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Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα :
Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προσωπικού ΣΜΕΑ

Η επαγγελματική ταυτότητα, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Ψυχολόγου
στην Εκπαίδευση / Ειδική Αγωγή
Περιήλθε στα χέρια μας το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης-που δόθηκε από το Υπουργείο στους
συνδικαλιστικούς φορείς εκπαιδευτικών: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.), Ομοσπονδία Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), για παρατηρήσεις, - με θέμα:
«Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων:
α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής
(παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).
β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετεί στις
σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Είναι απαραίτητο να γίνει εν αρχή η γενική επισήμανση ότι ενώ η προτεινόμενη Υπουργική Απόφαση /
Εγκύκλιος αναφέρεται σε θέματα Ψυχολογίας και Ψυχολόγων το σχέδιο δεν απεστάλη για παρατηρήσεις στις
επαγγελματικές ενώσεις των Ψυχολόγων.
Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης / Εγκυκλίου επιχειρεί να εξειδικεύσει τον νόμο 2817/2000 και
τροποποιεί την Εγκύκλιο Γ6/247 6.5.1987, για την εφαρμογή του νόμου 1566/1985, με τον οποίο νόμο
θεσπίσθηκαν για πρώτη φορά οργανικές θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ και «αρμοδιότητες Ψυχολόγου στο «ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα στον τομέα της Ειδικής Αγωγής ».
Με τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις και κανόνες γίνεται προσπάθεια να καλύφθούν κενά στην οργάνωση
και λειτουργία των σχολικών μονάδων και προγραμμάτων της Ειδικής Αγωγής και με ορισμένες πρόνοιες τους
επιχειρείται, σε μεγάλο βαθμό, να συμπληρωθεί θετικά η εγκύκλιος του 1987 και, για πρώτη φορά, να
εξειδικευθούν με ενιαίο κείμενο τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όλων των κλάδων και όλου του προσωπικού
που στελεχώνει τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής.
Προσδιορίζεται σαφώς ότι στόχος του έργου όλων των εργαζομένων στο ειδικό σχολείο είναι η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) και των οικογενειών τους και η προώθηση της
σχολικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης τους.
Επίσης, στο σχέδιο γίνεται αναφορά στην συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών που στελεχώνουν τις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, στην λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας και στην αρχή της ίσης
μεταχείρισης στην ανάληψη εργασιών.
Χαρακτηρίζουμε ως θετικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά αναφέρονται γενικές κατευθυντήριες αρχές
δεοντολογίας και το πλαίσιο των επιθυμητών συμπεριφορών όλου του προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που είναι
οπωσδήποτε πρωτοβουλία, θέση και θέληση να γίνει πράξη, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η δεοντολογία στην άσκηση του έργου είναι διεθνώς συστατικό στοιχείο της
επαγγελματικής ταυτότητας του Ψυχολόγου, και στην Ελλάδα η επιστημονική εταιρεία των Σχολικών
Ψυχολόγων, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία γονέων ΑμΕΑ και τον Συνήγορο του Παιδιού,
διοργάνωσαν το 2005 ημερίδα με αυτό το θέμα.
Με τους κανονισμούς που προτείνονται επιχειρείται να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση στην Ειδική Αγωγή
και νέο πλαίσιο κατανόησης του ρόλου των στελεχών της. Αναφέρονται βασικές ουσιαστικές, διεθνώς
αναγνωρισμένες, αρχές αποτελεσματικής Ειδικής Αγωγής και καλής πρακτικής. Αυτό αφορά άμεσα και με
πολλούς τρόπους την επαγγελματική ταυτότητα των Ψυχολόγων στην εκπαίδευση και την δυνατότητα
αποτελεσματικής παρέμβασης τους.
Όμως στην πράξη, οι γενικές αρχές ακυρώνονται από το συνολικό διοικητικό πλαίσιο που δημιουργούν
οι επί μέρους διατάξεις, όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω, ακριβώς γιατί οι εισηγητές της εγκυκλίου
προώθησαν θέσεις που συναρτώνται με τις γνωστές πεποιθήσεις και νοοτροπίες παραγόντων του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που αντιστέκονται στην ανάπτυξη της ψυχολογικής
παρέμβασης στον χώρο των υπηρεσιών, των φορέων και των μονάδων της ευθύνης του Υπουργείου.
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Η νοοτροπία των συντακτών της ουσίας του σχεδίου της νέας εγκυκλίου πέρασε και στους «τίτλους» του
σχεδίου της Υπουργικής απόφασης. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο για παρερμηνείες. Το Α΄ μέρος του σχεδίου
της εγκυκλίου επιγράφεται: «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ» ενώ το Β΄ μέρος του σχεδίου της εγκυκλίου επιγράφεται: «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ», παρά το γεγονός ο τίτλος
του σχεδίου της νέας εγκυκλίου έχει ως εξής: «ΑΠΟΦΑΣΗ, ΘΕΜΑ: Καθορισμός των ιδιαίτερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων». Ευθέως συνάγεται ότι στον Ψυχολόγο ανατίθενται καθήκοντα και δεν
του αναγνωρίζονται αρμοδιότητες.
Με το κείμενο που ακολουθεί,
α) Σχολιάζονται τα βασικά προβλεπόμενα στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου, αναλύονται από τη σκοπιά της
Ψυχολογίας και της οργάνωσης του έργου της Ειδικής Αγωγής, αντιπαραβάλλονται με τους σκοπούς της
νομοθεσίας, τις αρχές και τις σύγχρονες εξελίξεις, και αναδεικνύεται η αντίληψη που πρακτικά τα διέπει, και
β) Περιλαμβάνονται επισημάνσεις, παρατηρήσεις και σημαντικές διορθωτικές και συμπληρωματικές
προτάσεις σε ορισμένα θέματα που θεωρούμε ότι αποτελούν λάθη ή κρίσιμα κενά στην άσκηση του έργου του
Ψυχολόγου και τελικά αντιστρατεύονται την υλοποίηση των σκοπών που επιχειρούνται να προωθηθούν με την
νέα εγκύκλιο.
Ειδικώς σημειώνουμε ότι: Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου ανατρέπονται οι σχέσεις του Ψυχολόγου με
το διδακτικό έργο, ακριβώς επειδή προετοιμάσθηκε χωρίς την πλήρη και ισότιμη, με τους άλλους κλάδους,
συμμετοχή Ψυχολόγων.
Μέχρι σήμερα είχαμε τριβές και κρίσεις στην συνύπαρξη εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων Ειδικής
Αγωγής που βασικώς εκπορεύονταν από την διαφορετική προσέγγιση των προβλημάτων και των αναγκών
των παιδιών στο χώρο του σχολείου. Παρά την θετική κατεύθυνση των ρυθμίσεων της εγκυκλίου του 1987
εκδηλώθηκαν πρακτικές που ήταν καταχρηστικές και προκαλούσαν εντάσεις.
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου μετατρέπονται οι ισότιμες «οριζόντιες» σχέσεις μεταξύ κλάδων σε
ιεραρχικές. Νομιμοποιούνται και εξουσιοδοτούνται σχέσεις ιεραρχίας μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών
κλάδων, και δημιουργείται ένα πλαίσιο με το οποίο οι διαφορές θα ρυθμίζονται, πλέον, διοικητικά σε βάρος
του Ψυχολόγου και του έργου του. Οπότε τίθεται το εύλογο ερώτημα: Τελικώς, χρειάζεται έργο Ψυχολόγου
ή μόνο δάσκαλου – εκπαιδευτικού;
Οι παρατηρήσεις και προτάσεις γίνονται μετά από συζήτηση με συναδέλφους Ψυχολόγους σε Ειδικά
Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΕΕΕΚ), Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Λαμβάνουν υπόψη την μέχρι σήμερα
εμπειρία στην συνεργασία και συνύπαρξη διαφορετικών ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή, την εισήγηση και την
συζήτηση «Σχετικώς με τις αρμοδιότητες και τα ειδικότερα προσόντα στους διάφορους τομείς της Ψυχολογίας»,
στην Επιτροπή για Θέματα του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (2002), τον
Κώδικα Δεοντολογίας του έργου του Ψυχολόγου στην Εκπαίδευση, την διεθνή βιβλιογραφία για την Ειδική
Αγωγή και την οργάνωση σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών σε προηγμένες χώρες.
Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση του περιεχομένου της νέας εγκυκλίου, ώστε να προάγεται
το συμφέρον των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της Ειδικής
Αγωγής. Να αποφεύγονται η αναπαραγωγή και η ενίσχυση πρακτικών που δοκιμάσθηκαν στο παρελθόν και
έχουν αρνητικές παρενέργειες στην όλη λειτουργία του σχολείου. Προτείνουμε ρυθμίσεις που θα
κατοχυρώσουν την εφαρμογή των αρχών ισοτιμίας, συνεργασίας και δεοντολογίας στο έργο των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Η Εκπαίδευση και ο Ψυχολόγος. Γενικές παρατηρήσεις
Η Εκπαίδευση και η Ειδική Αγωγή

Οι εξελίξεις τα τελευταία 50 χρόνια στον χώρο της κοινωνίας και της επιστήμης, η επιστημονική ψυχολογική
και παιδαγωγική έρευνα και τα πρότυπα καλής σχολικής πρακτικής ανέδειξαν και άλλαξαν την κατανόηση της
εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα το έργο στη δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση παιδιών δεν περιορίζεται πια σε απλό
διδακτικό παραδοσιακό ζήτημα μετάδοσης γνώσεων αλλά αναγνωρίζεται ότι το σχολείο για όλους, χωρίς
αποκλεισμούς και αποτυχίες, απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες, τεχνικές και πρακτικές που εκπορεύονται από διάφορα
επαγγέλματα και τα οποία εξειδικεύονται στο να εξυπηρετούν την εκπαίδευση.
Η Ειδική Αγωγή αναγνωρίσθηκε ότι αποτελεί ένα πολύπλοκο έργο και το σχολείο ζητείται να εξελιχθεί από
δασκαλοκεντρικό και γνωσιοκεντρικό σε παιδοκεντρικό. Το Ειδικό Σχολείο δεν είναι πια υπόθεση ενός
πολυδύναμου δασκάλου, σαν να είναι μονοθέσιο σχολείο. Πολλοί επαγγελματίες εμπλέκονται στο σχολείο για
κάθε παιδί. Αυτό απαιτεί μια οργανωτική διάταξη του έργου τους που καθιστά δυνατό ο κάθε εμπλεκόμενος να
έχει διακριτό ρόλο και να παρεμβαίνει σε ανάγκες που αντιστοιχούν στην ειδικότητά του με όρους καλής
πρακτικής, ανταπόκρισης στην δεοντολογία του επαγγέλματος, και όλοι να μπορούν να συν-εργάζονται. Αυτό,
από τη σκοπιά της Ψυχολογίας της οργάνωσης και των ομάδων, είναι βασική προϋπόθεση εργασίας σε ομάδα,
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ανάπτυξης θετικού ψυχολογικού κλίματος στο σχολείο, καλής διοικητικής λειτουργίας της σχολικής κοινότητας
με ανταπόκριση στο δικαίωμα των ΑμΕΑ να έχουν ίσες ευκαιρίες εξυπηρέτησης όλων των αναγκών τους. Στο
νέο περιεχόμενο της Ειδικής Αγωγής το έργο της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος γενικά της Εκπαίδευσης. Το
ζητούμενο είναι η λειτουργία του σχολείου σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε άτομου και
όχι η προσαρμογή του ατόμου στα παραδοσιακά σχολικά δεδομένα. Έτσι, ο Ψυχολόγος δεν είναι πια απλά
Ψυχολόγος Ειδικής Αγωγής / αυτοτελούς ειδικού σχολείου αλλά Ψυχολόγος στην Εκπαίδευση.
Θα καταθέσουμε θέσεις που στηρίζονται στις σύγχρονες θεωρητικές αρχές για το κατάλληλο πρότυπο των
επιλογών στον καταμερισμό των αναγκαίων δραστηριοτήτων και στην οργάνωση των σχέσεων και της παροχής
υπηρεσιών και που συνδυάζονται με την ταυτότητα του Ψυχολόγου στην Εκπαίδευση, για την πλέον
αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του, στο πλαίσιο των σημερινών δομών της.

