεδομένο το επαγγελματικό απόρρητο ενώ για τους εκπαιδευτικούς είναι κάτι 

που έχει εισαχθεί πρόσφατα στην δεοντολογία τους, λόγω του σεβασμού των  

προσωπικών δεδομένων του κάθε μαθητή και της οικογένειας του. Όλα τα παραπάνω 

μπορεί να οδηγήσουν σε αίσθημα ανασφάλειας,  ότι μπορεί οι άλλοι να με κρίνουν ή 

να με επικρίνουν, σε επαγγελματικές αντιζηλίες, σε ιδεολογικές συγκρούσεις ή 

χάσματα επικοινωνίας που δύσκολα θα υπερνικηθούν. Τέλος, η ανάγκη για 

συνεργασία χρειάζεται επαρκή χρόνο και τον κατάλληλο χώρο για να ανθίσει,  

δηλαδή αν η συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας διαρκεί τριάντα λεπτά,  

σημαίνει ότι κάποιοι θα ενημερώσουν κάποιους άλλους για κάτι, δεν θα γίνει  

ανταλλαγή απόψεων και μοίρασμα εμπειριών μεταξύ των ειδικών. Ακόμη και ο 

χώρος συζήτησης αποτελεί προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της 

διεπιστημονικότητας  πχ  αν ο διευθυντής ζητάει να γίνεται η συνεδρίαση στο 

γραφείο του κι δεν διαθέτει ένα ασφαλή χώρο για τη συζήτηση της επιστημονικής 

ομάδας που διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, τότε  αυτό θα έχει 

αρνητικές συνέπειες στην ηθική δεοντολογία της διεπιστημονικής ομάδας. 

Οι  Gutkin & Conoley (1990) διατύπωσαν το παράδοξο του σχολικού 

ψυχολόγου, ότι δηλαδή «για να προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες στους 

μαθητές του σχολείου του  θα πρέπει να συγκεντρώσει όλο το επαγγελματικό του 

ενδιαφέρον στους εκπαιδευτικούς». Βέβαια, αυτή η ανάγκη των εκπαιδευτικών να 

υποστηρίζονται καθημερινά από την  εργασία των συναδέλφων τους ψυχολόγων,  

δείχνει και μία επαγγελματική αλληλεγγύη μεταξύ των δύο ειδικοτήτων  και 

δημιουργεί αισιοδοξία για την επαγγελματική ανάπτυξη και την διεπιστημονική 

συνεργασία των σχολικών ψυχολόγων παγκόσμια.  Σύμφωνα με τον Dean (1980) και 
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τον  Pohlman (1998) οι σχολικοί ψυχολόγοι θα πρέπει να αναδιαμορφώνουν το ρόλο 

τους στο σχολικό πλαίσιο σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το προσωπικό 

του σχολείου και να ικανοποιούν πρωτίστως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για να είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες που προσφέρουν. Μάλιστα, 

ο Maher (1979) προγενέστερα διαπίστωσε  ότι οι αποτελεσματικές ψυχολογικές 

υπηρεσίες είναι συνέπεια των  υγιών διαπροσωπικών σχέσεων του ψυχολόγου με το 

προσωπικό του σχολείου. Όπως,  σε μία θεραπευτική σχέση  έτσι κι στο σχολείο , ο 

ψυχολόγος πρέπει να κερδίσει  την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και να 

δημιουργήσει περιβάλλον ασφάλειας, όπου θα οικοδομηθεί η συνεργασία και η 

κατάκτηση εκπαιδευτικών ή ψυχοκοινωνικών στόχων ως αποτέλεσμα ομαδικής 

εργασίας του προσωπικού του σχολείου.  

Σύμφωνα με τις Γαλάνη & Τραγάκη (2014) η καλύτερη συνεργασία μεταξύ 

επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων μέσα στο σχολείο, οδηγεί σε 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση , υποστήριξη και φροντίδα των μαθητών και των 

οικογενειών τους. Επιπλέον η σωστή επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων 

προσεγγίσεων δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να γίνει πράξη το ιδε ώδες της 

ομαδικής συνεργασίας , όπου καθοριστικό ρόλο παίζει η εμπιστοσύνη προς τον άλλο 

και η αποδοχή του άλλου που είναι διαφορετικός. Λόγω της ιδιαιτερότητας του ρόλου 

και των καθηκόντων του σχολικού ψυχολόγου,  και γενικά,  της δυσκολίας των 

περιστατικών που διαχειρίζεται καθημερινά, γι αυτό αξίζει να διερευνηθεί ποια η 

στάση των συναδέλφων του εκπαιδευτικών απέναντι του, πως αντιλαμβάνονται το 

ρόλο του και τι προσδοκίες έχουν για την επικοινωνία και την συνεργασία μαζί του. 

Ίσως για τους εκπαιδευτικούς,  δεν είναι απόλυτα κατανοητές,  ποιες συγκεκριμένες  

ανάγκες μπορεί να ικανοποιήσει ο σύγχρονος σχολικός ψυχολόγος  μέσα στο σχολικό 

πλαίσιο,  ποια είναι η κατάλληλη οργάνωση  της παροχής των ψυχολογικών 

υπηρεσιών και ποιο ποσοστό επιτυχίας έχουν οι στόχοι   των παρεμβάσεων που 

σχεδιάζει ο σχολικός ψυχολόγος. Η έρευνα αυτή  επιχειρεί να  εστιάσει στις 

αντιλήψεις, τις στάσεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών , απέναντι στο ρόλο 

και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ, αξιολογώντας παράλληλα  

το υποστηρικτικό και συμβουλευτικό έργο της διεπιστημονικής  ομάδας της  ΕΔΕΑΥ 

που εργάζεται τα τελευταία χρόνια στα γυμνάσια. 
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Α12. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στο χώρο του σχολείου 

 

Ο σύγχρονος έφηβος μαθητής  αντιμετωπίζει σύνθετα προβλήματα λόγω των 

κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών που συμβαίνουν, των αλλαγών 

των οικογενειακών δεσμών και των ηθικών αξιών, της ανάπτυξης της τεχνολογίας και 

της διαδικτυακής επικοινωνίας, της αλλαγής των κοινωνικών στερεοτύπων,  καθώς 

και του βαθμού ανοχής της κοινωνίας στη βία. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης,  είναι πιο συχνό φαινόμενο η φτώχεια , η παιδική παραμέληση , η ελλιπής 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η ενδοοικογενειακή βία, η χρήση ναρκωτικών από 

τον έφηβο, ο εθισμός σε διαδικτυακά παιχνίδια, η εμπλοκή του εφήβου  σε συμμορίες 

παραβατικότητας  και εκφοβισμού. Στην σύγχρονη κοινωνία, των προκλήσεων και 

των απειλών καλείται να ανταποκριθεί το σύγχρονο σχολείο και να προσφέρει όχι 

μόνο γνώση αλλά και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ηθική καθοδήγηση και 

επαγγελματική συμβουλευτική στους μαθητές του.  

Η παροχή εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών  υπηρεσιών, ταυτόχρονα,  από 

το σχολείο μπορεί να προκύψει μέσα από την συνεργασία μίας διεπιστημονικής 

ομάδας επαγγελματιών ψυχικής υγείας (ψυχολόγων, νοσηλευτών, κοινωνικών  

λειτουργών, θεατρολόγων , μουσικών και άλλων) με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου. Στη σύγχρονη εποχή,  για παράδειγμα,  στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα 

σχολεία προσφέρονται διευρυμένες υπηρεσίες υποστήριξης στους μαθητές για να 

καλυφθούν οι ψυχικές και σωματικές ανάγκες των παιδιών, ώστε, εκτός από την 

πρόληψη νοσημάτων να ενισχυθεί η ολόπλευρη  υποστήριξη της ανάπτυξης τους 

(Fox & Butler , 2007).  Στην Αμερική λειτουργούν σε πολλά σχολεία 

συμβουλευτικοί σταθμοί που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και αγωγής υγείας 

(ψυχικής και σωματικής) σε παιδιά και εφήβους,  με συνέπεια την βελτίωση της  

αυτοεκτίμησης  και της αυτοπεποίθησης  του μαθητή και την ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του (Brown, 2006).  

Πολύ σημαντικός, μεταξύ των άλλων επαγγελματιών υγείας,  στο σχολικό 

περιβάλλον είναι ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου.  Ο Hansford (1967) επιχειρεί να 

περιγράψει το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στην πολιτεία του Κολοράντο των 

Ηνωμένων Πολιτειών πολύ παραστατικά : ο ψυχολόγος βοηθάει τον εκπαιδευτικό να 
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γνωρίσει καλύτερα τον κάθε μαθητή , τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Για να 

προσφέρει αποτελεσματική υποστήριξη στο σχολικό πλαίσιο θα πρέπει να κατανοεί 

τις εκπαιδευτικές αρχές και πρακτικές του σχολικού πλαισίου στο οποίο εργάζεται , 

να έχει εμπειρία συνεργασίας με σχολικά περιβάλλοντα, να έχει ρεαλιστικούς 

στόχους  και  να δίνει σαφείς οδηγίες που να γίνονται άμεσα αντιληπτές για να 

εφαρμόζονται με ευκολία. Πρωτίστως , ο ψυχολόγος  πρέπει να  σέβεται  το ρόλο και 

την εργασιακή θέση του κάθε εκπαιδευτικού. Δεν υποστηρίζει μόνο τον μαθητή, 

ισχυροποιεί την θέση και το ρόλο του εκπαιδευτικού για να μπορεί να υποστηρίξει 

τον κάθε μαθητή ανά πάσα στιγμή στην τάξη του. Ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο  

ερευνητή , ο ψυχολόγος με τις γνώσεις και την εμπειρία του μπορεί να διευκολύνει 

την εκπαιδευτική διαδικασία,  καθώς θα πάρει ορθολογικές αποφάσεις και θα 

επιχειρήσει αποτελεσματικές παρεμβάσεις όχι μόνο στον  ίδιο τον μαθητή, αλλά και 

στο περιβάλλον του , σχολικό και οικογενειακό.  

Ουσιαστικά, η παρέμβαση  του ψυχολόγου καθημερινά, στόχο έχει, να βρει 

και να ικανοποιήσει τις προσωπικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Αυτό που προκαλεί 

εντύπωση, είναι ότι, από το 1967 το αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα και ο 

Σύλλογος Σχολικών Ψυχολόγων Αμερικής  (NASP)  πρότεινε  ως σόχο τηε 

εκπαιδευτικής πολιτικής,  στο μέλλον,  για να βελτιωθεί η ποιότητα των ψυχολογικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται στο σχολείο ώστε να αντιστοιχεί  ένας ψυχολόγος στα 

800 ως 1000 παιδιά για να κρίνονται  ικανοποιητικές οι υπηρεσίες που προσφέρει 

στην γενική αγωγή. Μάλιστα οι  Farmer, Burns, Philip, Angold & Costello (2003) 

απέδειξαν ότι για ένα μέσο μαθητή με ψυχολογικά προβλήματα  η πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας εξασφαλίζεται για ποικίλους λόγους  στο σχολικό του 

περιβάλλον, ενώ οι μισοί από τους μαθητές που παρακολουθεί η σχολική ψυχολόγος  

δεν θα έχουν την ευκαιρία να δεχθούν άλλες υπηρεσίες  ψυχικής υγείας, γενικά στην 

ζωή τους.  

Αν συνειδητοποιήσουμε ότι οι σχολικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας μπορεί να 

έχουν την αποκλειστικότητα στην διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών που έχουν 

ανάγκη, αυτό αποτελεί κι ισχυρό κίνητρο για την εκπαιδευτική πολιτική μίας χώρας 

να τις αναβαθμίσει. Αν αναζητούμε τρόπους και μέσα να αναβαθμίσουμε τις σχολικές 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να δοθεί περισσότερος εργασιακός χρόνος στον 

σχολικό ψυχολόγο για να ανιχνεύσει και να συμβουλέψει τους μαθητές που έχουν 

προβλήματα, ώστε  να οργανωθεί  στο σχολείο ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για 
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την εργασία του. Ο ψυχολόγος υποστηρίζει την πορεία ανάπτυξης  του κάθε παιδιού 

εντός και εκτός σχολείου και συνεργάζεται με  επαγγελματίες ψυχικής υγείας όπως 

κοινωνικούς λειτουργούς ή παιδοψυχίατρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής 

των παιδιών και να ενισχυθεί η ακαδημαϊκή τους επίδοση. Από αυτήν την άποψη, η 

συνεισφορά των σχολικών ψυχολόγων είναι προς την κατεύθυνση της διάγνωσης και 

αποκατάστασης των ψυχοκοινωνικών ή μαθησιακών αδυναμιών των μαθητών , της 

ψυχοκοινωνικής στήριξης της οικογένειάς τους, αλλά και της επιμόρφωσης ή 

καθοδήγησης των εκπαιδευτικών , ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής 

επικοινωνίας με τους μαθητές τους. Όταν ο σχολικός ψυχολόγος παρουσιάζεται σε 

τρία ή πέντε διαφορετικά σχολεία και οι υπηρεσίες του απευθύνονται σε 1000 

μαθητές τότε η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτόματα υποβιβάζεται .   

Η   Αθανασιάδου (2011) μέσω  βιβλιογραφικής ανασκόπησης προσδιορίζει  

ποια  είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ψυχολογικών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών στα σχολεία και ποια  η συμβολή της συμβουλευτικής ως εξειδίκευσης 

της ψυχολογίας στα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα και στο  ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα. Συγκεκριμένα , η ερευνήτρια εξέτασε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που 

παρέχονται εντός και εκτός σχολείου σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα της 

Αμερικής, της Ευρώπης, της Αυστραλίας και διαπίστωσε την άμεση ανταπόκριση 

των μαθητών σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Για παράδειγμα , στην Φιλανδία, οι ίδιοι 

οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν εκτός από την διαχείριση συμπεριφορών και 

συναισθηματικών αντιδράσεων, την οργάνωση προγραμμάτων  παρέμβασης που 

αφορούν τα έμφυλα στερεότυπα, την πολύ-πολιτισμικότητα της κοινωνίας και  την 

ολιστική προσέγγιση στις ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. 

Αρωγοί σε μια  τέτοια προσπάθεια είναι η έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη,  η 

διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία. Η έρευνα της Αθανασιάδου (2011) 

καταλήγει ότι η επιτυχία  ενός ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος εντός σχολείου  που  

απευθύνεται σε ένα μαθητή ή μία ομάδα μαθητών απαιτεί συνεργασία μεταξύ των 

ειδικοτήτων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών,  οι οποίοι πρέπει να συμμετέχουν στην 

διαμόρφωση του,  ώστε να έχουν το ενδιαφέρον να το υποστηρίξουν στην τάξη τους.  



60 
 

 

 

Α13. Εκπαίδευση  Σχολικού  Ψυχολόγου  

 

Σύμφωνα με την Hatzichristou  (2011) η σχολική ψυχολογία αποτελεί από το 

1970 περίπου έναν εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας που προσφέρει τις υπηρεσίες 

της σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας δηλαδή τους μαθητές, τις οικογένειές 

τους, τους εκπαιδευτικούς , τους φορείς και τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην 

εκπαίδευση. Στόχος της σχολικής ψυχολογίας είναι η ανίχνευση ή η  αντιμετώπιση 

των δυσκολιών μάθησης , η ανάπτυξη και ψυχοκοινωνική προσαρμογή  του μαθητή 

στο σχολείο, η πρόληψη και η προαγωγή της ψυχικής υγείας του μαθητή, καθώς και η  

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Σύμφωνα με τους   

Farell, Jimerson & Oakland (2007) την τελευταία εικοσαετία έχουν συμβεί 

σημαντικές αλλαγές στον ρόλο , την απασχόληση, την νομοθεσία, την εκπαίδευση 

και την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.  

Στην Μεγάλη Βρετανία , για παράδειγμα (Hatzichristou, 2011) από το 1978 

λόγω της εκπαιδευτικής πολιτικής που υποστήριζε την ένταξη των μαθητών με 

ιδιαιτερότητες στο τυπικό σχολείο, οι σχολικοί ψυχολόγοι εργάζονται σε τοπικές 

εκπαιδευτικές οργανώσεις και συνεργάζονται με συγκεκριμένο αριθμό σχολείων  

παρέχοντας υπηρεσίες σε μαθητές,  γονείς  και εκπαιδευτικούς. Άλλες χώρες, όπως η 

Ελβετία και η Γερμανία ανέπτυξαν από την δεκαετία του 1990 προγράμματα 

πρόληψης και αντιμετώπισης σχολικών κρίσεων, ενίσχυσης των χαρισματικών 

μαθητών και μείωσης της σχολικής διαρροής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το 1970 

μέχρι σήμερα, η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία περιλαμβάνει 

την παροχή συμβουλευτικής και την εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων και 

προγραμμάτων πρόληψης,  καθώς και την παροχή εξειδικευμέν ων υπηρεσιών στην 

ειδική αγωγή  (Dunkel, 2007).  

 Η  Hatzichristou (2002)  παρατηρεί ότι η ανάπτυξη της σχολικής 

ψυχολογίας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία 

ακολουθεί τα ίδια βήματα με την ανάπτυξη της σχολικής ψυχολογίας στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, με μερικές δεκαετίες καθυστέρηση. Ίσως, γιατί αποτελεί ένα 

εφαρμοσμένο επιστημονικό  κλάδο που αναπτύχθηκε στο εξωτερικό και οι Έλληνες 
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ακαδημαϊκοί που την διαμόρφωσαν στην Ελλάδα είχαν σπουδάσει σε Πανεπιστήμια 

της Αμερικής, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας ή  της Ελβετίας πριν 

διδάξουν στα ελληνικά πανεπιστήμια.  Ο Watkins (2001)  κατέγραψε  τα εννέα 

καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου  τα οποία μπορεί να εκτελέσει  ένας σχολικός 

ψυχολόγος σε ένα σχολείο και  τα οποία είναι: συμβουλευτική, υποστήριξη, 

αξιολόγηση, καταγραφή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, συνεργασία  σχολείου και 

κοινότητας, επιμόρφωση προσωπικού, διαχείριση κρίσης, διαχείριση συμπεριφοράς 

μαθητών, συμβουλευτική γονέων. Στις μέρες μας,  η πλειοψηφία των δασκάλων 

αντιδρούν θετικά στην σπουδαιότητα των καθηκόντων των σχολικών ψυχολόγων, 

ώστε με βάση  την παγκόσμια βιβλιογραφία, θεμελιώνεται η διεπιστημονική 

συνεργασία  εντός σχολείου και ο καταμερισμός ευθυνών μεταξύ εκπαιδευτικών και 

ψυχολόγων.  

Η εκπαίδευση του σχολικού ψυχολόγου, συνήθως περιλαμβάνει,  σπουδές  

ψυχολογίας  και  παιδαγωγικής,  σεμινάρια για την ορθή χρήση του  

ψυχοδιαγνωστικού  υλικού και των κλιμάκων μέτρησης. Σύμφωνα με την  Will 

(1988) o  σχολικός ψυχολόγος  γνωρίζει να χρησιμοποιεί ψυχοδιαγνωστικό υλικό και 

κλίμακες μέτρησης της νοητικής ικανότητας των μαθητών ή άλλων ικανοτήτων, 

εφαρμόζει ψυχοδιαγνωστικά κριτήρια για να αξιολογήσει την ικανότητα 

προσαρμογής των μαθητών ή τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Αφού αξιολογήσει τις  

νοητικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες ενός μαθητή και παρατηρήσει την 

συμπεριφορά του εντός και εκτός τάξης, ενημερώνει τον προσωπικό  φάκελο του 

μαθητή με τα στοιχεία της αξιολόγησης του, και στη συνέχεια, όταν απαιτείται, 

διαμορφώνει σχέδιο παρέμβασης  για να διευκολύνει την ακαδημαϊκή  του εξέλιξη .  

Αν αναλογιστούμε σε πόσα επίπεδα οργανώνει ένα σχολικός ψυχολόγος την 

παρέμβαση του πχ. γνωστικό, συναισθηματικό , κοινωνικό, συμπεριφορικό, σχολικό, 

οικογενειακό, ομαδικό  ή ατομικό  και  πόσες τεχνικές  ή  πρακτικές  γνώσεις πρέπει 

να έχει αποκτήσει για διάγνωση, θεραπεία και συμβουλευτική, τότε θα 

συνειδητοποιήσουμε ότι  η εκπαίδευση των σχολικών ψυχολόγων,  αποτελεί 

προϋπόθεση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που διαθέτουν (Harvey &   

Struzziero,  2008)  

Οι Conoley & Cutkin  (1995)  πιστεύουν ότι ελάχιστες  αλλαγές έχουν γίνει 

στην εκπαίδευση των σχολικών ψυχολόγων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτό 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην αλλαγή του ρόλου και των πρακτικών που 
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χρησιμοποιούν οι σχολικοί ψυχολόγοι παγκόσμια. Μάλιστα,  υπάρχει μία ασυμφωνία 

μεταξύ του θεωρητικού πλαισίου της σχολικής ψυχολογίας που διδάσκεται στο 

πανεπιστήμιο και του σχολικού περιβάλλοντος του σύγχρονου σχολείου που συνεχώς 

εξελίσσεται. Για παράδειγμα, οι μηχανισμοί πρόληψης της ψυχικής υγείας των 

μαθητών ή οι δραστηριότητες που ενισχύουν το επίπεδο κοινωνικοποίησης των 

μαθητών δεν αποτελούν προτεραιότητα του πανεπιστημίου για να τις διαμορφώσει 

και να τις διδάξει. Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν ένα πρόγραμμα σπουδών που 

προσανατολίζεται στην ατομική προσέγγιση του μαθητή και στην εξατομικευμένη 

παρέμβαση ή θεραπεία . Και η θεραπευτική προσέγγιση των γονέων του μαθητή είναι 

στα περισσότερα προγράμματα εξατομικευμένη. Αυτό σημαίνει ότι,  οι φοιτητές δεν 

έχουν επαρκείς σπουδές στις ομαδικές θεραπευτικές διαδικασίες και στις ομαδικές 

συμβουλευτικές παρεμβάσεις.  

Αυτό αποδεικνύει κι μία έρευνα του Laroque (1997) για τις πρακτικές ή τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούν οι σχολικοί ψυχολόγοι στο σχολείο, στην οποία 

αναφέρεται  ότι,   κυρίως επιλέγ ουν τις συμπεριφοριστικές πρακτικές γιατί δεν έχουν 

διδαχθεί επαρκώς σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης ή άλλες ομαδικές 

θεραπευτικές προσεγγίσεις. Επιπλέον ο   Cook  και οι συνεργάτες του  (1999) που 

εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης σε 23 σχολεία  στην επαρχία 

Maryland παρατήρησαν ότι οι ψυχολόγοι συνήθως μετακινούνται από σχολείο σε 

σχολείο και δεν ανήκουν σε ένα μόνο συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο,  ούτε 

ενσωματώνονται σε αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ότι δεν αναλαμβάνουν την 

ευθύνη να επιφέρουν αλλαγές ή να αναδομήσουν τον νέο τους εργασιακό ρόλο ή τις  

επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Έτσι,  πολλές φορές,  ο ρόλος τους είναι 

τυποποιημένες  ρουτίνες   διεκπεραίωσης  παραπομπών ή εφαρμογής  παραδοσιακών 

προγραμμάτων συμβουλευτικής ή καθοδήγησης.  

Όταν ερευνούμε τον ρόλο και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου και την 

εργασιακή του θέση στο σχολικό πλαίσιο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι τα 

επιστημονικά δεδομένα της ψυχομετρίας,  της διάγνωσης  με ψυχομετρικά κριτήρια ή 

εργαλεία τα οποία αλλάζουν συνεχώς. Σύμφωνα με τον  Taylor και τους συνεργάτες 

του  (1993)  ανάλογα με το ηθικό, νομικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο 

(context) αλλάζει και ο σκοπός και ο τρόπος της εφαρμογής των ψυχομετρικών 

κριτηρίων στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι Rosefield  &  Neltson, (1995) 

υποστηρίζουν ότι λόγω των αλλαγών στην εκπαιδευτική πολιτική και στα νέα 
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δεδομένα της εκπαίδευσης πχ αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, σχολική  διαρροή, 

επαγγελματική εκπαίδευση κ.α. αλλάζει και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου. Ένας 

ψυχολόγος εξετάζει όχι μόνο τις γνωστικές λειτουργίες πχ προσοχή και μνήμη ενός 

μαθητή αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή και τις 

μαθησιακές του επιτυχίες. Ο σύγχρονος ψυχολόγος δραστηριοποιείται προς την 

κατεύθυνση της πρόληψης και της άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να υπάρχει 

επιτυχής εκπαιδευτική πορεία για κάθε μαθητή. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο 

ψυχολόγος  συλλέγει, κατηγοριοποιεί  και  επεξεργάζεται στοιχεία που θα μπορούσαν 

να διαμορφώσουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε κάθε μαθητή.  Πιο συγκεκριμένα, 

ο σκοπός των ψυχολογικών  μετρήσεων,  εντός του σχολείου είναι η στοιχειοθέτηση  

των επιλογών ή των αποφάσεων του ψυχολόγου για τον κάθε μαθητή, ο σχεδιασμός 

της κατάλληλης παρέμβασης και η αξιολόγηση του αποτελέσματος της .  

 

Α14. Συμβολή του ψυχολόγου  στην κουλτούρα του σχολικού πλαισίου  

 

Σύμφωνα με την Braden at al (2001) είναι καιρός τα εκπαιδευτικά 

συστήματα να αναθεωρήσουν τους στόχους τους, ώστε να μην είναι μόνο   

εκπαιδευτικοί  αλλά και  αναπτυξιακοί. Δηλαδή, οι μαθητές να ολοκληρώνουν 

δραστηριότητες που τους βοηθούν στην ψυχοκοινωνική , κοινωνική και πολιτισμική 

τους ανάπτυξη. Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί από τον σύγχρονο έφηβο να λαμβάνει 

αποφάσεις και να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα τις προσωπικές του επιλογές,  ώστε 

το σχολείο πρέπει  να του παρέχει εφόδια που θα βοηθήσουν στην πρώιμη 

αυτονόμησή  του. Σύμφωνα με την Wanless (2000) το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει 

να αναπτύσσει τα ταλέντα και τις ιδιαιτερότητες του σύγχρονου νέου και να του 

δώσει την ευκαιρία να ασκηθεί στις εφαρμοσμένες τέχνες, στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στις ηγετικές δεξιότητες, στην υπεράσπιση των πολιτικών 

δικαιωμάτων , στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην ψυχική ανθεκτικότητα. Και ο  

Corno (2000)  συμφωνεί ότι κάθε εργασία θα πρέπει να παρέχει στο μαθητή την 

δυνατότητα να συνεργάζεται με άλλους και να επικοινωνεί ακολουθώντας υγιή 

κοινωνικά πρότυπα. Και οι δύο ερευνητές συμφωνούν ότι είναι σημαντικό να γίνουν 

βαθιές τομές στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο και στις 

παιδαγωγικές μεθόδους που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται. Προς αυτή την 

κατεύθυνση της καινοτομίας στους στόχους που έχει το σύγχρονο σχολείο οι Good  
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& Brophy (2000) πιστεύουν  ότι, οι ψυχολόγοι μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτές 

τις βαθιές τομές στην εκπαίδευση,  γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των πολιτικών  

προσώπων που διαμορφώνουν τις εκπαιδευτικές πολιτικές και των γονέων ή των 

εκπαιδευτικών που τις ακολουθούν. Θα μπορούσαν,  να εισάγουν τις νέες πρακτικές ή 

τις νέες ιδεολογικές προσεγγίσεις,  στην κουλτούρα του σχολείου και να μειώσουν 

την αντίσταση,  που συνήθως προκαλούν οι κοινωνικές ή πολιτισμικές αλλαγές,  

ιδίως στο  εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολικού πλαισίου .  
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Β  ΜΕΡΟΣ   ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο η ερευνήτρια επιχείρησε την θεωρητική 

τεκμηρίωση της έρευνας παρουσιάζοντας έρευνες που αφορούν τα χαρακτηριστικά 

του ρόλου του σχολικού  ψυχολόγου, το είδος των καθηκόντων που εκτελεί  στο 

σχολικό πλαίσιο,  την ιεράρχηση των επαγγελματικών του στόχων,  τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει στην άσκηση του ρόλου του και τις αρχές που διέπουν την 

διεπιστημονική του  συνεργασία σε κάθε σχολείο. Παρουσιάστηκε εκτενώς η 

ελληνική νομοθεσία για την δομή και την  λειτουργία των ΕΔΕΑΥ στην Ελλάδα,  

καθώς, ο ρόλος και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου, όπως περιγράφονται 

στην εκπαιδευτική νομοθεσία και δόθηκαν παραδείγματα από την λειτουργία  

αντίστοιχων υποστηρικτικών κέντρων σε άλλες  χώρες της Ευρώπης, της Αυστραλίας 

και της Αμερικής. Τέλος, αναφέρθηκαν έρευνες που δείχνουν τις αντιλήψεις και τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στο ρόλο του ψυχολόγου και το διαγνωστικό ,  

υποστηρικτικό  και συμβουλευτικό του έργο και τις προσδοκίες που τρέφουν οι 

εκπαιδευτικοί για την συνεργασία μαζί του .  

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει 

ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο 

του σχολικού ψυχολόγου και το πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας στο 

σχολείο. Οι έρευνες αυτές δείχνουν μία θετική στάση των Ελλήνων εκπαιδευτικών 

και των φοιτητών παιδαγωγικών τμημάτων στη βοήθεια που μπορεί να τους 

προσφέρει στο σχολείο. Στις διεθνείς έρευνες, με αντίστοιχο αντικείμενο που είναι 

περιορισμένες,  υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για το ρόλο (διαγνωστικό , 

υποστηρικτικό ή συμβουλευτικό) που οφείλει να παίξει ο ψυχολόγος στο σχολείο, για 

την ιεράρχηση των καθηκόντων του και τις περιορισμένες χρονικές δυνατότητες που 

έχει να επιλύσει τα προβλήματα των μαθητών,  καθώς ένας σχολικός ψυχολόγος 

συνήθως αντιστοιχεί σε τριακόσια ή πεντακόσια παιδιά. Γνωρίζουμε από έρευνες που 

έγιναν για την ψυχική υγεία των μαθητών ότι ένα 20% των μαθητών των σχολείων 

όλων των βαθμίδων παρουσιάζει μία ήπια ή πιο σοβαρή διαταραχή που χρήζει 

παρέμβασης. Γι αυτό, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται στα σχολεία σε όλο τον κόσμο επιθυμούν την υποστήριξη του για την 

επιτυχία των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων.   
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Β1.  Μεθοδολογία της έρευνας 

 
Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας,  περιγράφεται η μεθοδολογία που 

επιλέχθηκε από την ερευνήτρια,  προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στις ερευνητικές 

ερωτήσεις που διατύπωσε και παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο που 

σχεδιάστηκε από την ίδια για την ολοκλήρωση της έρευνας. Η ερευνήτρια εξηγεί 

τους λόγους για τους οποίους επέλεξε την ποιοτική έρευνα με ημι-δομημένη 

συνέντευξη ως χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο για να συλλέξει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις σκέψεις, τα βιώματα, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες ή 

τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως ερευνητικό δείγμα. 

Παρακάτω αναφέρεται αναλυτικά το αντικείμενο της έρευνας, , ο σκοπός και οι 

επιμέρους στόχοι, το δείγμα της έρευνας και γίνεται αναλυτική περιγραφή της 

ερευνητικής διαδικασίας. Στη συνέχεια,  παρουσιάζεται η συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων, η ανάλυση και η επεξεργασία τους και τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξε η ερευνήτρια. Τέλος, η ερευνήτρια συγκρίνει τα αποτελέσματα της 

ποιοτικής έρευνας που διεξήγαγε με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών στην  

Ελλάδα και στο εξωτερικό και παρουσιάζει τους περιορισμούς  που θέτει μία τέτοια 

έρευνα αλλά και τις προοπτικές που ανοίγουν σε άλλους ερευνητές να ασχοληθούν 

στο μέλλον με αντίστοιχες έρευνες φωτίζοντας σημεία που παραμένουν 

ανεξερεύνητα.       

Β2. Σκοπός κι επιμέρους στόχοι της έρευνας   

 

 Η  ερευνήτρια επιχειρεί να μελετήσει τις απόψεις , τις στάσεις και τις 

προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων που εργάζονται σε μία αστική 

περιοχή της Κρήτης  για το διαγνωστικό , συμβουλευτικό  και υποστηρικτικό έργο 

που προσφέρουν οι σχολικοί ψυχολόγοι των ΕΔΕΑΥ στα σχολεία τ ους. Επιπλέον η 

ερευνήτρια μελετά: 

Α.  τη στάση των καθηγητών των γυμνασίων για τον νέο θεσμό των ΕΔΕΑΥ που έχει 

εισαχθεί  σε επιλεγμένα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης (γενικής αγωγής) 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης της χώρας μας. Θα συζητηθεί 

διεξοδικά αν ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση 

των ψυχοκοινωνικών και  εκπαιδευτικών προβλημάτων των μαθητών των σχολείων 
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κι αν ενισχύει την  καλή διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ  των ειδικών της ψυχικής 

υγείας και των εκπαιδευτικών . 

Β. τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την εργασιακή θέση και τον ρόλο του 

ψυχολόγου και τις προσωπικές και επιστημονικές δεξιότητες που οφείλει να έχει για 

να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο εκπαιδευτικό τους έργο. Η έρευνα 

προσανατολίζεται στο αν οι συμμετέχοντες καταλήγουν σε συμπεράσματα για το 

ρόλο του σχολικού ψυχολόγου και τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει  

ο ψυχολόγος,  κατά την άσκηση του έργου του.  Θα μελετηθεί αν πιστεύουν οι 

εκπαιδευτικοί ότι οι ψυχολόγοι έχουν την κατάλληλη  εκπαίδευση και τις 

απαραίτητες  επαγγελματικές δεξιότητες,  ώστε να διαχειριστούν  αποτελεσματικά τα 

ποικίλα προβλήματα που προκύπτουν στο σχολικό πλαίσιο.  

Γ. τα βιώματα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν για τα συναισθήματα που έχει 

ένας ψυχολόγος λόγω της εργασιακής του θέσης στην ΕΔΕΑΥ του γυμνασίου. 

Παράλληλα,  θα δοθεί η ευκαιρία στους καθηγητές  που συμμετέχουν στην έρευνα,  

να εκφράσουν τι πιστεύουν για τα συναισθήματα ή τις ανασφάλειες που  πρέπει να 

διαχειριστεί ο ψυχολόγος  για να διατηρήσει την αυτοπεποίθησή του και να ασκήσει 

αποτελεσματικά το ρόλο του.  

Δ. τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την  διεπιστημονική  συνεργασία,   δηλαδή 

τον  τρόπο  συνεργασίας  εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολόγων  και των 

συνθηκών, κάτω από τις οποίες,  διαμορφώνεται το πλαίσιο και η κουλτούρα  της 

συνεργασίας τους. Επιμέρους στόχοι, που θα αναλυθούν στην έρευνα, είναι το πως 

οργανώνεται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς η παραπομπή του 

μαθητή που έχει μαθησιακά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Ε. τη θετική , αρνητική ή ουδέτερη στάση  των εκπαιδευτικών απέναντι στους 

σχολικούς ψυχολόγους που έχουν διαφορετικό ρόλο , διαφορετικές ευθύνες, 

διαφορετική  ειδικότητα  και  διαφορετικές  σπουδές   από τους ίδιους.  

ΣΤ. τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο  οργάνωσης  της παρέμβασης 

και τη διαδικασία σχεδιασμού του εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης  στα 

προβλήματα των μαθητών. Ουσιαστικά, θα μελετηθεί πόσο αποτελεσματική είναι η 

οργάνωση και η λειτουργία του θεσμού των ΕΔΕΑΥ από την διοίκηση του γυμνασίου  
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και τι πρόσθετες  ευθύνες  αναλογούν στο σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και 

στον  κάθε  καθηγητή ξεχωριστά,  λόγω της λειτουργίας του θεσμού.    

Ζ. τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για θέματα δεοντολογίας του ψυχολόγου,  

δηλαδή αν  οι ψυχολόγοι μπορούν να εξασφαλίσουν το απόρρητο των προσωπικών 

πληροφοριών των μαθητών και των οικογενειών τους στο γυμνάσιο, καθώς,  κατά 

την κάθε παρέμβαση διακινούνται προσωπικές  πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων 

ειδικοτήτων .  

Συνοπτικά, θα εξεταστούν διεξοδικά οι αντιλήψεις και οι στάσεις των 

καθηγητών που εργάζονται σε γυμνάσια  μίας αστικής ζώνης της Κρήτης  για την 

ταυτότητα , το ρόλο , τα καθήκοντα, την διεπιστημονική συνεργασία που παρέχει στο 

σχολικό πλαίσιο ο  ψυχολόγος  ΕΔΕΑΥ  και  ποιες  δεξιότητες οφείλει να έχει για να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά τις μαθησιακές δυσκολίες ή τα ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα που παρουσιάζουν οι μαθητές. Γενικά,  στόχος της έρευνας είναι, να 

μελετήσουμε αν οι καθηγητές θα εκφράσουν την ικανοποίηση τους  για την 

λειτουργία του νέου θεσμού των  ΕΔΕΑΥ και τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο 

σχολείο τους. Μας ενδιαφέρει να  σχολιάσουν τον τρόπο διαχείρισης των 

προβλημάτων των μαθητών που παραπέμπουν από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και  

ιδιαίτερα από τον σχολικό ψυχολόγο.  

 Στα πλαίσια της μελέτης των προσδοκιών των εκπαιδευτικών για τον ρόλο 

του σχολικού ψυχολόγου μπορεί να προκύψουν ερευνητικά δεδομένα που θα  

βοηθήσουν στην  αναδιαμόρφωση του ρόλου του σχολικού  ψυχολόγου  με την 

ενσωμάτωση νέων τρόπων επικοινωνίας,  συνεργασίας  ή αλληλεπίδρασης με τους 

καθηγητές. Για παράδειγμα, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών, μπορούν να  

καθοδηγήσουν τον σχολικό ψυχολόγο  να αναλάβει άλλου είδους καθήκοντα ή άλλου 

είδους συνεργασίες  με καθηγητές, γονείς ή μαθητές.  

       Β3.  Ερευνητικά   ερωτήματα 

 

1. Ποια άποψη έχουν οι εκπαιδευτικοί για τους σχολικούς ψυχολόγους  των 

ΕΔΕΑΥ στα γυμνάσια , πως περιγράφουν  το ρόλο τους,  τα καθήκοντα  τους , 

τις δεξιότητες που οφείλουν να έχουν για να ασκήσουν αποτελεσματικά το 

ρόλο τους; 
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2. Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με τον σχολικό ψυχολόγο, ποια 

ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα παραπέμπουν  σε αυτόν και πως    

περιγράφουν την επικοινωνία και την  συνεργασία μαζί του ; 

3. Πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί,  ότι το εκπαιδευτικό πλαίσιο του γυμνασίου, 

αποτελεί  ένα εργασιακό  χώρο  κατάλληλο  για να ασκήσει ο σχολικός 

ψυχολόγος  αποτελεσματικά το ρόλο του ;  

4. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν ελλείψεις ή αδυναμίες στην νομοθεσία ίδρυσης 

των ΕΔΕΑΥ ή άλλου είδους εσωτερικά προβλήματα οργάνωσης και 

λειτουργίας του θεσμού του σχολικού ψυχολόγ ου στο γυμνάσιο ; 

5. Πως περιγράφουν την διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μελών της ΕΔΕΑΥ στα γυμνάσια, πόσο ικανοποιημένοι είναι από  τα 

αποτελέσματα της συνεργασίας τους με τον/ην  σχολικό ψυχολόγο του 

σχολείου και ποιες προτάσεις κάνουν για την αναμόρφωση του θεσμού της 

ΕΔΕΑΥ και τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στο γυμνάσιο;  

          Β4. Ερευνητική Μέθοδος 

 

Η διερεύνηση των αντιλήψεων , των στάσεων και των προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών για τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου θα γίνει με ποιοτική έρευνα, 

και συγκεκριμένα,  με ημι-δομημένη συνέντευξη με εκπαιδευτικούς που 

συνεργάζονται  με τους σχολικούς ψυχολόγους των ΕΔΕΑΥ στα γυμνάσια . Η 

ερευνήτρια,  επιλέγει ποιοτική μέθοδο έρευνας,  διότι θέλει να δώσει στους 

καθηγητές που συμμετέχουν την ευκαιρία να μιλήσουν αυθόρμητα και ειλικρινά για 

τις σκέψεις,  τα βιώματα και τα συναισθήματα που προκύπτουν κατά την συνεργασία 

τους   με  τον  σχολικό ψυχολόγο του σχολείου τους. Δίνει την ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς  να  περιγράψουν την έννοια του ρόλου και της εργασιακής  θέσης  

του ψυχολόγου στην σχολική κοινότητα και  την ικανοποίηση  που βιώνουν από την 

επαγγελματική συνεργασία μαζί του. Η συλλογή των δεδομένων των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών, είναι προτιμότερο, να μην είναι τυποποιημένη, μέσω κλειστών 

ερωτήσεων,  αλλά να μπορεί η ερευνήτρια να αλλάζει και να αναπροσαρμόζει τις 

ερωτήσεις,   κατά την διάρκεια της συνέντευξης.   

