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O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ 

Παρέχει ψυχική υποστήριξη σε μαθητές, οι οποίοι είτε με δική 

τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, 

διατυπώνουν σχετικό αίτημα. 

Σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική 

παρέμβαση, παραπέμπει τον μαθητή -συνεργαζόμενος με τους 

γονείς του - σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας της ευρύτερης κοινότητας.

Παραπέμπει σε ειδικά πλαίσια, οπωσδήποτε, 

τους μαθητές που έχουν προβλήματα με εξαρτήσεις 

(Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών της Α΄ ΕΠΑ.Λ., ανταποκρινόμενος 

ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών άλλων τάξεων)



Ο Ψυχολόγος  διακρίνει 

πιθανά μη διαγνωσμένα προβλήματα

◼ Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (όπως η δυσλεξία,η

δυσγραφία, η δυσαριθμησία κ.ά)

◼ Διαταραχών Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας

◼ Διαταραχών Φάσματος Αυτισμού

◼ Διαταραχών Διάθεσης (κατάθλιψης/δυσθυμίας)

◼ Διαταραχών  Διατροφής (ψυχογενούς ανορεξίας και βουλιμίας)

◼ Διαταραχών  Άγχους

◼ ………………………….

ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ, ΑΝ  ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ 

αναλαμβάνει την ευθύνη της 

◼ υποστήριξης μαθητών διδασκομένων κατ’ 

οίκον

◼ υποστήριξης τάξεων υποδοχής



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

(συνεργαζόμενος με τους εκπαιδευτικούς) 

◼ Σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα 

πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας

◼ Διοργανώνει (ή συνδιοργανώνει )δράσεις, ενημερώσεις, 

βιωματικά σεμινάρια με θέματα όπως:

✓ εξάρτηση από ουσίες, 

✓ εξάρτηση από το διαδίκτυο,

✓ σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 

✓ σχολικός εκφοβισμός, 

✓ κοινωνικός αποκλεισμός

✓ οδική ασφάλεια

✓ ……………………………



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

(συνεργαζόμενος με τους εκπαιδευτικούς)    

◼ Συντονίζει ομάδες επικοινωνίας,  και 

ψυχικής ενδυνάμωσης μαθητών

◼ Παρακολουθεί μαθητές με συχνές απουσίες, 

έτσι ώστε να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, η 

σχολική διαρροή….



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

(συνεργαζόμενος με τους εκπαιδευτικούς) 

Οργανώνει παρεμβάσεις που μπορούν να αναπτύξουν 

◼ στάσεις αποδοχής, 

◼ κατανόησης της ετερότητας και

◼ άμβλυνσης  των στερεοτύπων 

όπως

✓ βιβλιοθεραπεία, 

✓ βιωματικά εργαστήρια,

✓ τεχνικές θεατροπαιδαγωγικής, 

✓ προβολές ταινιών- ντοκυμαντέρ με εστίαση  σ’ ένα θέμα 

…………………



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

(συνεργαζόμενος με τους εκπαιδευτικούς) 

◼ Δημιουργεί  ή ενισχύει δίκτυα αλληλεγγύης μεταξύ των 

μαθητών (π.χ. φροντίδα  για τη μη παρατεταμένη 

απομόνωση κάποιου μαθητή ή για  την ένταξη 

νεοφερμένων μαθητών …. )

◼ Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για  ήπιες μορφές  

αντιμετώπισης των ενδοσχολικών συγκρούσεων,  όπως 

‘διαμεσολάβηση συνομηλίκων’

◼ Βοηθά, κατά το δυνατόν,  στην αντιμετώπιση κρίσεων, με 

απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των 

εμπλεκομένων.

◼ …………………………………………………………



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

Συνεργάζεται 

με  το οικείο ΚΕΔΑΣΥ και

τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ

υποστηρίζει τους καθηγητές

Μέσω  

βιωματικών σεμιναρίων,

ομαδικής συμβουλευτικής και  

προσωπικών συναντήσεων επαγγελματικής και ψυχικής ενδυνάμωσης,

Ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς σε θέματα,

❖ δυναμικής της ομάδας-τάξης,

❖ επικοινωνίας με τους μαθητές, 

❖ πρόληψης  σχολικής  διαρροής

❖ σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στο Σύλλογο Διδασκόντων 

❖ ανάδειξης της διαφορετικής κουλτούρας των μαθητών, μέσα στην τάξη, 

με στόχο- μεταξύ άλλων- την τόνωση της αυτοεικόνας των παιδιών 

που προέρχονται από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ

✓ Λειτουργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά  προς τους 

εκπαιδευτικούς για την αποτροπή επαγγελματικής 

εξουθένωσης και ενισχυτικά προς την κατεύθυνση της 

επαγγελματικής τους ανάπτυξης

✓ Επικοινωνεί  μαζί τους, ατύπως  και στα διαλείμματα, τις 

εκδηλώσεις κ.α.. 

✓ ………………………………………….. 



