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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο και διαρκώς µεταβαλλόµενο κόσµο που ζούµε µπορεί να έρθουµε αντιµέτωποι µε 

δύσκολες καταστάσεις και να βιώσουµε δυσκολίες, στις οποίες δε γνωρίζουµε τον τρόπο να 

αντεπεξέλθουµε. Το γεγονός ότι είµαστε κοινωνικά όντα, µας προσφέρει τη δυνατότητα να στραφούµε 

στους συνανθρώπους µας για βοήθεια και να λάβουµε τη στήριξη που επιθυµούµε. Τι συµβαίνει όµως 

όταν πρόκειται να αντιµετωπίσουµε σοβαρά προβλήµατα και επιθυµούµε µια επαγγελµατική συµβουλή 

και βοήθεια; 

Η συµβουλευτική αποτελεί ίσως µια από τις σηµαντικότερες επινοήσεις του 20ού αιώνα και 

µπορεί να εφαρµοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε διαφορετικές συνθήκες. Η συµβολή της 

έγκειται στην ποιότητα της συµβουλευτικής σχέσης και τη δύναµη της γνησιότητας στην παροχή 

στήριξης που προσφέρει στο συµβουλευόµενο. Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του 

ρόλου που διαδραµατίζει η συµβουλευτική στο σχολείο, µέσα από τα µάτια των παιδαγωγών 

προσχολικής αγωγής.  

Συγκεκριµένα, στο πρώτο µέρος πραγµατοποιείται µια αναφορά στην ιστορία της 

συµβουλευτικής και στη συνέχεια στο ρόλο του συµβούλου στην προσχολική αγωγή. Επιπλέον, λόγω 

της ελλιπούς βιβλιογραφίας στην προσχολική αγωγή, κρίνεται χρήσιµη η αναφορά στη συµβουλευτική 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Επόµενα, γίνεται αναφορά στην έννοια της διαλεκτικής συµβουλευτικής 

και την εφαρµογή της στο σχολικό πλαίσιο. Τέλος, καταδεικνύονται και αναλύονται οι δεξιότητες που 

πρέπει να κατέχει ο σύµβουλος, καθώς και η πραγµατικότητα της εφαρµογής της συµβουλευτικής στο 

ελληνικό σχολείο. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας µελετώνται οι απόψεις των µελών της σχολικής κοινότητας για 

το ρόλο του συµβούλου, σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. ∆ιερευνώνται αρχικά οι απόψεις 

των διευθυντών και των παιδαγωγών και στη συνέχεια των γονέων και των µαθητών/τριών, όπως 

αναδείχθηκαν από σχετικές έρευνες. 

Στο τρίτο µέρος της εργασίας που αποτελεί και το στόχο της συγγραφής της, παρουσιάζονται τα 

παρόντα ερευνητικά ερωτήµατα, καθώς και η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται προκειµένου να 

απαντηθούν. Στο τέλος της εργασίας, αναλύονται τα ευρήµατα που προέκυψαν από την έρευνα και 

ακολουθεί η συζήτηση γύρω από τα αποτελέσµατα και τη συνεισφορά της έρευνας στο χώρο της 

εκπαίδευσης. 
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1. Έννοια και ιστορία της Συµβουλευτικής 

Ο όρος Συµβουλευτική έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στον κόσµο των επιχειρήσεων, στην 

εκπαίδευση, στην ιατρική και στην ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για έναν διαρκώς εξελισσόµενο κλάδο, ο 

οποίος συνδέεται άρρηκτα  µε την κουλτούρα των σύγχρονων βιοµηχανικών κοινωνιών. Τι ακριβώς 

συνιστά όµως αυτό που αποκαλούµε συµβουλευτική; 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί, καθένας από τους οποίους προσέδιδε έµφαση 

σε κάποιο από τα στοιχεία που συνθέτουν τη συµβουλευτική. Σύµφωνα µε τους Burks και Stefflre (1979) 