Η δειγματοληψία που ταιριάζει με τον σκοπό της έρευνας είναι «της 

ευκολίας» καθώς θα πρέπει ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει να έχει την διάθεση να 
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δημιουργήσει δεσμό εμπιστοσύνης με την ερευνήτρια και να περιγράψει με 

παραστατικό τρόπο σκέψεις, στάσεις και προσδοκίες που έχει διαμορφώσει 

ενδόμυχα. Ο Creswell (2011) αναφέρει ότι η ποιοτική έρευνα δίνει την δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, όπως ακριβώς 

αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν μία συγκεκριμένη έννοια ή ένα θέμα 

αναδεικνύοντας παράλληλα κι άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την προσωπική 

τους εμπειρία. Η ερευνήτρια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιχειρεί να καταγράψει 

πως  βιώνουν  και πως ερμηνεύουν τον θεσμό των ΕΔΕΑΥ και τον ρόλο του 

σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο τους, τις αντιλήψεις που έχουν για τα προβλήματα 

που μπορεί να επιλύσει ο ψυχολόγος και την ερμηνεία που δίνουν στην ψυχολογική 

βοήθεια που μπορεί να τους προσφέρει. Σύμφωνα με τον  Newby (2019) «η ποιοτική 

έρευνα επιδιώκει να αντλήσει συμπεράσματα από τα τεκμήρια που αντικατοπτρίζουν 

τα κίνητρα μας, τις αξίες μας, τις στάσεις μας, τους δεσμούς που μας συνδέουν και 

άλλες βαθιές προσωπικές, κοινωνικές και πολιτιστικές κινητήριες δυνάμεις της 

συμπεριφοράς, διότι η κατανόηση της συμπεριφοράς είναι συνήθως ο δρόμος για την 

επίλυση ενός προβλήματος».  Τον σκοπό αυτό,  μπορεί να τον πετύχει μέσω  ημι-

δομημένων συνεντεύξεων με ανοικτές ερωτήσεις, όπου καλείται ο εκπαιδευτικός, που 

εργάζεται στο γυμνάσιο,  να εκφράσει ανησυχίες, σκέψεις , βιώματα, συναισθήματα , 

ανασφάλειες ή φόβους που του δημιουργεί η σχέση που έχει αναπτύξει με τον 

ψυχολόγο του σχολείου του, να περιγράψει ποια προβλήματα μαθητών τον 

προβληματίζουν,  πότε πιστεύει ότι πρέπει να τους παραπέμψει στον ψυχολόγο , πως 

περιγράφει την διαδικασία της παραπομπής και πως βιώνει την βοήθεια που του 

προσφέρει.  

Η σημασία και η αναγκαιότητα της ποιοτικής έρευνας προκύπτει από το 

γεγονός ότι αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα που να αξιολογούν τον θεσμό των 

ΕΔΕΑΥ και να περιγράφουν το ρόλο του σχολικού ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ δεν 

υπάρχουν. Αυτό συμβαίνει γιατί, ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ είναι σχετικά πρόσφατος, 

λειτουργεί σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες γενικής αγωγής, την τελευταία εξαετία .  

Συνεπώς,  δεν έχουν κατά την ερευνητική περίοδο ( Ιούνιος  2021) όλες οι σχολικές 

μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διεπιστημονική 

ομάδα ΕΔΕΑΥ στο πλαίσιο τους,  λόγω ελλιπούς  χρηματοδότησης και  

περιορισμένων προσλήψεων  ψυχολόγων για να στελεχώσουν τον νέο θεσμό. Σε 

παγκόσμια κλίμακα, ο ρόλος και τα καθήκοντα του σχολικού ψυχολόγου, εντός και 
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εκτός σχολείου αναδιαμορφώνονται, για να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες 

της κοινωνίας και του σχολείου. Οι έρευνες για τις στάσεις και τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τον ρόλο και την προσφορά του σχολικού ψυχολόγου είναι 

περιορισμένες και σχετίζονται με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συστήματα (του 

Ηνωμένου Βασίλειου, των πολιτειών των ΗΠΑ, της Νέας Ζηλανδίας, της 

Αυστραλίας ).  Έτσι,  η ερευνήτρια δεν μπορεί να αντλήσει πολλές πληροφορίες, από 

συναφείς έρευνες στην Ελλάδα  αλλά να επιχειρήσει συγκρίσεις και αναλογίες των 

δικών της  ερευνητικών δεδομένων με τα αντίστοιχα άλλων χωρών. Από αυτή την 

οπτική, της προσφοράς νέων ερευνητικών δεδομένων και συμπερασμάτων για την 

δομή και την λειτουργία του νέου θεσμού στην Ελλάδα, η έρευνα αυτή καλύπτει ένα 

υφιστάμενο ερευνητικό κενό και μπορεί να γίνει αφορμή για την διεξαγωγή άλλων 

μελλοντικών ερευνών που θα εστιάσουν στην αναδιαμόρφωση του ρόλου του 

ψυχολόγου ΕΔΕΑΥ στην σύγχρονη σχολική μονάδα.  

Για να αξιολογηθεί σωστά, ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου που προσφέρει 

τις υπηρεσίες του στο γυμνάσιο,  η ερευνήτρια θεωρεί ότι θα ήταν  σημαντική η 

στάση των εκπαιδευτικών που συνεργάζονται μαζί του, γνωρίζουν τις ανάγκες και τα 

προβλήματα των μαθητών τους και των οικογενειών τους. Την ερευνήτρια απασχολεί 

η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο θεσμό του σχολικού ψυχολόγου, γιατί είναι 

οι διαχειριστές της συνεργασίας του ψυχολόγου με τους «πελάτες» του,  που είναι οι 

μαθητές και οι γονείς τους, καθώς, μπορούν να παραπέμψουν ένα μαθητή για 

υποστήριξη ή συμβουλευτική στον ψυχολόγο και να υποστηρίξουν το σχέδιο της 

παρέμβασης που κάνει ο ψυχολόγος ή να αρνηθούν οποιαδήποτε πρόταση για 

συνεργασία μαζί του. Υπάρχουν προσεγγίσεις, κατά τις οποίες, ο εκπαιδευτικός 

θεωρείται «πελάτης» στον οποίο ασκείται συμβουλευτική από τον ψυχολόγο,  ώστε 

να τροποποιήσει την συμπεριφορά του μαθητή του ή να συμμετέχει  στην 

ολοκλήρωση της παρέμβασης. Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία, 

η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον σχολικό ψυχολόγο, αποσκοπεί,  στην    

ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής  στήριξης  και της ολόπλευρης  ανάπτυξης  της 

προσωπικότητας των  μαθητών του.  
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Β5.  Ερευνητικό Δείγμα 

 

Η επιλογή της σχολικής κοινότητας του Γυμνασίου από την ερευνήτρια έγινε 

γιατί ο έφηβος σε σχέση με τον μαθητή του Δημοτικού Σχολείου στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση έχει περισσότερα ψυχοκοινωνικά προβλήματα  και λιγότερα κίνητρα για 

μάθηση, μεγαλύτερη ανάγκη για ενίσχυση της αυτοπεποίθησης   και ανάγκη για 

αποδοχή από την ομάδα των συμμαθητών του. Στο γυμνάσιο,  ο έφηβος διαμορφώνει 

την ταυτότητά του και σταθεροποιεί συμπεριφορές  που  θα τον οδηγήσουν στην 

αυτονομία και την ενηλικίωση. Η εφηβεία,  ως αναπτυξιακή φάση, αποτελεί μία 

μεταβατική περίοδο, κατά την οποία,  ο έφηβος δεν βασίζεται στην κρίση των 

γονέων, έχει απομακρυνθεί από τα γονεϊκά πρότυπα και διερευνά το σχολικό και το 

κοινωνικό του περιβάλλον, για να δομήσει την προσωπικότητά του. Οι καθηγητές 

που εργάζονται μαζί του, είναι αποδέκτες των αρνητικών ή θετικών συναισθημάτων 

του, της έντασης των μη λεκτικών αντιδράσεων του και των λεκτικών μηνυμάτων 

του. Τα ψυχοκοινωνικά του προβλήματα ή οι οικογενειακές του δυσκολίες, 

επηρεάζουν την ακαδημαϊκή του πορεία και τον υλοποίηση των στόχων του.  Οι 

εκπαιδευτικοί  νιώθουν την ανασφάλεια του εφήβου, πότε είναι στενοχωρημένος και 

πότε βιώνει απόρριψη από τους συμμαθητές του. Οι εκπαιδευτικοί βλέπουν πότε έχει 

διάθεση να συμμετέχει και πότε απομακρύνεται από την διαδικασία του μαθήματος, 

και γενικά, από τα δρώμενα της τάξης του. Αυτός ο συναισθηματικός δεσμός που 

αναπτύσσεται μεταξύ των εφήβων και των καθηγητών τους, ενδεχομένως,  θα 

επηρεάσει την σχέση εμπιστοσύνης του έφηβου με τον/την ψυχολόγο του σχολείου 

και την στάση ή την άποψη των καθηγητών για τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου ή  

την ικανοποίηση που νιώθουν οι ίδιοι από τις υπηρεσίες που προσφέρει.    

 Οι συνεντεύξεις έγιναν σε  έξι μόνιμους καθηγητές που συνεργάζονται με 

σχολικούς ψυχολόγους ΕΔΕΑΥ στο γυμνάσιο που υπηρετούν. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στην έρευνα, ήταν να έχουν παραπέμψει 

τουλάχιστον ένα μαθητή στην ΕΔΕΑΥ του σχολείου τους, οπότε να έχουν 

συνεργαστεί τουλάχιστον μία φορά με τον σχολικό ψυχολόγο του σχολείου τους. Τις 

πληροφορίες για το ποιοι καθηγητές είχαν την εμπειρία να συνεργαστούν με  τον 

ψυχολόγο του σχολείου,  θα δώσει ο διευθυντής του γυμνασίου, που γνωρίζει για την 

παραπομπή των μαθητών στην  ΕΔΕΑΥ από τους καθηγητές του σχολείου του,  αφού 

για κάθε παραπομπή συνεργάζονται  με τον διευθυντή. Σε αυτή την ποιοτική έρευνα, 
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είναι σημαντική, η ύπαρξη βιώματος συνεργασίας με τον σχολικό ψυχολόγο, αφού 

μας ενδιαφέρει πως  νοηματοδοτεί ο κάθε καθηγητής την παρουσία, τον ρόλο και την 

ατομική ή επαγγελματική δράση του ψυχολόγου στο σχολείο του. Δεν θα ληφθεί 

υπόψη η μεταβλητή του φύλου, καθώς, η ερευνήτρια δεν γνωρίζει ποιοι 

καθηγητές/τριες  θα ανταποκριθούν εθελοντικά στην έκκληση για συμμετοχή στην 

έρευνα. Ακόμη, η συμμετοχή στην διοίκηση του σχολείου, δηλαδή αν οι καθηγητές 

/τριες που θα ανταποκριθούν στην συνέντευξη έχουν θέση στελέχους της 

εκπαίδευσης (διευθυντές ή υποδιευθυντές ) δεν θα αποτελεί μεταβλητή, καθώς, σε 

αυτή την περίπτωση έχουν την εμπειρία της συνεργασίας με τον σχολικό ψυχολόγο 

λόγω θέσης. Η ερευνήτρια μάλιστα αξιοποιεί τις αντιδράσεις μίας διευθύντριας που 

συμμετέχει στην έρευνα, καθώς επειδή έχει θέση ευθύνης στο σχολείο 

αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τον ρόλο και το έργο του σχολικού ψυχολόγου, 

αφού η θέση του στελέχους εκπαίδευσης δίνει μία άλλη οπτική  στην άσκηση του 

ρόλου του ψυχολόγου . 

Β6. Ερευνητικό Εργαλείο 

 

Η ερευνήτρια διαμόρφωσε οδηγό συνέντευξης  ο οποίος αποτελείται από δύο 

μέρη: στο πρώτο μέρος,  καταγράφει δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και στο δεύτερο μέρος, αναφέρονται οι  δέκα πέντε   

ερωτήσεις που σχετίζονται με τις ερευνητικές υποθέσεις (ο οδηγός της συνέντευξης 

παρατίθεται στο τέλος της  ενότητας). Στην αρχή κάθε συνέντευξης θα καταγραφούν 

δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα  όπως : 

ηλικία, φύλο, χρόνια διδασκαλίας, πόσα χρόνια υπηρετεί στο συγκεκριμένο 

γυμνάσιο, το επίπεδο των σπουδών του/της και ο αριθμός  παραπομπών μαθητών 

στην ΕΔΕΑΥ του γυμνασίου που υπηρετεί. Η ερευνήτρια διαμόρφωσε ευέλικτο  

οδηγό συνέντευξης  με  δέκα πέντε  ερευνητικές ανοικτές ερωτήσεις. Έκανε πιλοτική 

εφαρμογή του οδηγού της συνέντευξης σε  ένα καθηγητή  στο γυμνάσιο,  στο οποίο 

εργάζεται, για να διαπιστώσει την καταλληλότητα και την απλότητα του οδηγού 

συνέντευξης. Συγκεκριμένα, ο συμμετέχων στην πιλοτική συνέντευξη  θεωρεί  ορθή  

και κατανοητή την διατύπωση των ερωτήσεων, πιστεύει ότι οι ερωτήσεις τον 

βοηθούν να προβληματιστεί και να αξιολογήσει τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου 

και την ικανοποίηση του από τις υπηρεσίες που ο ψυχολόγος προσφέρει. Κατά την 

έναρξη της ερευνητικής προσπάθειας η ερευνήτρια έχει έτοιμο τον οδηγό, στον οποίο 
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θα αντιδράσουν οι έξι καθηγητές/τριες  για να γίνει η συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων και στη συνέχεια, αφού συλλέξει τα ερευνητικά δεδομένα θα γίνει  η  

ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων των συμμετεχόντων με βάση τις 

ερωτήσεις που αποτελούν και θεματικούς άξονες στην έρευνα της. Ο οδηγός 

παρατίθεται παρακάτω: 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.       ΦΎΛΟ: 

ΗΛΙΚΙΑ: 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 

ΑΡΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΕΔΕΑΥ: 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: 

  

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

«Η έρευνα μου σχετίζεται με τον ρόλο των ψυχολόγων και  την εργασιακή θέση τους 

στην σχολική ομάδα, κι συγκεκριμένα,  αναφέρομαι στους ψυχολόγους που 

συμμετέχουν στις ομάδες ΕΔΕΑΥ και ποια η σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου και γενικά με τη σχολική ζωή .  Θα ήθελα να μου απαντήσεις,  όσο πιο 

ειλικρινά γίνεται, γιατί το θέμα μου είναι αμφιλεγόμενο. Μάλιστα, δεν υπάρχει 

επίσημη έρευνα στην Ελλάδα για την θέση κι τον ρόλο των ψυχολόγων στην σχολική 

κοινότητα. Με ενδιαφέρει πως περιγράφεις και πως αξιολογείς  αυτήν τη συνεργασία, 

αφού έχεις συνεργαστεί με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ .  Όλες οι απαντήσεις είναι δεκτές δεν 

υπάρχουν προκαταλήψεις,  φόβοι  ή  ενοχές.» 
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1. Ποια η άποψη σου για την άσκηση του συμβουλευτικού  και υποστηρικτικού 

ρόλου του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ; Θεωρείς ότι έχεις  κατανοήσει ποιος 

ακριβώς είναι ο ρόλος του;  

2. Ποια η στάση σου για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του ψυχολόγου  

στο γυμνάσιο στο οποίο εργάζεσαι;  

3. Θεωρείς ότι οι ψυχολόγοι που εργάζονται στην ΕΔΕΑΥ  διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τα ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα των μαθητών;  

4. Ποια ψυχοκοινωνικά προβλήματα μεμονωμένων  μαθητών ή ομάδων 

μαθητών καλούνται να επιλύσουν οι ψυχολόγοι και ποιες  μαθησιακές 

αδυναμίες  συνήθως διαχειρίζονται;   

5. Ποιες δεξιότητες πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ο σχολικός ψυχολόγος για να 

διαγνώσει και να αποκαταστήσει τα ψυχοκοινωνικά ή μαθησιακά προβλήματα 

των μαθητών; 

6. Θεωρείς ότι το  γυμνάσιο  ως χώρος διεπιστημονικής συνεργασίας αποτελεί  

ένα ασφαλές πλαίσιο για να οργανώσει ο ψυχολόγος  το κατάλληλο 

πρόγραμμα ατομικής ή ομαδικής παρέμβασης ;  

7. Ποιες προϋποθέσεις πιστεύεις ότι πρέπει να ισχύουν στην συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με τους ψυχολόγους;  

8. Πως φαντάζεσαι μία αποτελεσματική συνεργασία  με τον/την  ψυχολόγο των 

ΕΔΕΑΥ, όταν ένας μαθητής ή μία ομάδα μαθητών σου  έχει κάποιο 

συγκεκριμένο πρόβλημα; 

9. Πιστεύεις  ότι,  οι εκπαιδευτικοί  έχουν διαφορετικές απόψεις ή  ιδέες για τον 

τρόπο παρέμβασης  στα  προβλήματα των μαθητών τους από τους 

ψυχολόγους των ΕΔΕΑΥ; 

10.  Αν ασκήσεις κριτική στο νομοθετικό πλαίσιο της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ 

στα γυμνάσια, ποια στοιχεία θα αφαιρούσες  και ποια θα προσθέσεις ,  ώστε να 

αυξήσεις την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΑΥ ; 

11.  Θεωρείς ότι οι ψυχολόγοι, είναι ουσιαστικά αποδεκτοί από την σχολική 

κοινότητα, την διοίκηση του σχολείου και το σύλλογο των εκπαιδευτικών;  

12.  Υποθέτεις ότι,  οι ψυχολόγοι  νιώθουν άνετα κατά την ένταξη τους στο 

σχολικό πλαίσιο  και την συνεργασία τους  με την  διεπιστημονική ομάδα της 

σχολικής κοινότητας;  
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13.  Είναι σύνηθες  ότι,  οι ψυχολόγοι των ΕΔΕΑΥ είναι άρτια εκπαιδευμένοι για 

να  διαχειριστούν και να  επιλύσουν τα προβλήματα της  σχολικής  

κοινότητας; 

14.  Θεωρείς  ότι οι ψυχολόγοι έχουν αυτοπεποίθηση σε αυτό που αναλαμβάνουν 

ή νιώθουν ανασφαλείς, καθώς σχεδιάζουν μία θεραπευτική παρέμβαση σε  

μαθητή ή σε ομάδα μαθητών ; 

 

Β6. Συλλογή και ποιοτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 

 

            Β6.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 
ΣΥΜΜΕ 

ΤΕΧΩΝ 

ΠΡΟΥΠΗ 

ΡΕΣΙΑ  

ΣΧΟ 

ΛΕΙΟ  

ΜΕΤΑ-  

ΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΗΛΙΚΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

ΣΕ ΕΔΕΑΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΣΧΟΛ ΕΙΟΥ 

Σ1  11 3 ΝΑΙ 36 4 146 

Σ2 21 16 ΟΧΙ 51 11 264 

Σ3 16 15 ΟΧΙ 52 5 278 

Σ4 28 17 ΟΧΙ 49 6 278 

Σ5 26 4 ΝΑΙ  34 8 164 

Σ6 24 11 ΝΑΙ 56 9 164 

 

Η ερευνήτρια αφού κατέγραψε τις απαντήσεις των καθηγητών ανά ερευνητικό 

ερώτημα επιχείρησε ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων που έδωσαν οι 

καθηγητές  με στόχο  να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούν τον ρόλο 

και το έργο του σχολικού ψυχολόγου και τα καθήκοντα τα οποία  εκτελεί στο σχολείο 

τους. Το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ενεργοποιούνται οι ψυχολόγοι και οι 

εκπαιδευτικοί είναι κοινό και υπάρχει εγγύτητα μεταξύ τους, καθώς έχουν κοινές 

εμπειρίες, όσον αφορά το σύστημα διοίκησης, τις πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες 

διαμορφώνεται η κοινωνική δράση, τις εργασιακές θέσεις και τους  εργασιακούς  

ρόλους που  είναι φαινομενικά διακριτοί και ξεκάθαροι. Η ερευνήτρια ενδιαφέρεται 

για την ερμηνεία της δράσης του ψυχολόγου και της ενεργής συμμετοχής του στη 

σχολική ζωή του κάθε γυμνασίου και αν του δίνεται η δυνατότητα να προσφέρει 
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βοήθεια,  σε θέματα που αποτελούν το αντικείμενο των σπουδών του, που είναι η 

διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των μαθητών.  

Η ερευνήτρια εκφράζει ένα προβληματισμό αν αποτελεί το σχολικό πλαίσιο, 

ένα κλειστό ή ανοικτό  σύστημα, στο οποίο,  μπορεί εύκολα να εισέλθει ένας 

ψυχολόγος και να ενταχθεί ισότιμα στην επαγγελματική ομάδα του συλλόγου 

προσωπικού. Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για λήψη  ψυχολογικής βοήθειας, 

συμβουλευτικής και υποστήριξης από τον νέο συνάδελφο, αποτελούν κίνητρο για να 

συνεργαστούν και να εδραιώσουν κανόνες ισοτιμίας στη συνεργασία μεταξύ τους.       

Παρακάτω καταγράφονται συνοπτικά οι θέσεις των απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

στις οποίες έγινε μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης και υπο-κατηγοριοποίησης ανά 

ερώτηση του οδηγού συνέντευξης, ώστε να αποτελούν ένα συνεχές ερμηνειών, 

σκέψεων, προβληματισμών, ανησυχιών, προσδοκιών και θετικών ή αρνητικών 

συναισθημάτων, καθώς οι εκπαιδευτικοί επιχείρησαν «να μπουν στα παπούτσια του 

σχολικού ψυχολόγου» και να βιώσουν το ρόλο του και το έργο του με βάση τις δικές 

τους εμπειρίες.  

Β7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ     

ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

  

1.Τι γνωρίζεις για το ρόλο του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ; Μπορείς να περιγράψεις το 

συμβουλευτικό – υποστηρικτικό έργο του ψυχολόγου των ΕΔΑΥ των σχολικών 

μονάδων; 

Οι καθηγητές απάντησαν με βάση την εμπειρία της συνεργασίας τους με 

πολλούς ψυχολόγους,  καθώς δεν υπάρχει σταθερότητα στα πρόσωπα που εργάζονται  

στην ΕΔΕΑΥ,  αφού οι ψυχολόγοι είναι αναπληρωτές με ετήσια εργασιακή σύμβαση 

ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται με ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούνται από 

Ευρωπαϊκά προγράμματα  (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Στήριξης) . Οι καθηγητές, 

στις απαντήσεις τους,  περιγράφουν όλα τα στάδια της πρόσληψης , της ανάληψης 

καθηκόντων, της προσαρμογής, της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τον 

ψυχολόγο της ΕΔΑΕΥ. Έχουν σχηματίσει μία εικόνα για τους ρόλους που 

αναλαμβάνει ο σχολικός ψυχολόγος  στο σχολικό πλαίσιο και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει συνολικά κατά την άσκηση του επαγγέλματος του.  
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Η θέση «ότι ο ψυχολόγος είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία της 

σχολικής κοινότητας» καθώς και  ότι  «με το συμβουλευτικό και υποστηρικτικό του  

έργο εξασφαλίζει την προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών» είναι κοινή 

διαπίστωση όλων και εκφράζει την ανάγκη των καθηγητών για ψυχολογική 

υποστήριξη  και  καθοδήγηση στο έργο τους. Ακόμη, στις απαντήσεις φαίνεται ότι τα 

προβλήματα συμπεριφοράς και οι ακραίες συναισθηματικές αντιδράσεις των εφήβων  

στο γυμνάσιο είναι συχνές  κι δημιουργούν εργασιακό άγχος  ή  προβληματίζουν τους 

καθηγητές που προσδοκούν έναν  ειδικό της ψυχικής υγείας να τους ενθαρρύνει ότι 

μπορούν να λυθούν. Οι εκπαιδευτικοί άσκησαν κριτική στο θεσμό των ΕΔΕΑΥ και 

στον ρόλο του ψυχολόγου ως εξής: 

1.Ο ψυχολόγος έχει λίγο εργασιακό χρόνο (20 ώρες /μήνα) και δεν ήταν σαφής η 

κατανομή του εργασιακού χρόνου του ψυχολόγου, καθώς θεωρούν, ότι ελάχιστα 

μπορεί να πετύχει σε τόσες λίγες ώρες.  

2.Παρατηρούν έλλειψη σταθερότητας στην οργάνωση της  παρέμβασης – 

υποστήριξης από χρονιά σε χρονιά ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε 

ψυχολόγου. Κι αυτό γιατί, κάθε ψυχολόγος διαχειρίζεται το πρόβλημα με 

διαφορετικό τρόπο, εφαρμόζει παρατήρηση, συζήτηση και άλλα ψυχοδιαγνωστικά 

εργαλεία, για να συλλέξει τα δεδομένα του προβλήματος του μαθητή,  πριν προτείνει 

λύσεις ή  πριν οργανώσει παρεμβάσεις ανάλογα με τις σπουδές και την εμπειρία του.   

3.Περιγράφουν την διαδικασία της δίμηνης προσαρμογής  του,  στο κάθε σχολικό 

πλαίσιο,  κάθε  χρονιά,  που  συνεπάγεται  απώλεια χρόνου  και ενέργειας  και  

κρίνεται άδικη από τους καθηγητές, καθώς οφείλεται σε διοικητικά λάθη των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

4.Η επικοινωνία και η συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό και τους υπεύθυνους 

καθηγητές είναι υποχρεωτική και αναγκαία για να παρακολουθεί τακτικά τους 

μαθητές τους  οπότε η διεπιστημονική συνεργασία κρίνεται βασικό στοιχείο του 

ρόλου του.  

5.Οι καθηγητές επιθυμούν να τους ασκεί συμβουλευτική καθοδήγηση στην 

διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα στην τάξη από μεμονωμένο 

μαθητή ή ομάδα μαθητών. 
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6.Οι καθηγητές θεωρούν ότι υπάρχουν σεξιστικά στερεότυπα (ότι δεν επιλέγουν την 

κατάλληλη παρέμβαση) για τις ψυχολόγους που κατά 90% είναι νέες γυναίκες και 

σεξιστικές προκαταλήψεις για την ηλικία τους  (ότι δεν διαθέτουν αρκετή εμπειρία ή 

δεν έχουν ολοκληρώσει τις κατάλληλες σπουδές) που αποτελούν εμπόδιο στην 

αποδοχή της επαγγελματικής τους ταυτότητας και του εργασιακού τους ρόλου από 

ομάδα ανδρών καθηγητών.   

7.Γενικά, ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο είναι για την υποστήριξη της ψυχικής 

υγείας των μαθητών, την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών ή μαθησιακών 

προβλημάτων τους και την προστασία του σχολικού πληθυσμού από την σχολική 

διαρροή.  

Αναλυτικότερα , ο «περιορισμένος χρόνος που έχει ο ψυχολόγος ανά 

εβδομάδα για να ασχοληθεί με την επίλυση των συμπεριφορικών, μαθησιακών ή  

συναισθηματικών προβλημάτων των μαθητών» (πέντε διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα 

σε κάθε σχολείο)  επισημαίνεται ως «αγκάθι» στην λειτουργία του θεσμού της 

ΕΔΕΑΥ. Ιδιαίτερα στα γυμνάσια που έχουν μεγάλο πληθυσμό μαθητών (άνω των 

διακοσίων πενήντα)  κάποιοι καθηγητές θεωρούν ότι «στα χαρτιά φαίνεται ότι έχουμε 

ψυχολόγο αλλά στην πραγματικότητα δεν τον βλέπουμε» αφού  ελάχιστα μπορεί να 

κάνει στις είκοσι ώρες ανά μήνα που   εργάζεται  στο σχολείο. Το δεύτερο «αγκάθι» 

του θεσμού των ΕΔΕΑΥ  είναι η εναλλαγή των ψυχολόγων, καθώς δεν υπάρχει 

μέριμνα, ώστε να υπηρετούν κάθε χρόνο, στο ίδιο σχολείο, οι ίδιοι ψυχολόγοι και 

μετακινούνται αυθαίρετα,  χωρίς  την συγκατάθεσή τους, σε άλλα σχολεία, με 

συνέπειες στην άσκηση του ρόλου τους αλλά και  στην ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Κι αυτό,  γιατί, όπως είπαν οι καθηγητές,  η περίοδος προσαρμογής 

στην σχολική κουλτούρα και η γνωριμία με τους νέους μαθητές και καθηγητές  

διαρκεί ένα δίμηνο που το θεωρούν απώλεια χρόνου και ενέργειας για τους ίδιους 

αλλά  και για το σχολείο.  

Επομένως , η  έλλειψη μονιμότητας στο πρόσωπο που εργάζεται ως σχολικός 

ψυχολόγος στο γυμνάσιο,  έχει ως συνέπεια, ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν αλλαγές σε 

επίπεδο συνεργασίας και σε επίπεδο παρέμβασης. Οι καθηγητές ισχυρίζονται ότι 

κάθε ψυχολόγος ασκεί το ρόλο του,  όπως εκείνος τον αντιλαμβάνεται,  και  κάθε 

πρόβλημα το διαχειρίζεται  με διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχει ως συνέπεια, να δίνει 

νέες οδηγίες και να προτείνει νέες πρακτικές για το  συγκεκριμένο μαθητή ή για το 
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συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει,  ότι το μοντέλο συνεργασίας με τον κάθε 

μαθητή ή την οικογένειά του ή τον κάθε καθηγητή,  αλλάζει,  όταν αλλάζει το 

πρόσωπο του ψυχολόγου. Έτσι, οι καθηγητές αναπόφευκτα χτίζουν κάθε χρόνο νέα 

σχέση εμπιστοσύνης  με τον νέο  ψυχολόγο που παρουσιάζεται στο σχολείο και οι 

μαθητές ή οι γονείς επιχειρούν ένα νέο θεραπευτικό δεσμό ή αλλιώς μία νέα σχέση 

εμπιστοσύνης  μαζί του. Από την εμπειρία της συνεργασίας τους όλα αυτά τα χρόνια, 

προκύπτει  ότι ο ψυχολόγος  οφείλει  να γνωριστεί προσωπικά και να συνεργαστεί 

επαγγελματικά με τα άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ΕΔΕΑΥ που είναι πέντε: 

ο διευθυντής του σχολείου, δύο καθηγητές διαφορετικής ειδικότητας αλλά με 

εξειδίκευση στην ειδική αγωγή  και μία κοινωνική λειτουργό που εργάζεται κι αυτή  

στην ΕΔΕΑΥ.  Συνήθως,  ο κοινωνικός  λειτουργός  τοποθετείται  ταυτόχρονα, με 

τον ψυχολόγο με βάση το  ίδιο πρόγραμμα χρηματοδότησης.  

Οι καθηγητές θεωρούν ότι όταν παρουσιάζεται  νέος / νέα  ψυχολόγος στο 

σχολείο χρειάζεται τουλάχιστον δύο μήνες  για να προσαρμοστεί στα καθήκοντα του,  

και γενικά,  να κατανοήσει την σχολική κουλτούρα, το στυλ διοίκησης, τα πρόσωπα 

που θα συνεργαστεί , τους μαθητές που του έχουν παραπέμψει και τους υπεύθυνους 

καθηγητές της ΕΔΕΑΥ. Αυτό το δίμηνο της προσαρμογής, το θεωρούν απώλεια 

χρόνου και ενέργειας,  καθώς αν υπήρχε πρόβλεψη να εργάζονται οι ψυχολόγοι κάθε 

χρόνο στο ίδιο σχολείο,  η περίοδος προσαρμογής δεν θα υπήρχε ή θα ήταν ανώδυνη. 

Ας μην ξεχνάμε, ότι ο ψυχολόγος παρουσιάζεται  στο σχολείο,  ταυτόχρονα με την 

κοινωνική λειτουργό και έχει συναφείς ευθύνες, όσον αφορά την διαχείριση των 

προβλημάτων των μαθητών, ώστε ένας καθηγητής τις ονόμασε «δίδυμο 

παρέμβασης», καθώς εργάζονται στο ίδιο γραφείο, συνήθως με τον ίδιο μαθητή ή 

γονέα ή καθηγητή και έχουν κοινούς επαγγελματικούς στόχους π.χ. την ολοκλήρωση 

εισήγησης για ένα μαθητή ή την οργάνωση διαγνωστικού ή συμβουλευτικού έργου.  

Η επικοινωνία και η συνεργασία της ΕΔΕΑΥ με τους καθηγητές ή με τον 

καθηγητή για την διαχείριση του προβλήματος του μαθητή δεν είναι εύκολη υπόθεση, 

καθώς  στους καθηγητές υπάρχουν προσδοκίες το «δίδυμο» να λειτουργήσει  σαν ένα 

δίκτυο διάγνωσης και υποστήριξης που είναι υπεύθυνο για την ψυχική υγεία των 

μαθητών , την ομαλή προσαρμογή τους και την τακτική φοίτηση τους  στο σχολείο. 

Επιπλέον, όλοι οι καθηγητές υποστήριξαν ότι ο ρόλος του ψυχολόγου είναι 

απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Στην συνέντευξη,  

καθένας από τους συμμετέχοντες περιέγραψε τα πολλαπλά καθήκοντα που ασκεί ο 
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ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ που παρουσιάζεται για πέντε διδακτικές ώρες κάθε εβδομάδα 

στο σχολείο τους. Ακόμη, έδωσαν πληροφορίες και για την διεπιστημονική 

συνεργασία του ψυχολόγου με τους καθηγητές και τον κοινωνικό λειτουργό. Ο ρόλος 

του κοινωνικού λειτουργού στην ΕΔΕΑΥ είναι «συντροφικός»  με αυτό του 

ψυχολόγου, καθώς εκτελούν κοινά επαγγελματικά καθήκοντα και διαχειρίζονται από 

κοινού τις καθημερινές δυσκολίες. Οι καθηγητές προσδοκούν διαρκή επικοινωνία και 

συνεργασία με τον ψυχολόγο με στόχο να μάθουν να διαχειρίζονται προβλήματα 

συμπεριφοράς  μαθητών που αποδιοργανώνουν, αρκετά συχνά,  την ηρεμία της 

τάξης.    

Ο επιστημονικός λόγος του ψυχολόγου φαίνεται πως δεν είναι απόλυτα 

κατανοητός από τους καθηγητές που χρειάζονται συνεχή ανατροφοδότηση και 

υποστήριξη, καθώς βιώνουν ματαίωση και απογοήτευση στο διδακτικό τους ρόλο, 

όταν έχουν να διαχειριστούν εφήβους με ψυχοκοινωνικά ή μαθησιακά προβλήματα. 

Πάντως, οι  καθηγητές, ακόμη,  κι αν είχαν αρνητική εμπειρία στο παρελθόν, από την 

συνεργασία τους με ένα  συγκεκριμένο ψυχολόγο των ΕΔΕΑΥ, αναφέρθηκαν με 

θετικά σχόλια για τον συστηματικό και μεθοδικό τρόπο που εργάζεται και τον τρόπο 

που ολοκληρώνει  την διάγνωση ή για τον τρόπο που διαχειρίζεται δύσκολα 

περιστατικά. Θεωρούν ότι οι ψυχολόγοι  εξασφαλίζουν εχεμύθεια και δεν 

γνωστοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, καθώς  συνεργάζονται  με  

άλλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας για να υποστηρίξουν την ένταξη των μαθητών στη 

σχολική κοινότητα. Τα καθήκοντα του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ,  όπως 

περιγράφηκαν, από τους συναδέλφους του καθηγητές παρατίθενται παρακάτω:  

α. Ο ψυχολόγος επικοινωνεί με την κοινωνική λειτουργό και τον διευθυντή ή τους 

υπεύθυνους καθηγητές για να παραλάβει τα αιτήματα για παρέμβαση,  δηλαδή  

συγκεκριμένους  μαθητές που ο σύλλογος του προσωπικού κρίνει ότι πρέπει να 

αξιολογηθούν  και να υποστηριχθούν . 

β. O ψυχολόγος   μαζί με την κοινωνική λειτουργό είναι υπεύθυνοι για τις 

παρεμβάσεις  σε θέματα συμπεριφοράς , προσαρμογής, χαμηλής επίδοσης, 

κοινωνικής ένταξης, συναισθηματικής ισορροπίας και προσωπικής ανάπτυξης των 

μαθητών του σχολείου, 

 γ. Η οργάνωση της παρέμβασης ξεκινά με την παρατήρηση της συμπεριφοράς και 

των αντιδράσεων του μαθητή εντός και εκτός τάξης, ώστε να διαπιστωθεί ότι το 
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αίτημα της παρέμβασης είναι ρεαλιστικό. Παρατήρησαν ότι,  κάποιες φορές,  οι 

καθηγητές μπορεί να υπερβάλλουν και να παραπέμπουν παιδιά που δεν χρειάζονται 

ψυχολογική  βοήθεια, και άλλες φορές,  μπορεί να προσπερνούν συμπεριφορές που 

θα έπρεπε να είχαν διαχειριστεί με σοβαρότητα,  

δ. Ο ψυχολόγος προγραμματίζει μία συνεδρία με τον καθηγητή που έχει εκδηλώσει 

ενδιαφέρον να κάνει την παραπομπή, μία συνεδρία με τον μαθητή ή την μαθήτρια 

που παρουσιάζει το πρόβλημα και μία με την οικογένεια του/της για να εκτιμήσει 

συστημικά το πρόβλημα και να ερευνήσει το πλαίσιο στο οποίο αυτό δημιουργήθηκε, 

 ε. Κατά την συνεδρία με τον μαθητή ή την μαθήτρια χτίζει δεσμό εμπιστοσύνης μαζί 

του/της  και ερευνά τον συναισθηματικό του κόσμο και τα αρνητικά συναισθήματα ή 

τις συγκρούσεις που έχει εσωτερικεύσει. Μετά από μερικές (συνήθως δύο) συνεδρίες 

έχει ολοκληρώσει την διάγνωση των συναισθηματικών ή συμπεριφορικών 

προβλημάτων του μαθητή ή της μαθήτριας,  

στ. Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός ετοιμάζουν  εισήγηση όπου εκθέτουν 

τον σχεδιασμό της παρέμβασης,  που συνήθως περιλαμβάνει  εκτός από την ατομική 

θεραπεία, την θεραπεία της οικογένειας  και την ομαδική συμβουλευτική  παρέμβαση 

στην τάξη του μαθητή. Οι καθηγητές θεωρούν ότι ο ψυχολόγος συγκεντρώνει 

συστηματικά πληροφορίες για τα συναισθήματα και την συμπεριφορά των μαθητών, 

όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και από τους καθηγητές, τον διευθυντή ή τους φίλους 

του μαθητή π.χ. στις περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς,  τα περιστατικά είναι 

πολλαπλά και πρέπει να ενημερώνεται συχνά για πρόσφατα γεγονότα. Σε  πιο 

σοβαρές περιπτώσεις,  μπορεί να ζητήσει παραπομπή του μαθητή στο κέντρο ψυχικής 

υγείας ή σε παιδοψυχιατρική κλινική ή σε κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας της 

οικογένειας,  

ζ. Ο ψυχολόγος, αφού διαμορφώσει θεραπευτικούς στόχους και πρακτικές, 

ενημερώνει και συμβουλεύει τους καθηγητές , απαντά στους προβληματισμούς τους  

και  στις απορίες, που μπορεί να έχουν ή στις διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν, 

καθώς,  μπορεί  ήδη  να έχουν γίνει ανεπιτυχείς προσπάθειες αποκατάστασης του 

προβλήματος .  Η συνεργασία του ψυχολόγου με τους καθηγητές,  κρίνουν ότι πρέπει 

να είναι διαρκής, καθώς χρειάζονται καθοδήγηση, όταν δυσκολεύονται να 

διαχειριστούν συμπεριφορές ή συναισθηματικές αντιδράσεις μέσα στην τάξη,  
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η. Ο ψυχολόγος μπορεί να διδάξει σε παιδιά, γονείς και καθηγητές πως να 

διαχειρίζονται τον θυμό τους, τους φόβους και τις ανασφάλειες τους κι να βοηθήσει 

με τις συμβουλές του στην επίλυση  προβλημάτων συμπεριφοράς στο σπίτι ή στο 

σχολείο.  Ο ψυχολόγος  μέσω  θεραπευτικών  συναντήσεων μαθαίνει στους μαθητές 

πως να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και τις αντιδράσεις τους και πως να 

αποφεύγουν τις βίαιες εκρήξεις ή τις συγκρούσεις. Στις θεραπευτικές συνεδρίες με 

τους γονείς, συνήθως, τους καθοδηγεί πως να συμπεριφέρονται στο σπίτι για να 

διατηρούν μία συναισθηματική ισορροπία ή να αποφεύγουν τις έντονες αντιδράσεις 

του παιδιού τους,  

θ. Το περιεχόμενο των συνεδριών του ψυχολόγου είναι απόρρητο και δεν 

γνωστοποιείται σε κανένα, ακόμη κι αν  υπάρχει αίτημα π.χ.. από την διοίκηση του 

σχολείου να δοθούν προσωπικά δεδομένα π.χ. παραβατικής συμπεριφοράς για ένα 

μαθητή,  η ψυχολόγος θα κρίνει τι θα αποκαλύψει και τι θα κρατήσει απόρρητο,  

ι.  Οι περισσότεροι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται σε ΕΔΕΑΥ 

είναι γυναίκες,  κάτι που θα μας απασχολήσει,  κατά την συνεργασία τους με άνδρες 

καθηγητές που έχουν σεξιστικά στερεότυπα και δεν μπορούν να αποδεχθούν τις 

οδηγίες ή τις συμβουλές που δίνουν γυναίκες (θεωρούν ότι λόγω φύλου έχουν 

επαγγελματική απειρία στο ρόλο τους). Τα μέλη της  ΕΔΕΑΥ είναι γυναίκες 

νεώτερης ηλικίας (ηλικιακό φάσμα 26-40 ετών)  και  λόγω της περιορισμένης 

επαγγελματικής εμπειρίας  τους και της  μεγάλης διαφοράς ηλικίας από το μέσο 

καθηγητή που υπηρετεί σε κάθε γυμνάσιο (ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου 

πενήντα ετών) οι συνθήκες επικοινωνίας και  συνεργασίας  επιδεινώνονται. . 

