
 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

 

 

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

 

Επιβλέποντες Καθηγητές: 

Α: Αχιλλέας Καψάλης 

Β: Μαρία Πλατσίδου 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010



Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιµορφωτικές ανάγκες των Συµβούλων 

Ψυχολόγων των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα. Η έρευνα 

διενεργήθηκε το 2010 σε ένα δείγµα 47 ψυχολόγων. Μία σειρά δηµογραφικών 

παραγόντων και άλλων παραγόντων (ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, µέγεθος 

πόλης εργασίας, παράλληλης εργασίας ως ψυχολόγοι, επαγγελµατικής 

εµπειρίας, προϋπηρεσίας στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας) καθώς και η 

παράµετρος της προηγούµενης επιµόρφωσης εξετάστηκαν και συσχετίστηκαν 

µε την αξιολόγηση των αναγκών επιµόρφωσης. Οι ανάγκες επιµόρφωσης που 

βρίσκονται πρώτες στην κατάταξη των ψυχολόγων είναι αυτή της 

παρακολούθησης των επιστηµονικών εξελίξεων του κλάδου, της διαχείρισης 

συγκρούσεων, της συνεχιζόµενης ανάπτυξης και της αξιολόγησης της 

προσωπικότητας του συναισθήµατος και της κοινωνικής συµπεριφοράς. 

Κανένας δηµογραφικός ή εκπαιδευτικός παράγοντας δεν βρέθηκε να 

συσχετίζεται µε την ανάγκη για επιµόρφωση.   

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: ανάλυση αναγκών, συνεχιζόµενη ανάπτυξη, επιµόρφωση 

ψυχολόγων, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Ελλάδα.



Summary 

This paper explores the educational needs of school psychologists of Second 

Chance Schools in Greece. The survey was conducted in 2010 in a sample of 

47 psychologists. A number of demographic and other factors (age, 

educational level, size of city of work, parallel work as psychologists, 

professional experience, work experience at second chance schools) and the 

parameter of previous training were examined and correlated with the 

assessment of training needs.  Training needs that come first in the 

classification of psychologists is monitoring scientific developments in the 

profession, conflict management, continuing development and evaluation of 

personality, emotion and social behaviour. No demographic or educational 

factors were found to correlate with the need for training. 

 

 

 

Key - words: needs analysis, ongoing development, training of psychologists, 

second chance schools in greece. 
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1: Σκοπός και σηµασία της παρούσας µελέτης 

Η εργασία αυτή  έχει στόχο να αναδείξει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

συµβούλων ψυχολόγων που εργάζονται στα Σ∆Ε. Επιπλέον επιδιώκει να 

ανιχνεύσει την επίδραση µίας σειράς δηµογραφικών παραγόντων, της 

ηλικίας, της ύπαρξης παράλληλης εργασίας, της εκπαίδευσης, του 

µεγέθους της πόλης εργασίας,  της επαγγελµατικής εµπειρίας και της 

προϋπηρεσίας στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας στην διαµόρφωση των 

επιµορφωτικών αναγκών. Τρίτο επιχειρεί να ανιχνεύσει την επίδραση 

µίας σειράς επιµορφωτικών ενεργειών (µεταπτυχιακό πρόγραµµα, 

θεραπεία, εποπτεία, σεµινάριο) στην διαµόρφωση των εκπαιδευτικών 

αναγκών. Τέταρτο επιχειρεί να καταδείξει τη σηµασία που αποδίδουν οι 

σύµβουλοι – ψυχολόγοι των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας στην 

επιµόρφωση.  

 

Συγκεκριµένα επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήµατα:  

Α. Ποιες είναι οι ανάγκες επιµόρφωσης των Συµβούλων Ψυχολόγων που 

εργάζονται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας σύµφωνα µε τις απόψεις των 

ίδιων; 

Β. ∆ιαφοροποιούνται οι επιµορφωτικές ανάγκες των συµβούλων 

ψυχολόγων ανάλογα: 

α. µε την ηλικία τους; 

β. την παράλληλη εργασία; 

γ. µε το επίπεδο της εκπαίδευσής τους; 

δ. µε το µέγεθος της πόλης όπου εργάζονται;  

ε. µε την επαγγελµατική τους εµπειρία;  

ζ. µε τα χρόνια εργασίας στα Σχολεία ∆εύτερης ευκαιρίας; 

Γ. ∆ιαφοροποιούνται οι επιµορφωτικές ανάγκες των συµβούλων 

ψυχολόγων ανάλογα µε:   

Α. την εκπόνηση µεταπτυχιακού;   

Β. τη συµµετοχή σε ατοµική –οµαδική θεραπεία;   

Γ. τη συµµετοχή σε ενέργειες εποπτείας; 

∆. τη συµµετοχή σε σεµινάριο ή workshop;  

∆. Ποια σηµασία αποδίδουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι στην επιµόρφωση; 
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Λίγες µελέτες έχουν γίνει σχετικά µε τη λειτουργία των Σχολείων 

∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε). Η πλειονότητα των σχετικών ερευνών 

εστιάζουν στους εκπαιδευόµενους των σχολείων, στα κίνητρά τους, στα 

χαρακτηριστικά τους ή στο επίπεδο της αυτοεκτίµησής τους. Μετά από 

επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε 

καµία µελέτη σχετικά µε το έργο των Συµβούλων Ψυχολόγων στα Σ∆Ε. Η 

ανυπαρξία σχετικών µελετών είναι αναµενόµενη, καθώς ο θεσµός είναι 

σχετικά νέος –  οι πρώτοι σύµβουλοι ψυχολόγοι προσλήφθηκαν στα 

σχολεία δεύτερης ευκαιρίας το 2005. Ωστόσο ο καινοτοµικός 

χαρακτήρας του θεσµού, το γεγονός ότι σχολικοί ψυχολόγοι δεν 

απασχολούνται σε κανένα σχολείο της επικράτειας – µε εξαίρεση τις 

δοµές ειδικής εκπαίδευσης - θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο 

ερευνητικού ενδιαφέροντος, κάτι που δε συµβαίνει στην 

πραγµατικότητα.   

 

Το ενδιαφέρον µου για το θεσµό του Συµβούλου Ψυχολόγου στα Σ∆Ε 

προέκυψε από την εργασία µου ως Συµβούλου Ψυχολόγου στο Σ∆Ε 

Φλώρινας και στη συνέχεια στο Σ∆Ε Καστοριάς για το χρονικό διάστηµα 

από το 2004 ως το 2008. Κατά το διάστηµα αυτό είχα την ευκαιρία να 

έρθω σε επαφή τόσο µε τις προκλήσεις του επαγγέλµατος όσο και µε τις 

δυσκολίες του. Μία από τις δυσκολίες ήταν η διαπίστωση ότι οι γνώσεις 

και οι δεξιότητες µου ήταν αναγκαίο να αναβαθµιστούν, προκειµένου να 

χειρίζοµαι µε επιτυχία τα περιστατικά στην εργασία µου. Μέσα από τη 

συµµετοχή µου σε µία άτυπη οµάδα ενηµέρωσης, επαγγελµατικής 

υποστήριξης και ανταλλαγής εµπειριών, στην οποία συµµετείχα µαζί µε 

άλλους σύµβουλους ψυχολόγους των Σχολείων δεύτερης Ευκαιρίας της 

Βόρειας Ελλάδας, διαπίστωσα ότι παρόµοιες δυσκολίες αντιµετώπιζαν 

και άλλοι συνάδελφοί µου. Συµµετείχα σε όλες τις επιµορφωτικές 

δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν από το Ι∆ΕΚΕ και είχαν ως 

σκοπό την υποστήριξη του έργου του ψυχολόγου στα σχολεία. Ένας από 

τους έµµεσους όχι τόσο εµφανείς στόχους αυτής της εργασίας είναι να 

αξιολογηθούν οι παραπάνω επιµορφωτικές ενέργειες. 
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Οι στόχοι της εργασίας αυτής, κυρίως του ερευνητικού µέρους είναι να 

προσφέρει καινούριες γνώσεις και πληροφορίες, οι οποίες µπορούν να  

αξιοποιηθούν από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία του 

θεσµού του συµβούλου ψυχολόγου. 
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2: Εννοιολογική αποσαφήνιση των βασικών όρων  

 

2.1 Ο όρος «ανάγκη»   

Η έννοια «ανάγκη» παίρνει διαφορετικό περιεχόµενο ανάλογα µε το 

πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Έτσι οι ψυχολόγοι µιλούν για ατοµικές 

ανάγκες, οι κοινωνιολόγοι για τις ανάγκες οµάδων ή επαγγελµατικών 

θεσµών, οι οικονοµολόγοι για ανάγκες που σχετίζονται µε την 

οικονοµική δραστηριότητα. 

 

Σύµφωνα µε τη ψυχολογική προσέγγιση και έναν από τους πρώτους 

ψυχολόγους που διερεύνησαν το θέµα των αναγκών, τον Maslow (1968), 

οι ανάγκες του ανθρώπου δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα ή σηµασία. 

∆ιακρίνονται σε ανάγκες πρώτου επιπέδου και ανώτερων επιπέδων. Οι 

πρώτες σχετίζονται µε την επιβίωση του ανθρώπου, ενώ αυτές των 

ανώτερων επιπέδων οδηγούν στην αυτοεκπλήρωση. Η θεωρία του Maslow 

γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή αν φανταστούµε τις ανάγκες τοποθετηµένες 

στα επίπεδα µιας νοητής πυραµίδας. Στη βάση της πυραµίδας 

εντοπίζονται οι βασικές ανάγκες του ανθρώπου για επιβίωση. Στo αµέσως 

επόµενο επίπεδο τοποθετείται η ανάγκη για ασφάλεια-  αµέσως µετά  η 

ανάγκη για αγάπη και συντροφιά, ενώ στην κορυφή της πυραµίδας 

εντοπίζεται η ανάγκη για αυτοεκπλήρωση και αυτοπραγµάτωση. 

Σύµφωνα µε τον Maslow η πορεία του ατόµου προς την αυτοεκπλήρωση 

είναι γραµµική. Το άτοµο ικανοποιεί αρχικά τις βασικές του ανάγκες, 

την ανάγκη για ασφάλεια, την ανάγκη για αγάπη και συντροφικότητα και 

τέλος την ανάγκη για αυτοεκπλήρωση. Η ανάγκη για µάθηση σύµφωνα 

µε τον Maslow εντοπίζεται στην κορυφή της πυραµίδας (Child, 1977 

στον Jarvis, 1995).   

 

Σύµφωνα µε την ψυχοκοινωνιολογική κατεύθυνση η ανάγκη εµφανίζεται 

όταν διαπιστώνεται έλλειψη ενός κοινωνικού προτύπου. Το πρότυπο είναι 

κοινωνικό και ιστορικό δηµιούργηµα και άρα η ανάγκη παίρνει το 

περιέχοµένο της από δεδοµένες κοινωνικές και ιστορικές στιγµές. 
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Η πολιτιστική προσέγγιση τονίζει τη σηµασία των πολιτισµικών αγαθών, 

των εθίµων, των ηθών των παραδόσεων των εθιµοτυπικών διαδικασιών 

στη διαµόρφωση των αναγκών. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή η 

ανάγκη περισσότερο από ατοµική είναι κοινωνική και σχετίζεται µε την 

παρακαταθήκη παραδόσεων και αξιών της κοινωνίας. 

 

Η οικονοµική προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι νόµοι της αγοράς και της 

οικονοµίας ορίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Ένας σηµαντικός 

παράγοντας που διαµορφώνει τις ανάγκες είναι ο νόµος της προσφοράς 

και της ζήτησης σύµφωνα µε τον οποίο ορίζονται όχι µόνο τα προϊόντα 

που θα κινηθούν στην αγορά αλλά και οι ειδικότητες, οι γνώσεις, οι 

ικανότητες που θα έχουν ζήτηση. 

 

Τέλος η δοµολειτουργική προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι ανάγκες 

εµφανίζονται όταν προκύψει κάποια αλλαγή στο σύστηµα δοµών της 

κοινωνίας. Η αλλαγή µπορεί να συµβεί είτε στο εσωτερικό της οµάδας 

όπου ανήκει το άτοµο είτε στην ευρύτερη κοινωνία.   

 

2.2 Η εκπαιδευτική ανάγκη 

Η εκπαιδευτική ανάγκη δηµιουργείται όταν εµφανίζεται κάποια έλλειψη 

σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων1. Σύµφωνα µε τον Rogers η 

ανάγκη για µάθηση καινούριων γνώσεων, δεξιοτήτων ή στάσεων 

προκύπτει όταν συµβαίνουν αλλαγές στη ζωή του ατόµου, στους ρόλους 

που αναλαµβάνει, στις βιοποριστικές ή επαγγελµατικές δραστηριότητες 

του  και στην ανάγκη του για  αυτοεκπλήρωση (Rogers, 1998). 

 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δυνατό να είναι: 

Α. συνειδητές. Γίνονται αντιληπτές κατά την προσαρµογή σε µία νέα 

πραγµατικότητα. 

                                                

1 Γνώση ορίζεται ως η κατάληξη µιας διερευνητικής διαδικασίας που έχει αποτέλεσµα 
την κατανόηση µιας έννοιας (Καραλής, 2005) 
∆εξιότητα είναι η ικανότητα για εκτέλεση µιας εργασίας ή σειράς εργασιών (Χασάπης, 
2000) 
Στάση είναι ένα σύνολο αξιών και αντιλήψεων βαθιά ριζωµένων τις οποίες υιοθετούν τα 
άτοµα - µε βάση αυτό το σύστηµα καθορίζεται η συµπεριφορά τους (Κόκκος, 2003) 



 12 

Β. συνειδητές µη ρητές. Οι ανάγκες που, αν και γνωστές, δεν 

διατυπώνονται. 

Γ. λανθάνουσες. Αυτές των οποίων αγνοούµε την ύπαρξη. (Βεργίδης, 

2003) 

 

2.3 Η ανάλυση αναγκών   

Η διερεύνηση των αναγκών ορίζεται ως µια «διαδικασία συλλογής και 

ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισµό των 

µαθησιακών αναγκών ατόµων, οµάδων..» (Kαψάλης & Παπασταµάτης, 

2000:29) και «αποτελεί πάντα το πρώτο βήµα στο σχεδιασµό 

προγραµµάτων της εκπαίδευσης ενηλίκων» (Καψάλης & Παπασταµάτης, 

2000:33) (Παπασταµάτης κ.α., 2010).  

 

Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει µε τυπικό τρόπο δηλαδή µε τη χρήση 

ερωτηµατολογίων ή συνεντεύξεων, ή µε άτυπο τρόπο όπως είναι µία 

άτυπη, ηµιδοµηµένη συνέντευξη ή υποβολή ερωτήσεων στον πληθυσµό 

στόχο. 

 

2.4 Η ανάλυση αναγκών και ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων 

 

Από τον ορισµό της ανάλυσης αναγκών διαφάνηκε ότι η ανάλυση 

αναγκών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στο σχεδιασµό 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ενήλικες. 

Ο σχεδιασµός ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: 

Α. Περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης. Στο στάδιο αυτά 

περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

1. Προσδιορισµός του προβλήµατος. Το πρόβληµα πρέπει 

να περιγραφεί µε σαφήνεια, γιατί έτσι θα καθοριστεί και η 

κατάλληλη εκπαιδευτική παρέµβαση. Συχνά είναι 

απαραίτητο να απαντηθεί αν η συµµετοχή σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα συνιστά τη λύση στο πρόβληµα. 
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2. Ορισµός του πλαισίου αναφοράς. Το πλαίσιο αναφοράς 

αφορά στο πεδίο δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικό, 

επαγγελµατικό, κοινωνικό) όπου ανήκει ο πληθυσµός. Για 

παράδειγµα το πλαίσιο αναφοράς ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος που απευθύνεται στους εργαζόµενους µίας 

επιχείρησης είναι η επιχείρηση. 

3. Συλλογή σηµαντικών δεδοµένων για τον πληθυσµό στόχο  

(όπως δηµογραφικά στοιχεία, εκπαίδευση, προηγούµενη 

εµπειρία). Τα στοιχεία αυτά καθορίζουν το πλαίσιο 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

4. Ορισµός και διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών. Ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 

επιθυµίες και µαθησιακές ανάγκες του πληθυσµού στον 

οποίο απευθύνεται. Όταν συµβαίνει αυτό διασφαλίζεται η 

ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευοµένων και 

αποφεύγονται τα φαινόµενα µειωµένης παρακολούθησης 

του προγράµµατος ή της αποχώρησης από αυτό. 

 

Β. Ορισµός του σκοπού του εκπαιδευτικού προγράµµατος και των 

επιµέρους στόχων του. Στο στάδιο αυτό απαντάµε στο γιατί πρέπει να 

αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί ένα πρόγραµµα κατάρτισης. Ο 

προσδιορισµός των στόχων αναφέρεται στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα 

που επιδιώκουµε από τη διδασκαλία κάθε ενότητας. «Η σαφής 

διατύπωση των διδακτικών στόχων αποτελεί θεµέλιο λίθο της 

αποτελεσµατικότητας κάθε θεµατικής ενότητας για τον εξής απλό λόγο: 

αν δεν γνωρίζει ο εκπαιδευτής αλλά και οι εκπαιδευόµενοι εκ των 

προτέρων και µε σαφήνεια τι θέλουν να έχουν πετύχει µετά την 

ολοκλήρωση µιας διδακτικής ενότητας οι πιθανότητες εσφαλµένων 

επιλογών κατά τη διδασκαλία είναι µεγάλες» (Γιαννακοπούλου, 1998, 

σ.6).  

Γ. Επιλογή του περιεχοµένου και δόµηση αυτού. Το βήµα αυτό 

περιλαµβάνει την επιλογή του περιεχοµένου την κατανοµή του σε 
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επιµέρους θέµατα και την χρονική κατανοµή των θεµάτων της 

διδακτικής ενότητας.  

∆. Επιλογή εκπαιδευτικών και διδακτικών µεθόδων και µέσων. Η 

επιλογή αυτή καθορίζεται τόσο από τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευοµένων όσο και από τους διδακτικούς στόχους. Άλλοι 

παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή αυτή είναι ο διαθέσιµος 

διδακτικός χρόνος, οι δυνατότητες εφαρµογής κάθε τεχνικής, η 

εξοικείωση των εκπαιδευτών µε τις τεχνικές. 

Ε. Προσδιορισµός προϋποθέσεων υλοποίησης του προγράµµατος. 

Στο στάδιο αυτό πρέπει να λάβουµε υπόψη:  

• το διαθέσιµο προϋπολογισµό  

• τον χώρο 

• τον εξοπλισµό 

• το χρόνο  

• τη διοικητική υποστήριξη  

• την επιλογή των εκπαιδευτών. (Γιαννακοπούλου, 1998)  

Ζ. Αξιολόγηση. Στο στάδιο αυτό απαιτείται να έχουµε αποφασίσει τους 

τρόπους αξιολόγησης (τις µεθόδους και τις τεχνικές), τη χρονική στιγµή 

που θα γίνει η αξιολόγηση, τα διαθέσιµα µέσα, ποιοι θα είναι 

αξιολογητές, τι θα αξιολογήσουν µε ποια κριτήρια και πως θα 

αξιοποιήσουµε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, τι θα πρέπει να 

περιέχουν οι ενδιάµεσες εκθέσεις όπως και η τελική έκθεση 

αξιολόγησης. (Βεργίδης & Καραλής, 1999) 

 

Από την παραπάνω σχηµατική διάταξη καταλαβαίνουµε ότι η 

διερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών βρίσκεται στην καρδιά του 

σχεδιασµού των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Συνιστά αναγκαία και 

απαραίτητη συνθήκη, χωρίς την οποία δεν µπορεί να υπάρξει 

αποτελεσµατικός εκπαιδευτικός σχεδιασµός.  

 

Μία άλλη παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασµό 

ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ιδιαίτερα στο στάδιο της ανάλυσης 

των αναγκών είναι ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο µαθαίνουν οι 
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ενήλικες. Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός επιµορφωτικών προγραµµάτων 

για ενήλικες πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους, όπως και τον ιδιαίτερο τρόπο µάθησής τους. Η άτυπη (εξ 

αποστάσεως, δια βίου, κλπ) µάθηση, ο ευέλικτος χρόνος ή τόπος 

εκπαίδευσης, η ποικιλία επιµορφωτικών πλαισίων, η αξιοποίηση των 

εµπειριών ζωής στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι όλα τους 

χαρακτηριστικά «ενήλικης µάθησης» και ορισµένοι µόνο από τους 

παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη  κατά την ανάλυση αναγκών 

(ιδιαίτερα κατά την κατασκευή του εργαλείου που διερευνά τις 

επιµορφωτικές ανάγκες των ενηλίκων). Η διερεύνηση επιµορφωτικών 

αναγκών δεν αφορά µόνο στο «τι;» της εκπαίδευσης, αλλά  και στο «που;» 

της εκπαίδευσης ή στο «πως;» της εκπαίδευσης, ερωτήµατα που 

απαντώνται από τις θεωρίες µάθησης ενηλίκων. Υπό το πρίσµα αυτό 

κρίνουµε σκόπιµο και αναγκαίο να αναφερθούµε στις βασικές θεωρίες 

µάθησης των ενηλίκων, γιατί θα δώσουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα 

του θέµατος που διερευνούµε. Συγκεκριµένα θα απαντήσουν σε 

ερωτήµατα όπως: µε ποιους τρόπους µαθαίνουν οι ψυχολόγοι των 

σχολείων; Είναι οι τρόποι αυτοί αποτελεσµατικοί; Σε ποια εκπαιδευτικά 

πλαίσια διενεργείται η µάθηση των ψυχολόγων; 
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3. ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Οι θεωρίες µάθησης ενηλίκων είναι πολλές. Καθεµία προσφέρει µία 

διαφορετική οπτική στη διαδικασία της µάθησης. Επιλέξαµε να 

αναλύσουµε κάποιες από αυτές µε κριτήριο το βαθµό που 

ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ερευνητικού µας 

δείγµατος. 