βασικό στοιχείο της συµβουλευτικής αποτελεί η σχέση µεταξύ συµβούλου και συµβουλευόµενου και η 

αυτονοµία του συµβουλευόµενου να θέτει στόχους και να αποφασίζει για τον εαυτό του. Η Bag (1984) 

όρισε τη συµβουλευτική περισσότερο ως τη δυνατότητα ενδοσκόπησης και αυτοαποκάλυψης του 

συµβουλευόµενου, ενώ οι Felthman και Dryden (1993) προσέδωσαν έµφαση στη χρήση των 

κατάλληλων επικοινωνιακών δεξιοτήτων του συµβούλου και πρότειναν την εφαρµογή της 

συµβουλευτικής σε ποικίλα πλαίσια παροχής κοινωνικής φροντίδας και λειτουργιών (McLeod, 2003). 

Σύµφωνα µε τον ορισµό ενός άλλου θεωρητικού, του Cavanagh (1982), η συµβουλευτική 

αποτελεί τη σχέση µεταξύ ενός επαγγελµατία συµβούλου και ενός ανθρώπου που αναζητά βοήθεια, του 

συµβουλευόµενου. Στόχος της σχέσης αυτής αποτελεί, µέσα από ένα κλίµα εµπιστοσύνης και µε τις 

απαιτούµενες δεξιότητες του συµβούλου, η κατάκτηση της αυτογνωσίας και της προσωπικής ανάπτυξης 

από το συµβουλευόµενο. Προκειµένου να θεωρηθεί ως άσκηση συµβουλευτικής η εργασία του 

συµβούλου πρέπει να πληροί ορισµένα κριτήρια: 

•  Ο σύµβουλος πρέπει να είναι εκπαιδευµένος και επαγγελµατίας, δηλαδή να διαθέτει την 

ικανότητα να προσαρµόζεται σε διαφορετικές καταστάσεις και πλαίσια.  

• Απαραίτητη είναι η δηµιουργία σχέσης ανάµεσα στο σύµβουλο και τον συµβουλευόµενο. 

• Ο σύµβουλος πρέπει να κατέχει προσωπικές δεξιότητες για τη σύναψη µιας θερµής σχέσης µε 

τον συµβουλευόµενο. 

• Ο σύµβουλος πρέπει να ενθαρρύνει τον συµβουλευόµενο να αποκτήσει την ικανότητα για 

µάθηση και να προωθεί την προσαρµοστικότητά του στο περιβάλλον του. 

• Αρµοδιότητα του συµβούλου είναι η παροχή της κατάλληλης βοήθειας στον συµβουλευόµενο, 

ώστε µέσα από µια διαδικασία ανάπτυξης, να οδηγηθεί στην ολοκλήρωση.  
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• Η συµβουλευτική διαδικασία πρέπει να στοχεύει στην επίτευξη της προσωπικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης του ατόµου.  

• Πρόκειται για µια βαθύτερη σχέση µεταξύ συµβουλευόµενου και συµβούλου, στην οποία ο 

συµβουλευόµενος λαµβάνει από το σύµβουλο τη βοήθεια που πραγµατικά έχει ανάγκη 

(Cavanagh, 1982). 

  

Επιπλέον, ο ορισµός που ανέπτυξε ο Patterson (2000: 18) για τη συµβουλευτική είναι ο 

παρακάτω: «Η συµβουλευτική είναι µια δραστική διαδικασία που χαρακτηρίζεται από µια µοναδική σχέση 

ανάµεσα στο σύµβουλο και τον συµβουλευόµενο, η οποία οδηγεί σε αλλαγή του συµβουλευόµενου σε µια ή 

περισσότερες από τις παρακάτω πτυχές της προσωπικότητάς του:   

α) στη συµπεριφορά: αναφέρθηκε στις αλλαγές στον τρόπο δράσης των πελατών, στον τρόπο λήψης 

αποφάσεων και της σύναψης των σχέσεών τους µε άλλους ανθρώπους.  

