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υμβουλευτικού ταθμού Νϋων: Νομοθεςύα των ..Ν. 

Ιςτορικό-θεςμικό πλαύςιο: 

Η αρχό για την ύδρυςη των υμβουλευτικών ταθμών Νϋων 
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ϋγινε με ψόφιςη Νόμου το 1990 (Νόμοσ 
1894, ΥΕΚ 110, 27-8-1990 Σ.Α΄ Αρ. 2), με τον οπούο αποφαςύςτηκε να 
λειτουργόςει υμβουλευτικϐσ ταθμϐσ Νϋων ςτη Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπαύδευςησ 
τησ Νομαρχύασ Δυτικόσ Αττικόσ. Για τισ ανϊγκεσ τησ λειτουργύασ του εύχε αρχικϊ 
εξαγγελθεύ ϐτι θα προςλαμβϊνονταν με ςϑμβαςη οριςμϋνου χρϐνου και ωριαύα 
αντιμιςθύα δϑο ψυχολϐγοι, ϋνα γιατρϐσ και ϋνασ κοινωνικϐσ λειτουργϐσ.  

Η πρώτη Τπουργικό Απόφαςη του  1993 (Τπουργικό Απόφαςη  Γ2/806 
ΥΕΚ 134, 5-3-1993 Σ.Β΄ ) ϐριζε την Ίδρυςη, Οργϊνωςη και Λειτουργύα 
οκτώ(8) υμβουλευτικών ταθμών ςε ϐλη την χώρα (Νομαρχύεσ: Αθηνών, Αν. 
Αττικόσ, Πειραιϊ, Θες/νύκησ, Λϊριςασ, Πϊτρασ,  Ιωαννύνων, Ηρακλεύου). Επύςησ 
με Προεδρικό διϊταγμα (ΠΔ/445, ΥΕΚ 185, 7-10-1993, Σ. Α΄) προβλεπϐταν 
η ςϑςταςη κλϊδων και θϋςεων των ..Ν. και η διαδικαςύα πλόρωςησ των 
θϋςεων.  Προβλεπϐταν ςε κϊθε ταθμϐ 1 γιατρϐσ, 2 ψυχολϐγοι και 2 κοινωνικού 
λειτουργού.  

ύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ2/4970/6-9-1996 Τπουργικό Απόφαςη 
αποςπώνται για το ςχολικϐ ϋτοσ 1996-1997 δϑο εκπαιδευτικού Δ.Ε. για κϊθε 
..Ν. με ειδικϐτητα Χυχολϐγου, Ιατροϑ ό Κοινωνικοϑ Λειτουργοϑ. Με την 
υπ’αριθμ.64/2-12-96 πρϊξη του ΠΤΔΕ Πατρών αποςπϊται εκπαιδευτικϐσ ςτη 
Δ/νςη Β/θμιασ Εκπ/ςησ για τισ ανϊγκεσ του ..Ν. που πρϐκειται να 
λειτουργόςει, ςϑμφωνα με την υπ’αριθμ. Γ2/4970 τησ 6-9-1996 Τπουργικό 
Απϐφαςη.  

Σον Απρύλιο του 1997 με Τπουργικό Απϐφαςη αποφαςύςτηκε η ύδρυςη και 
λειτουργύα υμβουλευτικοϑ ταθμοϑ ςτη ιβιτανύδειο Δημϐςια χολό και ςε 
ϊλλεσ 5 Διευθϑνςεισ Β/θμιασ Εκπ/ςησ ςε ϐλη τη χώρα (Γ2/1869, ΥΕΚ 287, 10-
4-1997, Σ Β΄).  Επιπλϋον οι ςυνολικϊ 16 υπϐ ύδρυςη ..Ν. ςε ϐλη τη χώρα (Α΄, 
Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθόνασ, Ανατ. Αττικόσ, Δυτικόσ. Αττικόσ, Πειραιϊ, ιβιτανιδεύου, Α΄ 
και Β΄ Θεςςαλονύκησ, ΑχαϏασ, Λϊριςασ, Ιωαννύνων, Ρεθϑμνησ, Ηρακλεύου και 
ϊμου) με απόφαςη του ΤΠΕΠΘ (Γ2/7602/16-12-1997) ορύςτηκε να 
χρηματοδοτηθοϑν απϐ τισ Νομαρχιακϋσ Αυτοδιοικόςεισ με πιςτώςεισ που 
μεταφϋρθηκαν ςτον ΚΑΕ 2279.  

Σον Δεκϋμβριο του 1998 το  ΠΔ 390 (ΥΕΚ 270, 3-12-1998 Σ Α΄) τροποποιεύ 
και ςυμπληρώνει το ΠΔ 445/93 (ΥΕΚ 185/7-10-1993 τ. Α΄) για τη 
λειτουργύα των ..Ν. 

Παρϊ τισ εξαγγελύεσ από το 1990 οι υμβουλευτικού ταθμού Νϋων 
εκτϊκτωσ ϊρχιςαν να πρωτολειτουργούν με απόφαςη του Τπουργού 
Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων το επτϋμβριο του 1999, ςε 6 Διευθύνςεισ 
Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Λεκανοπεδύου 
Αττικόσ (Απϐφαςη Τπουργοϑ Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων για την ϋκτακτη 
ϋναρξη λειτουργύασ των ..Ν. του Λεκανοπεδύου Αττικόσ, Γ2/4116/15-09-
1999 του ΤΠΕΠΘ) για να βοηθόςουν ςτην ψυχολογικό ςτόριξη των μαθητών 
και των οικογενειών τουσ που επλόγηςαν απϐ τον τϐτε πρϐςφατο ςειςμϐ.  

το ΥΕΚ 1206/2-10-2000 τ.Β΄, καθορύζονται τα ϐργανα, τα κριτόρια και η 
διαδικαςύα επιλογόσ των Τπευθϑνων των ..Ν. και ειδικϐτερα η διαδικαςύα 



3 
 

τοποθϋτηςησ και τα καθόκοντα και οι αρμοδιϐτητϋσ τουσ. Αυτϋσ εύναι: α) 
εφαρμογό, ςτόριξη και παρακολοϑθηςη προγραμμϊτων Αγωγόσ Τγεύασ (ςε 
ςυνεργαςύα με τον/την Τπεϑθυνο Αγωγόσ Τγεύασ), β) ψυχοκοινωνικό κϊλυψη 
των αναγκών των ςχολικών μονϊδων, διϊγνωςη, βραχεύα ψυχολογικό 
παρϋμβαςη, γ) παροχό υμβουλευτικόσ Γονϋων, δ) δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ςε 
παιδαγωγικϋσ ςυνεδριϊςεισ του ςυλλϐγου διδαςκϐντων του ςχολεύου, ε) 
ευαιςθητοπούηςη τησ ευρϑτερησ κοινϐτητασ ςε θϋματα Αγωγόσ Τγεύασ ςτ) 
ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με αρμϐδιουσ φορεύσ, ζ) ςϑνταξη και αποςτολό 
εκθϋςεων πεπραγμϋνων ςτο τϋλοσ κϊθε ςχολικόσ χρονιϊσ.  

το Νόμο 2817/2000(ΥΕΚ Α΄78/14-3-2000 αρθ.8 παρ.14) που αναφϋρεται 
ςτην εκπαύδευςη των ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ και ϊλλεσ διατϊξεισ γύνεται 
αναφορϊ ςτον οριςμϐ Τπευθϑνου των χολικών Δραςτηριοτότων Αγωγόσ 
Τγεύασ ςε κϊθε Διεϑθυνςη Εκπαύδευςησ και ςτον οριςμϐ Τπευθϑνου των 
υμβουλευτικών ταθμών Νϋων ςε κϊθε Γραφεύο Εκπαύδευςησ, για μια τριετύα, 
που μπορεύ να ανανεώνεται. Με απϐφαςη του Τπουργοϑ Εθνικόσ Παιδεύασ και 
Θρηςκευμϊτων καθορύζονται τα ϐργανα, τα κριτόρια και η διαδικαςύα επιλογόσ 
των υπευθϑνων του προηγουμϋνου εδαφύου, η διαδικαςύα τοποθϋτηςησ και τα 
ειδικϐτερα καθόκοντα και οι αρμοδιϐτητϋσ τουσ.  

 Με την Τπουργικό Απόφαςη Γ2/4219/ 3-11-2000 αποφαςύζεται η κϊλυψη 
των θϋςεων των 16 Τπευθϑνων των ..Ν. με απϐςπαςη απϐ τουσ  εν ενεργεύα 
εκπαιδευτικοϑσ τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. Ϊργο τουσ ορύζεται ο 
ςυντονιςμϐσ των δραςτηριοτότων των ..Ν., που θα χειρύζονται εξειδικευμϋνα 
ςτελϋχη (ψυχολϐγοι, κοινωνικού λειτουργού, γιατρού). 

Σον Αϑγουςτο του 2001 με απόφαςη του Τπουργεύου Παιδεύασ Γ2/4493/ 
24-8-2001 τοποθετόθηκαν αποςπαςμϋνοι εκπαιδευτικού ωσ Τπεϑθυνοι των 
..Ν. ςε 15 Διευθϑνςεισ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ για 15 απϐ τουσ 16 
ταθμοϑσ. Δεν τοποθετόθηκε Τπεϑθυνοσ ςτη ιβιτανύδειο. Σο Σμόμα Αγωγόσ 
Τγεύασ (το οπούο και ορύςτηκε ωσ υπεϑθυνο για τη εποπτεύα των ..Ν.) του 
ΤΠΕΠΘ με επιςτολό του Διευθυντό του κ. Ιωϊννη Κυρτϊτου ςτισ 29-11-2001 
(Αρ. Πρ. Γ2/6541) κοινοπούηςε ςε ϐλεσ τισ Διευθϑνςεισ Δ.Ε. τησ χώρασ τα 
ονϐματα των Τπευθϑνων και τισ ταχυδρομικϋσ και ηλεκτρονικϋσ τουσ 
διευθϑνςεισ.  

Σο επτϋμβριο του 2002 αποφαςύςτηκε απϐ τον τϐτε Τπουργϐ Παιδεύασ και 
Θρηςκευμϊτων κ. Π. Ευθυμύου 99054/Γ7/ 25-9-2002 η ςτελϋχωςη των 15 
..Ν.1 με απϐςπαςη εκπαιδευτικών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 
υγκεκριμϋνα: απϐςπαςη δϑο εκπαιδευτικών Υιλολϐγων ΠΕ2, οι οπούοι να 
ϋχουν δεϑτερο πτυχύο Χυχολογύασ ό/και πτυχύο Υ.Π.Χ., δϑο εκπαιδευτικών με 
την ειδικϐτητα του Κοινωνικοϑ Λειτουργοϑ, εκπαιδευτικοϑ με την ειδικϐτητα 
Παιδοψυχύατρου ό Χυχιϊτρου.  

Κατϊ την πιο πϊνω απϐφαςη 99054/Γ7/25-9-2002 «ϋργο των εκπαιδευτικών, 
που θα ςτελεχώςουν τουσ υμβουλευτικοϑσ ταθμοϑσ Νϋων (..Ν.)  υπϐ την 
καθοδόγηςη του Τπευθϑνου εκπαιδευτικοϑ κϊθε ..Ν. εύναι: 

                                            
1
Οι Σσμβοσλεσηικοί Σηαθμοί Νέων ποσ ιδρύθηκαν είναι 7 ζηις Γιεσθύνζεις Β/θμιας Δκπ/ζης 

ζηο Λεκανοπέδιο Αηηικής, 2 ζηις Γιεσθύνζεις ηης Θεζζαλονίκης, και από 1 ζηις Γιεσθύνζεις 

Β/θμιας Δκπ/ζης Ιωαννίνων, Λάριζας, Αταΐας, Ρεθύμνοσ, Ηρακλείοσ Κρήηης και Σάμοσ. 
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 Η εφαρμογό, ςτόριξη και παρακολοϑθηςη προγραμμϊτων Χυχικόσ 
Τγεύασ για τουσ μαθητϋσ, η παραγωγό και διανομό εκπαιδευτικοϑ υλικοϑ, 
η ςυνεχόσ ενημϋρωςη και επιμϐρφωςη των εκπαιδευτικών, ιδιαύτερα 
αυτών που εφαρμϐζουν ςχετικϊ προγρϊμματα, καθώσ και η αξιολϐγηςη 
ςε τακτϊ διαςτόματα των αποτελεςμϊτων εφαρμογόσ των 
προγραμμϊτων ςε επύπεδο ςχολεύου και Νομοϑ. 

 Η ψυχοκοινωνικό κϊλυψη των αναγκών των ςχολικών μονϊδων. Οι 
..Ν. ϋχουν τη δυνατϐτητα εντοπιςμοϑ, διϊγνωςησ, βραχεύασ 
ψυχολογικόσ παρϋμβαςησ και παραπομπόσ των περιπτώςεων μαθητών 
που χρόζουν ιδιαύτερησ ψυχολογικόσ αντιμετώπιςησ. τα πλαύςια αυτϊ 
παρϋχουν και υμβουλευτικό Γονϋων. Παρϊλληλα αςκοϑν προληπτικό 
παρϋμβαςη ςτα πλαύςια ςτόριξησ τησ οικογϋνειασ και κινητοπούηςη των  
λοιπών κοινωνικών φορϋων μϋςω του χολεύου.  

 Ευαιςθητοπούηςη τησ ευρϑτερησ κοινϐτητασ ςε θϋματα Χυχικόσ Τγεύασ. 
 Μποροϑν να παρευρύςκονται ςε παιδαγωγικϋσ ςυνεδριϊςεισ του 

υλλϐγου των διδαςκϐντων των χολεύων.  
 Αναπτϑςςουν ςυνεργαςύεσ με αρμϐδιουσ και ςυναρμϐδιουσ φορεύσ για 

την εφαρμογό προγραμμϊτων ψυχικόσ υγεύασ». 
 

Με προεδρικό διϊταγμα (Π.Δ.140 ΥΕΚ 119/19-5-2003 τ.Α΄) γύνεται 
τροποπούηςη του Π.Δ. 445/1993 (Α΄185), ϐςον αφορϊ τισ θϋςεισ κλϊδου ΠΕ 
Ιατρών των ..Ν. και τον ειςαγωγικϐ βαθμϐ των κλϊδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ 
Χυχολϐγων, ΣΕ Κοινωνικών Λειτουργών.   

Προκόρυξη θϋςεων  Τπευθϑνων ..Ν. εύχαμε το 2004 (ΤΠΕΠΘ Αρ. Πρωτ. 
87158/Γ7/30-8-2004).  

Σο 2006 (ΤΠΕΠΘ Αρ. Πρωτ. 60992/Γ7/19-6-2006) προκηρϑςςονται  με την 
ύδια απϐφαςη τϐςο οι θϋςεισ των Τπευθϑνων ϐςο και των αποςπαςμϋνων 
εκπαιδευτικών για τη ςτελϋχωςη των ..Ν.. Ενώ η τελευταύα προκόρυξη 
θϋςεων με απϐςπαςη για τη ςτελϋχωςη των ..Ν. ϋγινε με Τπουργικό  
Απϐφαςη τον Ιοϑνιο του 2007 (Αρ. Πρωτ. 67504/Γ7/25-6-07). 

τισ 10-10-06 με αριθμ. πρωτ. 104492/Γ7 υπογρϊφουν κοινό Τπουργικό 
Απϐφαςη οι Τπουργού Εθνικόσ Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων, Τγεύασ & Κοινωνικόσ 
Αλληλεγγϑησ και Οικονομύασ & Οικονομικών με την οπούα ιδρϑονται 43 ..Ν. ςε 
Δ/νςεισ B/θμιασ Εκπ/ςησ οι οπούοι παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ προσ τουσ 
μαθητϋσ τϐςο τησ Δευτεροβϊθμιασ ϐςο και τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 

Επύςησ ϋχει υπογραφεύ και η ύδρυςη δεϑτερου υμβουλευτικοϑ ταθμοϑ Νϋων 
ςτην Α΄ Αθόνασ.   

υγκεντρωτικόσ πύνακασ νόμων και αποφϊςεων για τουσ ..Ν 
 

α/ 
α 

Εκδούςα 
αρχό 

Εύδοσ 
εγγρϊφου 

Αριθμόσ Ημερομηνύα Θϋμα 

1 ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΠ. 

