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Ο Ρόλος του/της Σχολικού Ψυχολόγου 

Ο ρόλος του/της σχολικού ψυχολόγου 

Ο σύγχρονος ρόλος του/της σχολικού ψυχολόγου είναι πολυδιάστατος και αφορά 

σε ποικίλους τομείς παροχής ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι 

σχολικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν με συστηματικό και επιστημονικά 

τεκμηριωμένο τρόπο τους μαθητές, συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς και όλη τη σχολική κοινότητα με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής 

πορείας, την προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των 

μαθητών και τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς και υποστηρικτικού κλίματος, που 

ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα. 

Οι συνηθέστεροι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιούνται είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Ψυχολογική και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και 

προσαρμογής των παιδιών προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας (π.χ. 

γνωστικό, μαθησιακό, συναισθηματικό, ψυχοκοινωνικό τομέα κ.ά.) και 

αποσκοπεί: 

 στον προσδιορισμό των θετικών σημείων-δυνατοτήτων και των 

δυσκολιών των μαθητών 

 στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση παρεμβάσεων 

 στον εντοπισμό των μαθητών που χρειάζονται περαιτέρω 

υποστήριξη από διεπιστημονική ομάδα ειδικών σε υπηρεσίες της 

κοινότητας 

 

 

 
 

 

2. Παρεμβάσεις 

Ο σχολικός ψυχολόγος αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή, το 

συντονισμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε 

ποικίλα επίπεδα και αφορούν σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης των 

παιδιών (μαθησιακός τομέας, τομέας ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, 

διαχείριση κρίσεων και συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας). 

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει και εφαρμόζει:  

 Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης που απευθύνονται:  

α) σε όλους τους μαθητές και αποσκοπούν στην προαγωγή της 

ψυχικής τους υγείας και την ενίσχυση του θετικού κλίματος στην 

τάξη και το σχολείο (πχ ενίσχυση των κοινωνικών 

συναισθηματικών δεξιοτήτων, κατανόηση εννοιών και αξιών που 

αφορούν στη διαφορετικότητα, την αποδοχή, την αλληλεγγύη, 

την ισότητα) 

β) σε μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής στο σχολείο ή/και την οικογένεια (διαχείριση 

δύσκολων συναισθημάτων, συγκρούσεων, δύσκολων 

συμπεριφορών) 

 Προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς  του σχολείου 

 Προγράμματα διαχείρισης κρίσεων: Αποβλέπουν στην ενίσχυση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας και στην ψυχολογική υποστήριξη ατόμων, 

ομάδων και συστημάτων που αντιμετωπίζουν κρίσεις που εμφανίζονται 

είτε στην οικογένεια (πχ απώλεια) είτε στο ευρύτερο περιβάλλον (π.χ. 

φυσικές καταστροφές). 

 Άλλα προγράμματα πρωτογενούς & δευτερογενούς πρόληψης. 
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3. Διαλεκτική ψυχολογική  συμβουλευτική 

Διαλεκτική ψυχολογική  συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλο 

εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο μιας συνεργατικής, μη ιεραρχικής 

σχέσης που  αποσκοπεί:  

 στην υποστήριξη των μαθητών σε σχέση με την μαθησιακή 

και ψυχοκοινωνική προσαρμογή στο σχολείο 

 στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης 

 στην ενίσχυση της συνεργασίας εκπαιδευτικών, γονέων και 

φορέων της κοινότητας 
 

4. Συμβουλευτική (ατομική & ομαδική) 

 Σε γονείς για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης και των 

δυσκολιών των παιδιών, καθώς και για την αξιοποίηση των 

ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων τους  

 Σε μαθητές για τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών 

τους δεξιοτήτων και την ενίσχυση θετικών κοινωνικών 

συμπεριφορών. 
 

5. Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση ατόμων και 

ομάδων  

 Σε θέματα μάθησης, σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και 

άλλα ειδικά θέματα 

 Ενημερωτικές ομιλίες και σεμινάρια ευαισθητοποίησης γονέων και 

εκπαιδευτικών σε θέματα που τους απασχολούν 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Ενίσχυση συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

 Υποστήριξη οικογένειας για την κατανόηση των μαθησιακών και 

ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών 

 Ενίσχυση της θετικής σχέσης σχολείου – οικογένειας και της γονικής 

εμπλοκής 

 Σύνδεση οικογένειας με άλλες υπηρεσίες της κοινότητας, όταν αυτό 

κρίνεται χρήσιμο 

 

7. Συνεργασία με φορείς της κοινότητας ή άλλες υπηρεσίες 

Διασύνδεση της σχολικής κοινότητας με άλλους φορείς που παρέχουν 

ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 

8. Συνηγορία 

Ο σχολικός Ψυχολόγος εργάζεται στο χώρο του σχολείου, με σκοπό να 

κατανοήσει το παιδί ως μαθητή και ως αναπτυσσόμενο άνθρωπο 

λαμβάνοντας υπόψη και προασπίζοντας τις ανάγκες, τα δικαιώματα και το 

συμφέρον του παιδιού. 

9. Έρευνα  

 Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα, τα οποία έχουν σκοπό την 

εξέλιξη του τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας, αλλά και τη βελτίωση 

της ψυχικής υγείας των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που 

εφαρμόζει. 
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