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ

➢ Τους βοηθά στο ρόλο τους ως καθηγητών –

συμβούλων (συντονισμός και καθοδήγηση 

ομάδων  συμβούλων-καθηγητών, με συχνότητα 

μια φορά τουλάχιστον τον μήνα)

➢ Ενθαρρύνει  τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν 

αυτόν τον ρόλο



Ο ρόλος του ψυχολόγου διαφοροποιείται, 

βεβαίως, άρδην  απ’ αυτόν του καθηγητού-

συμβούλου, παρά τις  κάποιες  επαλληλότητες   

που διαφαίνονται…



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

(για γονείς)

◼ Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς 

σχετικά με θέματα εφηβείας και  σχέσεων στην οικογένεια… 

◼ Τους βοηθά να  ξεπεράσουν  προκαταλήψεις σχετικές με 

θέματα ψυχικής υγείας και  τους ενθαρρύνει να 

αναζητήσουν βοήθεια από  ειδικούς, αν χρειάζεται….

Ο Ψυχολόγος μπορεί επίσης,  σε συνεργασία, πιθανόν και με 

άλλους φορείς, να σχεδιάσει προγράμματα υποστήριξης του 

γονικού ρόλου - ενδεικτικά:

❖ Ομάδες ευαισθητοποίησης γονέων σε ζητήματα  εφηβεία

❖ Σχολές γονέων 

❖ Λέσχες ανάγνωσης γονέων κ. ά.

❖ ……………………………



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

Αποτυπώνει  και επικοινωνεί με τις 

υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη 

δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των 

ΕΠΑ.Λ. –



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ

συνεργαζόμενος με τους καθηγητές

συμβάλλει  στη δικτύωση του σχολείου 

με άλλα σχολεία.



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

Υποβάλλει τελική έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς όπου 

περιγράφονται 

✓ όλες οι δράσεις, τις οποίες έχει οργανώσει, 

✓ όλες οι ενημερώσεις - επαφές που έχουν γίνει, καθώς και 

✓ όλες οι πράξεις, στις οποίες έχει προβεί, 

τηρώντας το απόρρητο και σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα των 

μαθητών ή των εκπαιδευτικών. 

Η έκθεση υποβάλλεται στον Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. και παραδίδεται από 

αυτόν στον ψυχολόγο που θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη 

σχολική χρονιά.



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

συμμετέχει 

στο Σύλλογο Διδασκόντων…

Έχει, ωστόσο, το δικαίωμα να μην ψηφίζει σε 

περιπτώσεις επιβολής ποινών, έτσι ώστε να 

περιφρουρεί την αμεροληψία  και τη 

διαφορετικότητα του ρόλου του.



O Ψυχολόγος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση του ΕΠΑΛ

Η Διεύθυνση κάθε ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να βοηθά

❖ στην εύρεση χώρου που θα πληροί τις ανάγκες 

ιδιωτικότητας των συνεδριών των ψυχολόγων  με 

μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς

❖ στην εύρεση χρόνου για την άσκηση 

συμβουλευτικού ομαδικού έργου…



Από τις πιο συχνές

απορίες: Χρειάζεται η συγκατάθεση του γονέα για   

την συμβουλευτική  υποστήριξη κάποιου μαθητή από 

τον ψυχολόγο;

Επιθυμητή η γονική συναίνεση

Το σχολείο πρέπει να ενημερώσει τους 

γονείς για την τοποθέτηση ψυχολόγου



Από τις πιο συχνές

απορίες ‘γιατί ο ψυχολόγος στο σχολείο μας κάνει 

διαφορετικά πράγματα από ό,τι ο ψυχολόγος του 

γειτονικού σχολείου;’

◼ Κάθε σχολική κοινότητα έχει τις δικές της ανάγκες

◼ Οι ανάγκες  μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα   με τη 

γεωγραφική περιοχή  ή και με  τα κοινωνικοοικονομικά  

χαρακτηριστικά της κοινότητας

◼ Κάθε ψυχολόγος ερμηνεύει και βιώνει την επαγγελματική του 

πραγματικότητα  διαφορετικά…

Ο  ρόλος του ψυχολόγου ασκείται από πρόσωπα με διαφορετική  

ψυχοδομή, διαφορετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, διαφορετικές 

επαγγελματικές εμπειρίες, διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές 

προσεγγίσεις, διαφορετικές αναπαραστάσεις για το σχολείο, 

διαφορετικά βιώματα μαθητικής ζωής, διαφορετικές 

προτεραιότητες……



ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Οι ψυχολόγοι στα ΕΠΑΛ 

χρειάζονται εποπτεία



Oι Ψυχολόγοι στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΜΝΑΕ

◼ Προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις συντεταγμένες του 

επαγγελματικού τους ρόλου  που δεν είναι απολύτως 

περιγεγραμμένες ( δεν υπάρχει σαφές ‘αναλυτικό 

πρόγραμμα’ -πώς αλλιώς άλλωστε;)

◼ Προσπαθούν, επίσης, να  εντοπίσουν τις 

προσδιορίζουσες αρχές μιας  καλής συνεργασίας με 

τα μέλη  πρωτίστως της εκπαιδευτικής και  

δευτερευόντως της ευρύτερης κοινότητας



Ας αφουγκραστούμε  

τις δυσκολίες του Ψυχολόγου 

στα ΕΠΑ.Λ.

