
Εκπαίδευση Αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών  

 
 
 

Δράση 6: “Προγράμματα Ψυχολογικής 
Υποστήριξης” 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 



Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου είναι το 
μοναδικό Γυμνάσιο στην Κρήτη και το μοναδικό 

Λύκειο στην Ελλάδα που επιλέχθηκε για τη 
δράση αυτή. 

Τα “Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης” 
είναι μια δράση που εφαρμόστηκε για πρώτη 

φορά φέτος στα σχολεία της χώρας. 
  



 
Ουσιαστικά πρόκειται για την τοποθέτηση 

ψυχολόγων στα σχολεία 
με σκοπό: 

 
 -Την υλοποίηση ομαδικών προγραμμάτων 

πρόληψης 
 

-Την παροχή ατομικής συμβουλευτικής 
 
 
 
 

Τι είναι τα “Προγράμματα 
Ψυχολογικής Υποστήριξης”; 



Αποδέκτες των υπηρεσιών ψυχολογικής 
υποστήριξης είναι:  

 
 

Μαθητές 
 

Εκπαιδευτικοί 
 

Γονείς 



 
 
 

 

 

 

Τα “Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης” 
ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη του 2011 και θα 

ολοκληρωθούν τον Ιούνη του 2013. 

 

Επομένως, οι ψυχολόγοι τοποθετήθηκαν στα 
σχολεία για 2 σχολικά έτη. 

 

 

 

 



Η πρώτη χρονιά εφαρμογής της δράσης στο  

Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου 

Φέτος η ψυχολόγος βρισκόταν στο σχολείο κάθε 
Τρίτη και Πέμπτη.  

Αν και η χρονιά ήταν πιλοτική και άρα χρειάστηκε 
χρόνος για τη γνωριμία και τη διερεύνηση των 

αναγκών του σχολείου,  

έγιναν πολλές και σημαντικές δράσεις... 



Ατομική συμβουλευτική 

Οι συναντήσεις αυτές γίνονται μετά από αίτημα 
των ίδιων των μαθητών. 

Πραγματοποιήθηκαν ατομικές συναντήσεις 
σε σταθερή βάση 

με 60 περίπου μαθητές γυμνασίου και λυκείου. 
 



Ατομική συμβουλευτική 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης ατομικές 

συναντήσεις με αρκετούς γονείς/κηδεμόνες 

μαθητών, 

όπως και με εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούσαν να 

επικοινωνούν με την ψυχολόγο στο τηλέφωνο 
του σχολείου και να προγραμματίζουν ραντεβού. 



Ομαδικές δράσεις 

Έγιναν ομαδικές δράσεις πρόληψης  

σε 4 τμήματα του γυμνασίου με στόχο: 

 

-την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών 

 -την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών 
δεξιοτήτων 

-την καλλιέργεια ομαδικού κλίματος στην τάξη 

 

 



Ομαδικές δράσεις σε τμήματα γυμνασίου 

Η κάθε συνάντηση διαρκούσε 
2 διδακτικές ώρες και γινόταν 
κατόπιν συνεννόησης με τους 

εκπαιδευτικούς. 

Οι συναντήσεις με 
κάθε τμήμα γίνονταν 

ανά 15 μέρες. 



Ομαδικές δράσεις στο Λύκειο 

Με τα τμήματα του Λυκείου διοργανώθηκαν 
ομάδες συζήτησης γύρω από θέματα που 

απασχολούν τους μαθητές. 

Λόγω του πιεσμένου προγράμματος και του 
λιγοστού χρόνου, δυστυχώς δεν έγιναν όσες 

συναντήσεις είχαν προγραμματιστεί.  

Από την επόμενη χρονιά όμως ευελπιστούμε οι 
ομάδες αυτές να γίνονται σε πιο σταθερή βάση. 



Ομαδικές δράσεις στο Λύκειο 

Τέλος, διοργανώθηκε 

 “ομάδα χαλάρωσης και διαχείρισης του 
άγχους”  

με τους μαθητές της Γ' Λυκείου. 

 



Ομαδικές δράσεις με εκπαιδευτικούς 

Ομαδικές δράσεις έγιναν όμως και με τους 
καθηγητές του σχολείου... 

 

Δημιουργήθηκε ομάδα εκπαιδευτικών με στόχο 
την εκπαίδευση στη βιωματική μάθηση και 

την εμψύχωση ομάδων. 



Ομαδικές δράσεις με εκπαιδευτικούς 

Συνολικά έγιναν 10 
εβδομαδιαίες συναντήσεις, 

βιωματικού χαρακτήρα 

 

στις οποίες προσεγγίστηκαν 
θέματα σχετικά με το ρόλο 

του εκπαιδευτικού, την 
επικοινωνία με το μαθητή, τα 

στερεότυπα κ.α. 



Δικτύωση 

 

Πέρα από τη δουλειά μέσα στο σχολείο, έγινε 
παράλληλα επαφή με φορείς στην κοινότητα 

προκειμένου να αναπτυχθούν γέφυρες 
συνεργασίας και να πλαισιωθούν 
αποτελεσματικότερα οι δράσεις. 



Συγκεκριμένα, έγινε επαφή με: 

 

-το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου 

-το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου 

-Την κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Χερσονήσου 

-το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου 

-τον Ερυθρό Σταυρό, τμήμα Ηρακλείου 

-την Κοινωνική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ 

 



Η πρώτη -πιλοτική- εφαρμογή του Προγράμματος 
Ψυχολογικής Υποστήριξης στο Καλλιτεχνικό 

Σχολείο Ηρακλείου έκλεισε με επιτυχία! 
 

Στη διάρκεια της χρονιάς αναπτύχθηκε πολύ καλή 
επικοινωνία και συνεργασία με τους μαθητές 
όπως και με τη διεύθυνση του σχολείου και το 
σύλλογο διδασκόντων. Πολύ καλή επικοινωνία 

αναπτύχθηκε και με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 
και κηδεμόνων. 



Φέτος μπήκαν οι βάσεις για να συνεχιστούν από 
το Σεπτέμβρη ακόμα περισσότερες δράσεις. 

Μέχρι τότε... 



Καλό καλοκαίρι! 

 

 

Η ψυχολόγος 

Ευεποίνα Παντελέρη 