2. Ποια η στάση σου (αρνητική , θετική ή ουδέτερη ) για το ρόλο και το έργο του 

σχολικού ψυχολόγου  των ΕΔΕΑΥ ;  

Οι καθηγητές απάντησαν με βάση τις εμπειρίες τους από την λειτουργία της 

ΕΔΕΑΥ  και την ελπίδα  τους για ένα σύγχρονο σχολείο που υποστηρίζει την 

προσωπική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών και βελτιώνει τις 

εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχει. Δεν υπήρξε κανένας 

καθηγητής που να έχει αρνητική ή ουδέτερη στάση απέναντι στον ρόλο και το 

υποστηρικτικό έργο του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ στο γυμνάσιο. Σε γενικές γραμμές,  

όλοι οι καθηγητές έχουν θετική στάση απέναντι στο ρόλο του ψυχολόγου και στο 
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έργο που θα μπορούσε να προσφέρει,  αν οι συνθήκες ήταν  ευνοϊκές για την άσκηση 

των καθηκόντων του.  

Οι περισσότεροι καθηγητές  εστίασαν στην δυσλειτουργία του νομοθετικού 

πλαισίου της ΕΔΕΑΥ,  ότι δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ,  δεν εγγυάται 

σταθερότητα στο πρόσωπο που ασκεί τα καθήκοντα του ψυχολόγου, δεν είναι 

υποχρεωτική και αναμενόμενη η καθημερινή παρουσία του ψυχολόγου στο γυμνάσιο, 

για να μπορέσει να ενταχθεί στην σχολική κουλτούρα και να εξασφαλίσει,  συνέχεια 

και σταθερότητα στη θεραπεία των μαθητών. Ακόμη, μία δεύτερη  ανάγνωση των 

απαντήσεων που έδωσαν οι καθηγητές δείχνει ένα θετικό συναίσθημα στο νέο 

συνάδελφο που προσδοκούν να ενταχθεί λειτουργικά στην σχολική πραγματικότητα 

και να ασκήσει το ρόλο του υποστηρικτικά και συμβουλευτικά. Η άσκηση του ρόλου 

του, θεωρούν ότι είναι ελλιπής λόγω της αδυναμίας του  να ανταποκριθεί σε τόσες 

περιπτώσεις που έχουν ανάγκη παρέμβασης,  σε  ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό 

μαθητών , γονέων και καθηγητών. Ο Σ6 είπε «είναι θετική η στάση μου απέναντι 

στον ψυχολόγο και τον βοηθητικό ρόλο που μπορεί να παίξει μέσα στο σχολείο, αλλά 

δεν ξέρω αν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο του μέσα από τον θεσμό των 

ΕΔΕΑΥ».  Και ο ρόλος του, προσδιορίζεται από την νομοθεσία της ΕΔΕΑΥ, που δεν 

επιτρέπει στον ψυχολόγο να βοηθήσει αποτελεσματικά το σχολικό πλαίσιο, αφού δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί υποστηρικτικά, στην πλειοψηφία των σοβαρών περιστατικών 

που ανιχνεύει σε κάθε σχολείο. Ο Σ4 είπε «ο ψυχολόγος .. δεν έχει το χρόνο να 

αναδείξει την εργασία του και τον ρόλο του… ενώ η πρόθεσή του είναι σωστή και 

αυτός έχει κίνητρο , διάθεση, γνώση και εμπειρία να βοηθήσει, τελικά,  σε αυτές τις 

συνθήκες [νομοθεσία ΕΔΕΑΥ] δεν θα τα καταφέρει» . Μάλιστα, οι καθηγητές 

θεωρούν ότι η συνεισφορά του είναι αναγκαία στην διαχείριση ευαίσθητων ή 

αδύναμων μαθητών που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο σχολι κό περιβάλλον. 

Για να υποστηρίξουν την αναγκαιότητα της καθημερινής παρουσίας του ψυχολόγου 

στο γυμνάσιο χρησιμοποίησαν τα εξής επιχειρήματα: 

α. Ο ψυχολόγος είναι υπεύθυνος για την ανίχνευση και την διάγνωση των 

συναισθηματικών προβλημάτων των μαθητών,  για την οργάνωση της 

υποστηρικτικής παρέμβασης στους μαθητές που το έχουν ανάγκη. Αυτός  είναι 

ειδικός,  να αφουγκραστεί τα συναισθηματικά προβλήματα και τις ανησυχίες των 

εφήβων και να τους βοηθήσει να διαχειριστούν τα προβλήματα τους.  
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β. Ο ψυχολόγος είναι ένα πρόσωπο αναφοράς για μαθητές και καθηγητές, καθώς, 

χτίζει ένα δεσμό εμπιστοσύνης και καλλιεργεί ένα ασφαλές πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

οι μαθητές ή οι καθηγητές αισθάνονται ασφάλεια και προσδοκούν ότι θα επιλύσουν 

τα ψυχολογικά τους προβλήματα. Ο Σ3 είπε «όλα εξαρτώνται από το πόσο σταθερά 

είναι τα πρόσωπα τα οποία βλέπουν τα παιδιά, αν κάθε χρόνο μας στέλνει η ΕΔΕΑΥ 

νέα ..πρόσωπα που έχουν άλλη αντιμετώπιση και άλλη προσέγγιση στα παιδιά τότε 

θεωρώ ότι η βοήθεια που προσφέρουν είναι λιγότερη». Οι καθηγητές προσδοκούν 

από τον ψυχολόγο να θεραπεύσει ή να αμβλύνει τα ψυχολογικά προβλήματα των 

μαθητών και να υποστηρίξει την ολοκλήρωση της  φοίτησης τους στο σχολείο. Ο Σ5 

είπε «..πολύ σημαντική η παρουσία του και η δράση του [ψυχολόγου] στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.. αφού μπορεί να εντοπίσει 

ποια παιδιά έχουν προβλήματα και να βρει τον τρόπο .. να συμβάλλει στη 

θεραπευτική αποκατάσταση των μαθητών που έχουν μαθησιακά ή άλλα 

συμπεριφορικά προβλήματα» .  

γ. Οι καθηγητές προσδοκούν από τον ψυχολόγο, να τους συμβουλέψει και να τους 

καθοδηγήσει πως θα διαχειριστούν την πολλαπλότητα των περιστατικών που έχουν 

στις τάξεις όπου διδάσκουν. Επιπλέον, οι καθηγητές εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης 

που νιώθουν, όταν προκύπτουν προβλήματα, συγκρούσεις ή έντονες αντιδράσεις 

μαθητών, επιθυμούν ο ψυχολόγος να τους μειώσει το εργασιακό τους άγχος και να 

προτείνει εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που έχουν στην τάξη. Ο Σ2 είπε 

«Χρειάζομαι τον ειδικό να με καθοδηγήσει γιατί όταν δεν έχεις γνώσεις σε θέματα  

συμπεριφοράς,  δεν ξέρεις τι να πεις στα παιδιά και τι να κάνεις και φοβάσαι μήπως 

κάνεις  λάθος  κι  ύστερα το παιδί παλινδρομήσει ή  αναστατωθεί   .. έχω αγωνία όταν 

προκύπτουν προβλήματα μέσα στην τάξη , κάποια από αυτά μπορώ να τα διαχειριστώ 

και κάποια μου προκαλούν άγχος που δεν μπορώ να τα διαχειριστώ.. κι χρειάζομαι 

τον ειδικό να με βοηθήσει»  

δ. Η αλλαγή του προσώπου του ψυχολόγου, ανά έτος, που προκύπτει λόγω 

διοικητικών ή  νομοθετικών αδυναμιών, προκαλεί έντονη αντίδραση στους 

καθηγητές, καθώς,  συνεπάγεται ρήξη του δεσμού εμπιστοσύνης, που έχουν ήδη 

εδραιώσει και ανασφάλεια ή αγωνία μέχρι την επόμενη χρονιά, αν θα τοποθετηθούν 

τα ίδια πρόσωπα ή άλλα που θα πρέπει να προσαρμοστούν από την αρχή. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το σχολείο αντιμετωπίζεται από τους καθηγητές σαν  ένα 

κλειστό σύστημα όπου οι εισροές και οι εκροές προκαλούν έντονη ανησυχία και 
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άγχος στα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτό. Ακόμη, προκαλεί συγκίνηση το ότι οι 

καθηγητές θέλουν να έρχεται κάθε μέρα ο ψυχολόγος στο σχολείο τους και να ασκεί 

τα καθήκοντα του, υποστηρίζοντας  την διδασκαλία τους και την ψυχική υγεία 

παιδιών και γονέων. Ο Σ1 είπε «είναι υποχρεωτική η παρουσία και η δράση τους [των 

ψυχολόγων ] γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στα παιδιά και τα παιδιά θέλουν 

κάπου να μιλήσουν, κι ο καθηγητής δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να 

μιλήσουν για συναισθηματικά θέματα, καλύτερα να μιλήσουν σε κάποιο άτομο που 

έχει γνώσεις και πείρα να διαχειριστεί τα προβλήματά τους». Τέλος, από τις 

απαντήσεις τους παρατηρούμε ότι η στάση των καθηγητών απέναντι στους μαθητές 

έχει αλλάξει,  καθώς δεν τους βλέπουν σαν άτομα στα οποία παρέχουμε μόνο γνώσεις 

και εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα, αλλά ενδιαφέρονται, για τα συναισθήματα 

και την συμπεριφορά τους, θεωρώντας ότι όλα αυτά σχετίζονται με την υλοποίηση 

των εκπαιδευτικών  τους  στόχων και την ομαλή τους ανάπτυξη.  

3. Θεωρείς ότι οι ψυχολόγοι που εργάζονται στην ΕΔΕΑΥ διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τα ψυχοκοινωνικά και τα μαθησιακά προβλήματα των μαθητών;  

Οι καθηγητές ρωτήθηκαν αν θεωρούν ότι η άσκηση του ρόλου του ψυχολόγου, υπό 

αυτές τις συνθήκες της πρόσληψης μέσω ΕΔΕΑΥ, είναι αποτελεσματική για την 

αντιμετώπιση των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών. Οι 

τρεις καθηγητές θεωρούν ότι παρά τις αντιξοότητες, η άσκηση του ρόλου των 

ψυχολόγων είναι αποτελεσματική και οι άλλοι τρεις ότι δεν είναι αποτελεσματική. Κι 

οι δύο απόψεις, τεκμηριώνονται περιγράφοντας τις συνθήκες, κατά τις οποίες,  οι 

ψυχολόγοι επιχειρούν να ασκήσουν το ρόλο τους. Ακόμη, ενώ φαίνεται ότι οι 

ψυχολόγοι, ως εργαζόμενοι, ασκούν το ρόλο τους με υπευθυνότητα, ταυτόχρονα οι  

ευθύνες  που τους αναθέτουν σε  κάθε σχολείο, είναι μη ρεαλιστικές,  και ουσιαστικά, 

είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν.  

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω οι καθηγητές που διατήρησαν  θετική  

στάση  στην θέση ότι «ο ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ μπορεί να πετύχει την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών» 

υποστήριξαν ότι: 

α. Η σχολική κοινότητα εμπιστεύεται τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό της  

ΕΔΕΑΥ και τους δίνει αυτονομία,  ώστε να διαχειριστούν το κάθε περιστατικό, όπως 

εκείνοι ή εκείνες κρίνουν καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι, οι καθηγητές παρακολουθούν 
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εκ του μακρόθεν τις τακτικές  ή έκτακτες  συνεδρίες,  που κάνει η ομάδα της ΕΔΕΑΥ 

με μαθητές για να τους υποστηρίξει, και παράλληλα, τις  συνεδρίες συμβουλευτικής 

με την οικογένεια τους, χωρίς να συμμετέχουν στη διαδικασία παρέμβασης.  

γ. Οι καθηγητές παρατηρούν ότι τα μέλη της ΕΔΕΑΥ αν κρίνουν ότι  το περιστατικό 

είναι σοβαρό,  οργανώνουν  εξωσχολική παραπομπή, για παράδειγμα, μπορεί να 

ζητήσουν βοήθεια από τους ειδικούς του ΚΕΔΑΣΥ ή να συνεργαστούν με την 

παιδοψυχίατρο ή την ψυχολόγο του κέντρου ψυχικής υγείας ή τους ψυχολόγους του 

κέντρου πρόληψης, 

δ. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της παρέμβασης είναι σε πολλά επίπεδα : μαθητής, 

οικογένεια, καθηγητές, τάξη, σχολείο. Οι ψυχολόγοι αναλαμβάνουν να συνεργαστούν 

με κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου ή άλλους οργανισμούς όπως ο ΟΑΕΔ για να 

βοηθήσουν εκτός από τον μαθητή και άλλα μέλη της οικογένειας π.χ. έναν άνεργο 

γονέα να βρει εργασία ή την κοινωνικής ένταξη ή την αποκατάσταση ιατρικών 

προβλημάτων των μελών της οικογένειας. Ο Σ5 είπε  «εκτός από μεμονωμένα 

περιστατικά, οι ψυχολόγοι βοηθούν πολύ τα παιδιά κι τους καθηγητές να 

διαχειριστούν συναισθήματα και συμπεριφορές, που πριν κανένας δεν τους είχε 

βοηθήσει να τα επιλύσουν» 

ε. Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης κρίνεται από τις επαγγελματικές 

δεξιότητες που διαθέτει ο ψυχολόγος (οι οποίες αναλύονται σε άλλη ερώτηση) αυτό 

σημαίνει ότι αν έχει εξειδικευμένες γνώσεις, μπορεί να διαχειριστεί πολύπλοκα και 

δύσκολα περιστατικά». Οι ποικίλες περιπτώσεις μαθητών ή οικογενειών που έχει το 

σχολείο,  απαιτούν  συχνή επιμόρφωση   και εποπτεία από έμπειρο σύμβουλο ή 

επόπτη ψυχολόγο στα περιστατικά που παρακολουθεί,  γιατί αν δεν έχει 

εξειδικευμένες γνώσεις, θα δυσκολευτεί να επιλύσει προβλήματα που συναντά για 

πρώτη φορά.  

στ. Ο ψυχολόγος ανάλογα με τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε 

σχολείο , αναπτύσσει κίνητρα να συνεργαστεί και να ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις  

που  έχει  σχεδιάσει  ή  για προσωπικούς  λόγους  μπορεί να παραιτηθεί άμεσα των 

επιδιώξεων του. Σε ένα σχολείο διαπιστώνουμε από τις περιγραφές ότι υπάρχει 

απαίτηση για αυξημένα καθήκοντα σε σχέση με το ωράριο εργασίας των μελών της 

ΕΔΕΑΥ,  κι ταυτόχρονα, δεν είναι σαφές αν μπορεί να πληρωθεί υπερωριακή 

απασχόληση. Σε άλλο σχολείο,   καλλιεργούνται  από τους καθηγητές,  λόγω 
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έλλειψης εμπειρίας,  μη ρεαλιστικές προσδοκίες για την άμεση αποκατάσταση των 

ψυχοκοινωνικών  προβλημάτων των μαθητών. Ο Σ6 είπε «έχω προβληματισμό, αν 

είναι επαρκής ο χρόνος  και η εμπειρία των ψυχολόγων, ώστε να μπορεί η ΕΔΕΑΥ να 

επιλύσει τα πολύπλοκα προβλήματα των παιδιών ..ίσως να φταίει ότι τους  

παραπέμπουμε πολλά παιδιά.». 

ζ. Ο ψυχολόγος μπορεί να βιώνει ματαίωση, καθημερινά ότι λόγω τ ου λίγου χρόνου 

που έχει, καθίσταται δύσκολη η συστηματική παρέμβαση και η τακτική 

παρακολούθηση των σοβαρών περιστατικών. Ο  Σ2  είπε «δεν είναι αρκετός ο χρόνος 

[του ψυχολόγου ] για να ξαναδεί τα παιδιά που είδε την προηγούμενη εβδομάδα..κι οι 

συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για να αρχίσει μία τακτική παρακολούθηση και μία 

συστηματική παρέμβαση» Ο ψυχολόγος λόγω πίεσης στο καθημερινό του  

πρόγραμμα, συνήθως, δεν προλαβαίνει να συζητήσει με τους καθηγητές και να 

ακούσει τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους.  

Οι καθηγητές που απάντησαν  αρνητικά ότι ο ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ δεν 

μπορεί να πετύχει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών 

υποστήριξαν ότι: 

α. Οι ψυχολόγοι ζητούν από τους καθηγητές να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του 

μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή οριακή νοημοσύνη μέσω του βαθμού για 

να αισθάνεται ο μαθητής ότι η προσπάθεια φέρνει αποτέλεσμα, όμως κάτι τέτοιο, 

είναι στη δικαιοδοσία του καθηγητή,  πόσο θα ενισχύσει τον βαθμό ενός μαθητή και 

πότε θα το πράξει. Ο Σ1 είπε «έχω παρατηρήσει ότι τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ..δεν τους 

ενδιαφέρει το γνωστικό κομμάτι της ανάπτυξης του μαθητή κι δεν υποστηρίζεται 

άμεσα η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά έχουν σαν στόχο.. την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης του μαθητή μέσω του αυξημένου βαθμού».  

β. Οι ψυχολόγοι συμμετέχουν στην διάγνωση των ειδικών μαθησιακών αναγκών ή 

των σοβαρών μαθησιακών δυσκολιών και στην ολοκλήρωση της εισήγησης για να 

εξεταστεί ο μαθητής από το ΚΕΔΑΣΥ κι αυτό συνεπάγεται απώλεια χρόνου και  

ενέργειας. Οι καθηγητές του τμήματος ένταξης, έχουν αναλάβει σημαντικά 

καθήκοντα στην αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των αδύναμων 

μαθητών ή των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που έχουν διάγνωση των 

ΚΕΔΑΣΥ και λειτουργούν υποστηρικτικά στο έργο του ψυχολόγου ΕΔΕΑΥ . Ακόμη , 

οι ψυχολόγοι  λόγω της προτεραιότητας που δίνουν στην επίλυση  ψυχοκοινωνικών  
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προβλημάτων, δεν μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ή των γνωστικών λειτουργιών του μαθητή με μαθησιακές 

ανάγκες 

γ. Οι ψυχολόγοι λόγω απειρίας ή λόγω ανεπαρκούς κάλυψης των επιμορφωτικών 

αναγκών τους , δεν μπορούν να αναλάβουν την ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών   

(μνήμη, προσοχή, αντίληψη) αδύναμων μαθητών. Ο Σ4 είπε «..νομίζω ότι θα 

μπορούσε να γίνει αποτελεσματική η διαχείριση του περιστατικού αν γίνονταν 

αλλαγές.. σε θέματα ή προβλήματα που έχει το παιδί ή το οικογενειακό πλαίσιο του 

παιδιού ..πιθανόν να φταίει κι η ίδια η οργάνωση του θεσμού των ΕΔΕΑΥ, αφού 

αναθέτουμε σε ψυχολόγους,  που μόλις ανέλαβαν,  νέα καθήκοντα χωρίς επιμόρφωση 

και εποπτεία να τα ασκήσουν αποτελεσματικά»  

δ. Ο θεραπευτικός χρόνος είναι τόσο περιορισμένος που τα δύσκολα περιστατικά 

είναι δύσκολο να υποστηριχθούν σε βαθμό που αν ένας μαθητής δεν μπορεί να 

συνεργαστεί από την αρχή, αντικαθίσταται από έναν άλλο, με καλύτερο επίπεδο 

συνεργασίας. Ο χρόνος παρέμβασης του ψυχολόγου στον κάθε μαθητή είναι 

ελάχιστος,  ώστε τα δύσκολα περιστατικά προκαλούν απογοήτευση στον ψυχολόγο  

και δυσκολία στην διαχείριση. Ο Σ3 είπε «..οι ψυχολόγοι δεν έχουν τον χρόνο που 

χρειάζονται για να προσεγγίσουν και να αναλύσουν ένα περιστατικό κι να 

καταλήξουν με σαφήνεια στο τι συμβαίνει ακριβώς ..ώστε να πολλαπλασιαστούν τα 

οφέλη της παρέμβασης .. κι πάντα τα εργασιακά κίνητρα κι οι δεξιότητες του κάθε 

ψυχολόγου είναι το μισό της επιτυχίας». Οι καθηγητές εκφράζουν ματαίωση λόγω 

των θεραπευτικών ωρών που είναι ελάχιστες και της υφιστάμενης νομοθεσίας, 

σύμφωνα με την οποία η ψυχολογική παρέμβαση στο σχολείο τους  απευθύνεται σε 

πολύ μικρό αριθμό μαθητών. Τέλος,  οι καθηγητές νιώθουν ματαίωση για τον τρόπο 

που συνεργάζονται μαζί τους οι ψυχολόγοι, καθώς συχνά,  παραλείπουν λόγω 

έλλειψης χρόνου να τους ενημερώσουν για την πορεία της παρέμβασης του μαθητή 

που τους έχουν παραπέμψει, 

4. Ποια περιστατικά μαθητών , μαθησιακά ή ψυχοκοινωνικά συνήθως  

παραπέμπονται  στον ψυχολόγο;  

Στην συγκεκριμένη ερώτηση οι καθηγητές αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα 

περιστατικά που έχουν παραπέμψει οι ίδιοι ή οι συνάδελφοι τους στην ΕΔΕΑΥ . 

Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τα μαθησιακά και τα ψυχοκοινωνικά.  
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Ως μαθησιακά προβλήματα αναφέρονται τα εξής : 

α. Μαθητές που δείχνουν σημαντικές αδυναμίες να παρακολουθήσουν τον ρυθμό της 

τάξης , έχουν σοβαρά μαθησιακά κενά και παρουσιάζουν απόκλιση από το μέσο όρο 

της τάξης, 

β. Μαθητές που ο ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάζει επιβράδυνση, ώστε να μην 

μπορούν να παρακολουθήσουν τον ρυθμό της τάξης και μαθητές με σοβαρά 

προβλήματα μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσκολίες στην αντίληψη, προσοχή, 

συγκέντρωση και μνήμη, 

γ. Μαθητές με  σοβαρά προβλήματα στον γραπτό λόγο ( την ορθογραφία ή την 

σύνταξη,  το λεξιλόγιο, την ανάγνωση)  και στον προφορικό λόγο,  

δ. Γενικά, περιέγραψαν συμπτώματα μαθητών με ήπιες ή πιο σοβαρές ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και με σοβαρές μαθησιακές αδυναμίες όπως καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη π.χ. οριακή νοημοσύνη. 

Ως ψυχοκοινωνικά προβλήματα αναφέρονται τα εξής: 

α.  Μαθητές με εσωστρέφεια και αντικοινωνική συμπεριφορά που δεν επικοινωνούν 

κι είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, μαθητές που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν 

στους σχολικούς κανόνες και μαθητές με δυσκολία στην επικοινωνία και την 

συνεργασία, 

β. Μαθητές που εκδηλώνουν σωματική ή λεκτική βίαιη συμπεριφορά, μαθητές με 

προκλητική συμπεριφορά που επιδιώκουν να τραβούν την προσοχή των άλλων πάνω 

τους,  μαθητές που κάνουν τον «νταή»  ή δημιουργούν κλίκες με βίαιες συμπεριφορές 

που συχνά μπλέκουν σε καβγάδες, 

γ. Μαθητές με φόβους, ανασφάλειες, άγχος ή χαμηλά κίνητρα για μάθηση, χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, κρίσεις πανικού, και γενικά,  με μη λειτουργικές συμπεριφορές όπως 

αυτές που εκδηλώνουν τα παιδιά με αυτισμό,  

δ. Μαθητές στους οποίους  παρατηρούνται έντονα στοιχεία οικογενειακής 

παραμέλησης, που έχουν βιώσει απώλεια ή άγχος μετά από ένα τραυματικό γεγονός, 

που έχουν οικογενειακά προβλήματα (θάνατο γονέα, ανεργία, διαζύγιο ή 
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αλκοολισμό) μαθητές  που κινούνται στο περιθώριο της ομάδας με αδυναμία να 

ενταχθούν σε αυτή, 

ε. Μαθητές με επίπεδο συναίσθημα , μελαγχολία ή κατάθλιψη, μαθητές με ανώριμη 

συμπεριφορά, που έχουν εκφράσει ιδέες αυτοκτονίας, που εκδηλώνουν αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, μαθητές με κυκλοθυμία ή συναισθηματική αστάθεια που δεν έχουν 

διαμορφώσει ακόμη την σεξουαλική τους ταυτότητα, 

5.Ποιές επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες πιστεύεις ότι πρέπει να έχει ο 

σχολικός ψυχολόγος για να διαγνώσει και να αποκαταστήσει τα ψυχοκοινωνικά ή 

μαθησιακά προβλήματα που παραπέμπονται σε αυτόν; 

 

Εδώ οι καθηγητές απάντησαν με γνώμονα την ανάγκη τους για καλή 

συνεργασία στην σχολική κοινότητα και έδωσαν έμφαση στην επικοινωνία και στην 

συνεργασία,  γιατί την θεωρούν  πρωταρχικής σημασίας για την  ενδοσχολική ζωή 

και τις ενδοσχολικές δραστηριότητες. Οι περισσότεροι θεώρησαν πρωτότυπη την 

ερώτηση, οι πιο πολλοί απάντησαν με προβληματισμό για το  τι  ακριβώς  ζητάει και  

είχαν αμφιβολία αν αυτά που σκέφτονται είναι σωστά. Τελικά, παρά τους αρχικούς 

φόβους και την ανησυχία τους,   έδωσαν πολλές κατηγορίες δεξιοτήτων που θα 

έπρεπε  να  έχει  αναπτύξει  ο ψυχολόγος : 

α. Επικοινωνιακές δεξιότητες , όπως  να μιλάει με σεβασμό και ηρεμία, να 

παραμένει ψύχραιμος, όταν γενικά υπάρχουν έντονες προκλήσεις ή γενική 

αναστάτωση, να μπορεί να χτίζει δεσμούς εμπιστοσύνης, να έχει υπομονή, να 

δημιουργεί  αίσθημα ασφάλειας  και  αποδοχής  στον μαθητή ή τον καθηγητή που τον 

πλησιάζει,  να είναι ειλικρινής, κατανοητός και αγαπητός και να δίνει σαφείς οδηγίες 

για τις πρακτικές που προτείνει . Ο Σ2 είπε «ο ψυχολόγος να χειρίζεται σωστά το 

λόγο κι τις πρακτικές της καλής επικοινωνίας, να μιλάει ήρεμα και ευγενικά, να 

ακούει πολλή ώρα τις απόψεις των άλλων για να καταλήξει σε ασφαλή 

συμπεράσματα». Ο Σ6 είπε  «πρέπει να μπορεί να γίνει κατανοητός, αγαπητός και 

αρεστός στα παιδιά για να μπορούν να του εμπιστευτούν τα προβλήματα τους, να έχει 

την ικανότητα της ανοικτής  και  ειλικρινούς επικοινωνίας με τους γονείς..και με τους 

καθηγητές,  θα πρέπει να συμβουλεύει και να δίνει σαφείς οδηγίες..να τους δείχνει 

τον τρόπο, να τους λέει συγκεκριμένα πράγματα». 

 



92 
 

β. Κοινωνικές δεξιότητες, όπως εν-συναίσθηση δηλαδή «να μπορεί να μπαίνει στα 

παπούτσια του άλλου», να μπορεί να αναγνωρίζει τα συναισθήματα των άλλων και 

να ομολογεί τα δικά του, να έχει έλεγχο των συναισθημάτων του,  να κάνει 

ενεργητική ακρόαση, να  έχει θάρρος να υποστηρίζει τα δικαιώματα του κάθε 

μαθητή, να έχει φυσικό ενδιαφέρον να γνωρίσει την ψυχή του άλλου, να αγαπά τα 

παιδιά και τη διαδικασία της μάθησης, να αποδέχεται τα λάθη των παιδιών χωρίς να 

τα απορρίπτει. Ο Σ1 είπε  «Καταρχήν πρέπει να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες ..να 

μπορείς να μιλήσεις μπροστά σε ομάδα, χωρίς να ντρέπεσαι, να μπορείς να γίνεις 

κατανοητή, να μην φοβάσαι τι θα πουν οι άλλοι, κοινωνικές δεξιότητες δηλαδή , να 

μπορείς να έρχεσαι στη θέση του άλλου και να μην τον προσβάλλει αυτό που 

λες..αλλιώς πως  να  χτίσεις σχέση με τα παιδιά;». Ο Σ4 είπε « ..θα πρέπει να έχει εν -

συναίσθηση κι να έχει εμπειρία να διαχειριστεί δυσκολίες, να μπορεί να προσεγγίζει 

το παιδί, να χτίζει γρήγορα δεσμό εμπιστοσύνης..να του μιλήσει ο μαθητής πιο άνετα 

..να μπορεί να κατανοήσει την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού, να βλέπει ποιες 

ξεχωριστές δεξιότητες έχει αυτός ο μαθητής και να αναδείξει την προσωπικότητα 

του». Ο Σ5 είπε  « να  έχει εν-συναίσθηση, να είναι φιλότιμος, να έχει ενδιαφέρον και 

ενθουσιασμό για το πως θα εργαστεί με τα περιστατικά του και πως θα βοηθήσει τα 

παιδιά περισσότερο».  

γ. Να είναι αντικειμενικός , μεθοδικός και παρατηρητικός στην διερεύνηση των 

περιπτώσεων, να ενημερώνεται για τις σύγχρονες θεραπευτικές παρεμβάσεις, να έχει 

εμπειρία  ή εξειδίκευση στην επικοινωνία με εφήβους και  στην συμπεριφορά τους , 

να παρατηρεί λεκτικές και εξωλεκτικές συμπεριφορές στα παιδιά ή τους γονείς. Ο Σ1 

είπε «να έχει σωστή επιστημονική κατάρτιση στις μεθόδους παρέμβασης και να έχει 

και σημαντική εμπειρία, να μην είναι αρχάριος..». Ο Σ3 είπε «ο ψυχολόγος θα πρέπει 

να έχει εργαστεί με εφήβους κι να έχει εμπειρία στην επικοινωνία με τον έφηβο .. να 

έχει εργασιακή εμπειρία στην εφηβική συμπεριφορά και στο εφηβικό συναίσθημα..να 

γνωρίζει καλά το σχολικό περιβάλλον του εφήβου με τα προβλήματα που συνήθως 

έχει  ένας  έφηβος  στο σχολείο».  

δ. Επαγγελματικές δεξιότητες  όπως  να  είναι αντικειμενικός στις κρίσεις του, να μην 

έχει αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, να  έχει αναλυτικο-συνθετική σκέψη 

με την έννοια, να συνδυάζει τα στοιχεία που προκύπτουν για τον μαθητή, την 

οικογένειά του και τους φίλους του ή την τάξη του και να καταλήγει σε αξιόπιστα 

συμπεράσματα. Τέλος, να έχει φυσική περιέργεια να μάθει,  τι ακριβώς συμβαίνει  

και να μην είναι ευκολόπιστος.  
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ε. Ηγετικές  δεξιότητες ,  όπως,  να  είναι  αποφασιστικός και  ορθολογικός κατά την 

επεξεργασία των δεδομένων ενός προβλήματος, να υπολογίζει άμεσα και διεξοδικά 

τις πιθανές συνέπειες των αποφάσεων ή των επιλογών του, να μην φοβάται να 

διαχειριστεί δύσκολα και περίπλοκα περιστατικά μαθητών, να έχει ενθουσιασμό να 

επιλύσει ή να διαχειριστεί ψυχοκοινωνικά προβλήματα, να μπορεί να εμψυχώνει τους 

συνεργάτες του,  ότι μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα που προκύπτουν και να 

έχει υπομονή και επιμονή στην διαχείριση δύσκολων περιστατικών.  

Συνεπώς, οι καθηγητές αντιλαμβάνονται την εργασία του ψυχολόγου, 

καταρχήν σαν δημιουργία συναισθηματικού δεσμού με τον μαθητή και τον γονιό ή 

τον καθηγητή, σαν πρόσωπο που έχει έφεση στην επικοινωνία και την συνεργασία, 

ώστε να μπορεί να δημιουργεί φιλίες και ειλικρινείς σχέσεις. Αντιλαμβάνονται τον 

ψυχολόγο,  ως επιστήμονα που  πρέπει να διεξάγει έρευνα,  τι ακριβώς συμβαίνει σε 

μία οικογένεια ή στην προσωπικότητα του μαθητή ή στις σχέσεις μεταξύ των μελών 

της οικογένειας. Θεωρούν πως ο ψυχολόγος πρέπει να είναι μεθοδικός στην 

αναζήτηση της αξιοπιστίας και των ασφαλών συμπερασμάτων και επινοητικός  ώστε 

να επιλέγει και να σχεδιάζει την κατάλληλη  παρέμβαση. Αυτά που δεν αναφέρθηκαν 

στην συζήτηση ήταν η φαντασία  και η εφευρετικότητα με την έννοια ότι  πολύ 

συχνά,  πρέπει με τις ίδιες πρακτικές να κάνει πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς 

για να προκύψουν νέα θεραπευτικά σχήματα. Ακόμη, δεν αναφέρθηκε για τον 

ψυχολόγο να είναι γενναίος, να  μην ντρέπεται  να πει την γνώμη του για να 

υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μαθητών, ακόμη κι αν, πολλοί καθηγητές είναι 

ενάντιοι και να τολμά να δοκιμάζει νέα πράγματα που μπορεί να αποδειχτούν 

χρήσιμα.  

Τέλος,  οι καθηγητές ανάφεραν ότι ο ψυχολόγος  δεν θα πρέπει να φοβάται 

την έκθεση του στην κοινωνική ομάδα, καθώς θα πρέπει να κερδίζει την εμπιστοσύνη 

του διευθυντή και των καθηγητών. Πιστεύουν  ότι θα πρέπει να  είναι σαν 

προσωπικότητα εχέμυθος, ώστε να διατηρεί ασφαλή τα μυστικά τόσων παιδιών, να 

είναι διεκδικητικός,  να έχει θάρρος να προσπαθεί και αισιοδοξία ότι θα τα 

καταφέρει. Ανέφεραν ότι είναι σημαντικό  να μπορεί να αφουγκράζεται τι θέλει να 

του πει ο έφηβος και να επεξεργάζεται γρήγορα τις πληροφορίες που λαμβάνει,  ώστε 

να  εξάγει αξιόπιστα συμπεράσματα. Ακόμη, να είναι οργανωτικός και ευέλικτος 

στον σχεδιασμό της διάγνωσης και της θεραπείας. Εναλλακτικά, ανέφεραν ότι  καλό 

θα ήταν να έχει χιούμορ και πολύ καλό επίπεδο προφορικού λόγου για να κερδίζει 

την εμπιστοσύνη των μαθητών και των καθηγητών και να τους πείθει να 
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συνεργάζονται μαζί του,  εφαρμόζοντας νέα μοντέλα υποστήριξης και 

συμβουλευτικής.   

      

6. Θεωρείς ότι το γυμνάσιο ως χώρος διεπιστημονικής συνεργασίας είναι ένα 

ασφαλές πλαίσιο για να οργανώσει ο ψυχολόγος το κατάλληλο πρόγραμμα 

παρέμβασης  και θεραπείας όταν  είναι εκτεθειμένος ανά πάσα στιγμή να 

αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών ;  

 

Η ερευνήτρια με αυτή την ερώτηση διερευνά  την ασφάλεια των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών,  διότι ανά πάσα στιγμή, οι καθηγητές μπορεί να ζητήσουν 

πληροφορίες από τον  ψυχολόγο, ο οποίος είναι υπεύθυνος βάσει νόμου να 

ενημερώσει έναν ή πιο πολλούς καθηγητές για την πορεία της παρέμβασης του . 

Όμως, ο ψυχολόγος έχει επαγγελματική δεοντολογία να μην αποκαλύπτει τα 

σημαντικά προσωπικά δεδομένα  των πελατών – μαθητών  του. Στο γυμνάσιο,  

αναγκάζεται, κάποιες φορές,  να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες στον 

εκπαιδευτικό που δεν έχει επαγγελματική  δεοντολογία αντίστοιχη του ψυχολόγου. 

Οπότε υπάρχει μία ενδογενή σύγκρουση στον ψυχολόγο μεταξύ τ ων πληροφοριών 

της παρέμβασης  που θα μοιραστεί με  τους καθηγητές,  χωρίς να βλάψει τα ατομικά 

δεδομένα του παιδιού  που είναι ουσιαστικά ο πελάτης του και των πληροφοριών που 

θα παραμείνουν μυστικές. Η νομοθεσία , τα τελευταία χρόνια,  υποστηρίζει την αρχή  

προστασίας  των ατομικών  δεδομένων σε όλα τα επαγγελματικά πλαίσια, ειδικά στον 

χώρο της υγείας  και  της  παιδείας, οπότε αυτό τον  διευκολύνει  στις επιλογές του .   

Σε κάθε σχολείο, απαγορεύεται να αποκαλυφθούν  σε δημόσιο χώρο ή σε 

συζητήσεις,  ακόμα και τα τηλέφωνα μαθητών ή προσωπικά δεδομένα  για την 

οικογένειά τους,  οπότε και οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι  αν ρωτηθούν να μην 

αποκαλύψουν στοιχεία μαθητών. Οι καθηγητές κατά την διεπιστημονική τους 

συνεργασία με τον ψυχολόγο,  θεωρούν ότι το γυμνάσιο είναι γενικά  ασφαλής  

χώρος, όπως είναι  μία ψυχιατρική κλινική ή ένα ιατροπαιδαγωγικό κέντρο,  για να 

δουλέψει ένας ψυχολόγος και να διατηρήσει απόρρητα τα ατομικά δεδομένα που 

επεξεργάζεται . Οι καθηγητές θεωρούν δεδομένη και υποχρεωτική την συνεργασία με 

τον ψυχολόγο στο γυμνάσιο και σε αυτή την συνεργασία θεωρούν ότι πρέπει να 

ανταλλάσουν πληροφορίες. Μάλιστα, πιστεύουν ότι  συλλέγουν και δίνουν πολλές 

πληροφορίες  που αφορούν τον μαθητή,  όταν κάνουν την παραπομπή του,  αλλά στη 

συνέχεια ο ψυχολόγος,  ελάχιστα μοιράζεται μαζί τους. Σαν να αισθάνονται ότι η ροή 
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των πληροφοριών είναι μονομερής, δεν γυρίζουν πολλές πληροφορίες στους 

καθηγητές, παρά μόνο, αν χρειάζεται ο ψυχολόγος, κάποια βοήθεια ή  πληροφορίες 

για την συμπεριφορά του. Αυτό βέβαια είναι δεοντολογικά σωστό αφού ο ψυχολόγος 

έχει το απόρρητο στη δουλειά του. Επιπλέον,  ενώ συμφωνούν όλοι,  ότι οι καθηγητές 

με τους οποίους συνεργάζεται ο ψυχολόγος πρέπει να είναι εχέμυθοι και προσεκτικοί 

στην τήρηση του απορρήτου, θεωρούν ότι ο ψυχολόγος είναι υπεύθυνος να κρίνει 

πότε είναι ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και πότε όχι. Οπότε ο 

ψυχολόγος αποφασίζει πότε θα εμπιστευτεί έναν καθηγητή και πότε δεν θα ζητήσει 

βοήθεια ή συνεργασία από κάποιο πρόσωπο  που  δεν του  καλλιεργεί αίσθημα 

ασφάλειας. Από τις απαντήσεις των καθηγητών προέκυψαν τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

α. Η συνεργασία του ψυχολόγου με τους καθηγητές  θεωρούν ότι είναι υποχρεωτική 

στο γυμνάσιο και  ότι ο ψυχολόγος πρέπει να μοιράζεται με τους καθηγητές μόνο 

όσες πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες,  ώστε να είναι η ροή των 

προσωπικών πληροφοριών του κάθε μαθητή ασφαλής. Θεωρούν ότι οι καθηγητές 

πρέπει να σέβονται τα μυστικά που μαθαίνουν από τον ψυχολόγο και υποθέτουν ότι 

οι περισσότεροι συνάδελφοι τους, τα σέβονται και ότι το γυμνάσιο είναι ασφαλής 

χώρος,  για την εργασία των ψυχολόγων. Ο ψυχολόγος πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικός, όταν δίνει μία πληροφορία και  αν δεν είναι σίγουρος για κάποιο 

καθηγητή να δίνει ελάχιστες πληροφορίες μόνο όταν είναι απόλυτη ανάγκη. Ο Σ1 

είπε  «..η συνεργασία πρέπει να είναι υποχρεωτική για να προσεγγίσουμε το μαθητή 

συστημικά .. κάποια μυστικά να μένουν κρυφά και να ανακοινώνονται μόνο αυτά που 

χρειάζεται να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί για να πλαισιώσουν καλύτερα το παιδί..οι 

καθηγητές φιλτράρουν αυτά που λένε, πραγματικά μπορούν να σιωπήσουν, όταν 

γνωρίζουν πολύ σημαντικά προσωπικά δεδομένα.. το γυμνάσιο είναι ασφαλές 

πλαίσιο και τα ατομικά δεδομένα των μαθητών ασφαλή..». 