 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η κυρίαρχη θεωρία µάθησης ήταν 

η συµπεριφορική. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή ο άνθρωπος µαθαίνει 

γιατί κάνει συσχετισµούς όταν παρατηρεί τις αντιδράσεις του σε 

ερεθίσµατα. Η βασική αδυναµία της θεωρίας αυτής είναι ότι αποµόνωσε 

µία πλευρά της µάθησης – την αντίδραση σε ερεθίσµατα και αγνόησε ότι 

οι αντιδράσεις αυτές ενεργοποιούνται από λειτουργίες όπως η 

εκλογίκευση, η κατανόηση, η σκέψη κλπ. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1950 αναπτύσσεται η γνωστική ψυχολογία που έρχεται να καλύψει τα 

κενά του συµπεριφορισµού. Ρίχνει άπλετο φως στις γνωστικές 

διαδικασίες που ενεργοποιούνται όταν µαθαίνουµε. Ανακαλύπτει ότι το 

άτοµο δε δέχεται παθητικά τη γνώση- αντίθετα την επεξεργάζεται 

ενεργητικά. Υποστηρίζει ότι η µάθηση προκύπτει καθώς οργανώνουµε, 

αποµνηµονεύουµε και δηµιουργούµε συσχετισµούς µεταξύ των 

πληροφοριών, καθώς συσχετίζουµε τις παλιές µε τις νέες πληροφορίες 

και καθώς δηµιουργούµε γνωστικά µοντέλα (ή τρόπους σκέψης) και 

σενάρια.  

  

Πολλοί συγγραφείς και ερευνητές της µάθησης των ενηλίκων 

αποπειράθηκαν να διατυπώσουν µία θεωρία µάθησης αποκλειστικά για 

τους ενήλικες. Υποστήριξαν ότι η µάθηση που συµβαίνει στην 

ενηλικιότητα είναι κάποιου άλλου είδους και διαφέρει από τη µάθηση 

που συµβαίνει σε άλλα ηλικιακά στάδια. Κατά τον Brookfield 

(Brookfield, 1995) «η προσπάθεια να κατασκευάσει κανείς µια θεωρία 

της εκπαίδευσης ενηλίκων – η οποία θα διαχωρίζεται πλήρως από τη 

µάθηση που συµβαίνει σε άλλα στάδια στη διάρκεια ζωής - είναι ένα 
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σοβαρό λάθος». Για τον συγγραφέα αυτό η µάθηση δεν εξαρτάται µόνο 

από τη χρονολογική ηλικία του ατόµου. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες 

παρεµβάλλονται και επηρεάζουν τον τρόπο που µαθαίνουµε είτε ως 

ενήλικες είτε ως παιδιά.  Παράγοντες όπως ο πολιτισµός, η εθνικότητα, η 

προσωπικότητα και η πολιτική συνείδηση εξηγούν καλύτερα πως 

πραγµατοποιείται η µάθηση - πολύ καλύτερα από τη µεταβλητή της 

χρονολογικής ηλικίας (Brookfield, 1995). 

 

Θα εξετάσουµε τρεις θεωρίες µάθησης οι οποίες ανήκουν σε τρία 

ευρύτερα θεωρητικά ρεύµατα. Χρονολογικά ανήκουν και οι τρεις στις 

νεότερες θεωρίες της µάθησης – δηλαδή σε αυτές που διατυπώθηκαν 

µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Καταρχήν θα συζητήσουµε τη θεωρία του 

Mezirow  για την µετασχηµατίζουσα µάθηση. Η θεωρία αυτή ανήκει στο 

ρεύµα των θεωρητικών του κριτικού αναστοχασµού. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούµε µε µία θεωρία που προέρχεται από το θεωρητικό ρεύµα 

της εµπειρικής µάθησης: τη θεωρία των κοινοτήτων πρακτικής του 

Wenger- και τέλος θα αναφερθούµε στη θεωρία του κονστρουκτιβισµού. 

 

3.1 Κριτικός Αναστοχασµός (Critical Reflection)  

Ο κριτικός αναστοχασµός είναι  «η θεωρία της δεκαετίας» -ιδιαίτερα για 

εκείνους τους θεωρητικούς που πιστεύουν στην ύπαρξη µιας θεωρίας 

ακραιφνώς «ενήλικης». Υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η 

θεωρία αυτή απευθύνεται σε ενήλικες. Οι έννοιες ενσωµατωµένη λογική 

(embedded logic), διαλεκτική νόηση (dialectical thinking), νοηµοσύνη 

εργασίας (working intelligence), αναστοχαστική κρίση (reflective 

judgment), µετα- συλλογισµός (post-formal reasoning) και επιστηµική 

γνώση (epistemic cognition)- είναι όροι που περιγράφουν «ενήλικους» 

τρόπους σκέψης (Brookfield, 1987, 1991 στο Brookfield 1995).  

 

Η θεωρία του κριτικού αναστοχασµού υποστηρίζει ότι στην προσπάθειά 

τους να αντιληφθούν και να ερµηνεύσουν τον κόσµο οι ενήλικες 

χρησιµοποιούν πλαίσια αναφοράς. Ένα πλαίσιο αναφοράς περιέχει τα 

συναισθήµατα, τις σκέψεις, τις νόρµες, τους κανόνες, και τις αξίες του 
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ενήλικα. Πρόκειται για τα στοιχεία που τον βοηθούν να πλοηγηθεί µε 

επιτυχία σε καταστάσεις και γεγονότα της πραγµατικότητας. Πρόκειται 

για έναν νοητό χάρτη, έναν οδηγό ο οποίος αποµονώνει όµοια στοιχεία 

ανάµεσα στις καταστάσεις και στη συνέχεια δηµιουργεί σύνολα 

εµπειριών που έχουν κοινά στοιχεία.  Κάθε φορά που το άτοµο συναντά 

µία νέα κατάσταση την αξιολογεί βάσει των συνόλων που έχει ήδη 

δηµιουργήσει και την τοποθετεί στο σωστό σύνολο. Τα πλαίσια αναφοράς 

διαµορφώνονται µε απολύτως προσωπικά κριτήρια.  Συχνά είναι τα 

πλαίσια που εσωτερικεύσαµε ως παιδιά, τα πλαίσια που µας µετέφεραν 

οι γονείς µας. (Mezirow 1978,1991b στο Ahteenmaki-Pelkonen, 2002).  

 

∆εν αµφισβητούµε την αξία αυτών των ερµηνευτικών οδηγών όσο µας 

εξυπηρετούν και ερµηνεύουν µε επιτυχία τις εµπειρίες µας. Όσο οι 

καταστάσεις που βιώνουµε έχουν οµοιότητες µεταξύ τους τα ερµηνευτικά 

µας πλαίσια δεν δυσκολεύονται να τις αναγνωρίσουν και να τις 

κατηγοριοποιήσουν. Ωστόσο αν αντιµετωπίσουµε καταστάσεις πολύ 

διαφορετικές από αυτές που αντιµετωπίζαµε ως σήµερα τότε το υπάρχον 

πλαίσιο ερµηνείας παύει να είναι χρήσιµο. Η αντιµετώπιση µίας 

προσωπικής κρίσης είναι ένα παράδειγµα επαναδιαπραγµάτευσης του 

ερµηνευτικού πλαισίου που έχουµε διαθέσιµο. Η απώλεια ενός 

αγαπηµένου προσώπου απαιτεί να αναπτύξουµε τρόπους άµυνας και 

χειρισµού του τραυµατικού γεγονότος που οι περισσότεροι από εµάς δεν 

έχουµε διαθέσιµους από πριν (Ahteenmaki-Pelkonen, 2002). Ακριβώς 

αυτό είναι το κοµβικό σηµείο της µάθησης Η ανάπτυξη νέων γνωστικών 

πλαισίων, νέων τρόπων ερµηνείας της πραγµατικότητας και νέων 

χειρισµών σηµατοδοτεί τη µάθηση. Μάθηση είναι να δηµιουργούµε 

καινούριους συλλογισµούς µέσα από τούς παλιούς, να ερµηνεύουµε τις 

εµπειρίες µας µε νέους τρόπους, να αντιλαµβανόµαστε µε διαφορετικό 

τρόπο τις κοινωνικές σχέσεις ή τους κοινωνικούς ρόλους. Με λίγα λόγια 

µάθηση είναι να προσαρµοζόµαστε στις διαρκώς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες του κοινωνικού µας περιβάλλοντος. Για να το πετύχουµε 

πρέπει να µεταβάλλουµε την οπτική µας. Να µετασχηµατίσουµε την 

οπτική µας -  εξου και ο όρος µετασχηµατίζουσα µάθηση.  
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Ο Μεζιρόου δέχτηκε κριτική για διάφορους λόγους. Κατά πρώτο γιατί οι 

έρευνες τους έγιναν µε γυναίκες σπουδάστριες µέσης ηλικίας και δεν 

είναι άρα αντιπροσωπευτικές όλου του πληθυσµού (Ahteenmaki-

Pelkonen, 2002). Κατά δεύτερο γιατί  επικεντρώνεται έντονα στη µελέτη 

του εαυτού και στις εσωτερικές αλλαγές και κατ αυτόν τον τρόπο 

παραγνωρίζει πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία (Νewman 1994 in Ahteenmaki-Pelkonen, 

2002). Κατά τρίτο  πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο οι γνωστικές 

διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα κατά τον κριτικό αναστοχασµό . Τέλος 

παραβλέπει ότι λίγοι ενήλικοι έχουν τα προαπαιτούµενα για να 

ολοκληρώσουν τον αντιληπτικό µετασχηµατισµό (Merriam, 2004 στο 

Κόκκος,). 

 

Σίγουρα η θεωρία του Mezirow ανταποκρίνεται στον τρόπο που 

µαθαίνουν οι σύµβουλοι ψυχολόγοι των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. 

Οι ψυχολόγοι µαθαίνουν επαναπροσδιορίζοντας διαρκώς τη γνώση. Η 

γνώση δεν είναι τελική, είναι προϊόν αµφισβήτησης και διαρκούς 

διαπραγµάτευσης.   

 

3.2 Κοινότητες Πρακτικής 

Η θεωρητική προσέγγιση των Κοινοτήτων της πρακτικής ενσωµατώνει  

θεωρίες ταυτότητας, θεωρίες της πρακτικής, θεωρίες της κοινωνικής 

δοµής και της κοινωνικής µάθησης (Wenger, 1998). 

 

Βασική αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι η συµµετοχή µας στα 

κοινωνικά δρώµενα (social practice) µέσα από τη σύσταση άτυπων 

οµάδων πρακτικής είναι ο κυριότερος τρόπος µε τον οποίο µαθαίνουµε. 

Οι Ettienne Wenger και η Jean Lave εµπνεύστηκαν τη θεωρία τους 

µέσα από τις εκτενείς παρατηρήσεις τους σε οµάδες µαθητευοµένων 

επαγγελµατικών: κρεοπωλών, στρατιωτικών, εξαρτηµένων ατόµων κ.α. 

Εστίασαν την προσοχή τους στην µαθητεία και διαπίστωσαν ότι δεν 

επρόκειτο για γραµµική σχέση µάθησης. Η σχέση µαθητευόµενου – 
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µέντορα εµπεριείχε πολλά περισσότερα στοιχεία – πέραν της καθεαυτής 

µεταφοράς της γνώσης -  όπως είναι η µύηση σε ένα σύνολο κοινωνικών 

σχέσεων, η µεταφορά τρόπων επικοινωνίας,  κοινών στόχων κλπ.  

 

Οι εµπνευστές της θεωρίας κάνουν στο έργο τους συστηµατική αναφορά 

στις έννοιες καθηµερινή πρακτική, ιδιότητα ενεργού µέλους οµάδας, 

συνειδητοποίηση οµάδας, συλλογική µάθηση, κοινά νοήµατα, έννοιες, 

σηµασίες και  κοινή ταυτότητα – προκειµένου να υπογραµµίσουν ότι η 

µάθηση είναι διαδικασία κοινωνική – προκύπτει µέσα από την 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων.  

 

Μια κοινότητα της πρακτικής δεν είναι απλά µια κοινότητα που 

δηµιουργείται από άτοµα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα— όπως είναι οι 

κινηµατογραφόφιλοι. Τα µέλη µιας κοινότητας πρακτικής είναι 

επαγγελµατίες. Αναπτύσσουν τρόπους επικοινωνίας όπως, διαδικασίες, 

λεξιλόγιο, σύµβολα, έγγραφα για να επιδιώξουν τους στόχους τους. Τα 

µέλη µιας κοινότητας συνδέονται µεταξύ τους µέσα από τις κοινές τους 

δραστηριότητες- από τη συµµετοχή στις συζητήσεις την ώρα του 

µεσηµεριανού γεύµατος ή τη συνεργασία τους κατά την επίλυση 

δύσκολων προβληµάτων- αλλά και από όλα όσα µαθαίνουν στη διάρκεια 

αυτών των δραστηριοτήτων. Ορισµένα παραδείγµατα κοινοτήτων 

πρακτικής είναι µία πρωτόγονη φυλή που µαθαίνει πώς να επιβιώνει, 

µία οµάδα µουσικών που αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης και µία 

οµάδα χειρουργών που αναζητούν νέους τρόπους χειρουργικής  

(Wenger, 1998). 

 

Οι κοινότητες πρακτικής διευκολύνουν τη διάχυση της γνώσης σε έναν 

εργασιακό χώρο µε τους ακόλουθους τρόπους:  

 

Α. Αποτελούν αξιόπιστα δίκτυα διακίνησης χρήσιµων και 

σηµαντικών πληροφοριών. Τα µέλη των οµάδων συζητούν, εργάζονται 

µαζί πάνω σε προβλήµατα, επεξεργάζονται νέες ιδέες, παρακολουθούν 

τις εξελίξεις. Κατά τον τρόπο αυτό  είναι σε θέση, καλύτερα από 
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οποιονδήποτε άλλο να αξιολογούν σωστά και να διακινούν τις 

σηµαντικότερες πληροφορίες, αυτές δηλαδή που θα βοηθήσουν την 

επιχείρηση ή τον οργανισµό να εξελιχθεί και που αυξάνουν την 

ανταγωνιστικότητά του. Οι κοινότητες πρακτικής διακινούν µε 

υποδειγµατικό τρόπο σηµαντικές πληροφορίες, όπως είναι οι καλές 

πρακτικές της επιχείρησης, ή οι δεξιότητες που πρέπει να έχει ο 

υπάλληλος για να εκτελέσει σωστά την εργασία του.  

 

Β. συµβάλλουν στην οικοδόµηση ταυτότητας. Η συσπείρωση γύρω 

από µία δραστηριότητα και η συµµετοχή σε ένα κοινό εγχείρηµα 

συµβάλλει στην απόκτηση κοινής ταυτότητας. Ακόµα και η µη 

συµµετοχή στην κοινότητα είναι παράγοντας που διαµορφώνει την 

ταυτότητα. Ταυτότητα είναι τόσο η ενσωµάτωση όσο και η απόρριψη 

στοιχείων της κοινότητας. Η κοινή ταυτότητα είναι µια σηµαντική πτυχή 

µάθησης σε οργανισµούς. Είναι σηµαντική επειδή βοηθά να 

ταξινοµήσουµε πληροφορίες, να εστιάσουµε την προσοχή µας, να 

βάλουµε στόχους. Παραδείγµατα  στοιχείων που αποδεικνύουν την κοινή 

ταυτότητα είναι η επαγγελµατική γλώσσα, η κοινή ενδυµασία, οι κοινές 

στάσεις και συµπεριφορές.  

 

Γ.  ∆ιατηρούν τη γνώση ζωντανή κάτι που δεν µπορεί να πετύχει  µια 

βάση δεδοµένων ή ένα εγχειρίδιο. Οι Κοινότητες της πρακτικής 

συντηρούν τις σιωπηρές πτυχές της γνώσης. Για αυτόν τον λόγο, 

αξιοποιούνται κατά την εισαγωγή των νεοεισερχόµενων στην επιχείρηση 

(Wenger, 1998). 

 

Οι κοινότητες πρακτικής εργάζονται πιο αποτελεσµατικά όταν: 

Α. Νοµιµοποιείται η υπόστασή τους 

Όταν δηλαδή αναγνωρίζεται η εργασία τους, όταν παραχωρείται στα µέλη 

χρόνος ώστε να συµµετέχουν στις δραστηριότητες τους και όταν 

εργάζονται σε περιβάλλον στο οποίο µπορούν να αναπτυχθούν. 

Β. Αξιοποιούν προϋπάρχουσες πρακτικές 



 22 

H γνώση που οι επιχειρήσεις χρειάζονται είναι συνήθως ήδη υπάρχουσα 

σε κάποια µορφή µέσα στην επιχείρηση. 

  

Γ. Καθορίζεται µε ακρίβεια ο τρόπος οργάνωσής τους 

Πολλά στοιχεία οργάνωσης της εργασίας µπορούν να ενθαρρύνουν ή να 

εµποδίσουν τις κοινότητες πρακτικής, συµπεριλαµβανοµένου της 

διοίκησης, των συστηµάτων ανταµοιβής, των εργασιακών πρακτικών, της 

επαγγελµατικής κουλτούρας, και των πολιτικών της επιχείρησης. Αυτοί 

οι παράγοντες µπορούν να διευκολύνουν ή να εµποδίσουν το έργο της 

κοινότητας.    

∆. Τους παρέχεται υποστήριξη 

Οι Κοινότητες πρακτικής είναι συνήθως αυτάρκεις, αλλά µπορούν να 

ωφεληθούν και να βελτιώσουν την εργασία τους µε τη βοήθεια 

εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι εµπειρογνώµονες, οι τεχνικές 

εγκαταστάσεις και η τεχνολογία.   

 

Η οµάδα των συµβούλων ψυχολόγων των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας 

συνιστά µια άτυπη κοινότητα πρακτικής. Η οµάδα των συµβούλων έχει 

όλα τα χαρακτηριστικά των κοινοτήτων πρακτικής όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Καταρχήν έχει νοµιµοποιηµένη υπόσταση, µια που όλοι οι 

σύµβουλοι ψυχολόγοι εργάζονται υπό την εποπτεία του ίδιου φορέα. 

Αξιοποιεί προϋπάρχουσες πρακτικές οι οποίες διαµορφώθηκαν και 

αποκρυσταλλώθηκαν µέσα στην πάροδο των ετών. Αυτές οι 

επαγγελµατικές πρακτικές είναι στη διάθεση των νεοεισερχόµενων στα 

σχολεία συµβούλων. Πρόκειται για µία οµάδα η οποία εργάζεται µε 

καθορισµένο τρόπο - ο οποίος ορίζεται από τον εποπτεύοντα οργανισµό. 

Τέλος στην οµάδα προσφέρεται υποστήριξη και βοήθεια όταν 

αντιµετωπίζει µία κατάσταση στην οποία δεν µπορεί  να ανταπεξέλθει. 

Εκτός των παραπάνω τα µέλη της οµάδας έχουν κοινούς στόχους και 

επιδιώξεις, που είναι η καλύτερη δυνατή επιτέλεση του ψυχολογικού 

τους έργου. Μοιράζονται επίσης κοινούς κώδικες επικοινωνίας και κοινά 

σύµβολα – η «γλώσσα των ψυχολόγων», η οποία είναι δυνατό να 

περιλαµβάνει κωδικοποιήσεις και συµβολισµούς όχι απόλυτα 
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κατανοητούς από όσους δεν ανήκουν στην οµάδα. Έχουν κοινή 

επαγγελµατική ταυτότητα, ιδιότητα και κοινή επαγγελµατική ζωή.  

 

Η διάχυση της γνώσης µέσα στη κοινότητα πρακτικής των συµβούλων 

ψυχολόγων των Σδε είναι συνεχόµενη. Τα µέλη της οµάδας µαθαίνουν 

όχι µόνο µέσα από την επιτέλεση του ρόλου τους, αλλά κυρίως µέσα από 

την επαφή τους µε τα άλλα µέλη της οµάδας. Οι σχέσεις µε τα µέλη της 

οµάδας είναι κοµβικής σηµασίας στη µάθηση των ψυχολόγων. Η 

συζήτηση, η ανταλλαγή εµπειριών, η αλληλοπληροφόρηση και 

αλληλοϋποστήριξη είναι πλούσιες πηγές γνώσεων.  

 

Αν και τα µέλη της οµάδας δεν εργάζονται στον ίδιο χώρο και δεν 

συναντώνται σε τακτική βάση χαρακτηρίζονται από έντονους συνεκτικούς 

δεσµούς. Έρχονται σε επικοινωνία όταν αντιµετωπίζουν κάποια δυσκολία 

στη δουλειά τους ή για να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η άτυπη οµάδα αλληλοβοήθειας και 

αλληλοεποπτείας που συστήθηκε όταν κάποιοι σύµβουλοι ψυχολόγοι 

ένιωσαν την ανάγκη να υποστηριχθούν στον έργο τους. Η ιδέα για τη 

σύσταση της οµάδας αυτής ανήκε σε µία σύµβουλο ψυχολόγο από 

κάποιο Σ∆Ε της Βόρειας Ελλάδας. Την ιδέα ακολούθησαν περίπου πέντε 

ακόµη ψυχολόγοι από διαφορετικά σχολεία της βόρειας Ελλάδας 

(Σέρρες, Καστοριά, Φλώρινα, Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά). Οι σύµβουλοι 

συναντιόνταν µία µε δύο φορές τον µήνα στη Θεσσαλονίκη προκειµένου 

να συζητήσουν και να συναποφασίσουν θέµατα της εργασίας τους.  