◼ Τη  μοναξιά του ρόλου (που τη δημιουργεί, μεταξύ άλλων,  η 

διαφορά αντιληπτικού πεδίου και οπτικής θέασης)

◼ Το αίσθημα τεράστιου βάρους ευθύνης σχετικά με αντιμετώπιση 

δύσκολων και περίπλοκων περιστατικών

◼ Τον  χειρισμό του ‘απορρήτου’

◼ Την ανησυχία σχετικά με το αν θα γίνει αποδεκτός    από την 

σχολική κοινότητα

◼ Το μοίρασμα  του  σε περισσότερα του ενός  σχολεία

◼ Τις ανησυχίες για  θέματα νομιμότητας  (εμπλοκή με τον νόμο)και 

πιθανής έκθεσης του σε γραφειοκρατικές ή άλλες διαδικασίες

◼ ………………………..



Ο θεσμός του ψυχολόγου ήρθε να απαντήσει 

σε ανάγκες της σχολικής κοινότητας και 

σε εκπεφρασμένα σχετικά αιτήματα….



Η εισαγωγή του νέου θεσμού  στα ΕΠΑΛ  

μπορεί να   δημιούργησε  κάποιες ανησυχίες…  

Οι δύο πλευρές (εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι)

φαίνεται ότι ανα-γνωρίζουν η μια την άλλη και 

προσπαθούν να συνδιαμορφώσουν κοινούς 

κώδικες επικοινωνίας…



Τα πρόσωπα αντιλαμβάνονται συχνά το ένα το 

άλλο και επικοινωνούν μεταξύ τους, μέσα από 

τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις που το καθένα 

έχει για τον ρόλο του άλλου…



◼ Στα περισσότερα σχολεία καταγράφονται  υψηλές 

προσδοκίες από τον ρόλο του ψυχολόγου. Τον 

υποδέχονται με χαρά και ενθουσιασμό(‘σε περιμέναμε 

πως και πως’)

◼ Σε κάποια σχολεία διαφαίνεται μια επιφυλακτικότητα  ή  

μια αμφιθυμία (‘εντάξει βρε παιδί μου, χρειάζεται ένας 

ψυχολόγος στο σχολείο,  αλλά  τι θα μπορέσει να κάνει σ’ 

αυτήν την ζούγκλα;’)



Κάτω από  τους φόβους, την επιφυλακτικότητα 

ή την αμφιθυμία,  μπορεί να αχνοφαίνεται μια 

ανησυχία  των εκπαιδευτικών για την 

παιδαγωγική  τους επάρκεια,  κατά το  

καθρέπτισμά  τους  στα μάτια του ψυχολόγου  

(ανησυχία, δηλ.  μήπως ο  ψυχολόγος τους 

κρίνει αρνητικά)



Ας καθησυχάσουμε τους εκπαιδευτικούς μας…

Ο ψυχολόγος βρίσκεται στο σχολείο

για να βοηθήσει

όχι για να κρίνει ή να κατακρίνει και σε καμία 

απολύτως περίπτωση για να αξιολογήσει…



Στη συνάντηση δύο συστημάτων 

είναι αναμενόμενες κάποιες αντιστάσεις και 

τριβές και από τις δύο πλευρές…

Καθώς περνά ο χρόνος,

η μια πλευρά γνωρίζει και κατανοεί τον τρόπο 

εργασίας της  άλλης, 

αναγνωρίζει  τους εκατέρωθεν    θεσμικούς  

περιορισμούς…

και εμπιστεύεται την καλή προαίρεση   του 

άλλου…. 



Ας υπενθυμίσουμε, επίσης, στους 

εκπαιδευτικούς  ότι

Ο ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ  ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΡΑΒΔΙ



Ουσιαστικά, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ, 

χαράζεται  ένα modus  καλής και επωφελούς 

συνεργασίας εκπαιδευτικών –ψυχολόγων και για το 

μέλλον…. 

◼ Παρατηρούμε τα σημεία πιθανών τριβών και 

δυσλειτουργιών και τα συζητάμε…(δεν τα 

αποκρύπτουμε)

◼ Αναδεικνύουμε τις καλές πρακτικές, προβάλλουμε  

τους τρόπους αγαστής συνεργασίας και 

προχωράμε…



Οι σχέσεις συνεργασίας μπορούν

να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν,

αν προσπαθούμε γι’ αυτές…

Όπως και στους ευτυχισμένους γάμους 

πρέπει να δουλέψουν  κάποιοι  πολύ

για να πετύχουν…



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μαρίνα Δεδούλη, δρ. Ε.Κ.Π.Α.

Ψυχολόγος 

προσ. μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης και Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, 

επ. Σχολική Σύμβουλος

Επικοινωνία: 6976775115

mdedoul@yahoo.gr