ΝΟΜΟ 1894 ΥΕΚ 110    
27.08.1990Σ. 

Α΄ 

Αρ.2/ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ..Ν. –
ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ..Ν. 

ΔΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ 
2 ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΤΠ. 
ΤΠ. ΑΠΟΥ. Γ2/806 ΥΕΚ 134     

5.3.1993Σ. Β΄ 
ΙΔΡΤΗ ..Ν. 
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3 ΤΠΕΠΘ ΤΠ.ΑΠΟΥ. Γ2/4970/ 6-9-1996 ΑΠΟΠΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ 
ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΨΝ 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ 
ΝΕΨΝ 

4 ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΠ. 

Π.Δ. 445 ΥΕΚ 185     
7.10.1993 Σ. Α΄ 

ΤΣΑΗ ΚΛΑΔΨΝ ΚΑΙ ΘΕΕΨΝ 
ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ 

5 ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΤΠ. 

ΤΠ. ΑΠΟΥ Γ2/1869 ΥΕΚ 287    
10.4.1997 Σ. Β΄ 

ΙΔΡΤΗ, ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ..Ν. (ΚΑΙ 

ΙΒΙΣΑΝΙΔΕΙΟ) 
6 ΤΠΕΠΘ  Γ2/7602 16.12.1997 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ..Ν. 
7 ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΤΠ. 
Π.Δ. 390 ΥΕΚ 270    

3.12.1998 Σ. Α΄ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΣΟΤ Π.Δ. 445 
8 ΤΠΕΠΘ  Γ2/4129 16.09.1999 ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

..Ν. 
9 ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΤΠ. 
ΝΟΜΟ 2817 ΥΕΚ 

Α΄78/14.3.200
0 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΨΝ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 

ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
10 ΤΠΕΠΘ ΤΠ. ΑΠΟΥ Γ2/4219 3.11.200 ΚΑΛΤΧΗ ΘΕΕΨΝ ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ 

16 ..Ν. 
11 ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΤΠ. 
ΤΠ. ΑΠΟΥ Γ2/3351 ΥΕΚ 1206   

2.10.2000 Σ. Β΄ 
 ΟΡΓΑΝΑ, ΚΡΙΣΗΡΙΑ, 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ – 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 

12 ΤΠΕΠΘ ΤΠ. ΑΠΟΥ Γ2/4493 24.8.2001 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ 16 
..Ν. 

13 ΤΠΕΠΘ  Γ2/6541 29.11.2001 ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΕΨΝ 
ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ ΑΓΨΓΗ ΤΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ..Ν. 
14 ΤΠΕΠΘ  10033/Γ7 27.9.2002 ΑΠΟΠΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΓΙΑ 

ΣΕΛΕΦΨΗ ..Ν. 
15 ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΤΠ. 
Π.Δ. 140 ΥΕΚ 119/19-5-

2003 τ.Α΄ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Π.Δ. 

445/1993(Α΄185) 
16 ΤΠΕΠΘ  Γ7/87158 30-8-2004 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΨΝ 

ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ ..Ν. 
17 ΤΠΕΠΘ  99054/Γ7 25.9.2002 ΑΠΟΠΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΓΙΑ 

ΣΕΛΕΦΨΗ ..Ν. 
18 ΤΠΕΠΘ  60992/Γ7 19.6.2006 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΨΝ 

ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ ..Ν. ΚΑΙ 
ΑΠΟΠΑΜΕΝΨΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΗ 
ΣΕΛΕΦΨΗ ΣΨΝ ..Ν. 

19  ΤΠΕΠΘ  67504/Γ7 25.6.2007 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΨΗ 
ΘΕΕΨΝ ΜΕ ΑΠΟΠΑΗ ΓΙΑ ΣΗ 

ΣΕΛΕΦΨΗ ΣΨΝ ..Ν. 
20 ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΤΝΑΝΣΙΛΗΧΗ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΠΘ, ΤΠ. ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΟΚΑΝΑ 
21 ΤΠΕΠΘ ΚΟΙΝΗ 

ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ 
ΑΠΟΥΑΗ 

104492/Γ
7 

10-10-2006 ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΨΝ ΣΑΘΜΨΝ 

ΝΕΨΝ (..Ν.) 



6 
 

22 ΤΠΕΠΘ    ΙΔΡΤΗ ΔΕΤΣΕΡΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

ΝΕΨΝ ΣΗΝ Α΄ΑΘΗΝΑ 

 

Επιςτημονικό και Διοικητικό πλαύςιο λειτουργύασ των ..Ν. 

Οι υμβουλευτικού ταθμού Νϋων εύναι μια υπηρεςύα του Τπουργεύου Παιδεύασ 
ςτη Δευτεροβϊθμια Εκπαύδευςη με ςκοπϐ τη ψυχοκοινωνικό κϊλυψη των 
αναγκών των ςχολικών μονϊδων. 

όμερα, και μετϊ την κοινό Τπουργικό Απϐφαςη των Τπουργών Εθνικόσ 
Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων, Τγεύασ & Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ και Οικονομύασ & 
Οικονομικών (104492/Γ7 10-10-2006), λειτουργοϑν 59 ..Ν. (ϋνασ ςε κϊθε Δ/νςη 
Δ.Ε. και αυτϐσ τησ ιβιτανιδεύου), οι οπούοι ςϑμφωνα με την παραπϊνω Τπουργικό 
Απϐφαςη, καλϑπτουν και τισ ανϊγκεσ τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 

Οι περιςςϐτεροι ϐμωσ παραμϋνουν υποβαθμιςμϋνοι, χωρύσ να ϋχουν επαρκό 
ςτελϋχωςη. Ενώ, απϐ το νϐμο του 1993 προβλϋπεται για τη λειτουργύα τουσ 
ςτελϋχωςη (απϐ τον/την υπεϑθυνο/η που εύναι εκπαιδευτικϐσ, ϋνα ψυχύατρο ό 
παιδοψυχύατρο, δϑο ψυχολϐγουσ και 2 κοινωνικοϑσ λειτουργοϑσ) μϋχρι και 
ςόμερα δεν λειτουργοϑν με αυτό τη δομό. Τπϊρχουν ..Ν. που ςτελεχώνονται 
απϐ ϋνα μϐνο εκπαιδευτικϐ (τον υπεϑθυνο ..Ν.) και ϊλλοι που αποτελοϑνται 
απϐ περιςςϐτερα ϊτομα (τον υπεϑθυνο και τα ςτελϋχη - εκπαιδευτικοϑσ με 
αυξημϋνα προςϐντα – ςπουδϋσ ςε ψυχοπαιδαγωγικϊ θϋματα, εξειδύκευςη ςτη 
ψυχολογύα ό τη ςυμβουλευτικό, ειδικϐτητα ψυχολϐγου, ειδικϐτητα κοινωνικοϑ 
λειτουργοϑ, παιδοψυχύατρου ό ψυχιϊτρου).  

Σο ϋργο των ..Ν., ϋτςι ϐπωσ καθορύζεται απϐ την Τ.Α. του 1993 εύναι: 

1. Η εφαρμογό, ςτόριξη και παρακολοϑθηςη προγραμμϊτων ψυχικόσ υγεύασ 
για τουσ μαθητϋσ. 

2. Η ψυχοκοινωνικό κϊλυψη των αναγκών των ςχολικών μονϊδων των 
Διευθϑνςεων. Οι ..Ν. ϋχουν τη δυνατϐτητα εντοπιςμοϑ, διϊγνωςησ, βραχεύασ 
ψυχολογικόσ παρϋμβαςησ και παραπομπόσ των περιπτώςεων των μαθητών που 
χρόζουν ιδιαύτερησ ψυχολογικόσ αντιμετώπιςησ. τα πλαύςια αυτϊ παρϋχουν 
και ςυμβουλευτικό γονϋων. Παρϊλληλα αςκοϑν προληπτικό παρϋμβαςη ςτα 
πλαύςια ςτόριξησ τησ οικογϋνειασ και κινητοπούηςησ των λοιπών κοινωνικών 
φορϋων μϋςω του ςχολεύου. 

3. Η ευαιςθητοπούηςη τησ ευρϑτερησ κοινϐτητασ ςε θϋματα ψυχικόσ υγεύασ. 
Οι ..Ν. μποροϑν να ςυμβϊλλουν ςτην ευαιςθητοπούηςη τησ κοινϐτητασ 
οργανώνοντασ και ςυντονύζοντασ ομιλύεσ, ςυζητόςεισ, δραςτηριϐτητεσ και με 
διανομό εντϑπου και λοιποϑ πληροφορικοϑ υλικοϑ. 

4. Επύςησ τα μϋλη του ..Ν. μποροϑν να παρευρύςκονται ςε ςυνεδριϊςεισ 
του ςυλλϐγου διδαςκϐντων των ςχολεύων για την εξειδύκευςη θεμϊτων που 
ϋχουν ςχϋςη με τα εφαρμοζϐμενα προγρϊμματα ψυχικόσ υγεύασ καθώσ και την 
ενημϋρωςη των διδαςκϐντων ςε ιδιαύτερα προβλόματα που αντιμετωπύζουν 
μαθητϋσ των ςχολεύων μετϊ απϐ πρϐςκληςη του Διευθυντό του ςχολεύου ό μετϊ 
απϐ αύτημα του ςυλλϐγου γονϋων και κηδεμϐνων. 

 Όπωσ αναφϋρεται ςτην ιςτοςελύδα του Τπουργεύου Παιδεύασ (Ιανουϊριοσ 2008, 
Σο ϋργο των υμβουλευτικών ταθμών), οι υμβουλευτικού ταθμού ςτοχεϑουν: 
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 τη διευκϐλυνςη μαθητών/μαθητριών που αντιμετωπύζουν προςωπικϊ, 
ψυχολογικϊ, οικογενειακϊ ό κοινωνικϊ προβλόματα ςτο να αποκτόςουν 
βοόθεια μϋςω τησ παρουςύασ ειδικών ςτο χώρο του ςχολεύου. 

 το χειριςμϐ οριςμϋνων περιπτώςεων ςτο χώρο του ςχολεύου. 

 την αναγνώριςη τησ ϑπαρξησ ςοβαρών προβλημϊτων (ϐπωσ 
κατϊθλιψη, αγχώδεισ διαταραχϋσ κ.α.) ςε εφόβουσ που λϐγω ϊγνοιασ ό 
προκαταλόψεων του οικογενειακοϑ και ςχολικοϑ περιβϊλλοντοσ μϋνουν 
χωρύσ βοόθεια.  

 τη διαςϑνδεςη για παραπομπό περιςτατικών ςε δομϋσ ψυχικόσ υγεύασ. 

 τη ςτόριξη του ςχολικοϑ πλαιςύου ςτο χειριςμϐ δυςλειτουργικών 
καταςτϊςεων. 

Προτϊςεισ για το επιςτημονικό και διοικητικό πλαύςιο λειτουργύασ των 
..Ν. 

Α. Επιςτημονικό πλαύςιο 

Σο γενικϐλογο και μϊλλον αςαφϋσ πλαύςιο λειτουργύασ των ..Ν., η ϋλλειψη 
μϐνιμου προςωπικοϑ, η αβεβαιϐτητα που υπϊρχει ςτην αρχό κϊθε ςχολικόσ 
χρονιϊσ και που αφορϊ τη ςτελϋχωςη, η οπούα γύνεται με ετόςιεσ και 
καθυςτερημϋνεσ αποςπϊςεισ, δυςκολεϑει κατϊ πολϑ τη λειτουργύα και τον 
προγραμματιςμϐ του ϋργου του ..Ν.. Ψσ εκ τοϑτου, η λειτουργύα και οι δρϊςεισ 
του ..Ν. επαναπροςδιορύζονται, κϊθε χρϐνο, ςϑμφωνα με τισ δυνϊμεισ και τισ 
δυνατϐτητεσ του ςε ςχϋςη με τισ ανϊγκεσ που καλεύται να καλϑψει. Εντοϑτοισ, ο 
κϑριοσ ςτϐχοσ του ..Ν. παραμϋνει ςταθερϐσ και εύναι να βοηθόςει ςτο 
ψυχοπαιδαγωγικϐ ρϐλο του ςχολεύου, που  εύναι ϋνασ απϐ τουσ κϑριουσ φορεύσ 
κοινωνικοπούηςησ των παιδιών.  

Ο ..Ν. εύναι φορϋασ ςυμβουλευτικοϑ και προληπτικοϑ χαρακτόρα. Η 
υμβουλευτικό ςτοχεϑει να προωθόςει την ψυχικό υγεύα των ατϐμων μϋςα  ςτα 
ςχολεύα.    

Επομϋνωσ, το ϋργο των ..Ν. προτεύνεται να εύναι: 

1. Η ψυχοκοινωνικό κϊλυψη των αναγκών των ςχολικών μονϊδων 
(μαθητών/τριων, γονϋων και εκπαιδευτικών). 

2. Η δημιουργύα κλύματοσ για την προαγωγό τησ μϊθηςησ και την πρϐληψη 
των προβλημϊτων. 

3. Η αναγνώριςη των δυςκολιών και προβλημϊτων και η αντιμετώπιςό 
τουσ μϋςα ςτο πλαύςιο απϐ το οπούο αναδϑονται. 

4. Η ανϊπτυξη γϋφυρασ επικοινωνύασ μεταξϑ ςχολεύου και οικογϋνειασ. 

5. Η πρϐληψη και η προαγωγό τησ ψυχικόσ υγεύασ. 

6. Η πρϐληψη και η καταπολϋμηςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ. 

Σα καθόκοντα, τα οπούα απορρϋουν από το προαναφερόμενο ϋργο, εύναι: 

1. υνεργαςύα με τη Διούκηςη 

υνεργαςύα με Διευθυντό Εκπαύδευςησ, Προώςταμϋνουσ και Διευθυντϋσ 
ςχολεύων για το χειριςμϐ ψυχολογικών παραγϐντων του εκπαιδευτικοϑ ϋργου 
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και την ανϊπτυξη κατϊλληλου ςχολικοϑ κλύματοσ και περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ 
για ϐλουσ. 

2. υμβουλευτικό για τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ γονεύσ 

υμβουλευτικό για το διδακτικϐ προςωπικϐ και τουσ γονεύσ για προβλόματα 
μϊθηςησ, ςυμπεριφορϊσ και κοινωνικόσ προςαρμογόσ.  

3. Πληροφϐρηςη και επιμϐρφωςη 

Οργϊνωςη προγραμμϊτων ενημϋρωςησ ό επιμϐρφωςησ για τισ ψυχολογικϋσ 
βϊςεισ τησ διδακτικόσ πρακτικόσ και για θϋματα ϐπωσ ςτρατηγικϋσ χειριςμοϑ 
ςυμπεριφορϊσ και ομϊδασ παιδιών, ςτρατηγικϋσ μϊθηςησ, δεξιϐτητεσ γονεώκοϑ 
ρϐλου, πρϐληψησ και χρόςησ ουςιών, ςτόριξη ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ και 
εξατομύκευςησ τησ εκπαύδευςησ. 

4. Προληπτικϋσ και ψυχοκοινωνικϋσ παρεμβϊςεισ 

Προληπτικό ό ϊμεςη ψυχοκοινωνικό παρϋμβαςη ςε μαθητϋσ, γονεύσ και ϐλη την 
οικογϋνεια. υμβουλευτικό μαθητών/τριων, ςυναιςθηματικό ςτόριξη, 
τροποπούηςη ςυμπεριφορϊσ και ανϊπτυξη κοινωνικών δεξιοτότων. Παρϋμβαςη 
ςε προβλόματα προςαρμογόσ, ςυγκροϑςεων και βύασ. τόριξη ςε κρύςεισ π.χ. 
διαζυγύου, θανϊτου, ϋκτακτων γεγονϐτων. τόριξη και εμψϑχωςη διδακτικοϑ 
προςωπικοϑ ςε προςωπικϊ ζητόματα. υνεργαςύα και διαςϑνδεςη με υπηρεςύεσ 
Χυχικόσ Τγεύασ για ανϊγκεσ που χρειϊζονται εξειδικευμϋνη βοόθεια.  