 

Οι οµάδες αυτές συνέστησαν ενεργούς πυρήνες παραγωγής νέας γνώσης 

και ενίσχυσαν την επαγγελµατική ταυτότητα των συµβούλων. Παρείχαν 

ηθική ενίσχυση στους ψυχολόγους, έλυσαν απορίες τους για θέµατα της 

δουλειάς και ενίσχυσαν την αίσθηση του ανήκειν. Η παρουσία των µελών 

στις συναντήσεις της οµάδας ήταν ανελλιπής. Η επιτυχία της λειτουργίας 

των οµάδων αυτών αποδίδεται στα εξής στοιχεία. Καταρχήν ο εθελοντικός 

χαρακτήρας αυτού του τύπου εκπαίδευσης ήταν σηµαντικό κίνητρο 

συµµετοχής στην οµάδα. Άλλο στοιχείο που λειτούργησε θετικά ήταν ότι 
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οι ψυχολόγοι όριζαν οι ίδιοι την ατζέντα της συζήτησης και άρα το 

αντικείµενο της µάθησής τους. Τέλος ο έντονα συµµετοχικός και 

βιωµατικός χαρακτήρας των οµάδων αυτών λειτούργησε ως κλειδί για την 

επιτυχία τους. Ένα τελευταίο στοιχείο επιτυχίας ήταν η αυτόνοµη 

λειτουργία της οµάδας και ο εποπτικός της ρόλος.  

 

3.3 Κονστρουκτιβισµός 

Πρόκειται για µία επιστηµολογική θεωρία η οποία υποστηρίζει ότι η 

γνώση αποτελεί προσωπική υπόθεση και προσωπική δηµιουργία του 

καθενός από εµάς. Η γνώση επινοείται (δεν ανακαλύπτεται), 

κατασκευάζεται από το υποκείµενο και άρα δεν είναι ποτέ τελική. Η 

γνώση δεν επιδιώκει την ύστατη ανακάλυψη της αληθινής 

πραγµατικότητας, αλλά την οργάνωση του εµπειρικού κόσµου από το 

υποκείµενο. (Καραβάκου, 2010). Η γνώση γεννιέται και αποκτά 

συγκεκριµένο νόηµα, υφή και περιεχόµενο από το υποκείµενο και τις 

εµπειρίες του. Τόσο η αντικειµενική εµπειρία όσο και οι υποκειµενικές 

εµπειρίες του ατόµου καθορίζουν µαζί µε την προϋπάρχουσα γνώση τη 

δόµηση και απόκτηση γνώσης. Έννοιες όπως κατανοώ, επινοώ αποδίδω 

νόηµα, διαπραγµατεύοµαι έχουν ιδιαίτερη σηµασία και θέση στη θεωρία 

αυτή.  

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία απόκτησης γνώσης είναι 

πολλοί. Καταρχήν οι προσωπικές προϋποθέσεις της µάθησης, η 

προσωπική επιστηµολογία του καθενός. Οι προσωπικές προϋποθέσεις 

της µάθησης αφορούν στον ιδιαίτερο τρόπο που µαθαίνει κανείς, στο 

περιβάλλον µάθησης στο οποίο µαθαίνει αποτελεσµατικότερα, στα 

πράγµατα που προσέχει και αντιλαµβάνεται κατά τη διαδικασία της 

µάθησης, όπως και στην προσωπικότητά του. Άλλοι παράγοντες που 

παρεµβάλλονται στη διαδικασία οικοδόµησης της γνώσης είναι τα 

πολιτικά, κοινωνικά, και πολιτισµικά γεγονότα.  

 

Η θεωρία αυτή αποτελεί υπό µία ευρύτερη έννοια αυτή του εξοπλισµού 

για τη ζωή και το µέλλον (Καραβάκου, 2010). Ωστόσο δέχτηκε κριτική 
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επειδή προβάλλει δυσανάλογα το ρόλο του υποκειµένου στη διαδικασία 

της µάθησης. Συγκεκριµένα δίνει µονοσήµαντη βαρύτητα στο 

υποκείµενο ως παράγοντα µάθησης. Κατά τον τρόπο αυτό αγνοεί άλλους 

σηµαντικούς παράγοντες που είναι το κοινωνικό και σχολικό 

περιβάλλον, οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η µάθηση κλπ 

Επίσης υπερτονίζει την απόκτηση γνώσης µέσα από την εµπειρία-. 

(Mayer, 2004; Kirschner, Sweller and Clark,2006). Οι Mayer 

Kirschner, Sweller και Clark υποστηρίζουν ότι όσον αφορά τη µάθηση 

των νεοεισερχόµενων σε επαγγελµατικούς χώρους τα ερευνητικά 

δεδοµένα που υπάρχουν δεν µπορούν µε ασφάλεια να υποστηρίξουν ότι 

οι αρχάριοι µαθαίνουν κυρίως ενεργοποιώντας την εµπειρία τους. 

Επιπλέον σύµφωνα µε τον Mayer τα ερευνητικά δεδοµένα της τελευταίας 

50ετίας δεν ενισχύουν την τεχνική της κονστρουκτιβιστικής 

«ανακάλυψης» ως διδακτικής µεθόδου. 

 

Ο πρώτος κονστρουκτιβιστής υπήρξε ο Piaget (1896-1980), ο οποίος 

διατύπωσε τη γνωστή θεωρία των «σχηµάτων». Η θεωρία του είχε πλατιά 

αναγνώριση και µεγάλο αντίκτυπο σε πολλές άλλες θεωρίες µάθησης 

αλλά και σε διδακτικές µεθόδους. Το ερώτηµά του για το πώς 

µαθαίνουµε τον οδήγησε στην σκέψη ότι η γνώση: «είτε προέρχεται 

αποκλειστικά από τα αντικείµενα είτε κατασκευάζεται από τα 

υποκείµενα είτε είναι το αποτέλεσµα πολλών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

των δύο» (Piaget 1978). Ο Piaget αναφέρθηκε σε δύο κοµβικές ενέργειες 

στη διαδικασία απόκτησης γνώσης. Καταρχήν στη διαδικασία της 

αφοµοίωσης (assimilation), η οποία περιλαµβάνει την ενσωµάτωση των 

νέων εµπειριών σε από πριν καθορισµένα γνωστικά σχήµατα και από 

πριν γεννηµένες γνωστικές δοµές. Είναι απαραίτητη και χρήσιµη 

διαδικασία όταν το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε νέες γνώσεις και νέες 

εµπειρίες. Κατά τη διαδικασία αυτή το άτοµο µπορεί να παραβλέψει 

ασήµαντες πληροφορίες ή άλλες τις οποίες δεν κατανοεί. Στην 

περίπτωση που το άτοµο  συναντά νέες εµπειρίες και γνώσεις οι οποίες 

δεν µπορούν να «καταχωρηθούν» στις ήδη υπάρχουσες γνωστικές δοµές 

ενεργοποιεί τη λειτουργία µιας άλλης γνωστικής λειτουργίας, της 
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συµµόρφωσης (accommodation), της δηµιουργίας δηλαδή νέων 

γνωστικών σχηµάτων ή µεταβολής των παλαιών προκειµένου να 

ενσωµατώσουν τις νέες γνώσεις.  

 

Η θεωρία αυτή ανταποκρίνεται ολοκληρωµένα στη διαδικασία µάθησης 

των συµβούλων ψυχολόγων των Σ∆Ε. Η απόκτηση της γνώσης κατά την 

πρακτική του ψυχολόγου περιλαµβάνει απαραίτητα το στάδιο της 

οικοδόµησής της. Ο ψυχολόγος ανακαλύπτει γνώσεις που σχετίζονται µε 

το επάγγελµά του µέσα από τη συνάντηση µε τον πελάτη του. Μέσα από 

τη διαλεκτική διαδικασία µαθαίνει τρόπους χειρισµού περιστατικών, 

ανακαλύπτει την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων συναισθηµάτων, αλλά 

και στοιχείων που αφορούν στη µοναδικότητα της ανθρώπινης φύσης και 

εποµένως στη µοναδικότητα του προβλήµατος του καθενός.  

 

Κάθε συνάντηση µε πελάτη είναι νέα πηγή γνώσεων για τον ψυχολόγο. 

Ποτέ µία συνάντηση δεν είναι η ίδια µε την προηγούµενη ακόµη και αν 

ο πελάτης είναι ο ίδιος ή ακόµα και αν η συνάντηση πραγµατεύεται το 

ίδιο θέµα. Κάθε συνάντηση προσφέρει νέες γνώσεις στον ψυχολόγο σε 

όλα τα επίπεδα. Γνώσεις που αφορούν στη δεξιότητά του χειρισµού του 

περιστατικού, γνώσεις που αφορούν συναισθήµατα και πως θα τα 

χειριστεί. Η συµβουλευτική πρακτική είναι αποκλειστικά 

κονστρουκτιβιστική στον τρόπο που λειτουργεί και που εκτυλίσσεται. Η 

οµαδική συµβουλευτική έχοντας σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά της 

ατοµικής συµβουλευτικής είναι και αυτή πηγή νέας γνώσης για τον 

ψυχολόγο.  

 

Ακόµη ο ψυχολόγος των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας µαθαίνει µέσα 

από τη συνεργασία του µε προσωπικό του σχολείου (τους εκπαιδευτικούς 

και το διευθυντή), οι οποίοι προσφέρουν τη δική τους οπτική στα θέµατα 

που τον απασχολούν. 
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4: Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση των Ψυχολόγων  

H συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη ή συνεχιζόµενη επαγγελµατική 

εκπαίδευση είναι δύο όροι συνώνυµοι. Αναφέρονται στις επιµορφωτικές 

ενέργειες µε τις οποίες τα µέλη διαφόρων επαγγελµατικών χώρων 

διατηρούν, βελτιώνουν και διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

και αναπτύσσουν προσωπικές ικανότητες που απαιτούνται στην 

επαγγελµατική τους ζωή.  

 

Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη (ΣΕΑ) ορίζεται ως η συνολική 

δέσµευση που έχει στόχο τη σχεδιασµένη ενίσχυση των δεξιοτήτων της 

επαγγελµατικής ζωής και προώθησης της επαγγελµατικής επάρκειας.  

 

Η ΣΕΑ µπορεί επίσης να οριστεί ως η συνειδητή επικαιροποίηση των 

επαγγελµατικών γνώσεων και η βελτίωση της επαγγελµατικής ικανότητας 

σε όλη την επαγγελµατική ζωή ενός ατόµου. Είναι το κλειδί για την 

βέλτιστη αξιοποίηση των ευκαιριών σταδιοδροµίας, τόσο στο παρόν όσο 

και στο µέλλον (Chartered Institute of Professional Development, 2000 

http://www.cips.org/studyandqualify/continuingprofessionaldevelop

ment/)  

4.1 Σηµασία Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

Η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών και η κατάρτιση 

προγραµµάτων επαγγελµατικής ανάπτυξης για τους σχολικούς 

ψυχολόγους εφαρµόζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια σε 

διεθνές επίπεδο. Όλο και περισσότεροι ψυχολόγοι συµµετέχουν ενεργά 

στο σχεδιασµό και στη διαµόρφωση του περιεχοµένου των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων των οποίων είναι αποδέκτες.   

 

Σύµφωνα µε τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (British Psychological 

Society) ολοένα και περισσότεροι επαγγελµατικοί φορείς υποχρεούνται 

να αποδεικνύουν ότι τα µέλη τους συµµετέχουν συστηµατικά σε 

ενέργειες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής ανάπτυξης προκειµένου να 

διατηρήσουν την επαγγελµατική πρακτική τους σε υψηλό επίπεδο. Κατά 

το 2000, τα µέλη της BPS ψήφισαν η Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική 
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Ανάπτυξη να είναι υποχρεωτική για τα µέλη της Εταιρείας. Οι 

επαγγελµατίες ψυχολόγοι οι οποίοι ήδη κατέχουν υψηλές πιστοποιήσεις 

απαιτείται να συµµετέχουν σε συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση 

(http://www.bps.org.uk/downloadfile.cfm?file_uuid=E638B5B3-1143-

DFD0-7EB0-16241EA51247&ext=pdf). Κάθε επαγγελµατίας ψυχολόγος 

οφείλει να συµµετέχει σε δραστηριότητες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

ανάπτυξης τουλάχιστο σαράντα ώρες το έτος σε οποιαδήποτε περίοδο 

τριών ετών – ο παραπάνω αριθµός δεν πρέπει να µειωθεί κάτω των είκοσι 

ωρών σε ένα από τα ηµερολογιακά έτη. Πέραν των παραπάνω κάθε 

επαγγελµατίας ψυχολόγος πρέπει να παρακολουθεί δραστηριότητες 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στην ειδικότητα του 

συνολικής διάρκειας δέκα ηµερών ανά έτος. 

 

Σε ορισµένες πολιτείες της Αµερικής ο σχολικός ψυχολόγος επιτρέπεται 

να διατηρήσει την άδειά άσκησης επαγγέλµατος µόνο εφόσον 

καταρτίζεται κάθε έτος συγκεκριµένο αριθµό ωρών (Prus, Draper, Curtis 

& Humley, 1995  στο Χατζηχρήστου, 2004, σ.79). Η ολοκλήρωση 

κάποιου προγράµµατος συνεχιζόµενης κατάρτισης  ορισµένης διάρκειας 

είναι επίσης απαίτηση για την ανανέωση της εθνικής άδειας ειδικότητας 

της σχολικής ψυχολογίας (Pryzwansky 1999 στο Χατζηχρήστου, 2004, 

σ.79).  

 

Έχει αποδειχτεί ότι η συνεχιζόµενη εκπαίδευση καθιστά το σχολικό 

ψυχολόγο περισσότερο «επαγγελµατία» (Reschly & Grimes,1991; 

Rosenfield, 1985 in Fowler & Harisson, 2001, p. ). Έχει επίσης µία 

σειρά οφέλη όπως2:  

 

α. βελτιωµένες παρεχόµενες υπηρεσίες  

β. αναβάθµιση των γνώσεων  

γ. βελτίωση της επαγγελµατικής στάσης και συµπεριφοράς   

δ. βελτίωση των δεξιοτήτων και των τεχνικών  

ε. µεγαλύτερη αυτογνωσία  

                                                

2 Fowler and Ηarisson, 2001, Wnek et al, 2008, Jindal-Snape et al 2009 
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στ. µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση  

ζ. δυνατότητα αξιολόγησης από συναδέλφους και  αφορµή για 

προβληµατισµό.  

η .µεγαλύτερη ικανότητα διαπροσωπικής επαφής  

θ. υψηλότερη εργασιακή επίδοση  

ι. υψηλότερες αποδοχές  

κ. περισσότερα εργασιακά προνόµια (άδειες κλπ) (Cervero & 

Rotttet,1984; Houle, 1990 στο F& H, 2001, p.75).   

 

Ανάλογες ωφέλειες προκύπτουν και για το εργασιακό πλαίσιο. Οι φορείς 

οι οποίοι γνωρίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες των εργαζοµένων τους 

αλλά και τις ανάγκες εκπαίδευσής τους: α) επιδιώκουν και υλοποιούν µε 

µεγαλύτερη επιτυχία τους στόχους τους β) αντιµετωπίζουν πιο 

αποτελεσµατικά τα προβλήµατα απόδοσης των εργαζοµένων τους γ) 

ανταποκρίνονται καλύτερα σε αλλαγές στο εργασιακό αλλά και στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον δ) διαθέτουν πιο βελτιωµένες διαδικασίες 

επιλογής αλλά και διατήρησης προσωπικού   

 

Ενδιαφέρον έχουν τα πορίσµατα µίας έρευνας η οποία διερεύνησε τις 

προσωπικές αντιλήψεις συµβουλευτικών ψυχολόγων για τις 

δραστηριότητες προσωπικής εξέλιξης και επιµόρφωσης τους. Νέοι 

συµβουλευτικοί ψυχολόγοι όπως και ασκούµενοι ψυχολόγοι κατέθεσαν 

τι πιστεύουν σχετικά µε το θέµα της υποχρεωτικής συµµετοχής τους σε 

προσωπική θεραπεία και των επιπτώσεων της στην επαγγελµατική τους 

εξέλιξη στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που υλοποιήθηκε. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ψυχολόγοι ήταν υπέρ της υποχρεωτικής 

ατοµικής θεραπείας για τους εξής λόγους: α. ένιωθαν ότι εξελισσόταν ως 

επαγγελµατίες όταν είχαν το ρόλο του πελάτη β. ένιωθαν ότι µπορούσαν 

να κάνουν καλύτερα τη διάκριση µεταξύ καλών και κακών θεραπευτικών 

τεχνικών γ. ένιωθαν ότι θα δεχτούν υποστήριξη σε περιόδους 

προσωπικής δυσκολίας δ. σηµείωσαν προσωπική εξέλιξη η οποία είναι 

απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση της ικανότητας 
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διαχωρισµού των προβληµάτων που είναι προσωπικά ζητήµατα από αυτά 

που είναι ζητήµατα του πελάτη3. 

 

4.3 Είδη συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 

Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και κατάρτιση των ψυχολόγων είναι δυνατό 

να περιλαµβάνει µία ποικιλία επιµορφωτικών δραστηριοτήτων. 

Περιλαµβάνει µαθησιακές εµπειρίες που συµβαίνουν, φυσικά,  στην 

καθηµερινότητα του ψυχολόγου, µέσα από την επαφή του µε τους 

πελάτες του. Άλλες πηγές µάθησης είναι η διατήρηση ηµερολογίου, η 

συστηµατική αντανάκλαση στην καθηµερινή του πρακτική και το 

τακτικό διάβασµα. Όλα τα παραπάνω συνιστούν άτυπες µορφές 

µάθησης. 

 

Πιο δοµηµένες δραστηριότητες µάθησης είναι η ολοκλήρωση κάποιου 

κύκλου σπουδών, όπως είναι ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα, η 

παρακολούθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων, η συµµετοχή σε 

συνέδρια, η επιστηµονική εποπτεία, η επίσκεψη σε χώρους που έχουν 

κάποιο ενδιαφέρον για τον ψυχολόγο, οι δεξιότητες και οι πληροφορίες 

που προέρχονται από συναδέλφους, η προετοιµασία υλικού για 

εκπαίδευση ή δηµοσίευση, η συµµετοχή  σε οµάδες συναδέλφων, η 

σχέση του µε µέντορα, η προσωπική ψυχοθεραπεία, και η έρευνα 

(Liddle, 1996 στο Jindal – Snape et al, 2009, 

http://www.nhscareers.nhs.uk/details).  

 

Οι πιο δοµηµένες δραστηριότητες µάθησης διαφοροποιούνται από αυτές 

που συµβαίνουν πιο ελεύθερα γιατί έχουν συγκεκριµένο στόχο. 

Στοχεύουν να ωφελήσουν άµεσα ή έµµεσα τον ψυχολόγο, την οµάδα 

εργασίας στην οποία συµµετέχει ή τον οργανισµό στον οποίο εργάζεται.  

 

Η έκρηξη της τεχνολογίας τα τελευταία είκοσι χρόνια ενίσχυσε τις 

δυνατότητες συνεχιζόµενης κατάρτισης των ψυχολόγων. Όλο και 

περισσότεροι  ψυχολόγοι ενηµερώνονται από το διαδίκτυο, παρέχουν 

                                                

3 Grimmer &Tribe, 2001 
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υπηρεσίες υποστήριξης και συµβουλευτικής µέσα από το διαδίκτυο ή 

συµµετέχουν σε ηλεκτρονικές πλατφόρµες συζήτησης µε συναδέλφους.  

Η τεχνολογία ενθαρρύνει, διευκολύνει και βελτιστοποιεί την 

αλληλεπίδραση και την αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης. 
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5: Ο θεσµός των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας  

5.1 Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στην Ευρώπη 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας λειτούργησαν για πρώτη φορά µία 

εποχή κατά την οποία το φαινόµενο της σχολικής διαρροής στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ιδιαίτερα έντονο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της Eurostat το ποσοστό των νέων 18-24 χρόνων, οι οποίοι δεν 

αποπεράτωσαν την φοίτηση στο γυµνάσιο κατά το 1998 ήταν 20.5%. Η 

θεσµοθέτηση των σχολείων ήταν η ασπίδα της ΕΕ απέναντι στο 

φαινόµενο της σχολικής διαρροής. Άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην 

ίδρυση των σχολείων ήταν η όλο και πιο έντονη ανάγκη της αγοράς 

εργασίας για εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό σε τοµείς όπως είναι οι 

νέες τεχνολογίες. Εκτός από γνώσεις των νέων τεχνολογιών η αγορά είχε 

ανάγκη από προσωπικό που διέθετε αυτονοµία, ευελιξία, ευκολία 

προσαρµογής σε εργασιακές αλλαγές, ικανότητα επίλυσης σύνθετων 

προβληµάτων. ∆ιαπιστώνεται ότι οι απόφοιτοι των συνηθισµένων 

σχολείων δεν διαθέτουν τις δεξιότητες αυτές. 

 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης µίας δοµής που θα εκπαιδεύει, θα 

επανεκπαιδεύει και θα προετοιµάζει κατάλληλα τους νέους για την 

αγορά εργασίας και την κοινωνία της γνώσης ήταν µεγάλη. Οι διοικήσεις 

των κρατών µελών της ΕΕ σε συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση 

των χωρών ακολουθώντας τη Λευκή Βίβλο προχώρησαν στην ίδρυση των 

Σχολείων.4  

 

Ο θεσµός των σχολείων έγινε δεκτός µε ενθουσιασµό από τα κράτη-µέλη 

της ΕΕ. Πριν ακόµα τεθεί σε εφαρµογή η σχετική διάταξη για την ίδρυσή 

τoυς, οι αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ δέχθηκαν ογδόντα εκδηλώσεις 

ενδιαφέροντος από χώρες µέλη οι οποίες επιθυµούσαν να ενταχθούν 

στον αρχικό σχεδιασµό. Ο αριθµός αυτός  καταδεικνύει όχι µόνο τον 

ενθουσιασµό των κρατών µελών για το νέο θεσµό αλλά και την 

                                                

4 Λευκή Βίβλος: «Εκπαίδευση και Μάθηση: οδεύοντας στην κοινωνίας της γνώσης» 
(teaching and learning: towards the knowledge society, White Paper, 1995).    



 33 

αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του θεσµού.  Από το 1996 µέχρι το 2000  

οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έφτασαν τις τριακόσιες. 

