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Ρόλος του ψυχολόγου Ρόλος του ψυχολόγου 

στις ΕΔΕΑΥστις ΕΔΕΑΥ

Αδάμ Χαρβάτης, 

Ψυχολόγος ΠΕ23, MSc, PhD

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

που πιθανά είναι καλό που πιθανά είναι καλό 

να συζητήσουμε να συζητήσουμε 

και να λάβουμε υπόψη μαςκαι να λάβουμε υπόψη μας
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Ο ψυχολόγος υποστηρικτής των Ο ψυχολόγος υποστηρικτής των 

ψυχολογικών  δικαιωμάτων / ψυχολογικών  δικαιωμάτων / 

αναγκών του παιδιούαναγκών του παιδιού

Τι σημαίνει αυτό……..; 

� ως προς τη σχέση με το σχολείο;

� ως προς τη σχέση με την οικογένεια;

� ως προς τη σχέση με το ίδιο το παιδί;

>>> και τέλος ως προς τη μεταξύ μας σχέση

Α. Η σχέση με το σχολείοΑ. Η σχέση με το σχολείο

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ –ΣΥΣΤΗΜΑ

� Προώθηση λογικών συνεργασίας 

και όχι απλά ανάληψη της ευθύνης αντί για το 
σχολείο = 

Χρειάζεται να ισορροπήσουμε μεταξύ της 

α) με άμεσο τρόπο γνωριμίας των συγκεκριμένων 
ιδιαιτεροτήτων των παιδιών και 

β) της μη ανάληψης ευθύνης «θεραπείας» των παιδιών

——→ Εργασία σε επίπεδο σχολικού συστήματος -
κοινότητας
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Β.Η σχέση με τους γονείςΒ.Η σχέση με τους γονείς

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (εκτός 

της κυρίαρχης ενοχοποιητικής 

κουλτούρας του σχολείου ΚΑΙ των 

ειδικών για τους γονείς )

� Διαγνωστική διαδικασία

� Διαδικασία παραπομπής

Η σχέση με τους γονείςΗ σχέση με τους γονείς
Διαγνωστική διαδικασίαΔιαγνωστική διαδικασία

� ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

θετικά σημεία, τι του αρέσει, 

δυσκολίες, πώς αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες οι γονείς

� ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

� ΕΛΠΙΔΕΣ (ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ή και ΠΑΙΔΙΟΥ) 

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

� (ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ –Ομαδικά – Ατομικά)
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Η σχέση με τους γονείςΗ σχέση με τους γονείς
Διαδικασία παραπομπής Διαδικασία παραπομπής 

� Συγκεκριμένες πληροφορίες 
(και όχι γενικές περιγραφές)

� Συντονισμένες (με τους άλλους εκπαιδευτικούς) 
πληροφορίες 
(και όχι αντιτιθέμενες εκτιμήσεις)

� Ενημερωμένες πληροφορίες για το χώρο 
παραπομπής

� Πληροφορίες που δημιουργούν θετικές προσδοκίες

� Πληροφορίες προς όλα τα μέλη της οικογένειας 
(= και προς τον πατέρα και άλλους)

Γ. Η σχέση με το παιδίΓ. Η σχέση με το παιδί

� ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Άμεση καταγγελία σε περίπτωση 

κακοποίησης / παραμέλησης
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1. 1. Νόμος Νόμος 3500 / 3500 / 2006 2006 

για την για την ενδοενδο--οικογενειακή βίαοικογενειακή βία

ΑΡΘΡΟ 23, παρ.1ΑΡΘΡΟ 23, παρ.1
1. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση του εκπαιδευ−

τικού του έργου, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται

ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή

έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς

καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ανακοινώνει,

αμέσως, την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγε−

λέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ή στην πλη−

σιέστερη αστυνομική αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευ−

θυντές των ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι

των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής.

2. 2. Υποστήριξη  Υποστήριξη  

� Τηλεφωνική γραμμή 

Παιδικής Προστασίας 

1107
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Δ. Η σχέση μεταξύ μαςΔ. Η σχέση μεταξύ μας

� Χρειάζεται άμεσα να προβλεφθούν 

συναντήσεις (συναδελφικής) εποπτείας

των ειδικοτήτων των ΕΔΕΑΥ 

σε κάθε μεγάλη περιοχή

Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας


