
Ο ρόλος του Ψυχολόγου στο Σχολείο  
 
Ο ψυχολόγος είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με τη μελέτη της επιστήμης της Ψυχολογίας. Υπάρχουν 
πολλοί ορισμοί σχετικά με το τι είναι η ψυχολογία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ψυχολογία αποτελεί μια 
ακαδημαϊκή και  παράλληλα εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του 
ανθρώπου και των ψυχικών διεργασιών του. Προσπαθεί να διερευνήσει και να κατανοήσει τη σκέψη, το 
συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ατόμου, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις.  
Σύμφωνα με το Νόμο 991/1979, «Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την 
προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και 
μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους».  
 
Πώς γίνεται κάποιος ψυχολόγος; 
 
Προκειμένου να θεωρηθεί κάποιος Ψυχολόγος απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας από 
Ελληνικά ή ξένα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι και να του έχει δοθεί από το κράτος Άδεια Ασκήσεως 
Επαγγέλματος.   
 
Τι είναι αυτό που στην πράξη κάνει ένας ψυχολόγος;  
 
Ένας ψυχολόγος ασχολείται με διάφορα προβλήματα που αφορούν το άτομο όπως άγχος, κατάθλιψη, 
συναισθηματικές διαταραχές, ζητήματα αυτοεκτίμησης, στοχοθέτησης, οικογενειακά προβλήματα, 
προβλήματα που αφορούν τις σχέσεις και άλλα.  
Επίσης, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και συμπεριφοράς, στην 
πρόληψη των ψυχιατρικών διαταραχών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων.  
 
Στο σχολικό περιβάλλον μεταξύ των άλλων ο ψυχολόγος: 
 

− Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
− Παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση  
− Βοηθάει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και 

απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19  
− Ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει  την οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση 

κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων  
− Δημιουργεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας 

και προστασίας των μαθητών 
− Σχεδιάζει διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας 

υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας 
 
Πώς μπορεί να βοηθήσει ένας ψυχολόγος στο σχολείο; 
 
Ο Ψυχολόγος φροντίζει για την εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας μέσα στο σχολείο, δηλαδή  
εργάζεται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με το ίδιο το παιδί, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με 
τις εκάστοτε ανάγκες και όπου θεωρείται αναγκαίο, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς επαγγελματίες ή 
σχετικούς φορείς στο περιβάλλον του σχολείου.  
Με άλλα λόγια, ο σχολικός ψυχολόγος είναι υποστηρικτής και σύμβουλος όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά 
και για το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου, καθώς και για τους γονείς, έτσι ώστε ο καθένας ξεχωριστά να 
μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στον ρόλο του, πάντα με γνώμονα την ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη 
και το συμφέρον των μαθητών.  
 
Πότε να απευθυνθώ στον ψυχολόγο;  
 
Οι λόγοι που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος σε έναν σχολικό ψυχολόγο ποικίλουν. Οι περισσότεροι μαθητές 
του σχολείου αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη φάση της εφηβείας. Η εφηβεία είναι μια περίοδος με έντονες 
ψυχοσυναισθηματικές και βιολογικές αλλαγές. Οι έφηβοι καλούνται να αντεπεξέλθουν σε σε μεγάλες 
κοινωνικές πιέσεις, που σχετίζονται με την ενηλικίωση, την επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, την καλή 
απόδοση στις σχολικές τους υποχρεώσεις και τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή.  Είναι αναμενόμενο 
επομένως να έρχονται σε επαφή με δυσκολίες όπως: έντονο άγχος, πεσμένη διάθεση, θυμό, σωματικούς 
πόνους. Ακόμα, ανεξάρτητα από την περίοδο της εφηβείας, πολλοί από εμάς στην καθημερινότητά μας 
βιώνουμε πλήθος γεγονότων που μας προκαλούν σύγχυση όπως πένθος, κάποια απώλεια, κάποιο 
τραυματικό γεγονός, επίμονες σκέψεις, δυσκολία στις σχέσεις κλπ. Άλλοι λόγοι που μπορεί κάποιος γονιός ή 
μαθητής να απευθυνθεί στον ψυχολόγο του σχολείου του είναι προβλήματα συμπεριφοράς που 
αντιμετωπίζει (π.χ. εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα), δυσκολίες στις σχέσεις με τους γονείς, τα αδέλφια και 
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τους συνομηλίκους, δυσκολίες προσαρμογής (π.χ. στο σχολείο), προβλήματα ύπνου, προβλήματα στη 
διατροφή κ.α. Όλα τα παραπάνω αλλά και ένα σωρό ακόμα αποτελούν λόγους να θέλουμε να απευθυνθούμε 
σε έναν ψυχολόγο.  
Τι να περιμένω από τον ψυχολόγο; 
 
Ένας ψυχολόγος μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε δεξιότητες καλής επικοινωνίας με φίλους και 
γονείς, να αναπτύξουμε υγιείς και ισότιμες σχέσεις, να αποκτήσουμε μια θετική στάση για τη ζωή, να 
αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και ψυχολογική ανθεκτικότητα. Μέσω του ψυχολόγου μπορούν οι γονείς και τα 
παιδιά να συνεργαστούν με έναν ειδικό για την αντιμετώπιση τρεχουσών δυσκολιών και προβλημάτων. Μέσα 
από την ενεργό συμμετοχή  αλλά και μέσω της σχέσης και συμμαχίας που θα δημιουργηθεί  θα διευκολυνθεί 
η κατανόηση της φύσης και της αιτιολογίας των προβλημάτων, αλλά και η διαμόρφωση κατάλληλων στόχων 
με σκοπό την επίλυσή τους. Επίσης, μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία, τόσο οι θεραπευόμενοι όσο και οι 
γονείς αποκτούν ένα πλήθος δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της εκάστοτε 
κατάστασης που τους προβληματίζει.  
 
Γιατί να μιλήσω σε έναν άγνωστο; 
 
Η αλήθεια είναι πως μόλις γνωρίζουμε κάποιον για πρώτη φορά, είναι δύσκολο να αρχίσουμε να του μιλάμε 
για τα προβλήματά μας. Φοβόμαστε  να εμπιστευτούμε και  συχνά φοβόμαστε  ότι αυτό το άγνωστο άτομο 
θα μας επικρίνει.  
Η συζήτηση, όμως, με έναν ψυχολόγο είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αρχικά, είναι σημαντικό να έχουμε στο 
νου ότι η φύση του επαγγέλματος μας προστατεύει με το επαγγελματικό απόρρητο. Ακόμα, ο ψυχολόγος 
δεν είναι εκεί για να μας βαθμολογήσει ή να μας πει αν κάναμε κάτι σωστά ή λάθος. Σκοπός του είναι να 
δημιουργήσει μαζί μας μια ειλικρινή σχέση. 
Πως μπορώ να απευθυνθώ στον ψυχολόγο;  
Ο ψυχολόγος θα βρίσκεται στο σχολείο συγκεκριμένες μέρες και ώρες κάθε εβδομάδα προκειμένου και 
δέχεται αιτήματα τόσο των παιδιών, όσο και των γονέων με ραντεβού που θα κλείνονται σε συνεργασία με τη 
διεύθυνση του σχολείου.   
 

 
 
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι ο ψυχολόγος δεν χρειάζεται να θεωρείται ως ο ειδικός με 
όλες τις λύσεις, δεν έχει υπερδυνάμεις, δεν έχει κάποιο μαγικό ραβδί και ούτε μπορεί να διαβάσει το μυαλό 
των ανθρώπων, αλλά είναι ένας επιστήμονας με εμπειρία και δεξιότητες σχετικά με την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή.   
 
Σας περιμένω λοιπόν, να λύσουμε από κοντά όποιες απορίες έχετε, να συζητήσουμε και να δουλέψουμε από 
κοινού τα θέματα που σας αφορούν, γιατί μην ξεχνάμε η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με την 
σωματική. Ας ξεκινήσουμε με το πιο απλό:  Ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε!    
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