Ο Ψυχολόγος
Η επιστήμη της Ψυχολογίας και το επάγγελμα του Ψυχολόγου αναπτύχθηκαν παράλληλα και σε
αλληλεπίδραση με την υποχρεωτική εκπαίδευση και τις ανάγκες της, και αναγνωρίσθηκε διεθνώς ότι αποτελεί
βασικό και ουσιαστικό οργανικό συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης (UNESCO, 1954). Η παρέμβαση του
Ψυχολόγου δεν διακινδυνεύει ούτε αποπροσανατολίζει την αναγκαία εκπαίδευση αλλά αποτελεί προϋπόθεση της
αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της. Η λεγόμενη Ψυχολογικοποίηση προβλημάτων και δυσκολιών της
Εκπαίδευσης δηλαδή το προβαλλόμενο στοιχείο της μετατροπής των παιδαγωγικών προβλημάτων σε ψυχολογικά
και η ερμηνεία τους με ατεκμηρίωτη αναφορά σε ψυχολογικά αίτια και παράγοντες, δεν είναι αποτέλεσμα της
υπεύθυνης συμμετοχής του Ψυχολόγου αλλά της απουσίας του. Ο Ψυχολόγος –με την εκπαίδευση, την
επαγγελματική ευθύνη και την δεοντολογία που καθορίζεται για το επάγγελμά του-, είναι προϋπόθεση για τον
επαρκή επιστημονικό έλεγχο και τον περιορισμό της Ψυχολογικοποίησης και των συνεπειών της όπως είναι η
εσφαλμένη διάγνωση, η αναποτελεσματική εκπαίδευση, η επαγγελματική εξουθένωση του δασκάλου και η
ακατάλληλη και υπερβολική χρησιμοποίηση των ειδικών υπηρεσιών.
Ο Ψυχολόγος εκπαιδεύεται και ασκεί το επάγγελμα του με το πρότυπο του επιστήμονα - επαγγελματία και
όχι απλώς του υπαλλήλου. Ο Ψυχολόγος διεθνώς έχει απόλυτη επιστημονική και επαγγελματική ευθύνη στο έργο
του. Η επαγγελματική του παρέμβαση ρυθμίζεται με βάση την διαδικασία χορήγησης Άδειας Άσκησης
Επαγγέλματος Ψυχολόγου, τη Δεοντολογία του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, τα δεδομένα της ψυχολογικής
έρευνας και την δυναμική της ψυχολογικής του παρέμβασης. Δεν μπορεί να υπάρχει ψυχολογική παρέμβαση αν ο
Ψυχολόγος δεν μπορεί να ηγηθεί της διαδικασίας υποστήριξης και αν τα τεκταινόμενα, στην σχέση με το
αντικείμενο της παρέμβασής του, προσδιορίζονται καταχρηστικά από παράγοντες και πρότυπα που δεν ελέγχει,
και δεν έχουν σχέση με την δεοντολογία του επαγγέλματος του ούτε με τις ανάγκες και τα ψυχολογικά δεδομένα
του προβλήματος που εκάστοτε αντιμετωπίζει.
Το έργο του Ψυχολόγου στο σχολείο αφορά σε όλα τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό και όχι μόνον σε
ορισμένα, όπως συμβαίνει με το έργο άλλων κλάδων σχολικού προσωπικού, και συνεπώς εμπλέκεται στο έργο
όλων των άλλων επαγγελματιών. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης, ανάπτυξης και λειτουργικότητας του
μαθητή δεν είναι πια ζήτημα του ατόμου μαθητή ή της οικογένειάς του, που χρειάζονται αποκατάσταση και
προσαρμογή σε δεδομένες σχολικές πρακτικές. Η εκπαίδευση και η ποιότητά της είναι ζήτημα διαμόρφωσης του
κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και της σύστοιχης ανάπτυξής του με τα ψυχολογικά δεδομένα. Ο
εξυπηρετούμενος του Ψυχολόγου δεν είναι πια μόνο ατομικά το παιδί αλλά όλος ο οργανισμός της εκπαίδευσης:
το διδακτικό προσωπικό και το σχολικό σύστημα, η διοίκηση και το σχολικό περιβάλλον, και η οικογένεια.
Επίσης, η ανάπτυξη της συνεργασίας: επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, κατανόηση αντιλήψεων, κοινοί
στόχοι, κοινό πλαίσιο αναφοράς, δέσμευση και εστίαση στις συγκεκριμένες ανάγκες, εκτός από διοικητικό ή
μορφωτικό ζήτημα, αποτελεί πολύπλοκο ψυχολογικό πρόβλημα που απαιτεί συστηματική ψυχολογική
επαγγελματική υποστήριξη.
Ο ρόλος του Ψυχολόγου στο σχολείο είναι για να προάγει την προσαρμογή της λειτουργίας του σχολείου
στις ανάγκες των μαθητών του και τις προοπτικές ανάπτυξής τους, ώστε να είναι αποτελεσματικό. Η
προϋπόθεση της αποτελεσματικής και επωφελούς παρέμβασής του είναι να εξειδικευθεί για να
ενδυναμώνει τις σχέσεις στο σύστημα σχολείο - οικογένεια - μαθητής και όχι να προσαρμοσθεί η
επαγγελματική ταυτότητα του στο παραδοσιακό σχολείο, διότι τότε θα αφομοιωθεί από αυτό και θα
συμμετέχει στην αναπαραγωγή των δυσλειτουργιών του.
Τα ανωτέρω είναι ορισμένες μόνον παρατηρήσεις που αναδεικνύουν την σημασία της νέας εγκυκλίου ως
γενικού κανονισμού εφαρμογής της νομοθεσίας, θεσμοθέτησης νέων θέσεων Ψυχολόγου, και οργάνωσης του
έργου τους στο σχολείο.
Ένας σύγχρονος, αποτελεσματικός και λειτουργικός κανονισμός δεν πρέπει να τροποποιεί την
επαγγελματική ταυτότητα ούτε να επιβάλλει κριτήρια άσχετα από τα διεθνή πρότυπα του επαγγέλματος του
Ψυχολόγου. Δεν πρέπει να κατακερματίζει ούτε γραφειοκρατικά να συρρικνώνει τον ρόλο του σε ορισμένες
αρμοδιότητες ή ορισμένα ψυχολογικά προβλήματα του μαθητή και της εκπαίδευσης.
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Α) Ο Ψυχολόγος στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην Ειδική Αγωγή
Στην στελέχωση της Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους παρατηρείται μακρόχρονη καθυστέρηση και υστέρηση
σε σχέση με τις άλλες χώρες και έχει καταγραφεί ιστορικά συστηματική διοικητική αντίσταση στην ανάπτυξη
ψυχολογικών υπηρεσιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αν και ο νομοθέτης αναγνώρισε την ανάγκη Ψυχολόγων
στην Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή.