 

5.2 Τα πρώτα σχολεία 

Τα πρώτα δεκατρία σχολεία ιδρύθηκαν το 1997 σε δεκατρείς χώρες της 

ΕΕ (Γερµανία (2 σχολεία), ∆ανία, Ισπανία (2 σχολεία), Πορτογαλία, 

Φινλανδία, Σουηδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία) και 

είχαν πειραµατικό χαρακτήρα. Στόχος τους ήταν να δώσουν ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε νέους οι οποίοι είχαν απενταχθεί από το 

σχολικό σύστηµα και δεν είχαν τα εφόδια και τις δεξιότητες να 

αποκτήσουν επιπλέον κατάρτιση ή να µπουν στην αγορά εργασίας.  

 

Καθένα από τα δεκατρία αυτά σχολεία ήταν ιδιαίτερο µε την έννοια ότι 

ήταν προϊόν διαφορετικών θεσµικών, κοινωνικών, ιστορικών και 

εκπαιδευτικών εξελίξεων. Βασικοί όροι όπως «ενσωµάτωση - 

αποκλεισµός», «δεξιότητα», «νέος», «βασικές δεξιότητες» είχαν τελείως 

διαφορετικό περιεχόµενο – συναισθηµατικό και κυριολεκτικό - από 

σχολείο σε σχολείο. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ο πειραµατικός, 

πιλοτικός, µη ιδρυµατικός χαρακτήρας των πρώτων σχολείων. Πρέπει 

επίσης να σηµειωθεί ότι τα Σ∆Ε τέθηκαν σε λειτουργία µετά από εκτενείς 

συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις µεταξύ των  τοπικών αρχών των χωρών 

µελών και των αρµοδίων υπηρεσιών της ευρωπαϊκής επιτροπής. Στόχος 

της ζύµωσης αυτής ήταν να γίνουν σεβαστές και να ενσωµατωθούν στα 

αναλυτικά τους προγράµµατα, οι  εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και 

πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας.  

 

Ο πειραµατικός χαρακτήρας των σχολείων διατηρήθηκε µέχρι το 2000. 

Στη διάρκεια των  τριών χρόνων που πέρασαν από την ίδρυσή τους τα 

σχολεία είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν και τελικά να καταλήξουν σε 

σηµαντικές αποφάσεις που αφορούσαν στο περιεχόµενο και στη δοµή 

τους. 
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5.3 Τα πρώτα αποτελέσµατα 

 5.3.1 Πολιτικό επίπεδο 

 

 Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης, που δόθηκε στη δηµοσιότητα το 

2001, τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας εµφάνισαν 94% επιτυχία όσον 

αφορά στον στόχο της επανένταξης5. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

επανεντάχθηκαν στο σχολικό σύστηµα 4.000 περίπου νέοι οι οποίοι δε 

διέθεταν βασικές δεξιότητες. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Final report, 2001, 

σ. 27). Σύµφωνα µε παράλληλη έρευνα 90% των µαθητών των Σ∆Ε 

ένιωθαν ότι η φοίτησή τους στα σχολεία προκάλεσαν σηµαντικές 

βελτιώσεις στη ζωή τους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Final report, 2001, σ. 

27). ∆υστυχώς δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την πορεία και τα 

αποτελέσµατα των Σ∆Ε της Ευρώπης από το 2001 και µετά. 

 

Μία σειρά πολιτικών ενεργειών καταδεικνύει το σηµαντικό ρόλο που 

έπαιξαν τα σχολεία στη διαµόρφωση της πολιτικής συζήτησης της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενδιαφέρον γύρω από το θέµα αυτό 

αναζωπυρώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας, στις 23-24 

Μαρτίου 2000, στην οποία τέθηκε ο σκοπός για µείωση του αριθµού των 

ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κατά 50% πριν από το 

2010 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι ο αριθµός αυτών που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο αποτέλεσε έναν δοµικό δείκτη για την 

εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας. (Communication from the 

Commission “Structural Indicators” στο Final report, σ.26)  

 

Επίσης αξιοσηµείωτη είναι η ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της 

σχολικής εκπαίδευσης6, η οποία υιοθετήθηκε  από την σύνοδο των 

υπουργών Παιδείας είκοσι οχτώ ευρωπαϊκών χωρών, τον Ιούνιο του 

                                                

5 Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε από  πέντε εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης: 
Beratungs-, Projektmanagement- und Personalentwicklungsgesellschaft 
(BBJ) - Berlin (D,) Centrum voor Europese Studies en Opleidingen (CESO) - 
Maastricht (NL). AIKE International Ltd, Helsinki (Finlande), Centre International 
d'Etudes Pédagogiques (CIEP)- Sevres (F) Collège Cooperatif Provence Alpes 
Méditerranée, Aix-en-Provence (F) 
6 (European Report on Quality of school education sixteen Quality Indicators, May 
2000, No. ISBN: 92-894-0536-8 στο final report, σ. 26) 
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2000. Στην έκθεση αυτή τα ποσοστά σχολικής αποτυχίας αναδεικνύονται 

σε δείκτη ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης. Η δέσµευση της 

Επιτροπής: «Η οικοδόµηση µιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισµούς» 

ενσωµατώνει την καταπολέµηση της σχολικής αποτυχίας στις 

µελλοντικές στρατηγικές της ΕΕ. 

  

5.3.2 Tοπικό επίπεδο 

 Σε εθνικό επίπεδο, διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ ανέλαβαν 

πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν σε ειδικές κατηγορίες ατόµων που 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Τα προγράµµατα «Νέα Ευκαιρία» 

(Γαλλία), «Κέντρα κατά τη σχολική αποτυχία και του κοινωνικού 

κατακερµατισµού», (Ιταλία) και «Νέο ξεκίνηµα» (Ηνωµένο Βασίλειο) 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Στην Ελλάδα το Σχολείο 

∆εύτερης Ευκαιρίας εντάχθηκε από την αρχή στο νέο νόµο για την 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Όπως φαίνεται, τα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας µπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία και να δώσουν το 

έναυσµα για διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήµατα εκπαίδευσης των 

ευρωπαϊκών χωρών (Final report, σελ.28). 

  

5.4 Σκέψεις για το µέλλον των Σχολείων 

Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης της πρώτης πιλοτικής φάσης 

λειτουργίας των σχολείων  η ευρωπαϊκή διάσταση, και το κύρος που 

περιβάλλει έναν ευρωπαϊκό θεσµό ωφέλησε τη λειτουργία των σχολείων 

γιατί συνδέθηκαν µε κάτι καινούριο µε κάτι καινοτοµικό και πολλοί τα 

αντιµετώπισαν σαν έναν θεσµό περισσότερο πετυχηµένο από τις 

υπάρχουσες εκπαιδευτικές δοµές.  

 

Ένα από τα θέµατα που προβληµατίζει και ανησυχεί τους συντονιστές 

του έργου «Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας» είναι ότι απειλείται η διάρκεια 

της ζωής τους. Σε πολλά κράτη µέλη ο θεσµός είναι ένα εγχείρηµα που 

έχει ηµεροµηνία λήξης. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

οικονοµική στήριξη του θεσµού προέρχεται κυρίως από ευρωπαϊκά ή 

περιφερειακά κεφάλαια. Υπό την έννοια αυτή η εκπαιδευτική αυτή δοµή 
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δεν είναι πλήρως ενταγµένη στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Στην εποχή που 

διανύουµε και που χαρακτηρίζεται από οικονοµική δυσπραγία και 

οικονοµική στενότητα είναι εξαιρετικά αµφίβολο κατά πόσο τα σχολεία 

θα µπορέσουν να ενταχθούν ποτέ στον κορµό της κρατικής εκπαίδευσης.  

 

Η Ελλάδα δε διαφοροποιείται από την παραπάνω εικόνα. Ο θεσµός των 

σχολείων είναι ένα εγχείρηµα που κατά πολλούς θα λήξει, όταν λήξει και 

η οικονοµική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σχολεία της 

χώρας λειτουργούν ως επι το πλείστον µε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό 

προσωπικό ή µε συµβασιούχους του ταµείου των ελεύθερων 

επαγγελµατιών. Η λογική των συµβάσεων έχει µία σειρά αρνητικές 

συνέπειες.  Καταρχήν δεν µπορεί να διασφαλιστεί η εργασιακή συνέχεια 

αλλά και η προθυµία εκτέλεσης της εργασίας όταν η ίδια η ύπαρξη 

εργασίας είναι αµφίβολη. Οι διαδικασίες επιλογής όλου σχεδόν του 

προσωπικού των σχολείων σε ετήσια βάση είναι µια εξαιρετικά 

χρονοβόρα διαδικασία. Έχει καταστήσει τον αρµόδιο φορέα ένα κέντρο 

επιλογής προσωπικού και όχι ως ένα κέντρο χάραξης στρατηγικής για το 

έργο των σχολείων. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι καθυστερήσεις στις 

προσλήψεις προσωπικού είχαν ως αποτέλεσµα να λειτουργούν τα 

σχολεία χωρίς το απαραίτητο διδακτικό και συµβουλευτικό προσωπικό 

για αρκετούς µήνες.   
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6. Ο Σύµβουλος – Ψυχολόγος  στα Σχολεία δεύτερης Ευκαιρίας 

6.1 Στα ευρωπαϊκά Σ∆Ε 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο διαφοροποίησης των Σχολείων ∆εύτερης 

Ευκαιρίας είναι οι συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχεουν. ∆εν 

απασχολούν όλα τα σχολεία της Ευρώπης σύµβουλο ψυχολόγο. Άλλα 

σχολεία απασχολούν ειδικούς επιστήµονες, οι οποίοι έχουν το ρόλο του 

συµβούλου ενώ άλλα σχολεία έχουν ενσωµατώσει το ρόλο του 

συµβούλου στο ρόλο του διευθυντή. Ορισµένα σχολεία ικανοποιούν τις 

ανάγκες τους σε συµβουλευτικές υπηρεσίες προσλαµβάνοντας εξωτερικό 

προσωπικό (Final report 2001, p.18).  

 

Προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που τα σχολεία του εξωτερικού 

αντιµετωπίζουν και χειρίζονται το θέµα της ψυχολογικής στήριξης των 

µαθητών τους. Προκύπτουν σκέψεις σχετικά µε το κατά πόσο ένας 

εξωτερικός συνεργάτης µπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει σε 

βάθος το πλαίσιο του σχολείου. Είναι σε θέση να γνωρίζει όσα 

συµβαίνουν µέσα στο σχολείο και τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο 

αναλυτικό πρόγραµµα, όπως είναι για παράδειγµα οι συγκρούσεις 

µεταξύ των µαθητών; Ακόµη και αν ενηµερωθεί για ένα τέτοιου είδους 

πρόβληµα είναι σε θέση να το χειριστεί σωστά αν δε γνωρίζει όλα τα 

δεδοµένα και αν δεν αποτελεί µέρος της καθηµερινής ζωής του σχολείου; 

Ακόµη και ο διευθυντής  που έχει  αρµοδιότητες να επιλύει προβλήµατα 

που ανήκουν στην περιοχή εργασίας του ψυχολόγου είναι προβληµατικό 

θέµα. Επωµίζεται καθήκοντα στα οποία δεν µπορεί να ανταπεξέλθει λόγω 

έλλειψης σχετικών γνώσεων και ικανοτήτων. Από την άποψη αυτή η 

Ελλάδα είναι πραγµατικά πρωτοπόρα στο ότι προσέλαβε ψυχολόγους να 

αναλάβουν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες του σχολείου. 

 

6.2 Ο θεσµός στην Ελλάδα 

Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας είναι ένας σχετικά νέος θεσµός στην 

Ελλάδα -το πρώτο σχολείο ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2000. Η 

θεσµοθέτησή τους προκύπτει από το νόµο του 1997 (άρθρο 5, ν. 
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2525/1997). Υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

(Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπ.Ε.Π.Θ, η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας τους. 

Το εκπαιδευτικό έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι∆ΕΚΕ), νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

Λειτουργούν 57 σχολεία και 60 παραρτήµατα σε όλη τη χώρα. Η 

φοίτηση είναι διετής: εκτείνεται σε δύο εννεάµηνες σχολικές περιόδους. 

Στους αποφοίτους παρέχεται απολυτήριο ισοδύναµο µε απολυτήριο 

γυµνασίου. 

 

Σύµφωνα µε το Ι∆ΕΚΕ τα Σ∆Ε διαφέρουν από τα συνηθισµένα γυµνάσια 

στα εξής σηµεία: 

  

1. Ακολουθούν παιδαγωγικές αντιλήψεις που εστιάζουν στο άτοµο 

και τις ανάγκες του. 

2. Εφαρµόζουν ευέλικτο πρόγραµµα σπουδών, στο οποίο, πέραν των 

συνηθισµένων, περιλαµβάνονται µαθήµατα τα οποία δεν βρίσκει 

κανείς στο συνηθισµένο γυµνάσιο και τα οποία είναι κοντά στην 

καθηµερινότητα των εκπαιδευοµένων και ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις ανάγκες τους. 

3. Το πρόγραµµα σπουδών «αξιοποιεί κοινωνικούς χώρους απ’ τους 

οποίους µπορεί να αντληθεί γνώση και εµπειρία (χώροι εργασίας, 

κοινωνικής συνάθροισης, καλλιτεχνικής δηµιουργίας, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.ά.)»  

4. Συνεργάζονται µε κοινωνικούς και τοπικούς φορείς µε στόχο την 

επιτυχέστερη πραγµατοποίηση του προγράµµατος σπουδών αλλά 

και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα του 

σχολείου. 

5. Καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και προωθούν την έννοια του 

ενεργού πολίτη 

6. ∆ίνουν έµφαση στην απόκτηση βασικών (αριθµητική γραφή 

ανάγνωση) αλλά και νέων δεξιοτήτων που είναι χρήσιµες στη 

σηµερινή κοινωνία (χρήση νέων τεχνολογιών) 
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(http://www.ideke.edu.gr/sde/ArticlesMain_old.asp?article_id=

2&article_id=&) 

 

Οι επιµέρους στόχοι των Σ∆Ε όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ Β34/16-1-

2008 είναι: 

1. « Η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πολιτών 18 ετών 

και άνω 

2. Η επανασύνδεση των εκπαιδευοµένων µε τα συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

3. Η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα 

τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονοµική ένταξη και ανέλιξη. 

4. Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των εκπαιδευοµένων. 

5. Η συµβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον 

χώρο της εργασίας.» 

 

6.3 Ο ρόλος του Συµβούλου – Ψυχολόγου στα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας 

 

Στο ίδιο ΦΕΚ περιγράφεται ο ρόλος και δίνονται πληροφορίες για το έργο 

του Συµβούλου Ψυχολόγου: 

1. Συµµετέχει µια (1) ώρα εβδοµαδιαίως σε κάθε τµήµα 

2. Παρέχει ατοµική και οµαδική Συµβουλευτική µε στόχο τη 

διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευοµένων. 

3. Παρεµβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή οµάδες που 

δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. 

4. Συνεργάζεται, ενηµερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την 

αντιµετώπιση προβληµάτων που ανακύπτουν. 

 

Η παραπάνω περιγραφή είναι γενική, ασαφής και σε πολλά σηµεία 

ελλιπής. Σχετικά µε το πρώτο σηµείο δεν περιγράφεται ο στόχος της 

παρουσίας του στην τάξη ούτε το περιεχόµενο της εργασίας σε αυτή. 

Υποθέτουµε ότι αναλαµβάνει διδακτικό ρόλο και στόχος της παρουσίας 
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του στην τάξη είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόµενους µε βασικές 

έννοιες της επιστήµης της ψυχολογίας. Σχετικά µε το δεύτερο σηµείο, το 

πιο προβληµατικό, δεν δίνονται  πληροφορίες για το περιεχόµενο της 

ατοµικής και οµαδικής συµβουλευτικής. ∆εν διευκρινίζονται πρακτικά 

ζητήµατα όπως σε ποιο χώρο του σχολείου θα πραγµατοποιείται η 

συµβουλευτική. ∆ε δίνεται απάντηση στο τι θα διαπραγµατεύεται και 

ποιος πρέπει να είναι ο στόχος της. Ποια προβλήµατα ενδέχεται να 

προκύψουν και πως θα αντιµετωπιστούν. Σε ποιες υπηρεσίες 

παραπέµπει ο ψυχολόγος τα άτοµα που δεν µπορεί να διαχειριστεί. Ποια 

είναι τα όρια της συµβουλευτικής. Ποια η διάρκειά της. 

 

Η πρόσληψη των συµβούλων ψυχολόγων γίνεται µε αντικειµενικά 

κριτήρια. Η εκπαίδευση, η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, η εργασιακή  

εµπειρία, η προϋπηρεσία σε Σ∆Ε, η επιµόρφωση, η γνώση ξένων 

γλωσσών αξιολογούνται και µοριοδοτούνται ανάλογα. Θα ήταν λογικό να 

προσλαµβάνονται ψυχολόγοι που έχουν εξειδίκευση στη σχολική ή 

συµβουλευτική ή κλινική ψυχολογία ή ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν  

αποκτήσει κάποια εξειδίκευση µέσα από τη συµµετοχή τους σε 

ψυχοθεραπεία ή εποπτεία ή εκπαίδευση σε διάφορες µορφές 

ψυχοθεραπείας. Αυτό δε συµβαίνει στην πράξη. Ο σύµβουλος 

ψυχολόγος εργάζεται στα σχολεία δύο ή τρία απογεύµατα στο ωράριο 

λειτουργίας του σχολείου (17.00 - 21.00 ή 16.30 – 20.30).  

 

Επιπλέον οι ψυχολόγοι των σχολείων εργάζονται χωρίς στενή επίβλεψη 

του έργου τους σε µία θέση που εµπλέκεται η ψυχική υγεία αυτών µε 

τους οποίους συναλλάσσονται. Αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για όσους 

ψυχολόγους δεν έχουν εργασιακή εµπειρία. Να σηµειωθεί ότι κατά το 

2008 -2009, όταν έγινε η παρούσα έρευνα το ποσοστό των ψυχολόγων 

που δούλευαν για πρώτη φορά στο σχολείο ήταν σχεδόν 48%, ένα 

ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Κατά καιρούς είχε δοθεί η δυνατότητα της 

τηλεφωνικής επικοινωνίας – τηλεφωνικής εποπτείας µε την υπεύθυνη 

ψυχολόγο για το έργο των ψυχολόγων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Η 
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τηλεφωνική επικοινωνία ήταν σίγουρα βοηθητική δεν είναι όµως ο 

ενδεδειγµένος τρόπος να γίνεται εποπτεία.  

  

Η περιγραφή της θέσης εργασίας του ψυχολόγου στα σχολεία που 

χαρακτηρίζεται από γενικότητα και ασάφεια είχε φυσικό αποτέλεσµα την 

απουσία κοινού πλαισίου και τρόπου εργασίας - κάθε ψυχολόγος έχει 

υιοθετήσει το δικό του τρόπο εργασίας και έχει θέσει ο ίδιος τους 

κανόνες µε τους οποίους  εργάζεται.  

  

Ένα ακόµη πρόβληµα σχετίζεται µε την ονοµασία αλλά και την 

δυϊκότητα του ρόλου του συµβούλου ψυχολόγου. Στο σχετικό φεκ 

δίνεται η ονοµασία «Σύµβουλος Ψυχολόγος» και όχι «Συµβουλευτικός 

Ψυχολόγος», που είναι ο καθιερωµένος όρος στη βιβλιογραφία και στην 

επιστήµη της ψυχολογίας γενικότερα. Η περιγραφή του ρόλου του 

συµβούλου ψυχολόγου στο φεκ παραπέµπει στις αρµοδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά ενός συµβουλευτικού ψυχολόγου. Ωστόσο σηµαντικά 

στοιχεία παραπέµπουν στο έργο του σχολικού ψυχολόγου. Πρώτα απ 

όλα εργάζεται µέσα στο σχολικό πλαίσιο όπου κατά κανόνα εργάζονται 

σχολικοί ψυχολόγοι. ∆εύτερο έργο του είναι να υποστηρίζει και να 

συµβουλεύει όχι µόνο τους εκπαιδευόµενους, αλλά και τους 

εκπαιδευτές. Κατά τρίτο ασκεί µία κατεξοχήν αρµοδιότητα του σχολικού 

ψυχολόγου αυτή της παρέµβασης.  

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο ρόλος του Συµβούλου  - 

Ψυχολόγου στα Σ∆Ε είναι συγκερασµός του ρόλου του σχολικού και 

αυτού του συµβουλευτικού ψυχολόγου. Ο διπλός ρόλος του ψυχολόγου 

οδηγεί σε µία σειρά δυσκολιών στην καθηµερινή πρακτική του. Για 

παράδειγµα πρέπει να αποφασίσει αν θα παρέµβει στο πλαίσιο, ή όχι, αν 

θα συνεργαστεί µε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (σε ποια ζητήµατα 

και σε ποιο βαθµό), αν θα συνεργαστεί µε άλλους φορείς ψυχικής υγείας 

(σε ποια ζητήµατα και σε ποιο βαθµό).   
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Είναι σκόπιµο να περιγράψουµε παρακάτω τους δύο ρόλους για να 

δούµε πως συνδυάζονται στο ρόλο του Συµβούλου Ψυχολόγου στα Σ∆Ε.  

 

6.3.1 Ο Σχολικός Ψυχολόγος 

Ο Σχολικός Ψυχολόγος εργάζεται σε εκπαιδευτικά πλαίσια µέσα στα 

οποία παρακολουθεί την ακαδηµαϊκή πρόοδο των µαθητών και 

διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία καθώς προσπαθεί να άρει τα 

εµπόδια που παρεµβάλλονται. Ενδιαφέρεται παράλληλα για τη δίχως 

προβλήµατα συναισθηµατική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών. Στο 

πλαίσιο της εργασίας του συνεργάζεται µε εκπαιδευτικούς, γονείς και 

άλλους επαγγελµατίες προκειµένου να εξασφαλίσει ένα υγιές, ασφαλές 

και υποστηρικτικό µαθησιακό περιβάλλον, το οποίο θα λειτουργήσει θα 

ενδυναµώσει τη σχέση σχολείου  - οικογένειας (NASP, what is a school 

psychologist). 