5. Παρακολοϑθηςη και υποςτόριξη των προγραμμϊτων Χυχικόσ Τγεύασ 

Εκπαύδευςη και υποςτόριξη των εκπαιδευτικών, οι οπούοι υλοποιοϑν 
προγρϊμματα Χυχικόσ Τγεύασ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ ςε ςυνεργαςύα με τουσ 
Τπευθϑνουσ Αγωγόσ Τγεύασ. 

6. υμμετοχό ςε παιδαγωγικϋσ ςυνεδριϊςεισ των ςυλλϐγων διδαςκϐντων 

υμμετοχό ςε παιδαγωγικϋσ ςυνεδριϊςεισ για ενημϋρωςη των διδαςκϐντων ςε 
ιδιαύτερα προβλόματα που μπορεύ να αντιμετωπύζουν οι μαθητϋσ/τριεσ των 
ςχολεύων, μετϊ απϐ πρϐςκληςη του Διευθυντό του ςχολεύου ό μετϊ απϐ αύτημα 
του υλλϐγου Γονϋων και Κηδεμϐνων.  

Δρϊςεισ των ..Ν.: 

1. Ενημϋρωςη και παρουςύαςη τησ λειτουργύασ των ..Ν. και των 
υπηρεςιών που προςφϋρουν ςτουσ Διευθυντϋσ των ςχολεύων, τουσ ςυλλϐγουσ 
των διδαςκϐντων καθώσ και τουσ ςυλλϐγουσ γονϋων και κηδεμϐνων.  

2. Ατομικό ψυχοκοινωνικό ςτόριξη και ςυμβουλευτικό ςτουσ/τισ 
μαθητϋσ/τριεσ. 

3. Οικογενειακό ςυμβουλευτικό. 

4. Ομαδικό ςυμβουλευτικό μαθητών/τριων. 

5. υμβουλευτικό ςτόριξη και εκπαύδευςη εκπαιδευτικών. 

6. χεδιαςμϐσ και υλοπούηςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και 
προγραμμϊτων προςωπικόσ ανϊπτυξησ ςε γονεύσ και εκπαιδευτικοϑσ. 

7. Ομϊδεσ γονϋων. 

8. Ομϊδεσ εκπαιδευτικών. 
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9. χεδιαςμϐσ και υλοπούηςη  προγραμμϊτων πρϐληψησ και παρϋμβαςησ 
(π.χ. ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ, βύαιη και παραβατικό ςυμπεριφορϊ, χρόςη ουςιών, 
ςχολικό διαρροό κ.α.). 

10. υνεργαςύα με ϊλλεσ υπηρεςύεσ και φορεύσ, ϐπωσ ΚΕΤΠ, ΓΡΑΕΠ, 
ΚΕΔΔΤ, Τπευθϑνουσ Αγωγόσ Τγεύασ, Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, 
Πολιτιςτικών Δραςτηριοτότων, Ιατροπαιδαγωγικϊ Κϋντρα, Κϋντρα Χυχικόσ 
Τγεύασ,  Πανεπιςτόμια, ΣΕΙ, κ.α. 

11. Οργϊνωςη εκδηλώςεων, ςεμιναρύων, ημερύδων για θϋματα Παιδαγωγικϊ, 
Χυχικόσ Τγεύασ και ϊλλων που αφοροϑν τισ αρμοδιϐτητεσ και τα ενδιαφϋροντα 
των ..Ν. 

Β. Διοικητικό πλαύςιο 

Πλαύςιο λειτουργύασ  

 Να οργανωθεύ μια ξεχωριςτό υπηρεςύα ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ 
(ξεχωριςτϊ απϐ τα προγρϊμματα Αγωγόσ Τγεύασ, Περιβαλλοντικόσ 
Εκπαύδευςησ, Επαγγελματικόσ ταδιοδρομύασ και Πολιτιςτικών, που 
αυτό τη ςτιγμό υπϊγονται και οι ..Ν.), που να εποπτεϑει  και να 
ςυντονύζει τη λειτουργύα των ..Ν., να αναλαμβϊνει την ευθϑνη τησ 
ςτελϋχωςησ τουσ, να παρϋχει τακτικό, οργανωμϋνη εποπτεύα και 
επιμϐρφωςη του προςωπικοϑ, ϐπωσ ϊλλωςτε κϊθε επιςτημονικϐ 
πλαύςιο ορύζει. Οι ..Ν. εύναι υπηρεςύα και ϐχι απλϊ ϋνα πρϐγραμμα. 

 Να ςτελεχωθοϑν με το αναγκαύο και κατϊλληλο προςωπικϐ (ϐπωσ 
περιγρϊφεται παρακϊτω) ςε ϐλουσ τουσ νομοϑσ, με την προοπτικό τησ 
επϋκταςόσ τουσ-ϋνασ ανϊ Γραφεύο Εκπαύδευςησ-, ώςτε να υπϊρχει πιο 
κατϊλληλη αναλογύα για την κϊλυψη των αναγκών των ςχολικών 
μονϊδων. Σαυτϐχρονα πρϋπει να επεκταθεύ αυτϐσ ο θεςμϐσ και ςτην 
Πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη. 

 Να λυθεύ το θϋμα τησ ϋλλειψησ χρηματοδϐτηςησ των ..Ν., αφοϑ δε 
χρηματοδοτοϑνται απϐ κανϋνα φορϋα και δεν μποροϑν να καλϑψουν 
οϑτε τα ςτοιχειώδη λειτουργικϊ ϋξοδα οϑτε τισ ανϊγκεσ ςε υλικοτεχνικό 
υποδομό. Οικονομικό ςτόριξη των ..Ν. για τρϋχουςεσ λειτουργικϋσ 
ανϊγκεσ (ϑπαρξη ενϐσ κωδικοϑ). 

 Να εξαςφαλιςθεύ επαρκόσ και κατϊλληλοσ χώροσ για την ςτϋγαςη και 
λειτουργύα των ..Ν. 

 Καθιϋρωςη μιασ ετόςιασ πανελλόνιασ ςυνϊντηςησ των ..Ν. 

 Δημιουργύα πλαιςύου ςυνεργαςύασ α) μεταξϑ των ..Ν. β)μεταξϑ ..Ν. 
και ϊλλων φορϋων ψυχικόσ υγεύασ και γ)μεταξϑ ομϐτιμων 
υμβουλευτικών Τπηρεςιών των χωρών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

 Δημιουργύα Δικτϑων με τα Κϋντρα Πρϐληψησ ΟΚΑΝΑ και Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ, το υνόγορο του Παιδιοϑ, την Ωρςη και ϊλλουσ φορεύσ 
εγκεκριμϋνουσ απϐ το ΤΠ.Ε.Π.Θ. 

 Σροποπούηςη και ςυμπλόρωςη του νομοθετικοϑ πλαιςύου, ώςτε να μην 
απαιτεύται η ϋγκριςη γονϋα ςε ειδικϋσ περιπτώςεισ για να ςυναντόςει ο 
μαθητόσ, τουλϊχιςτον, το επιςτημονικϐ προςωπικϐ του υμβουλευτικοϑ 
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ταθμοϑ (π.χ. περιπτώςεισ ενδεχϐμενησ κακοπούηςησ και 
ενδοοικογενειακόσ βύασ). 

 Δημιουργύα Εκπαιδευτικοϑ – Επιμορφωτικοϑ υλικοϑ για τισ ανϊγκεσ που 
καλϑπτει ο ..Ν.  

τελϋχωςη των ..Ν.: 

Οι υπηρεςύεσ που προβλϋπεται να παρϋχουν οι ..Ν.  ό και όδη παρϋχουν, 
καθώσ και οι μεγϊλεσ δυνατϐτητεσ που ϋχουν  καθιςτοϑν επιτακτικό την ανϊγκη 
τησ επαρκοϑσ και κατϊλληλησ ςτελϋχωςόσ τουσ. τουσ υμβουλευτικοϑσ 
ταθμοϑσ κρύνεται απαραύτητο τα μϋλη να ϋχουν ςημαντικό εμπειρύα απϐ τα 
ςχολεύα. ϑμφωνα με τισ υπουργικϋσ αποφϊςεισ ύδρυςησ και λειτουργύασ των 
..Ν., αλλϊ και με τα μϋχρι ςόμερα επιςτημονικϊ δεδομϋνα και την εμπειρύα 
(διεθνό και εθνικό), η ομϊδα των εργαζομϋνων ςτουσ ..Ν. τησ Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ πρϋπει να αποτελεύται απϐ: 

1. Σον/την Τπεϑθυνο/η, που εύναι μϐνιμοσ εκπαιδευτικϐσ ανεξαρτότου 
κλϊδου και ειδικϐτητασ με αυξημϋνα προςϐντα και τοποθετεύται ςτη 
θϋςη αυτό με τετραετό θητεύα, κατϐπιν προκόρυξησ των θϋςεων και 
επιλογόσ απϐ τα Α-ΠΤΔΕ. 

2. Επιςτημονικϐ προςωπικϐ (ψυχύατροσ ό παιδοψυχύατροσ, δϑο ψυχολϐγοι 
και δϑο κοινωνικού  λειτουργού – κοινωνιολϐγοι) που αποτελοϑν το 
μόνιμο προςωπικό*, το οπούο προςλαμβϊνεται απϐ το ΤΠΕΠΘ. 

3. Επίςθσ  το προςωπικό να ςτελεχϊνεται και από επιπλζον μόνιμουσ 
εκπαιδευτικοφσ ανεξαρτιτου κλάδου και ειδικότθτασ (ςε αρικμό ανάλογο με 
τισ ςχολικζσ μονάδεσ που καλφπτει ο Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι τοποθετοϑνται ςτη 
θϋςη αυτό με τετραετό θητεύα, κατϐπιν προκόρυξησ των θϋςεων και 
επιλογόσ απϐ τα Α-ΠΤΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που αποτελοφν το 
ςυνδετικό κρίκο του φορζα  με τθν ςχολικι κοινότθτα και ταυτόχρονα 
πρόςωπα αποδοχισ από το ςχολείο και ταφτιςθσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
αυτοφ. Η κθτεία τουσ να ακολουκεί τθ κθτεία των Υπευκφνων του Σ.Σ.Ν. 

Σα  προςόντα που απαιτούνται για τισ θϋςεισ προτεύνεται να εύναι:   

Α) Για τον/την Τπεϑθυνο/η να ϋχει αυξημϋνα προςϐντα  ςτισ επιςτόμεσ ψυχικόσ 
υγεύασ ό ςτα παιδαγωγικϊ, ϐπωσ διδακτορικϐ δύπλωμα ό μεταπτυχιακϐ τύτλο 
ςπουδών ό δεϑτερο πτυχύο ςτισ επιςτόμεσ ψυχικόσ υγεύασ, αναγνωριςμϋνη 
εκπαύδευςη ςτη ςυμβουλευτικό ό ςτην εμψϑχωςη ομϊδων καθώσ και 
εκπαιδευτικό εμπειρύα και επιμορφωτικϐ ϋργο. 

Επύςησ να ϋχει την ικανϐτητα επύλυςησ προβλημϊτων ςχετικϊ με θϋματα 
ψυχικόσ υγεύασ, ςυμβουλευτικόσ, οργανωτικό ικανϐτητα, να δημιουργεύ το 
κατϊλληλο παιδαγωγικϐ περιβϊλλον και να προϊγει την ομαλό λειτουργύα τησ 
υπηρεςύασ ςε ςυνεργαςύα με τουσ ςυναδϋλφουσ. Ϊργο του/τησ  εύναι να 
ςυντονύζει, να οργανώνει και να παρακολουθεύ τισ δρϊςεισ του ..Ν.  

Β)Για τουσ ψυχολϐγουσ (πτυχύο ψυχολογύασ απϐ ΑΕΙ): Να ϋχουν ϊδεια 
αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ και εκπαύδευςη ςτη ςυμβουλευτικό ό ψυχοθεραπεύα 
με αναγνωριςμϋνη προϒπηρεςύα ςε αντύςτοιχο φορϋα παροχόσ ςυμβουλευτικών 
υπηρεςιών ςτο δημϐςιο ό ιδιωτικϐ τομϋα και εκπαύδευςη απϐ φορεύσ που εύναι 
εγκεκριμϋνοι και ςυνεργϊζονται με το Τπουργεύο Παιδεύασ και Τγεύασ. Επιπλϋον 
του πτυχύου που εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη να αξιολογεύται μεταπτυχιακϐσ 
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τύτλοσ ςπουδών ςτη χολικό ό Κλινικό Χυχολογύα ό ςτη υμβουλευτικό ό ςτην 
Ειδικό Αγωγό ό ςε κϊποιο ϊλλο ςχετικϐ με το αντικεύμενο των ..Ν. τομϋα τησ 
ψυχολογύασ. 

Απαραύτητη προϒπϐθεςη εύναι να κατανοοϑν το πλαύςιο του ςχολεύου και να 
ςυνεργϊζονται με τουσ εκπαιδευτικοϑσ, ώςτε να διαλυθεύ η ιδϋα ϐτι τα 
προβλόματα εντοπύζονται ςτουσ μαθητϋσ, αλλϊ οφεύλονται ςε μια απϐκλιςη ό 
δυςαρμονύα μεταξϑ των χαρακτηριςτικών του μαθητό και αυτών του 
διδακτικοϑ περιβϊλλοντοσ ό του ευρϑτερου πλαιςύου οικογϋνειασ-ςχολεύου. 

Γ) Για τον Παιδοψυχύατρο να αξιολογοϑνται επιπλϋον οι μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ 
ό ϊλλη επιμϐρφωςη ςε αντικεύμενο που να ςχετύζεται με το χώρο τησ 
εκπαύδευςησ και η εμπειρύα. 

Δ) Για τουσ κοινωνικοϑσ λειτουργοϑσ ανϊλογα πρϋπει να εύναι και τα προςϐντα 
των  κοινωνικών λειτουργών, δηλαδό να ϋχουν μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ό ϊλλη 
επιμϐρφωςη ςε αντικεύμενο που να ςχετύζεται με το χώρο τησ εκπαύδευςησ και 
εμπειρύα. 

Ε)Για τουσ εκπαιδευτικοφσ (ςτελζχθ των Σ.Σ.Ν.) θ επιςτθμονικι επάρκεια και 
ικανότθτα αναφορικά με το περιεχόμενο του ζργου των Σ.Σ.Ν. να εξαςφαλίηεται 
από τουσ τίτλουσ και το περιεχόμενο (μακιματα) των  πτυχίων τουσ (π.χ.  Φ.Π.Ψ., 
Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν κ.α.) ι των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν τουσ ςε κζματα 
παιδαγωγικά, ψυχολογίασ, ςυμβουλευτικισ.   

*Για την πρόςληψη του επιςτημονικού προςωπικού, όςοι εκπαιδευτικού 
ϋχουν εργαςτεύ ςαν ςτελϋχη ςτουσ Σ.Σ.Ν. και ϋχουν τισ ανϊλογεσ 
ειδικότητεσ και προςόντα (πτυχύο ψυχύατρου ό παιδοψυχύατρου, 
ψυχολόγου, κοινωνικού  λειτουργού ό κοινωνιολόγου) και επιθυμούν, να 
προςλαμβϊνονται κατϊ προτεραιότητα. Τπϊρχουν αρκετού εκπαιδευτικού με 
τισ παραπϊνω ειδικϐτητεσ που λϐγω τησ διπλόσ τουσ ιδιϐτητασ διατηροϑν τη 
ςϑνδεςη με τη ςχολικό πραγματικϐτητα. Ψςτϐςο, το μϋχρι τώρα αςαφϋσ πλαύςιο 
λειτουργύασ των ..Ν. αποθαρρϑνει αρκετοϑσ απϐ αυτοϑσ να διεκδικόςουν 
αυτϋσ τισ θϋςεισ ειδικών. Τπϊρχουν, ϐμωσ,  και κϊποιοι ϊλλοι ςυνϊδελφοι που, 
ενώ αρχικϊ δοϑλεψαν ςτουσ ..Ν., αιςθϊνθηκαν απογοητευμϋνοι και 
απαξιωμϋνοι απϐ την προχειρϐτητα και την βραδϑτητα ανϊπτυξησ και εξϋλιξησ 
του θεςμοϑ και αποχώρηςαν. 

Επύςησ εύναι απαραύτητο: 

Η ςυνεχόσ επιμϐρφωςη των μελών των ..Ν. 