Έχουμε ποσοτικά και ιδίως ποιοτικά προβλήματα στην ψυχολογική υποθεμελίωση και υποστήριξη του
εκπαιδευτικού έργου. Ο δρόμος είναι μεγάλος μέχρι να προσεγγίσουμε τα υψηλά διεθνή πρότυπα και δεδομένα
όπως της Φινλανδίας, για παράδειγμα, η οποία προβάλλεται ως πρότυπο των αλλαγών στην Εκπαίδευση μας. Η
Φινλανδία, εδώ και χρόνια, έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) την μεγαλύτερη αναλογία Ψυχολόγων στην
κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της.
Βασικά αρνητικά σημεία, στις προτεινόμενες στην εγκύκλιο. Επισημάνσεις και προτάσεις για τη
χρησιμοποίηση Ψυχολόγων στην Εκπαίδευση.
Με τον τρόπο που διατυπώνονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Ψυχολόγου, ειδικώς στα Ειδικά
Σχολεία, προτείνεται μια κατάσταση κατακερματισμού των αναγκών των μαθητών και της οικογένειάς τους και
των αρμοδιοτήτων του επαγγελματία Ψυχολόγου (αξιολόγησης, πρόληψης, αποκατάστασης κ.λπ.), με βάση
σχολικές δομές που διαμορφώθηκαν για ανάγκες μόνο του διδακτικού έργου και του παραδοσιακού ρόλου του
σχολείου και με θεωρητικές αναγωγές που δεν έχουν σχέση με την φύση των ψυχολογικών προβλημάτων και των
αναγκών των παιδιών. Έτσι, έχουμε ξεχωριστούς κανονισμούς και διαφορετικό ορισμό της επαγγελματικής
ταυτότητας, των βασικών προσόντων και της αρμοδιότητας του Ψυχολόγου στην Εκπαίδευση ανάλογα με τα
ειδικά χαρακτηριστικά του χώρου όπου υπηρετεί ο Ψυχολόγος: Κ.Δ.Α.Υ., Συμβουλευτικούς Σταθμούς, Ειδικά
Σχολεία.
Αυτοί οι κανονισμοί δημιουργούν, χωρίς λόγο, διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο προδιαγραφών και
αλληλεπικαλύψεις. Έτσι, για παράδειγμα, σε μια οικογένεια δυνατόν να παρεμβαίνουν τρεις Ψυχολόγοι για
ανάγκες παιδιού με δυσλεξία: ΚΔΑΥ, αδελφού με αναπηρία; Ειδικό Σχολείο, και έφηβης αδελφής:
Συμβουλευτικός Σταθμός, όπου η κυρία Υπουργός απέσπασε καθηγητές ΜΕ σε θέσεις Ψυχολόγων ΠΕ!!
Είναι σίγουρο, με βάση την εμπειρία και τη διεθνή βιβλιογραφία, ότι μακροχρόνια θα δημιουργηθούν
διαφορετικές προσεγγίσεις, πρακτικές και νοοτροπίες που δεν θα πηγάζουν από τη φύση του επαγγέλματος. Οι
γραφειοκρατικές δομές που αναπτύσσονται θα οδηγήσουν στην εκδήλωση παθογένειας και σοβαρών
προβλημάτων στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και του συντονισμού της ψυχολογικής
παρέμβασης, στο επίπεδο της οικογένειας και του σχολείου.
Επίσης, στο σχέδιο για τη νέα εγκύκλιο προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες του Ψυχολόγου στην Ειδική
Αγωγή με βάση μόνο τα ειδικότερα καθήκοντα στο Ειδικό Σχολείο. Για το διδακτικό προσωπικό προσδιορίζει ότι
στην Ειδική Αγωγή, εκτός από τα ειδικά, «έχουν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, όπως αυτά καθορίζονται
γενικά». Στις προτάσεις για τον Ψυχολόγο έχουμε οπισθοδρόμηση. Δεν γίνεται αναφορά –όπως γινόταν το
1987-, στα προβλεπόμενα στον Διεθνή Κώδικα Επαγγελμάτων (Εγκύκλιος Γ6/247/6.5.1987, παράγραφος 3) και
στην αυτονομία του στην επιστημονική καθοδήγηση (Εγκύκλιος Γ6/247/6.5.1987, παράγραφος 4.4).
Συγχρόνως, στην Ειδική Αγωγή ο Ψυχολόγος προβλέπεται να λειτουργεί, όπως προβλέπεται, μόνο σε Ειδικά
σχολεία και σε ΚΔΑΥ και δεν προβλέπεται ψυχολογική παρέμβαση σε όλες τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης), και σε προγράμματα Ειδικής Αγωγής (παράλληλη στήριξη και
παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).
Αυτές οι ρυθμίσεις δημιουργούν μια άνιση δυνατότητα παρέμβασης και ουσιαστικής ανταπόκρισης σε όλες
τις ειδικές ανάγκες του ΑμΕΑ και της οικογένειάς του.
Στο σχέδιο για τη νέα εγκύκλιο προσδιορίζεται ότι το έργο του Ψυχολόγου που υπηρετεί στα ειδικά σχολεία
θα οργανώνεται, όπως στο παρελθόν, σαν σε αυτοτελές ειδικό σχολείο και για ανάγκες ξεχωριστές και
ξεκομμένες από την γενική εκπαίδευση. Έτσι, περιορίζεται σε έργο τεχνοκράτη της αξιολόγησης και ατομικής
θεραπείας / αποκατάστασης. Αυτό είναι σε αντίφαση με τους σκοπούς του νόμου 2817/2000, και με τις διεθνείς
τάσεις της νομοθεσίας για τα ΑμΕΑ και την Ειδική Αγωγή. Είναι σε ευθεία αντίθεση, επίσης, με την
επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάγκη της συνέχειας στις διαδοχικές υπηρεσίες υποστήριξης και στα προγράμματα
πρόληψης, αποκατάστασης και ένταξης.
Οι διεθνείς νέες τάσεις στην Ειδική Αγωγή είναι να ορίζεται ο εξειδικευμένος ρόλος του Ψυχολόγου ως
όργανο χειρισμού των ψυχολογικών παραγόντων της εκπαίδευσης, της ενδυνάμωσης της σχολικής ενσωμάτωσης
του ΑμΕΑ, και της υποστήριξης της προσαρμογής του σχολικού συστήματος σε ένα επιτυχημένο σχολείο για
όλους.
