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ΦΕΚ  315 / 12- 2- 2014. 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 17812/Γ6 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ 

Άρθρο 6 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες 

Ψυχολόγου των ΕΔΕΑΥ 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ο/Η ψυχολόγος …….. γενικά 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Ο/Η Ψυχολόγος, μέλος της ΕΔΕΑΥ, φροντίζει για την 

εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας στην εκπαίδευ− 

ση και την υλοποίηση των στόχων για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

 

 

Φροντίζει για  

την εφαρμογή των αρχών  

- της ψυχολογίας και  

- της ολόπλευρης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας  

στην εκπαίδευση 

 

 

ΠΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

 

2. Εργάζεται στο επίπεδο ολόκληρου του σχολείου, σε 

ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με το ίδιο το παιδί, τους 

γονείς, τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις εκάστοτε 

διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και, όπου θεωρείται 

αναγκαίο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επαγγελμα− 

τίες ή σχετικούς φορείς στο περιβάλλον του σχολείου. 

 

3. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ για τη 

σύνταξη του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής 

και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του κάθε μαθητή. 

 

 

Εργαζόμενος: 

- στο πεδίο ολόκληρου του σχολείου 

- σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ 

- και σε συνεργασία με άλλους 

ειδικούς ή σχετικούς φορείς 

 

               ανάλογα με τις εκάστοτε 

διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

4. Αξιολογεί τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών, 

εκτιμά το συναισθηματικό και το νοητικό προφίλ του 

μαθητή χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους 

 

Αξιολογώντας: 

- τις ψυχολογικές ανάγκες των 

μαθητών 

- το συναισθηματικό και νοητικό 

προφίλ του μαθητή 
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Ο/Η ψυχολόγος …….. για συγκεκριμένα πεδία εργασίας 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (με μαθητές και οικογένειες) 

 

5. Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης 

στο μαθητή, σε μέλη της οικογένειας σύμφωνα με το 

Ατομικό Πρόγραμμα Υποστήριξης και Διαφοροποίησης. 

6. Προετοιμάζει σύμφωνα με τις συναισθηματικές τους 

ανάγκες τους μαθητές για κάθε μετάβαση. 

 

7. Εφαρμόζει προγράμματα κατά άτομο ή σε όλη την 

τάξη του μαθητή που προάγουν την αυτό−εκτίμηση, την 

ανοχή στο διαφορετικό, την αλληλεγγύη, την ικανότητα 

διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων. 

8. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ σε θέ− 

ματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης και σχολής γονέων. 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  

(με μαθητές και οικογένειες) 

 

- συμβουλευτική 

- προετοιμασία για τη μετάβαση 

 

 

 

- Προγράμματα «προαγωγής ψυχικής 

υγείας» για μαθητές 

- Προγράμματα επιμόρφωσης γονέων 

και εκπαιδευτικών  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 

 

9. Ενημερώνει συστηματικά τον ατομικό φάκελο του 

μαθητή που τηρείται στο αρχείο του σχολείου με την 

ψυχολογική αξιολόγηση η οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

α. συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν το μα− 

θητή, βάσει συγκεκριμένων ψυχολογικών διαγνωστικών 

κριτηρίων και τυποποιημένων δοκιμασιών, 

β. περιγραφή των δυνατοτήτων και των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζει στους ανάλογους τομείς, 

γ. περιγραφή της συμπεριφοράς του μαθητή μέσα 

και έξω από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, 

δ. περιγραφή των αντιδράσεων του οικογενειακού 

και του σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή, ως προς 

το πρόβλημά του. 

 

10. Για τη συγκέντρωση στοιχείων που απαρτίζουν την 

ψυχολογική έκθεση απαιτούνται: α) ατομικές συνεντεύ− 

ξεις και συνεργασία με το μαθητή αλλά και με το γονέα 

β) συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και γ) διεξαγωγή 

δοκιμασιών και συστηματική καταγραφή των στοιχείων 

που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 

 

Η ψυχολογική αξιολόγηση στο ατομικό 

επίπεδο μπορεί να περιλαμβάνει: 

 

- Διαγνωστικά κριτήρια και 

τυποποιημένες διαδικασίες 

 

- Περιγραφή δυνατοτήτων και 

δυσκολιών μαθητή 

- Περιγραφή συμπεριφοράς μαθητή 

- Περιγραφή αντιδράσεων 

(οικογενειακού και σχολικού) 

περιβάλλοντος 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 

 

Ο/Η ψυχολόγος εργάζεται 
 

- γιατί  
(με ποιο σκοπό); 

- φροντίζει για την εφαρμογή των αρχών της 

ψυχολογίας και της ολόπλευρης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας στην εκπαίδευση 

 

- που  

(σε ποια επίπεδα 

παρέμβασης); 

 

- εργαζόμενος στο επίπεδο ολόκληρου του 

σχολείου ατομικά και ομαδικά (μαθητές, γονείς, 

εκπαιδευτικοί) 

- συνεργαζόμενος με άλλους ειδικούς που 

προέρχονται μέσα και έξω από το σχολείο 

 

- πώς 
 

- αξιολογώντας (ομαδικά και ατομικά) τις 

ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών  
(«τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και το ψυχολογικό –

νοητικό & συναισθηματικό - προφίλ του μαθητή»)  

 
 

 

 

- πώς  

(αξιολόγηση) 

  

ΣΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

μπορώντας να αξιολογήσει με: 

 

- Τυπικές δοκιμασίες και διαγνώσεις 

- Περιγραφή συμπεριφοράς, δυνατοτήτων και δυσκολιών 

μαθητή 

- Περιγραφή αντιδράσεων περιβάλλοντος 

 

 

- πώς 

(παρέμβαση) 

 

ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

παρέχοντας ατομικά και ομαδικά: 

               

- Υποστηρικτική συμβουλευτική & προετοιμασία για τη 

μετάβαση 

- Προγράμματα επιμόρφωσης για θέματα ψυχολογικής  

υγείας για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς 

 

 

 