β. οι καθηγητές, αν και δεν έχουν κώδικα δεοντολογίας,  σέβονται τα προσωπικά 

δεδομένα των μαθητών, εμπιστεύονται χωρίς δεύτερη σκέψη τον ψυχολόγο, δίνουν 

όσες πληροφορίες  έχουν  συλλέξει για να τον διευκολύνουν στο έργο του και 

επιθυμούν ανταλλαγή πληροφοριών με τον ψυχολόγο  και ενημέρωση  για την 

πρόοδο του μαθητή. Ο Σ2 είπε  «Ο ψυχολόγος είναι εκτεθειμένος ανά πάσα στιγμή να 

τον ρωτήσουν κάτι οι καθηγητές , να πει κάτι ..έχει πάρει όρκο δεοντολογίας.. το 

γυμνάσιο ..είναι ένας χώρος που εξασφαλίζει ασφάλεια, γιατί οι ψυχολόγοι 
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διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα παιδιών και των οικογενειών τους και λόγω 

κώδικα δεοντολογίας διατηρούν το απόρρητο των πληροφοριών που συλλέγουν».  

γ. οι καθηγητές πιστεύουν ότι ο ψυχολόγος πρέπει να έχει ένα δικό του χώρο να 

εργαστεί, που να εξασφαλίζει εχεμύθεια,  ώστε κανείς να μην γνωρίζει ποιος μαθητής 

και ποιος γονέας βρίσκεται στο γραφείο του,  για οποιαδήποτε συμβουλή ή θεραπεία. 

Αυτός ο χώρος,  να είναι εργαστήριο διάγνωσης και θεραπείας της ΕΔΕΑΥ στο οποίο 

θα εργάζεται ο ψυχολόγος  τις περισσότερες ώρες. Ο Σ6 επισήμανε ότι «Πιστεύω ότι 

τα σχολεία πρέπει να έχουν ένα χώρο ιδιωτικό που θα γίνονται οι συνεδρίες ..δεν θα 

το ξέρει κανείς  ότι κάποιοι δέχονται θεραπεία ..χωρίς ανοικτά  παράθυρα ή  

τζαμαρία..». 

δ. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ καθηγητών και ψυχολόγου εξαρτάται από την 

προσωπικότητα των προσώπων που συνεργάζονται και από την σχέση εμπιστοσύνης 

που ήδη έχουν διαμορφώσει μεταξύ τους. Οι καθηγητές θεωρούν ότι η ροή της 

πληροφορίας είναι μονόδρομη,  γιατί δίνουν στον ψυχολόγο ότι πληροφορία έχουν 

συλλέξει και δεν επιστρέφει τίποτα πίσω, αφού αναλάβει το περιστατικό που 

παρέπεμψαν. Ο Σ3 είπε « μέσα στο χώρο του γυμνασίου,  μέσα από αυτή την 

συνεργασία,  αισθάνομαι ότι όσον αφορά την πληροφορία υπάρχει μία ασφαλής ροή 

ή υπάρχει μία ανταλλαγή σε επιθυμητό επίπεδο.. εσύ μεταφέρεις λες στον ψυχολόγο 

τα πάντα..αυτό έχω εισπράξει.. και από κει και πέρα οι πληροφορίες όταν αυτός 

αρχίζει και εργάζεται μεθοδικά.. σβήνουν , δεν γυρίζουν πίσω..έτσι δεν θεωρείς ότι 

υπάρχει αμφίπλευρη συνεργασία». Αυτό το αιτιολόγησαν ως άμυνα του ψυχολόγου, 

ως έλλειψη χρόνου να ενημερώσει για την πορεία των περιστατικών, ως φόβο μήπως 

διαδοθεί κάποιο μυστικό ενός μαθητή ή ως επιπλέον καθήκον που ο ψυχολόγος 

θεωρεί ότι δεν έχει χρόνο να ασκήσει.  

ε. Οι καθηγητές πιστεύουν ότι κάποιοι από αυτούς,  είναι έτοιμοι να αναλάβουν 

ελαφριές περιπτώσεις προβληματικών συμπεριφορών για να υποστηρίξουν το έργο 

της ΕΔΕΑΥ ή να επιμορφωθούν με κάποιο σεμινάριο, ώστε να προσφέρουν 

υποστηρικτικό έργο ως  «μέντορες»  στο σχολείο υπό την εποπτεία της ΕΔΕΑΥ. Οι 

καθηγητές πρότειναν σε  κάθε σχολείο η ΕΔΕΑΥ να δημιουργήσει ένα δίκτυο ή μία 

ομάδα υποστήριξης που να αποτελείται από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και κάποιους 

εξειδικευμένους καθηγητές που θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο του μέντορα. 

Μία καθηγήτρια αναφέρθηκε στην ανάγκη, ο ψυχολόγος να εκπαιδεύει τους 

καθηγητές να υποστηρίζουν μαθητές κατά την απουσία του και να ασκούν 

συμβουλευτικό έργο σε μαθητές που κρίνουν ότι είναι ελαφριές περιπτώσεις. 
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Συμπληρώνουν ότι η κάθε ΕΔΕΑΥ πρέπει να φτιάξει μία αλυσίδα βοήθειας σε 

συνεργασία με κάποιους καθηγητές που μπορούν να συνεισφέρουν ή μία αλυσίδα 

προστασίας προσωπικών δεδομένων με μία ομάδα καθηγητών που μπορούν να 

λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο έργο της. Ο Σ4 είπε «Η ΕΔΕΑΥ πρέπει να φτιάξει 

μία αλυσίδα βοήθειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων δηλαδή να μεταδώσει 

αυτά που μπορεί να δώσει σε μία ομάδα ατόμων που είναι εχέμυθοι για να 

λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές κι όσο λείπει να εργάζονται με τα παιδιά που 

παρακολουθεί , μία αλυσίδα αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης μαζί του».  

στ. Οι καθηγητές θεωρούν ότι μόνο οι υπεύθυνοι καθηγητές της τάξης πρέπει να 

ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών από την ΕΔΕΑΥ και να μαθαίνουν όσα 

ατομικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την μαθησιακή πρόοδο ή την συμπεριφορά 

των μαθητών.   Ο Σ5 είπε «αφού δώσω το περιστατικό στον ψυχολόγο μετά δεν 

επικοινωνούμε μαζί του παρά μόνο αν υπάρχει κάτι που αφορά την διδασκαλία ή την 

συμπεριφορά του μαθητή στην τάξη». 

Από τις απαντήσεις των καθηγητών προκύπτει ότι το σύγχρονο γυμνάσιο είναι 

ένας χώρος που μπορεί να εξασφαλίσει εχεμύθεια και ασφάλεια στα προσωπικά 

δεδομένα των μαθητών και των οικογενειών τους. Κι ο ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ αφού 

εργάζεται ασφαλής μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα σε δικό του ιδιωτικό χώρο 

εντός σχολείου,  μπορεί να επιλέγει ποιες  πληροφορίες είναι χρήσιμες στους 

καθηγητές που διδάσκουν στο τμήμα του μαθητή και ποιες επιπλέον πληροφορίες  

για την συμπεριφορά και τις κοινωνικές σχέσεις του μαθητή θα ζητήσει από τους 

καθηγητές.  

 

7.Ποιες προϋποθέσεις πιστεύεις ότι πρέπει να ισχύουν στη διεπιστημονική 

συνεργασία εκπαιδευτικού με ψυχολόγο, ποιες προϋποθέσεις  ισχύουν για να έχουμε 

μία καλή διεπιστημονική συνεργασία ; 

 

Σε αυτήν την ερώτηση οι καθηγητές απάντησαν με ειλικρίνεια περιγράφοντας 

βασικές αρχές ή αξίες μιας καλής διαπροσωπικής συνεργασίας και αναφέρθηκαν  

στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στην αποδοχή, στον σεβασμό, στην ανάληψη ευθύνης, 

στην ισοτιμία και στην εχεμύθεια. Γενικά, εστίασαν στην αμοιβαιότητα της 

εκτίμησης  των δύο επαγγελματιών καθώς συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό  κι 

όρισαν τα όρια και τους όρους μίας καλής επαγγελματικής σχέσης. Πιο 

συγκεκριμένα: 
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α. Ο ψυχολόγος πρέπει να είναι ένα άτομο που μπορείς να εμπιστευτείς, ένα πρόσωπο 

που οι καθηγητές αποδέχονται ως επιστήμονα και ως άτομο, που τον σέβονται και 

έχουν θετικό συναίσθημα και ευγενή πρόθεση να συνεργαστούν μαζί του. Μάλιστα, 

θεωρούν ότι,  η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι αμοιβαία και η επικοινωνία εξαιρετική, 

καθώς, δεν θα υπάρχει περιβάλλον ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών 

ειδικοτήτων και θα είναι διακριτοί οι ρόλοι. Ο Σ1 είπε «Πρέπει να υπάρχει 

εμπιστοσύνη δηλαδή να μπορώ να βασιστώ στον άλλον κι να είναι αμοιβαία..δηλαδή 

να εμπιστευτώ τον ψυχολόγο ότι καλά κάνει ότι κάνει κι αυτός εμένα, να υπάρχει 

καλή χημεία στην σχέση μεταξύ μας,  γιατί διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα στην 

αλληλεπίδραση μας, κι ακόμη, τα διαφοροποιημένα καθήκοντα βοηθούν ώστε να μην 

κάνει ο ένας την εργασία του άλλου».  

β. Οι ψυχολόγοι και οι καθηγητές θα πρέπει να αποφεύγουν θέματα ιεραρχίας μεταξύ 

τους και να θεωρούνται ισότιμα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και στις 

διεπιστημονικές συνεδριάσεις να αποφασίζουν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία .  

γ. Η συνεργασία μεταξύ του ψυχολόγου και του καθηγητή θα είναι ασφαλής αν 

δημιουργηθεί  κλίμα  εχεμύθειας,  καθώς,  οι δύο επαγγελματίες  μοιράζονται 

μυστικά, τότε  η ροή της πληροφορίας  θα είναι αμφίδρομη και όχι μονόδρομη όπου  

οι καθηγητές δίνουν πληροφορίες και οι ψυχολόγοι  κρύβουν πληροφορίες.  

δ. Η διεπιστημονική ομάδα να λειτουργεί με βάση συγκεκριμένη νομοθεσία γνωστή 

και αποδεκτή από όλα τα μέλη και να υπάρχει ισχυρό κίνητρο στα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας να συμμετέχουν στην ομάδα π.χ. να έχουν καθήκοντα 

συνεργασίας που να συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό ή εργασιακό τους 

ωράριο.  Όταν συνεδριάζει η επιτροπή να διατηρεί βιβλίο πρακτικών των 

συνεδριάσεων, η ενημέρωση των μελών της διεπιστημονικής ομάδας να είναι 

τακτική,  για παράδειγμα,  μία φορά τον μήνα να γίνεται ενημέρωση της προόδου της 

παρέμβασης και να εξασφαλίζουν συνέχεια στη θεραπεία, ακόμη,  κι αν ένας άλλος 

ψυχολόγος αναλάβει τον μαθητή. Τέλος , τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας  να  

είναι καθημερινά στο σχολείο, ώστε να γνωρίζουν και να αποδέχονται από κοινού την 

σχολική κουλτούρα. Ο Σ3 είπε «ο μαθητής να επισκέπτεται το γραφείο του 

ψυχολόγου και να μην χρειάζεται γονική άδεια, ο ψυχολόγος να είναι κάθε μέρα στο 

σχολείο και να έχει χρόνο να ασχοληθεί με τα περιστατικά και να καταφέρει να  

ενσωματωθεί στην κουλτούρα του σχολείου».  
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ε. Οι καθηγητές  πιστεύουν ότι χρειάζεται να δώσουν χρόνο στον κάθε ψυχολόγο να 

προσαρμοστεί στο πλαίσιο και  να τους γνωρίσει  ως προσωπικότητες και ζήτησαν να 

υπάρχει  ένας ειδικός  χώρος  για τις ομαδικές συναντήσεις της ΕΔΕΑΥ. Ο Σ6 είπε 

«να υπάρχει χρόνος συνεργασίας καθηγητών και ψυχολόγων και πνεύμα 

συνεργασίας.. να υπάρχει αρκετός θεραπευτικός χρόνος για κάθε παραπομπή .. να 

υπάρχει αλληλοσεβασμός..και διακριτοί ρόλοι.. και θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη η 

νομοθεσία και ο ρόλος μας στην νομοθεσία».  Επιπλέον, το κάθε μέλος της 

διεπιστημονικής ομάδας να αποδέχεται τα λάθη και τις άστοχες κινήσεις του άλλου, 

αφού επιχειρούν δοκιμάζοντας νέες πρακτικές. Ακόμη, τα μέλη της διεπιστημονικής 

ομάδας να είναι καθημερινά στο σχολείο,  ώστε να γνωρίζουν και να αποδέχονται την 

σχολική κουλτούρα. Ο Σ2 είπε  «να υπάρχει η διάθεση να μοιράζεται ο καθένας 

πράγματα και να συνειδητοποιούμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα κι ότι ψάχνουμε να 

μάθουμε ότι δεν γνωρίζουμε ..και για τη σχέση εμπιστοσύνης να δοθεί χρόνος.. τα 

νέα πρόσωπα θα προσπαθήσουν πολύ για να χτίσουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης 

κι να είμαστε επιεικείς με τα λάθη και των δύο.».  

στ. Όσον αφορά την υλοποίηση της παρέμβασης οι καθηγητές επιθυμούν να 

συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό της παρέμβασης, θα ήθελαν να έχουν άποψη 

στην επιλογή των πρακτικών της διαχείρισης  της συμπεριφοράς του μαθητή στην 

τάξη, και τέλος, να γίνεται καταγραφή της θεραπευτικής πορείας του κάθε μαθητή 

και να τηρείται απόρρητο αρχείο στο σχολείο. Ο Σ4 επισημαίνει «Θα ήθελα μία 

ενημέρωση προσωπική για τα περιστατικά που παραπέμπω..και μία συμβουλή ή μία 

καθοδήγηση.. να μην περιμένω την απολογιστική έκθεση για να μάθω..και να 

μοιραστώ πληροφορίες , θέλω άμεση συνεργασία..αν συμβαίνει κάτι στα 

συναισθήματα του μαθητή ή περνάει κρίση η οικογένειά του». Ο Σ5 πρόσθεσε  

«Θέλεις να συμμετέχεις στην παρέμβαση, να έχεις άποψη τι ταιριάζει και τι δεν 

ταιριάζει στο μαθητή  κι η παρέμβαση να περιλαμβάνει κι προβλήματα και τεχνικές 

που χρειάζονται μέσα στην τάξη.. να υπάρχει κάτι σαν αρχείο όπου καταγράφονται 

όλα.. για να μπορώ να το διαβάσω αν χρειαστώ κάτι».  

 

8.Πώς φαντάζεσαι μία αποτελεσματική συνεργασία με τον ψυχολόγο της ΕΔΕΑΥ για 

την διαχείριση  ενός περιστατικού από αυτά που συναντάμε συχνά σε ένα σχολείο;  
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Ενώ η προηγούμενη ερώτηση αναζητούσε τις προϋποθέσεις της 

επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, εδώ μας απασχολεί η 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, δηλαδή  πως περιγράφουν 

οι καθηγητές  ένα μοντέλο  συνεργασίας, πως θεωρούν ότι είναι μία ιδανική 

συνεργασία στον χειρισμό ενός περιστατικού. Οι καθηγητές  προς αυτή την 

κατεύθυνση έβαλαν τις  ίδιες προϋποθέσεις  που ισχύουν  στην διεπιστημονική 

συνεργασία, αλλά πρόσθεσαν άλλους  παράγοντες  για να αναβαθμιστεί η ποιότητα 

της συνεργασίας και ο βαθμός  ικανοποίησης από την συνεργασία. Οι προσδοκίες 

των καθηγητών είναι οι εξής: 

 

α. Οι καθηγητές αναφέρουν ότι θα ήθελαν ενημέρωση για τα αίτια του προβλήματος 

και την πορεία της αποκατάστασης του περιστατικού που ανέλαβε η ΕΔΕΑΥ και  

τακτική πχ εβδομαδιαία συνεργασία με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τον σχεδιασμό της 

θεραπευτικής παρέμβασης του μαθητή ή την αναπροσαρμογή της,  σε περίπτωση που 

δεν φέρει αποτέλεσμα. Δηλαδή, η  ανατροφοδότηση  και η  πληροφόρηση για την 

πορεία του περιστατικού που παραπέμπουν να είναι συνεχής . Ο Σ1 είπε «από την 

στιγμή που κάνω παραπομπή ένα συγκεκριμένο μαθητή , θέλω ανατροφοδότηση από 

τα μέλη της ΕΔΕΑΥ για το τι πιστεύουν ότι συμβαίνει και τι μπορεί να βοηθήσει την 

αποκατάσταση του περιστατικού ,  να βρουν τι φταίει , ποιος φταίει,  τι λάθος 

κάνουμε και πως  μπορούμε να το αλλάξουμε ..να διαμορφώσουμε μαζί ένα πλαίσιο 

παρέμβασης και..ένα πλαίσιο συνεργασίας ..εγώ κάνω αυτό, εσύ εκείνο για να 

βοηθήσουμε καλύτερα..». Εδώ φαίνεται ότι  επιθυμούν καθοδήγηση για το πως να 

διαχειριστούν τον μαθητή στην τάξη ή στην αυλή, και γενικά, θέλουν να γνωρίζουν 

ποιος  είναι ο  θεραπευτικός  στόχος  και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα .  

β. Επιπλέον , οι καθηγητές θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει ευέλικτο πλάνο δράσης 

και ευέλικτα θεραπευτικά σχήματα που να αφήνουν περιθώριο αναπροσαρμογής, 

ώστε να έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι καθηγητές εστιάζουν στην 

επικοινωνία και ζητούν να είναι αμφίδρομη κατά την διαχείριση ενός δύσκολου 

περιστατικού. Ταυτόχρονα, ζητούν να υπάρχει ψυχολογική στήριξη του καθηγητή  

στην διαχείριση των συναισθημάτων του  π.χ. άγχος, φόβο ή θυμό. Ο Σ3 αναφέρει 

«θα πρέπει [ο ψυχολόγος] να είναι μόνιμο και σταθερό πρόσωπο στο σχολείο, να 

παρακολουθεί περιπτώσεις  συναισθηματικών διαταραχών και  παραβατικών  

συμπεριφορών με ευχέρεια.. επιμένω στη δημιουργία δεσμού εμπιστοσύνης και στη 

διατήρηση του πλαισίου εχεμύθειας.. τακτική  συνεργασία για να βοηθήσει όχι μόνο 
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τα παιδιά αλλά και τους καθηγητές αφού .. εγώ δεν έχω εκπαίδευση να διαχειρίζομαι 

μη τυπικές συμπεριφορές ή άλλες εφηβικές διαταραχές,  παρά μόνο να τις εντοπίζω.. 

να με βοηθήσει να εμπλέκομαι στην αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του μαθητή»  

γ. Στις απαντήσεις των καθηγητών υπάρχει διάχυτη η προσδοκία ο ψυχολόγος να 

είναι σταθερό πρόσωπο και να έχει εμπειρία στην διαχείριση δύσκολων 

περιστατικών. Θα ήθελαν οι ψυχολόγοι να εργάζονται μόνιμα στο σχολείο , να είναι 

κάθε μέρα στο σχολείο για να ενσωματωθούν στη σχολική κουλτούρα και να 

δημιουργήσουν  δεσμό εμπιστοσύνης με τους καθηγητές του σχολείου. Ο Σ2 θα 

ήθελε ο ψυχολόγος  « να είναι κάθε μέρα στο σχολείο , να έχει χρόνο να ασχοληθεί 

με τα περιστατικά , να μπορεί  να παρεμβαίνει στα περιστατικά που παρουσιάζονται 

στο σχολείο, όχι να επαναλαμβάνεται μία συμπεριφορά μαθητή στο σχολείο και 

αυτός να λείπει… να  είναι σταθερά σε κάποιο χώρο του σχολείου , ενσωματωμένος 

στην κουλτούρα του , να μπορεί ο μαθητής να επισκεφτεί το γραφείο του». Επειδή 

καθημερινά δημιουργούνται θέματα στα οποία ο καθηγητής ή  ο μαθητής  

χρειάζονται  ψυχολογική βοήθεια για να τα αντιμετωπίσουν θα ήθελαν να έχουν 

άμεση πρόσβαση στο γραφείο του ψυχολόγου, όταν προκύπτει ανάγκη. Οι 

εκπαιδευτικοί προτιμούν  ο μαθητής να αναζητά ψυχολογική υποστήριξη,  χωρίς να 

είναι  απαραίτητη η  γονεϊκή συναίνεση. 

δ. Οι καθηγητές θεωρούν ότι η αποτελεσματική συνεργασία απαιτεί τακτικές 

συναντήσεις για πλήρη καθοδήγηση και υποστήριξη του καθηγητή, κατά την 

υλοποίηση της παρέμβασης και χρειάζεται πλήρη καταγραφή της πορείας της 

θεραπευτικής παρέμβασης όπως και σαφή οριοθέτηση του ρόλου της  κάθε 

ειδικότητας στην παρέμβαση. Ο Σ4 προτείνει « θέλεις σαν καθηγητής  να 

συμμετέχεις και εσύ στην παρέμβαση, να έχεις άποψη τι ταιριάζει και τι δεν ταιριάζει 

σε αυτόν τον μαθητή .. θα ήθελα [ο ψυχολόγος] να μοιραζόταν μαζί μου και μία 

έκθεση για τον μαθητή μου..είτε γραπτή είτε προφορική για το τι ακριβώς συμβαίνει»  

ε. Η αποτελεσματική παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε  σαφή νομοθεσία για τη 

δομή και την λειτουργία της ΕΔΕΑΥ που ο καθένας να τη γνωρίζει και να την 

εφαρμόζει αβίαστα. Κατά την συνεργασία,  οι συνάδελφοι να έχουν ισοτιμία στην 

σχέση να μην καλλιεργούνται  ανταγωνισμοί ή  συγκρούσεις λόγω μη αποδοχής της 

ευθύνης του καθενός. Ο Σ5 περιγράφει την συνεργασία ως εξής  «καταρχήν 

συλλέγεις πληροφορίες για το μαθητή που χρειάζονται στην εισηγητική έκθεση και 

μετά δίνεις τις πληροφορίες στην ΕΔΕΑΥ ..μετά υπάρχει συνεργασία στην 

καταγραφή του περιστατικού και στον σχεδιασμό της παρέμβασης..καλύτερα να μην 
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υπάρχουν προβλήματα ενημέρωσης ή συνεργασίας ψυχολόγου και μαθητή ή γονέων 

ή καθηγητών». Ο Σ6 περιγράφει ότι τα μέλη της ΕΔΕΑΥ είναι υπεύθυνα για το έργο 

της ΕΔΕΑΥ  «όταν ήρθε στο σχολείο η ΕΔΕΑΥ μας ενημέρωσε για το έργο και το 

ρόλο της..στη συνέχεια  έπρεπε τα μέλη της ΕΔΕΑΥ να δίνουν πληροφορίες για το 

νομοθετικό πλαίσιο της ΕΔΕΑΥ..οι ίδιοι πιστεύω πρέπει να δίνουν πληροφορίες και 

κατευθύνσεις,  ποια είναι τα καθήκοντα τους , ποιος ο ρόλος τους, ποια περιστατικά 

θα αναλάβουν και πως θα μας καθοδηγήσουν, πότε θα βλέπουν τα παιδιά και πως 

λειτουργούν στην παρέμβαση» . 

  

 9.Πιστεύεις ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές απόψεις ή διαφορετικές ιδέες 

για τον τρόπο παρέμβασης στα προβλήματα των μαθητών από αυτές που έχουν οι 

ψυχολόγοι; 

 

Οι καθηγητές απάντησαν για το πως αντιλαμβάνονται την επιστημονική 

σχέση του ψυχολόγου με τον εκπαιδευτικό , αν το διαφορετικό επιστημονικό 

αντικείμενο και ο διαφορετικός επαγγελματικός ρόλος του καθενός,  αποτελεί 

εμπόδιο στην μεταξύ τους συνεργασία. Οι περισσότεροι καθηγητές πιστεύουν ότι οι 

ψυχολόγοι,  έχουν διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις για την ανάπτυξη του 

παιδιού και την μαθησιακή πρόοδο του. Οι καθηγητές αντιλαμβάνονται διαφορετικά 

τις μαθησιακές δυσκολίες ή τα προβλήματα συμπεριφοράς του μαθητή. Ιδιαίτερα οι 

καθηγητές με αρκετή προϋπηρεσία, για παράδειγμα άνω των τριάντα  ετών ,  έχουν 

τελείως διαφορετική άποψη για τις μαθησιακές δυσκολίες και για τον τρόπο που  

αποκαθίστανται τα προβλήματα συμπεριφοράς. Κάποιοι νέοι στον εκπαιδευτικό 

χώρο,  καθηγητές, θεωρούν ότι οι απόψεις τους συγκλίνουν με αυτές των  ψυχολόγων,  

καθώς γνωρίζουν τις σοβαρές  μαθησιακές  δυσκολίες και αρκετούς τρόπους 

διαχείρισης τους. Μάλιστα, πιστεύουν ότι αρκετοί παλιοί συνάδελφοι έχουν 

αναχρονιστικές ιδέες για την ανάπτυξη των παιδιών, την συμπεριφορά τους και τον 

τρόπο παρέμβασης,  στα προβλήματα  συμπεριφοράς ή την οριοθέτηση των μαθητών.  

 Στα δείγματα απαντήσεων φαίνεται η υποστήριξη της θέσης ότι οι ψυχολόγοι είναι 

διαφορετικοί και πόσο διαφορετικοί θεωρούν  ότι είναι οι συνάδελφοι τους : 

 

α. Οι ψυχολόγοι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις από τους καθηγητές για την 

ανάπτυξη του παιδιού, για την μαθησιακή του πρόοδο, για τις μαθησιακές δυσκολίες 

και για τα προβλήματα συμπεριφοράς, Μάλιστα,  πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο μέρος 
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της εκπαιδευτικής κοινότητας, έχει διαφορετικές απόψεις για την μάθηση και την 

ανάπτυξη του παιδιού. Ο Σ2 είπε ότι  « οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετικές απόψεις 

για τον τρόπο παρέμβασης του ψυχολόγου στα προβλήματα των μαθητών.. δηλαδή οι 

καθηγητές, όταν οριοθετούν ένα μαθητή θέτουν πιο αυστηρά όρια.. ενώ ο ψυχολόγος 

είναι πιο επιεικής μαζί τους, καθώς  θεωρεί, ότι πρέπει να σεβαστεί την ελευθερία , 

την ανωριμότητα ή την αδυναμία τους».  

β. Οι αντιλήψεις των νεώτερων εκπαιδευτικών συγκλίνουν με αυτές των ψυχολόγων 

ειδικά για σύγχρονα θέματα όπως οι μαθησιακές δυσκολίες. Οι νεώτεροι 

περιγράφουν θετική  στάση απέναντι στις θέσεις και τις προτάσεις του ψυχολόγου και 

συνήθως συμφωνούν με τις οδηγίες του και τις εφαρμόζουν. Οι παλαιότεροι έχουν 

αναχρονιστικές απόψεις για την μάθηση και την συμπεριφορά των παιδιών και είναι  

δύσκολο να αλλάξουν τις θέσεις ή τη στάση τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ψυχολόγου. Ο Σ1 αναφέρει ότι  «σίγουρα έχουν διαφορετικές απόψεις ή αντιλήψεις 

για την ανάπτυξη ή την μαθησιακή πρόοδο των μαθητών..αυτό έχει να κάνει με την 

ηλικία του εκπαιδευτικού ..δηλαδή όσο πιο μεγάλοι είναι ..τόσο πιο δύσκολο είναι να 

δεχθούν ότι υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία ή προβλήματα 

συμπεριφοράς..κι να δεχθούν προτάσεις από ένα νεώτερο συνάδελφο».  Οι διαφωνίες 

και οι συγκρούσεις σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποφεύγονται όπως αναφέρει ο Σ2 

«θα μπορούσε να γίνει και σύγκρουση αν ο ψυχολόγος θεωρεί ότι πρέπει να 

υιοθετήσεις την δική του άποψη και να αλλάξεις τους καθημερινούς χειρισμούς 

..αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε διαρκή επικοινωνία ..μόνο μία φορά την εβδομάδα 

και δεν γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον...υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν τις έχουν 

συναντήσει καθόλου τις κοπέλες». Οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί είναι πιο δύσκολο 

να συνεργαστούν με τον ψυχολόγο,  ειδικά οι άνδρες, είναι πιθανό να απορρίψουν τις 

προτάσεις της ή  να μη δεχθούν καθοδήγηση από μία νεώτερη γυναίκα. Ένας 

καθηγητής θεωρεί ότι η προκατάληψη ότι «είμαι άνδρας και ικανός να χειριστώ το 

πρόβλημα του μαθητή καλύτερα » απαξιώνει την συνεργασία με την ψυχολόγο,  που 

συνήθως είναι  γυναίκα.  

δ. Οι καθηγητές λόγω του παιδαγωγικού backround ή λόγω της  προσωπικότητας 

τους  ή λόγω της «παιδαγωγικής οπτικής»  έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την 

μάθηση ή την συμπεριφορά και τον τρόπο παρέμβασης στον μαθητή  από τους 

ψυχολόγους Οι ψυχολόγοι υπηρετούν την επιστήμη της συμπεριφοράς και των 

συναισθημάτων, και συνεπώς,  έχουν επιστημονικές απόψεις για τα προβλήματα 

συμπεριφοράς ή τις συναισθηματικές συγκρούσεις και για τον τρόπο που θα 
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αντιμετωπιστούν στο σχολείο,  καθώς  ο τρόπος παρέμβασης αποτελεί δική τους 

ευθύνη. Συνήθως, κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασης σέβονται τα ατομικά 

δικαιώματα των μαθητών για αυτονομία, τις αδυναμίες τους και τα βασικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους και δείχνουν πιο ευέλικτοι και λιγότερο 

αυστηροί στις πρακτικές που επιλέγουν. Επιπλέον , οι έμπειροι καθηγητές που 

διδάσκουν τουλάχιστον μία εικοσαετία στο γυμνάσιο, χωρίς καθοδήγηση από 

ψυχολόγο, έχουν αναπτύξει δικές τους πρακτικές διαχείρισης συμπεριφοράς και 

θεωρούν ότι αυτές οι πρακτικές είναι αποτελεσματικές στην επίλυση των 

προβλημάτων που εμφανίζονται στην τάξη. Κάποιες από αυτές τις πρακτικές 

οριοθέτησης της συμπεριφοράς είναι αναχρονιστικές π.χ. επανάληψη της τάξης σε 

μαθητή με παραβατική συμπεριφορά. Οι καθηγητές πιστεύουν ότι θα πρέπει να 

δοθούν ευκαιρίες στους  καθηγητές να επιμορφωθούν και να υιοθετήσουν πιο 

σύγχρονες αντιλήψεις για την διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Οι καθηγητές 

πιστεύουν ότι  οι ψυχολόγοι, συνήθως, ολοκληρώνουν αποτελεσματικά την διάγνωση 

των προβλημάτων και των θεραπευτικών αναγκών του μαθητή αλλά η ρύθμιση ή η 

διαχείριση  της συμπεριφοράς των μαθητών  στην τάξη είναι δύσκολη : στην τάξη ο 

εκπαιδευτικός είναι ουσιαστικά μόνος του και δυστυχώς πειραματίζεται. Οι 

εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τον Σ6 « βλέπουν το πρόβλημα από την παιδαγωγική 

οπτική ενώ οι ψυχολόγοι από την ψυχολογική πλευρά ή από την πλευρά της 

συμπεριφοράς και του συναισθήματος..ακούω την άποψη τους αφού αφορά την 

ψυχική υγεία των μαθητών..όμως, για να δεις τι θα κάνεις και πως θα αντιμετωπίσεις 

το πρόβλημα στην τάξη.. θα πρέπει  από τον ψυχολόγο να δίνονται  προτάσεις ή 

λύσεις πως να χειριστεί ο καθηγητής το πρόβλημα του παιδιού». Γενικά, οι μαθητές 

αντιμετωπίζονται με τιμωρίες και ποινές όπως η ωριαία ή η ημερήσια αποβολή ή η 

επανάληψη της τάξης και δεν υπάρχει ακόμη ένα σύγχρονο σύστημα οριοθέτησης 

που να ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τον αυτοέλεγχο του μαθητή, ώστε να 

περιορίζει τις συναισθηματικές του αντιδράσεις και κυρίως τον θυμό του, το άγχος 

του   και τους φόβους του.  

ε. Οι νεώτεροι καθηγητές πιστεύουν ότι οι οδηγίες των γνωματεύσεων του ΚΕΔΑΣΥ 

και των ψυχολόγων των ΕΔΕΑΥ απαιτούν σεβασμό στην προσωπικότητα του μαθητή 

και δεν συναινούν με παλιές σχολικές τιμωρίες. Μάλιστα,  πιστεύουν ότι οι 

ψυχολόγοι έχουν πιο ιδεαλιστικές ή πιο ρομαντικές απόψεις για την ανάπτυξη των 

μαθητών και τους τρόπους συμμόρφωσης τους, στους ομαδικούς κανόνες. Ο Σ3 

αναφέρει «έχουν διαφορετικές απόψεις οι ψυχολόγοι γιατί το βλέπουν πιο 
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ιδεαλιστικά, πιο ρομαντικά, από άλλη οπτική γωνία όχι από την πλευρά της 

ενηλικίωσης και την κοινωνικής ένταξης του μαθητή ή της αυτονόμησης του..π.χ. 

βλέπω ένα παιδί που δεν μπορεί να πειθαρχήσει σε κανόνες ή σε όρια , που 

μαθησιακά είναι αδύναμος κι η οικογένεια δεν το υποστηρίζει όπως πρέπει ..κι στη 

συμπεριφορά του είναι πίσω , θέλει καθοδήγηση από μένα ..για να τα καταφέρει 

μαθησιακά και να εξελιχθεί». Με άλλα λόγια οι ψυχολόγοι όταν προσεγγίζουν ένα 

μαθητή ενδιαφέρονται κυρίως για τα συναισθήματα και την συμπεριφορά  και δεν 

συνυπολογίζουν τις συνέπειες που έχουν όλα αυτά στην μαθησιακή πορεία του 

μαθητή, και γενικά, στην εκπαιδευτική του επιτυχία στο γυμνάσιο. Επιπλέον ο Σ3 

προσθέτει «εγώ το βλέπω από την μαθησιακή ή εκπαιδευτική πλευρά γιατί είμαι 

καθηγήτρια δεν είμαι ψυχολόγος .. ο ψυχολόγος αν βλέπει μόνο γενικά και δεν βλέπει 

τις συνέπειες του συναισθήματος και της συμπεριφοράς μέσα στην τάξη τότε έχουμε 

χάσμα» 

στ. Οι πιο πολλοί καθηγητές δεν έχουν εμπειρία επικοινωνίας και συνεργασίας με 

ψυχολόγους για μαθησιακά ή συμπεριφορικά θέματα για να έχει διαμορφωθεί μία 

κοινή γλώσσα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και ψυχολόγων, 

ώστε οι δύο ειδικότητες να  αποκτήσουν  κοινή αντίληψη των μαθησιακών 

προβλημάτων. Σύμφωνα με τον Σ4  «η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έρχεται σε 

επαφή και δεν έχουν εμπειρία συνεργασίας με ψυχολόγους,  ώστε να διαμορφώσουν 

μία γλώσσα επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης ..κάθε καθηγητής είναι ξεχωριστός 

..δεν μπορώ να γενικεύσω για όλους τους καθηγητές.. παρατηρώ διαφορές στην 

προσέγγιση π.χ. το ενδιαφέρον που δείχνουν για τα μαθήματα..ή την συμμετοχή του 

μαθητή στη σχολική ζωή.. λόγω του διαφορετικού backround  του καθενός, λόγω 

προσωπικότητας, ίσως διαφέρουν οι απόψεις τους.» . Ο Σ5 προσθέτει «υπάρχουν 

διαφορές ..ακόμη και δύο εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετική προσέγγιση για τη 

διδασκαλία.. σίγουρα η διαμόρφωση κοινής γλώσσας ..αποτελεί προϊόν επικοινωνίας 

και συνεργασίας κι δεν προκύπτει από μόνη της».  

Συνοψίζοντας , η αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών 

στην τάξη από τον καθηγητή είναι συνέπεια της καλής επικοινωνίας και συνεργασίας 

των δύο ειδικοτήτων και της ευελιξίας που θα δείξουν στις ανταλλαγές τους. 

Συγκεκριμένα, αν οι καθηγητές και οι ψυχολόγοι προσεγγίσουν τον μαθητή σαν 

ολότητα δηλαδή σαν ενιαίο βιολογικό και ψυχικό σύστημα, τότε είναι πιο εύκολο να 

συγκλίνουν οι απόψεις τους με τις  επιλογές ή οι αποφάσεις τους.  
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10. Καταρχήν έχεις καταλάβει ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο των ομάδων 

ΕΔΕΑΥ; Αν ασκήσεις κριτική στο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των 

ομάδων  ΕΔΕΑΥ, όπως τις έχει δει να λειτουργούν στο γυμνάσιο θεωρείς ότι θα 

έκανες αλλαγές στον θεσμό των ΕΔΕΑΥ και στο ρόλο του ψυχολόγου στο γυμνάσιο;  

 

Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5 Σ6 

Δεν το 

γνωρίζω 

Δεν το 

γνωρίζω 

Δεν το 

γνωρίζω 

Δεν το 

γνωρίζω 

Δεν το 

γνωρίζω 

Δεν το 

Γνωρίζω 

 

 

Σε αυτή την ερώτηση οι καθηγητές καλούνται να απαντήσουν αν γνωρίζουν 

ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ και να ασκήσουν κριτική 

στον τρόπο που εργάζεται ο ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ στο γυμνάσιο. Παρατηρούμε ότι  

οι καθηγητές δεν γνωρίζουν ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο της δομής και της 

λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ αλλά από την εμπειρία της συνεργασίας τους με την 

ψυχολόγο των ΕΔΕΑΥ ασκούν κριτική εκφράζοντας τις προσδοκίες τους και τις 

αντιλήψεις τους για τον ρόλο του ψυχολόγου στο σχολείο τους. Αυτό που προκαλεί 

έκπληξη είναι ότι  η σχολική εκπαιδευτική κοινότητα είναι έτοιμη να δεχθεί τον  ρόλο 

και την δράση του ψυχολόγου μόνιμα και σταθερά στο σχολείο και περιγράφουν 

αρκετά παραστατικά πως προσδοκούν αυτό το ρόλο. Από την επεξεργασία των 

απαντήσεων φαίνεται,  πως ο ψυχολόγος θεωρείται απαραίτητος στο χώρο του 

σχολείου και ζητούν να είναι απόλυτα ενσωματωμένος  στην σχολική κοινότητα, να 

νιώθει αποδοχή και  σεβασμό από όλους : εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

Μάλιστα, θα ήθελαν να έχει πιο ενεργό ρόλο στην διοργάνωση σχολικών 

προγραμμάτων αγωγής υγείας σε συνεργασία με τους καθηγητές  και να λειτουργεί 

σε επίπεδο πρόληψης της ψυχικής υγείας  μαθητών και καθηγητών. Με βάση τις 

απαντήσεις των καθηγητών διαμορφώθηκαν οι παρακάτω προτάσεις  για τον ρόλο 

του ψυχολόγου: 

α. Οι καθηγητές θα ήθελαν  ο ψυχολόγος των ΕΔΕΑΥ να ανήκει οργανικά και 

λειτουργικά στο χώρο του σχολείου , να είναι ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότητας 

και να εργάζεται καθημερινά στο γυμνάσιο όπως και οι συνάδελφοι του καθηγητές. 