Για να αποφευχθούν αυτές οι καθοριστικές αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου αναφορικώς με το έργο
του Ψυχολόγου στην Εκπαίδευση είναι ανάγκη:
Πρώτον: Ενιαία, όπως σε άλλες χώρες, ρύθμιση των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων του Ψυχολόγου στην
Εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε σχολικές δομές και τα προγράμματα που ακολουθεί ο μαθητής.
Προτάσεις για τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

4/8

Δεύτερον: Καλύτερη διατύπωση των διατάξεων της νέας εγκυκλίου, όπως προτείνεται πιο κάτω, με σκοπό
να μειωθούν οι δυσλειτουργίες και να χρησιμοποιείται ισότιμα ο Ψυχολόγος στην Ειδική Αγωγή.

Β) Ο Ψυχολόγος στο επίπεδο των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)
Οι συνέπειες του σχεδίου της νέας εγκυκλίου για τον Ψυχολόγο στις ΣΜΕΑ δεν εξαρτώνται μόνο από όσα
ειδικά αναφέρονται για τον Ψυχολόγο αλλά και από όσα αναφέρονται για τους άλλους κλάδους, από τον τρόπο
διατύπωσης των αρμοδιοτήτων των άλλων επαγγελματικών ειδικοτήτων, και βεβαίως από το διοικητικό
οργανωτικό ιεραρχικό πλαίσιο που δημιουργείται γύρω από την καθοδήγηση, τον σχεδιασμό, προγραμματισμό
και την υλοποίηση και έλεγχο των καθηκόντων του Ψυχολόγου και στην σχέση του με το διδακτικό εκπαιδευτικό έργο.
Υπενθυμίζεται ότι οι οργανικές θέσεις του Ψυχολόγου θεσπίσθηκαν ως ενιαίες στην εκπαίδευση με το νόμο
1566/1985 και με την εγκύκλιο Γ6/247/6.5.1987. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της εποχής, προσδιορίσθηκε ότι
ο Ψυχολόγος ασκεί ειδικότερα καθήκοντα «σχολικού Ψυχολόγου» και η άσκηση του έργου του «γίνεται
πρωτίστως με τη δική του επιστημονική ευθύνη και σε αρμονική συνεργασία με ολόκληρο το σχολείο ως
οργανισμό και τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους» (Εγκύκλιος Γ6/247/6.5.1987, παράγραφος 4.4) και
«παράλληλα προς το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών» και οι υπηρεσίες του Ψυχολόγου έχουν
στην σχολική κοινότητα θέση «συνύφανσης» με τα άλλα προγράμματα και τις δραστηριότητες και έχουν
«συνυπευθυνότητα και αμοιβαίο σεβασμό» στην υπόθεση της Ειδικής Εκπαίδευσης (Εγκύκλιος
Γ6/247/6.5.1987, παράγραφος 6). Η Διοίκηση και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής ορίσθηκε ότι έχουν
καθήκον διοικητικής υποστήριξης και διασφάλισης αρμονικού πλαισίου προσφοράς του έργου του και καλούνταν
να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα συνεργασίας και να αποφύγουν «ανταγωνιστικές ή υπεροπτικές τάσεις».
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου προβλέπεται ότι στα καθήκοντα του Ψυχολόγου είναι η συνεργασία του με
τους άλλους επαγγελματίες του Σχολείου. Όμως είναι μόνο ειδική δική του υποχρέωση και όχι σαφώς αμοιβαία
υποχρέωση όλων! Μάλιστα, αφαιρείται το ειδικό καθήκον συνεργασίας με τον Ψυχολόγο ακόμη και από τους
κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που προβλεπόταν από την εγκύκλιο του 1987 (Εγκύκλιος
Γ6/247/6.5.1987, παράγραφοι 5.2γ, 5.3α).
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου προβλέπεται μόνον για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Ψυχολόγο [και
όχι για τους εκπαιδευτικούς των ειδικών σχολείων] ότι «δεν απαλλάσσονται από τα γενικά και ειδικά καθήκοντα
του προσωπικού του σχολείου και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους
αναθέσει στα πλαίσια πάντοτε της ίσης μεταχείρισης». Τελικώς, η αναφορά στην αρχή ίσης μεταχείρισης
περιορίζεται μόνο στο να απαλλαγούν οι εκπαιδευτικοί από παραδοσιακές δικές τους γενικές εργασίες (όπως για
παράδειγμα, ομιλία σε σχολική γιορτή, συνοδεία μαθητών, εφημερίες), και μετατρέπεται σε άνιση μεταχείριση
και πρακτικά σε παραγνώριση του ρόλου του Ψυχολόγου. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος του 1987 (Εγκύκλιος
Γ6/247/6.5.1987, παράγραφος 4.9) αναγνώριζε –και μέχρι σήμερα μερικοί διευθυντές το εφαρμόζουν-, ότι ειδικά
ο Ψυχολόγος λόγω της φύσης του έργου του δεν πρέπει να κάνει εφημερίες. Ο παρεμβατικός ρόλος ελέγχου και
επίβλεψης στις εφημερίες δεν συνάδει με την ιδιαίτερη σχέση του Ψυχολόγου με τα παιδιά κατά την ψυχολογική
υποστήριξη τους. Ο Ψυχολόγος συχνά δεν μπορεί να κάνει διάλειμμα με βάση τις διδακτικές ώρες είτε διότι
διενεργείται αξιολόγηση, συμβουλευτική με γονείς μη προκαθορισμένης διάρκειας, κ.λ.π., είτε διότι είναι σε
συνεχή εφημερία για να παρέμβει σε κρίση.

Σχέση με τον Διευθυντή
Οι αναφερόμενες, στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου, αρμοδιότητες του Διευθυντή αφορούν περισσότερο σε
θέματα που μάλλον και κυρίως άπτονται των «καθηκόντων» του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού /
Ψυχολόγου και όχι των ειδικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών. Η διατύπωση είναι γενικόλογη (π.χ.
