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Ποιος είναι ο ρόλος του σχολικού 
ψυχολόγου;

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου είναι 
!Ανιχνευτικός 
!Διαμεσολαβητικός
!Συμβουλευτικός
!Υποστηρικτικός

ΔΕΝ είναι θεραπευτικός!



Σε ποιους απευθύνεται; (1)
Ο σχολικός ψυχολόγος απευθύνεται σε:
!Γονείς (τηλεφωνική επικοινωνία, επικοινωνία δια αλληλογραφίας, ραντεβού 

στο σχολείο ή διαδικτυακή συνάντηση)
o Στόχος η συμβουλευτική για ζητήματα που αφορούν το παιδί και την 

προσαρμογή του στη σχολική κοινότητα
!Εκπαιδευτικούς
o Συνεργασία 
o Διαλεκτική συμβουλευτική με στόχο τη διαχείριση καταστάσεων που 

προκύπτουν από τη σχολική ρουτίνα



Σε ποιους απευθύνεται; (2)

!Μαθητές
o Παρεμβάσεις πρόληψης για την προαγωγή της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και της υγιούς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης κυρίως σε 
πλαίσιο τάξης

o Ατομικές συμβουλευτικές και υποστηρικτικές συναντήσεις μόνο 
κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του γονέα



Στην παρούσα φάση 

Προτείνεται:
• Ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών 
• Γνωριμία με εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσα από τις διαδικτυακές 

τάξεις των εκπαιδευτικών 
• Χρήση eclass

ΔΕΝ προτείνεται η εξατομικευμένη παρέμβαση, από τη στιγμή που δεν 
έχει γίνει γνωριμία με τη σχολική κοινότητα!



Συνεργασία με άλλους φορείς – πρόσωπα 

Προτείνονται επίσης:
• Η συνεργασία με τα οικεία ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, Δ/νση Εκπαίδευσης. (Το 

ΚΕΣΥ έχει ανεπίσημα τον εποπτικό ρόλο καθώς δεν υπάρχει 
ορισμένος επόπτης από το ΥΠΑΙΘ.)
• Συνεργασία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ κάθε σχολείου 

και τον εκπαιδευτικό – σύμβουλο σχολικής ζωής 



Βασικοί Στόχοι της ακαδημαϊκής χρονιάς 
2020-2021  

"Προαγωγή συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
"Προσαρμογή μαθητών στο σχολείο όταν ανοίξουν 
"Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας 

# Τα παραπάνω θα ενταχθούν στα σχέδια δράσης που θα κατατεθούν από τον 
σχολικό ψυχολόγο στη διεύθυνση του σχολείου στις καθορισμένες ημερομηνίες 
και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Σχέδια δράσης

• Τρίμηνος σχεδιασμός
• Καταγραφή σχεδίου δράσης και εμπλουτισμός κατά τη διάρκεια του 

τριμήνου
• 3μηνιαία έκθεση αξιολόγησης, που παραμένει στο αρχείο του 

σχολείου 

"Προτείνεται η δημιουργία της έκθεσης αξιολόγησης από τον σχολικό 
ψυχολόγο και η παροχή αυτής στους διευθυντές για διορθώσεις ή 
προσθήκες.