Η επιςτημονικό εποπτεύα των μελών των ..Ν. για τη ςτόριξη του ϋργου τουσ. 

Η οικονομικό κϊλυψη ϐλων των υπηρεςιακών μετακινόςεων, εντϐσ και εκτϐσ 
νομοϑ, των μελών των ..Ν. 

Επύδομα θϋςησ για ϐλουσ τουσ   εκπαιδευτικοϑσ που εργϊζονται ςτουσ ..Ν. 

Να προςμετρεύται ωσ διδακτικό εμπειρύα ο χρϐνοσ απϐςπαςησ των 
εκπαιδευτικών ςτο υμβουλευτικϐ ταθμϐ (εκτιμώντασ ϐτι ο εκπαιδευτικϐσ του 
υμβουλευτικοϑ ταθμοϑ εύναι ο ςτενϐτερα ςυνδεδεμϋνοσ με την εκπαιδευτικό 
πρακτικό αμϋςωσ μετϊ τον διδϊςκοντα). 
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Διερεύνηςη των κοινωνικών αναγκών για την ύπαρξη των 
..Ν. 
 

Η χαρτογρϊφηςη του ευρϑτερου κοινωνικοϑ περιβϊλλοντοσ αναδεικνϑει το 
κοινωνικϐ προφύλ που χαρακτηρύζεται απϐ την αϑξηςη των κοινωνικών 
ανιςοτότων και των κοινωνικών ςυγκροϑςεων, τη φτώχεια, την ανεργύα, τον 
κοινωνικϐ αποκλειςμϐ, τη μετανϊςτευςη, τη ρευςτϐτητα και τισ ςυνεχεύσ 
αλλαγϋσ ςϑνοδα αποτελϋςματα του φαινομϋνου τησ παγκοςμιοπούηςησ. 

το ςημερινϐ εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα εντεύνονται οι κοινωνικϋσ και 
εκπαιδευτικϋσ ανιςϐτητεσ. Σο ςχολείο κυριαρχείται από μια τεχνοκρατικι 
ιδεολογία, που ςε μεγάλο βακμό απθχεί τισ αξίεσ, τισ επιδιϊξεισ και τα προτάγματα 
μιασ παγκοςμιοποιθμζνθσ αγοράσ. Σε ζνα τζτοιο, ζντονα ανταγωνιςτικό κλίμα, οι 
εκπαιδευτικοί κεςμοί ςυχνά προάγουν τθ βακμοκθρία, τον ανταγωνιςμό, τθ ςτείρα  
απομνθμόνευςθ, τθν τυποποιθμζνθ γνϊςθ και οδθγοφν ςτθν κατθγοριοποίθςθ 
μακθτριϊν και μακθτϊν μζςω τθσ εξεταςτικισ διαδικαςίασ. Το αποτζλεςμα είναι 
πολλά παιδιά, που προζρχονται ςυνικωσ από ευάλωτα κοινωνικο-οικονομικά 
ςτρϊματα, να ςυναντοφν ςοβαρζσ δυςκολίεσ ςτθ μακθςιακι τουσ πορεία και να 
οδθγοφνται αβοικθτα ςτθ ςχολικι αποτυχία. Διαμορφϊνουν ζτςι χαμθλι 
αυτοεκτίμθςθ και ενιςχφεται θ αίςκθςι τουσ ότι δεν είναι αποδεκτά ςτο χϊρο του 
ςχολείου. Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ ςτάςθ τουσ απζναντι ςτο ςχολείο και ό,τι αυτό 
αντιπροςωπεφει κακίςταται αρνθτικι και ςυχνά εκδθλϊνεται με επικετικότθτα, 
παραβατικότθτα ι και αυτοκαταςτροφικζσ ενζργειεσ.  
 

Επιπλϋον προβλόματα που δεν όταν διαδεδομϋνα ςτην ελληνικό 
πραγματικϐτητα, εύναι υπαρκτϊ και παύρνουν διαςτϊςεισ ςόμερα: π.χ. τα 
φαινϐμενα ενδοςχολικόσ  βύασ και των ςυμμοριών, που δεν όταν διαδεδομϋνα 
ςτην Ελλϊδα τώρα κϊνουν ιδιαιτϋρωσ αιςθητό την παρουςύα τουσ.  

Οι εκπαιδευτικού του ςόμερα αντιμετωπύζουν ςτο παιδαγωγικϐ τουσ ϋργο 
ποικιλύα προβλημϊτων: παιδιϊ με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, υπερκινητικϐτητα, 
περιπτώςεισ ςχολικόσ φοβύασ που φτϊνουν μϋχρι την Α΄ Γυμναςύου, το 
φαινϐμενο τησ ςχολικόσ αδιαφορύασ, η κρύςη τησ εφηβεύασ, εξαρτόςεισ απϐ 
ουςύεσ, ενδοοικογενειακό και ενδοςχολικό βύα, διαφυλικϋσ ςχϋςεισ και 
ςεξουαλικό ςυμπεριφορϊ, κοινωνικό απομϐνωςη και περιθωριοπούηςη, 
κοινωνικό ανιςϐτητα, μετανϊςτευςη  αλλϊ και ϋλλειψη πειθαρχύασ και ορύων. 

Ακϐμα δεν εύναι λύγεσ οι περιπτώςεισ παιδιών με αρχϐμενεσ ψυχώςεισ και παιδιϊ 
που κϊνουν απϐπειρα αυτοκτονύασ ό εκφρϊζουν αντύςτοιχεσ απειλϋσ. 

Σο ϊτομο καλεύται πλϋον, εξαιτύασ τησ γενικευμϋνησ κρύςησ αξιών, να 
επαναπροςδιορύζει ςυνεχώσ το ρϐλο του και να προςαρμϐζεται λειτουργικϊ ςτο 
παρϐν. Δυςτυχώσ ϐμωσ, η απουςύα ςταθερών πηγών ςυναιςθηματικόσ 
αςφϊλειασ οδηγεύ ςε φαινϐμενα που καθρεφτύζουν την κοινωνικό παθογϋνεια 
ϐπωσ: ψυχοκοινωνικϋσ διαταραχϋσ, εξαρτόςεισ, επιθετικϐτητα και βύα, 
κατϊθλιψη και κοινωνικό δυςπροςαρμογό.  

Σα φαινϐμενα αυτϊ χαρακτηρύζονται απϐ καθολικϐτητα ςτην εμφϊνιςό τουσ 
(φϑλο, ηλικύα, κοινωνικό τϊξη) και οι διαταραχϋσ παρουςιϊζονται ςτα ϊτομα με 
εναλλαγϋσ περιϐδων ϑφεςησ και ϋξαρςησ. Ο ανηςυχητικϐσ παρϊγοντασ ςε αυτό 



13 
 

την περιγραφό εύναι η διαρκόσ αϑξηςη των ποςοςτών των προςβαλλϐμενων 
ομϊδων (γονεύσ, εκπαιδευτικού, μαθητϋσ). 

Νϋα δεδομϋνα  ϋχουν προκϑψει ςτισ περιςςϐτερεσ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ εξαιτύασ 
τησ οικονομικόσ μετανϊςτευςησ εργαζομϋνων απϐ διϊφορεσ εθνϐτητεσ και  απϐ 
τον αντύκτυπο αυτόσ τησ νϋασ κατϊςταςησ ςτη ςϑγχρονη εκπαιδευτικό 
πραγματικϐτητα. Εύναι δεδομϋνη πλϋον, αλλϊ και ρητϊ παραδεκτό ςόµερα η 
γλωςςικό και πολιτιςτικό ποικιλύα των ςχολικών τϊξεων.  

Οι εκπαιδευτικού αντιμετωπύζουν  δυςκολύεσ ςτη διαχεύριςη τησ 
«πολυπολιτιςµικϐτητασ». Πρϋπει  να υποςτηρύζουν και να ενιςχϑουν τουσ 
μαθητϋσ,  να διευκολϑνουν τισ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ μεταξϑ των παιδιών,  να 
αποδϋχονται ϐλα τα παιδιϊ ανεξϊρτητα απϐ τισ διαφορετικϋσ ανϊγκεσ που 
παρουςιϊζουν,  να αποδϋχονται τη φιλοςοφύα τησ απϐ κοινοϑ αγωγόσ, να εύναι 
ϋτοιµοι να ςυνεργαςτοϑν µε τουσ γονεύσ των αλλοδαπών μαθητών.  

Η οικογϋνεια βαςικϐσ πυρόνασ τησ κοινωνικοπούηςησ του ατϐμου δε μϋνει ϋξω 
απϐ τουσ κοινωνικοϑσ και πολιτιςμικοϑσ κλυδωνιςμοϑσ. 

Η νϋα μορφό τησ για να εύναι λειτουργικό χρειϊζεται να ςτηρύζεται ςτισ 
δημοκρατικϋσ ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτα μϋλη τησ. Οι γονεύσ ϋρχονται αρωγού ςτο 
δϑςκολο ϋργο τησ διαπαιδαγώγηςησ. Διευκολϑνουν με ςεβαςμϐ ςτα 
δημοκρατικϊ και ανθρώπινα δικαιώματα, την ανϊπτυξη  των νϋων μελών. 
τϐχοσ τουσ πρϋπει να εύναι ανεξϊρτητα ϊτομα που θα υποςτηρύζουν τισ 
προςωπικϋσ τουσ επιλογϋσ. Θα επιλϋγουν θετικϋσ ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ ςτη 
ζωό τουσ.  

όμερα η οικογϋνεια αντιμετωπύζει πολλαπλϋσ δυςκολύεσ  και φτϊνει ςε 
αδιϋξοδο ϐταν αντιμετωπύζει θϋματα ϐπωσ: 

 Η εφηβεύα των παιδιών. 
 Σο διαζϑγιο και τουσ τρϐπουσ επικοινωνύασ μετϊ απϐ αυτϐ. 
 Η ςϑναψη νϋων γϊμων  και η δημιουργύα νϋασ οικογϋνειασ και οι 

δυςκολύεσ που προκϑπτουν τϐςο ςτισ ςχϋςεισ μεταξϑ των αδελφών 
(ετεροθαλών, αμφιθαλών, παιδιών που απλϊ μοιρϊζονται τουσ ύδιουσ 
γονεύσ) ϐςο και ανϊμεςα ςτα παιδύα με τουσ πατριοϑσ και τισ μητριϋσ 
τουσ. 

 Οι οικογϋνειεσ μεταναςτών. 
 Η ςϑναψη μικτών γϊμων που ϋχουν όδη προκϑψει και ςτη χώρα μασ 

λϐγω τησ ϑπαρξησ εδώ και πολλϊ χρϐνια μεταναςτών. 
 Οι αναδοχϋσ οικογϋνειεσ και τα υιοθετημϋνα παιδύα καθώσ και τα παιδιϊ 

που ζουν ςε διϊφορα ιδρϑματα. 
 Παιδιϊ με διϊφορεσ αςθϋνειεσ ϐπωσ: διαβότη, νευρικό ανορεξύα, νϐςοσ 

Crohn κ.α. η ςχολικό φοβύα, κατϊθλιψη και διϊφορα ψυχοςωματικϊ 
προβλόματα, καθώσ και ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ κ.α. 

 Παιδιϊ που μεγαλώνουν μακριϊ απϐ τουσ γονεύσ τουσ με ςυγγενικϊ 
πρϐςωπα (παπποϑδεσ, θεύουσ κλπ). 

 Ανεργύα. 
 Πϋνθοσ. 

Για την αντιμετώπιςη αυτών των δυςκολιών απϐ τουσ ενόλικεσ και τα παιδιϊ, 
εύναι αναγκαύο πλϋον να υπϊρχει φορϋασ του Τπουργεύου Παιδεύασ που να 
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καλϑπτει τισ ανϊγκεσ αυτϋσ και θα ςτηρύζει ό θα παραπϋμπει ςε ϊλλουσ φορεύσ 
και ςτον οπούο θα μπορεύ να απευθϑνεται η ςχολικό κοινϐτητα. 

Οι λειτουργύεσ του θεςμοϑ τησ υμβουλευτικόσ απευθϑνονται ςτισ ομϊδεσ-
ςτϐχουσ δηλ. τουσ γονεύσ, τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ μαθητϋσ. Ψσ θεματικού 
ϊξονεσ ορύζονται το ςχολικϐ, το κοινωνικϐ, το οικογενειακϐ, και το 
πολυπολιτιςμικϐ περιβϊλλον. 

Η υμβουλευτικό ϋχει οριςτεύ ωσ «η διαδικαςύα εκεύνη κατϊ την οπούα εύτε κατϊ 
τρϐπο ατομικϐ εύτε κατϊ τρϐπο ομαδικϐ ϋνασ ειδικϐσ, που υπϐ οριςμϋνεσ 
προϒποθϋςεισ λϋγεται ύμβουλοσ, ςυνεξετϊζει με ϋνα ϊτομο (ό κϊποια ϊτομα) 
θϋματα ό προβλόματα που απαςχολοϑν το ϊτομο (ό τα ϊτομα) και διευκολϑνει 
τη λϑςη τουσ». 

Μεταξϑ των κυριοτϋρων αντικειμϋνων εναςχϐληςησ τησ υμβουλευτικόσ 
θεωρεύται: Η βοόθεια ςτη λόψη ςωςτών αποφϊςεων που κατϋχει κεντρικό θϋςη 
ςτη ζωό κϊθε ατϐμου και επειδό τα αποτελϋςματα μιασ απϐφαςησ εύναι πιθανϐν 
να φανοϑν μετϊ απϐ πολλϊ χρϐνια λϋμε, εντελώσ ςυμβατικϊ, ϐτι μια απϐφαςη 
εύναι «καλό» «ςωςτό», ϐταν παύρνεται με το ςωςτϐ τρϐπο. 

Η κατϊκτηςη τησ αυτογνωςύασ που παύζει καθοριςτικϐ ρϐλο ςτισ επιλογϋσ μασ 
και καθορύζει τον «τρϐπο ζωόσ» μασ (life style). Η  δημιουργύα μιασ θετικόσ 
αυτοεικϐνασ αφοϑ η αποτυχύα πολλϋσ φορϋσ εύναι αποτϋλεςμα τησ ϋλλειψησ τησ. 
Η  ανακϊλυψη και αξιοπούηςη του δυναμικοϑ  του ατϐμου. 

Η πληροφόρηςη δηλαδό  η γνώςη του περιβϊλλοντοσ (περιβαλλοντογνωςύα), 
μϋςα ςτο οπούο εύναι ϋνα ϊτομο προοριςμϋνο να ζόςει, αποτελεύ βαςικό 
προϒπϐθεςη για την ικανϐτητϊ του να προςαρμοςτεύ επιτυχώσ ς' αυτϐ. όμερα 
θεωρεύται ϐτι η πληροφορύα ϋχει καταλυτικό ςημαςύα για το ϊτομο, ιδύωσ ϐταν 
εύναι αυτό που πρϋπει, ϐπωσ πρϋπει και τϐτε που τη χρειϊζεται.  

Η προςαρμογό αφοϑ ςκοπϐσ τησ υμβουλευτικόσ εύναι να διευκολϑνει το ϊτομο 
να επιτϑχει τισ απαραύτητεσ αλλαγϋσ ςτη ςυμπεριφορϊ του, ό ςτη ςυμπεριφορϊ 
των ϊλλων, ώςτε να εξαςφαλύςει τη ςυνετϐτερη αξιοπούηςη του εαυτοϑ του.  

Η αυτοπραγμϊτωςη βαςικϐσ ςκοπϐσ τησ υμβουλευτικόσ εύναι να βοηθόςει το 
ϊτομο να ελϋγχει την πορεύα του ςτη ζωό, να προγραμματύζει τισ ενϋργειϋσ του 
και θϋτει ςτϐχουσ, να αποφαςύζει για τον εαυτϐ του και να τον αποδϋχεται, να 
αντιςταθμύζει αποτελεςματικϊ τυχϐν αδυναμύεσ του. 