αρμοδιότητες υπ’ αριθμούς: 3, 4, 5, 6, 7) γεγονός που οδηγεί σε παρερμηνείες εφαρμογής ή σε παρεμβάσεις ή σε
αντικατάσταση του Ψυχολόγου από τον Διευθυντή με άλλους Ψυχολόγους εκτός σχολείου, και άλλους κλάδους
και τελικώς, σε κατακερματισμό και ακύρωση της παρέμβασης του.

Επισημάνσεις - Προτάσεις:
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου με την αρμοδιότητα υπ’ αριθμόν 3 προτείνεται όπως ο Διευθυντής
συνεργάζεται «με το σχολικό σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΚΔΑΥ,
ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, κ.α.), για τη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών». Δηλαδή
με βάση το σχέδιο της νέας εγκυκλίου τα ανωτέρω είναι αρμοδιότητα της ιεραρχίας, των εκπαιδευτικών και
άλλων επαγγελματιών, φορέων ή δομών εκτός σχολείου αλλά όχι στόχος και έργο του Ψυχολόγου του Ειδικού
Σχολείου.
Προτείνεται να ορισθεί ότι οι Διευθυντές για αυτά τα θέματα «συνεργάζονται με άλλους εμπλεκόμενους
φορείς για διοικητικά και διαδικαστικά θέματα και διευκολύνουν τον Ψυχολόγο του Σχολείου στην συνεργασία του
με τα ΚΔΑΥ και άλλους επαγγελματίες, φορείς ή δομές».
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου με την αρμοδιότητα υπ’ αριθμόν 4 προβλέπεται η σύμπραξη του Διευθυντή,
με τους διευθυντές της γενικής εκπαίδευσης, για το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων για τη
διαμόρφωση θετικής στάσης και αλληλοαποδοχής. Όμως η θετική στάση και η αλληλοαποδοχή, δεν είναι απλό
Προτάσεις για τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής

5/8

διδακτικό, παιδαγωγικό ζήτημα αλλά κατά βάση και κυρίως ψυχολογικό, εδράζεται σε μια σειρά από
ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που εμπλέκουν όλη την σχολική κοινότητα και τους γονείς.
Προτείνεται να ορισθεί ότι το πρόγραμμα παρέμβασης για τη διαμόρφωση θετικής στάσης και
αλληλοαποδοχής είναι αρμοδιότητα του Ψυχολόγου με συνεργασία εκπαιδευτικών και οι Διευθυντές
«συμπράττουν διοικητικά και διευκολύνουν την παρέμβαση του Ψυχολόγου και την διεπιστημονική συνεργασία του
με άλλες ειδικότητες ανάλογα με τις εκάστοτε συγκεκριμένες ανάγκες για την αλληλοαποδοχή».
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου με την αρμοδιότητα υπ’ αριθμόν 5 οι Διευθυντές «Διευκολύνουν τη συμμετοχή
των μαθητών στα προγράμματα αποκατάστασης κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και παράλληλα μεριμνούν
ώστε να μη διαταράσσεται η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος», χωρίς να είναι σαφές αν αφορά σε
ενδοσχολικά ή εξωσχολικά, ιδιωτικά προγράμματα. Αν είναι εξωσχολικά:
Προτείνεται να ορισθεί ότι οι Διευθυντές «Διευκολύνουν μετά από εισήγηση του Ψυχολόγου και της
αντίστοιχης ειδικότητας ό,τι είναι προς το συμφέρον του παιδιού».
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου με τις αρμοδιότητες υπ’ αριθμούς 6 και 7 οι Διευθυντές «Είναι συνολικά
υπεύθυνοι για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε ό,τι αφορά στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και στην επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες». Ευθέως συνάγεται ότι
όντας ο Διευθυντής «συνολικά υπεύθυνος» θα είναι και «συνολικά κυρίαρχος», και «αρμόδιος» ακόμη και για τα
ειδικά επιστημονικά θέματα των σχέσεων με τους γονείς. Έτσι, θα παρεμβαίνει στην οργάνωση και της
ψυχολογικής τους υποστήριξης από τον Ψυχολόγο, ακυρώνοντας την επιστημονική ταυτότητα και επιστημονική
οντότητα του Ψυχολόγου.
Προτείνεται να ορισθεί ότι οι Διευθυντές «Είναι υπεύθυνοι, προγραμματίζουν και οργανώνουν συναντήσεις
με γονείς μόνο για διοικητικά θέματα και θέματα εκπαιδευτικού διδακτικού σχολικού προγράμματος και
ενημέρωσης για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει το σχολείο».
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου, στα «Καθήκοντα» του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με την
αρμοδιότητα υπ’ αριθμόν 8 , οι Ψυχολόγοι [και όχι οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων].: «Υποβάλλουν
πρόγραμμα δραστηριοτήτων για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής μέσω του διευθυντή του σχολείου
με την έναρξη του σχολικού έτους, και τον ενημερώνουν για τυχόν τροποποιήσεις του ωρολογίου προγράμματος»
Προτείνεται να ορισθεί ότι «Υποβάλλουν πρόγραμμα δραστηριοτήτων για θεώρηση και ενημέρωση στο
σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής μέσω του διευθυντή του σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους».
Επί πλέον, στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου ταυτίζεται η διοίκηση του σχολείου με διδακτικό εκπαιδευτικό
ρόλο κατά παράβαση της βασικής οργανωτικής αρχής διάκρισης των αρμοδιοτήτων και τα προβλεπόμενα από
την κείμενη νομοθεσία: Νόμος 1566/1985, όπου σαφώς ορίζεται ότι οι Διευθυντές έχουν «τα καθήκοντα του
διευθυντή», ως όργανα διοίκησης (Νόμος 1566/1985, κεφάλαιο Δ΄, άρθρο 11) και όχι ως εκπαιδευτικοί (Νόμος
1566/1985, κεφάλαιο Ε΄, άρθρα 12, 13 και 14). Οι Διευθυντές διατηρούν την οργανική θέση του «εκπαιδευτικού»
που είχαν πριν γίνουν διευθυντές, έχουν «ως εκπαιδευτικοί» υπηρεσιακά δικαιώματα εκπαιδευτικού (Νόμος
1566/1985, κεφάλαιο Ε΄, άρθρο 11 Γ΄, παράγραφος 2) και ασκούν τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού
επαγγέλματος από το οποίο προέρχονται (Νόμος 1566/1985, κεφάλαιο Ε΄), αλλά το έργο στη θέση του
Διευθυντή του σχολείου δεν είναι μέρος των αρμοδιοτήτων της οργανικής θέσης και των κλάδων των
εκπαιδευτικών.