Έτσι, θα έχει τον χρόνο, να διαχειριστεί μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών και θα 
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προσαρμοστεί πιο εύκολα στην σχολική κουλτούρα. Ο ψυχολόγος πρέπει να είναι ένα 

πρόσωπο  αποδεκτό από την σχολική κοινότητα. Ακόμη, λόγω της μόνιμης 

παρουσίας του, στο χώρο του σχολείου,  θα είναι εξοικειωμένος ή εξοικειωμένη με 

την σχολική πραγματικότητα και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου σχολικού 

πληθυσμού. Καθώς, θα γνωρίζει καλά τους καθηγητές και τους μαθητές θα μπορεί 

εύκολα να δημιουργεί δεσμό εμπιστοσύνης και να συνεργάζεται μαζί τους προς την 

κατεύθυνση της πρόληψης ή της θεραπείας της ψυχικής υγείας των μαθητών του 

γυμνασίου. Ο ψυχολόγος οφείλει να έχει διεπιστημονική συνεργασία με τους 

καθηγητές του σχολείου και ενεργό ρόλο στην υλοποίηση ενδοσχολικών 

προγραμμάτων αγωγής υγείας για τον μαθητικό πληθυσμό. Μέσα από την τακτική 

επικοινωνία και συνεργασία με τους καθηγητές θα ενισχύσει την προσαρμογή του και 

την λειτουργική και επαγγελματική του ένταξη στο σχολικό σύστημα. Συγκεκριμένα 

ο Σ1 είπε «θα ήθελα πρώτα από όλα ένα σταθερό πρόσωπο που να έχει προσαρμοστεί 

στο σχολικό περιβάλλον, να την/τον αποδέχονται οι καθηγητές, οι γονείς και τα 

παιδιά, να την/τον υπολογίζουν, να έχει χτίσει δεσμούς εμπιστοσύνης με μικρούς και 

μεγάλους..να έρχεται καθημερινά ..να μπορεί να αναλάβει περισσότερες 

περιπτώσεις..και να οργανώνει συνεκτικές παρεμβάσεις.. ακόμη, από την ΕΔΕΑΥ 

περίμενα να αναλαμβάνουμε από κοινού προγράμματα μαζί σαν διεπιστημονική 

συνεργασία και ανάληψη ενεργού ρόλου στην σχολική ζωή ή στις σχολικές 

δραστηριότητες» .  

 β. Ο ψυχολόγος θα πρέπει να έχει ένα ιδιωτικό χώρο, προστατευμένο από τα 

αδιάκριτα βλέμματα, τον οποίο να χρησιμοποιεί ως γραφείο του, ώστε να 

εξασφαλίζει το απόρρητο των παρεμβάσεων του και να μπορεί να εργάζεται μόνος 

του,  ώστε να εξασφαλίσει εχεμύθεια . «θα ήθελα να μην υπάρχει φάκελος τι κάνει ο 

κάθε μαθητής , να είναι στο γραφείο του ψυχολόγου,  να υποστηρίζεται και να μην το 

ξέρει κανείς  και να μην το μαθαίνει ούτε η μαμά του..» Σ4. Ακόμη, οι μαθητές 

καλύτερα να έχουν το δικαίωμα να πλησιάσουν τον ψυχολόγο και να ζητήσουν 

ψυχολογική βοήθεια χωρίς την μεσολάβηση των γονέων ή  των καθηγητών. 

Διαφορετικά,  οι γονείς να υπογράφουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μία 

υπεύθυνη δήλωση, ότι επιθυμούν ο ψυχολόγος του σχολείου να παρέχει στο παιδί 

τους ψυχολογική στήριξη ή συμβουλευτική, όταν τη χρειάζεται και ο ψυχολόγος να 

τους ενημερώνει όταν κρίνει απαραίτητο για την υγεία ή την ασφάλεια του παιδιού 

τους, 
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γ. Η καθημερινή παρουσία του ψυχολόγου στο χώρο του γυμνασίου θα ενίσχυε το 

κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοαποδοχής  μεταξύ καθηγητών και ψυχολόγων . Η 

βελτίωση της ποιότητας στην σχέση ψυχολόγου και καθηγητή θα αμβλύνει το χάσμα 

επικοινωνίας , αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης, ώστε οι παρεμβάσεις που 

σχεδιάζονται από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ, να 

εφαρμόζονται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Σ3 προτείνει «θα 

ζητούσα να διαμορφώνεται μία κοινή  γραμμή στο τρίγωνο παιδί –σχολείο –

οικογένεια κι να υπάρχει διεπιστημονική συνεργασία η οποία να είναι συστηματική 

σε αυτή τη γραμμή ..» . Οι καθηγητές θεωρούν ότι η κοινωνία και κυρίως η 

οικογένεια που έχει έφηβο μαθητή χρειάζεται ένα δημόσιο  οργανισμό ή σύστημα 

προστασίας της ψυχικής υγείας που να διαθέτει ψυχολογικές, διαγνωστικές και 

θεραπευτικές υπηρεσίες και άμεση συνεργασία με παιδοψυχίατρο. Ειπώθηκε ότι η 

κοινωνία έχει ανάγκη από μία οργάνωση που να προστατεύει και να υποστηρίζει την 

οικογένεια που έχει προβλήματα π.χ. μία ΜΚΟ θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. 

Μία τέτοια οργάνωση θα μπορούσε να διαθέτει υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων 

παιδιών ή εφήβων που μεγαλώνουν σε προβληματικές οικογένειες ή σε 

προβληματικό περιβάλλον. Ακόμη, για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων  

ενδοοικογενειακής  βίας,  θα πρέπει,  εκτός από την παροχή υπηρεσιών να αλλάξει 

και η νομοθεσία προστασίας του ανήλικου μαθητή, γιατί έτσι όπως είναι,  αυτή την 

στιγμή η νομοθεσία δεν έχει ευελιξία να υποστηρίξει την οικογένεια, την 

κακοποιημένη μητέρα ή το παραμελημένο παιδί. Ο Σ2 ανέφερε «Να μπορούσε η 

νομοθεσία να δώσει το δικαίωμα στο μαθητή να ζητήσει προσωπική βοήθεια από την 

ψυχολόγο ή την κοινωνική λειτουργό , να ενημερώνουμε το γονέα μόνο τηλεφωνικά , 

να μην χρειάζεται να έρθει στο σχολείο να υπογράψει για την παρέμβαση στο παιδί 

του ..όπως ενημερώνω εγώ τηλεφωνικά τον γονιό για την σχολική του επίδοση ή για 

την συμπεριφορά του μαθητή..να μη χρειάζεται όλη η γραφειοκρατία».  

δ. Σύμφωνα με τους καθηγητές η ομάδα της ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να έχει λιγότερα 

γραφειοκρατικά καθήκοντα και να δοθεί περισσότερος χρόνος στην διάγνωση και την 

θεραπεία των μαθητών, γιατί θεωρούν την έκδοση εγγράφων άσκοπη εργασία και 

επιβαρυντική  για το διαγνωστικό και υποστηρικτικό έργο του ψυχολόγου. Είπαν  «να 

καταργηθεί η άσκοπη γραφειοκρατία γιατί αυτή η χαρτούρα ..είναι άσκοπη και 

επιβαρυντική .. να υπάρχει η καταγραφή των πεπραγμένων ή σημειώσεις ή 

παρατηρήσεις ή υποδείξεις.. να υπάρχει πιο σαφή δομή και οργάνωση στην 

λειτουργία των ΕΔΕΑΥ..να έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με τα περιστατικά» Σ4.  
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ε. Η ενίσχυση της σχέσης επικοινωνίας και συνεργασίας του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ 

με τους καθηγητές αποτελεί στόχο για τους καθηγητές γι αυτό, θεωρούν ότι,  ένα από 

τα καθήκοντα του ψυχολόγου θα πρέπει να είναι η διαρκή ενημέρωση και ανταλλαγή 

πληροφοριών με τους υπεύθυνους καθηγητές της τάξης του μαθητή. Ακόμη, οι 

καθηγητές ζητούν να δοθούν κίνητρα για την διαρκή επικοινωνία και συνεργασία 

(π.χ. ώρες εργασίας ) και να υπάρχει  χρόνος  και  χώρος  για την υλοποίηση 

πρωτοβουλιών ή προγραμμάτων. Ο Σ2 ανέφερε ότι  «Αν η παρουσία του ήταν 

καθημερινή, αυτό θα βοηθούσε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης , ένα 

περιβάλλον εχεμύθειας, να κατανοήσουν οι καθηγητές και ο ψυχολόγος τους 

διακριτούς ρόλους, γιατί τόσα χρόνια που δεν υπήρχε ψυχολόγος εμείς κάναμε αυτή 

τη δουλειά, ως ερασιτέχνες βέβαια αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά..». Ο 

τρόπος που λειτουργεί η ΕΔΕΑΥ στο σχολείο ματαιώνει τις προσδοκίες των 

καθηγητών για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών στην τάξη, ενώ 

αν ο ψυχολόγος είναι κάθε μέρα στο σχολείο,  οι καθηγητές θα δέχονται άμεσα 

οδηγίες σε ότι πρόβλημα έχουν στην τάξη τους. Ο Σ3 προτείνει «θα τοποθετούσα στις 

ΕΔΕΑΥ μόνιμο προσωπικό να δεσμεύεται καθημερινά για τις ευθύνες που 

αναλαμβάνει ..κι θα έδινα συγκεκριμένο χώρο στο σχολείο να λειτουργούν. Ακόμη,  

θα έβαζα την υποχρέωση της διαρκούς  ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών με 

τους υπεύθυνους καθηγητές των μαθητών που παραπέμπονται».  

στ. Η ΕΔΕΑΥ είναι πενταμελής ομάδα υποστήριξης που αποτελείται από τον 

ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό, δύο καθηγητές και τον διευθυντή κι αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχουν τα θεμέλια για την διεπιστημονική συνεργασία . «Η ΕΔΕΑΥ  

έχει πενταμελή σύνθεση .. για την  αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού, η τρίμηνη 

παρέμβαση που προτείνει η νομοθεσία είναι επαρκής και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο 

να μπαίνουν μέσα στην τάξη και να παρατηρούν την συμπεριφορά του παιδιού .. να 

υπάρχει στη νομοθεσία η παρατήρηση εντός και εκτός τάξης πριν καταλήξουν στα 

συμπεράσματα τους» Σ5. Επισημάνθηκε ότι η ΕΔΕΑΥ στα περισσότερα σχολεία δεν 

έχει ιδιωτικό χώρο να εργαστεί καθημερινά με εβδομαδιαίες τακτικές συναντήσεις 

για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων. Ο Σ2 ανέφερε ότι  «..έτσι όπως λειτουργεί ο θεσμός 

των ΕΔΕΑΥ κι οι καθηγητές ματαιώνονται γιατί δεν βλέπουν ολοκληρωμένη 

παρέμβαση κι τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ματαιώνονται,  καθώς,  υπό αυτές τις συνθήκες 

δεν μπορούν να εργαστούν» . Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ να κάνουν συχνά επιμορφώσεις 

και εξειδικεύσεις σε θέματα διάγνωσης και θεραπείας,  ώστε να προσεγγίζουν με 

ευελιξία τα συναισθήματα και την συμπεριφορά των μαθητών. Ο Σ4 θεωρεί ότι οι 
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ψυχολόγοι πρέπει  «να αξιοποιούν τις γνώσεις, να δέχονται επιμορφώσεις,  ώστε οι 

παρεμβάσεις να είναι εύστοχες και αποτελεσματικές και να δέχονται συνεχώς 

εποπτεία από έμπειρα  στελέχη στο χώρο της σχολικής  υποστήριξης». Οι  ψυχολόγοι 

πρέπει να εφαρμόζουν σύντομες θεραπείες ή να επιλέγουν ομαδικές παρεμβάσεις για 

να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές ταυτόχρονα. Ακόμη, η τρίμηνη διάρκεια 

της βραχυπρόθεσμης παρέμβασης της ΕΔΕΑΥ για την αποκατάσταση του 

ψυχοκοινωνικού προβλήματος του μαθητή είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τους 

καθηγητές. Τέλος,  οι καθηγητές ζήτησαν από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ να δίνουν σαφείς 

οδηγίες ,  οι οποίες να εφαρμόζονται  εύκολα  γιατί δεν έχουν κάποια εξειδίκευση 

στην θεραπεία συμπεριφοράς. Επιπλέον, ο διευθυντής ως πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ να 

έχει άμεση εβδομαδιαία ενημέρωση για τις συνεδρίες των μαθητών και να γνωρίζει 

τον τρόπο με τον οποίο ιεραρχούνται οι ανάγκες των μαθητών. Ακόμη, σε 

συνεργασία με τον διευθυντή, το χρονοδιάγραμμα των ραντεβού της ψυχολόγου να 

αναρτάται κάπου για να υπάρχει καταγραφή ποιοι μαθητές είχαν συνεδρίες και πόσες 

φορές συνάντησαν την ψυχολόγο συνολικά. «Θα ήθελα να κάνω προτάσεις στη 

διαδικασία της οργάνωσης της παρέμβασης για το μαθητή.. να γίνεται ανίχνευση 

μέσα στην τάξη και μετά να ενημερώνουν τον διευθυντή.. η ομάδα να κινητοποιείται 

αν το ζητήσει ο γονέας τηλεφωνικά.. κι ακόμη, αν έρθει ένα μαθητής στο σχολείο με 

διάγνωση από τον ψυχίατρο ή από το ΚΕΣΥ τότε αναγκαστικά να τον παραπέμπουμε 

στην ομάδα της ΕΔΕΑΥ.. εγώ σαν διευθυντής θα ήθελα να έχω ενημέρωση ποια 

περιστατικά θα δουν, πότε θα τα δουν και γιατί τους έδωσαν προτεραιότητα, να 

γνωρίζω το χρονοδιάγραμμα των ραντεβού .. να υπήρχε ένα πρωτόκολλο 

καθηκόντων ..πιστεύω όταν σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις τους θα πρέπει να 

συζητήσουν μαζί μας ..να δίνουν καλύτερη ενημέρωση κι άξονες παρέμβασης για το 

περιστατικό που παρακολουθούν» Σ6.  Τέλος, η παρατήρηση εντός και εκτός τάξης 

ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών του ψυχολόγου θεωρούν ότι βοηθάει στην ορθή 

διάγνωση και θεραπεία του κάθε μαθητή, 

ζ. Οι καθηγητές θεωρούν ότι ο θεσμός της ΕΔΕΑΥ πρέπει να έχει σταθερή 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και να δοθεί έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση σε κάθε σχολείο για την αγορά εξοπλισμού γραφείου και θεραπευτικού ή 

διαγνωστικού υλικού. Ακόμη, οι ψυχολόγοι ή οι κοινωνικοί λειτουργοί που 

εργάζονται στην ΕΔΕΑΥ να μπορούν να πληρώνονται μέχρι είκοσι ώρες υπερωρία 

αν  επιθυμούν να εργαστούν απογευματινές ώρες,   ώστε να μπορούν να 

υποστηρίξουν περισσότερα περιστατικά και τις οικογένειες τους, 
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η. Η συμβουλευτική καθηγητών να είναι ένα πρωταρχικό καθήκον της ομάδας 

ΕΔΕΑΥ π.χ. η επιμόρφωση των καθηγητών σε πρακτικά θέματα όπως η θεραπεία 

συμπεριφοράς  ή η τροποποίηση συμπεριφοράς. Ακόμη, οι ψυχολόγοι να 

χρησιμοποιούν ένα ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνουν οι καθηγητές όπου θα 

εξηγούν γιατί έχουν παραπέμψει τον μαθητή και τι προσδοκίες έχουν από την ομάδα 

της ΕΔΕΑΥ για την εξέλιξη του. Κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασης οι ψυχολόγοι 

να διατηρούν μία σύντομη καταγραφή με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή, τα 

τηλέφωνα επικοινωνίας με καθηγητές και γονείς και τα προβλήματα που παρουσιάζει 

ο μαθητής  όπως και τις προτάσεις  τους  για παρέμβαση και θεραπεία.  

 

11. Θεωρείς ότι οι ψυχολόγοι είναι ουσιαστικά αποδεκτοί από τη σχολική κοινότητα,  

τη διοίκηση του σχολείου και το σύλλογο των εκπαιδευτικών; Εσύ θεωρείς ότι 

νιώθουν άνετα κατά την άσκηση του ρόλους τους ;  

 

Με αυτή την ερώτηση η ερευνήτρια ενδιαφέρεται για την συναισθηματική 

κατάσταση των ψυχολόγων,  όπως την αντιλαμβάνονται  οι καθηγητές από την 

πλευρά τους . Ουσιαστικά, ζητάει από τους καθηγητές «εν-συναίσθηση» δηλαδή να 

μετρήσουν, να αναγνωρίσουν και να καταγράψουν το συναίσθημα του αναπληρωτή 

ψυχολόγου που εργάζεται στο γυμνάσιο όπου εργάζονται κι οι ίδιοι. Ο στόχος της 

ερώτησης είναι να συνειδητοποιήσουν οι καθηγητές ότι  η  καθημερινή  εναλλαγή 

σχολικών πλαισίων και η ανάγκη προσαρμογής σε κάθε ένα από αυτά, αποτελεί μία 

εργώδη δραστηριότητα που απαιτεί υψηλή αυτοπεποίθηση, αυστηρό επαγγελματισμό 

και αναπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες. Είναι, όμως, κατανοητή από τους 

συναδέλφους των ψυχολόγων η προσπάθεια που κάνουν καθημερινά εξαιτίας του 

εργασιακού τους ρόλου; Αντιλαμβάνονται  πως  νιώθουν,  τι  ψυχολογική πίεση  

βιώνουν οι αναπληρωτές , όταν το ημερήσιο  πρόγραμμα συνεδριών, τους  

απομακρύνει ή τους απομονώνει από τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς; 

Κατανοούν την ιδιαιτερότητα της  εργασιακής θέσης  και της άσκησης αυτού του 

διαγνωστικού και θεραπευτικού ρόλου; Μπορούν «να μπουν στα παπούτσια του 

ψυχολόγου»  την ώρα που προσπαθεί από την θέση του να τους βοηθήσει με ότι μέσο 

διαθέτει; 

 Ήταν ξεκάθαρο από τις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι οι καθηγητές βιώνουν 

την ιδιαιτερότητα του ρόλου του ψυχολόγου και την ανάγκη συνεργασίας μαζί του 

και έχουν προσδοκίες ότι η συνεργασία αυτή θα επεκταθεί και σε άλλα καθήκοντα 
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στο μέλλον. Σε γενικές γραμμές, οι καθηγητές περιμένουν τους ψυχολόγους για να 

βοηθήσουν όσο μπορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, και γενικά,  όπως 

ειπώθηκε επιθυμούν να εργάζονται οι ψυχολόγοι στο σχολικό πλαίσιο. Πιστεύουν 

πως υπάρχει σεβασμός στο έργο που επιτελεί ο ψυχολόγος στο σχολείο, ακόμη και αν 

το έργο του δεν επαρκεί λόγω κακών εργασιακών συνθηκών (περιορισμένο ωρολόγιο 

πρόγραμμα σε κάθε σχολείο, αδυναμία να εργαστεί σε ιδιωτικό χώρο, δυσκολία στην 

ιεράρχηση και οργάνωση των συνεδριών των περιστατικών και μη ρεαλιστικές 

απαιτήσεις από τους συναδέλφους  εκπαιδευτικούς). Γενικά,  περιγράφουν πως ο 

ψυχολόγος είναι απαραίτητος και διευκολύνει την ομαλή λειτουργία του σχολείου, 

ότι οι καθηγητές σέβονται τις οδηγίες του και δεν εκφράζουν έντονα την διαφωνία 

τους. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι λόγω της απειρίας του νεαρού ψυχολόγου και της 

πολυπλοκότητας των περιστατικών, συχνά πειραματίζεται ή ρισκάρει. Αυτό επιτείνει 

το εργασιακό του άγχος και το βαθμό έκθεσης του στους καθηγητές του σχολείου. 

Παρά τους πειραματισμούς και τα λάθη που οφείλονται στην απειρία και τις μη 

ρεαλιστικές προσδοκίες, οι καθηγητές εκφράζουν την συμπαράστασή τους στο έργο 

του ψυχολόγου και στην προσπάθεια που καταβάλλει. Αυτό συμβαίνει,  στα πλαίσια 

της   «εργασιακής αλληλεγγύης» που υπάρχει ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής 

επαγγελματικής ταυτότητας, που συνεργάζονται  στον ίδιο σχολικό χώρο.  Από την 

επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν τα εξής ερευνητικά δεδομένα: 

α. Ο ρόλος του ψυχολόγου περιγράφεται απαραίτητος   λόγω της προσφοράς του 

στην ομαλή λειτουργία του σχολείου,  καθώς οι καθηγητές σέβονται τις απόψεις του 

και τις εφαρμόζουν στο μέτρο που μπορούν. Αποδέχονται το ρόλο του ψυχολόγου 

στο σχολείο,  παρόλο που διαφωνούν  ξεκάθαρα με το πλαίσιο και την λειτουργία της 

ΕΔΕΑΥ ως θεσμού. «Και με τα σοβαρά περιστατικά δεν προλαβαίνουν να 

ασχοληθούν.. οι συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την αποτελεσματική παρέμβαση στα 

σοβαρά περιστατικά…  η δουλειά τους είναι αποσπασματική,  το αφήνουν μετά 

φεύγουν μετά το ξαναπιάνουν. Ουσιαστικά,  δεν μπορούν να έχουν μια συνεχή 

υποστήριξη στο περιστατικό, στο τέλος, το παιδί την ψάχνει κι δεν την βρίσκει» Σ2.  

β.  Η συνεργασία του ψυχολόγου με τον διευθυντή του γυμνασίου και τους καθηγητές 

είναι αναμενόμενη σε κάθε σχολείο,  καθώς ο ρόλος του  είναι η οργάνωση και 

υλοποίηση παρεμβάσεων στα προβλήματα που παρουσιάζουν οι μαθητές του 

σχολείου.  Οι ψυχολόγοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν ταυτόχρονα σε πέντε 

σχολεία, όπου  παρουσιάζονται κάθε εβδομάδα, και γι αυτό η φάση προσαρμογής 

κρατάει το ελάχιστο δύο ή τρεις μήνες. Ο ρόλος του διευθυντή είναι καθοριστικός 
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στην αποδοχή και το σεβασμό που θα νιώσει ο ψυχολόγος,  γιατί μπορεί η διοίκηση 

του σχολείου να υποστηρίξει την παρουσία του, ως πρόσωπο ευθύνης που πρέπει 

όλοι να γνωρίζουν και  να σέβονται. «Υποθέτω ότι  [οι ψυχολόγοι] νιώθουν 

άνετα..είναι σημαντική κι η στάση κι ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας 

στη σχέση των ψυχολόγων με την ομάδα των καθηγητών..απαιτεί από την 

πλειοψηφία να τους σέβονται κι να εφαρμόζουν ότι λένε.. πως τους 

παρουσιάζει..στην ομάδα..ή στον κάθε καθηγητή μεμονωμένα..πως διευθετεί 

προβλήματα που προκύπτουν κατά την ένταξή κι την συνεργασία μαζί τους» Σ1.  

γ. Η δυσπιστία προς το πρόσωπό του από μερίδα καθηγητών σε κάθε σχολείο είναι 

επίσης αναμενόμενη, καθώς δεν αναγνωρίζουν όλοι την αξία της ψυχολογίας ως 

εφαρμοσμένης επιστήμης προσφοράς προς τον άνθρωπο. Μάλιστα, κάποιοι θα 

θεωρήσουν ότι οι οδηγίες που δίνει δεν είναι αποτελεσματικές και δεν επιλύουν 

ουσιαστικά τα έντονα προβλήματα κάποιων μαθητών. Όλοι οι καθηγητές συμφωνούν 

ότι οι πέντε ώρες κάθε εβδομάδα δεν επιτρέπουν στον ψυχολόγο να κατανοήσει 

πλήρως το σχολικό πλαίσιο, την σχολική κουλτούρα και να συμμετέχει στον σύλλογο 

των καθηγητών, ώστε να νοιώσει ισότιμο μέλος του συλλόγου του γυμνασίου. «οι 

ίδιοι δεν  νιώθουν άνετα κατά την ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο καθότι έχουν να 

επισκεφτούν πέντε διαφορετικά σχολεία. Συνεπώς επιχειρούν κάθε χρόνο πέντε 

διαφορετικές προσαρμογές. Δεν  μπορούν να κατανοήσουν το σχολικό κλίμα και την 

σχολική κουλτούρα και  αυτό θέτει εμπόδια στη διεπιστημονική συνεργασία. Ναι 

πιστεύω ότι  είναι πρόβλημα οι πέντε προσαρμογές κάθε εβδομάδα. Έτσι που 

λειτουργεί ο θεσμός πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθεροποιήσουν 

την δράση τους εύκολα και δυσκολεύονται να κατανοήσουν την σχολική κουλτούρα, 

να νιώσουν αρεστοί και αποδεκτοί στο σχολικό περιβάλλον.» Σ6. Επομένως, δεν 

υπάρχει πλήρης αποδοχή των μελών της ΕΔΕΑΥ και η ένταξή τους στην σχολική 

ζωή είναι περιστασιακή, καθώς κάποιοι τους περιγράφουν ως εξωτερικούς 

συνεργάτες, «κομήτες» ή «περιστέρια»  που πετούν από το ένα σχολείο στο άλλο. 

«Οι ψυχολόγοι  δεν προλαβαίνουν να δημιουργήσουν δεσμό εμπιστοσύνης ή καλό 

επίπεδο συνεργασίας ή ανταλλαγής  τηλεφώνων με συναδέλφους εκπαιδευτικούς  ή 

να βγουν  μαζί αν π.χ. έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία.  Όχι σε γενικές γραμμές , δεν 

δημιουργείται τέτοια προσωπική σχέση με τον ψυχολόγο παρά μόνο σε 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς  που συνεργάζονται λίγο παραπάνω» Σ5.  

δ. Τα καθήκοντα τους, που είναι οι συνεδρίες  με μαθητές του σχολείου, διαρκούν 

όσο και οι ώρες διδασκαλίας των καθηγητών, και συνεπώς, όταν τελειώνει το ωράριο 
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τους, δεν έχουν επιπλέον χρόνο να επικοινωνήσουν παρά μόνο με τον διευθυντή για 

περιορισμένο αριθμό πληροφοριών σε ελάχιστο χρόνο. Συνεπώς, έχουν ελάχιστο 

χρόνο να επικοινωνήσουν και να γνωριστούν με τα άλλα μέλη του συλλόγου και η 

σχέση εμπιστοσύνης που θα διαμορφώσουν με τους καθηγητές του γυμνασίου 

εξαρτάται από την προσωπικότητα τους και τις κοινωνικές δεξιότητες που έχουν  

αναπτύξει ως άτομα. Συνεπώς , οι προσωπικές σχέσεις που θα διαμορφώσουν  με 

τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς μπορεί να είναι ουδέτερες , θετικές ή 

αρνητικές. Ο Σ4 αναφέρει «οι ψυχολόγοι δεν νιώθουν άνετα είναι πολύ δύσκολο να 

νιώσουν άνετα αυτό εξαρτάται από την κατάσταση της σχολικής μονάδας, από το 

χαρακτήρα τους κι το χαρακτήρα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζονται.. 

αυτό είναι σχετικό  από το κάθε σχολείο κι την χημεία που δημιουργείται σε αυτό . Σε 

κάποια σχολεία νιώθουν άνετα κι σε άλλα όχι». Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

καθηγητές που δεν συνεργάστηκαν με την ΕΔΕΑΥ δεν γνωρίζουν τον ψυχολόγο, δεν 

γνωρίζουν το όνομα του ή  τον ρόλο του. Η παρουσία τους στο σύλλογο μπορεί να 

συμβεί περιστασιακά, όταν έχουν να παρουσιάσουν μία εισήγηση για ένα μαθητή που 

χρειάζεται βοήθεια από όλους. «Οι ψυχολόγοι δεν νιώθουν άνετα κι δεν μπορούν να 

νιώσουν άνετα κατά την εργασία τους στο σχολείο γιατί δεν έχουν τον χρόνο να 

νιώσουν άνετα, να γνωρίσουν το σχολείο και  την διοίκηση του σχολείου,  τους 

συναδέλφους καθηγητές, τα παιδιά. Γνωρίζουν μόνο κάποια πολύ προβληματικά 

παιδιά που ουσιαστικά εμποδίζουν την λειτουργία του σχολικού πλαισίου..» Σ2.  

στ. Οι καθηγητές υποδέχονται με μη ρεαλιστικές προσδοκίες τον ψυχολόγο για να 

βοηθήσει  στην διαχείριση των μη λειτουργικών και μη αποδεκτών συμπεριφορών 

των μαθητών του σχολείου. Μάλιστα,  θεωρούν ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι 

ψυχολόγοι  δεν νιώθουν αποδοχή,  καθώς,  δεν ενσωματώνονται πλήρως στην 

σχολική κουλτούρα. «πιστεύω ότι νιώθουν προβλήματα ένταξης,  προσαρμογής κι 

συνεργασίας με τους καθηγητές..πιστεύω ότι είναι δύσκολα στην αρχή της χρονιάς, 

γιατί πρέπει να προσαρμοστούν σε πέντε διαφορετικά σχολικά πλαίσια..λόγω της 

πολλαπλότητας της προσαρμογής .. θέλουν περισσότερο χρόνο κι ενέργεια κι 

ενδιαφέρον για να ενταχθούν στην σχολική  εκπαιδευτική κοινότητα» Σ1.  

ζ. Κάποιοι καθηγητές υποθέτουν ότι νιώθουν μοναξιά αφού εργάζονται αποκομμένοι 

από το υπόλοιπο προσωπικό και χωρίς να έχουν κάνει επιμόρφωση στις εφηβικές 

διαταραχές δεν είναι εύκολή η επαγγελματική τους επιτυχία. «Οι κοπέλες δεν 

αισθάνονται όμορφα, αφού δεν γνωρίζουν τους συναδέλφους, ούτε τα ονόματά τους, 

με κάποια παιδιά και με κάποιους καθηγητές αναγκαστικά συνεργάζονται» Σ3.  Αυτό 
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το εργασιακό άγχος που προσπαθούν να διαχειριστούν δεν θα  βοηθήσει την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και την δημιουργία υγιών διεπιστημονικών σχέσεων 

με τις άλλες ειδικότητες του γυμνασίου.  

 

12. Είναι σύνηθες οι ψυχολόγοι που μπαίνουν στα σχολεία να είναι άρτια 

εκπαιδευμένοι για να διαχειριστούν και να επιλύσουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν;   

 

Σε αυτή την ερώτηση οι καθηγητές έπρεπε να υποθέσουν αν οι ψυχολόγοι που 

εργάζονται στα σχολεία τους, είναι άρτια εκπαιδευμένοι ως επιστήμονες για να 

ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο τους με υπευθυνότητα. Οι περισσότεροι καθηγητές 

θεωρούν ότι οι ψυχολόγοι ανεξάρτητα από την επαγγελματική τους εκπαίδευση 

χρειάζονται μία αναγνωρίσιμη προϋπηρεσία σε συναφείς εργασιακούς χώρους για να 

μπορούν να εργαστούν σε σχολεία με εφήβους. Θεωρώντας ότι, οι βασικές ή οι 

μεταπτυχιακές σπουδές του κάθε ψυχολόγου που εργάζεται στο δημόσιο είναι 

προϋπόθεση για την πρόσληψή του, αναφέρθηκαν στην εργασιακή εμπειρία ως 

ένδειξη επάρκειας για να ανταπεξέλθει στο ρόλο του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ. Η 

εμπειρία σημαίνει ότι «το έχω  ξανακάνει κι βελτιώνω την τεχνική μου ή την 

διαδικασία που ακολουθώ κάθε φορά.» (Σ1) ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος της 

αποτυχίας ή της λάθος επιλογής. Επειδή η σχολική ψυχολογία είναι εφαρμοσμένη 

επιστήμη με πολλές έρευνες στο χώρο του σχολείου μόνο η θεωρητική προσέγγιση 

δεν αρκεί για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην παρέμβαση. Οι καθηγητές 

θεωρούν ότι όταν συνεργάζονται με ένα έμπειρο ψυχολόγο δεν χρειάζονται πολύ 

χρόνο και ενέργεια για να καταλάβει την συμπεριφορά ή το συναίσθημα που του 

περιγράφουν και νιώθουν ασφάλεια ότι αυτό που θα επιλέξει ως πρακτική θα είναι η 

καλύτερη επιλογή. Η επεξεργασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων έδειξε αυτά τα 

δεδομένα: 

α. Η επαγγελματική ακαδημαϊκή γνώση των σχολικών ψυχολόγων δεν 

αμφισβητείται από κανέναν, καθώς όλοι έχουν προσληφθεί με σχέση εργασίας 

ορισμένου χρόνου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχουν αξιολογηθεί οι 

επαγγελματικές τους περγαμηνές. Η ύπαρξη ενός μεταπτυχιακού ελαχιστοποιεί την 

πιθανότητα της ανεργίας, και κατά κανόνα, όλοι οι ψυχολόγοι έχουν μεταπτυχιακή 

ειδίκευση στην ειδική αγωγή ή στην εφαρμοσμένη ψυχολογία (σχολική ψυχολογία, 

κλινική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, ψυχολογία της εργασίας κ.α.). «Ένας  
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ψυχολόγος των ΕΔΕΑΥ  είναι άρτια εκπαιδευμένος για την επίλυση των 

προβλημάτων που αναλαμβάνει γιατί έχει πτυχία και συνήθως έχει κάνει  μάστερ,  κι 

έχει  εξειδικευτεί σε κάποιες μεθόδους θεραπείας κι στην επίλυση των προβλημάτων. 

Άρα είναι  άρτια εκπαιδευμένος κι εγώ συμφωνώ με αυτά που μου λένε 

συνήθως..παίρνουν ρεαλιστικές αποφάσεις και δοκιμάζουν σωστές πρακτικές στις 

παρεμβάσεις τους. Γενικά με τις σπουδές τους είμαι ευχαριστημένη.» Σ5. Επιπλέον η 

θέση τους δεν είναι μόνιμη, κι συνήθως,  δεν εργάζονται κάθε χρόνο στο ίδιο σχολείο 

για να έχουν επαγγελματικά ή προσωπικά κίνητρα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις 

τους την επόμενη χρονιά.. Η Σ6 επισημαίνει ότι «από το αποτέλεσμα μπορώ να κρίνω 

αν πέτυχε η παρέμβαση ή όχι.. Δυστυχώς αποτέλεσμα δεν βλέπω ..όχι γιατί φταίνε οι 

ψυχολόγοι αλλά γιατί ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ  δεν είναι καλά οργανωμένος,  ώστε να 

συμβάλλει στην σχολική ισορροπία και ευημερία και να έχει στο ιστορικό του 

επιτυχείς παρεμβάσεις. Δεν ρίχνω τις ευθύνες στους ψυχολόγους..όλοι προσπάθησαν 

και νομίζω ότι  δεν μπορούν να τα καταφέρουν γιατί δεν έχουν χρόνο και ηρεμία, να 

βάλουν στόχους για τα παιδιά.». Ο Σ2 πιστεύει ότι  «πρέπει να είναι μόνιμοι οι 

ψυχολόγοι , να τους γίνονται  επιμορφώσεις,  ώστε οι παρεμβάσεις τους να είναι πιο 

καλά οργανωμένες κι δοκιμασμένες. Η μονιμότητα στην άσκηση τέτοιων 

θεραπευτικών υποστηρικτικών καθηκόντων θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, οι 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημιουργούν αγωνία κι άγχος στον καθένα μας» Η 

τοποθέτηση στο ίδιο σχολικό πλαίσιο δεν εξαρτάται από κανένα πρόσωπο αλλά από 

την συγκυρία,  καθώς μία απρόσωπη διοικητική υπηρεσία στην οποία δεν μπαίνουν 

προϋποθέσεις,  επιλέγει που θα εργαστούν την τρέχουσα χρονιά.  

β. Οι καθηγητές για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου 

θεωρούν ότι σπουδαίο ρόλο παίζει η προσωπικότητα του ψυχολόγου η οποία 

αποτελεί ένα σύνολο χαρακτηριστικών που διευκολύνουν τον ψυχολόγο στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην δημιουργία υγιών σχέσεων εμπιστοσύνης 

με τους συνανθρώπους του. Για παράδειγμα, οι ψυχολόγοι που δημιουργούν άμεσα 

ένα πλαίσιο ασφάλειας στο περίγυρό τους,  μέσα στο οποίο οι καθηγητές ή οι 

μαθητές μπορούν να εμπιστευτούν τα μυστικά τους, έχουν ένα πλεονέκτημα εκ 

φύσεως ευεργετικό, για την καριέρα τους. «Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αν  έχουν 

κάποια εκπαίδευση  π.χ. μεταπτυχιακή … κοίταξε είναι η  εντύπωση που έχεις 

ουσιαστικά δεν ξέρεις τι πτυχίο έχει ο καθένας, ούτε τι εμπειρία έχει απλά.. το 

αισθάνεσαι ότι σε αυτό που του δίνουμε να θεραπεύσει ο ψυχολόγος δείχνει ότι  ξέρει 

τι πρέπει να κάνει έτσι αισθάνομαι. Βέβαια,  όταν ο ψυχολόγος δείχνει ότι 
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πειραματίζεται μέχρι να βρει τη λύση,  κι αν θα τη  βρει, κι  δεν ξέρει… αν θα τα 

καταφέρει σε όλα τα περιστατικά που είναι και πιο δύσκολα.» Σ3. 

γ. Οι καθηγητές θεωρούν ότι οι περισσότεροι ψυχολόγοι δεν έχουν εμπειρία στην 

εφηβική συμπεριφορά και στις εφηβικές αντιδράσεις ή τα εφηβικά συναισθήματα που 

σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν τις 

συναισθηματικές ανάγκες του εφήβου, τις  προσωπικές του επιλογές του ή τις 

συγκρούσεις του. «Υπάρχουν ψυχολόγοι που έχουν πολλή εμπειρία κι αισθάνεσαι πιο 

ασφαλής ότι θα καταφέρουν να διαχειριστούν σωστά το πρόβλημα,..  το ξέρεις ότι 

μπορεί γιατί έμαθε κι ξέρει.. Υπάρχουν κι αυτοί που μόλις τέλειωσαν τη σχολή κι δεν 

έχουν καθόλου εργασιακή εμπειρία, που συνεχώς δοκιμάζουν κι βλέπουν πως μπορεί 

να λειτουργήσει η κατάσταση..» Σ1.  

δ. Ο επιστημονικός χώρος της σχολικής ψυχολογίας είναι καινούριος στην Ελλάδα 

καθώς ελάχιστες  έρευνες έχουν γίνει σε γυμνάσια και καμία έρευνα για την  

λειτουργία της  ΕΔΕΑΥ . Επιπλέον , λίγες μεταπτυχιακές εργασίες αναφέρονται στον 

ρόλο ή στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έργο του ψυχολόγου μέσα στο γυμνάσιο.  

Ίσως δεν υπάρχουν επιστημονικά ερευνητικά δεδομένα ή σαφείς επιστημονικές 

κατευθύνσεις που να βοηθούν τον σχολικό ψυχολόγο,  να τον κατευθύνουν ή να τον 

υποστηρίζουν στο έργο του. «Έχω συναντήσει ανθρώπους πολύ αξιόλογους στον 

τομέα τους,  που πραγματικά βοήθησαν τα περιστατικά που ανέλαβαν, κι μας 

βοήθησαν κι εμάς να τα χειριστούμε, κι άλλους που έκαναν απλή διεκπεραίωση 

φακέλων, έμπαιναν σε ένα γραφείο κι έγραφαν συνέχεια τι γράφουν δεν γνωρίζω..» 

Σ4. 

δ. Οι καθηγητές πιστεύουν ότι ανεξάρτητα από την εμπειρία του ο κάθε ψυχολόγος, 

όταν εργάζεται στο γυμνάσιο επιδιώκει να ολοκληρώσει πρωτίστως την 

γραφειοκρατική εργασία που είναι συνήθως  η ολοκλήρωση εισηγητικής έκθεσης για 

παραπομπή στο ΚΕΔΑΣΥ. «Πιστεύω ότι έχουν εκπαίδευση για να δράσουν 

ικανοποιητικά, υπάρχουν άλλα στοιχεία που λειτουργούν ανασταλτικά στο να 

ασκήσουν το ρόλο τους, σωστά εκτός από την εκπαίδευση.. Το πρόβλημα θα σου πω 

ποιο είναι : ο θεσμός  που δεν λειτουργεί σωστά, οι άνθρωποι είναι όλοι αναπληρωτές 

είναι όλοι συμβασιούχοι που σημαίνει ότι κοιτούν να κάνουν τη γραφειοκρατική 

εργασία, να γράψουν σωστά μια έκθεση , για να είναι τυπικά σωστοί, κι έχουν αυτή 

την αγωνία να διεκπεραιώσουν αρχικά το ρόλο τους. Επομένως,  ζουν με την αγωνία  

ότι  θα πάνε όλα καλά για να έχουν δουλειά κι του χρόνου, κι αυτό απορροφά την 

ενέργεια τους κι δεν μπορούν να αφοσιωθούν στη θεραπεία κι την παρέμβαση που 
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έχουν αναλάβει, τους επηρεάζει η αγωνία για την επόμενη χρονιά» Σ2. Αυτό σημαίνει 

ότι θα περάσουν αρκετές εβδομάδες για να ξεκινήσει το θεραπευτικό έργο τ ου 

ψυχολόγου, αφού ο ψυχολόγος τελειώσει με όλες τις γραφειοκρατικές εκκρεμότητες.  