β) στην πεποίθηση: αναφέρθηκε στους τρόπους µε τους οποίους σκέφτεται το άτοµο για τον εαυτό 

του και τους άλλους και τα συναισθήµατα που διέπουν αυτές τις σκέψεις.  

γ) στο επίπεδο συναισθηµατικής καταπόνησης, δηλαδή τα συναισθήµατα που προκαλούνται από 

αρνητικές ή δύσκολες καταστάσεις» (Patterson, 2000). 

Τέλος ο πατέρας, όπως θεωρείται, της συµβουλευτικής, ο Rogers (1961) προκειµένου να 

ερµηνεύσει τη συµβουλευτική επικεντρώθηκε στην ικανότητα που ενυπάρχει µέσα στο άτοµο για την 

ανακάλυψη του εαυτού του. Ο ρόλος του συµβούλου, όπως τόνισε, έγκειται στην παροχή βοήθειας στο 

άτοµο να ανακαλύψει µόνο του τελικά τον εαυτό του. Ο τρόπος που θεωρούσε ότι αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί ήταν µέσω της δηµιουργίας ουσιαστικής σχέσης του συµβούλου µε τον συµβουλευόµενο, η 

οποία θα εξασφαλιστεί µέσα σ’ ένα κλίµα ζεστασιάς και εµπιστοσύνης. Αυτή ακριβώς η προσπάθεια της 

κατανόησης της εσωτερικής δύναµης του κάθε ανθρώπου, η οποία επιτυγχάνεται µε την αυθεντικότητα 

και την ανθρώπινη διάσταση του συµβούλου, αποτελεί για τον Rogers τη συµβουλευτική. 

Εάν προσπαθήσουµε να ενοποιήσουµε κάθε στοιχείο των παραπάνω ορισµών σε ένα γενικότερο, 

προκύπτει ίσως ο εξής ορισµός: Συµβουλευτική είναι µία δυναµική διαδικασία, στην οποία ο σύµβουλος, 

δηλαδή ένας κατάλληλα εκπαιδευµένος και µε τις κατάλληλες δεξιότητες άνθρωπος, βοηθάει έναν άλλο 

άνθρωπο, ο οποίος αισθάνεται αδύναµος να αντιµετωπίσει ορισµένες καταστάσεις, να βρει τη δύναµη 

που πηγάζει από µέσα του, ώστε να τις αντιµετωπίσει. Εννοείται βέβαια ότι η σχέση που αναπτύσσεται 
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ανάµεσά τους είναι ανάλογη του κοινωνικού και πολιτισµικού πλαισίου που επιβάλλει η σχέση 

συµβούλου- συµβουλευόµενου, χωρίς όµως να στερείται γνησιότητας και ουσιαστικής κατανόησης. 

Αφού κατανοήσαµε την έννοια της συµβουλευτικής, κρίνεται απαραίτητη σ’ αυτό το σηµείο η 

αναδροµή στην ιστορία και τις ρίζες της. Ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, εµφανίστηκαν οι πρώτες 

µορφές συµβουλευτικής, οι οποίες διαµορφώθηκαν από τα οικονοµικά και κοινωνικά ρεύµατα της κάθε 

περιόδου. Έτσι, οι πρωταρχικές ρίζες της τοποθετούνται: 1) στην εργασία του Parsons και την εξέλιξη 

του κινήµατος του επαγγελµατικού προσανατολισµού, 2) στο κίνηµα της ψυχικής υγείας, 3)  εξέλιξη της 

ψυχοµετρίας και τη µελέτη των ατοµικών διαφορών, 4) στην ανάπτυξη του κλάδου της συµβουλευτικής 

και ψυχοθεραπείας αποσυνδεδεµένης από την ιατρική και την ψυχιατρική, 5) στις κοινωνικές και 

οικονοµικές δυνάµεις που επικρατούσαν στις αρχές του αιώνα µας (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999). 