Σχέση με το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό
Από πουθενά δεν δικαιολογείται ιεραρχική σχέση μεταξύ επαγγελματικών κλάδων στελέχωσης της
εκπαίδευσης ούτε από την ισχύουσα νομοθεσία ούτε από τις εισηγητικές εκθέσεις στη Βουλή και τα πρακτικά
συζήτησης ούτε από τις γενικές αρχές του σχεδίου της εγκυκλίου.
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου όπως διατυπώνονται οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών κλάδων –χωρίς
σαφώς να ορίζονται τα διακριτά διδακτικά καθήκοντα τους και με τη ταύτιση με τον ρόλο της διεύθυνσης-,
δίνεται η εντύπωση ότι δεν είναι εξειδικευμένοι σε αρμοδιότητες αλλά είναι πολυπράγμονες, «πολυδύναμοι» και
παντεπόπτες σε όλα και όλους όσοι σχετίζονται γενικά με την εκπαίδευση και θα πρέπει η δική τους πλευρά να
έχει πλήρη έλεγχο όλων των επιλογών στο σχολείο («οργανώνει», «συντονίζει», «προεδρεύει», «καθοδηγεί»,
«…»).
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου ο Ψυχολόγος δεν είναι ισότιμος επιστήμονας - επαγγελματίας αλλά
«αναλαμβάνει» υποέργο.
Στο σχέδιο της νέας εγκυκλίου με την αρμοδιότητα υπ’ αριθμόν 3 οι εκπαιδευτικοί, όταν «Συνεργάζονται με
το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών
τους», δεν είναι σαφές για ποιες ανάγκες και υπό ποία ιδιότητα γίνεται αυτό. Συνεργάζονται για τον μεταξύ τους
συντονισμό και για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών μάθησης στο δικό τους έργο/ υλοποιούν μαζί κοινό
διαθεματικό πρόγραμμα; Ή μήπως για να συντονίσουν τις άλλες ανάγκες των μαθητών τους και για να
αναθέτουν, να προσδιορίζουν και να καθοδηγούν το έργο του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού / Ψυχολόγου;όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα επιδιώκουν, παρά τις ρυθμίσεις της εγκυκλίου του 1987.
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Πέραν των ανωτέρω προτείνεται να γίνουν οι πιο κάτω προσθήκες - τροποποιήσεις:
Α’ Μερος. Για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. Σχετικώς με τα ειδικότερα
καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών και υποδιευθυντών προτείνεται να ορισθεί ότι: «1.
Σέβονται και διασφαλίζουν τον διακριτό ρόλο του κάθε κλάδου του προσωπικού, προσφέρουν ισότιμα διοικητική
υποστήριξη και ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ τους, και 2. Μεριμνούν, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των
άλλων ειδικών, για την ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής σχολικής υποδομής και της
προσαρμογής του σχολείου στις ειδικές ψυχολογικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών».
Β’ Μέρος. Για τους Εκπαιδευτικούς των ειδικών σχολείων. Σχετικώς με τα ειδικότερα καθήκοντα και
τις αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών των ειδικών σχολείων προτείνεται να προστεθούν τα κατωτέρω
ώστε ο ρόλος τους να είναι διακριτός και να προάγεται η συνεργασία:
«Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές δομές της Ειδικής Αγωγής, έχουν όλες τις αρμοδιότητες, όπως
αυτές καθορίζονται από την αριθ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση και είναι στο σχολείο οι ειδικοί
στην αγωγή και την κατάκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών και στον εντοπισμό και την υλοποίηση μαθησιακών στόχων σε τομείς που επηρεάζονται από το
ψυχολογικό προφίλ που ετοιμάζει ο Ψυχολόγος. Ασκούν τα πιο κάτω βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες:
1. Αναλαμβάνουν και λειτουργούν σε μια ομάδα μαθητών του ειδικού σχολείου όπου υπηρετούν, σύμφωνα με
το προκαθορισμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων.
2. Οργανώνουν την σχολική τάξη σε εξειδικευμένο περιβάλλον μάθησης με βάση τις ανάγκες των παιδιών και
την ηλικία τους, τις ατομικές και ομαδικές δυνατότητες τους
3. Αξιολογούν τις διδακτικές ανάγκες των μαθητών τους και προσδιορίζουν τις διδακτικές μεθόδους και τα
υλικά που απαιτούνται.
4. Οργανώνουν και υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών της τάξης τους,
λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Ψυχολόγου για θέματα ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την
μάθηση και άλλων ειδικών όταν χρειάζεται
5. Εκπαιδεύουν τους μαθητές τους σε δεξιότητες και δραστηριότητες σχολικού ή εξωσχολικού ελεύθερου
χρόνου και προσωπικής ζωής και συντονίζουν σχολικές διαθεματικές δραστηριότητες που αφορούν τους
εκπαιδευτικούς διδακτικούς στόχους
6. Έχουν τακτές συνεργασίες αλληλοενημέρωσης και ανταλλάσσουν απόψεις με τον Ψυχολόγο και με τους
άλλους ειδικούς, κατά περίπτωση, για την πρόοδο στη μάθηση, τα προβλήματα και τις ανάγκες των μαθητών τους
τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις (άρθρο 16 του ν. 1143/81).
7. Συνεργάζονται με τους γονείς, τους βοηθούν να κατανοήσουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών τους στο
αναλυτικό πρόγραμμα, ανταλλάσσουν πληροφορίες για την πρόοδο στα μαθήματα και τους καθοδηγούν για την
μελέτη στο σπίτι».
Γ’ Μέρος. Για τους Ψυχολόγους. Σχετικώς με τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των
Ψυχολόγων προτείνεται να διατυπωθούν ως εξής:
«Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν στις σχολικές δομές της Ειδικής Αγωγής, έχουν όλα τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας που προσδιορίζουν τις
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Ψυχολόγου (991/1979), τον Κώδικα Επαγγελμάτων του Διεθνούς Γραφείου
Εργασίας (ISCO 88, ILO 1990, Γενεύη), τον Κώδικα Σχολικών Ψυχολόγων, και τα εκάστοτε ισχύοντα από την
Ελληνική νομοθεσία για την χορήγηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Ερευνούν και αξιολογούν
την προσωπικότητα, τις γενικές και ειδικές ανάγκες των παιδιών, τις διαταραχές συμπεριφοράς και χρησιμοποιούν
τις ψυχολογικές θεωρίες και γνώσεις για να παρεμβαίνουν σε ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό ή σχολικό επίπεδο.