ε. Οι τρεις στους έξι καθηγητές θεωρούν ότι δεν γνωρίζουν τι εκπαίδευση έχει κάνει ο 

ψυχολόγος ούτε τους έχει απασχολήσει καθόλου πριν τους γίνει η ερώτηση. Οι άλλοι 

τρεις θεωρούν ότι οι ψυχολόγοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι και έχουν ολοκληρώσει  

και μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία γι’ αυτό συνήθως προτείνουν επιτυχή 

θεραπευτικά σχήματα για τους μαθητές. Ακόμη, οι καθηγητές που παρατηρούν τους 

ψυχολόγους, λόγω της συνεργασίας τους μαζί τους, πιστεύουν, ότι έχουν φιλότιμη 

διάθεση να αναλάβουν, ότι τους ζητούν και ότι αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα 

δύσκολα περιστατικά παρόλη την απειρία τους. Θεωρούν ακόμη, ότι οι ψυχολόγοι 

διαθέτουν ευαισθησία να προστατεύσουν την ψυχική ισορροπία του εφήβου-μαθητή 

και να δώσουν προτεραιότητα στα συναισθήματα του. «Αισθάνομαι ότι προσπαθούν , 

δεν ξέρω,  όμως,  αν τα καταφέρνουν να διαχειριστούν τα περιστατικά που τους δίνω 

κάθε φορά, υπάρχει μία καλή θετική διάθεση να αναλάβουν δράση και να παίξουν 

τον ρόλο τους και μια ευαισθησία από μέρους τους να βοηθήσουν σε ότι τους ζητάω, 

θέλουν να βοηθήσουν και προσπαθούν» Σ3.  

στ. Κάποιοι καθηγητές παρατηρούν ότι οι ψυχολόγοι στο σχολείο τους κάνουν απλή 

διεκπεραίωση εγγράφων των υποθέσεων που αναλαμβάνουν,  καθώς τους βλέπουν να 

γράφουν συνέχεια και όχι να έχουν συνεδρίες με τους μαθητές. Ενώ άλλοι ψυχολόγοι 

θεωρούν ότι  εργάζονται με ζήλο κι ενθουσιασμό στην διάγνωση και στην θεραπεία 

των μαθητών και των οικογενειών τους. «Έχω πιο πολύ ασφάλεια όταν ο ψυχολόγος 

έχει εμπειρία στη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών . Ας πούμε πτυχίο έχουν όλοι. 

Άρα τις γενικές βασικές γνώσεις τις έχουν όλοι..» Σ1. «Για μένα , είναι σχετικό 

κάποιοι…  ναι , μπορούν να διαχειριστούν δύσκολα περιστατικά και  κάποιοι 

λιγότερο εκπαιδευμένοι ή έμπειροι δεν μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία ακόμη 

και εύκολα περιστατικά» Σ4. «Έχω συναντήσει ανθρώπους λιγότερο επαρκείς που 

δεν θα έπρεπε να απασχοληθούν στο σχολείο γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν πως 

λειτουργεί η εκπαίδευση και η σχολική μονάδα ..Σίγουρα  θέλουν εκπαίδευση για να 

κατανοήσουν την σχολική κουλτούρα.» Σ4.   

 

14. Εσύ θεωρείς ότι οι ψυχολόγοι έχουν αυτοπεποίθηση σε αυτό που αναλαμβάνουν  

ή νιώθουν ανασφαλείς  καθώς σχεδιάζουν μία παρέμβαση σε ένα πρόβλημα που τους 

δίνεται;  
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Με αυτή την ερώτηση η ερευνήτρια ζήτησε από τους καθηγητές  να 

αντιδράσουν υποθετικά ή βιωματικά  στο συναίσθημα  της αυτοπεποίθησης ή  της 

ανασφάλειας  που νιώθουν ότι έχει ο ψυχολόγος,  όταν έχει να διαχειριστεί  ένα 

πρόβλημα που μόλις του  έχουν παρουσιάσει. Οι καθηγητές απάντησαν πως νιώθουν 

το συναίσθημα του συνεργάτη τους και πιστεύουν ότι αντιδρά  με αυτοπεποίθηση  

και μάλιστα, καλλιεργεί την εντύπωση ότι γνωρίζει την κατάσταση που του δίνουν να 

διαχειριστεί. Επίσης, οι ψυχολόγοι όταν αναλαμβάνουν ένα καθήκον π.χ. να 

ολοκληρώσουν την διάγνωση ενός μαθητή ή να οργανώσουν την θεραπεία του δεν 

δείχνουν άγχος ή φόβο. Είναι θετικοί να το ερευνήσουν και χρειάζονται χρόνο και 

ηρεμία για να το πετύχουν αυτό και να καταλήξουν σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Τα 

σχόλια που χρησιμοποίησαν οι καθηγητές ήταν: είναι «προσεκτικές»,  «μεθοδικές»  

και «πρόθυμες»  να αναλάβουν την ευθύνη της περίπτωσης. Ακόμη, μία προσωπική 

διαπίστωση ενός καθηγητή ήταν ότι μπορεί να νιώθουν άγχος αλλά δεν το δείχνουν 

και δεν σου καλλιεργούν την εντύπωση ότι νιώθουν ανασφάλεια ή αποφεύγουν 

κάποια περιστατικά ή  παραιτούνται εύκολα αν δυσκολέψουν οι συνθήκες.  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα οργανώθηκαν ως εξής: 

α. Οι καθηγητές (3/6) απάντησαν ότι οι ψυχολόγοι νιώθουν αυτοπεποίθηση όταν 

αναλαμβάνουν ένα περιστατικό ως παραπομπή από κάποιο καθηγητή ή τον διευθυντή 

και πάντα δέχονται να το ερευνήσουν και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συμβαίνει και  

να καταλήξουν σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Ακόμη, θεωρούν ότι αν είχαν 

ανασφάλεια ή φόβο στη διαχείριση ενός περιστατικού οι καθηγητές  θα το είχαν 

καταλάβει από τις αντιδράσεις τους. «Συνήθως έχουν  αυτοπεποίθηση..αφού 

ερευνήσουν ..θα σου πουν τι κατάλαβαν αυτές..ότι είναι το πρόβλημα. Μπορεί οι 

ίδιες να νιώθουν άγχος για τη διάγνωση κι την θεραπεία..αλλά να μη το δείχνουν..σε 

μας..Αισθάνεσαι ότι καταλαβαίνουν τι τους λες και πάντα σε ακούνε προσεκτικά και 

σημειώνουν τις παρατηρήσεις τους (ενεργητική ακρόαση)» . Μετά πρέπει να κάνει 

προσωπική διερεύνηση του περιστατικού και  να κοιτάξει τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό  

βέβαια, δείχνει, και  μεθοδικότητα κι επαγγελματισμό.. από μέρους τους δηλαδή δεν 

ρισκάρουν ..» Σ1.  

β. Οι καθηγητές περιέγραψαν ότι πάντα οι ψυχολόγοι είναι πρόθυμοι να ακούσουν 

προσεκτικά τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην τάξη και σημειώνουν με πολύ 

σχολαστικότητα όλες τις πληροφορίες που τους δίνει ο καθηγητής. Μετά ζητούν λίγο 

χρόνο και αφού ερευνήσουν μεθοδικά τι ακριβώς συμβαίνει. Συνήθως, δεν ρισκάρουν 
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να καταλήξουν γρήγορα σε πρόχειρα συμπεράσματα,  αλλά ερευνούν συστηματικά 

και φροντίζουν να είναι έγκυρες οι κρίσεις τους. Μάλιστα,  οι ψυχολόγοι εργάζονται 

μαζί με την κοινωνική λειτουργό στις διαγνωστικές συνεδρίες και λειτουργούν ως 

διαγνωστική ομάδα, ώστε να περιορίσουν την πιθανότητα λάθους εκτίμησης. «Θα 

πρέπει ο ψυχολόγος να έχει την ικανότητα να φέρει σε σχέση εμπιστοσύνης [τον 

μαθητή] και να μπορέσει να χτίσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης , να ομορφύνει το 

μέλλον του, να βρει τρόπο να τον προσεγγίσει, να τον κάνει να μιλήσει. Επειδή το 

παιδί  είναι επιθετικό, έχει βίαια ξεσπάσματα, δεν παίρνει την αγωγή του και δεν 

συνεργάζεται καθόλου στο πλαίσιο, έχει συνέπειες στο σχολείο, η αδυναμία της 

ψυχολόγου να χτίσει δεσμό μαζί του» Σ6.  

γ. Οι καθηγητές δεν γνωρίζουν αν οι ψυχολόγοι  έχουν άγχος   μέχρι να καταλήξουν 

σε συμπεράσματα ή μέχρι να πάρουν αποφάσεις.. Επιπλέον ζητούν την βοήθεια της 

κοινωνικής λειτουργού κατά την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας. Πάντως, ο 

περιορισμένος χρόνος που διαθέτει ο κάθε ψυχολόγος για να εργαστεί με τα 

περιστατικά δεν βοηθάει στην επαγγελματική ικανοποίηση που νιώθει  από το 

αποτέλεσμα της εργασίας του και είναι λογικό να νιώθει άγχος,  καθώς, κάθε μέρα 

του δίνουν νέα περιστατικά και συνεργάζεται με καθηγητές που το πιο πιθανό είναι 

ότι δεν τους γνωρίζει. Γενικά, ο όγκος εργασίας που του δίνεται στα σχολεία θεωρούν  

ότι είναι μεγάλος και οι ευθύνες που συνεπάγεται η εργασία του πολύ σημαντικές. «Η 

ανασφάλεια τους [των ψυχολόγων] μπορεί να οφείλεται στην πολλαπλότητα των 

περιστατικών κι στην ποικιλία των θεραπευτικών προσεγγίσεων. Ακόμη, η μετάβαση 

τους και η άμεση προσαρμογή τους σε πέντε διαφορετικά σχολικά πλαίσια, αυτό 

θεωρώ ότι είναι παράνοια. Δίνουν μεγάλο αγώνα για να σταθούν στα πόδια τους,  στο 

κάθε σχολείο, κι να εργαστούν εντατικά για κάθε δύσκολο περιστατικό» Σ2.  

δ. Κάποιες φορές, είναι αποσπασματική η δράση τους,  καθώς τους δίνουν  νέα 

περιστατικά να εξετάσουν και να παρέμβουν. Αυτό προκαλεί ψυχολογική πίεση και 

εργασιακή ανασφάλεια αν θα προλάβουν να τα ολοκληρώσουν στον λίγο χρόνο που 

έχουν. «Χαμηλή αυτοπεποίθηση νομίζω ότι έχουν αφού τα άτομα της ΕΔΕΑΥ είναι 

όλα σε νεαρή ηλικία.. και.. τι να πω,  παίρνουν την πληροφόρηση από μας αλλά δεν 

ξέρω αν ξέρουν και αν είναι σίγουροι για τον τρόπο που θα αλληλεπιδράσουν με τους 

μαθητές που τους δίνουμε για θεραπεία. Δηλαδή νομίζω ότι πειραματίζονται τις πιο 

πολλές φορές. Βέβαια έχουμε κι ποικιλία περιστατικών από αυτισμούς μέχρι ιατρικά 

σύνδρομα ή ΔΕΠΥ ή παραβατικές ή κρίσεις πανικού, ονυχοφαγία, σχολική άρνηση 

πολλά  ανόμοια περιστατικά που απαιτούν πολλές εξειδικεύσεις..» Σ3. Επιπλέον , 
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επειδή κάποιες οικογένειες  είναι πολύ διαταραγμένες και είναι δύσκολο να 

συνεννοηθούν με τους γονείς ή την μητέρα των παιδιών,  αυτό έχει  ως συνέπεια να 

μην πετυχαίνει η παρέμβαση και να προκαλεί συναισθήματα απογοήτευσης στον 

σχολικό ψυχολόγο. «Κάθε φορά υπάρχει μία διαφορετική περίπτωση να 

διαχειριστούμε και υπολογίζουμε ότι  θα κάνουμε και λάθη και είναι ανθρώπινο και 

συγχωρείται από όλους  και προχωράμε παρακάτω και το βελτιώνουμε στην πορεία 

καθώς ωριμάζουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος,  γιατί κανείς δεν τα ξέρει όλα, βέβαια,  

αν ήταν μόνιμο προσωπικό,  νομίζω το πρόβλημα θα είχε διορθωθεί.  Εγώ προσωπικά 

πιστεύω στην διεπιστημονική συνεργασία ..δεν έχουν εκείνοι εμπειρία έχουμε εμείς 

κι τους καθοδηγούμε» Σ3.  

ε. Οι καθηγητές διαπιστώνουν ότι οι ψυχολόγοι κατά την συνεργασία τους  με  τα 

ΚΕΔΑΣΥ ή  το κέντρο ψυχικής υγείας ή άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης, 

συνήθως, δεν υποστηρίζονται που σημαίνει ότι δεν βρίσκουν τις απαντήσεις που 

χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τις εκτιμήσεις τους ή να επιβεβαιώσουν τις 

υποθέσεις τους. «Για μένα πρέπει να υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο σε μορφή 

αλυσίδας στο οποίο να εντάσσεται ο σχολικός ψυχολόγος κι στη συνέχεια να τον 

υποστηρίζει το ΚΕΔΑΣΥ  ή άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου ή της 

περιφέρειας, κατά την διάγνωση και την υποστήριξη του περιστατικού που έχει στο 

σχολείο του και που δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί. Υποθετικά μιλώντας, όλες οι 

ΕΔΕΑΥ υπάγονται στο ΚΕΔΑΣΥ  κι αυτό αναλαμβάνει να διαγνώσει άμεσα κι να 

συμβουλέψει με ποιο τρόπο θα διαχειρίζεται ο κάθε σχολικός ψυχολόγος τα 

περιστατικά που έχει στο κάθε σχολείο» Σ2. 

στ. Οι τρεις από τους έξι καθηγητές θεωρούν ότι οι ψυχολόγοι έχουν χαμηλή 

αυτοπεποίθηση λόγω εργασιακής απειρίας ή λόγω ηλικίας αφού πολλές από τις 

εργαζόμενες δεν έχουν κλείσει ούτε τα τριάντα πέντε. Ακόμη, λόγω απειρίας 

δυσκολεύονται στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που προκαλεί η εφηβική 

συμπεριφορά. «Έχουν ανασφάλεια γιατί υπάρχει αποσπασματικότητα, δεν γνωρίζουν 

τα νέα περιστατικά όταν εργάζονται κάθε χρόνο σε διαφορετικά σχολεία, βιώνουν 

ψυχολογική πίεση λόγω της μη μονιμότητας, είναι και κορίτσια νέα που δεν έχουν 

διδαχθεί πολλά λόγω ηλικίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εργάζονται σε ένα θεσμό 

που επίσης λειτουργεί τα τελευταία χρόνια κι δεν έχει οργανωθεί ή αξιολογηθεί 

σωστά και χρειάζεται να γίνουν αλλαγές  κι στη νομοθεσία των ΕΔΕΑΥ  να 

τροποποιηθεί ότι δεν βοηθάει τόσο όσο θα έπρεπε..» Σ2. Επιπλέον , δύο καθηγητές 

θεωρούν ότι οι ψυχολόγοι φοβούνται τα δύσκολα περιστατικά και δεν έχουν το 
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σθένος να δοκιμάσουν  νέα μοντέλα θεραπείας ή να πειραματιστούν με  νέες 

πρακτικές .  

ζ. Μία καθηγήτρια προβληματίστηκε για την  χαμηλή αυτοπεποίθηση των 

ψυχολόγων και αναζήτησε τρόπους για να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργεί η 

απειρία τους. Πιστεύει, λοιπόν, ότι οι καθηγητές θα δείξουν αλληλεγγύη και θα 

υποστηρίξουν τους ψυχολόγους στην πρώτη τους εργασιακή εμπειρία με εφήβους. 

Ακόμη, μέσω διεπιστημονικότητας θα αυξήσουν την αυτοπεποίθηση τους, δηλαδή 

μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους έμπειρους καθηγητές θα νιώθουν 

λιγότερη ανασφάλεια για τις εκτιμήσεις τους. Αν δεν υπάρχουν στον εργασιακό τους 

χώρο έμπειροι ψυχολόγοι «εμείς θα τους καθοδηγήσουμε να  αλληλεπιδρούν με τους 

μαθητές και θα υποστηρίζονται από εμάς».  

η. Μία άλλη καθηγήτρια έδωσε συμβουλές σε ένα «άπειρο ψυχολόγο»  που θέλει να 

αυξήσει την επαγγελματική του αποτελεσματικότητα προτείνοντας να έχει τρία 

εφόδια στη δουλειά του : εν-συναίσθηση, προσωπική ωριμότητα και δημιουργία 

συναισθηματικού δεσμού. Τα τρία εφόδια τα συσχετίζει μεταξύ τους ως εξής: η εν-

συναίσθηση θα βοηθήσει ένα καλό ψυχολόγο  να ακούει τα πάντα να μην του 

ξεφεύγει τίποτα, να έχει καλή επαφή και επικοινωνία με τους άλλους  γύρω του. Στη 

συνέχεια αυτός ο ψυχολόγος θα αποκτήσει προσωπική ωριμότητα, καθώς όλες οι 

πληροφορίες που έχει αφουγκραστεί θα τον κάνουν ολοκληρωμένο και ήρεμο 

άνθρωπο, και τέλος, θα μπορεί ως ώριμο και αυτόνομο άτομο να δημιουργεί 

συναισθηματικό δεσμό με τα παιδιά και τους καθηγητές και να δημιουργεί ένα 

πλαίσιο ασφάλειας στο οποίο ο μαθητής ή ο γονέας θα νιώθει ασφάλεια ότι δεν 

κινδυνεύει. Ότι μπορεί να δείξει εμπιστοσύνη.      

 

15. Τώρα θέλω να εστιάσεις στην διαδικασία της παραπομπής, πως γίνεται..αν 

μπορείς να την αναλύσεις με βήματα.  

 

Η ερευνήτρια ζήτησε από τους καθηγητές να περιγράψουν την διαδικασία της 

παραπομπής  ενός μαθητή για διάγνωση και παρέμβαση από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ.  

Τα στάδια περιγράφονται παρακάτω:  

 

α.. Η παραπομπή στην ΕΔΕΑΥ απαιτεί συνεργασία από τρεις τουλάχιστον  

ειδικότητες για να στοιχειοθετηθεί σωστά. Μαθησιακά προβλήματα που 

παραπέμπουν οι καθηγητές στην ΕΔΕΑΥ είναι : διάσπαση προσοχής, χαμηλή 
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επίδοση ή χαμηλά κίνητρα για μάθηση, εναντίωση στην μάθηση ή στην συμμόρφωση 

στις οδηγίες, καθυστέρηση στην νοητική ανάπτυξη, ειδική μαθησιακή δυσκολία στον 

γραπτό λόγο, ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση, σημαντική καθυστέρηση 

στην μαθηματική κατανόηση. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα που παραπέμπουν οι 

καθηγητές  στην ΕΔΕΑΥ είναι: εσωστρέφεια, έντονοι φόβοι, ανασφάλεια, χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, συμπεριφορά εναντίωσης ή βίαιη συμπεριφορά, ελλιπής  

προσαρμογή, αδυναμία ένταξης στην ομάδα των συνομηλίκων, σχολική άρνηση, 

πένθος, χαμηλή συμμετοχή στα δρώμενα της τάξης, έντονος θυμός. Οι καθηγητές 

παραπέμπουν στο ΚΕΣΥ  έναν μαθητή μόνο όταν έχει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 

νοητική υστέρηση ή σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή ή αποτελεί θύμα σοβαρής  

ενδοοικογενειακής  βίας. 

β.   Στην ομάδα της ΕΔΕΑΥ συμμετέχουν πέντε μέλη :  ως πρόεδρος ο Διευθυντής 

του γυμνασίου,  μία φιλόλογος της Ειδικής Αγωγής ή ο/η υπεύθυνος / η του 

Τμήματος Ένταξης ή φιλόλογος της Παράλληλης Στήριξης, ένας/μία μαθηματικός ή 

φυσικός ή χημικός (θετικές επιστήμες) της Ειδικής Αγωγής, ο/η υπεύθυνος του 

Τμήματος ένταξης ή της Παράλληλης Στήριξης του γυμνασίου, μία /ένας ψυχολόγος 

και μία/ ένας κοινωνικός λειτουργός.  

γ. Η εισηγητική έκθεση αποτελείται από τις δύο παιδαγωγικές εκθέσεις της 

φιλολόγου και του μαθηματικού  και την ψυχολογική έκθεση συμπεριφοράς και 

συναισθήματος μαζί με το αναπτυξιακό ιστορικό  και το  κοινωνικό ιστορικό ή 

αλλιώς την έκθεση για την συμπεριφορά, το συναίσθημα και την κατάσταση της 

οικογένειας  του μαθητή ή της μαθήτριας.  

δ. Οι φιλόλογοι ετοιμάζουν εισήγηση για το ποια παιδιά θα εξετάσει η ΕΔΕΑΥ με 

βάση τα συμπτώματα τους στον γραπτό λόγο και στην προφορική έκφραση.  Οι 

μαθηματικοί και οι φυσικοί παραπέμπουν στην ΕΔΕΑΥ με βάση την καθυστέρηση 

στην μαθηματική γνώση και κατανόηση των μαθητών (π.χ. μπορεί ο μαθητής να 

βρίσκεται 3 τάξεις πίσω, να μην ξέρει την προπαίδεια, να μην αναγνωρίζει την 

υποδιαστολή, τους αριθμούς κ.α. )  

ε. Στην ΕΔΕΑΥ εισηγούνται για παρέμβαση σε  περιστατικά που έχουν απόκλιση από 

την τυπική εικόνα ενός μαθητή του γυμνασίου, ή προβλήματα προσαρμογής ή 

κοινωνικής ένταξης στην ομάδα των συνομηλίκων, ή συμπεριφορά φόβου , 

ανασφάλειας ή εκρήξεις βίας. 

στ. Βασικό ερευνητικό εργαλείο αποτελεί η παρατήρηση στην τάξη και στην αυλή 

και στην συνέχεια γίνεται προσπάθεια για χρήση εξειδικευμένων εργαλείων πχ 
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ψυχομετρικών, που διαθέτει η κάθε ειδικότητα, ώστε να στοιχειοθετηθούν οι 

υποθέσεις τους. Στην συνέχεια τα μέλη της ΕΔΕΑΥ χρησιμοποιούν την διαγνωστική 

συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο. Κατά την ερευνητική διαδικασία της 

αξιολόγησης των συμπτωμάτων των μαθητών, μπορεί να διαπιστώσουν την ορθότητα 

των υποθέσεων τους ή την διάψευση τους και να ακυρώσουν την διαδικασία 

παρέμβασης.. 

ζ. Επειδή η διαδικασία της διάγνωσης απαιτεί γονική συναίνεση  καλούν τους γονείς 

να υπογράψουν ότι συναινούν  με  την παραπομπή στην ΕΔΕΑΥ ή στο ΚΕΔΑΣΥ και 

να δεχτούν την αξιολόγηση τους από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ.  Η έρευνα για το 

περιστατικό ολοκληρώνεται από την στιγμή που ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός 

λειτουργός έχουν μία συνεδρία τουλάχιστον με τον μαθητή και μία με τους γονείς ή 

κηδεμόνες του.. Η ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός γράφουν ένα αναπτυξιακό 

ιστορικό και ένα κοινωνικό ιστορικό, όπου περιγράφουν την συμπεριφορά, τα 

συναισθήματα και την εξέλιξη του παιδιού και την σχέση του με τα μέλη της 

οικογένειας  ή τους φίλους του. Για να καταλήξουν σε ασφαλή και αξιόπιστα 

συμπεράσματα μπορεί να κάνουν σειρά συνεδριών με τους μαθητές αλλά και με  τους 

γονείς τους ή τον υπεύθυνο του τμήματος του μαθητή . 

 

η. Τα τρία   βήματα που ακολουθούν οι υπεύθυνες της σχολικής ζωής είναι  :  

1. Συζήτηση με τον μαθητή  

2. Συνεδρία  με τον γονιό  

3. Συζήτηση  και καταγραφή των παρατηρήσεων τους  για την μαθησιακή επίδοση ,  

την συμπεριφορά κι τα συναισθήματα του μαθητή πχ στην αυλή 

4. Ενημέρωση του διευθυντή για το περιστατικό που πρέπει να παραπέμψουν στην 

ΕΔΕΑΥ κι τέλος,  

5.  Συστημική παρέμβαση στην συμπεριφορά του μαθητή και συμβουλευτική της 

οικογένειάς του από την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό της ΕΔΕΑΥ.  

 

θ. Αφού ολοκληρωθεί η εισηγητική έκθεση των μελών της ΕΔΕΑΥ και συζητηθεί 

στο σύλλογο του προσωπικού του γυμνασίου η παραπομπή,  ο διευθυντής συζητά με  

μέλη της ΕΔΕΑΥ για να γίνει ιεράρχηση των περιστατικών, ανάλογα  με την 

σπουδαιότητα τους, ώστε να επιλέξουν, ποια περιστατικά έχουν  προτεραιότητα και 

χρειάζονται άμεσα παρέμβαση. 
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ι. Στην φάση αυτή αρχίζει ο σχεδιασμός της παρέμβασης,  συνήθως,  από την 

ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό της ΕΔΕΑΥ. Η επιθυμία των καθηγητών 

είναι  να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση  και την 

αναπροσαρμογή της παρέμβασης,  καθώς μπορεί, να μην υπάρξει  τροποποίηση της 

συμπεριφοράς του μαθητή με τις πρακτικές που θα προταθούν και θα εφαρμοστούν .  

 

κ. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της παρέμβασης αρχίζει ένα τρίμηνο 

βραχυχρόνιας παρέμβασης,  κατά το οποίο, ο μαθητής  έχει μία συνεδρία την 

εβδομάδα με την ψυχολόγο, εκτός κι αν υπάρχει πίεση από το σχολείο να 

παρακολουθήσει ο ψυχολόγος άλλα επείγοντα περιστατικά ή να διαχειριστεί κρίσεις 

εντός σχολείου.  Τότε  γίνεται διαμόρφωση νέου  ωρολογίου προγράμματος της 

ΕΔΕΑΥ, πότε θα βλέπει τα περιστατικά , ποια περιστατικά θα δει και πως θα 

διαχειριστεί  τους γονείς  ή την συνεργασία  με τους υπεύθυνους καθηγητές. Εδώ, η 

διευθύντρια που συμμετείχε στην έρευνα ανέφερε ότι,  θα μπορούσε να βοηθήσει 

στην οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ,  μέσα στα διοικητικά της 

καθήκοντα, καθώς,  η μετάβαση των ψυχολόγων από σχολείο σε σχολείο δεν τους 

επιτρέπει να  οργανώνουν τα ραντεβού τους με ευχέρεια. 

 Β8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Β8.1  Ρόλος και Καθήκοντα σχολικού ψυχολόγου ΕΔΕΑΥ 

 

Με γνώμονα τις απόψεις των καθηγητών του γυμνασίου όπως εκφράζονται 

στις προσωπικές τους συνεντεύξεις ο ψυχολόγος είναι ένα πρόσωπο,  απαραίτητο 

στην εκπαιδευτική ομάδα και αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της σχολικής 

κοινότητας, καθώς με το υποστηρικτικό, διαγνωστικό και συμβουλευτικό του έργο 

διασφαλίζει την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών του σχολείου. Ακόμη, η 

συμβουλευτική καθηγητών και γονέων αποτελεί έργο του ψυχολόγου και του 

κοινωνικού λειτουργού,  καθώς η εφηβεία,  ως φάση ανάπτυξης,  αποτελεί πρόκληση 

για καθηγητές και γονείς. Οι προϋποθέσεις που θέτουν οι καθηγητές για να ασκήσει 

ένας ψυχολόγος σωστά το έργο του,  είναι να έχει επαρκή εργασιακό χρόνο σε κάθε 

σχολείο και περιορισμένο αριθμό μαθητών τους οποίους παρακολουθεί. Οι 

καθηγητές ζητούν να παραμένει καθημερινά στο χώρο του σχολείου τους, να μην 

αλλάζει κάθε έτος, λόγω νέας εργασιακής σύμβασης εργασίας και να εντάσσεται 

στην σχολική κουλτούρα κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  
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Τονίζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς,  να υπάρχει μονιμότητα στο 

πρόσωπο,  ώστε να μην καταλύεται ο θεραπευτικός δεσμός εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας  θεραπευτή και θεραπευμένου. Σύμφωνα με τις περιγραφές των 

καθηγητών ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο δημιουργούν 

ένα «δίκτυο» διάγνωσης και υποστήριξης, υπεύθυνο για την ψυχική υγεία, την ομαλή 

προσαρμογή και την τακτική φοίτηση των μαθητών. Η επικοινωνία των καθηγητών 

με τους  ψυχολόγους επιθυμούν να είναι διαρκής με στόχο την πλήρη καθοδήγηση 

τους και την άμβλυνση της πίεσης που βιώνουν στην σχολική αίθουσα κατά την 

διαχείριση των συμπεριφορών και των συναισθημάτων των μαθητών τους.  

Β8.2 Διαγνωστικό και συμβουλευτικό έργο της διεπιστημονικής ομάδας 

 

Οι απαντήσεις των καθηγητών του γυμνασίου  στην έρευνα περιγράφουν 

παραστατικά την οργάνωση των παρεμβάσεων. Καταρχήν, οι καθηγητές  που 

συμμετείχαν στην έρευνα , περιγράφουν ποια εικόνα και ποια προσδοκία έχουν οι 

ίδιοι για το έργο της διεπιστημονικής ομάδας διάγνωσης και υποστήριξης ΕΔΕΑΥ 

του σχολείου στο οποίο εργάζονται. Αρχικά, ο ψυχολόγος, ως μέλος μίας 

διεπιστημονικής ομάδας συλλέγει πληροφορίες από όλους τους ειδικούς που έχουν 

αναλάβει την εκπαιδευτική υποστήριξη του κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, συνεργάζεται σε ατομικό επίπεδο με τον μαθητή και την οικογένειά του και 

παίρνει τις σχετικές αποφάσεις για την ικανοποίηση των ψυχοκοινωνικών και 

εκπαιδευτικών αναγκών του.  Στην έρευνα, οι ερωτήσεις αναλύουν το επαγγελματικό 

και  επιστημονικό έργο του ψυχολόγου,  ως μέλους της ομάδας ΕΔΕΑΥ. Πρώτα από 

όλα ,  ο σχολικός ψυχολόγος δέχεται από τα  άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ ή τον διευθυντή 

του σχολείου ή το σύλλογο των καθηγητών ή τον κάθε μεμονωμένο καθηγητή 

αιτήματα για παρέμβαση σε συγκεκριμένους μαθητές και μαζί με τον κοινωνικό 

λειτουργό είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της παρέμβασης σε θέματα μάθησης, 

ανάπτυξης, συμπεριφοράς, συναισθηματικής ισορροπίας και κοινωνικής ένταξης. 

Αξιολογεί τα αιτήματα για παρέμβαση μετά από παρατήρηση της συμπεριφοράς του 

μαθητή στην τάξη ή την αυλή, και αφού ολοκληρώσει τις διαγνωστικές συνεδρίες με 

τον μαθητή/τρια ή την οικογένειά του/της  συζητά με τους  καθηγητές.  

Οι συζητήσεις με τους καθηγητές  που έχουν παρατηρήσει το πρόβλημα, 

δίνουν έμφαση,  στην πλήρη καταγραφή του προβλήματος και του πλαισίου που  το 
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δημιούργησε. Ο ψυχολόγος σύμφωνα με τους καθηγητές ερευνά  μεθοδικά και 

αντικειμενικά  το πρόβλημα  και το οικογενειακό, το συγγενικό  ή το φιλικό πλαίσιο 

που το δημιούργησε. Αφού ολοκληρώσει το διαγνωστικό του έργο και γίνει η πρώτη 

διεπιστημονική συνεδρίαση της ομάδας ΕΔΕΑΥ στο σχολείο, η ομάδα  οργανώνει το 

σχέδιο παρέμβασης. Εκεί, ο ψυχολόγος  μπορεί να λειτουργήσει ενοποιητικά και 

καθοδηγητικά ή θεραπευτικά χτίζοντας δεσμό εμπιστοσύνης με τον μαθητή, 

συμβουλεύοντας τους καθηγητές και τους γονείς του μαθητή (διαλεκτική 

συμβουλευτική ) ή παραπέμποντας τον μαθητή σε κάποια δομή ή κέντρο ή κλινική 

ψυχικής υγείας για να ολοκληρωθεί η παιδοψυχιατρική διάγνωση και υποστήριξη από 

ειδικούς επαγγελματίες  όταν το κρίνει απαραίτητο.  

Σε επίπεδο σχολείου ενημερώνει και συμβουλεύει τους καθηγητές και απαντά 

στους προβληματισμούς τους για τον συγκεκριμένο μαθητή ή τους υποστηρίζει στην 

διαχείριση της τάξης. Είναι σαφές ότι οι πέντε ώρες ανά εβδομάδα που έχει στη 

διάθεσή του ο κάθε ψυχολόγος σε κάθε γυμνάσιο δεν είναι επαρκείς για να 

ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, οργανώνει  

ομαδικές συνεδρίες με γονείς ή μαθητές, για να τους βοηθήσει  να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά τα συναισθήματα τους με στόχο να αυξήσουν τον αυτοέλεγχο τους 

και την συναισθηματική ισορροπία τους. Ο ψυχολόγος διατηρεί το απόρρητο των 

προσωπικών πληροφοριών που του εμπιστεύεται ο μαθητής ή ο γονιός ή ο καθηγητής 

στο σχολείο, καθώς, η δεοντολογία του δεν του επιτρέπει να αποκαλύψει τα 

προσωπικά δεδομένα.  

Β8.3  Ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα μαθητών του γυμνασίου που 

παραπέμπονται στην ΕΔΕΑΥ 

 

 Όπως είδαμε στην νομοθεσία ίδρυσης των ΕΔΕΑΥ βασικός στόχος της 

λειτουργίας τους είναι ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων, ώστε να 

ανταποκριθούν στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,  καθώς, και 

στην συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία μέσω των τμημάτων ένταξης και της 

παράλληλης στήριξης. Στα πλαίσια αυτής της λειτουργίας, οι καθηγητές του κάθε 

γυμνασίου, παραπέμπουν στον ψυχολόγο της ΕΔΕΑΥ ψυχοκοινωνικά και μαθησιακά 

περιστατικά που οι ίδιοι κρίνουν ότι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν στην τάξη με 

τις γνώσεις που διαθέτουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα μαθησιακά 

περιστατικά, που συνήθως παραπέμπουν, είναι οι μαθητές που παρουσιάζουν  
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απόκλιση από το μέσο όρο της τάξης ή σημαντικά μαθησιακά κενά: μαθητές με  

καθυστέρηση στην ανάπτυξη, μαθητές με περιορισμένη συγκέντρωση , προσοχή ή 

μνήμη, μαθητές με δυσκολία προφορικής έκφρασης, με σημαντικά προβλήματα στον 

γραπτό λόγο π.χ. ορθογραφία, σύνταξη, λεξιλόγιο ή σημαντική δυσκολία στην 

ανάγνωση. Τα ψυχοκοινωνικά περιστατικά που παραπέμπουν οι καθηγητές στους 

ψυχολόγους είναι η εσωστρέφεια , η αντικοινωνική συμπεριφορά, η δυσκολία 

προσαρμογής, η λεκτική ή σωματική βία απέναντι στους συμμαθητές  , η εκδήλωση 

φόβων ή ανασφαλειών , η χαμηλής αυτοπεποίθηση, το άγχος, τα  χαμηλά κίνητρα για 

μάθηση, το στρες που δημιουργούν  ψυχοτραυματικά γεγονότα στην οικογένεια, 

όπως αρρώστια, διαζύγιο,  ανεργία ή θάνατο στην οικογένεια, η μελαγχολία, οι 

κρίσεις πανικού ή οι ιδέες αυτοκτονίας. Τέλος, ανέφεραν και τις περιπτώσεις των 

μαθητών με  παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να έχουν προσωπικά ή 

οικογενειακά προβλήματα.      

Β8.4. Εργασιακά χαρακτηριστικά του σχολικού ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ 

 

Μέχρι το σχολικό έτος 2020-21 η  εργασιακή σχέση του ψυχολόγου που 

εργάζεται στην ΕΔΕΑΥ  βασίζεται σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου ετήσιας 

διάρκειας. Λόγω της ίδρυσης οργανικών θέσεων στις ΕΔΕΑΥ το 2021 δίνεται πλέον 

η δυνατότητα στους μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που 

διαθέτουν σημαντική προϋπηρεσία, να εργαστούν σε ΕΔΕΑΥ, αφού υποβάλλουν 

αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι που εργάζονται στην 

εκπαίδευση είναι γυναίκες με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ειδική αγωγή ή σε κάποιο 

άλλο τομέα της ψυχολογίας π.χ. συμβουλευτική παιδιών , κλινική ή  σχολική 

ψυχολογία.. Οι γυναίκες είναι οι περισσότερες νεώτερης ηλικίας σε σχέση με τον 

μέσο όρο των ηλικιών των συναδέλφων τους καθηγητών που εργάζονται στα 

γυμνάσια. Αυτό δείχνει ότι η πιθανότητα πρόσληψης ενός ψυχολόγου στην 

εκπαίδευση, είναι πολλαπλάσια,  σε σχέση με ένα συνάδελφο του εκπαιδευτικό που 

θα εργαστεί στο γυμνάσιο,  χωρίς κάποια εξειδίκευση.  

Μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης (ΕΣΠΑ) 

ενισχύθηκε πολύ ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγ ου στα σχολεία και αυξήθηκαν 

(πολλαπλασιάστηκαν) οι προσλήψεις τους, την τελευταία πενταετία.  Ακόμη, ο 

τρόπος με τον οποίο γίνεται η τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες  περιορίζει την 
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πιθανότητα να εργάζονται στην ίδια σχολική μονάδα κάθε χρόνο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η μονιμότητα στο πρόσωπο και η συνέχεια της συμβουλευτικής 

υποστήριξης, που έχουν ήδη αναλάβει, σε κάθε σχολείο. Επιπλέον , η δυσκολία 

προσαρμογής του ψυχολόγου στην σχολική κουλτούρα παρατηρείται από το σύνολο 

των καθηγητών που πιστεύουν ότι το πρώτο δίμηνο της εργασίας του ψυχολόγου στο 

σχολείο, χάνεται πολύτιμος χρόνος και ενέργεια. Τέλος,  οι καθηγητές παρατηρούν 

ότι τα πολλαπλά καθήκοντα που η νομοθεσία των ΕΔΕΑΥ, απαιτεί,  να ασκήσει ο 

ψυχολόγος σε μία σχολική μέρα σε κάθε σχολείο,  αποτελούν μη ρεαλιστική 

προσδοκία που χρειάζεται αναπροσαρμογή και νομοθετική μεταρρύθμιση.  

Β8.5  Επαγγελματικές και προσωπικές  δεξιότητες του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ 

 

 Στην έρευνα ανιχνεύτηκαν και άλλα θέματα που αφορούν τον εργασιακό ρόλο 

των ψυχολόγων και την επαγγελματική τους ταυτότητα, όπως οι επαγγελματικές και 

προσωπικές δεξιότητες που διευκολύνουν το έργο του ψυχολόγου. Σε αυτό το θέμα, 

οι καθηγητές έδωσαν έμφαση στις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας του 

σχολικού ψυχολόγου, και γενικά, στις κοινωνικές δεξιότητες που οφείλει να έχει ένας 

ειδικός της ψυχικής υγείας που επιχειρεί να δημιουργήσει δεσμό εμπιστοσύνης με 

τους συνανθρώπους του. Περιέγραψαν το προφίλ ενός επαγγελματία ψυχολόγου που 

δείχνει σεβασμό και ευγένεια  προς τους συναδέλφους, συνομιλεί με ηρεμία και 

ψυχραιμία, έχει υπομονή και ειλικρίνεια και δίνει σαφείς οδηγίες που γίνονται άμεσα 

κατανοητές. Ακόμη, περιέγραψαν,  ότι ο ψυχολόγος πρέπει να έχει εν-συναίσθηση , 

να μπορεί «να μπαίνει στα παπούτσια του άλλου», να αναγνωρίζει τα συναισθήματα  

των άλλων,  να έχει αυτοέλεγχο, να εφαρμόζει ενεργητική ακρόαση. Πιστεύουν ότι  

για την επιτυχία του έργου του,  πρέπει να δείξει  θάρρος και τόλμη στην υπεράσπιση 

των  δικαιωμάτων  του μαθητή, να έχει φυσικό ενδιαφέρον για την διαδικασία της 

μάθησης και να μπορεί, χωρίς προκαταλήψεις, να αποδέχεται τα λάθη και τις μη 

λειτουργικές συμπεριφορές των μαθητών ή των γονέων τους.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων των καθηγητών φαίνεται ότι ο  ψυχολόγος 

στο σχολείο, οφείλει να  είναι μεθοδικός και παρατηρητικός,  όταν αξιολογεί τον 

κάθε μαθητή και το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται, να έχει εμπειρία στην 

επικοινωνία με εφήβους για να ερμηνεύει τα εφηβικά συναισθήματα, να έχει 

ενθουσιασμό και αγάπη για τις παιδικές ψυχές και αισιοδοξία, ότι πολλά προβλήματα 
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μπορούν να λυθούν. Παράλληλα,  να έχει την ψυχική δύναμη να διαχειριστεί 

δύσκολα περιστατικά, να γνωρίζει σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και να του 

προσφέρεται εποπτεία για περιστατικά που νιώθει ανασφάλεια να παρακολουθήσει. 