Ακϐμα, η ςυμβουλευτικό επιδιώκει να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να  ανακαλϑπτουν 
τισ διαφορϋσ και οµοιϐτητεσ που υπϊρχουν ανϊµεςα ςτουσ διαφορετικοϑσ 
ανθρώπουσ, αλλϊ και το βαθµϐ αλληλεξϊρτηςόσ τουσ και να αποκτόςουν µύα 
ακριβό εικϐνα του κϐςµου που τουσ περιβϊλλει, ϐπωσ και του εαυτοϑ τουσ, 
ώςτε να γύνουν ικανϊ να αποδϋχονται τισ απϐψεισ των “διαφορετικών”. 

Επιπλϋον, καλλιεργώντασ το  κριτικϐ πνεϑµα  να παρεμποδιςτεύ µύα δογματικό 
αντύληψη των πραγμϊτων και να ευνοεύται   η ανϊπτυξη του διαλϐγου ανϊµεςα 
ςτισ κοινωνικϋσ οµϊδεσ.  

Ο ςϑμβουλοσ  παρϋχει βαςικϋσ γνώςεισ απϐ τουσ επιςτηµονικοϑσ κλϊδουσ τησ 
Χυχολογύασ, τησ Παιδαγωγικόσ, τησ Κοινωνιολογύασ και καλλιεργεύ την 
ικανϐτητα για ενςυναύςθηςη και αποφυγό εµπϊθειασ, την ικανϐτητα για 
ςυνεργαςύα, ανεκτικϐτητα, ευελιξύα, φανταςύα. 
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Οι ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ καθύςτανται απαραύτητεσ ςτο πλαύςιο 
λειτουργύασ του θεςμοϑ τησ δημοκρατύασ και πρϋπει να ςτηρύζονται ωσ μϋροσ 
τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ. 

Μϋςα απϐ αυτϋσ παρϋχεται ουςιαςτικό βοόθεια και ςτόριξη, η οπούα 
απευθϑνεται ςτη ςχολικό κοινϐτητα, την οικογϋνεια και το ϊτομο. Η πρϐληψη 
και η επανϐρθωςη, βαςικϋσ λειτουργύεσ του θεςμοϑ τησ υμβουλευτικόσ, 
επιτυγχϊνεται: 

 με ευαιςθητοπούηςη και ενημϋρωςη των παραπϊνω ομϊδων, 
 με ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με φορεύσ ψυχικόσ υγεύασ (δύκτυα), 
 με εκπαιδευτικϋσ παρεμβϊςεισ, που ςτϐχο ϋχουν την καλλιϋργεια 

κοινωνικών δεξιοτότων και ςυναιςθηματικόσ εκπαύδευςησ. 
 
Η αυτοδιαχεύριςη του ατϐμου, τησ ομϊδασ και κϊθε εύδουσ πλαιςύου εύναι μια 
διαδικαςύα ςυνεχόσ και αναμφύβολα αύτημα των καιρών μασ. Απαιτοϑμενεσ 
ςταθερϋσ για την προςαρμογό – ϋνταξη του ατϐμου ςε ϋνα κοινωνικϐ πλαύςιο 
εύναι: 

 η ςϑνδεςη του με κοινωνικοϑσ φορεύσ, 
 η ςτόριξη ςε ομϊδεσ ομϐτιμων, 
 η ςυμμετοχό ςτα κοινϊ ωσ ενεργϐσ πολύτησ.   

 

υνεργαςύα με φορεύσ  

την Ελλϊδα, η παρϊδοςη τησ διεπαγγελματικόσ ςυνεργαςύασ εύναι ςχετικϊ 
πρϐςφατη και αφορϊ κυρύωσ την ανϊπτυξη απϐ κοινοϑ δουλειϊσ μεταξϑ 
διαφϐρων επαγγελματιών ςτο ύδιο εργαςιακϐ πλαύςιο (Μϐττη-τεφανύδη & 
Σςιϊντησ, 2000). Λιγϐτερα εύναι τα παραδεύγματα διεπαγγελματικόσ 
ςυνεργαςύασ μεταξϑ διαφορετικών εργαςιακών φορϋων. Η διεπαγγελματικό 
ςυνεργαςύα καθορύζεται απϐ παρϊγοντεσ που ςυνδϋονται με τη δομό των 
υπηρεςιών, με την ανϊπτυξη κοινών πρωτοβουλιών μεταξϑ διοικητικών ό 
θεςμικών αρχών, με τα γεωγραφικϊ ϐρια των υπηρεςιών, με την παρϊδοςη που 
ϋχει όδη αναπτϑξει ϋνασ φορϋασ ϐςον αφορϊ τισ πρακτικϋσ ςυνεργαςύασ του, με 
τισ προςδοκύεσ των υπηρεςιών, με τον τρϐπο λειτουργύασ τουσ, με την αποδοχό 
των αιτημϊτων και των παραπομπών ςε αυτϋσ και με τον τρϐπο ςχεδιαςμοϑ και 
χρηματοδϐτηςησ των υπηρεςιών (Μπύμπου- Νϊκου, 2006). 

ϑμφωνα με την κοινό απϐφαςη των Τπουργών Παιδεύασ και Τγεύασ, Πρϐνοιασ 
και Κοινωνικών Αςφαλύςεων (Αρ. Γ2/ 806/ 12-2-93, ΥΕΚ 134 /5-3-93, τ. Β) οι 
υμβουλευτικού ταθμού Νϋων μποροϑν να αναπτϑςςουν ςυνεργαςύεσ με 
αρμϐδιουσ και ςυναρμϐδιουσ φορεύσ, με την τοπικό αυτοδιούκηςη, με τισ κατϊ 
τϐπουσ υπηρεςύεσ πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ, με ςωματεύα, με κοινωφελό 
ιδρϑματα, με ςυλλϐγουσ Γονϋων και Κηδεμϐνων κ. α. 

Οι υμβουλευτικού ταθμού Νϋων ςϑμφωνα με τισ απολογιςτικϋσ τουσ εκθϋςεισ 
ϋχουν αναπτϑξει δύκτυα ςυνεργαςύασ με τουσ παρακϊτω φορεύσ:: 

(α) με υπηρεςύεσ του Τπουργεύου Παιδεύασ, ϐπωσ την Αγωγό Τγεύασ και τισ 
ϊλλεσ καινοτϐμουσ δρϊςεισ, τα ΚΕΔΔΤ, τα ΚΕΤΠ και τα ΓΡΑΕΠ, ςυλλϐγουσ και 
ενώςεισ γονϋων και κηδεμϐνων,  ςχολικοϑσ ςυμβοϑλουσ, ςυλλϐγουσ 
διδαςκϐντων, κ.α.  
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(β) με ϊλλουσ φορεύσ, ϐπωσ, τα ιατροπαιδαγωγικϊ κϋντρα των νοςοκομεύων, τα 
κϋντρα ψυχικόσ υγεύασ, το πανεπιςτόμιο, τισ υπηρεςύεσ κοινωνικόσ πρϐνοιασ 
των δόμων, τα κϋντρα πρϐληψησ των δόμων, μονϊδεσ απεξϊρτηςησ εφόβων και 
ϊλλουσ φορεύσ, ϐπωσ το Εθνικϐ Κϋντρο Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ (Ε.Κ.Κ.Α), την 
Εταιρεύα Προςταςύασ Ανηλύκων, το υνόγορο του Παιδιοϑ, το ΚΕΘΙ, το ΚΕΘΕΑ, 
και με μη κυβερνητικοϑσ φορεύσ π.χ. την Ωρςη, το Φαμϐγελο του Παιδιοϑ, κ.α.. 
και με μη κυβερνητικοϑσ φορεύσ ςχετικοϑσ με αυτϊ τα θϋματα. 

Διεθνόσ εμπειρύα: τι ιςχύει ςτισ ϊλλεσ χώρεσ 

H καταγραφό πληροφοριών ςχετικϊ με την εφαρμογό προγραμμϊτων 
ςυμβουλευτικόσ ςε διϊφορεσ χώρεσ προϋκυψε απϐ αναζότηςη ςτο χώρο του 
διαδικτϑου αλλϊ και απϐ ςυζητόςεισ με ϋγκυρουσ ςυνομιλητϋσ. Για τον ςκοπϐ 
αυτϐ χρηςιμοποιόθηκαν λϋξεισ κλειδιϊ ϐπωσ: public school counselling, public 
school guidance services, centres ό services ό support psycho - médico - sociaux. 

Η αναζότηςη επικεντρώθηκε ςε οριςμϋνεσ χώρεσ, για τισ οπούεσ φαύνεται πωσ 
υπϊρχουν περιςςϐτερα διαθϋςιμα ςτοιχεύα ςτο διαδύκτυο. Σα ςτοιχεύα αυτϊ 
παρουςιϊζονται κατϊ τρϐπο ςυνοπτικϐ και ϐχι ιςομερό. 

Εύναι βϋβαιο πωσ η αναζότηςη αυτό δεν εύναι πλόρησ και ϋχει πολλϊ περιθώρια 
ςυμπληρώςεων και βελτύωςησ. Ψςτϐςο, περιλαμβϊνει πληροφορύεσ που θα 
μποροϑςαν να αποτελϋςουν αφετηρύα για μια λεπτομερϋςτερη αναζότηςη και 
πληρϋςτερη απεικϐνιςη των φορϋων που δραςτηριοποιοϑνται ςτο χώρο τησ 
ςυμβουλευτικόσ ςε διϊφορεσ χώρεσ.  

Γενικϊ:  

ε ϐλεσ τισ χώρεσ ο μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ παιδιών και 
εφόβων εντϊςςεται ςτισ αρμοδιϐτητεσ  και τουσ αντύςτοιχουσ φορεύσ του 
ςυςτόματοσ υγεύασ και του εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ (Φατζηχρόςτου). Η 
λειτουργύα μιασ τϋτοιασ Τπηρεςύασ μπορεύ να ςτηριχτεύ ςτα κοινωνικϊ 
υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα (Social support system) των RD. Caplan και S. Cobb 
(βλ. και αδημοςύευτο κεύμενο Ζ. Πολυμεροποϑλου με τύτλο «Πρόταςη για τη 
λειτουργύα ςχολικόσ κοινοτικόσ υπηρεςύασ για τον ϋφηβο», 1997) παρ’ ϐλο που οι 
ύδιοι αρχικϊ μύληςαν για το ςτρεσ ςτον χώρο τησ εργαςύασ.  

Η κοινωνικό ψυχιατρικό λειτοϑργηςε ωσ θεςμϐσ ςτην Ελλϊδα απϐ τη δεκαετύα 
του ’60 (βλ. Υ. Καραπϊνου «Η παιδικό ψυχοθεραπεύα κϊτω από το πρύςμα τησ 
ανϊλυςησ», Ελληνογαλλικϐ υμπϐςιο Κοινωνικόσ Χυχιατρικόσ, Β΄ τϐμοσ, 
εκδϐςεισ Καςτανιώτη, 1990) με την ύδρυςη ςυςτηματικών ιατροπαιδαγωγικών 
μονϊδων που προςϋφεραν βοόθεια ςε παιδιϊ και γονεύσ κυρύωσ ςτον τομϋα τησ 
πρϐληψησ. Σο 1980 βαςιςμϋνο ςτην ανϊπτυξη του θεςμοϑ των Κοινοτικών 
Κϋντρων Χυχικόσ Τγεύασ τϐςο ςτην Αμερικό (βλ. Ν. Μϊνοσ και Ι. Λογοθϋτησ 
«Κοινοτικό Κϋντρο Χυχικόσ Τγεύασ», ο.π.) ϐςο και ςτη Γαλλύα,  ιδρϑθηκε και το 
Πανεπιςτημιακϐ Κοινοτικϐ Κϋντρο του ΑΠΘ. Ενώ ςε κεύμενο που δϐθηκε για 
επεξεργαςύα ςτουσ ςυνϋδρουσ ςτην ϋναρξη του Ελληνογαλλικοϑ υμποςύου 
Κοινωνικόσ Χυχιατρικόσ απϐ τον καθηγητό Παναγιώτη ακελλαρϐπουλο, με 
τύτλο «χετικϊ με τον μεταςχηματιςμϐ τησ ψυχιατρικόσ περύθαλψησ ςτην 
Ελλϊδα» προτεύνεται η δημιουργύα υμβουλευτικών ταθμών ωσ τμόμα μιασ 
πρϐτυπησ Μονϊδασ Κοινωνικόσ Χυχιατρικόσ (ο.π. Α΄ τϐμοσ, 1989).   

Η ϋλλειψη ςχολικών ςυμβουλευτικών υπηρεςιών ςτη δομό και λειτουργύα του 
ελληνικοϑ εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ δημιουργεύ ιδιαύτερα προβλόματα ςτην 
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αξιολϐγηςη και ςυμβουλευτικό υποςτόριξη των παιδιών με μαθηςιακϋσ και 
ψυχοκοινωνικϋσ δυςκολύεσ ςτο ςχολεύο (Φατζηχρόςτου, ΒαϏτςη, 
Δημητρϐπουλου, Υαλκό,1999). 

Οι υμβουλευτικού ταθμού με ςτϐχο τον τομϋα πρϐληψησ και βραχυπρϐθεςμησ 
παρϋμβαςησ ςτα πλαύςια του Τπουργεύου Παιδεύασ λειτοϑργηςαν για πρώτη 
φορϊ το 1999. 

Απϐ την αναςκϐπηςη τησ διεθνοϑσ βιβλιογραφύασ ςχετικϊ με την ιςτορικό 
εξϋλιξη τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ των υπηρεςιών ψυχικόσ υγεύασ παιδιών 
και εφόβων, προκϑπτει ϐτι δϑο εύναι οι βαςικϋσ προςεγγύςεισ για την ψυχικό 
υγεύα και τισ ψυχολογικϋσ υπηρεςύεσ για παιδιϊ και εφόβουσ( Φατζηχρόςτου, 
2000). 

Η πρώτη προςϋγγιςη αναφϋρεται ςτην παροχό υπηρεςιών απϐ 
παιδοψυχιατρικϊ τμόματα νοςοκομεύων, κϋντρα νοςηλεύασ και υπηρεςύεσ 
ψυχικόσ υγεύασ ςτα πλαύςια τησ κοινϐτητασ ό απϐ επαγγελματύεσ ψυχικόσ 
υγεύασ ςε ιδιωτικό βϊςη.  

Ο δεϑτεροσ τρϐποσ προςϋγγιςησ αναφϋρεται ςε ψυχολογικϋσ υπηρεςύεσ 
ενταγμϋνεσ ςτο ςχολεύο, ςτα πλαύςια τησ κοινϐτητασ ϐπου μποροϑν να 
εφαρμοςτοϑν προγρϊμματα ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ και ψυχολογικόσ 
παρϋμβαςησ ςε επύπεδο μαθητό, ςε ομϊδεσ μαθητών καθώσ και ςε επύπεδο 
τϊξησ, ςχολεύου, οικογϋνειασ, κοινϐτητασ. 

Οι ςχολικϋσ ψυχολογικϋσ υπηρεςύεσ εύναι ςυνόθωσ υπϐ την εποπτεύα τοπικών 
ςχολικών περιφερειών ςτισ Διευθϑνςεισ Γενικόσ Εκπαύδευςησ ό Ειδικόσ Αγωγόσ  
και ςτελεχώνονται απϐ ειδικοϑσ διαφϐρων κλϊδων (ςχολικοϑσ ψυχολϐγουσ, 
ειδικοϑσ παιδαγωγοϑσ, λογοθεραπευτϋσ, κοινωνικοϑσ λειτουργοϑσ, ςυμβοϑλουσ 
επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ κ.α.). 

Σο προςωπικϐ των ςχολικών ψυχολογικών υπηρεςιών ςυνόθωσ αφιερώνει τον 
περιςςϐτερο χρϐνο του ςτη ςυμβουλευτικό μαθητών (ςυμβουλευτικό και 
ψυχολογικϋσ παρεμβϊςεισ για ποικύλεσ δυςκολύεσ των μαθητών, ςυμβουλευτικό 
ςε περιπτώςεισ κρύςεων) αλλϊ και ςυμβουλευτικό και επιμϐρφωςη 
εκπαιδευτικών, προγρϊμματα πρϐληψησ και ςυμβουλευτικό γονϋων.  Ο ςτϐχοσ 
εύναι η βελτύωςη τησ ατμϐςφαιρασ ςτο ςχολεύο μϋςω τησ ςϑςταςησ και 
εφαρμογόσ προγραμμϊτων που προωθοϑν τισ κοινωνικϋσ δεξιϐτητεσ των 
μαθητών και ευνοοϑν την επύλυςη ςυγκροϑςεων. 