Εισηγούνται με βάση τα ψυχολογικά δεδομένα τρόπους εξατομίκευσης του σχολικού προγράμματος που απαιτείται
για να υποστηριχθούν οι μαθητές στην μάθηση και την προσωπική, κοινωνική ή σχολική και επαγγελματική
προσαρμογή και ανάπτυξη, ασκώντας τα ακόλουθα ενδεικτικά καθήκοντα και έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες,
ανάλογα με την περίπτωση.
Στα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται:
1. Οργανώνουν και διενεργούν ψυχολογικές αξιολογήσεις και επαναξιολογήσεις των ατομικών διαφορών, των
προβλημάτων και των αναγκών των μαθητών του σχολείου, όπου υπηρετούν, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους,
όπως: Παρατήρηση στην τάξη και στο ελεύθερο παιχνίδι στο διάλειμμα, συνέντευξη με την οικογένεια, μελέτη του
σχολικού φακέλου, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου, χρήση ψυχοτεχνικών εργαλείων σε ιδιαίτερο χώρο,
ήσυχο και εύκολα προσπελάσιμο από τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισμένο. Έχουν
την αποκλειστική ευθύνη της χρησιμοποίησης ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, της
προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων, της αντίληψης και των ψυχολογικών παραγόντων που
επιδρούν στην επίδοση.
2. Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και στο
κατάλληλο εκπαιδευτικό –σχολικό τμήμα.
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3. Σχεδιάζουν με βάση τα ψυχολογικά δεδομένα και εισηγούνται κατάλληλες προσαρμογές του σχολικού
προγράμματος ή περιβάλλοντος ή άλλα προγράμματα για την αποκατάσταση ή θεραπεία, των ψυχολογικών
προβλημάτων ή την προαγωγή της μάθησης και της ανάπτυξης του μαθητή.
4. Εισηγούνται στο σχολικό προσωπικό τρόπους και μεθόδους επίλυσης προβλημάτων των μαθητών και των
οικογενειών τους, ενδυνάμωσης του ψυχολογικού κλίματος στην τάξη και το σχολείο και ανάπτυξης των κίνητρων
μάθησης.
5. Προγραμματίζουν το υποστηρικτικό τους έργο ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές
ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.
6. Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη με αρχική συμβουλευτική ή ολοκληρωμένη θεραπευτική διαδικασία,
ατομικά ή ομαδικά των μαθητών, η οποία κρίνεται αναγκαία κατά την ψυχολογική αξιολόγηση. Για τους ενήλικες
μαθητές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους και όπου κρίνεται αναγκαίο η συγκατάθεση της οικογένειας. Στις
περιπτώσεις που ο μαθητής πριν από την εισαγωγή του στο σχολείο δέχεται ψυχοθεραπευτική αγωγή εκτός σχολείου,
συνεχίζει το εξωτερικό πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας και τα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται σύμφωνα με
τον κώδικα δεοντολογίας των Ψυχολόγων και με κριτήριο το καλύτερο συμφέρον του παιδιού και το δικαίωμα
εκπαίδευσης, όπως οι συνομήλικοι του.
7. Αξιολογούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών
που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν.
8. Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ομαδική
ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει:
 Ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης,
 Εκπαίδευση στις σχέσεις γονέων – παιδιού και αντιμετώπισης προβλημάτων στο σπίτι,
 Συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας,
 Καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων
αποκατάστασης.
Η συνεργασία με τους γονείς περιλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας τους.
9. Συντάσσουν ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών κατόπιν αιτημάτων των γονέων ή υπηρεσιών. Έχουν την
ευθύνη χορήγησης των ψυχολογικών εκθέσεων και της ανακοίνωσης και ερμηνείας του περιεχομένου τους στους
γονείς και το σχολικό προσωπικό ή σε τρίτους που κρίνουν αναγκαίο.
10. Συνεργάζονται με σχολικούς συμβούλους, Κ.Δ.Α.Υ., άλλες σχολικές μονάδες, ιατροπαιδαγωγικές
υπηρεσίες, ή με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές.
11. Οργανώνουν και διενεργούν ψυχολογικές έρευνες με δική τους επιστημονική ευθύνη που βοηθά την
εφαρμογή στο σχολείο νέων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, και συνεργάζονται με
τα μέλη των διεπιστημονικών ομάδων, πανεπιστημιακών φορέων, κ.λπ.
12. Ασκούν ρόλο συμβούλου του σχολικού συμβουλίου, της σχολικής επιτροπής και του συλλόγου γονέων για
θέματα ψυχολογικών προβλημάτων και κατάλληλων ψυχολογικών υπηρεσιών στο σχολικό περιβάλλον.
13. Αναλαμβάνουν άλλες δραστηριότητες που απαιτούν ψυχολογικές γνώσεις, συντονίζουν γενικές σχολικές
δραστηριότητες και απαλλάσσονται από τις εφημερίες στο διδακτικό διάλειμμα.
14. Συνεργάζονται με τμήματα ένταξης και προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή
διδασκαλίας στο σπίτι) στην περιοχή του σχολείου τους και ιδίως για μαθητές των οποίων τα αδέλφια φοιτούν στο
σχολείο τους. Συνεργάζονται με το προσωπικό των σχολείων γενικής εκπαίδευσης στην προώθηση της σχολικής,
κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των ΑμΕΑ.
15. Συμμετέχουν σε επιμορφωτική συνάντηση όλων των Ψυχολόγων, που διοργανώνεται με έγκριση από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης δυο φορές τον χρόνο, με θέμα την μελέτη εμπειριών χειρισμού περιπτώσεων
υποστήριξης μαθητών. Συντονιστής της συνάντησης αναλαμβάνει Ψυχολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές και με την
μεγαλύτερη προϋπηρεσία.
16. Αναλαμβάνουν, ύστερα από σχετική έγκριση, την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Ψυχολόγου, στο
πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Ψυχολογίας που είναι αναγνωρισμένες και οδηγούν στην άσκηση
του επαγγέλματος του Ψυχολόγου».

Παναγιώτης Χηνάς
Ιούνιος 2006
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