Τέλος, να είναι αντικειμενικός στις κρίσεις του, να μην έχει αρνητικά στερεότυπα και 

προκαταλήψεις, να καταλήγει σε έγκυρα και αξιόπιστα συμπεράσματα και να είναι 

σαν προσωπικότητα  εχέμυθος.  

Β8.6  Προβλήματα κατά την άσκηση του ρόλου του ψυχολόγου  

 

 Η ερευνήτρια ασχολήθηκε και με θέματα δεοντολογίας της εργασίας  του 

ψυχολόγου,  καθώς  το γυμνάσιο,  ως χώρος διεπιστημονικής συνεργασίας  μπορεί να 

εξασφαλίσει  τα προσωπικά  δεδομένα  των μαθητών εφόσον όλοι τα σέβονται και τα 

προστατεύουν. Όμως, αν  οι προσωπικές πληροφορίες των  μαθητών και των 

οικογενειών τους,  μεταφέρονται κατά τις αφηγήσεις τους,  από τον ένα επαγγελματία 

στον άλλο, μπορεί να γίνει διαρροή προσωπικών δεδομένων και να δημιουργηθούν 

νομικά προβλήματα στο σχολείο. Για παράδειγμα, ο ψυχολόγος συλλέγει  προσωπικά 

δεδομένα για τους μαθητές και τις οικογένειές τους,  ώστε να διαμορφώσει σαφή 

εικόνα του συστήματος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο μαθητής. Οι καθηγητές 

ισχυρίζονται ότι δίνουν στον ψυχολόγο ότι πληροφορίες έχουν συλλέξει από την 

παρατήρησή τους μέσα στην τάξη ή από τις συζητήσεις τους με τον μαθητή ή την 

οικογένειά του. Και μάλιστα, θεωρούν ότι είναι ανέφικτο να επικοινωνήσουν και να 

συνομιλήσουν με τον ψυχολόγο και να παρακολουθούν την πορεία της παρέμβασης 

του ψυχολόγου,  καθώς δεν έχει χρόνο  να συζητήσει μαζί τους για τα προσωπικά 

δεδομένα των μαθητών. Μάλιστα, αυτό αποδεικνύεται και από τις απαντήσεις τους 

στην συνέντευξη,  καθώς παραπονιούνται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για την πορεία 

της αποκατάστασης των μαθητών που παραπέμπουν.  

Στην ερευνήτρια δεν περιέγραψαν κανένα περιστατικό στο οποίο να γίνει 

άρση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων κάποιου μαθητή ή της οικογένειάς 

του. Μάλιστα, θεωρούν ότι όλοι οι καθηγητές δεν μπορούν εκ των συνθηκών να είναι 

εχέμυθοι,  και γι αυτό,  ο ψυχολόγος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν 

συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με ορισμένα πρόσωπα. Γενικά, οι 

καθηγητές έχουν μάθει να σέβονται τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών τους, 

συλλέγουν πληροφορίες με εχεμύθεια , συνήθως ότι γνωρίζουν το εκμυστηρεύονται 
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στον ψυχολόγο,  και εκείνος,   κρατάει τις πληροφορίες για την εργασία του και δεν 

τις συζητάει με άλλα άτομα. Μάλιστα, μία καθηγήτρια τόνισε ότι πρέπει μέσα στο 

σχολείο τα μέλη του συλλόγου που είναι έτοιμα να διαχειριστούν προβληματικές 

συμπεριφορές αν παρακολουθήσουν κάποιο σεμινάριο,  ώστε να προσφέρουν 

υποστηρικτικό έργο  (ως μέντορες μαθητών) στην ΕΔΕΑΥ του σχολείου. Η 

διεύθυνση του σχολείου καλό θα ήταν να μεριμνήσει , ώστε να υπάρχει ένας 

ιδιωτικός χώρος, όπου θα εργάζεται ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός 

απερίσπαστος μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα όσων δεν μπορούν να προσφέρουν 

τίποτα στο έργο του.       

Β8.7 Προϋποθέσεις καλής διεπιστημονικής συνεργασίας εκπαιδευτικών και 

ψυχολόγων στην ΕΔΕΑΥ 

 

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις βασικές αρχές μίας 

καλής διεπιστημονικής συνεργασίας, θεωρείται απαραίτητη η αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και αποδοχή, ο σεβασμός της ετερότητας, η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης των 

επιλογών και των αποφάσεων του καθενός και η ισοτιμία των μελών της 

διεπιστημονικής ομάδας. Μεταξύ των μελών της ΕΔΕΑΥ πρέπει να υπάρχει 

αμοιβαιότητα , αλληλοκατανόηση, αλληλεγγύη και ένα κοινό όραμα για ομαδική 

δράση. Σύμφωνα με τις απόψεις των καθηγητών στην ΕΔΕΑΥ τα μέλη θα πρέπει να 

είναι ισότιμα και οι αποφάσεις κοινές ή σύμφωνες  με την αρχή της πλειοψηφίας. Τα 

μέλη της ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να σέβονται την αρχή του απορρήτου και να 

διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των 

οικογενειών τους. Μάλιστα, οι καθηγητές πιστεύουν ότι η ροή της πληροφορίας 

πρέπει να είναι αμφίδρομη και να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία ή την 

εξέλιξη της παρέμβασης στους μαθητές τους. Επιπλέον,  στην νομοθεσία των 

ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να  γίνουν κάποιες τροποποιήσεις,  ώστε να συνεδριάζει τακτικά 

π.χ. μία ή δύο φορές το μήνα ως ομάδα λήψης αποφάσεων και σχολικού 

προγραμματισμού.  

Οι καθηγητές που συμμετέχουν ως μέλη στην ΕΔΕΑΥ πρέπει να έχουν 

επιπλέον κίνητρα συμμετοχής για ομαδική δράση και  συλλογικές αποφάσεις της π.χ. 

δέσμευση χρόνου διδασκαλίας,  ώστε η ενεργός συμμετοχή τους στην επίλυση των 

θεμάτων της επιτροπής να αποτελεί εργασιακό καθήκον. Ακόμη, η ομάδα να διατηρεί 

βιβλίο πρακτικών, όπου να καταγράφονται όλες οι συνεδριάσεις που έχουν γίνει κατά 
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την σχολική χρονιά και οι τελικές αποφάσεις ή επιλογές που λήφθηκαν για κάθε 

περιστατικό. Από την πλευρά των καθηγητών , η συμμετοχή τους,  στον σχεδιασμό 

της παρέμβασης θα ήθελαν να είναι ενεργή και να δοθεί περισσότερος χρόνος στα 

μέλη της ΕΔΕΑΥ να γνωριστούν μεταξύ τους  και να νιώσουν οικειότητα και 

εμπιστοσύνη.  Επιμένουν,  ότι είναι σημαντικό,  να δημιουργηθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης,  να δοθούν  κίνητρα επικοινωνίας με τους ψυχολόγους και τους 

κοινωνικούς λειτουργούς. Έτσι,  θα τους δοθεί ευκαιρία για να ανταλλάξουν σκέψεις, 

συναισθήματα , προβληματισμούς και ανησυχίες για να διαμορφώσουν ένα κώδικα 

επικοινωνίας και μία κοινή αντίληψη για τον τρόπο που η επιτροπή θα διαχειρίζεται 

τα περιστατικά.  

Ο ρόλος του ψυχολόγου στην θεμελίωση του δεσμού εμπιστοσύνης μεταξύ 

των μελών της ΕΔΕΑΥ αλλά και των μελών του συλλόγου των διδασκόντων είναι 

θεμελιώδης και αναγνωρίζεται ως αναγκαίος από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η 

συμβολή του ψυχολόγου στην επιτροπή ΕΔΕΑΥ είναι κυρίως ενοποιητική, καθώς 

αποτελεί ένα άτομο εμπιστοσύνης και αποδοχής που δημιουργεί ένα  θετικό 

συναίσθημα  στα άλλα μέλη. Να μην ξεχνάμε,  ότι οι καθηγητές βιώνουν καθημερινά 

μία πρόκληση, όταν μέσα στην σχολική τάξη, έχουν να διαχειριστούν εφηβικά 

συναισθήματα ή εφηβικές αντιδράσεις, που αποδιοργανώνουν και τα δικά τους 

συναισθήματα. Κι οι ίδιοι χρειάζονται  ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική 

για να διαχειριστούν το άγχος, τον φόβο ή τον θυμό που  δημιουργείται στην τάξη . 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν τους καθοδηγεί, πως να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματα που προκαλούνται εντός σχολικού περιβάλλοντος. Τα συναισθήματα 

των μαθητών,  για παράδειγμα, θα μπορούσαν  να αξιοποιηθούν ως εσωτερικά 

κίνητρα με βάση τα οποία θα πετυχαίνουν εκπαιδευτικούς στόχους. Ακόμη, κάποιες 

φορές,  ο εκπαιδευτικός αγνοεί παντελώς την συναισθηματική προσέγγιση της 

διαδικασίας της διδασκαλία και ότι για να λειτουργήσει η σχέση δασκάλου και 

μαθητή θα πρέπει να υφίσταται ήδη συναισθηματικός δεσμός και αποδοχή ρόλων: 

«εγώ θα σου δείξω και εσύ θα αντιδράσεις σε ότι σου έδειξα»    
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Β9 . ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ  ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΑΥ 

 

Β9.1 Στάση των καθηγητών  απέναντι  στον ψυχολόγο  της  ΕΔΕΑΥ 

 

Η στάση των καθηγητών απέναντι στην άσκηση του ρόλου του ψυχολόγου 

εντός του σχολικού πλαισίου είναι θετική και τεκμηριώνουν την συναισθηματική και 

ηθική τους συμπαράταξη στην συμβολή του σχολικού ψυχολόγου  πολύ παραστατικά 

στις προσωπικές τους αφηγήσεις. Θεωρούν ότι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο των 

ΕΔΕΑΥ,  ο ψυχολόγος δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο του, καθώς,  

δεν του δίνεται η ευκαιρία να αποτελεί σταθερά ένα μόνιμο μέλος  του προσωπικού 

του σχολείου. Πιστεύουν ότι ο ψυχολόγος είναι απαραίτητος για να βοηθήσει 

μαθητές και καθηγητές για να ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους,  εντός του σχολικού 

πλαισίου. Η πλειοψηφία των καθηγητών, θεωρούν ότι, η συνεισφορά του είναι 

αναγκαία στην διαχείριση ευαίσθητων ή αδύναμων μαθητών, στην διαχείριση των 

συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, στην διαμεσολάβηση και την αντιμετώπιση της 

σχολικής βίας και την διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών εντός του σχολικού 

πλαισίου. Συγκεκριμένα, ο σχολικός ψυχολόγος ανιχνεύει τα συναισθηματικά 

προβλήματα, τις μαθησιακές δυσκολίες ή τις ειδικές ικανότητες των μαθητών, είναι 

πρόσωπο εμπιστοσύνης για μαθητές, καθηγητές και γονείς, καθοδηγεί και 

ανακουφίζει από το άγχος τους καθηγητές,  διευκολύνει την τακτική φοίτηση και την 

ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών, προτείνει εναλλακτικούς τρόπους 

διδασκαλίας, συμμετέχει στην οργάνωση ενδοσχολικών προγραμμάτων για την 

προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών.   

Β9.2  Στάση των εκπαιδευτικών του γυμνασίου απέναντι στην οργάνωση, στη 
δομή  και  την  λειτουργία  των  ΕΔΕΑΥ 

 

Καταρχήν, το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της 

ΕΔΕΑΥ δεν είναι γνωστό στους καθηγητές. Κατά την τοποθέτηση τους σε κάθε 

γυμνάσιο λόγω της ΕΔΕΑΥ η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός παρουσίασαν 

στο σύλλογο των εκπαιδευτικών το ρόλο τους και το υποστηρικτικό και 

συμβουλευτικό  έργο που θα εκτελέσουν στο σχολείο. Οι καθηγητές  θυμούνται 

εκείνη την παρουσίαση και  ότι άλλο έχουν παρατηρήσει από την λειτουργία της  
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ΕΔΕΑΥ ,  καθώς και τις εμπειρίες που έχουν όταν παραπέμπουν έναν μαθητή και  

πρέπει να συνεργαστούν με τον ψυχολόγο,  κι αυτός,  με την οικογένεια του μαθητή 

για να κάνει διάγνωση του προβλήματος και να ιεραρχήσει την σπουδαιότητα του. 

Δόθηκε η ευκαιρία στους καθηγητές να ασκήσουν κριτική στον θεσμό της ΕΔΕΑΥ 

και να εκφράσουν τι προσδοκίες έχουν για την αναμόρφωση του θεσμού στο μέλλον.  

Το πρώτο αίτημα που αναφέρεται σε όλες τις απαντήσεις τους είναι η 

μονιμότητα και η σταθερότητα των προσώπων της ΕΔΕΑΥ. Αποτελεί έκπληξη ότι 

επιθυμούν οι καθηγητές να μετατραπεί ο χώρος της εκπαίδευσης σε χώρο προστασίας 

της ψυχικής υγείας των μαθητών. Ακόμη, ζητούν την πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση 

του ψυχολόγου στην σχολική κοινότητα,  ώστε να αισθάνεται ισότιμο μέλος και να 

νιώθει αποδοχή και σεβασμό από όλους. Οι καθηγητές ζητούν ο ψυχολόγος να τους 

γνωρίζει καλά, ώστε να δημιουργήσουν δεσμό εμπιστοσύνης μαζί του. Επιθυμούν 

ενεργό συμμετοχή  του ψυχολόγου στην οργάνωση ενδοσχολικών δράσεων 

πρόληψης  και  προστασίας της ψυχικής υγείας των μαθητών. Ακόμη, θεωρούν ότι το 

κάθε σχολείο, οφείλει να φροντίσει να εξασφαλίσει στον ψυχολόγο ένα ιδιωτικό 

χώρο προστατευμένο από τα αδιάκριτα βλέμματα, για να διασφαλίσει το απόρρητο 

των παρεμβάσεων που οργανώνει, να υπάρχει δυνατότητα να βρίσκεται στο σχολείο 

κάθε μέρα και να μπορούν οι μαθητές να τον προσεγγίσουν για να ζητήσουν βοήθεια.  

Οι καθηγητές ζητούν να εδραιωθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής μεταξύ 

καθηγητών και ψυχολόγων. Η διεπιστημονική σχέση επιθυμούν  να αλλάξει προς το 

καλύτερο, να μειωθεί το χάσμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας και οι 

παρεμβάσεις να οργανώνονται από μικτές ομάδες (ψυχολόγου , κοινωνικού 

λειτουργού και καθηγητών) του προσωπικού του σχολείου. Οι καθηγητές 

οραματίζονται ένα σχολείο στο οποίο υπάρχει ενσωματωμένη μονάδα  ψυχικής 

υγείας που είναι κοντά στον μαθητή και τον γονέα του. Είναι κοινή απαίτηση των 

καθηγητών, ο εργασιακός χρόνος του ψυχολόγου να αφιερώνεται κυρίως στην 

διάγνωση και στην θεραπεία των μαθητών και όχι σε γραφειοκρατικά καθήκοντα. 

Τέλος, ένα σημαντικό καθήκον του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ πρέπει να είναι η διαρκής 

και μεθοδική επικοινωνία και συνεργασία με τους καθηγητές με στόχο την 

επιμόρφωση τους  σε σύγχρονες θεωρίες συμβουλευτικής και η διαχείριση του φόβου 

και της προκατάληψης ότι υπάρχουν υπαρκτά ρεαλιστικά εμπόδια στην επικοινωνία 

και την συνεργασία μεταξύ τους. Επιπλέον, οι συχνές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 

και ψυχολόγων θα  βοηθήσουν  στην  κατανόηση του επιστημονικού λόγου του 
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ψυχολόγου και στην  εξειδίκευση  ορισμένων καθηγητών στο ρόλο του μέντορα. Οι 

καθηγητές ζήτησαν ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ να έχει σταθερή χρηματοδότηση από το 

Υπουργείο, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ του σχολείου να οργανώνεται 

από την διοίκηση του σχολείου και να γίνεται σύντομη καταγραφή των παρεμβάσεων 

της   ΕΔΕΑΥ  για τη συμπλήρωση  του αρχείου  των παρεμβάσεων  

Β9.3  Απόψεις των καθηγητών για την αποτελεσματική άσκηση του 

ρόλου  του  ψυχολόγου 

 

Η στάση των καθηγητών απέναντι  στην αποτελεσματική άσκηση του ρόλου 

του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ στα σχολεία είναι θετική σύμφωνα με τους τρεις 

συμμετέχοντες και αρνητική σύμφωνα με τους άλλους τρεις συμμετέχοντες. Και οι 

δύο στάσεις τεκμηριώνονται περιγράφοντας τις συνθήκες κατά τις οποίες ασκείται ο 

ρόλος του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ. Η θετική και η αρνητική στάση τεκμηριώνονται  

με τα ίδια επιχειρήματα. Δηλαδή, οι καθηγητές που έχουν θετική ή αρνητική στάση 

απέναντι στην αποτελεσματικότητα της άσκησης του ρόλου του ψυχολόγου 

περιγράφουν τις συνθήκες εργασίας του ψυχολόγου που δημιουργούν μη ρεαλιστικές 

απαιτήσεις και προσδοκίες προς το πρόσωπό του. Από την μία περιγράφεται ότι οι 

ψυχολόγοι επιθυμούν και προσπαθούν να ασκούν με υπευθυνότητα το ρόλο τους 

εντός του σχολικού πλαισίου και από την άλλη οι καθηγητές διαπιστώνουν ότι ο 

χώρος ή ο χρόνος που διαθέτει ο ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ ή ο αριθμός των 

παρεμβάσεων που καλείται να οργανώσει ή η συμβουλευτική που οφείλει να 

προσφέρει δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτές τις εργασιακές συνθήκες.  

Όπως περιγράφουν,  ο ψυχολόγος δεν έχει το χρόνο να προσεγγίσει  και να αναλύσει 

κάθε περιστατικό του σχολείου που τον έχει ανάγκη και να αρχίσει μία τακτική και 

συστηματική παρέμβαση. Παρατηρούν ότι δεν γίνονται επιμορφώσεις για να 

υποστηριχθεί μέσω κάποιου προγράμματος στο συμβουλευτικό του έργο και μπορεί 

να  βιώσει ματαίωση ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο που ανέλαβε. Πολύ 

σημαντικό, για τους καθηγητές είναι η απογοήτευση που νιώθουν λόγω της 

περιορισμένης  επικοινωνίας  και συνεργασίας  του ψυχολόγου μαζί τους καθώς δεν 

γνωρίζουν την πορεία της παρέμβασης του μαθητή που παρέπεμψαν.  

Από το σύνολο των απαντήσεων εξάγουμε το συμπέρασμα ότι οι συνθήκες 

δεν είναι ευνοϊκές για την αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του ψυχολόγου 

ανεξάρτητα από τα εργασιακά κίνητρα, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις 
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επαγγελματικές δεξιότητες που έχει ο κάθε ψυχολόγος. Ακόμη, επισημαίνεται ότι δεν 

έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν συναδελφικό δεσμό με τον ψυχολόγο, να 

συνεργαστούν συστηματικά μαζί του και να  χτίσουν δεσμό εμπιστοσύνης αφού ως 

πρόσωπο κάθε χρόνο είναι διαφορετικό και δεν συμμετέχει επίσημα στις 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.      

Β9.  Απόψεις των εκπαιδευτικών για μία αποτελεσματική συνεργασία με 

τον  ψυχολόγο  ΕΔΕΑΥ 

  

Οι καθηγητές περιγράφουν ένα πρότυπο συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων ως  

μία ιδανική συνεργασία στην διαχείριση ενός περιστατικού. Oι εκπαιδευτικοί  θα 

ήθελαν  να αναβαθμίσουν την ποιότητα της συνεργασίας τους με τους ψυχολόγους 

και την ικανοποίηση τους από την συνεργασία τους με τα μέλη των ΕΔΕΑΥ. Γι αυτό,  

θέτουν  προϋποθέσεις,  όπως την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα παρέμβασης,  την  

τακτική ενημέρωση για την πορεία της παρέμβασης και την σαφή καθοδήγηση.  

Γενικά, ζητούν η πορεία της πληροφορίας να είναι αμφίδρομη και να είναι ενήμεροι 

για το τι συμβαίνει στον μαθητή τους ή στην οικογένειά του. Επιθυμούν να 

γνωρίζουν τα αίτια του προβλήματος του μαθητή και να συμμετέχουν στον 

σχεδιασμό της παρέμβασης. Η καθοδήγηση για το πως θα διαχειριστούν τον μαθητή 

και την συμπεριφορά του στην τάξη,  πρέπει να είναι σαφής και οι πρακτικές που 

προτείνονται  από τον ψυχολόγο να μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν.  

Οι καθηγητές προσδοκούν από τον ψυχολόγο να εφαρμόζει ευέλικτα 

προγράμματα παρέμβασης,  ώστε να μπορεί να τα αναπροσαρμόσει αν δεν είναι 

αποτελεσματικά. Νιώθουν ασφάλεια όταν αναλαμβάνει τον ρόλο του στην ΕΔΕΑΥ 

ένας ψυχολόγος με εμπειρία στην διαχείριση δύσκολων περιστατικών, στον οποίο 

θεωρούν ότι πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στο γραφείο του, τόσο οι ίδιοι όσο και 

οι μαθητές όταν τους απασχολεί κάποιο σοβαρό θέμα. Ακόμη, επιθυμούν οι 

ψυχολόγοι να είναι σταθερά πρόσωπα, να υπηρετούν μόνιμα στο ίδιο σχολείο,  

εφόσον και οι ίδιοι το επιλέγουν και να είναι εύκολη η προσαρμογή τους  στην 

σχολική κουλτούρα. Οι καθηγητές θεωρούν ότι η αποτελεσματική συνεργασία με τον 

ψυχολόγο απαιτεί πλήρη καταγραφή της πορείας της θεραπευτικής παρέμβασης και 

σαφή οριοθέτηση του ρόλου της κάθε ειδικότητας στην παρέμβαση. Ακόμη, η 

αποτελεσματική παρέμβαση πρέπει να βασίζεται σε σαφή νομοθεσία  για τη δομή και 

την λειτουργία της  ομάδας ΕΔΕΑΥ και όλα τα μέλη του προσωπικού του σχολείου 
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να συνεισφέρουν στην αναπροσαρμογή αυτής της νομοθεσίας,  όταν δημιουργούνται 

προβλήματα .  

Οι δύο ανασταλτικοί παράγοντες λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ είναι η έλλειψη 

σταθερότητας στο πρόσωπο του ψυχολόγου και ο περιορισμένος χρόνος που έχει να 

διαθέσει σε κάθε σχολείο. Ειδικά στα γυμνάσια με πολυάριθμους μαθητές  οι 

ψυχολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται  δεν αντιστοιχούν  στις ουσιαστικές 

ανάγκες του σχολείου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,  την ματαίωση των εκπαιδευτικών 

που έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες  για το έργο του ψυχολόγου και την 

απογοήτευση του ψυχολόγου, που τελικά,  όταν τελειώσει η χρονιά, τις περισσότερες 

φορές,   θα  αφήσει  ημιτελές συμβουλευτικό και θεραπευτικό έργο .   

Β9.5 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το αν έχουν  διαφορετικές ή 

κοινές  απόψεις με τους ψυχολόγους για τον τρόπο παρέμβασης στα 

προβλήματα των μαθητών  
  

Η ερευνήτρια μελετά αν οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως «διαφορετικό» 

τον επιστημονικό λόγο και το θεραπευτικό έργο του ψυχολόγου στο σχολείο και πως 

ερμηνεύουν την «ετερότητα». Κυρίως δίνουν την απάντηση ότι πηγάζει από το 

διαφορετικό επιστημονικό αντικείμενο και τον διαφορετικό ρόλο του καθενός στην 

σχολική κοινότητα. Οι περισσότεροι καθηγητές, πιστεύουν,  ότι οι ψυχολόγοι έχουν 

διαφορετικές απόψεις για την ανάπτυξη του παιδιού,  την διαδικασία της μάθησης, τις 

μαθησιακές δυσκολίες ή τα προβλήματα συμπεριφοράς του μαθητή. Μάλιστα, όσο 

πιο μεγάλοι σε ηλικία είναι οι καθηγητές τόσο πιο μεγάλη είναι η απόκλιση των 

αντιλήψεων τους από τις αντιλήψεις των ψυχολόγων. Οι νεώτεροι θεωρούν ότι οι 

απόψεις τους συγκλίνουν με αυτές των ψυχολόγων, ιδίως σε θέματα μαθησιακών 

δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς.  Για παράδειγμα, ο τρόπος που 

οριοθετούν οι παλαιότεροι συνάδελφοι, είναι κυρίως, με αυστηρές τιμωρίες για 

συμμόρφωση  ενώ οι νεώτεροι χρησιμοποιούν και το μέσο των φυσικών συνεπειών 

της συμπεριφοράς του μαθητή ή την  διαμόρφωση του συμβολαίου συμπεριφοράς  

μαζί του και την καθοδήγηση του να μην επαναλάβει τέτοιες συμπεριφορές στο 

μέλλον.  

Οι καθηγητές θεωρούν ότι οι ψυχολόγοι βλέπουν πιο ιδεαλιστικά τον μαθητή 

και δεν βλέπουν την ρεαλιστική εικόνα του μαθητή δηλαδή δεν συνειδητοποιούν τις 

αδυναμίες του και πόσο καταστροφικά επιδρούν στην ανάπτυξη του και την  
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ενηλικίωση του. Μια εκπαιδευτικός ανέφερε ότι «ένα παιδί που δεν μπορεί να 

πειθαρχήσει σε οδηγίες, που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα κοινό ομαδικό στόχο 

που είναι να παραμείνει ήρεμος και να μην αναστατώνει την τάξη με τις κουβέντες 

του, που η οικογένεια του δεν του δείχνει τον δρόμο της ενηλικίωσης αλλά το 

συμβουλεύει να αγωνίζεται για το δικό του συμφέρον,  αδιαφορώντας για το κοινό 

καλό,  πόσες ελπίδες έχει να ωριμάσει ψυχοκοινωνικά;  Αν οι καθηγητές του,  δεν το 

συμβουλέψουν και δεν το βοηθήσουν να έχει εν-συναίσθηση και να συνειδητοποιήσει 

το κακό που προκαλεί στους άλλους ή την ανευθυνότητα που δείχνει όταν είναι 

προκλητικός,  κατά την διάρκεια του μαθήματος,  ποιος μένει να τον βοηθήσει;» 

Γενικά, οι εφηβικές αντιδράσεις, τα εφηβικά συναισθήματα και οι εφηβικές 

συγκρούσεις προκαλούν άγχος στους καθηγητές  που  προσδοκούν ότι ένας ειδικός 

της ψυχικής υγείας θα έρθει στο σχολείο και θα τους ενθαρρύνει ότι πολλά από αυτά 

τα  προβλήματα  μπορούν  να λυθούν.  

 Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ο κάθε νέος ψυχολόγος έχει την δική οπτική 

για το ρόλο του και τις παρεμβάσεις του, και ταυτόχρονα,  ως νέο πρόσωπο στο 

σύλλογο του προσωπικού πρέπει να προσαρμοστεί και να γνωρίσει προσωπικά τους 

συναδέλφους του,  που αρχικά είναι άγνωστοι σε αυτόν. Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν 

ότι ο κάθε ψυχολόγος χρειάζεται δύο μήνες να προσαρμοστεί στην σχολική 

κουλτούρα του κάθε σχολείου. Σε αυτό το διάστημα  πρέπει να χτίσει δεσμό 

εμπιστοσύνης  με την κοινωνική λειτουργό και τους καθηγητές που συμμετέχουν 

στην ΕΔΕΑΥ και την διοίκηση του σχολείου. Και όσο παραμένει στο χώρο του 

σχολείου,  τόσο δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να τον γνωρίσουν λίγο 

καλύτερα και να αρχίσουν να τον εμπιστεύονται. Σε αυτή την συναδελφική σχέση,  οι 

καθηγητές δεν κατανοούν τον επιστημονικό λόγο του ψυχολόγου , δεν ταυτίζονται οι 

απόψεις τους με τις δικές του, και πολλές φορές,  πιστεύουν ότι οι επιλογές του δεν 

είναι αποτελεσματικές για την διαχείριση του προβλήματος του μαθητή. Μία 

καθηγήτρια είπε «σε αυτή τη σχέση να δεχτούμε ότι δεν υπάρχει λάθος και σωστό και 

δεν υπάρχει ιστορία..χρειαζόμαστε χρόνο για να κατανοήσουμε το ρόλο και το έργο 

του ψυχολόγου και αυτός χρειάζεται χρόνο για να γνωρίσει το σχολείο μας, την 

κουλτούρα των μαθητών μας και το σύστημα διοίκησης» .  

Η αλήθεια είναι ότι ο ψυχολόγος κλείνεται σε ένα μικρό, συνήθως,  ιδιωτικό 

χώρο και χρειάζεται χρόνο και πολλές πληροφορίες για να φτιάξει το πρόγραμμα της 

ημέρας. Στο τέλος της ημέρας,  υπάρχουν αρκετά που έγιναν και πιο πολλά που δεν 
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έγιναν γιατί δεν υπήρχε χρόνος και οργάνωση  ώστε να γίνουν. Τότε,  θεωρούν οι 

καθηγητές ότι δεν φταίει ο ψυχολόγος , ούτε το σχολείο αλλά οι ευθύνες του ρόλ ου 

του στην ΕΔΕΑΥ που είναι μη ρεαλιστικές.   

Β9.6  Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο για το αν οι ψυχολόγοι νιώθουν 

αποδεκτοί από τη διοίκηση του σχολείου και το σύλλογο των εκπαιδευτικών  

 

Η ερευνήτρια ενδιαφέρεται να μετρήσει την εν-συναίσθηση των καθηγητών 

στα συναισθήματα που νιώθουν οι ψυχολόγοι κατά την ένταξή τους στο σχολικό 

περιβάλλον. Ο στόχος της ερώτησης είναι να μελετήσει αν έχουν συνειδητοποιήσει οι 

εκπαιδευτικοί την δυσκολία της προσαρμογής των ψυχολόγων σε πέντε διαφορετικά 

σχολικά περιβάλλοντα. Ανεξάρτητα από το πως νιώθουν οι ψυχολόγοι, ζητούμε από 

την ομάδα των καθηγητών να αναγνωρίσουν την συναισθηματική πίεση ή την 

ανασφάλεια (άγχος) που μπορεί να συνεπάγεται ο εργασιακός ρόλος των ψυχολόγων 

που υπηρετούν στα σχολεία. Προκύπτει από τις προηγούμενες απαντήσεις ότι οι 

ψυχολόγοι έχουν φόρτο εργασίας και  απομονώνονται αρκετές ώρες,  χωρίς να έχουν 

το περιθώριο να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους τους καθηγητές. Μπορούν οι 

καθηγητές να βιώσουν την ιδιαιτερότητα της εργασιακής σχέσης και του εργασιακού 

ρόλου του ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού της ΕΔΕΑΥ;  

Οι καθηγητές αναγνωρίζουν την σημαντική και φιλότιμη προσπάθεια του 

ψυχολόγου στο σχολικό πλαίσιο και τις κακές εργασιακές συνθήκες στις οποίες 

εργάζεται (τα πολλαπλά καθήκοντα του ρόλου, οι ελλιπείς εγκαταστάσεις ή τα 

ανύπαρκτα ψυχοδιαγνωστικά μέσα). Θεωρούν ότι σέβονται το έργο που επιτελεί στο 

σχολείο τους, πιστεύουν ότι ο ρόλος του  είναι απαραίτητος για την εύρυθμη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας, κατανοούν ότι συχνά ο ψυχολόγος πειραματίζεται 

με νέες τεχνικές και αυτό επιτείνει το επίπεδο του εργασιακού του άγχους. Οι 

καθηγητές πιστεύουν ότι η αποδοχή που μπορεί να νιώθει ή να μην νιώθει ο 

ψυχολόγος στο κάθε σχολείο είναι υπόθεση προσωπική για τον κάθε ψυχολόγο  και 

εξαρτάται από την διοίκηση και το σχολικό κλίμα που επικρατεί σε κάθε σχολείο. 

Επιπλέον, αναγνωρίζουν,  ότι μέσα στο σύλλογο του προσωπικού,  υπάρχουν μέλη 

που εκφράζουν δυσπιστία απέναντι του ή αμφισβητούν τις πρακτικές του και τα 

αποτελέσματα του έργου του. Σίγουρα οι ψυχολόγοι είναι  άτομα με  αναπτυγμένες 

κοινωνικές δεξιότητας   και επαρκή αυτοπεποίθηση για να μπορούν να  

απασχοληθούν στην εκπαίδευση . Οι καθηγητές πιστεύουν,  ότι νιώθουν μοναξιά,  
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καθώς ο ρόλος τους είναι μοναχικός και συνεπάγεται σοβαρές ευθύνες . Μάλιστα σε 

κάποιες περιπτώσεις,   αν η πίεση που ασκεί η διοίκηση ή ο σύλλογος του σχολείου 

πάνω τους αυξηθεί σημαντικά μπορεί  να παραιτηθούν λειτουργικά από αυτό το 

ρόλο.      

Β9.7 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του γυμνασίου  για το αν οι ψυχολόγοι είναι 

άρτια εκπαιδευμένοι για να διαχειριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν    

 

Οι περισσότεροι καθηγητές θεωρούν ότι οι ψυχολόγοι διαθέτουν  άρτια 

ακαδημαϊκή επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο της σχολικής ψυχολογίας για 

να μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα τους με υπευθυνότητα. Ανεξάρτητα από την 

μεταπτυχιακή τους ειδίκευση χρειάζονται μία σημαντική περίοδο εργασιακής 

εμπειρίας υπό επίβλεψη σε σχολικά περιβάλλοντα με έφηβους μαθητές. Η 

καταλληλότητα του κάθε ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ θεωρούν ότι θα κριθεί από την 

προϋπηρεσία του σε ανάλογες σχολικές  δομές και την καθοδήγηση που πήρε από 

έμπειρους συναδέλφους για να βελτιώσει τις πρακτικές του. Πιστεύουν ότι η 

θεωρητική κατάρτιση του ψυχολόγου δεν επαρκεί για την αποτελεσματικότητα του 

έργου του και το συνειδητοποιούν αυτό, όταν συνεργάζονται με έναν έμπειρο 

ψυχολόγο καθώς νιώθουν ασφάλεια ότι αυτό που θα τους πει,  αυτό τελικά είναι η 

καλύτερη λύση. Επιπλέον, πιστεύουν ότι η προσωπικότητα του ψυχολόγου και οι 

δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας που έχει αναπτύξει θα τον βοηθήσουν στην 

επιτυχή άσκηση του εργασιακού του ρόλου.  

Καθώς ο επιστημονικός χώρος της σχολικής ψυχολογίας στην Ελλάδα είναι 

καινούριος και η εργασιακή εμπειρία  των σχολικών ψυχολόγων περιορισμένη, πριν 

την τοποθέτηση τους στην ομάδα των ΕΔΕΑΥ,  οι καθηγητές πιστεύουν ότι η 

επιμόρφωση τους, θα πρέπει να είναι συνεχής και την ευθύνη της εποπτείας θα πρέπει 

να την έχει η διοίκηση του Υπουργείου. Πάντως, περιγράφουν την φιλότιμη 

προσπάθεια που κάνουν οι συνάδελφοι τους  καθώς αναλαμβάνουν με  υπευθυνότητα  

την διαχείριση των προβλημάτων των μαθητών και  δείχνουν ευαισθησία να 

προστατεύσουν την ψυχική υγεία των μαθητών δίνοντας προτεραιότητα στην 

συναισθηματική και κοινωνική τους  ανάπτυξη. Βέβαια,  κάποιοι καθηγητές 

παρατήρησαν ότι προτιμούν να διεκπεραιώσουν την γραφειοκρατική εργασία που 

προκύπτει και αφήνουν σε εκκρεμότητα το θεραπευτικό και υποστηρικτικό τους 

έργο. Πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει γιατί θέλουν να έχουν ολοκληρώσει τα 
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γραφειοκρατικά καθήκοντα τους από τα οποία θα κριθεί η πρόσληψη τους την 

επόμενη χρονιά. Μέσα από τις απαντήσεις των καθηγητών φαίνεται και η 

ικανοποίηση που νιώθουν για την προσπάθεια που κάνουν οι ψυχολόγοι στα σχολεία 

τους. Τέλος, κάποιοι καθηγητές παρατήρησαν ότι οι ψυχολόγοι αναγκαστικά 

πειραματίζονται και δοκιμάζουν διάφορα θεραπευτικά σχήματα προκειμένου να 

επιτύχουν τους στόχους τους και αυτό πάντα αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση του 

ρόλου τους και κοινωνική κριτική στον εργασιακό τους χώρο.  

Β9.8 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το αν οι ψυχολόγοι έχουν 

αυτοπεποίθηση ή ανασφάλεια  καθώς σχεδιάζουν μία θεραπευτική 

παρέμβαση 

 

 Γενικά, οι μισοί καθηγητές πιστεύουν ότι οι ψυχολόγοι έχουν αυτοπεποίθηση 

όταν ερευνούν ένα πρόβλημα και εργάζονται με μεθοδικότητα μέχρι να καταλήξουν 

σε ασφαλή συμπεράσματα και οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι έχουν ανασφάλεια και 

φόβο όταν διαχειρίζονται δύσκολα περιστατικά και υπάρχει ο κίνδυνος να 

παραιτηθούν όταν βρεθούν σε αδιέξοδο. Βέβαια το ένα δεν αναιρεί το άλλο. 

Επιπλέον, οι ψυχολόγοι περιγράφονται ως «προσεκτικοί» , «μεθοδικοί» , «πρόθυμοι», 

«ευγενικοί» , «ήρεμοι», «θετικοί». Τα περιστατικά που αναλαμβάνουν στο σχολείο 

δεν είναι εύκολα, και δυστυχώς,  δεν υπάρχει σύστημα  υποστήριξης του  ψυχολόγου 

από κάποιο ψυχοθεραπευτικό κέντρο ή από κάποιον ψυχίατρο. Έτσι,  κυρίαρχο 

συναίσθημα είναι η μοναξιά, η ματαίωση και η απογοήτευση. Μπορεί να νιώσουν 

ανασφάλεια και να διακόψουν  τις συναντήσεις με ένα μαθητή αν δεν μπορούν να τον 

βοηθήσουν ή να παραιτηθούν από μία προβληματική κατάσταση που έχει 

δημιουργηθεί σε μία οικογένεια. Οι καθηγητές θεωρούν ότι τους ζητούν «να βγάλουν 

το φίδι μέσα από την τρύπα» καθώς στην ευρύτερη κοινότητα, δεν υπάρχουν 

υποστηρικτικές  δομές και  σαφή καθοδήγηση στο έργο τους. Κι αυτό, γιατί υπάρχει 

ποικιλία συμπεριφορών και διαταραχών που πρέπει να διαχειριστούν και πάντα  

υπάρχει  ο κίνδυνος να γίνουν λάθος εκτιμήσεις και να εφαρμοστούν λάθος 

πρακτικές.  

 Γι αυτό, σε αυτή στην ομάδα της ΕΔΕΑΥ, το εργασιακό άγχος των μελών,  ο 

φόβος μήπως κάτι δεν εξελιχθεί όπως περιμένουν και η ανασφάλεια αποτελούν 

βασικά συναισθήματα  Και πάλι στις απαντήσεις των καθηγητών, φαίνεται η 

εργασιακή αλληλεγγύη, η υποστήριξη στο έργο τους και η αναγκαιότητα της 
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διεπιστημονικής συνεργασίας για την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού πλαισίου. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η σχολική κουλτούρα είναι έτοιμη να δεχτεί ένα 

οργανωμένο σύστημα προστασίας  της ψυχικής υγείας μαθητών και γονέων,  στο 

οποίο να έχουν άμεση πρόσβαση,  όσοι έχουν ανάγκη για βοήθεια. Τέλος, μία 

καθηγήτρια ισχυρίστηκε ότι για να αυξήσει ένας ψυχολόγος την αποτελεσματικότητα 

της εργασίας του θα πρέπει να έχει τρία εφόδια : την εν-συναίσθηση, την προσωπική 

ωριμότητα  και τον συναισθηματικού δεσμού με τον μαθητή ή τον γονέα ή τον 

καθηγητή που έχει απέναντι του.       