 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία (Jindal - Snape et al., 2009; 

Κριεκούκη, 2007; Fowler and Harisson, 2001; NASP, 1977) οι τοµείς 

εργασίας του Σχολικού Ψυχολόγου είναι η διάγνωση και αξιολόγηση, η 

συµβουλευτική, η παρέµβαση, ο σχεδιασµός και αξιολόγηση 

προγραµµάτων, η θεραπεία, η εκπαίδευση, η έρευνα και η εποπτεία.   

 

6.3.2 Ο Συµβουλευτικός Ψυχολόγος 

Ο συµβουλευτικός ψυχολόγος χειρίζεται προβλήµατα που προκύπτουν 

στην καθηµερινή ζωή του ατόµου µε κύριο στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής του. Ο συµβουλευτικός ψυχολόγος δίνει πολύ 

µεγάλη έµφαση στις δυνατότητες και δυνάµεις που κρύβει ο καθένας 

µας µέσα του και στόχος του είναι να διευκολύνει το άτοµο να τις 

προβάλλει και να τις αξιοποιήσει. Προωθεί και ενισχύει τον υγιή τρόπο 

σκέψης και συµπεριφοράς µε σκοπό να προλάβει νοητικά, ψυχολογικά 

και κοινωνικά προβλήµατα. 

 

Εκτός από τη θεραπεία και την πρόληψη o συµβουλευτικός ψυχολόγος 

κάνει έρευνα, ασκεί διοικητικό έργο, εφαρµόζει εποπτεία και 
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εκπαίδευση άλλων ψυχολόγων και ασκεί εκπαιδευτικό έργο. Σύµφωνα 

µε τους Brammer και Shostrom η συµβουλευτική όπως ασκείται από 

τους συµβουλευτικούς ψυχολόγους  µπορεί να περιγραφεί συνοπτικά ως 

εξής: είναι υποστηρικτική δουλειά, έχει εκπαιδευτική διάσταση, εστιάζει 

σε συγκεκριµένα προβλήµατα τα οποία είναι συνειδητά και απευθύνεται 

σε υγιή άτοµα. (Brammer and Shostrom στη Μαλικιώζη- Λοίζου και 

Παπαστυλιανού, http://oiko.wordpress.com/2009/03/06/επάγγελµα-

ψυχολόγος-3-συµβουλευτική-ψ/)  

 

6.4 Ο συγκερασµός δύο ρόλων 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο ρόλος του συµβούλου –ψυχολόγου 

στα Σ∆Ε είναι ένας συνδυασµός των ρόλων του συµβουλευτικού και του 

σχολικού ψυχολόγου. Στο πρόσωπο του συµβούλου –ψυχολόγου στα 

Σ∆Ε συναντώνται οι παρακάτω αρµοδιότητες -  άλλες από αυτές ανήκουν 

στη δουλειά του σχολικού ψυχολόγου και άλλες στη δουλειά του 

συµβουλευτικού ψυχολόγου7: 

1. Η ∆ιάγνωση: Εντοπίζει τους ψυχολογικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαδικασία µάθησης αλλά και τη συµπεριφορά στο 

σχολείο. 

1. Η Αξιολόγηση: Αξιολογεί τη σχολική επίδοση, το κοινωνικό 

επίπεδο και τη συναισθηµατική ανάπτυξη των εκπαιδευοµένων 

όπως και την ψυχική τους υγεία  

2. Η Συµβουλευτική: Βοηθά τους εκπαιδευόµενους να εξελίσσονται 

και να µαθαίνουν αξιοποιώντας όλες τους τις δυνατότητες και 

ικανότητες. Πραγµατοποιεί εργαστήρια που έχουν στόχο την 

ψυχολογική ενδυνάµωση και αυτογνωσία. 

3. Η Παρέµβαση: Συνεργάζεται στενά µε τους εκπαιδευτικούς και  

βοηθά τους εκπαιδευόµενους στο έργο τους.  

a. Συµβουλεύει το προσωπικό του σχολείου σε θέµατα που 

αφορούν τη µάθηση των εκπαιδευοµένων, τη συµπεριφορά 

τους και το περιβάλλον µάθησης.  

                                                

7 Εθνική Συνοµοσπονδία Σχολικών Ψυχολόγων της Αµερικής (National Association of 
School Psychologists (NASP), 2009) 
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b. Επίσης προωθεί αλλαγές στις πρακτικές και πολιτικές του 

σχολείου ώστε να αρθούν τα εµπόδια που παρεµβάλλονται 

στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι εκπαιδευόµενοι 

c. Εφαρµόζει προγράµµατα παρέµβασης σε ατοµικό επίπεδο ή 

και σε επίπεδο σχολείου 

4. Η έρευνα: Πραγµατοποιεί έρευνα για να ανακαλύψει 

αποτελεσµατικά προγράµµατα παρέµβασης και νέες τεχνικές 

συµβουλευτικής 

5. Η πρόληψη: Πραγµατοποιεί παρουσιάσεις για τους 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόµενους, ώστε να κατανοήσουν 

βαθύτερα και να ενισχύουν τη µάθηση των εκπαιδευόµενων και 

την ψυχική τους υγεία, αλλά και να προλάβουν την εµφάνιση 

ψυχολογικών προβληµάτων ή κρίσεων στο χώρο του σχολείου 

6. Η θεραπεία: Η θεραπεία στο πλαίσιο του σχολείου 

πραγµατοποιείται, όταν συµβαίνει αυτό, κάτω από ειδικές 

συνθήκες. Συνήθως είναι σύντοµης διάρκειας και έχει 

συµβουλευτικό κατά κύριο λόγο χαρακτήρα. Συνήθως το πλαίσιο 

και ο τρόπος λειτουργίας των Σ∆Ε δεν επιτρέπουν θεραπευτική 

παρέµβαση για τρεις τουλάχιστον λόγους: Α)Η διακοπή των 

σπουδών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες σηµαίνει και τη διακοπή 

της θεραπείας – όταν αυτή συµβαίνει. Β) Στο πλαίσιο του σχολείου 

δεν µπορεί να διασφαλιστεί µία καθαρά θεραπευτική σχέση 

µεταξύ θεραπευτή  - θεραπευόµενου, µία από τις τελείως 

απαραίτητες συνθήκες στη θεραπεία. Ο ψυχολόγος συµµετέχει σε 

ποικίλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις και περιστάσεις στις οποίες 

αλληλεπιδρά µε τους εκπαιδευόµενους και συνάπτει σχέσεις 

φιλίας µαζί τους. Ταυτόχρονα είναι  µέλος του εκπαιδευτικού 

σώµατος του σχολείου και µέσα από το ρόλο αυτό έχει και άλλη 

ιδιότητα πέραν του θεραπευτή. Γ) ∆εν µπορεί να τηρηθεί ο όρος 

της µη σχέσης του θεραπευτή µε άτοµα που είναι µέλη της 

κοινωνικής και προσωπικής ζωής του θεραπευόµενου. Στα πλαίσια 

του σχολείου ο σύµβουλος ψυχολόγος είναι διαθέσιµος και 

ανοιχτός σε συναντήσεις µε όλους τους εκπαιδευόµενους και τους 
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εκπαιδευτές – άρα µε όλους όσους ανήκουν στον κοινωνικό 

περίγυρο του εκπαιδευόµενου. Αυτό περιπλέκει τα πράγµατα και 

οδηγεί το θεραπευτή σε διλήµµατα, ψυχικές συγκρούσεις και 

αντικρουόµενα συναισθήµατα στα οποία δε θα έπρεπε να 

εκτίθεται. Από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι ο σύµβουλος 

ψυχολόγος δεν µπορεί να εργαστεί θεραπευτικά στο σχολικό 

πλαίσιο.  

 

 Πέραν των παραπάνω ο Σύµβουλος Ψυχολόγος των Σ∆Ε: 

� Συµµετέχει σε ποικίλες δραστηριότητες αναλαµβάνοντας 

διαφορετικούς και πολυποίκιλους ρόλους 

� Έχει σηµαντικό ρόλο ως µέλος οµάδας αλλά και ως ηγέτης 

οµάδας –πράγµα που καταδεικνύει το σηµαντικό του ρόλο ως 

εναρµονιστή των σχέσεων και εξισορροπιστή αντικρουόµενων 

καταστάσεων 

 

6.5 Η επιµόρφωση των Συµβούλων Ψυχολόγων από το Ι∆ΕΚΕ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσε το Ι∆ΕΚΕ η συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση των στελεχών του ήταν από τα πρώτα ακόµη χρόνια 

λειτουργίας του θεσµού πρώτη προτεραιότητα.  

Οι ψυχολόγοι συµµετείχαν στις συναντήσεις των εκπαιδευτικών των Σ∆Ε 

(διάρκειας δυο ή τριών ηµερών), όπου επιµορφώνονταν για θέµατα της 

ειδικότητάς τους. Οι συναντήσεις αυτές γίνονταν τρεις φορές το χρόνο - 

στην αρχή της χρονιάς (πριν τα Χριστούγεννα), στη µέση (πριν το Πάσχα) 

και στο κλείσιµο του έτους (απολογιστική του Ιουνίου) (Ι∆ΕΚΕ, 2010)    

 

Το Ι∆ΕΚΕ δεν ήταν σε θέση να µας δώσει ακριβή στοιχεία για τον αριθµό 

των επιµορφωτικών συναντήσεων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δίνει 

“εικάζουµε µε κάποια πιθανότητα απόκλισης, πως από το 2001 µέχρι το 

2007 (έκτοτε έγινε µόνο µια ηµερίδα για όσους εργάζονταν στα Σ∆Ε 

Φυλακών τον Φεβρουάριο του 2009) πρέπει να πραγµατοποιήθηκαν από 

δεκαπέντε έως δεκαοκτώ σχετικές επιµορφωτικές δράσεις” (Υπεύθυνος 

Τµήµατος Ερευνών Ι∆ΕΚΕ, 2010) 
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Κατά τη διάρκεια των παραπάνω επιµορφώσεων οι σύµβουλοι ψυχολόγοι 

συµµετείχαν σε οµάδες εργασίας. Την ευθύνη για τη λειτουργία και το 

συντονισµό της συζήτησης µέσα στην οµάδα την είχε ψυχολόγος που 

εργαζόταν στην κεντρική διοίκηση του Ι∆ΕΚΕ. Στόχος της οµάδας 

εργασίας ήταν η γνωριµία µε άλλους συναδέλφους, η επίλυση 

προβληµάτων που υπάρχουν στα σχολεία, η ανταλλαγή ιδεών µε στόχο 

τη βελτίωση της δουλειάς των ψυχολόγων. Η οµάδα είχε στόχο την 

αλληλοβοήθεια και την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων που 

προέκυπταν. Αν και τακτικές στην αρχή λειτουργίας του θεσµού οι 

συναντήσεις αυτές άρχισαν να φθίνουν µε την πάροδο των ετών, λόγω 

κατά πάσα πιθανότητα ελλιπών κονδυλίων. Τελικά έπαψαν να 

υφίστανται. Επίσης µειώθηκαν και άλλες  επιµορφωτικές ενέργειες όπως 

τα εισαγωγικά ή  τα απολογιστικά συνέδρια. Οι νέοι στο θεσµό 

ψυχολόγοι δεν δέχονταν καµία εκπαίδευση.   
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7. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΙΕΡΕΥΝΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 

ΕΡΕΥΝΩΝ  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε την έλλειψη σχετικών µε το 

διερευνώµενο αντικείµενο ερευνών στον Ελλαδικό χώρο. Η έλλειψη 

σχετικών ερευνών εντοπίζεται όχι µόνο στο θέµα της συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης των ψυχολόγων που εργάζονται στα Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας, αλλά στην εκπαίδευση (βασική και συνεχιζόµενη) των 

επαγγελµατιών ψυχολόγων γενικότερα. Από την επισκόπηση της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας διαπιστώνουµε την έλλειψη σχετικών 

ερευνών και σε διεθνές επίπεδο8. Την έλλειψη σχετικών ερευνών 

διαπιστώνουν και άλλοι ερευνητές: Neimeyer G.J., Taylor, J.M και 

Wear, D.M, 2009, Daniels & Walter, 2002; VandeCreek et al., 1990; 

Webster, 1971.  

Οι έρευνες που εντοπίσαµε αφορούν: α) στη διερεύνηση των 

επιµορφωτικών αναγκών των ψυχολόγων (2 έρευνες) β) στη διερεύνηση 

της ικανοποίησης τους από τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικές 

δραστηριότητες (2 έρευνες) και γ) την άποψή τους για τη υποχρεωτική 

µορφή της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης (1 έρευνα) 

 

1) Η έρευνα των Fowler & Harisson (2001) διερευνά τις  ανάγκες 

συνεχιζόµενης επαγγελµατικής ανάπτυξης ενός δείγµατος 

234 σχολικών ψυχολόγων στην Αµερική, όπως και το συσχετισµό 

τους µε ένα αριθµό παραγόντων. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

εντόπισαν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στον τοµέα της 

ψυχολογικής παρέµβασης, όπως και της συµβουλευτικής. 

∆ηµογραφικοί παράγοντες δεν εµφάνισαν συσχέτιση µε τις 

ανάγκες επιµόρφωσης. Οι δραστηριότητες επιµόρφωσης στις 

οποίες συµµετείχαν στο παρελθόν, όπως και κίνητρα τους 

συσχετίζονταν σε µικρό βαθµό µε τις επιµορφωτικές τους ανάγκες. 

Προσωπικά κίνητρα  όπως η  ευκαιρία για απόκτηση νέων 

                                                

.  
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δεξιοτήτων και η επανατροφοδότηση κατά την εκπαίδευση, όπως 

και η ευκαιρία να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της 

εκπαίδευσης σχετίζονταν µε τις επιµορφωτικές τους ανάγκες. 

 

2) Οι Wnek et al πραγµατοποίησαν το 2008 στην Αµερική µία 

έρευνα σε ένα δείγµα 300 σχολικών ψυχολόγων. Οι ψυχολόγοι 

αξιολόγησαν τις εµπειρίες εκπαίδευσης που είχαν και εντόπισαν 

τοµείς επαγγελµατικής ανάπτυξης στους οποίους έπρεπε να 

επικεντρωθεί η εκπαίδευση τους στο µέλλον. Οι αµερικανοί 

επαγγελµατίες βαθµολόγησαν υψηλά τη διάγνωση/αξιολόγηση τη 

συνεργασία και τη συµβουλευτική και δήλωσαν ότι βοηθήθηκαν 

αρκετά όταν εκπαιδεύτηκαν στα θέµατα αυτό. Επίσης οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι η  

µελλοντική τους εκπαίδευση θα ήθελαν να περιλαµβάνει θέµατα  

συµπεριφοράς/κοινωνικής δυσπροσαρµοστικότητας, αξιολόγησης  

και άµεσης παρέµβασης σε ακραίες συµπεριφορές. 

 

Πιο συγκεκριµένα οι τοµείς στους οποίους δήλωσαν ότι 

χρειάζονται επιµόρφωση είναι: 

a. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών 

b. ∆ιαχωρισµός κοινωνικής δυσπροσαρµογής από σοβαρά 

συναισθηµατικά προβλήµατα 

c. Σύνδεση αξιολόγησης µε παρέµβαση 

d. Αξιολόγηση και χειρισµός προβληµάτων συµπεριφοράς 

e. Βίαιη συµπεριφορά 

f. ∆ιάγνωση προβληµάτων ανάγνωσης 

g. Εκφοβισµός µαθητών 

h. Χειρισµός περιστατικών µαθητών που βίωσαν απώλεια 

 

3) Η έρευνα των Neimeyer et al (2009) σε ένα δείγµα 6.095 

ψυχολόγων διερευνά τρία θέµατα: α) την ικανοποίηση των 

συµµετεχόντων στην έρευνα από τις επιµορφωτικές δραστηριότητες 

στις οποίες συµµετείχαν. β)την αξιολόγηση των επιµορφωτικών 
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δραστηριοτήτων και τη συµβολή τους στη µάθηση γ)  την άποψή 

τους σχετικά µε την υποχρεωτική µορφή της συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης όσον αφορά την ανανέωση της άδειας του 

ψυχολόγου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι ψυχολόγοι ήταν πάρα 

πολύ έως πολύ ευχαριστηµένοι από την επιµόρφωση που 

δέχτηκαν (ποσοστό 79%). Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε αντίστοιχο 

εύρηµα των Fagan et al (2007), αλλά και των Neimeyer, Taylor & 

Philips, 2009; Sharkin & Plageman, 2003;VandeCreek et al, 

1990 στο Neimeyer, Taylor and Wear, 2009. Ένα ποσοστό 

(18.7%) ψυχολόγων δήλωσαν ότι έµαθαν αρκετά και ένα 45.3.% 

ότι έµαθαν σε µεσαίο βαθµό. 64 % των ψυχολόγων εφάρµοσαν 

όσα έµαθαν στην καθηµερινή τους πρακτική και 81% συµφωνούν 

ότι οι επιµορφωτικές δραστηριότητες τους καθιστούν πιο 

αποτελεσµατικούς στη δουλειά τους. Τέλος ένα 77.6% των 

ψυχολόγων συµφωνούσαν ή συµφωνούσαν απόλυτα όσον αφορά 

την υποχρεωτική επιµόρφωση. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε 

αντίστοιχο εύρηµα των Sharkin και  Plageman το 2003 οι οποίοι 

βρήκαν ότι το ποσοστό αυτό ήταν 75% στο δικό τους δείγµα. 

 

4) Η έρευνα των Sharkin et al (2003) εστιάζει στην υποχρεωτική 

µορφή της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης. Στόχος της έρευνας είναι 

να καταγράψει την πρόθεση 167 αµερικανών ψυχολόγων από την 

πολιτεία της Pensylvania να συµµετάσχουν σε δραστηριότητες 

εκπαίδευσης αν δεν υπήρχε τέτοια δέσµευση από τη νοµοθεσία9. 

Το 74% των ψυχολόγων ήταν υπέρ της υποχρεωτικής 

επιµόρφωσης. Οι µισοί από τους ψυχολόγους δε γνώριζαν αν θα 

συµµετείχαν σε εκπαίδευση αν δεν ήταν υποχρέωσή τους. Ένα 

45% των ψυχολόγων δήλωσαν ότι η συµµετοχή τους σε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα αυξάνει συχνά την 

αποτελεσµατικότητά τους ως επαγγελµατίες. 41% δήλωσαν ότι 

                                                

9 Να σηµειωθεί ότι σε πολλές Αµερικανικές πολιτείες η συµµετοχή των ψυχολόγων σε 

επιµόρφωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειάς τους. Η 

νοµοθεσία αυτή ισχύει από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και αρχές δεκαετίας 1970. 
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αυτό συµβαίνει ορισµένες φορές και 11% δήλωσαν ότι αυτό 

συµβαίνει σπάνια. 

 

5) Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Guest σχετικά µε την 

επαγγελµατική ανάπτυξη ενός δείγµατος είκοσι πέντε 

αµερικανών σχολικών ψυχολόγων οι οποίοι επιλέχθηκαν να 

συµµετάσχουν στην έρευνα µε κριτήριο την ποιότητα της εργασίας 

τους. Η ερευνήτρια ζήτησε από τους σχολικούς Ψυχολόγους  να 

περιγράψουν σηµαντικούς παράγοντες που έχουν σηµαντικό ρόλο 

και νοηµατοδοτούν την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Οι σχολικοί 

ψυχολόγοι δήλωσαν ότι η πιο σηµαντική επιρροή στην καριέρα 

τους ήταν η επιρροή άλλων σχολικών ψυχολόγων. Σηµείωσαν ως 

σηµαντική την επιρροή κάποιου µέντορα στην αρχή της καριέρας 

τους παρόλο που λίγοι ήταν αυτοί που είχαν µία µόνιµη σχέση µε 

µέντορα. Ακόµη έκριναν  πολύ σηµαντικούς παράγοντες στην 

επαγγελµατική τους ανάπτυξη τις εµπειρίες συνεχιζόµενης 

εκπαίδευσης που είχαν όπως και η εργασία τους µε κανονικά 

παιδιά.  
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΕΜΠΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ-ΕΡΕΥΝΑ
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8: Σκοπός και µεθοδολογία της έρευνας 

 
8.1 Σκοπός της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήµατα 
 

Η εργασία αυτή  έχει στόχο να αναδείξει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

συµβούλων ψυχολόγων που εργάζονται στα Σ∆Ε. ∆εύτερον, επιδιώκει να 

ανιχνεύσει την επίδραση µίας σειράς δηµογραφικών παραγόντων (ηλικία, 

εκπαίδευση, µέγεθος πόλης εργασίας, παράλληλη εργασία ως 

ψυχολόγοι, επαγγελµατική εµπειρία, προϋπηρεσία στα Σχολεία 

∆εύτερης Ευκαιρίας) στην διαµόρφωση των επιµορφωτικών αναγκών. 

Τρίτο επιχειρεί να ανιχνεύσει την επίδραση µίας σειράς επιµορφωτικών 

ενεργειών (µεταπτυχιακό πρόγραµµα, θεραπεία, εποπτεία, σεµινάριο) 

στην διαµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγκών. Τέταρτο επιχειρεί να 

καταδείξει τη σηµασία που αποδίδουν οι σύµβουλοι – ψυχολόγοι των 

Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας στην επιµόρφωση.  

 

Πιο συγκεκριµένα επιδιώκει να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήµατα:  

Α. Ποιες είναι οι ανάγκες επιµόρφωσης των Συµβούλων Ψυχολόγων που 

εργάζονται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας σύµφωνα µε τις απόψεις των 

ίδιων; 

Β. ∆ιαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συµβούλων 

ψυχολόγων ανάλογα: 

α. µε την ηλικία τους; Η υπόθεσή µας είναι ότι οι µεγαλύτερης 

ηλικίας ψυχολόγοι έχουν µικρότερη ανάγκη για επιµόρφωση. Οι 

µεγαλύτερης ηλικίας ψυχολόγοι εξαρτώνται σε  µικρότερο βαθµό  

από επιµορφωτικές ενέργειες λόγω της µεγαλύτερης εµπειρίας, της 

ωριµότητας και της ασφάλειας που είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεµένα µε την ηλικία.  