Οι ειδικού που εργϊζονται ςτισ ςχολικϋσ ςυμβουλευτικϋσ υπηρεςύεσ τησ κϊθε 
περιφϋρειασ ϐπου παραπϋμπονται μαθητϋσ, ϋχουν αρμοδιϐτητεσ για 
ςυγκεκριμϋνα ςχολεύα τα οπούα επιςκϋπτονται και εργϊζονται ςυγκεκριμϋνεσ 
μϋρεσ τη βδομϊδα. Οι ψυχολογικϋσ υπηρεςύεσ των ειδικών ςχολεύων ςυνόθωσ 
ϋχουν μϐνιμο προςωπικϐ (Φατζηχρόςτου, 2000). 

Και για τον ϐρο υμβουλευτικό Χυχολογύα (Counseling Psychology): εύναι ο 
κλϊδοσ τησ ψυχολογύασ  που αςχολεύται με την προώθηςη ό την αποκατϊςταςη 
τησ ψυχικόσ υγεύασ του ατϐμου (ό ομϊδασ ατϐμων), η οπούα ϋχει διαταραχτεύ 
απϐ ποικύλεσ περιβαλλοντικϋσ επιδρϊςεισ η απϐ εςωτερικϋσ ςυγκροϑςεισ 
(Μαλικιώςη – ΛοϏζου Μ., 1993).  
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ε ςχϋςη με τα ευρόματα: ειςαγωγικϊ πρϋπει να ποϑμε ϐτι η ςϑγκριςη με τισ 
ϊλλεσ χώρεσ προςκροϑει εξ αντικειμϋνου ςτον τρϐπο οργϊνωςησ του 
εκπαιδευτικοϑ ςυςτόματοσ τησ κϊθε μιασ.  

Θα εξετϊςουμε με βϊςη τα εξόσ κριτόρια:  
-ποιεσ υπηρεςύεσ ϋχουν ψυχοπαιδαγωγικϐ ςυμβουλευτικϐ ρϐλο για τουσ 
μαθητϋσ, 
-ποιεσ απϐ αυτϋσ εύναι ςτο χώρο του ςχολεύου, 
-με ποιον τρϐπο εύναι ςτελεχωμϋνεσ, 
-ποιεσ εύναι οι αρμοδιϐτητεσ και οι δραςτηριϐτητϋσ τουσ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: 

ΚΤΠΡΟ 

Ο θεςµϐσ του Εκπαιδευτικοϑ Χυχολϐγου ϊρχιςε να λειτουργεύ µε την ανακόρυξη 
τησ Κϑπρου ςε ανεξϊρτητο κρϊτοσ. Ψσ ανεξϊρτητη ϐµωσ Τπηρεςύα η Τπηρεςύα 
Εκπαιδευτικόσ Χυχολογύασ λειτουργεύ µϐνο απϐ το 1995. Τπϊγεται απευθεύασ 
ςτο Γενικϐ Διευθυντό του Τπουργεύου Παιδεύασ και Πολιτιςµοϑ. Εύναι 
διατµηµατικό και οι υπηρεςύεσ των Εκπαιδευτικών Χυχολϐγων απευθϑνονται 
ςε ϐλεσ τισ βαθµύδεσ τησ Εκπαύδευςησ, δηλ. την Προδηµοτικό, Δηµοτικό, Μϋςη 
και Σεχνικό.  

την Τπηρεςύα Εκπαιδευτικόσ Χυχολογύασ υπηρετοϑν ςε οργανικϋσ θϋςεισ 8 
Εκπαιδευτικού Χυχολϐγοι. Η δοµό τησ Τπηρεςύασ εύναι η ακϐλουθη:  

μύα Ανώτερη Εκπαιδευτικό Χυχολϐγοσ που εκτελεύ χρϋη Προώςταμϋνησ τησ 
Τπηρεςύασ,  

δϑο Εκπαιδευτικού Χυχολϐγοι Α' οι οπούοι προϏςτανται των Επαρχιακών 
Γραφεύων Λεμεςοϑ και Λϊρνακασ αντύςτοιχα, 

ϋξι Εκπαιδευτικού Χυχολϐγοι.  

Η εργαςύα των Εκπαιδευτικών Χυχολϐγων και τα καθόκοντα τα οπούα 
καλοϑνται να διεκπεραιώςουν µμποροϑν να ενταχθοϑν ςε δϑο βαςικϋσ 
κατηγορύεσ:  

Α. Ανταπϐκριςη ςε αιτόματα ςχολεύων για παροχό εξειδικευμϋνησ βοόθειασ ςτισ 
περιπτώςεισ μαθητών που αντιμετωπύζουν κυρύωσ μαθηςιακϊ, ςυναιςθηματικϊ 
και προβλόματα ςυμπεριφορϊσ ςτο ςχολεύο. Για παροχό τησ βοόθειασ αυτόσ ο 
Εκπαιδευτικϐσ Χυχολϐγοσ εργϊζεται µε το ύδιο το παιδύ, ςυνεργϊζεται µε τουσ 
εκπαιδευτικοϑσ και τουσ γονεύσ και ϐπου εύναι αναγκαύο µε ϊλλουσ 
επαγγελματύεσ ό ϊλλουσ φορεύσ.  

Οι ατοµικϋσ περιπτώςεισ των µμαθητών παραπϋμπονται ςτην Τπηρεςύα 
Εκπαιδευτικόσ Χυχολογύασ ςύφωνα µε την ακϐλουθη διαδικαςύα:  

α. Δηµοτικό Εκπαύδευςη  

Τπϊρχει ειδικϐ ϋντυπο παραπομπόσ που ςυμπληρώνεται και υπογρϊφεται απϐ 
το/τη δϊςκαλο/λα του παιδιοϑ, υπογρϊφεται απϐ το Διευθυντό του ςχολεύου 
και αποςτϋλλεται ςτην Τπηρεςύα Εκπαιδευτικόσ Χυχολογύασ µϋςω του οικεύου 
Επιθεωρητό. Ο οικεύοσ Επιθεωρητόσ ϋχει τη διακριτικό εξουςύα να µην 
αποςτεύλει και να κατακρατόςει την παραπομπό αν κρύνει πωσ δεν εύναι 
αναγκαύο ϋνα παιδύ να εξεταςτεύ απϐ Εκπαιδευτικϐ Χυχολϐγο. Όταν προωθόςει 
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την παραπομπό τϐτε αντύγραφο τησ αποςτϋλλεται και ςτο Διευθυντό Δηµοτικόσ 
Εκπαύδευςησ.  

β. Μϋςη και Σεχνικό Εκπαύδευςη  

Τπϊρχει επύςησ ςυγκεκριμϋνο ϋντυπο παραπομπόσ. Αυτϐ ςυμπληρώνεται και 
υπογρϊφεται απϐ το ϑμβουλο - Καθηγητό. Τπογρϊφεται επύςησ και απϐ το 
Διευθυντό του ςχολεύου και αποςτϋλλεται ςτην Τπηρεςύα Εκπαιδευτικόσ 
Χυχολογύασ, ενώ αντύγραφο αποςτϋλλεται και ςτον Προώςτϊμενο τησ Τπηρεςύασ 
υμβουλευτικόσ και Επαγγελματικόσ Αγωγόσ.  

γ. Οι ύδιο οι γονεύσ  

Επύςησ οι ύδιοι οι γονεύσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να απευθυνθοϑν απϐ µϐνοι τουσ 
ςτην Τπηρεςύα Εκπαιδευτικόσ Χυχολογύασ και να ζητόςουν την παροχό 
υπηρεςιών προσ τουσ ύδιουσ ό το παιδύ τουσ.  

Β. Εκτϐσ απϐ τισ ατοµικϋσ περιπτώςεισ των µμαθητών οι Εκπαιδευτικού 
Χυχολϐγοι αναλαμβϊνουν και διϊφορεσ ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ:  

 Ϊνταξη και ςτόριξη παιδιών µε ειδικϋσ ανϊγκεσ ςτα ςυνηθιςμϋνα ςχολεύα 
ϐλων των βαθμύδων τησ Εκπαύδευςησ  

 Οργϊνωςη και υλοπούηςη ψυχο - παιδαγωγικών προγραμμϊτων και 
ερευνών.  

 υμμετοχό ςε διυπουργικϋσ και ενδοϒπουργικϋσ επιτροπϋσ.  
 Εκπροςώπηςη του Τπουργεύου Παιδεύασ και Πολιτιςµοϑ ςε 

δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ π.χ. τηλεοπτικϋσ ό ραδιοφωνικϋσ εκπομπϋσ, 
ςεµινϊρια, ςυνϋδρια κλπ., που αφοροϑν θϋµατα Εκπαιδευτικόσ 
Χυχολογύασ.  

 Διαλϋξεισ, οµιλύεσ ό ςυζητόςεισ ςτα πλαύςια των υλλϐγων των 
Εκπαιδευτικών ό του Παιδαγωγικοϑ Ινςτιτοϑτου.  

 Παροχό υπηρεςιών ςε ϐλα τα Ειδικϊ χολεύα.  
Γενικϊ το ϋργο των Εκπαιδευτικών Χυχολόγων ςτοχεύει ςτην υλοπούηςη των 
ακόλουθων εκπαιδευτικών ςτόχων:  

 Σην ολϐπλευρη ανϊπτυξη των παιδιών και ϐχι µϐνο την κϊλυψη των 
ςτϐχων που αφοροϑν ςτο γνωςιολογικϐ τοµϋα.  

 Σην καλλιϋργεια του αλφαβητιςµοϑ (ανϊγνωςη, γραφό, βαςικό 
αριθμητικό) ςε ϐλα τα παιδιϊ, τουλϊχιςτο ςε βαθµϐ που να µη 
θεωροϑνται αναλφϊβητα.  

 Σην προώθηςη τησ κϊλυψησ των ςυναιςθηματικών αναγκών των 
παιδιών.  

 Σην προώθηςη τησ αγωγόσ υγεύασ, την ανϊπτυξη κοινωνικών δεξιοτότων 
ςε ϐλουσ, την πρϐληψη αντικοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ και χρόςησ και 
κατϊχρηςησ ουςιών.  

 Ση ςυγκρϊτηςη των παιδιών ςτο ςχολεύο για προςταςύα απϐ 
εκμετϊλλευςη µϋχρι τουλϊχιςτο μϋχρι τα 15 χρϐνια.  

 Σην εξυπηρϋτηςη παιδιών µε αναπηρύεσ και ειδικϋσ µμαθηςιακϋσ 
δυςκολύεσ ώςτε να ςυμμετϋχουν ςτο ςϑνολο και να ενταχθοϑν ϋτςι πιο 
εϑκολα ςτην κοινωνύα των ενηλύκων.  

Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ μπορεύ κϊποιοσ να απευθυνθεύ ςτα Κεντρικϊ 
Γραφεύα και Επαρχιακϐ Γραφεύο Λευκωςύασ (πληροφορύεσ μϋςω Ιντερνϋτ: 
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http:/www.moec.gov.cy/EduPsychologyGR.httm, ανϊκτηςη απϐ Ίντερνετ 
7/9/2005) 

ΒΕΛΓΙΟ  

το Βϋλγιο υπϊρχει ϋνασ αντύςτοιχοσ θεςμϐσ που παρϋχει ψυχοκοινωνικό 
ςτόριξη μϋςα ςτην εκπαύδευςη και ονομϊζεται «ψυχοιατρικοκοινωνικϐ κϋντρο». 

Αυτϊ  τα κϋντρα εξυπηρετοϑν ςχολεύα απϐ το νηπιαγωγεύο μϋχρι το τϋλοσ τησ 
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. τελεχώνονται απϐ ψυχολϐγουσ, 
ψυχοπαιδαγωγοϑσ, κοινωνικοϑσ λειτουργοϑσ, νοςοκϐμεσ και γιατροϑσ.  

Σα κϋντρα αυτϊ  ϋχουν ςαν αντικεύμενο να βοηθόςουν τα παιδιϊ και τουσ 
εφόβουσ. Προτεύνουν ςυνεργαςύα με τουσ γονεύσ και τουσ εκπαιδευτικοϑσ. 
Παύρνουν υπϐψη τουσ τισ ψυχολογικϋσ και ιατρικϋσ παραμϋτρουσ που 
επηρεϊζουν την κοινωνικό εξϋλιξη, τισ κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, τη διαδικαςύα 
εκμϊθηςησ και τισ ςχολικϋσ επιλογϋσ των μαθητών.  

Οι δραςτηριϐτητϋσ τουσ: 

 Δϋχονται και ακοϑνε τουσ μαθητϋσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ και απαντοϑν 
ςτα αιτόματϊ τουσ.  

 Δύνουν πληροφορύεσ ςε θϋματα ςπουδών, επιμϐρφωςησ και 
επαγγελμϊτων.  

 Εξαςφαλύζουν μια βοόθεια πολϑπλευρη, ψυχολογικό, παιδαγωγικό, 
κοινωνικό και ιατρικό ςε θϋματα επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ, 
προγρϊμματοσ ζωόσ, ςχολικών δυςκολιών και δυςκολιών ςχϋςεων.  

 Εξομαλϑνουν τισ δυςκολύεσ προςαρμογόσ, προωθοϑν την πρϐληψη μϋςα 
απϐ την ομαδικό ςυμβουλευτικό και αντιμετωπύζουν ϋτςι προβλόματα 
βύασ ενδοςχολικόσ, κακομεταχεύριςησ, εθιςμοϑ ςε ουςύεσ και 
ενςωμϊτωςησ παιδιών μεταναςτών.  

 υνεργϊζονται (παραπομπϋσ) με ϊλλεσ υπηρεςύεσ: κοινωνικϋσ, 
ψυχολογικϋσ, ιατρικϋσ, υπηρεςύεσ που ϋχουν να κϊνουν με την προώθηςη 
τησ υγεύασ ςτο ςχολεύο, υπηρεςύεσ βοόθειασ νϋων και κϋντρα ελϋγχου 
γεννόςεων.  

 Τποςτόριξη γονϋων και μαθητών για τη λϑςη προβλημϊτων ό για τισ 
δυςκολύεσ τησ ςχολικόσ ζωόσ, ψυχολογικϊ, ιατρικϊ και κοινωνικϊ 
προβλόματα.  

 Ίςωσ ανόκουν ςτο Δόμο, κϊθε τϋτοιο κϋντρο εξυπηρετεύ 2-3 ςχολεύα2 και 
λειτουργοϑν ςε μϋρεσ και ώρεσ ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των ςχολεύων.  

 Μια ακϐμα δρϊςη τουσ εύναι να δημιουργοϑν μαθητϋσ 
«πολλαπλαςιαςτϋσ», ϐπωσ λϋγονται: εύναι οι μεγαλϑτεροι μαθητϋσ που 
εξηγοϑνε ςτουσ μικρϐτερουσ για αυτϐ το θεςμϐ. Ο διευθυντόσ του 
ςχολεύου οργανώνει την επαφό με τουσ γονεύσ. 

 Παρευρύςκονται ςε ϐλεσ τισ  παιδαγωγικϋσ ςυνεδριϊςεισ.  

                                            
2
 Γηα ηελ αθρίβεηα ηα CPMS ποσ αθορούλ ηελ θαλοληθή εθπαίδεσζε, δεκηοσργούληαη αλά 3.000 

καζεηές γηα όιε ηελ εθπαίδεσζε λεπηαθή, πρφηοβάζκηα θαη δεσηεροβάζκηα κε έλα βαζηθό προζφπηθό 

κηας οκάδας 6 ζηειετώλ ποσ περηιακβάλεη έλαλ δηεσζσληή (ζύκβοσιο υστοπαηδαγφγηθό), έλαλ 

ζύκβοσιο υστοπαηδαγφγηθό, έλαλ θοηλφληθό βοεζό (un assistant social), έλαλ λοζειεσηή (un 

auxiliaire paramédical). Το 5
ο
 θαη 6

ο
 κέιος κπορεί λα είλαη θάποηα από ηης παραπάλφ εηδηθόηεηες. 