Β10.  Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 

Η παρούσα έρευνα στόχο έχει να συλλέξει ερευνητικά δεδομένα για ένα νέο 

καινοτόμο θεσμό στο ελληνικό σύστημα της τυπικής εκπαίδευσης, την ΕΔΕΑΥ που 

σκοπό έχει να ανιχνεύσει και να υποστηρίξει τους μαθητές που έχουν μαθησιακά και 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα και τις οικογένειές τους. Η οργάνωση, η δομή και η 

λειτουργία αυτού του καινοτόμου θεσμού βασίζεται στον ρόλο και την συνεισφορά 

των σχολικών ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών που προσλαμβάνονται ως 

μέλη της ΕΔΕΑΥ μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τις περιφερειακές 

διευθύνσεις της χώρας, τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Η 

έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη: στην ανάλυση των απόψεων και των στάσεων των 

καθηγητών των γυμνασίων για το θεσμό των ΕΔΕΑΥ, καθώς,  λειτουργεί εντός του 

γυμνασίου και έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  ή  να 

συμμετέχουν οι ίδιοι,  ως μέλη,  στην ΕΔΕΑΥ και στην έρευνα των απόψεων των 

εκπαιδευτικών για την ταυτότητα, το ρόλο και το έργο του σχολικού ψυχολόγου που 

εργάζεται στο θεσμό.  Ο αρχικός προβληματισμός της ερευνήτριας ήταν το  πως 

αντιλαμβάνονται τον νέο θεσμό, οι καθηγητές που εργάζονται στα γυμνάσια μίας 

αστικής περιοχής της Κρήτης και πως αντιμετωπίζουν τον εργασιακό ρόλο του 

ψυχολόγου, όταν αυτός εργάζεται εντός της σχολικής μονάδας.  

Δύο στοιχεία πρέπει να επισημάνουμε κατά την διεξαγωγή της έρευνας. 

Παρουσιάζοντας και καταγράφοντας τα ερευνητικά δεδομένα, η ερευνήτρια οφείλει 

να δηλώσει ότι η ταυτότητα της,  ως σχολικού ψυχολόγου που εργάζεται επί 

δεκαετίες στην ειδική αγωγή και στις δομές ΚΔΑΥ, ΚΕΣΣΥ , ΚΕΣΥ και ΚΕΔΑΣΥ, 

αποτελεί παράγοντα στην συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, καθώς είναι,  και η 
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ίδια ψυχολόγος που απασχολείται στην εκπαίδευση. Δηλαδή, θεωρεί ότι η ταυτότητά 

της, ενδεχομένως,  να έχει επηρεάσει την αντίδραση των καθηγητών στις ερωτήσεις 

της συνέντευξης. Κι αυτό,  γιατί αν η ερευνήτρια ήταν καθηγήτρια, δηλαδή αν ανήκε 

στην ίδια επαγγελματική ομάδα με τους καθηγητές,  που αντιδρούν στο ερευνητικό 

εργαλείο, οι καθηγητές θα είχαν την ευκαιρία να ταυτιστούν μαζί της και 

ενδεχομένως να εκφραστούν πιο άνετα ή πιο ειλικρινά για το ρόλο του ψυχολόγου. 

Το δεύτερο στοιχείο, που είναι πολύ σημαντικό,  είναι ότι οι ερωτήσεις του 

ερευνητικού εργαλείου   «αγκαλιάζουν» όχι μόνο τον εργασιακό ρόλο του ψυχολόγου 

που απασχολείται στις ΕΔΕΑΥ αλλά και τα συναισθήματα του , την συμπεριφορά 

του, τις επαγγελματικές του δεξιότητες, τις αδυναμίες του και γενικά, την 

προσωπικότητα και την επαγγελματική και κοινωνική προσαρμογή του στην σχολική 

μονάδα,  στην οποία εργάζεται, όπως τα αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι του 

καθηγητές. Επιπλέον, είναι σαφές ότι κατά την καταγραφή των αντιδράσεων των 

καθηγητών στο ερευνητικό εργαλείο,  αξιολογούν ουσιαστικά τον θεσμό των 

ΕΔΕΑΥ,  όπως  τον αντιλαμβάνονται καθημερινά στο σχολείο τους και εντοπίζουν 

τις αδυναμίες και τις υπερβάσεις του. Από αυτή την άποψη, τα δεδομένα της έρευνας 

είναι πολύτιμα, καθώς αποτελούν «αντικείμενο κοινωνικού διαλόγου» μεταξύ των 

υπεύθυνων της χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής και των συνδικαλιστικών φορέων 

των εκπαιδευτικών  και των ψυχολόγων.    

Εδώ πρέπει να αναφερθούν ορισμένα στοιχεία, του κοινωνικο- οικονομικού 

και πολιτιστικού πλαισίου, στο οποίο ολοκληρώθηκε η έρευνα το καλοκαίρι του 

σχολικού έτους 2020-21. Πρώτα από όλα, η έρευνα ολοκληρώθηκε με την λήξη της 

καραντίνας, λόγω της πανδημίας, του σχολικού έτους 2020-21, και προφανώς, είχε 

επηρεάσει τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις των καθηγητών που συμμετείχαν, 

καθώς και των μαθητών τους. Επιπλέον, μετά την καραντίνα, η εκπαιδευτική 

κοινότητα των γυμνασίων έχει αλλάξει τρόπο, με τον οποίο αντιλαμβάνεται την 

διαδικασία της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που παρέχει ένα γυμνάσιο στην 

κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ βασική, αναγκαία και απαραίτητη την 

παρουσία του ψυχολόγου στην σχολική μονάδα για να  διαχειρίζεται εφηβικές 

συμπεριφορές και εφηβικά συναισθήματα, προκειμένου να επιτύχουν το εκπαιδευτικό 

τους έργο. Αυτό σημαίνει,  ότι ο κάθε εκπαιδευτικός θεωρεί σημαντική την 

συναισθηματική ισορροπία και την κοινωνική προσαρμογή του μαθητή για να μπορεί 

να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Επιπλέον, θεωρείται βέβαιο από τους 
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καθηγητές,   ότι  ο ψυχολόγος με το διαγνωστικό, υποστηρικτικό και συμβουλευτικό 

του έργο,  μπορεί να διασφαλίσει την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

και την συναισθηματική τους ισορροπία. Η αλλαγή αυτή μπορεί να θεωρηθεί  

συνέπεια του δεκαετούς μνημονίου που επιβλήθηκε στην χώρα μας και του 

κοινωνικού , οικονομικού και πολιτικού αποτελέσματος  που προκάλεσε,  κυρίως στις 

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Ίσως,  οι καθηγητές που εργάζονται στα 

γυμνάσια,  αξιολογούν καθημερινά τα εμφανή αποτελέσματα μίας βαθιάς κοινωνικής, 

πολιτιστικής  και οικονομικής κρίσης που επηρεάζουν βάναυσα την οικογενειακή 

ισορροπία και την ψυχική ισορροπία των μελών της κοινότητας.  

Με την ίδρυση των ΕΔΕΑΥ,  μία δεκαετία μετά την ίδρυση των ΚΔΑΥ, τα  

οποία λειτούργησαν για πρώτη φορά το 2003, οι διαγνωστικές και θεραπευτικές ή 

υποστηρικτικές δραστηριότητες που προσφέρονται από ειδικούς της ψυχικής υγείας,  

συμβαίνουν πια στο χώρο του σχολείου σε συνεργασία με τους καθηγητές που 

εργάζονται προσφέροντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες.  Η εισαγωγή των ειδικών της 

ψυχικής υγείας στο χώρο του σχολείου έγινε απότομα και χωρίς οργανωμένη 

επιμόρφωση ή χωρίς να υπάρχει οργανωμένη εποπτεία από έμπειρους συμβούλους ή 

μέντορες. Οι ψυχολόγοι αν και έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, στις ΕΔΕΑΥ,  δεν 

είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων, ποιος θα διαμορφώσει το ημερήσιο 

τους πρόγραμμα και ποιος θα ιεραρχήσει κατά σειρά σπουδαιότητας τα περιστατικά 

που παραπέμπονται. Ακόμη, δεν έχει δοθεί σε κάθε ψυχολόγο ΕΔΕΑΥ διαγνωστικό ή 

θεραπευτικό υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στο σχολείο. Μέχρι την 

στιγμή που καταγράφονται τα ερευνητικά δεδομένα, δεν έχουν τοποθετηθεί  

σύμβουλοι εκπαίδευσης ψυχολόγων ή κοινωνικών λειτουργών για  να τους 

υποστηρίζουν ή να τους καθοδηγούν όταν πρέπει να πάρουν σημαντικές αποφάσεις ή 

να κάνουν σοβαρές επιλογές στην εργασία τους. Μάλιστα, επειδή πολλοί από τους 

σχολικούς ψυχολόγους που εργάζονται στις ΕΔΕΑΥ δεν έχουν κάνει εξειδίκευση 

στην σχολική ψυχολογία, η απασχόληση τους στην ΕΔΕΑΥ είναι υπό διαμόρφωση,  

καθώς δεν υπάρχουν έμπειρα μέλη που εργάζονται επί δεκαετίες συμβουλευτικά ή 

υποστηρικτικά σε σχολικά πλαίσια.  Τέλος, δεν υπάρχει σαφή καθοδήγηση από τον 

διοικητικό μηχανισμό του σχολείου,  των καθηκόντων και του εργασιών που πρέπει 

να ολοκληρωθούν από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  με σαφή χρονοδιαγράμματα. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα,  δηλώνουν,  πως γνωρίζουν 

ελάχιστα για την νομοθεσία των ΕΔΕΑΥ, έχουν σχηματοποιήσει με βάση την 
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συνεργασία τους  με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ μία εικόνα, για το ρόλο και τα καθήκοντα 

του σχολικού ψυχολόγου και θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές  και 

αναπροσαρμογή της οργάνωσης και της λειτουργίας του θεσμού της ΕΔΕΑΥ για να 

είναι αποτελεσματικός.  Καταρχήν, θεωρούν ότι ο ψυχολόγος είναι ένα πρόσωπο 

απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας  και θα ήθελαν οι 

ψυχολόγοι να είναι καθημερινά παρόντες στο σχολικό πλαίσιο για να ολοκληρώσουν 

πλήθος αναγκαίων διαγνωστικών, υποστηρικτικών και καθοδηγητικών  

δραστηριοτήτων κάτι που  καταγράφηκε ως απαίτηση στην παρούσα έρευνα. 

Θεωρούν ότι οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών είναι πολλές και η διαχείριση 

της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών αντιδράσεων των εφήβων-μαθητών των 

γυμνασίων χρειάζεται έμπειρους ειδικούς τη ψυχικής υγείας. Οι ίδιοι, ως  

εκπαιδευτικοί έχουν εργασιακό άγχος και ανασφάλεια,  κατά τον χειρισμό δύσκολων 

συμπεριφορών, θεωρούν ότι δεν είναι ειδικοί στην διαχείριση της συμπεριφοράς και 

ότι χρειάζονται συμβουλευτική και υποστήριξη,  όταν οι μαθητές που έχουν στην 

τάξη τους,  παρουσιάζουν απόκλιση από την τυπική ανάπτυξη των συμμαθητών τους. 

Ακόμη, επιθυμούν επιμόρφωση και καθοδήγηση σε τομείς που δεν γνωρίζουν, όπως, 

στην διαχείριση κρίσεων ή συγκρούσεων μεταξύ μαθητών, στην διαχείριση βίαιων 

συμπεριφορών  στην τάξη ή στην αυλή και στην διαχείριση μαθητών με παραβατική 

συμπεριφορά.  

Επιπλέον,  πιστεύουν ότι για να μπορέσει ο κάθε σχολικός ψυχολόγος να 

ασκήσει αποτελεσματικά το ρόλο του, χρειάζεται ασφαλή εργασιακό χώρο και 

επαρκή εργασιακό χρόνο, σαφές χρονοδιάγραμμα ημερήσιων δραστηριοτήτων, καλή 

διεπιστημονική επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή του σχολείου 

και ουσιαστική επιμόρφωση και υποστήριξη από τις διοικητικές δομές επιμόρφωσης 

όπως ΙΕΠ, ΠΕΚΕΣ.  Το πρόσωπο του ψυχολόγου θα πρέπει να παραμένει σταθερό, 

καθώς, είναι ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότητας,  ώστε οι μαθητές, οι γονείς και 

οι εκπαιδευτικοί  «δένονται»  συναισθηματικά μαζί του. Ακόμη, κάθε φορά που 

αλλάζει το πρόσωπο του ψυχολόγου,  χρειάζεται χρόνο και ενέργεια για να 

προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον ο νέος ψυχολόγος, και παράλληλα,  κάθε 

ψυχολόγος έχει άλλο σύστημα παρέμβασης και άλλο τρόπο διαχείρισης της 

συμπεριφοράς των μαθητών ή των γονέων τους  και  αυτό  αναστατώνει την σχολική 

κοινότητα. Για τους εκπαιδευτικούς,  είναι σημαντικό να μην καταλύεται η 

θεραπευτική σχέση μεταξύ του μαθητή και του γονέα ή του εκπαιδευτικού,  στο τέλος 
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της σχολικής  χρονιάς, αλλά, ο ίδιος ψυχολόγος να τοποθετείται στο ίδιο σχολείο για 

να διατηρήσει την θεραπευτικό δεσμό και να συνεχίσει το πρόγραμμα των 

εξατομικευμένων παρεμβάσεων που εφάρμοσε την προηγούμενη χρονιά.  Μάλιστα, 

τα μέλη της ΕΔΕΑΥ,  δημιουργούν σε κάθε σχολείο, ένα  στοιχειώδες δίκτυο 

προστασίας της ψυχικής υγείας των μαθητών και των γονέων τους  και  ένα  σύστημα  

υποστήριξης  και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών,  που πιστεύουν,  ότι,  χωρίς 

βοήθεια από ειδικούς της ψυχικής υγείας,  δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν 

εκπαιδευτικούς στόχους σε μαθητές που παρουσιάζουν απόκλιση από την τυπική 

ανάπτυξη.  

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν η διεπιστημονική συνεργασία να αποτελεί 

εργασιακό καθήκον και για τις τρεις ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς και εκπαιδευτικούς)  και  να  αποτελεί μέρος του εργασιακού τους 

ωραρίου. Ακόμη, να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις στην διεπιστημονική 

συνεργασία, ώστε να προκύπτουν επιτυχείς παρεμβάσεις στα προβλήματα των 

μαθητών. Τα προβλήματα των μαθητών που συνήθως παραπέμπονται στον ψυχολόγο 

αφορούν το άγχος, τους φόβους, την εσωστρέφεια, την βία ή τις συγκρούσεις μεταξύ 

των μαθητών, την μη τακτική φοίτηση, την χαμηλή επίδοση, τα περιορισμένα 

κίνητρα για συνεργασία, την σχολική άρνηση, τις μαθησιακές δυσκολίες. Η 

παραπομπή των μαθητών στον ψυχολόγο,  γίνεται με μία παρόμοια διαδικασία σε όλα 

τα γυμνάσια και οι τρόποι που ο ψυχολόγος χειρίζεται τα προβλήματα των μαθητών 

είναι: παρατήρηση, συνεδρίες με μαθητές, γονείς, καθηγητές, διευθυντή και 

σχεδιασμός προγράμματος παρέμβασης από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ. Στη συνέχεια,  η 

ΕΔΕΑΥ  προτείνει στα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας,  το πρόγραμμα 

παρέμβασης και την εφαρμογή του προγράμματος. Τέλος, ο ψυχολόγος είναι 

υπεύθυνος να συλλέγει πληροφορίες , να αξιολογεί την εφαρμογή του προγράμματος  

και να κάνει αναπροσαρμογές,   ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία στο τέλος της 

χρονιάς.  

Όπως συμβαίνει, αρκετά συχνά,  στην νομοθεσία της ελληνικής εκπαίδευσης 

δεν είναι σαφή τα καθήκοντα και η γραφειοκρατική εργασία που πρέπει να 

ολοκληρώσει ο ψυχολόγος της ΕΔΑΥ εντός του εργασιακού του ωραρίου. Ο 

νομοθέτης δεν έλαβε  υπόψη του,  στην νομοθεσία των ΕΔΕΑΥ,  ότι οι διαγνωστικές 

και υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρει ένας ψυχολόγος είναι συγκεκριμένες 

για ένα πεντάωρο εργασίας. Μάλιστα, η αναλογία ενός ψυχολόγου στα π.χ. 250 
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παιδιά είναι πολύ μεγάλη,  πόσο μάλλον αν ένας ψυχολόγος αντιστοιχεί στα 1000 

παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση, αν αξιολογήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει ο ψυχολόγος, η αύξηση της αναλογίας από 1/250 μαθητές σε 1/1000 

μαθητές συνεπάγεται μείωση του επιπέδου της ποιότητας των ψυχολογικών 

υπηρεσιών,  καθώς δεν θα μπορεί ένας  μαθητής να  προσεγγίσει  τον ψυχολόγο 

άμεσα για να ζητήσει βοήθεια. Γι αυτό,  πολύ συχνά,  ο καθηγητής είναι υπεύθυνος 

να επιλύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται στους μαθητές του και στην τάξη 

του,  καθώς ο εργασιακός χρόνος που διαθέτει ο ψυχολόγος,  σε κάθε σχολική 

μονάδα κρίνεται ανεπαρκής για την επίλυση της πληθώρας των προβλημάτων που 

αναδύονται καθημερινά. Μάλιστα υπάρχει και μία μειοψηφία καθηγητών, που 

συνήθως έχουν πολύ μεγάλη εργασιακή εμπειρία,  οι οποίοι δεν δέχονται την 

ψυχολογία ως επιστήμη και αρνούνται να συνεργαστούν με τα μέλη της  ΕΔΕΑΥ  

θεωρώντας ότι οι ίδιοι έχουν βρει τρόπους αντιμετώπισης του μαθητή και δεν 

επιθυμούν να τους αλλάξουν.  

Στην έρευνα, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να περιγράψουν την ταυτότητα και 

το εργασιακό προφίλ του ψυχολόγου ΕΔΕΑΥ και συγκεντρωτικά ανέφεραν: είναι 

συνήθως γυναίκες, μικρής ηλικίας , αναπληρωτές κι όχι μόνιμοι υπάλληλοι του 

δημοσίου,  που σημαίνει ότι έχουν άγχος και αγωνία, αν θα προσληφθούν την 

επόμενη χρονιά,  γι αυτό δίνουν προτεραιότητα στα γραφειοκρατικά καθήκοντα, για 

να μπορούν να αποδείξουν ότι  κατά την διάρκεια της χρονιάς, ανταποκρίθηκαν στις 

υποχρεώσεις τους. Είναι εργατικοί και μεθοδικοί στην έρευνα που κάνουν για τους 

μαθητές , αντικειμενικοί, χωρίς προκαταλήψεις, κοινωνικοί και  ευγενικοί,  ώστε να 

δημιουργούν θετικά συναισθήματα αποδοχής στον άλλο, έχουν εν-συναίσθηση  και 

θάρρος να προστατεύσουν τους μαθητές όσο μπορούν. Κάνουν επιτυχείς συνεργασίες  

και  σέβονται τα παιδιά με τα οποία συνεργάζονται,  όπως και τους γονείς τους.  

Θεωρούν ότι οι περισσότεροι ψυχολόγοι έχουν κάνει πολύ πετυχημένες σπουδές 

αλλά  δεν έχουν εργασιακή εμπειρία σε ανάλογα σχολικά περιβάλλοντα.   

Στην έρευνα, οι καθηγητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον θεσμό των 

ΕΔΕΑΥ,  όπως αυτός λειτουργεί,  τουλάχιστον για μία εξαετία στο σχολείο τους  και 

ταυτόχρονα, το πρόσωπο και το έργο του σχολικού ψυχολόγου που υπηρετεί στο 

γυμνάσιο,  στο οποίο εργάζονται την δεδομένη σχολική χρονιά. Με βάση τα 

δεδομένα της έρευνας,  η σχολική κοινότητα είναι έτοιμη να υποδεχθεί ένα θεσμό 

υποστήριξης της ψυχικής υγείας των μαθητών. Ακόμη, δίνει μεγάλη αξία σε αυτό το 
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θεσμό και έχει προσδοκίες να λειτουργήσει υποστηρικτικά και συμβουλευτικά για να 

μειώσει το εργασιακό άγχος που προκαλεί στους καθηγητές η διαχείριση της 

εφηβικής συμπεριφοράς και των εφηβικών συναισθημάτων. Ο θεσμός που 

λειτούργησε για μία εξαετία, σχεδόν έχει αποδείξει ποια είναι τα θετικά και ποια τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά του,  που σύμφωνα με τους καθηγητές είναι τα ακόλουθα: 

1. Απαιτεί ασφαλή εξειδικευμένο χώρο άσκησης των καθηκόντων της 

ομάδας ΕΔΕΑΥ και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων που 

να οργανώνεται από κοινού με την διεύθυνση του σχολείου.  

2. Απαιτεί εργασιακό εξοπλισμό,  ψυχοδιαγνωστικό και θεραπευτικό υλικό 

που χρειάζεται η κάθε ειδικότητα και οι άλλες ειδικότητες που θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, για παράδειγμα, αν η ομάδα 

εργάζεται σε νηπιαγωγείο θα χρειαζόταν και λογοθεραπευτή ή 

φυσιοθεραπευτή για να καλύψει και άλλες γλωσσικές ή κινητικές ανάγκες 

των νηπίων. 

3. Ο ρόλος του ψυχολόγου για να είναι επιτυχής, απαιτεί οργανωμένη 

εποπτεία και καθοδήγηση από ένα μέντορα ή  από έμπειρα στελέχη 

εκπαίδευσης (συμβούλους εκπαίδευσης) και παράλληλη επιμόρφωση σε 

σύγχρονες θεραπευτικές ή διαγνωστικές μεθόδους. Ακόμη, οι 

επιμορφωτικές ανάγκες των σχολικών ψυχολόγων και των κοινωνικών 

λειτουργών να ανιχνεύονται με ετήσια έρευνα, με στόχο την παροχή 

γνώσεων και πρακτικών, καθώς έχουν να  διαχειριστούν ποικιλία 

προβληματικών  συμπεριφορών  και  καταστάσεων.  

4. Το χρονοδιάγραμμα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, να είναι αντίστοιχο 

του χρονοδιαγράμματος των υποστηρικτικών αναγκών του κάθε σχολείου 

και να υπάρχουν κανόνες για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων με γνώμονα 

την σοβαρότητα του κάθε περιστατικού.  

5. Τα μέλη της ομάδας ΕΔΕΑΥ να είναι μόνιμα σε κάθε σχολείο ή 

τουλάχιστον να αλλάζουν ανά τριετία, καθώς η δημιουργία του  

θεραπευτικού δεσμού και η διαδικασία προσαρμογής στην σχολική 

κουλτούρα, αποτελούν μία χρονοβόρα διαδικασία που οι καθηγητές 

κρίνουν ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν αν επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.  

6. Η ΕΔΕΑΥ  πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός δικτύου υποστήριξης που θα 

λειτουργεί παράλληλα σε επίπεδο δήμου, νομού ή περιφέρειας. Αυτό το 
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δίκτυο θα μπορεί να υποστηρίζει την ΕΔΕΑΥ με ειδικότητες, όπως του 

παιδίατρου, του παιδοψυχίατρου, του λογοθεραπευτή , του εργοθεραπευτή 

ή του φυσιοθεραπευτή. Μάλιστα, κάποιοι καθηγητές ζήτησαν να 

δημιουργηθεί,  ένα δίκτυο προστασίας την ψυχικής υγείας των μαθητών 

και των οικογενειών τους ή  ένα δίκτυο προστασίας της οικογένειας π.χ. 

σε περιπτώσεις ανεργίας, ενδοοικογενειακής βίας, χρόνιας ασθένειας, 

θανάτου,  διαζυγίου κ.α.  

7. Ο εργασιακός ρόλος του ψυχολόγου, η συνεργασία του με άλλες 

ειδικότητες π.χ. του κοινωνικού λειτουργού ή του καθηγητή να γίνει 

αντικείμενο διαλόγου μεταξύ των υπεύθυνων του Υπουργείου Παιδείας 

και των αντίστοιχων συνδικαλιστικών φορέων. Τα καθήκοντα του, εντός 

του σχολείου, θα πρέπει να είναι κυρίως, στον άξονα της διάγνωσης και 

θεραπείας, της υποστήριξης, της συμβουλευτικής και της καθοδήγησης 

του εκπαιδευτικού  και να περιοριστούν τα γραφειοκρατικά του 

καθήκοντα εκτός των καταγραφών του διαγνωστικού και θεραπευτικού 

πρωτοκόλλου.  

8. Οι προϋποθέσεις της διεπιστημονικής συνεργασίας να σχεδιαστούν εκ 

νέου, καθώς είναι πολλοί οι παράγοντες που αναβαθμίζουν την ποιότητα 

της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των 

ειδικών που προσφέρουν εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 

ένα σχολικό πλαίσιο. Πρωτίστως,  να διασφαλίζεται ισοτιμία και 

αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της ΕΔΕΑΥ, να δοθεί χρόνος και 

προτεραιότητα στην μεταξύ τους  συνεργασία με στόχο την διαμόρφωση 

κώδικα επικοινωνίας και κοινών  αντιλήψεων για τον προγραμματισμό 

του έργου της. 

9. Άλλα προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο νομοθέτης όταν 

αναμορφώσει τον θεσμό των ΕΔΕΑΥ  είναι,  να εξασφαλίσει σταθερή και 

ικανοποιητική χρηματοδότηση, να είναι σαφή τα ψυχοκοινωνικά και 

μαθησιακά προβλήματα που παραπέμπονται στον ψυχολόγο, να είναι 

σαφής η διαδικασία παραπομπής του μαθητή, και γενικά,  να υπάρξει 

αποτελεσματικός σχεδιασμός του τρόπου ανίχνευσης των μαθητών που 

χρειάζονται  βοήθεια. Το αξίωμα της σύντομης και άμεσης παρέμβασης 

θα πρέπει να τηρηθεί,  όπως και,  το αξίωμα του απόρρητου των 

προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους.  
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  Όσον αφορά τις στάσεις και τις αντιλήψεις των καθηγητών για το πρόσωπο 

του ψυχολόγου είναι φανερό ότι δεν είναι εύκολο στα πλαίσια μίας συνέντευξης να 

μπουν οι καθηγητές στα «παπούτσια του ψυχολόγου»  που εργάζεται στο σχολείο 

τους και να εκφράσουν στάσεις, προσδοκίες, ανησυχίες ή φόβους για το πρόσωπο του 

συναδέλφου τους. Το σίγουρο είναι ότι τον αντιμετώπισαν ως «συνάδελφο» και 

«συνεργάτη» και αυτό αποτελεί «κοινό τόπο» στις απαντήσεις τους, τις αφηγήσεις 

τους ή τις περιγραφές τους. Αναφέρθηκε και η έκφραση «οι ψυχολόγοι σαν 

περιστεράκια πετούν από σχολείο σε σχολείο» ή «εμφανίζονται  σαν κομήτες» 

δίνοντας του το στοιχείο του περιστασιακού επισκέπτη που ήρθε για λίγο και θα 

φύγει άμεσα συνεπώς «δεν μπορείς να βασιστείς σε αυτόν». Είναι ολοφάνερο,  ότι  οι 

καθηγητές κατανοούν την δύσκολη εργασιακή θέση στην οποία βρίσκεται  ο 

ψυχολόγος,  την αγωνία του να διαμορφώσει την επαγγελματική του ταυτότητα, την 

δυσκολία του να ενημερώνει τακτικά τα άλλα μέλη της επιτροπής ή να επικοινωνεί 

κάθε εβδομάδα με όσους ενδιαφέρονται  να  πάρουν  πληροφορίες  από  αυτόν.  

Η παρούσα έρευνα αναζητεί σε πολλά επίπεδα πληροφορίες για το πως 

βιώνουν ή πως αντιλαμβάνονται το «πρόσωπο» του ψυχολόγου δηλαδή αν έχει 

αυτοπεποίθηση, αν έχει άγχος, αν έχει πλήρη επαγγελματική κατάρτιση, αν νιώθει 

αποδοχή, αν έχει δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, αν έχει διάθεση και 

ψυχική δύναμη να διεκδικήσει τα δικαιώματα του ή να κυριαρχήσει στ ον σχολικό 

χώρο του. Ουσιαστικά, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι,  ο ψυχολόγος δεν μπορεί να 

ενταχθεί στην σχολική κοινότητα κανενός σχολείου, αφού εργάζεται σε πέντε 

διαφορετικά σχολεία, είναι επισκέπτης ψυχικής υγείας ή φιλοξενούμενος για μία 

ημέρα μέσα στην εβδομάδα, δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκπαιδευτικής 

ομάδας, ούτε φαίνεται να έχει ως προτεραιότητα να ενσωματωθεί ως ισότιμο μέλος 

στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το ευτυχές είναι ότι οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν 

τις περισσότερες δυσκολίες του, όπως τα πολλαπλά και ποικίλα περιστατικά , τα 

δύσκολα περιστατικά και τον περιορισμένο  χρόνο που έχει στην διάθεση του για να  

παρέμβει.  Ακόμη, είναι  φανερό στις απαντήσεις τους , ότι ασκείται θετική κριτική 

για την φιλότιμη προσπάθεια που κάνει ο ψυχολόγος και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα 

βρει το χώρο του και θα παίξει σωστά το ρόλο του, μόλις δεχθεί την κατάλληλη 

επιμόρφωση ή την κατάλληλη καθοδήγηση. Όταν οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τις 

αδυναμίες του δεν τις αποδίδουν στα προσωπικά του χαρακτηριστικά  αλλά στο 
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νομοθετικό πλαίσιο της ΕΔΕΑΥ και στις μη ρεαλιστικές απαιτήσεις που έχει ο 

θεσμός  από  τον  εργαζόμενο  ψυχολόγο.  

Δεν έχουν γίνει έρευνες στην Ελλάδα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου στα 

γυμνάσια ή για την αξιολόγηση του θεσμού της ΕΔΕΑΥ. Ακόμη, η ερευνήτρια δεν 

βρήκε άλλες έρευνες,  κατά τις οποίες,  ο ερευνητής ζητάει από τον εκπαιδευτικό να 

λειτουργήσει «προβολικά» δηλαδή να «μπει στα παπούτσια του ψυχολόγου» του 

σχολείου του και να αντιληφθεί τι αισθάνεται, καθώς εκτελεί το εργασιακό του 

πρόγραμμα, καθώς δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα ποικίλα περιστατικά που του 

έχουν παραπέμψει. Ουσιαστικά, δεν έχει υποστήριξη και καθοδήγηση από ένα 

σύμβουλο ή μέντορα ή  έναν έμπειρο συνάδελφο να τον καθοδηγήσει ή να μοιραστεί 

μαζί του το άγχος,  ότι οι συνθήκες στις οποίες εργάζεται είναι δύσκολες. Επιπλέον, 

όσον αφορά, τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την ταυτότητα του σχολικού 

ψυχολόγου, όπως  τι δεξιότητες  πρέπει να διαθέτει για να ανταποκριθεί στο ρόλο του 

ή  αν έχει αυτοπεποίθηση όταν επιλέγει μία μορφή παρέμβασης δεν υπάρχουν 

επιστημονικές μελέτες στην διάθεση της ερευνήτριας. Ουσιαστικά, η ερευνητική 

εργασία είναι πρωτότυπη, ως ποιοτική έρευνα που μελετά με αυτό το ερευνητικό  

εργαλείο,  αντιλήψεις, στάσεις, προσδοκίες και βιώματα εκπαιδευτικών σε σχέση με 

την ταυτότητα, την εργασιακή θέση και τον εργασιακό ρόλο του σχολικού 

ψυχολόγου.   

Η ερευνήτρια αισιοδοξεί ότι θα  υπάρξουν κι άλλες έρευνες, πιο στοχευμένες 

στα ειδικά επαγγελματικά χαρακτηριστικά του σχολικού ψυχολόγου,  ώσπου να 

χτίσει ο σύγχρονος σχολικός ψυχολόγος στην Ελλάδα την δική του ταυτότητα. Ας 

ελπίσουμε , ότι στο μέλλον, η ταυτότητα του σχολικού ψυχολόγου στην Ελλάδα θα 

ερευνηθεί διεξοδικά, αγγίζοντας όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν το 

επαγγελματικό του «πρόσωπο», δηλαδή ποιες επαγγελματικές δεξιότητες πρέπει να 

έχει για να ασκήσει σωστά το ρόλο του, ποιο το είδος της ψυχοκοινωνικών και 

μαθησιακών προβλημάτων,  που συνήθως,  έχει να διαχειριστεί και πως περιγράφεται 

το πλαίσιο και η διαδικασία της διεπιστημονικής συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό. 

Θα μπορούσε η έρευνα αυτή,  να λειτουργήσει ως έμπνευση για άλλους ερευνητές να 

σκιαγραφήσουν το επαγγελματικό προφίλ του σχολικού ψυχολόγου και όλους τους 

επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες που το επηρεάζουν με στόχο την 

αναβάθμιση του ρόλου και του έργου του. Αναμένουμε αντίστοιχη έρευνα,  κατά την 
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οποία,  ο ίδιος ο ψυχολόγος της  ΕΔΕΑΥ θα περιγράφει την ταυτότητά του,  το ρόλο 

και το έργο του και τις δυσκολίες του έργου του,  οι οποίες οφείλονται στην 

νομοθεσία του θεσμού των ΕΔΕΑΥ εντός του σύγχρονου γυμνασίου.  

O επαγγελματικός ρόλος του σχολικού ψυχολόγου και οι αρμοδιότητες που 

μπορεί να αναλάβει εντός σχολείου, αποτελούν παγκόσμια ερευνητικό αντικείμενο 

εδώ και τρεις δεκαετίες τουλάχιστον στον χώρο της σχολικής ψυχολογίας.  Κι ενώ οι 

ψυχολόγοι επιθυμούν να διαμορφωθεί ο εργασιακός τους ρόλος   με βάση τις γνώσεις 

και τις προτιμήσεις τους,  ώστε να αναλάβουν τυπικά  εργασιακά  καθήκοντα σε κάθε 

σχολείο,  οι καταναλωτές των υπηρεσιών που προσφέρουν όπως  οι εκπαιδευτικοί , οι 

γονείς ή οι μαθητές των σχολείων, επιθυμούν να παρεμβαίνουν και να 

αναπροσαρμόζουν τις απαιτήσεις τους για τον ρόλο του σχολικού  ψυχολόγου. 

Σύμφωνα με τους Hutton, (1992) και  Smith, (1984)  πόσο υπεύθυνος είναι ο 

σχολικός ψυχολόγος που εργάζεται στο σχολείο για τον εργασιακό του ρόλο και την 

συνολική προσφορά του, αν οι  εκπαιδευτικοί των σχολείων δεν επιτρέπουν  να 

ασκήσει το ρόλο του,  όπως ο ίδιος επιθυμεί;  Σύμφωνα με τον Watkins et al (2001) 

οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που υποδέχονται τους ψυχολόγους στο σχολείο τους και 

σχεδιάζουν τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες να προσφέρει ένας ψυχολόγος στους 

μαθητές τους.  

Ο Thomas et al. (1992)  κατέληξαν ότι πάντα θα υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο 

ρόλο που οραματίζονται οι ψυχολόγοι και στο ρόλο του σχολικού ψυχολόγου που 

επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί, κι αυτό, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες,  όπως η 

ηλικία, η απόσταση από τα αστικά κέντρα και το περιορισμένο ενδιαφέρον του 

εκπαιδευτικού για τον ρόλο του σχολικού ψυχολόγου. Συγκεκριμένα, οι ψυχολόγοι 

νιώθουν την ανάγκη να απαγκιστρωθούν από τους παραδοσιακούς ρόλους της 

αξιολόγησης και της οργάνωσης εξατομικευμένης παρέμβασης σε αδύναμους 

μαθητές και να προσφέρουν άμεσες θεραπευτικές και καθοδηγητικές υπηρεσίες σε 

ομάδες  μαθητών, γονέων ή εκπαιδευτικών που λόγω των σύγχρονων συγκυριών τις 

έχουν ανάγκη. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους προσδοκούν από τους 

ψυχολόγους να δώσουν περισσότερη υποστήριξη και καθοδήγηση σε μεγαλύτερο 

αριθμό μαθητών. Συνεπώς,  ζητάνε επέκταση του ρόλου του ψυχολόγου,  ώστε να 

συμπεριλάβει νέα καθήκοντα και περισσότερες ώρες εργασίας στο σχολείο τους. 

Αυτό δείχνει και την επιτακτική ανάγκη που έχουν τα σχολεία για την άμεση 

παρέμβαση του ψυχολόγου. Οι ρόλοι που αναμένεται να παίξουν οι σχολικοί 



153 
 

ψυχολόγοι σε ένα τυπικό σχολείο, είναι κυρίως της αξιολόγησης στο γνωστικό , 

κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο, της συμβουλευτικής εφήβων , της 

διαχείρισης συμπεριφοράς, της υποστήριξης  μαθητών και καθηγητών, της 

διαχείρισης κρίσης, της διαμεσολάβησης στις μαθητικές συγκρούσεις, της 

υποστήριξης του εξατομικευμένου προγράμματος των αδύναμων μαθητών, της 

καθοδήγησης γονέων ή εκπαιδευτικών στο έργο τους.  Η άποψη  αυτή  εκφράζεται 

στις περισσότερες έρευνες για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  που  εκφράζουν 

θετική στάση και αισιόδοξες απόψεις για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο ψυχολόγος 

στο σχολείο τους και ζητούν πιο πολλές ώρες ψυχολογικής υποστήριξης ή  έναν 

ψυχολόγο μόνιμα σε κάθε σχολείο (Abel & Burke, 1985) .   

Τέλος, με αυτή την ποιοτική έρευνα για τις αντιλήψεις και τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών των σχολείων στις οποίες λειτουργεί η ΕΔΕΑΥ, παρουσιάζεται η 

ελληνική κουλτούρα για την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο σχολικός ψυχολόγος 

στο τυπικό σχολείο. Όπως οι αντίστοιχες έρευνες των αντιλήψεων και των στάσεων 

εκπαιδευτικών στο εξωτερικό έτσι και στην Ελλάδα θεωρείται χρήσιμος και 

αναγκαίος ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου και σημαντικές οι  υποστηρικτικές 

υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Αντίστοιχα,  

είναι σημαντικό να ερευνηθούν οι απόψεις των σχολικών ψυχολόγων και η στάση 

τους για  το ρόλο τους στην διεπιστημονική συνεργασία, δηλαδή πόσο 

ικανοποιημένοι είναι από το είδος της συνεργασίας και την ποιότητα της 

επαγγελματικής σχέσης που έχουν αναπτύξει με τους εκπαιδευτικούς  στο γυμνάσιο. 

Ακόμη, σε μελλοντικές έρευνες να μελετηθεί  το  νομικό πλαίσιο των καθηκόντων 

και των αρμοδιοτήτων του ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ  κι αν αυτό μπορεί να γίνει 

ευέλικτο και να προσαρμόζεται κάθε φορά  στις σύγχρονες απαιτήσεις του κάθε 

σχολείου.   

Β11. Προτάσεις για πολιτεία και συνδικαλιστικούς φορείς 

 

Στα πλαίσια του ελληνικού  εκπαιδευτικού συστήματος,  θα πρέπει να 

καλλιεργούνται κίνητρα για την οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, 

αποδοχής,  εμπιστοσύνης  και επαγγελματικής ισοτιμίας, στο οποίο, οι εργαζόμενοι 

στο χώρο του σχολείο θα θέτουν ως προτεραιότητα την εργασιακή τους αξιοπρέπεια 

και την συναδελφική τους αλληλεγγύη. Το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη της 

αποτελεσματικής λειτουργίας του νέου θεσμού των ΕΔΕΑΥ,   ώστε με βάση τα νέα 
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δεδομένα που προκύπτουν κατά την λειτουργία του θεσμού, να γίνει  η 

αναπροσαρμογή της οργάνωσης και της λειτουργίας του,  με νομοθετική ρύθμιση 

όπως συνέβη , με τα ΚΔΑΥ-ΚΕΔΑΣΥ. Ακόμη, η επιμόρφωση των ψυχολόγων που 

εργάζονται στα ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για το 

Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν στον νέο θεσμό. Επιπλέον, ο κάθε νέος ψυχολόγος που εργάζεται σε 

κάθε σχολείο, να έχει υπόψη του, ότι ο ρόλος του είναι δύσκολος και απαιτητικός 

αλλά η εξειδίκευση σε αυτό τον ρόλο θα ικανοποιήσει την εσωτερική του ανάγκη για 

προσωπική ευεξία και επαγγελματική επιτυχία. Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται 

καθημερινά με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ας δείξουν αλληλεγγύη και κατανόηση όταν 

διαπιστώνουν λάθη ή ατέλειες στον νέο συνάδελφο γιατί το πιο πιθανό είναι ότι 

αγωνίζεται,  χωρίς ουσιαστική βοήθεια,  καταβάλλοντας το μέγιστο των δυνάμεων 

του.  
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