β. µε το εκπαιδευτικό επίπεδο; Η υπόθεσή µας είναι ότι οι 

πτυχιούχοι έχουν µεγαλύτερη ανάγκη επιµόρφωσης συγκριτικά µε 

τους κατόχους µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.  
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γ. µε το µέγεθος της πόλης όπου εργάζονται; Οι ψυχολόγοι 

που εργάζονται σε µεγάλα αστικά κέντρα έχουν µικρότερη ανάγκη 

επιµόρφωσης. Οι ψυχολόγοι που εργάζονται σε µεγάλα αστικά 

κέντρα έχουν αυξηµένη δυνατότητα να καλύψουν τις 

επιµορφωτικές τους ανάγκες λόγω καλύτερης πρόσβασης σε 

ευκαιρίες εκπαίδευσης. Συνεπώς έχουν µικρότερη ανάγκη 

επιµόρφωσης.  

δ. µε την παράλληλη εργασία; Η υπόθεσή µας είναι ότι όσοι 

δουλεύουν παράλληλα ως ψυχολόγοι έχουν µεγαλύτερη εµπειρία 

και άρα µικρότερη ανάγκη επιµόρφωσης. Η παράλληλη εργασία 

είναι σηµαντική πηγή εµπειριών οι οποίες αντλούνται και 

αξιοποιούνται άµεσα στην επαγγελµατική πρακτική του 

συµβούλου ψυχολόγου των Σ∆Ε. 

ε. µε την επαγγελµατική τους εµπειρία; Η υπόθεσή µας είναι 

ότι όσο µεγαλύτερη επαγγελµατική εµπειρία διαθέτει ο ψυχολόγος 

τόσο µικρότερη ανάγκη έχει για επιµόρφωση. Το µέγεθος της 

επαγγελµατικής εµπειρίας καθορίζει την ανάγκη επιµόρφωσης του 

ψυχολόγου.  

ζ. την προϋπηρεσία τους στα Σχολεία ∆εύτερης ευκαιρίας; Η 

ανάγκη  για επιµόρφωση των ψυχολόγων που εργάστηκαν σε Σ∆Ε 

είναι µικρότερη συγκριτικά µε την ανάγκη για επιµόρφωση των  

ψυχολόγων που δεν έχουν εργαστεί ξανά στο εργασιακό 

περιβάλλον των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Οι ψυχολόγοι µε 

προϋπηρεσία σε Σ∆Ε έχουν στη διάθεσή τους ένα ρεπερτόριο 

επαγγελµατικών τεχνικών και γνώσεων σε αντίθεση µε όσους δεν 

έχουν εργαστεί ξανά στα σχολεία. 

Οι παραπάνω δηµογραφικές µεταβλητές επιλέχθηκαν και για έναν 

ακόµη λόγο. Λόγω της ύπαρξης ερευνών οι οποίες υποστηρίζουν τη 

σηµαντικότητά τους και το συσχετισµό τους µε την ανάγκη για 

επιµόρφωση. Για παράδειγµα η ηλικία φαίνεται να συσχετίζεται µε την 

ικανοποίηση από το επάγγελµα, όπως και τα χρόνια προϋπηρεσίας µε 

την αντίληψη του ψυχολόγου για την επαγγελµατική του ικανότητα 
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(Levinson, 1990; Williams, Williams & Ryer, 1990 στο Fowler and 

Harisson, 2001). 

Γ. ∆ιαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συµβούλων 

ψυχολόγων ανάλογα µε:   

Α. την εκπόνηση µεταπτυχιακού κατά το προηγούµενο έτος; Η 

συµµετοχή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα υποθέτουµε ότι µειώνει 

την ανάγκη επιµόρφωσης.  

Β. τη συµµετοχή σε ατοµική –οµαδική θεραπεία κατά το 

προηγούµενο έτος; Η υπόθεσή µας είναι ότι η συµµετοχή σε 

ατοµική ή οµαδική θεραπεία µειώνει την ανάγκη για επιµόρφωση. 

Η συµµετοχή σε θεραπεία παρέχει στον ψυχολόγο την ευκαιρία 

για να επιλύσει και να δώσει απάντηση σε ερωτήµατα που 

προκύπτουν στη δουλειά του. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται 

σηµαντικά η ανάγκη του για επιµόρφωση. 

Γ. τη συµµετοχή σε ενέργειες εποπτείας κατά το προηγούµενο 

έτος; Η υπόθεσή µας είναι ότι όσοι συµµετέχουν σε ενέργειες 

εποπτείας έχουν µικρότερη ανάγκη επιµόρφωσης. Η εποπτεία 

αποτελεί πηγή γνώσεων για τον ψυχολόγο αφού ο στόχος της είναι 

να δώσει απαντήσεις σε θέµατα που τον προβληµατίζουν και δεν 

ξέρει πώς να τα χειριστεί. 

∆. τη συµµετοχή σε σεµινάριο – workshop κατά το προηγούµενο 

έτος; Η συµµετοχή σε επιµόρφωση µικρής ή µεγαλύτερης 

διάρκειας είναι παράγοντας που περιορίζει την ανάγκη για 

επιµόρφωση. Οι ψυχολόγοι που συµµετέχουν στις παραπάνω 

επιµορφωτικές ενέργειες υποθέτουµε ότι έχουν µικρότερη ανάγκη 

για επιµόρφωση. 

∆. Ποια σηµασία αποδίδουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι στην επιµόρφωση; 

 
8.2 Η µεθοδολογία της έρευνας 
 
8.2.1 Σχεδιασµός έρευνας  

 Η έρευνα ανήκει στο είδος των περιγραφικών ερευνών, των οποίων το 

ερευνητικό σχέδιο περιλαµβάνει συνηθέστερα την δειγµατοληπτική 

έρευνα-επισκόπηση (survey). Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η 
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τυποποίηση των στοιχείων που συλλέγονται και άρα η επιδεκτικότητα 

των τους σε στατιστικές µεθόδους ανάλυσης, όπως και  η προσέγγιση 

µεγάλου µέρους πληθυσµού (Κυριαζή 2002). Το µειονέκτηµα της 

µεθόδου είναι ότι ο ερευνητής περιορίζεται σε απλές, µονοσήµαντες, 

εύκολα να απαντηθούν ερωτήσεις. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 

δεν µπορούν να ισχύσουν και να επεκταθούν σε βάθος χρόνου.  

 

Ο πιο ενδεδειγµένος τρόπος συλλογής των ερευνητικών µας δεδοµένων 

κρίναµε ότι είναι το ερωτηµατολόγιο. Στη δική µας έρευνα επιλέχθηκε το 

ερωτηµατολόγιο γιατί ήταν: α) αξιόπιστη πηγή  β) πρακτική και γρήγορη 

µέθοδος γ) οικονοµική λύση µια που έπρεπε να συλλέξουµε πολλές 

πληροφορίες από πολλά άτοµα και δ) προστατεύει την ανωνυµία των 

ερωτώµενων. 

 

 Το χρονικό διάστηµα συλλογής των στοιχείων των ερωτηµατολογίων ήταν 

από το Μάρτιο έως τον Μάιο του 2010. 

 
8.2.2 Ο πληθυσµός και το δείγµα της έρευνας  
Ο πληθυσµός της έρευνας είναι το σύνολο των ψυχολόγων που 

εργάζονται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Ο αριθµός αυτός σύµφωνα 

µε τα στοιχεία που µας δόθηκαν από το Ινστιτούτο ∆ιαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τον φορέα που επιβλέπει το έργο των Σχολείων 

∆εύτερης Ευκαιρίας ήταν για το 2008-2009 78 άτοµα. Το 

ερωτηµατολόγιο επιδόθηκε σε ολόκληρο τον πληθυσµό. Επιδόθηκαν 78 

ερωτηµατολόγια και επιστράφηκαν 47, αριθµός που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 60.2% του συνολικού πληθυσµού. Τα ερωτηµατολόγια που 

επιστράφηκαν δεν εµφάνισαν ελλιπείς απαντήσεις και για το λόγο αυτό 

συµπεριλήφθηκαν στην έρευνα όλα ως έγκυρα. 

 

Φύλο: Στην έρευνα συµµετείχαν 41 γυναίκες (ποσοστό 89,36%) και 5 

άνδρες (ποσοστό 10,64 %).  
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Γράφηµα 1: Κατανοµή κατά φύλο των συµµετεχόντων 

 
Ηλικία: Ο µέσος όρος της ηλικίας του δείγµατος είναι 33,05 έτη. Το 

µικρότερο σε ηλικία άτοµο είναι 24 ετών και το  µεγαλύτερο  47 ετών. 

 
Εκπαίδευση: 17 ψυχολόγοι (36,2 %) είναι απόφοιτοι πανεπιστήµιου. 29 

ψυχολόγοι (61,7%) είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος και ένας 

ψυχολόγος (2,1%) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Περισσότεροι 

από τους µισούς ψυχολόγους του δείγµατος (61,7%) έχουν ιδιαίτερα 

υψηλή µόρφωση (κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου), ένα εύρηµα που 

προκαλεί εντύπωση. Όπως φαίνεται το Ι∆ΕΚΕ προσλαµβάνει 

ψυχολόγους µε υψηλά προσόντα, πράγµα που αιτιολογείται από τη 

µεγάλη ζήτηση των θέσεων  των ψυχολόγων στα Σ∆Ε σε συνδυασµό µε 

την υψηλή ανεργία στο επάγγελµα του ψυχολόγου. 

 
Τόπος εργασίας:  Η ανάλυση των αποτελεσµάτων δείχνει ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων (40,43% ) εργάζεται σε πόλη 

µεγέθους έως 60.000 κάτοικοι. Ένα ποσοστό 23,4% των ψυχολόγων 

εργάζεται σε πόλη έως 200.000 κάτοικοι. Σε πόλεις άνω των 800.000  

κατοίκων και µέχρι 20.000 κατοίκους   εργάζονται αντίστοιχα 17% και 

17% των ψυχολόγων. Σε πόλη µέχρι 5.000 κάτοικοι εργάζεται µόλις το 
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2,1% του δείγµατος. 

 

Γράφηµα 2: Κατανοµή κατά µέγεθος πόλης 

 

Παράλληλη εργασία : έχει το 82,61 % των ψυχολόγων (38 άτοµα) ενώ 

το 17,39% (8 άτοµα) δεν έχει παράλληλη εργασία.   

 

 
Γράφηµα 3: Κατανοµή κατά «παράλληλη εργασία» 

Έτη εργασίας: Οι περισσότεροι ψυχολόγοι (31,91%) εργάζονται 5-10 

έτη ως ψυχολόγοι. Ακολουθεί ένα 25,5% το οποίο αντιστοιχεί σε νέους 

ψυχολόγους οι οποίοι εργάζονται από 0-3 έτη. 23,4% των ψυχολόγων 
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εργάζονται 3-5 έτη και 19,15% πάνω από 10 έτη. Η επαγγελµατική 

εµπειρία των ψυχολόγων παρουσιάζει διασπορά.  

 

 
Γράφηµα 4: Κατανοµή κατά έτη εργασίας 
 

Έτη εργασίας στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας:  

Η συντριπτική πλειοψηφία (47,73%) εργάζεται µόλις 1 έτος στα σχολεία. 

Το 20,45% εργάζεται δύο έτη στα σχολεία. 

  
Γράφηµα 5: Κατανοµή κατά έτη εργασίας στα Σ∆Ε 

8.2.3  Η επιµόρφωση των συµβούλων ψυχολόγων   

 

Α. Μεταπτυχιακό: Το 70,2 % (33 άτοµα) δεν παρακολούθησε 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα ενώ το 29,8 % παρακολουθεί µεταπτυχιακό 
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κύκλο σπουδών (14 άτοµα). Το ποσοστό αυτό αν αθροιστεί µε το 61,7 

των ψυχολόγων που είναι ήδη κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος 

εκτοξεύεται στο 91.49 %. 91.49% των ψυχολόγων που εργάζονται στα 

σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι είτε κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου είτε 

σπουδαστές σε µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, ένα ιδιαίτερα 

εντυπωσιακό ποσοστό. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό της σηµασίας 

που αποδίδουν οι ψυχολόγοι στην συνεχιζόµενη εκπαίδευσή τους.  

 
Γράφηµα 6: Κατανοµή κατά συµµετοχή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

Β. Ατοµική- Οµαδική θεραπεία: Το 68,09 % των ψυχολόγων δεν 

συµµετέχει σε ατοµική ή οµαδική θεραπεία. Το ποσοστό των ψυχολόγων 

που συµµετέχουν είναι 31.9%. 

 
Γράφηµα 7: Κατανοµή κατά συµµετοχή σε ατοµική/οµαδική θεραπεία 
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Γ. Εποπτεία:  Το 70,2%  των ψυχολόγων δεν έκαναν καθόλου εποπτεία 

την προηγούµενη χρονιά. Το 29.8% των ψυχολόγων συµµετείχε σε 

συστηµατική εποπτεία του έργου τους κατά την προηγούµενη χρονιά.  

 
Γράφηµα 8: Κατανοµή κατά συµµετοχή σε εποπτεά 

∆. Σεµινάριο- workshop: Το 66% των ψυχολόγων (33 άτοµα) δε 

συµµετείχαν σε σεµινάριο ή workshop. Το 34% των ψυχολόγων 

συµµετείχαν. Το ποσοστό αυτών που συµµετέχουν σε σεµινάρια ή 

workshops δεν είναι ευκαταφρόνητο και δείχνει τη διάθεση του 

δείγµατος να επωµιστεί το σηµαντικό κόστος που συνδέεται συχνά µε 

αυτού του τύπου την επιµόρφωση. 

 
Γράφηµα 9: Κατανοµή κατά συµµετοχή σε σεµινάριο- workshop 
 
Σύνολο επιµορφωτικών ενεργειών 
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Το 70.2 % συµµετείχε κατά την προηγούµενη χρονιά σε κάποιο είδος 

επιµόρφωσης. Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικό και χαρακτηριστικό της 

ανάγκης και επιθυµίας των ψυχολόγων να βελτιώσουν τις 

επαγγελµατικές τους δεξιότητες. 

 

  N Percent 

όχι 264 70,2% 

ναι 98 26,1% 

2 11 2,9% 

3 3 ,8% 

Σύνολο 

επιµορφωτικών 

ενεργειών 

Total 376 100,0% 

Πίνακας 1: ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των επιµορφωτικών 

ενεργειών 
 

8.2.4  Σχεδιασµός και σύνταξη ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο συνολικής έκτασης τεσσάρων σελίδων αποτελείται 

από δύο µέρη και τη συνοδευτική επιστολή. Το πρώτο µέρος αφορά σε 

δηµογραφικά στοιχεία. Συγκεκριµένα ζητείται από τους ερωτώµενους να 

συµπληρώσουν το φύλο τους, την ηλικία τους, την εκπαίδευσή τους, το 

µέγεθος της πόλης όπου εργάζονται, αν έχουν παράλληλη εργασία, την 

επαγγελµατική τους εµπειρία, τα έτη απασχόλησης σε Σχολεία ∆εύτερης 

Ευκαιρίας, την επιµόρφωση που ολοκλήρωσαν κατά το προηγούµενο 

έτος και την άποψή τους για τη σηµασία της επιµόρφωσης.  

 

Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τριάντα πέντε ερωτήσεις που διερευνούν 

τις απόψεις των συµβούλων ψυχολόγων σχετικά µε τις ανάγκες 

επιµόρφωσης. Οι ερωτήσεις κατανέµονται σε πέντε ευρύτερες θεµατικές 

ενότητες: 1. ∆ιάγνωση και αξιολόγηση: Ψυχολογικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη µάθηση και τη συµπεριφορά στο σχολείο (παραδείγµατα: 

Αξιολόγηση σχολικής επίδοσης, Αξιολόγηση γλωσσικής ικανότητας και 

επικοινωνίας) (13 ερωτήσεις), 2. Συµβουλευτική (παραδείγµατα: Ένταξη 

και ενσωµάτωση ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  Συνεργασία 

µε το προσωπικό του σχολείου) (8 ερωτήσεις), 3.Τεχνικές Παρέµβασης 



 62 

(παραδείγµατα: τεχνικές παρέµβασης σε οµάδες, τεχνικές παρέµβασης 

σε άτοµα) (6 ερωτήσεις), 4.∆ιεξαγωγή έρευνας (παραδείγµατα: 

Μεθοδολογία έρευνας, εργαλεία και διαδικασίες αξιολόγησης, Μελέτη 

σχολείου ως συστήµατος) (4 ερωτήσεις), 5. Εποπτεία και επαγγελµατική 

ανάπτυξη (παραδείγµατα: Συνεχής παρακολούθηση των επιστηµονικών  

εξελίξεων στην ειδικότητά µου, Συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη) 

(4 ερωτήσεις). Στο τέλος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνεται µία 

ανοιχτή ερώτηση στην οποία οι ψυχολόγοι µπορούσαν να προσθέσουν 

ό,τι άλλο θέλουν. Οι ψυχολόγοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις 

επιµορφωτικές τους ανάγκες σε πεντάβαθµη κλίµακα Likkert : ελάχιστη 

ανάγκη (1), µικρή ανάγκη (2), µέτρια ανάγκη (3), µεγάλη ανάγκη (4), 

απόλυτη ανάγκη (5) 

 

Η σύνταξη του ερωτηµατολογίου έγινε µετά από επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας και του θεωρητικού πλαισίου. Η ερευνήτρια 

βρήκε εξαιρετικά χρήσιµες και αξιοποίησε σε µεγάλο βαθµό τις 

κατηγορίες αξιολόγησης ενός ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε 

για παρόµοια έρευνα από τους Fowler et al 2001.  Η έρευνα των Fowler 

et al (2001) εστίασε στις ανάγκες επιµόρφωσης ενός δείγµατος 235 

σχολικών ψυχολόγων. Μία σειρά δηµογραφικών παραγόντων, 

επιµόρφωσης πριν την είσοδο στο επάγγελµα, κινήτρων και συµµετοχής 

σε επιµορφωτικές ενέργειες ελέγχθηκαν προκειµένου να διαφανεί αν 

συσχετίζονται ή όχι µε τις ανάγκες επιµόρφωσης. Το ερωτηµατολόγιο των 

Fowler & Harisson είχε ως βάση ένα αρχικό εργαλείο το οποίο 

αναπτύχθηκε  από την Fowler στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στη 

συνέχεια αναπτύχθηκε µια κλίµακα αξιολόγησης των αναγκών 

συνεχιζόµενης επιµόρφωσης των σχολικών ψυχολόγων (Fowler and 

Harisson, 1995). Οι προκαταρκτικές πιλοτικές δοκιµές των αρχικών 

εκδόσεων του εργαλείου ανέφεραν καλή γενική σαφήνεια και  

συνολικούς δείκτες του άλφα του Cronbach  µεταξύ 0.96 - 0.98. Το 

εργαλείο των Fowler και Harisson περιέχει κατηγορίες αξιολόγησης οι 

οποίες βασίζονται στους έξι τοµείς της ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως 

ορίζονται από την Αµερικανική Εθνική Συνοµοσπονδία Σχολικών 
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Ψυχολόγων (National Association of School Psychologists, 1997).  Στις 

έξι αυτές κατηγορίες υπάγονται σαράντα συνολικά δεξιότητες, οι οποίες 

κατά τον NASP είναι απαραίτητες σε ένα ολοκληρωµένο µοντέλο 

παροχής ψυχολογικών υπηρεσιών.  

 

Τις ίδιες κατηγορίες δεξιοτήτων συµπεριλάβαµε και στη δική µας έρευνα 

προσαρµόζοντάς τες στην ελληνική πραγµατικότητα και στο έργο των 

συµβούλων ψυχολόγων των σχολείων. 

 

Tο ερωτηµατολόγιο δίνει έµφαση στη διερεύνηση των αναγκών 

επιµόρφωσης στη συµβουλευτική µια που η συµβουλευτική – όπως 

προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτει το Ι∆ΕΚΕ µε τους 

συµβούλους από το 2004 και µετά - συνιστά το σηµαντικότερο και 

µεγαλύτερο σε έκταση κοµµάτι της δουλειάς τους – καλύπτει τουλάχιστο 

το 80% του χρόνου εργασίας τους.  

 

Το ερωτηµατολόγιο πριν πάρει την οριστική του µορφή συζητήθηκε µε 

δύο συµβούλους ψυχολόγους των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας όπως και 

µε τον επόπτη καθηγητή και τη δεύτερη επόπτρια της ερευνήτριας.  

 

Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου κυµαίνεται από 10΄15΄. 

 

Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα ερωτηµατολόγια 

κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν µε το στατιστικό πακέτο SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences)  

 

8.2.5  ∆ιαδικασία διεξαγωγής έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας αλλά για σκοπούς δεοντολογίας και 

τήρησης του πρωτοκόλλου της έρευνας ζητήθηκε επίσηµη άδεια για τη 

διαδικασία αυτή από το Ι∆ΕΚΕ, και πιο συγκεκριµένα από τον υπεύθυνο 

ερευνών.    
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Το ερωτηµατολόγιο απεστάλη µε ηλεκτρονικό τρόπο στους εβδοµήντα 

οχτώ Σύµβουλους Ψυχολόγους οι οποίοι εργάστηκαν στα Σχολεία 

∆εύτερης Ευκαιρίας και στα παραρτήµατά τους (στο σύνολο 116 

σχολεία) κατά το σχολικό έτος 2008 - 2009. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε από τον Μάρτιο – Μάιο του 2010. Μετά την 

αποστολή του ερωτηµατολογίου ακολούθησε τηλεφωνική επαφή µε τους 

ερωτώµενους όπως και µε τους διευθυντές των σχολείων, προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η παραλαβή του. 