(http://www.enseignement.be/prof/espaces/cpms/cadre.asp#a, 07/07/08) 

http://www.enseignement.be/prof/espaces/cpms/cadre.asp#a
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 Οργανώνουν ςεμινϊρια και ημερύδεσ για τουσ εκπαιδευτικοϑσ και τουσ 
γονεύσ. 

Ανοιχτϊ απϐ Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό. Τπηρεςύεσ δωρεϊν – δημϐςιεσ – ιατρικϐ – 
επαγγελματικϐ απϐρρητο. 

το ενημερωτικϐ τουσ φυλλϊδιο παρουςιϊζουν το ςκοπϐ τησ δρϊςησ τουσ: 

«Για να ενθαρρϑνουμε τη μϋγιςτη ανϊπτυξη ϐλων των μαθητών» 

 Ακοϑω 
 Πληροφορώ 
 υνοδεϑω 
 Βρύςκω λϑςη 
 υμβουλεϑω 
 Προςανατολύζω 

Ονομϊζονται psycho-medico – social (CPMS). 
Ο ςκοπϐσ τουσ εύναι ςε ϐλη την διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ να επιτϑχουν την 
αλλαγό τησ ςυμπεριφορϊσ και τησ ςτϊςησ των μαθητών.  
Να ευαιςθητοποιόςουν, να πληροφορόςουν, να αλλϊξουν ϊςχημεσ ςτϊςεισ ό 
ςυνόθειεσ.  
Εύναι ϋργο που ξεφεϑγει απϐ τον ρϐλο του εκπαιδευτικοϑ. Ο καθηγητόσ μπορεύ 
να εύναι ευαιςθητοποιημϋνοσ, μπορεύ να βοηθόςει με προγρϊμματα αλλϊ δεν 
μπορεύ να παύξει το ρϐλο του ψυχολϐγου. 
Οι εργαζϐμενοι ςε τϋτοια κϋντρα αναφϋρουν απϐ την εμπειρύα τουσ τισ 
τερϊςτιεσ δυςκολύεσ που ςυναντοϑν για να επιτϑχουν ϋνα τϋτοιο πολυδιϊςτατο 
ϋργο: «καταθϋτουμε πολλϊ πρϊγματα αλλϊ δεν μποροϑμε να κϊνουμε θαϑματα». 

Επύςησ αναφϋρεται ϐτι με τη λειτουργύα αυτών των κϋντρων μειώθηκαν κατϊ 
πολϑ τα περιςτατικϊ βύασ. 

Επύςησ οι ψυχολϐγοι χρηςιμοποιοϑνται και για το θεςμϐ των διαμεςολαβητών 
λϑνοντασ προβλόματα παιδιών μεταναςτών και των οικογενειών τουσ, 
προςπαθώντασ να εντϊξουν και τουσ μαθητϋσ και τουσ γονεύσ του 
κοινωνικοπολιτικϊ.  Ο ςτϐχοσ εύναι η ϋνταξη των μεταναςτών μϋςα ςτο ςχολικϐ 
ςϑςτημα αλλϊ και κοινωνικϊ, γνωρύζοντασ βϋβαια ϐτι τα παιδιϊ των 
μεταναςτών ϋχουν δυςκολύεσ με την κοινωνικό τουσ ϋνταξη. Αυτϋσ οι υπηρεςύεσ 
εύναι πολϑ οργανωμϋνεσ και ςτο Βϋλγιο και ςτην Ιςπανύα(Ανδαλουςύα). Σϋλοσ 
Χυχολϐγοι ςτο Βϋλγιο απαςχολοϑνται και ςτην Τπηρεςύα βοόθειασ ςε νϋουσ 
(Saj). τϐχοσ η βοόθεια ςε νϋουσ που διατρϋχουν κύνδυνο: η υγεύα τουσ, η 
αςφϊλειϊ τουσ εύναι απειλοϑμενη. Αυτό η υπηρεςύα με το ϑμβουλο βοόθειασ 
των νϋων παρεμβαύνει ςτουσ νϋουσ και την οικογϋνειϊ τουσ ϐταν ϋχουν 
εκφραςτεύ ανηςυχύεσ απϐ πρϐςωπο εκτϐσ οικογενεύασ, απϐ το ςχολεύο ό τον 
ειςαγγελϋα και βοηθϊει με τη ςϑμφωνη γνώμη των εμπλεκομϋνων. 

Αν αρνηθοϑν την προτεινϐμενη βοόθεια και ο ϑμβουλοσ εκτιμϊει ϐτι το παιδύ 
εύναι ςε ςοβαρϐ κύνδυνο τϐτε μεταθϋτει την επύλυςη του προβλόματοσ ςτο 
δικαςτόριο και το δικαςτόριο εξετϊζει αν εύναι απαραύτητα μια βοόθεια που 
πλϋον θα επιβληθεύ. 

ΗΝΩΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΕΙΕ ΑΜΕΡΙΚΗ (ειδικϊ για Κϊνςασ, Μαςαχουςϋτη, 
Ουϊςινγκτον) 
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ε ϐλη τη χώρα, ςε ϐλεσ τισ πολιτεύεσ κϊθε ςχολεύο ϋχει απϐ ϋναν ψυχολϐγο, 
ςϑμβουλο. Όταν τα ςχολεύα εύναι πιο μικρϊ τϐτε ϋνασ ψυχολϐγοσ καλϑπτει 2-3 
ςχολεύα. Με την ύδια αναλογύα προςλαμβϊνονται και νοςοκϐμεσ ςτο κϊθε 
ςχολεύο και αυτϊ ιςχϑουν για την πρωτοβϊθμια και τη δευτεροβϊθμια 
εκπαύδευςη. Επύςησ ςτα ςχολεύα δουλεϑουν και κοινωνικού λειτουργού (δεν 
ξϋρουμε τισ αναλογύεσ ςχολεύων – κοινωνικών λειτουργών). 

Όλα αυτϊ προβλϋπονται με νϐμο για ϐλα τα κρατικϊ ςχολεύα ςε ϐλη τη χώρα.  

Οι δραςτηριϐτητεσ των ψυχολϐγων εύναι: 

 Χυχομετρικό διερεϑνηςη ϐλων των μαθητών του ςχολεύου. 
 Επαγγελματικϐσ προςανατολιςμϐσ. 
 Διϊγνωςη ενδεχϐμενων ψυχολογικών προβλημϊτων και παραπομπό 

ϐπου χρειϊζεται. 
 Χυχολογικό υποςτόριξη. 

(Πληροφορύεσ: American Community School, American Hellenic Union και απϐ 
Αμερικανύδα ψυχολϐγο που εργϊςτηκε ςτισ τρεισ παραπϊνω πολιτεύεσ και τώρα 
βρύςκεται ςτην Ελλϊδα). 

Προγρϊμματα υμβουλευτικόσ ςτο χώρο του ςχολεύου: 

Κεντρικού φορεύσ: American Counselling Association (ιςτϐτοποσ: 
http://www.counseling.org/). American School Counsellor Association 
(ιςτϐτοποσ: http://www.schoolcounselor.org/). 

Οι φορεύσ αυτού θϋτουν τισ εκπαιδευτικϋσ – μορφωτικϋσ προϒποθϋςεισ για την 
αποδοχό ατϐμων που επιθυμοϑν να εργαςτοϑν ωσ ςϑμβουλοι. Ορύζονται δηλαδό 
ςυγκεκριμϋνα ςτϊνταρ προςϐντων και εκπαύδευςησ για τουσ ςυμβοϑλουσ. 

Θεςπύζονται επύςησ εθνικϊ ςτϊνταρ αποτελεςματικϐτητασ ςυγκεκριμϋνων 
προγραμμϊτων ςυμβουλευτικόσ, ώςτε αυτϊ να γύνουν αποδεκτϊ και να 
εφαρμοςτοϑν ςε ευρϑτερο πολιτειακϐ ό εθνικϐ επύπεδο. 

Ψσ ςϑμβουλοι εργϊζονται εκπαιδευτικού απϐ διϊφορεσ ειδικϐτητεσ, οι οπούοι 
ϋχουν επιμορφωθεύ ό εξειδικευτεύ ςε ςχετικϊ επιςτημονικϊ αντικεύμενα με 
μεταπτυχιακϋσ ςυνόθωσ ςπουδϋσ. 

ε κϊθε ςχολικό μονϊδα, ό ςχολικϐ ςυγκρϐτημα, υπϊρχει γραφεύο 
ςυμβουλευτικόσ. Σο γραφεύο ςυμβουλευτικόσ, τουλϊχιςτον ςτα μεγϊλα 
ςυγκροτόματα, ςτελεχώνεται απϐ περιςςϐτερα ϊτομα και υπϊρχει και 
γραμματειακό υποςτόριξη απϐ ιδιαύτερο προςωπικϐ. Επύ παραδεύγματι: ςτο 
Allen Park Public High School (δημϐςιο ςχολεύο), φοιτοϑν 1.500 περύπου 
μαθητϋσ, το γραφεύο ςυμβουλευτικόσ αποτελεύται απϐ μύα γραμματϋα και τρεισ 
ςυμβοϑλουσ.  

(Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτον ιςτϐτοπο: 
http://www.apps.k12.mi.us/hs/counseling/index.htm). 

Εντυπωςιακϐ ύςωσ παρϊδειγμα του ρϐλου που παύζουν τα γραφεύα 
ςυμβουλευτικόσ των εκπαιδευτικών μονϊδων εύναι το γεγονϐσ ϐτι για την 
ειςαγωγό φοιτητών ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, εύναι απαραύτητη η 
ςυμπλόρωςη ιδιαύτερησ ϋκθεςησ του γραφεύου ςυμβουλευτικόσ του ςχολεύου 
ςτο οπούο φοιτοϑςε ο ςυγκεκριμϋνοσ μαθητόσ. Μϊλιςτα, η ϋκθεςη του 
ςυμβοϑλου πρϋπει να εύναι αρκετϊ λεπτομερόσ. Για τον ςκοπϐ αυτϐ παρϋχεται 

http://www.counseling.org/
http://www.apps.k12.mi.us/hs/counseling/index.htm
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επαρκόσ χώροσ ςτο ϋντυπο αύτηςησ υποψηφύου φοιτητό (μιϊμιςη ςελύδα απϐ το 
ςυνολικϊ διςϋλιδο ϋντυπο αιτόςεωσ υποψηφύου φοιτητό). Σο ϋντυπο αύτηςησ 
ςτο:  

http://admissions.american.edu/fileLibrary/APP_UnderG_2008_ssreport.pdf 

Οι επύςημοι αυτού φορεύσ επαγγελματιών ςυμβουλευτικόσ εκδύδουν περιοδικϊ 
ϐπωσ:  

 Journal of Counseling & Development, Journal of College Counseling (JCC). 
 Adultspan Journal Measurement and Evaluation in Counseling and 

Development (MECD). 
 Counselor Education and Supervision (CES). 
 Counseling and Values (CVJ). 
 The Journal of Addictions & Offender Counseling (JAOC) Journal of 

Multicultural Counseling and Development (JMCD). 

  Σα ϋντυπα αυτϊ αποτελοϑν επύςημεσ εκδϐςεισ των παραπϊνω φορϋων και 
περιλαμβϊνουν πλοϑςιο υλικϐ που προϋρχεται απϐ ϋρευνεσ και εφαρμογό 
προγραμμϊτων ςυμβουλευτικόσ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ των Η.Π.Α. και ςε 
διϊφορα επύπεδα εκπαύδευςησ (περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ παρϋχονται ςτο: 
http://www.counseling.org/Publications/Journals.aspx). 

Επιςημαύνεται ϐτι γύνεται προςπϊθεια να υπϊρχουν αντικειμενικϊ κριτόρια για 
την αξιολϐγηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των προγραμμϊτων που 
εφαρμϐζονται. Ϊτςι, καταγρϊφονται αρχικϊ οι μϋθοδοι που θα εφαρμοςτοϑν 
και τύθενται ςυγκεκριμϋνοι ςτϐχοι (π.χ. πρϐληψη περιςτατικών βύασ ό 
εξαρτόςεων απϐ ουςύεσ), ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ ό και ευρϑτερων 
περιοχών. το τϋλοσ παρουςιϊζονται ςυγκεκριμϋνα αποτελϋςματα (π.χ. 
ερωτηματολϐγια ςτϊςεων, αντιλόψεων και ςυμπεριφορϊσ) και παρατηρόςεισ 
για τυχϐν απαραύτητεσ τροποποιόςεισ. 

τα ϋντυπα αυτϊ επύςησ υπϊρχουν πληροφορύεσ για θϋματα κατϊρτιςησ και 
επιμϐρφωςησ των επαγγελματιών που εργϊζονται ςτο χώρο τησ 
ςυμβουλευτικόσ. 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΣΑΝΙΑ 

την Αγγλύα οι ψυχολογικϋσ υπηρεςύεσ που ςτηρύζουν ψυχοκοινωνικϊ τα 
ςχολεύα οργανώνονται ςε επύπεδο Δόμων και Νομαρχιών.  

τα ςχολεύα δραςτηριοποιοϑνται οι  educational psychologists ( εκπαιδευτικού 
με πτυχύο ςτην ψυχολογύα και Μϊςτερ-1 χρϐνο-ςτην εκπαιδευτικό ψυχολογύα). 
Πρϐςφατα αποφαςύςτηκε να ϋχουν και 3ετϋσ διδακτορικϐ ςτην εκπαιδευτικό 
ψυχολογύα για να εύναι πςτοποιημϋνοι (qualified). Σο 93% των qualified 
educational psychologists απαςχολοϑνται μϋςω Δόμων και Νομαρχιών ςτα 
ςχολεύα. 

Η υπηρεςύα που απαςχολοϑνται λϋγεται Educational Psychology Service και το 
ϋργο τησ εύναι: 

 Αντιμετώπιςη των δυςκολιών μϊθηςησ. 
 Χυχομετρικό διερεϑνηςη των μαθητών και αντιμετώπιςη των μαθηςιακών 

και αναπτυξιακών αναγκών των ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 
 Διϊγνωςη και αντιμετώπιςη ςυναιςθηματικών προβλημϊτων. 

http://admissions.american.edu/fileLibrary/APP_UnderG_2008_ssreport.pdf
http://www.counseling.org/Publications/Journals.aspx
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 Αντιμετώπιςη προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ. 
 Ενςωμϊτωςη των παιδιών που για διϊφορουσ λϐγουσ θεωροϑνται 

αποκλειςμϋνα: το ςχολεύο πρϋπει να ικανοποιεύ τισ ανϊγκεσ ϐλων των 
παιδιών (ομϊδεσ project για ευϊλωτα παιδιϊ: κακοποιημϋνα παιδιϊ, παιδιϊ 
με μαθηςιακϊ προβλόματα, παιδιϊ μεταναςτών αποκλειςμϋνα λϐγω 
ρατςιςμοϑ, θϑματα ενδοςχολικόσ βύασ). 

 Προςπϊθεια αντιμετώπιςησ και μεύωςησ τησ ενδοςχολικόσ βύασ και του 
bullying (θεωρεύται ϐτι η ανϊπτυξη τησ ενςυναύςθηςησ και τησ 
ςυναιςθηματικόσ νοημοςϑνησ ςτουσ μαθητϋσ βοηθϊει ςτη μεύωςη τϋτοιων 
φαινομϋνων-ςυζότηςη με τουσ διευθυντϋσ των ςχολεύων για τακτικϋσ 
αντιμετώπιςησ αυτών των φαινομϋνων).  

Όλα αυτϊ αντιμετωπύζονται κατϐπιν ςχετικοϑ αιτόματοσ των γονϋων ό των 
εκπαιδευτικών.  

Βαςικϋσ Αρχϋσ: 

 Εργϊζονται μϋςα ςτην κοινϐτητα. 

 υνεργϊζονται με γονεύσ και καθηγητϋσ κατϐπιν αιτόματοσ. 

 Ο ρϐλοσ τουσ εύναι ςυμβουλευτικϐσ και ςτην αξιολϐγηςη και την 
παρϋμβαςη (ατομικό ςυμβουλευτικό και ομαδικό ςυμβουλευτικό). 

 Εκπαιδεϑουν ενόλικεσ (γονεύσ-εκπαιδευτικοϑσ) ςε θϋματα ςυμπεριφορϊσ. 