Συγκεκριµένα: 

 

1.Με τη βιοµηχανική επανάσταση δηµιουργήθηκε η ανάγκη της ύπαρξης ειδικών, οι οποίοι 

θα συµβούλευαν τους νέους να επιλέξουν το καταλληλότερο από τα επαγγέλµατα που 

προέκυψαν, µια ανάγκη που οδήγησε στην εξέλιξη του επαγγελµατικού προσανατολισµού και 

της συµβουλευτικής ψυχολογίας. Ο Parsons (1909) σηµείωσε σηµαντική δράση στα τέλη του 

19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, ξεκινώντας από τη δηµιουργία µιας συµβουλευτικής 

υπηρεσίας στη Βοστώνη, µε κύριο έργο της τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Παράλληλα 

εφάρµοσε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης συµβούλων µε σκοπό όχι µόνο τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό, αλλά και τη συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξη των νέων. Η 

συµβουλευτική γι’ αυτόν αποτέλεσε µια µέθοδο πρόβλεψης, ανάλυσης και ταξινόµησης των 

ατοµικών χαρακτηριστικών των νέων που εγκατέλειπαν το σχολείο και παράλληλα ένας 

αποτελεσµατικός τρόπος για την επιλογή της επαγγελµατικής πορείας και επιτυχίας των 

εφήβων. 

2.Επόµενη ρίζα της συµβουλευτικής αποτέλεσε το κίνηµα της ψυχικής υγείας γύρω στο 1908. 

Εκείνη την περίοδο έγιναν γνωστές στο κοινό οι συνθήκες διαβίωσης και αντιµετώπισης των 

ψυχικά ασθενών στα ψυχιατρεία, γεγονός που οδήγησε στην ευαισθητοποίησή του για την 

ψυχική ασθένεια, η οποία προηγουµένως δηµιουργούσε φόβο και αποστροφή. Ωστόσο, το 

στίγµα της ψυχικής ασθένειας και η κακή µεταχείριση των ψυχικά ασθενών σε ορισµένα 

ψυχιατρεία αποτελεί ακόµη επίκαιρο ζήτηµα, στο οποίο η συµβουλευτική ψυχολογία 
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εξακολουθεί να αντιδρά και να προωθεί το δικαίωµα του κάθε ανθρώπου –ψυχικά ασθενή ή 

µη- στην αξιοπρέπεια. 

 

3.Πηγή της συµβουλευτικής µπορεί επίσης να θεωρηθεί το ψυχοµετρικό κίνηµα, το οποίο 

ξεκίνησε από τους Binet και Simon (1905) µε την ανάπτυξη της κλίµακας νοηµοσύνης για 

την αξιολόγηση παιδιών µε µαθησιακά προβλήµατα. Λίγο αργότερα, ο Strong (1927) 

κατασκεύασε µια κλίµακα, η οποία µελετούσε τις ατοµικές διαφορές και τα ενδιαφέροντα 

των νέων προς διάφορα επαγγέλµατα (Strong Vocational Interest Blank). Ως αποτέλεσµα, το 

ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ατοµικές διαφορές στη 

νοηµοσύνη, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα ολοένα και αυξανόταν, γεγονός που 

οδήγησε στη µετάβαση από την έως τότε επαγγελµατική καθοδήγηση στη συµβουλευτική 

ψυχολογία. Η χρήση ψυχολογικών κλιµάκων ενδείκνυται και συνιστάται στην επαγγελµατική 

συµβουλευτική µέχρι σήµερα. 

4.Η επόµενη ρίζα προέλευσης της συµβουλευτικής ψυχολογίας είναι η -προερχόµενη κυρίως 

από τον Rogers- ανάπτυξη της συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας από µια µη ιατρική 

σκοπιά. Με το βιβλίο του «Συµβουλευτική και Ψυχοθεραπεία» (1942a), έγινε κατανοητό ότι 

η ψυχοθεραπεία δεν ασκείται κατά αποκλειστικότητα µόνο από ψυχιάτρους και προωθώντας 

την ατοµικότητα του ανθρώπου διεύρυνε τα θέµατα και το ρόλο της συµβουλευτικής 

ψυχολογίας. 