 

Ως ερευνώµενος πληθυσµός επιλέχθηκαν οι Σύµβουλοι Ψυχολόγοι του 

σχολικού έτους 2008 – 2009 και όχι αυτοί του σχολικού έτους 2009-

2010, όπως θα ήταν αναµενόµενο. Επιλέχθηκε ο πληθυσµός του 2008-

2009 λόγω της καθυστερηµένης πρόσληψης των ψυχολόγων κατά το 

σχολικό έτος 2009-2010, το οποίο είχε συνέπεια οι περισσότεροι 

σύµβουλοι ψυχολόγοι κατά το 2009 -2010 να εργάζονται στα Σ∆Ε δύο ή 

τρείς µήνες. Οι ψυχολόγοι που εργάζονται µόλις δύο µήνες στα σχολεία 

δεν έχουν αποκρυσταλλωµένη άποψη για τα προβλήµατα που 

συνδέονται µε το ρόλο τους και δεν έχουν σχηµατίσει άποψη για τις 

επιµορφωτικές τους ανάγκες. Κατά συνέπεια κρίναµε ότι οι σύµβουλοι 

ψυχολόγοι του 2008-2009 συνιστούν πιο αξιόπιστο δείγµα.  

 

Το ερευνητικό εργαλείο, ερωτηµατολόγιο,  αν και  έτοιµο από τον Ιούλιο 

του 2009, για λόγους που σχετίζονται µε τις καθυστερήσεις που 

διαπιστώθηκαν πιο πάνω και τον αποκλεισµό του δείγµατος των 

Συµβούλων Ψυχολόγων δεν αξιοποιήθηκε παρά οκτώ µήνες αργότερα, 

τον Μάρτιο του 2010. 

 

8.3 Αποτελέσµατα 

Α. ∆ηµοφιλέστερα θέµατα επιµόρφωσης 

Ποιες είναι οι ανάγκες επιµόρφωσης των Συµβούλων Ψυχολόγων που 

εργάζονται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας σύµφωνα µε τις απόψεις των 

ίδιων;  
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Από τον πίνακα που ακολουθεί συνάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα 

σχετικά µε τα δηµοφιλέστερα θέµατα επιµόρφωσης των ψυχολόγων. Το 

δηµοφιλέστερο θέµα επιµόρφωσης είναι η «συνεχής παρακολούθηση των 

εξελίξεων στον κλάδο µου» (βαθµολόγηση 4,29).  91,1% του δείγµατος 

δίνουν µεγάλη (51,1%) και πολύ µεγάλη (40,0%) σηµασία σε αυτό το 

θέµα. Η δήλωσή τους είναι ενδεικτική της σοβαρότητας που αποδίδουν 

στο ρόλο και το έργο τους. Το θέµα αυτό είναι αρκετά γενικό. Θα ήταν 

ενδιαφέρον να δούµε τι περιεχόµενο δίνουν οι ψυχολόγοι στο θέµα αυτό.   

 

Στη δεύτερη θέση έρχεται η «διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό 

πλαίσιο» (βαθµολόγηση 3,98) και στην τρίτη η συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική ανάπτυξη (βαθµολόγηση 3,84). 

 

Αξιοσηµείωτο είναι το ποσοστό (73.34%) των ψυχολόγων που βάζουν σε 

πρώτη προτεραιότητα τις δραστηριότητες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

ανάπτυξης. Η συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη περιλαµβάνει τις 

δραστηριότητες της εποπτείας, της ατοµικής ή/και οµαδικής θεραπείας, 

και της συµµετοχής σε σεµινάρια ή εκπαιδεύσεις, των οποίων ο στόχος   

είναι η  προσωπική ανάπτυξη. Η προσωπική ανάπτυξη επιτυγχάνεται  

µέσα από µια µακροχρόνια, συνήθως, διαδικασία αυτοανάλυσης και 

αυτογνωσίας µε σκοπό την ανάδυση των θεµάτων εκείνων που 

παρεµβάλλονται και εµποδίζουν τον ψυχολόγο από το να παρέχει 

βοήθεια στους πελάτες του. Η διαδικασία αυτή που συνήθως εκτείνεται 

σε βάθος χρόνου είναι τελείως απαραίτητη για την αποτελεσµατική 

άσκηση του ψυχολογικού έργου.  

 

Στην τέταρτη, πέµπτη και έκτη θέση ακολουθούν τρία θέµατα τα οποία 

έχουν λάβει την ίδια αξιολόγηση: συναδελφική υποστήριξη, αξιολόγηση 

προσωπικότητας/συναισθήµατος/κοινωνικής συµπεριφοράς, αξιολόγηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης (βαθµολόγηση 

3,8). Το πρώτο θέµα σχετίζεται µε ενέργειες αυτοανάπτυξης και 

αλληλοϋποστήριξης, οι οποίες συνιστούν µία ιδιαίτερη κατηγορία 

επιµόρφωσης, αυτής που έχει να κάνει µε την αυτοανάπτυξη του 



 66 

ψυχολόγου. Το 70.5% δηλώνουν µεγάλη (45,5%) και απόλυτη (25,0%) 

ανάγκη επιµόρφωσης στα θέµατα αυτά. Όπως αναφέρθηκε και σε άλλο 

σηµείο της ανάλυσης οι ψυχολόγοι σύµφωνα µε αυτά που δηλώνουν 

νιώθουν ξεκάθαρα ότι εργάζονται σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι σχέσεις 

αυτών που συµµετέχουν σε αυτό είναι πρωταρχικής σηµασίας.  

 

Την έβδοµη και όγδοη θέση στην κατάταξη καταλαµβάνουν η εποπτεία 

και οι τεχνικές παρέµβασης στο σχολείο αντίστοιχα. Η ανάγκη για 

εποπτεία του έργου τους φαίνεται ότι απασχολεί τους ψυχολόγους των 

σχολείων. Το 39,5% των ψυχολόγων σηµειώνουν ότι η ανάγκη για 

επιµόρφωση στο θέµα αυτό είναι µεγάλη ενώ το 25,6% απόλυτη. Η 

εποπτεία άλλων είναι δραστηριότητα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 

ανάπτυξης και εξελίσσει τον ψυχολόγο µέσα από την συµβουλευτική που 

παρέχει σε άτοµα νεοεισερχόµενα στο επάγγελµα. Επίσης είναι ένα 

εύρηµα που θα πρέπει να συνδυαστεί µε την προϋπηρεσία των 

ψυχολόγων του δείγµατος. Ένα σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος 

(39.68%) εργάζονται ως ψυχολόγοι 5-10 έτη και άρα νιώθουν ικανοί να 

υποστηρίξουν τους νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα ψυχολόγους. Η 

επιµόρφωση σε τεχνικές παρέµβασης είναι απαραίτητη µια που ο 

ψυχολόγος των Σ∆Ε δεν έχει εκπαιδευτεί στον τοµέα αυτό.  

 

Την ένατη θέση στην κατάταξη καταλαµβάνει η πρόληψη και τα 

προληπτικά προγράµµατα (3,78). Φαίνεται ότι οι ψυχολόγοι αποδίδουν 

µεγάλη σηµασία στις ενέργειες πρόληψης. Στην δέκατη θέση έχουµε τις 

τεχνικές παρέµβασης σε οµάδες (3,73).   Η παρέµβαση φαίνεται να είναι 

ένας τοµέας στον οποίο οι ψυχολόγοι δίνουν ξεκάθαρα βαρύτητα και 

φαίνεται ότι χρειάζονται τεχνικές στον τοµέα αυτό. 

 

Πίνακας 2: Κατάταξη επιµορφωτικών θεµάτων 

� Αξιολόγηση σχολικής επίδοσης 2,47 

� Μέτρηση νοηµοσύνης 2,38 

� Αξιολόγηση αισθητηριακής αντίληψης/κινητικής ικανότητας 2,62 

� Μεθοδολογία έρευνας2,84 
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� Αξιολόγηση γνωστικής ικανότητας 2,91 

� Αξιολόγηση ικανότητας προσαρµογής σχολείο 2,93 

� Γλωσσικές διαταραχές και µάθηση 2,95 

� Αξιολόγηση γλωσσικής ικανότ και επικοινωνίας 2,98 

� Έρευνα για θεραπευτικές τεχνικές 3,1  

� Μελέτη σχολείου ως συστήµατος  3,14 

� Ευρωπαίκά Προγράµµατα 3,16 

� ∆ιερεύνηση ενδιαφερόντων 3,26 

� ∆ιάγνωση µαθησιακών δυσκολιών 3,36 

� Συναισθηµατικές διαταραχές 3,36 

� Εντοπισµός µαθητών που χρειάζονται ειδική παιδαγωγική βοήθεια 

3,39 

� Εντοπισµός οικογενειακών εξωσχολ. παραγόντων 3,43 

� Συνεργασία µε το προσωπικό του σχολείου 3,43 

� Σχέσεις µε συνεκπαιδευόµενους 3,43 

� Παρεµβάσεις σε άτοµα 3,43  

� Ένταξη ατόµων ειδ. εκπ/κές αν. 3,47 

� Αξιολόγ. σχολείου ως συστήµατος 3,5 

� Προβλήµατα συµπεριφοράς 3,55 

� Ρόλος Ψυχολόγου στο σχολείο 3,58 

� Αξιολόγηση παρέµβασης 3,66 

� Εξατοµικ παρεµβάσεις στη σχολ. τάξη 3,67 

� Τεχνικές παρέµβασης σε οµάδες 3,73 

� Πρόληψη και προληπτικά προγράµµατα 3,78 

� Τεχνικές παρέµβασης στο σχολείο 3,79 

� Εποπτεία άλλων 3,79 

� Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων συναισθηµατικής νοηµοσύνης 

3,8 

� Αξιολόγηση προσωπικότηατας συναισθήµατος κοινωνικής 

συµπεριφοράς 3,8 

� Συναδελφική υποστήριξη 3,8 

� Συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη 3,84 

� ∆ιαχείριση συγκρούσεων στη σχολική τάξη 3,98 
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� Συνεχής παρακολούθηση των επιστηµονικών εξελίξεων στον κλάδο 

µου 4,29 
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Γράφηµα 10: Σχηµατική απεικόνιση κατάταξης θεµάτων επιµόρφωσης 
 
 Τα δέκα πρώτα σε προτίµηση θέµατα επιµόρφωσης είναι: 
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Γράφηµα11: τα δηµοφιλέστερα θέµατα επιµόρφωσης 
 

Παρακάτω θα δούµε αν οι επιµορφωτικές ανάγκες των ψυχολόγων 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τους υπό εξέταση δηµογραφικούς 

παράγοντες. 

 

Β. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

 Η υπόθεση µας ήταν ότι οι επιµορφωτικές ανάγκες είναι περισσότερες 

για όσους είναι µικρότερης ηλικίας συγκριτικά µε τους µεγαλύτερης 

ηλικίας ψυχολόγους. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων που έγινε µε το 

spss (correlate) κατέρριψε την παραπάνω υπόθεση. Kαµία από τις 35 

ερωτήσεις δε συσχετίζεται είτε θετικά είτε αρνητικά µε την ηλικία των 

ερωτηθέντων. 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

Η ανάλυση έγινε µε το independent samples T-test και δεν αποκάλυψε 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων, των πτυχιούχων 
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και των κατόχων µεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων. Τρεις µόνο 

διαστάσεις παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Συγκεκριµένα 

η αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας, η αξιολόγηση γλωσσικής 

ικανότητας και επικοινωνίας και ο ρόλος ψυχολόγου στο σχολείο. Όσον 

αφορά την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας οι πτυχιούχοι 

εµφάνισαν Μ.Ο=3,46 ενώ οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 2,67. (Sig 2 

tailed: 0,32). Σχετικά µε την αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας -  

επικοινωνίας οι πτυχιούχοι εµφάνισαν Μ.Ο 3,69 και οι κάτοχοι 

µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 2,67. (Sig 2 tailed=0,005). Τέλος 

σχετικά µε το ρόλο του ψυχολόγου στο σχολείο οι πτυχιούχοι εµφάνισαν 

Μ.Ο 4,07 και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου Μ.Ο 

3,30 (Sig 2 tailed= 0,21). Μπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 

διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων σε τρεις µόνο από τις 35 διαστάσεις 

σηµαίνει ότι η εκπαίδευση των ψυχολόγων δεν επηρεάζει την ανάγκη για 

επιµόρφωση.  Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην αξιολόγηση της 

γνωστικής και της γλωσσικής ικανότητας δείχνει ενδεχοµένως ότι οι 

ψυχολόγοι µε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό γνωρίζουν πώς να κάνουν 

αξιολογήσεις όπως και έχουν πιο ξεκάθαρη άποψη για το ρόλο τους. 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το independent samples T-test. 

∆εν παρατηρούµε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών 

που έχουν εργασία και όσων δεν έχουν. Ωστόσο τα διαφορετικά µεγέθη 

των οµάδων δεν δικαιολογούν ασφαλή συµπεράσµατα. 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η υπόθεση ότι όσο περισσότερα τα χρόνια προϋπηρεσίας τόσο λιγότερες 

οι επιµορφωτικές ανάγκες δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Η 

ανάλυση που έγινε ANOVA I αποκάλυψε διαφοροποίηση  µεταξύ των 

οµάδων σε πέµτε µόνο από τα 35 θέµατα επιµόρφωσης. Συγκεκριµένα η 

αισθητηριακή αντίληψη οι από 0-3 έτη προϋπηρεσίας παρουσίασαν µέσο 

όρο 2,18 ενώ οι από 5-10 έτη 3,25 (Mean difference: 1,068). Οι 

εξατοµικευµένες παρεµβάσεις στη σχολική τάξη παρουσίασαν στατιστικά 
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σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων 3-5 έτη (Μ.Ο=4,20), 5-10 έτη 

(Μ.Ο= 4,00) και 10 έτη και περισσότερα (Μ.Ο=2.40). Το αποτέλεσµα 

αυτό δείχνει ότι όσοι έχουν µεγάλη προϋπηρεσία νιώθουν µεγαλύτερη 

ασφάλεια ως προς τον χειρισµό των περιστατικών µέσα στην τάξη. Η 

διάσταση µελέτη σχολείου ως συστήµατος δέχτηκε διαφορετική 

αξιολόγηση από τις οµάδες 0-3 (Μ.Ο= 2,18) και 5-10 (Μ.Ο=3,81)(mean 

difference=1,631). H διάσταση ευρωπαϊκά προγράµµατα αξιολογήθηκε 

διαφορετικά από τους 0-3 έτη (Μ.Ο=2,64) και τους 5-10 έτη (Μ.Ο=3,88). 

(Mean difference=1,239). Τέλος η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων 

που αφορούν στην ειδικότητά µου αξιολογήθηκε από τους 0-3 (Μ.Ο=3,73) 

και τους 5-10 (Μ.Ο= 4,53), mean difference= 8,02. Παρά τις κάποιες 

διαφοροποιήσεις δεν µπορούµε να συµπεράνουµε µε ασφάλεια ότι η 

προϋπηρεσία παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των 

αποτελεσµάτων. 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΛΗΣ  

Η υπόθεση ότι οι ψυχολόγοι που διαµένουν και εργάζονται σε µεγάλου 

µεγέθους πόλεις έχουν λιγότερες ανάγκες επιµόρφωσης καταρρίπτεται. Η 

ανάλυση ANOVA I δεν έδειξε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

απαντήσεις των ψυχολόγων που διαµένουν σε διαφορετικού µεγέθους 

πόλεις. Εκτός από την ερώτηση η οποία αφορούσε στον ρόλο του 

ψυχολόγου όπου όσοι διαµένουν σε πόλεις άνω των 800.000 χιλιάδων 

δήλωσαν 2,50 µ.ο και όσοι µένουν σε πόλεις µέχρι 200.000 4,09. Η 

διαφορά των µέσων όρων (Mean difference=1,591) είναι σηµαντική. Ίσως 

όσοι διαµένουν στα µεγάλα αστικά κέντρα να είναι καλύτερα 

πληροφορηµένοι για το ρόλο του συµβούλου ψυχολόγου λόγω της 

χωροταξικής εγγύτητας στον φορέα που συντονίζει τα σδε. Ωστόσο τα 

µεγέθη των υποοµάδων δεν δικαιολογούν ασφαλή αποτελέσµατα. 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ 

Σ∆Ε 

H υπόθεση ότι όσοι έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας δηλώνουν 

µικρότερη ανάγκη για επιµόρφωση καταρρίπτεται. Στην πραγµατικότητα 
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η ανάλυση µε το spss-correlate δεν έδειξε καµία διαφοροποίηση µεταξύ 

αυτών που έχουν   παραπάνω έτη προϋπηρεσίας και αυτών  που δεν 

έχουν µεγάλη προϋπηρεσία. Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι ανεξάρτητα 

µε τα χρόνια προϋπηρεσίας οι σύµβουλοι ψυχολόγοι νιώθουν την ίδια 

ανάγκη για επιµόρφωση. Κατ’εξαίρεση η διάσταση προσωπικότητα 

συναίσθηµα, κοινωνική συµπεριφορά εµφάνισε αρνητική συσχέτιση (-

367) στο 0.05 επίπεδο. 

 

Παρακάτω θα δούµε πως οι επιµορφωτικές ενέργειες των ψυχολόγων της 

προηγούµενης χρονιάς επηρεάζουν ή όχι τις επιµορφωτικές τους 

ανάγκες. 

 

Γ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Η ανάλυση αποτελεσµάτων µε το independent samples t-test δεν έδειξε 

καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών που κατά τη 

διάρκεια του προηγούµενου έτους συµµετείχαν σε µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα και όσων δεν συµµετείχαν. Κατ εξαίρεση η διάσταση 

«ευρωπαϊκά προγράµµατα» βαθµολογήθηκε µε 2,9 από όσους δεν 

παρακολούθησαν µεταπτυχιακό και µε 3,71 από όσους 

παρακολούθησαν µεταπτυχιακό την προηγούµενη χρονιά. Η διαφορά 

στους παραπάνω µέσους όρους είναι στατιστικά σηµαντική (sig. 2 tailed: 

0,31). 

 
Σεµινάριο- workshop 
H ανάλυση αποτελεσµάτων µε το independent samples t-test δεν 

κατέδειξε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών που 

παρακολούθησαν κατά την προηγούµενη χρονιά κάποιο σεµινάριο και 

αυτών που δεν παρακολούθησαν. 

 
Ατοµική – Οµαδική θεραπεία 
H ανάλυση αποτελεσµάτων µε το independent samples t-test δεν 

κατέδειξε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών που 
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συµµετείχαν κατά την προηγούµενη χρονιά σε ενέργειες ατοµικής ή 

οµαδικής θεραπείας και αυτών που δεν συµµετείχαν. 

 
Εποπτεία 
H ανάλυση αποτελεσµάτων µε το independent samples t-test δεν 

κατέδειξε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών που 

εποπτεύτηκαν στο έργο τους κατά την προηγούµενη χρονιά και αυτών 

που δεν εποπτεύτηκαν. 

 

Παρακάτω θα απαντηθεί το τελευταίο ερευνητικό µας ερώτηµα που 

αφορά στη σηµασία που αποδίδουν οι ψυχολόγοι στην επιµόρφωση 

 

∆. Σηµασία Επιµόρφωσης: Το 21,3 % των συµµετεχόντων στην έρευνα 

δηλώνουν ότι η επιµόρφωση συµβάλλει στην ανανέωση και αναβάθµιση 

των γνώσεών τους. Το 10,6% στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Το 

21,3% στον καλύτερο χειρισµό των περιστατικών και η πλειοψηφία 

(46,8%) σε όλα τα παραπάνω 

 
Γράφηµα 12: Σηµασία επιµόρφωσης 
 
Σχολιασµός ερώτησης : Τι άλλο θέλετε να προσθέσετε 

Στο ερώτηµα αυτό απάντησαν έντεκα ψυχολόγοι. Οι απαντήσεις τους 

µπορούν να ενταχθούν στις εξής γενικές κατηγορίες: 

1) µία µερίδα ψυχολόγων (7 άτοµα) επισηµαίνει εµφαντικά την 

ανάγκη για εποπτεία στο έργο τους όπως και αυτή για σαφέστερες 

οδηγίες στο χειρισµό των περιστατικών. Όπως χαρακτηριστικά 
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σχολιάζει µία ψυχολόγος: «Οι σύµβουλοι ψυχολόγοι χρειάζονται 

ουσιαστική εποπτεία και επιµόρφωση και αν είναι δυνατό να τους 

παράσχουν εργαλεία αξιολόγησης ή παρέµβασης για το 

αντικείµενό τους. Όπως έχουν τώρα τα πράγµατα (ο ψυχολόγος) 

«πλέει στα βαθιά χωρίς σωσίβιο». 

2) Τρεις ψυχολόγοι προτείνουν τον συντονισµό των ψυχολόγων των 

Σ∆Ε σε ένα δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και µεθόδων  

3) Τέλος µία οµάδα ψυχολόγων κρίνουν ότι ο θεσµός 

αποδυναµώνεται και ότι οι εµπλεκόµενοι φορείς δε δείχνουν το 

απαραίτητο  ενδιαφέρον για την επιµόρφωση των συµβούλων 

ψυχολόγων των σχολείων. Μία ψυχολόγος αναφέρει ότι όταν 

εργάστηκε δεν έγινε καµία επιµόρφωση δεν υπήρξε καµία 

συνεργασία 

4) ∆εν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του ψυχολόγου µέσα στο πλαίσιο του 

σχολείου 

5) Ένας ψυχολόγος σκιαγραφεί την κατάσταση στην επαρχία και 

σηµειώνει  ότι υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες επιµόρφωσης µε 

αποτέλεσµα οι ψυχολόγοι να καταβάλλουν πολλά προσωπικά 

έξοδα 

6) Τέλος µία ψυχολόγος προτείνει ως θέµα επιµόρφωσης την γενική 

εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων όπως και τις εξειδικευµένες 

τεχνικές υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και 

φροντιστών ΑΜΕΑ 
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9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιµορφωτικές 

ανάγκες των συµβούλων ψυχολόγων που εργάστηκαν στα σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας κατά το σχoλικό έτος 2008-2009. Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο ανάλυσης σκοπός της έρευνας ήταν να καταδείξει την επίδραση 

ή µη µίας σειράς παραγόντων (δηµογραφικών και επιµόρφωσης) –  στην 

επιλογή και διαβάθµιση των επιµορφωτικών τους αναγκών. Τέλος 

σκοπός της µελέτης ήταν να αναδείξει τη σηµασία της επιµόρφωσης για 

τους συµβούλους ψυχολόγους των Σ∆Ε. 