Σϋτοιεσ υπηρεςύεσ (Educational Psychology Services) λειτουργοϑν ςε επύπεδο 
δόμων αλλϊ υπϊρχει και μια κεντρικό υπηρεςύα που τισ ςυντονύζει ςε επύπεδο 
νομαρχύασ. Επύςησ υπϊρχει ο ψυχολϐγοσ ςϑνδεςμοσ (link psychologist)  για κϊθε 
ςχολεύο. Ενδϋχεται εκεύ να εργϊζονται και κοινωνικού λειτουργού και 
κοινωνιολϐγοι. 

 Προγρϊμματα υμβουλευτικόσ ςτο χώρο του ςχολεύου: 

τη Μεγϊλη Βρετανύα κυριαρχεύ το μοντϋλο τησ διαχεύριςησ των ςχολικών 
μονϊδων απϐ την τοπικό αυτοδιούκηςη. 

Βαςικϋσ πληροφορύεσ για το εκπαιδευτικϐ ςϑςτημα ςτην Μεγϊλη Βρετανύα  
περιλαμβϊνονται ςτο: 
http://www.studentske.sk/anglictina/School_system_in_Great_Britain.htm 

Κεντρικϐσ Κρατικϐσ φορϋασ: Advisory Centre for Education (ACE). 

Παρϋχει ςυμβουλευτικό και ϊμεςη βοόθεια ςε ερωτόματα και καταγγελύεσ 
δϑςκολων περιςτατικών που ςυμβαύνουν ςτο χώρο του ςχολεύου. Δϋχεται 
αιτόματα απϐ γονεύσ και μαθητϋσ. 

Ϊχει αναπτϑξει εφαρμογϋσ με χρόςη ςϑγχρονησ τεχνολογύασ. Παρϋχει 
ςυμβουλευτικό εξ αποςτϊςεωσ μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου, αλλϊ και 
μϋςω τηλεφωνικών γραμμών ςτισ οπούεσ απαντϊ ειδικευμϋνο προςωπικϐ. 

Εκδύδει φυλλϊδια και ϋντυπα με ενημερωτικϐ υλικϐ και πληροφορύεσ για γονεύσ. 

(Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτη διεϑθυνςη: http://www.ace-ed.org.uk/). 

Επιπλϋον, υπϊρχουν και οι ακϐλουθεσ πηγϋσ αρωγόσ γονϋων και μαθητών: 

Εθνικό Γραμμό τηλεφωνικόσ υποςτόριξησ παιδιών (δϋχεται καταγγελύεσ απϐ 
μαθητϋσ): http://www.childline.org.uk/Pages/default.aspx 

http://www.studentske.sk/anglictina/School_system_in_Great_Britain.htm
http://www.ace-ed.org.uk/
http://www.childline.org.uk/Pages/default.aspx


25 
 

Εθνικϐσ φορϋασ πληροφϐρηςησ για περιςτατικϊ κακοποιόςεων και βύασ για 
παιδιϊ και γονεύσ: http://www.bullying.co.uk/ 

Υορϋασ υμβουλευτικόσ με εθνικό εμβϋλεια:  

http://www.boardingschoolreview.com/aboutedconsultants.php 

Ϊχει γραφεύα κατϊ τϐπουσ, ϐπου μπορεύ να απευθϑνεται κανεύσ για παροχό 
ςυμβουλευτικόσ. 

Εθνικϐσ φορϋασ παροχόσ βοόθειασ ςε γονεύσ. Ϊχει ιδιαύτερο ιςτϐτοπο με 
πλοϑςιο υλικϐ και πληροφορύεσ: 
http://www.parentlineplus.org.uk/index.php?id=1 

ΙΠΑΝΙΑ 

την Ιςπανύα ςε κϊθε ςχολεύο υπϊρχει τώρα ψυχολϐγοσ. Παλιϐτερα υπόρχαν 
κϋντρα ςε επύπεδα δόμων που λειτουργοϑςαν με ειδικϐτητεσ ψυχολϐγων.  

όμερα ςε μια ολϐκληρη περιοχό ϐπωσ εύναι η Ανδαλουςύα (υπϊρχει 
ομοςπονδιακϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ) υπϊρχουν ψυχολϐγοι ςτα ςχολεύα και 
κεντρικϋσ υπηρεςύεσ με ειδικϐτητεσ που τουσ ςυντονύζουν. 

Λειτουργεύ πολϑ καλϊ ο θεςμϐσ των διαμεςολαβητών  για την  ςχολικό και 
κοινωνικό ϋνταξη παιδιών μεταναςτών και των οικογενειών τουσ και αυτϋσ τισ 
υπηρεςύεσ τισ ςυντονύζουν ψυχολϐγοι. 

ΚΑΝΑΔΑ 

τον Καναδϊ υπϊρχουν δϑο χολικού Οργανιςμού:  

Γαλλικϐσ χολικϐσ Οργανιςμϐσ.  

Αγγλικϐσ χολικϐσ Οργανιςμϐσ. 

Ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ των ςχολεύων οι ψυχολϐγοι που ανόκουν ςε αυτοϑσ 
τουσ οργανιςμοϑσ ςυνεργϊζονται με τα ςχολεύα. 

Απϐ το 1988 ϋχουν δημιουργόςει πλϊνο προςωπικόσ παρϋμβαςησ ςτα παιδιϊ με 
μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, δυςκολύεσ ςυμπεριφορϊσ ό handicapés. τα πλαύςια τησ 
εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ (πρϐγραμμα πρϐληψησ) για την ςχολικό αποτυχύα και 
την ϋνταξη των παιδιών με μαθηςιακϊ προβλόματα (ό καθυςτερόςεισ) ςτο 
ςχολεύο προώθηςαν την ςυνεργατικό διεργαςύα για να μειώςουν τη ςχολικό 
διαρροό (απϐ το 1999). Σονύςτηκε ο ρϐλοσ του ςχολικοϑ ψυχολϐγου και τησ 
ςυνεργαςύασ ςχολεύου και κοινϐτητασ. Προςανατολύζονται ςτη δημιουργύα μιασ 
«εκπαιδευτικόσ κοινϐτητασ» γϑρω απϐ το παιδύ με την ϋνταξη των γονιών και τη 
ςυνεργαςύα των τοπικών κοινωνικών φορϋων (και ψυχολϐγων ςχολικών) και 
των εκπαιδευτικών (οι οπούοι χρειϊζονται περιςςϐτερη εκπαύδευςη ςε αυτϐν 
τον τομϋα). 

Προγρϊμματα υμβουλευτικόσ ςτο χώρο του ςχολεύου:  

τον Καναδϊ ακολουθεύται παρϐμοιο πρϐτυπο ϐπωσ αυτϐ που περιγρϊφεται για 
την Αμερικό. 
Κεντρικϐσ φορϋασ: Canadian Counselling Association  
(ιςτϐτοποσ: http://www.ccacc.ca/home.html). 
Και το επύςημο ϋντυπο τησ ϋνωςησ αυτόσ: Canadian Journal of Counseling 
(ιςτϐτοποσ: http://cjc-rcc.icaap.org/index-e.html). 

http://www.bullying.co.uk/
http://www.boardingschoolreview.com/aboutedconsultants.php
http://www.parentlineplus.org.uk/index.php?id=1
http://www.ccacc.ca/home.html
http://cjc-rcc.icaap.org/index-e.html
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 ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΤΣΡΙΑ, ΕΛΒΕΣΙΑ (2008) 

ε αυτϋσ τισ χώρεσ με το ομοςπονδιακϐ ςϑςτημα διακυβϋρνηςησ δουλεϑουν 
ςχολικού ψυχολϐγοι ςε πολλϊ ςχολεύα αλλϊ υπϊρχουν και ξεχωριςτϋσ υπηρεςύεσ 
υμβουλευτικόσ χολεύων. 

Εύναι υπηρεςύεσ υμβουλευτικόσ  που ειδικεϑονται για ψυχολογικό και 
εκπαιδευτικό υμβουλευτικό ςτα ςχολεύα τησ Δημϐςιασ Εκπαύδευςησ ςε γονεύσ, 
μαθητϋσ και εκπαιδευτικοϑσ. 

Η κϊθε παρϋμβαςη γύνεται δωρεϊν και εμπιςτευτικϊ μετϊ απϐ αντύςτοιχο 
αύτημα και καλϑπτει προβλόματα ςτο ςχολεύο, οικογενειακϊ προβλόματα, 
μαθηςιακϊ προβλόματα, θϋματα επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ, 
ςυναιςθηματικϊ προβλόματα και θϋματα ςχϋςεων με τουσ ςυμμαθητϋσ ό 
ενδοςχολικό βύα και θϋματα ϋνταξησ ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον. 

Απαςχολοϑνται ςχολικού ψυχολϐγοι, ψυχολϐγοι, ψυχοθεραπευτϋσ ( 
ψυχοθεραπευτϋσ Λουκϋρνη-Ελβετύα).  

τη Λωζϊννη (καντϐνι του Vaud) μϋςα ςτα ςχολεύα απϐ το 2000 λειτοϑργηςε 
μια πολυδϑναμη διεπιςτημονικό ομϊδα «διαχεύριςησ κρύςεων» (κυψϋλη κρύςησ) 
ςτα πλαύςια ενϐσ προγρϊμματοσ GRAFIC (Groupe Ressources 
d’Accompagnement et de Formation au cas d’ Incident Critique). 

Για το κρατύδιο τησ Βαυαρύασ μϊλιςτα δημοςιεϑεται ςτο ιντερνϋτ μια ϋκθεςη 
ςτο κοινοβοϑλιο για τισ υπηρεςύεσ ςχολικών ψυχολϐγων και ςχολικόσ 
ςυμβουλευτικόσ. Μεταξϑ ϊλλων αναφϋρεται ϐτι αυτϋσ οι υπηρεςύεσ λειτουργοϑν 
με επιτυχύα ςτη Βαυαρύα για περιςςϐτερα απϐ 30 ϋτη θεωροϑνται δε 
υποδειγματικϋσ.  

Αναφϋρονται 9 τϋτοιεσ οργανωμϋνεσ υπηρεςύεσ ςτο κρατύδιο τησ Βαυαρύασ 
(2004). 

ΓΑΛΛΙΑ 

(Σα ςτοιχεύα εύναι απϐ το επύςημο site του Γαλλικοϑ ΤΠΕΠ και απϐ επύςημουσ 
φορεύσ ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικϐ – μορφωτικοϑσ ςυμβοϑλουσ και 
διευθυντϋσ ςχολεύων). 

Τπϊρχουν εθνικού φορεύσ – δημϐςιεσ υπηρεςύεσ παρϊλληλα και ανεξϊρτητα απϐ 
το Τπουργεύο Παιδεύασ ό/ και ςε ςυνεργαςύα με ϊλλα Τπουργεύα (Εςωτερικών, 
Τγεύασ, Δικαιοςϑνησ κτλ.). Σϋτοιοσ φορϋασ εύναι το «Εθνικϐ Παρατηρητόριο των 
Παιδιών που βρύςκονται ςε Κύνδυνο» με την τηλεφωνικό γραμμό επικοινωνύασ 
«Allô119» ςτο οπούο μπορεύ να απευθυνθεύ ϐποιοσ θεωρεύ ϐτι ϋχει ό βλϋπει 
πρϐβλημα (το οπούο λειτουργεύ 20 χρϐνια επύ 24ώρου βϊςησ ςτελεχωμϋνο με 50 
επαγγελματύεσ τησ ψυχικόσ υγεύασ  αλλϊ και νομικοϑσ και κοινωνικοϑσ 
λειτουργοϑσ και 10 ϊτομα διοικητικϐ προςωπικϐ). Ωλλοσ εθνικϐσ φορϋασ εύναι 
τα Ιατροψυχοπαιδαγωγικϊ Κϋντρα που λειτουργοϑν με την ευθϑνη των τοπικών 
αρχών και ςτα οπούα παραπϋμπονται απϐ το ςχολεύο ό απευθϑνονται 
προςωπικϊ περιπτώςεισ που χρόζουν βοόθειασ.  

Αναλυτικϊ για τα κϋντρα αυτϊ: 

Σι εύναι τα ΚΙΧΠ: Πολυδϑναμα ιατροκοινωνικϊ κϋντρα που ςυγκεντρώνουν 
επαγγελματύεσ διαφϐρων ειδικοτότων για θϋματα, ϐπωσ ορθοφωνύασ, ιατρικϊ, 
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ψυχοκινητικϊ, παιδαγωγικϊ αλλϊ και ςχολικόσ βοόθειασ. Δημιουργόθηκαν με 
Π.Δ. του 2002 για υποςτόριξη του πληθυςμοϑ απϐ 0-20 ετών και εύναι η 
διϊρθρωςη των τομϋων υγεύασ, παιδεύασ και εκπαύδευςησ. Τπϊρχουν 10.000 ςτη 
Γαλλύα. Φρηματοδοτοϑνται απϐ την κοινωνικό αςφϊλιςη και απϐ τα τοπικϊ 
ταμεύα κοινωνικόσ υποςτόριξησ.  

Ποιοσ εύναι ο ρϐλοσ τουσ: ο ρϐλοσ τουσ εύναι να ςτηρύξουν τα παιδιϊ με 
μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ αλλϊ κυρύωσ τα προβλόματα ανϊπτυξησ, γλώςςασ κτλ. Η 
παρακολοϑθηςη εϊν κριθεύ απαραύτητη γύνεται με 100% κϊλυψη απϐ τα 
αςφαλιςτικϊ ταμεύα. 

Ποιοσ παύρνει την πρωτοβουλύα: υνόθωσ εύναι ο ςχολικϐσ ψυχολϐγοσ3 που 
παραπϋμπει τουσ γονεύσ ςε ϋνα τϋτοιο κϋντρο. Φρειϊζεται βεβαύωσ αναμονό και 4 
μόνεσ. 

Πώσ λειτουργεύ: Πρώτα ο γιατρϐσ του Κϋντρου ςυναντϊ τουσ γονεύσ και μετϊ το 
παιδύ και κϊνει τισ ανϊλογεσ παραπομπϋσ. Ακολουθεύ μια περύοδοσ 5 ό 6 
ςυναντόςεισ αξιολϐγηςησ. Όλοι λειτουργοϑν ομαδικϊ και η παρακολοϑθηςη 
ϐταν κριθεύ απαραύτητη γύνεται 1 με 2 φορϋσ τη βδομϊδα για 45 λεπτϊ περύπου 
για 3 ό 4 χρϐνια. Μια φορϊ τη βδομϊδα γύνεται εποπτεύα τησ κϊθε περύπτωςησ 
και ϐταν χρειϊζεται υπϊρχει και ςυνεργαςύα με δικαςτικοϑσ και ςχολικοϑσ 
φορεύσ.  

 Εκτϐσ απϐ αυτοϑσ τουσ φορεύσ υφύςταται ο θεςμϐσ του «ςχολικοϑ γιατροϑ», 
γενικϐσ παθολϐγοσ, ο οπούοσ εύναι υπεϑθυνοσ για κϊποιεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ, 
ϐπωσ επύςησ και αυτϐσ τησ «νοςοκϐμου». Τπϊρχουν Διευθϑνςεισ ςτισ οπούεσ 
λειτουργεύ μια γραμμό Ο ειδικϊ για τουσ καθηγητϋσ που αντιμετωπύζουν 
προβλόματα ςτο ςχολεύο ό δικϊ τουσ με ψυχολϐγουσ, κοινωνικοϑσ λειτουργοϑσ 
κτλ.  

ε κϊθε (ςυνόθωσ) ςχολικό μονϊδα υπϊρχει το υμβοϑλιο χολικόσ Ζωόσ ςτο 
οπούο ανόκει και ο ϑμβουλοσ Παιδαγωγικών Θεμϊτων. Αυτϐσ εύναι καθηγητόσ 
ανεξαρτότου ειδικϐτητασ ο οπούοσ μετϊ απϐ ϋναν ειςαγωγικϐ διαγωνιςμϐ κϊνει 
μια «formation» ςε ψυχολογικϊ θϋματα. ε αυτϐν μποροϑν να απευθυνθοϑν οι 
μαθητϋσ και οι γονεύσ τουσ που αντιμετωπύζουν προβλόματα αλλϊ και οι 
καθηγητϋσ, ϐπου δεν επαρκοϑν οι υπϐλοιποι φορεύσ. 
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