 

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η σχετική έρευνα στο θέµα της 

επιµόρφωσης των ψυχολόγων τόσο αυτών που εργάζονται σε σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας όσο και αυτών που εργάζονται σε άλλα εργασιακά 

πλαίσια είναι ανύπαρκτη σε εθνικό επίπεδο. Tο ίδιο δυσεύρετη είναι και 

στη διεθνή βιβλιογραφία (Fowler and Harisson, 2001).  

 

Το πρώτο εύρηµα που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι οι περισσότεροι 

ψυχολόγοι του δείγµατος κρίνουν απαραίτητη την επιµόρφωσή τους. 

Συγκεκριµένα το 46,81% του δείγµατός δήλωσε ότι η επιµόρφωση 

συµβάλλει στην ανανέωση και αναβάθµιση των γνώσεών τους, στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους αλλά και στον καλύτερο χειρισµό των 

περιστατικών. Το 75.3% των ψυχολόγων βαθµολόγησαν όλα τα θέµατα 

επιµόρφωσης από 3 έως 5 (δηλαδή από µέτρια ως απόλυτη 

επιµορφωτική ανάγκη). Το µεγαλύτερο µάλιστα ποσοστό των απαντήσεων 

(33.6%) συγκεντρώθηκε στο 4 (µεγάλη ανάγκη). Το εύρηµα αυτό 

αποδεικνύει τη θετική στάση των ψυχολόγων απέναντι στην επιµόρφωση. 

 

Ένα άλλο εύρηµα που αξίζει να σχολιαστεί περαιτέρω είναι ότι το 29.8% 

των ψυχολόγων συµµετείχαν σε κάποιου είδους επιµορφωτική ενέργεια 

κατά την προηγούµενη χρονιά. Ένα 31.92% συµµετείχε σε ατοµική ή 

οµαδική θεραπεία και ένα 29.79% σε εποπτεία. Το συνολικό ποσοστό 
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των ψυχολόγων που συµµετείχαν σε θεραπεία (ατοµική ή οµαδική) ή 

εποπτεία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό (61.71%). Το εύρηµα αυτό είναι 

ενδεικτικό της µεγάλης ανάγκης που έχουν οι ψυχολόγοι να 

εποπτεύονται στο έργο τους, κάτι που επιδιώκουν αναλαµβάνοντας το 

αντίστοιχο, καθόλου ευκαταφρόνητο, οικονοµικό κόστος. Το 40,43% των 

ψυχολόγων συµµετείχε σε σεµινάριο κατά την προηγούµενη χρονιά.   

  

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν και αφορούν την 

κατάταξη των θεµάτων επιµόρφωσης. Τα θέµατα επιµόρφωσης 

κατατάχθηκαν ως εξής: α) συνεχής παρακολούθηση των επιστηµονικών 

εξελίξεων στον κλάδο µου, β) διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό 

πλαίσιο, γ) συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη, δ) συναδελφική 

υποστήριξη, ε) Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων, συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η συµβουλευτική και η 

άµεση παρέµβαση (direct service) είναι τα πρώτα σε προτίµηση θέµατα 

επιµόρφωσης των σχολικών ψυχολόγων είτε στην αρχική (Guest, 2000), 

είτε στην συνεχιζόµενη εκπαίδευση τους (Fowler & Harisson, 2001). 

 

Η προτίµηση που δείχνουν οι ψυχολόγοι του δείγµατός µας σε ενέργειες 

προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης (παρακολούθηση 

επιστηµονικών εξελίξεων, επαγγελµατική ανάπτυξη, εποπτεία, 

συναδελφική υποστήριξη) δείχνει ότι η επιµόρφωση που επιζητούν  δεν 

στοχεύει τόσο στην απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. Περισσότερο 

στοχεύει στη βιωµατική µάθηση, στην εποπτεία του έργου τους, στην 

ενηµέρωση και εµβάθυνση γύρω από συγκεκριµένες τεχνικές και 

εξελίξεις.  

 

Το θέµα της συναισθηµατικής ανάπτυξης και εξέλιξης του ψυχολόγου 

βρίσκεται στην καρδιά της συµβουλευτικής. Η ικανότητα του ψυχολόγου 

να βοηθήσει τους πελάτες του συνιστά το κυριότερο αντικείµενο της 

εργασίας του στο σχολείο. H ικανότητα αυτή εξελίσσεται µέσα από τις 

διαδικασίες της ψυχοθεραπείας, της εποπτείας και της σχέσης µε 

µέντορα. Αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα περαιτέρω διασύνδεσης των 
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Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας µε θεσµούς µάθησης και εποπτείας ή 

γενικότερα µε θεσµούς που προάγουν τη δια βίου εκπαίδευση. Η ανάγκη 

για εποπτεία επισηµαίνεται και στην ελεύθερη απάντηση των 

ψυχολόγων, όπου αναδεικνύεται µεταξύ των άλλων ως ένα από τα 

κυρίαρχα θέµατα που τους απασχολούν. Σε αντίστοιχο συµπεράσµατα 

σχετικά µε τη σηµασία της εποπτείας του έργου των ψυχολόγων και στη 

σχέση µε µέντορα στην αρχή της καριέρας τους καταλήγει και η έρευνα 

της Guest (2000). Η Guest µελέτησε την επαγγελµατική εξέλιξη ενός 

δείγµατος σχολικών ψυχολόγων µε στόχο να αναδείξει σηµαντικούς 

παράγοντες που παρεµβάλλονται και νοηµατοδοτούν την επαγγελµατική 

τους εξέλιξη. Η ερευνήτρια ζήτησε από τους σχολικούς Ψυχολόγους να 

σχολιάσουν οι ίδιοι τους παράγοντες που κρίνουν σηµαντικούς στην 

εξέλιξη της καριέρας τους.  

 

Οι σχολικοί ψυχολόγοι οι οποίοι συµµετείχαν στην έρευνα της  Guest 

δήλωσαν ότι η πιο σηµαντική επιρροή στην καριέρα τους ήταν η επιρροή 

άλλων σχολικών ψυχολόγων. Σηµείωσαν ως σηµαντική την επιρροή 

κάποιου µέντορα στην αρχή της καριέρας τους παρόλο που λίγοι από 

αυτούς είχαν µία θεσµοθετηµένη σχέση µε µέντορα.   

 

 Σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ µιας σειράς δηµογραφικών παραγόντων 

και των αναγκών για επιµόρφωση δε βρέθηκαν.  

 

Η δηµογραφική παράµετρος «εκπαιδευτικό επίπεδο» παρουσίασε 

στατιστικά σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην αξιολόγηση τριών µόνο 

επιµορφωτικών αναγκών (αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας, 

αξιολόγηση γλωσσικής ικανότητας και επικοινωνίας και Ρόλος 

Ψυχολόγου στο σχολείο). Ο αριθµός αυτός δεν µας επιτρέπει να 

εικάσουµε σχέση συσχέτισης µεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και 

διαβάθµισης επιµορφωτικών αναγκών. 
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Η ηλικία, η παράλληλη εργασία, τα χρόνια προϋπηρεσίας στο Σ∆Ε, η 

προϋπηρεσία στο επάγγελµα του ψυχολόγου και το µέγεθος της πόλης 

εργασίας δεν βρέθηκαν να επηρεάζουν την ανάγκη για επιµόρφωση. 

 

Τα παραπάνω ευρήµατα είναι σε πλήρη συµφωνία µε τα αντίστοιχα των 

Fowler & Harisson, (2001) οι οποίοι επίσης δεν εντόπισαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ µίας σειράς δηµογραφικών 

παραγόντων (ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ύπαρξη ή µη 

παιδιών, έτη εµπειρίας ως ψυχολόγοι) και της αξιολόγησης των 

επιµορφωτικών θεµάτων. Ενδεχοµένως η ανυπαρξία στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών για τους δηµογραφικούς παράγοντες που 

εξετάσαµε να οφείλεται στο σχετικά µικρό δείγµα των ψυχολόγων που 

εξετάσαµε (47 άτοµα).  

 

Η συµµετοχή σε επιµορφωτικές ενέργειες (σε µεταπτυχιακό, σε 

σεµινάριο-workshop, σε ατοµική ή  οµαδική θεραπεία και σε εποπτεία) 

δεν παρουσιάζουν καµία συσχέτιση (θετική ή αρνητική) µε τις 

επιµορφωτικές ανάγκες. Το εύρηµα αυτό είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε 

το αντίστοιχο των Fowler and Harisson (2001). 

 

Από την ανάλυση του θεωρητικού µέρους προκύπτουν επίσης ορισµένα 

ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα η ανάλυση των θεωριών 

µάθησης κατέδειξε ότι οι ψυχολόγοι των σχολείων µαθαίνουν µέσα από 

τη συµµετοχή τους σε άτυπες κοινότητες πρακτικής. Σκοπός των 

µελλοντικών ερευνών πρέπει να είναι η διερεύνηση της 

αποτελεσµατικότητας τέτοιων κοινοτήτων µάθησης. Με ποιους 

συγκεκριµένους τρόπους πραγµατοποιείται η µάθηση στις κοινότητες 

πρακτικής; Πως µπορεί να διαχυθεί η µάθηση έξω από τα όρια της 

κοινότητας;  

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον συµπέρασµα αφορά στην µεταβίβαση της γνώσης 

από το άτοµο στο σύνολο. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

θεωριών του κονστρουκτιβισµού αλλά και του κριτικού αναστοχασµού ο 
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ψυχολόγος των σχολείων δηµιουργεί τη γνώση ενεργητικά µέσα στην 

καθηµερινότητά του και µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε όσους 

συναλάσσεται στο πλαίσιο του σχολείου. Ένα ενδιαφέρον ερώτηµα στο 

οποίο πρέπει να στραφεί η µελλοντική έρευνα είναι πως µπορεί η γνώση 

αυτή να µετακινηθεί έξω από τον ψυχολόγο και µέσα στην ευρύτερη 

κοινότητα των ψυχολόγων των σχολείων; Η οποιαδήποτε γνώση δεν έχει 

αξία αν δεν ζυµωθεί µε άλλους ανθρώπους. Ειδικά η γνώση που 

προκύπτει στο χώρο εργασίας ολοκληρώνεται και τελειοποιείται µόνο 

όταν συζητηθεί µε τους συναδέλφους. 

 
9.1 Περιορισµοί Έρευνας 
 
Μία αδυναµία της παρούσας έρευνας είναι το µικρό σχετικά δείγµα (47 

άτοµα). Ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και ο ερευνώµενος 

πληθυσµός είναι συγκριτικά µε άλλα δείγµατα µικρός (78 στο σύνολο 

Σύµβουλοι Ψυχολόγοι). Παράλληλα δυσκολίες υπήρχαν στην ένταξη στο 

ερευνώµενο δείγµα Συµβούλων ψυχολόγων οι οποίοι εργάστηκαν στα 

σχολεία σε προηγούµενα έτη. Ήταν δύσκολος τόσο ο εντοπισµός των 

παλαιών ψυχολόγων όσο και η εξασφάλιση της συµµετοχής τους στην 

έρευνα, καθώς η επαγγελµατική τους σχέση µε το θεσµό διεκόπη, 

γεγονός που θα έγειρε θέµατα αξιοπιστίας της έρευνας.  Ωστόσο η 

συµµετοχή περισσότερων ψυχολόγων στην έρευνα θα έδινε περισσότερο 

έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα µια που οι επιµορφωτικές ανάγκες 

θα εκπροσωπούσαν µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού ή και ολόκληρο 

τον πληθυσµό. Κατ’αυτό τον τρόπο θα ήταν περισσότερο γενικεύσιµες και 

συνολικές.   

 

Πιστεύουµε ακόµη ότι κάποια από τα αποτελέσµατα άξιζαν µεγαλύτερης 

διερεύνησης, οπότε θα ήταν χρήσιµη η ποιοτική ανάλυση ορισµένων 

θεµάτων. Για παράδειγµα τι σηµαίνει και τι περιέχει η συνεχιζόµενη 

επαγγελµατική ανάπτυξη για τους ψυχολόγους του δείγµατος.  

 

Μία άλλη επιφύλαξη έχει να κάνει µε το χρόνο που διενεργήθηκε η 

έρευνα. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει ένα δείγµα ψυχολόγων που τη 
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συγκεκριµένη χρονική στιγµή εργάζονταν τόσο ως σύµβουλοι (κατά 80% 

του χρόνου τους) όσο και ως εκπαιδευτικοί (κατά 20% του χρόνου τους). 

Να σηµειωθεί ότι οι ψυχολόγοι µε τον παραπάνω συνδυασµό 

καθηκόντων εργάστηκαν µόνο κατά το 2008-2009, τη χρονιά από την 

οποία αντλήσαµε το δείγµα µας. 

 

Ένας άλλος περιορισµός της έρευνάς µας είναι η αδυναµία εύρεσης 

σχετικών ερευνών. Η ανάλυσή µας θα είχε άλλο βάθος αν υποστηριζόταν 

από περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα. 

 

9.2 Προτάσεις για µελλοντικές έρευνες 

Πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας θα αποτελέσουν προτάσεις 

για τη θεµατολογία των επιµορφώσεων που διοργανώνει το Ι∆ΕΚΕ για 

τους συµβούλους που εργάζονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Οι 

µελλοντικές έρευνες θα πρέπει να συµπεριλάβουν µεγαλύτερο δείγµα 

ψυχολόγων. Θα µπορούσαν να εξεταστούν όχι µόνο δηµογραφικοί 

παράγοντες αλλά και άλλοι παράγοντες που υπεισέρχονται και 

επηρεάζουν τις ανάγκες επιµόρφωσης των ψυχολόγων, όπως τα κίνητρα 

των ψυχολόγων επαγγελµατικά και προσωπικά να συµµετέχουν σε 

επιµορφωτικές ενέργειες. Η µελλοντική έρευνα πρέπει επίσης να εστιάσει 

στη σχέση µεταξύ επιµόρφωσης, των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

ψυχολόγοι και των αποτελεσµάτων που έχουν αυτές στους αποδέκτες των 

υπηρεσιών τους. 

 

Το θέµα της επιµόρφωσης των ψυχολόγων που εργάζονται σε σχολεία 

δεύτερης ευκαιρίας, αλλά και σε άλλους επαγγελµατικούς χώρους  

πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο. Είναι χρήσιµο να έχουµε µία εικόνα 

σχετικά µε: α) πως οι ψυχολόγοι επιµορφώνονται περαιτέρω µετά την 

αποφοίτησή τους, β)τι κάνουν για να εξελίξουν το επάγγελµά τους αλλά 

και τον εαυτό τους µια που είναι κεντρικό στοιχείο στο συγκεκριµένο 

επάγγελµα. γ) ποια είναι η χρησιµότητα των επιµορφώσεων στις οποίες 

συµµετέχουν και πως αξιοποιούνται στην καθηµερινή επαγγελµατική 

τους πρακτική. 
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εργασία αυτή έχει στόχο να καταγράψει τις ανάγκες εκπαίδευσης που έχουν οι Σύµβουλοι Ψυχολόγοι 

των Σ∆Ε. Οι απαντήσεις σας θα συµβάλουν στο σχεδιασµό και στην επιτυχηµένη έκβαση µελλοντικών 
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1. Είστε: 
Άνδρας 

 

 

Γυναίκα 

 

 

2. Ηλικία  
 
 
3. Ποια είναι η εκπαίδευσή σας; 
Α. Πτυχιούχος 
Πανεπιστηµίου 

 Β. Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος 

 Γ. Κάτοχος 
∆ιδακτορικού 
∆ιπλώµατος 

 

 
4. Εργάζεστε σε; 
Α. Πόλη 
(άνω των 
800.000 
κάτοικοι) 

 Β. Πόλη 
(µέχρι 
60.000 
κάτοικοι) 

 Γ. Πόλη 
(µέχρι 
20.000 
κάτοικοι) 

 ∆. Πόλη 
(µέχρι 
5.000 
κάτοικοι) 

 

 
 
5. Έχετε παράλληλη εργασία ως ψυχολόγος; 
 
Ναι 
 

 
Όχι 

 
6. Πόσα χρόνια εργάζεστε ως ψυχολόγοι; 

0 έτη ή λίγους µήνες 1-3 έτη 3-5 έτη             5-10έτη 10 έτη και 
περισσότερα 

 

 

    

 
7. Πόσα χρόνια εργάζεστε στα Σ∆Ε; (Κάθε 9µηνη σύµβαση να υπολογιστεί ως έτος εργασίας) 
 

8. Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους σε ποιο από τα παρακάτω είδη επιµορφώσεων 
συµµετείχατε; 
Είδος Επιµόρφωσης Αντικείµενο- Θέµα ∆ιάρκεια σε ώρες 

µέσα στην εβδοµάδα 
Συχνότητα µέσα 
στην εβδοµάδα 

Συµµετοχή σε 
µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα 

   

Ατοµική ή Οµαδική 
Θεραπεία 

   

Εποπτεία    

Συµµετοχή σε 
σεµινάριο/workshop 

   

∆ηµοσίευση 
άρθρου/συγγραφικό 
έργο 

   

Συµµετοχή σε 
συνέδριο 

   

Συµµετοχή σε 
επιµόρφωση Ι∆ΕΚΕ 

   

Αυτοµόρφωση 
(διάβασµα βιβλίων) 

   

Συµµετοχή σε έρευνα    

Άλλο    
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9. Είναι κατά τη γνώµη σας  σηµαντικό να επιµορφώνεστε; Ναι         Όχι 
Αν ναι γιατί; 
1. Συµβάλλει στην 
ανανέωση  και αναβάθµιση 
των γνώσεών µου 
 

2. Συµβάλλει στη βελτίωση 
των δεξιοτήτων µου ως 
ψυχολόγος 
 

3. Συµβάλλει στον 
καλύτερο χειρισµό των 
περιστατικών 
 

4. Συµβάλλει στην 
απόκτηση αυτοπεποίθησης   
 

 

10. Σε ποια από τα παρακάτω θέµατα επιθυµείτε να επιµορφωθείτε.  

  

Ε
λά

χι
σ
τη

 α
νά

γκ
η
 

Μ
ικ

ρ
ή
 α

νά
γκ

η
 

Μ
έτ

ρ
ια

 α
νά

γκ
η
 

Μ
εγ

ά
λη

 α
νά

γκ
η
 

Α
π
ό
λυ

τη
 α

νά
γκ

η
 

 1. ∆ιάγνωση και Αξιολόγηση: Ψυχολογικοί 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση και τη 
συµπεριφορά στο σχολείο 

1 2 3 4 5 

1. Αξιολόγηση σχολικής επίδοσης 1 2 3 4 5 

2. Αξιολόγηση της ικανότητας προσαρµογής στο σχολείο 1 2 3 4 5 

3. Μέτρηση νοηµοσύνης  1 2 3 4 5 

4 Εντοπισµός των οικογενειακών και άλλων εξωσχολικών 
παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την επίδοση στο 
σχολείο 

1 2 3 4 5 

5 Αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας 1 2 3 4 5 

6 Αξιολόγηση γλωσσικής ικανότητας και επικοινωνίας 1 2 3 4 5 

7 Αξιολόγηση προσωπικότητας/συναισθήµατος/κοινωνικής 
συµπεριφοράς 

1 2 3 4 5 

8 Αξιολόγηση αισθητηριακής αντίληψης/κινητικής 
ικανότητας 

1 2 3 4 5 

9 ∆ιάγνωση µαθησιακών δυσκολιών 1 2 3 4 5 

10 Εντοπισµός µαθητών που χρειάζονται ειδική παιδαγωγική 
βοήθεια 

1 2 3 4 5 

11 Αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων/συναισθηµατικής 
νοηµοσύνης 

1 2 3 4 5 

12 Αξιολόγηση σχολείου ως συστήµατος 1 2 3 4 5 

13 ∆ιερεύνηση ενδιαφερόντων 1 2 3 4 5 
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 2. Συµβουλευτική 1 2 3 4 5 

1 Συναισθηµατικές διαταραχές 1 2 3 4 5 

2 Προβλήµατα συµπεριφοράς (π.χ. βία και επιθετικότητα 
στο σχολικό πλαίσιο) 

1 2 3 4 5 

3 Γλωσσικές διαταραχές και µάθηση 1 2 3 4 5 

4  Ένταξη και ενσωµάτωση ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

1 2 3 4 5 

5 Πρόληψη και προληπτικά προγράµµατα στην εκπαίδευση 1 2 3 4 5 
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5 Συνεργασία µε το προσωπικό του σχολείου 1 2 3 4 5 

7 ∆ιαχείριση συγκρούσεων µέσα στο σχολικό πλαίσιο  1 2 3 4 5 

8 Σχέσεις µε συνεκπαιδευόµενους 1 2 3 4 5 
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 3. Τεχνικές Παρέµβασης 1 2 3 4 5 

1 Σε άτοµα 1 2 3 4 5 

2 Σε οµάδες 1 2 3 4 5 

3 Στο σχολείο 1 2 3 4 5 

4 Εξατοµικευµένες παρεµβάσεις στη σχολική τάξη 1 2 3 4 5 

5 Αξιολόγηση παρέµβασης 1 2 3 4 5 

6 Ρόλος Ψυχολόγου στο σχολείο 1 2 3 4 5 
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 4. ∆ιεξαγωγή έρευνας  1 2 3 4 5 

1 Μεθοδολογία έρευνας, εργαλεία και διαδικασίες 
αξιολόγησης 

1 2 3 4 5 

2 Έρευνα για θεραπευτικές τεχνικές 1 2 3 4 5 

3 Μελέτη σχολείου ως συστήµατος   1 2 3 4 5 

4 Ευρωπαϊκά Προγράµµατα  1 2 3 4 5 
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 5. Εποπτεία και Επαγγελµατική Ανάπτυξη 1 2 3 4 5 

1 Α. Συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη  1 2 3 4 5 

2 Β. Εποπτεία άλλων 1 2 3 4 5 

3 Γ. Συναδελφική υποστήριξη 1 2 3 4 5 

4 Ε. Συνεχής παρακολούθηση των επιστηµονικών  
εξελίξεων στην ειδικότητά µου 

1 2 3 4 5 

 

 
11. Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε;  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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