5.Τελευταία πηγή της συµβουλευτικής µπορεί να αναζητηθεί στις οικονοµικές και κοινωνικές 

συνθήκες, ιδιαίτερα της αµερικανικής κοινωνίας. Ως απόρροια των πολιτικών εξελίξεων της 

εποχής, η κοινωνία ήρθε αντιµέτωπη µε τα επαγγελµατικά προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι 

βετεράνοι του πολέµου, την εισαγωγή φοιτητών από όλα τα κοινωνικά και εθνικά στρώµατα 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον του κοινού για τις 

ψυχολογικές υπηρεσίες, το κύρος του τότε αναδυόµενου Συνδέσµου Ψυχολόγων στην 

Αµερική και την ανάγκη που δηµιουργήθηκε για µια επιστηµονική βάση για άσκηση του 

επαγγέλµατος (Μαλικιώση-Λοΐζου, 1999).  

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα και η εφαρµογή της συµβουλευτικής έχουν κυρίως στραφεί στην 

παροχή στήριξης και την αλλαγή της συµπεριφοράς, στις αλληλεπιδράσεις του ατόµου µε το περιβάλλον 
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του και στην παροχή βοήθειας στο σχολικό πλαίσιο. Επιπλέον, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη των µαθησιακών και γενικότερων 

παιδαγωγών και συναισθηµατικών προβληµάτων των µαθητών. Στις Η.Π.Α. µάλιστα, η συµβουλευτική 

εφαρµόζεται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική δηλαδή αγωγή µέχρι την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και ασχολείται µε την οµαλή προσαρµογή του ατόµου στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον και την προσωπική και επαγγελµατική του εξέλιξη (Herr & Cramer, 1972). 

 

2. Ο ρόλος της συµβουλευτικής στο σχολείο 

Στο σηµείο αυτό είναι πολύ σηµαντικό να γίνει µνεία στο ρόλο που διαδραµατίζει η 

συµβουλευτική στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Παρόλο που η παρούσα εργασία εστιάζεται 

περισσότερο στη νηπιακή ηλικία, τα ερευνητικά ευρήµατα και η συναφής βιβλιογραφία είναι ελλιπή, 

γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσαρµογή των δεδοµένων και τη µεγαλύτερη αναφορά στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Ας ξεκινήσουµε όµως από την περιγραφή της απαρχής του ρόλου της συµβουλευτικής στην 

προσχολική ηλικία. Το επιστηµονικό ενδιαφέρον που σχετίζεται µε τη µελέτη της πρώτης παιδικής 

ηλικίας ανάγεται στο 17ο αιώνα, όταν σηµαντικοί φιλόσοφοι, όπως ο Ρουσώ και ο Λοκ, µετέδωσαν τις 

ιδέες τους για την υπόσταση του παιδιού ως ξεχωριστού ατόµου. Λίγο αργότερα, µε τη συµβολή του 

∆αρβίνου, δόθηκε το έναυσµα για την επιστηµονική µελέτη και παρατήρηση της παιδικής 

συµπεριφοράς. Η επισφράγιση της σηµασίας της µελέτης της παιδικής ηλικίας πραγµατοποιήθηκε µε τη 

συνεισφορά του διάσηµου ψυχαναλυτή Φρόιντ, ο οποίος τόνισε τη συµβολή των πρώτων παιδικών 

βιωµάτων στη µετέπειτα εξέλιξη και διαµόρφωση της ενήλικης προσωπικότητας (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2007). 

Το σχολείο αποτελεί έναν από τους βασικότερους θεσµούς κοινωνικοποίησης για το παιδί, καθώς 

προσφέρει σ’ αυτό τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειµένου να προσαρµοστεί οµαλά στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Στο σχολικό πλαίσιο αναπτύσσονται καθοριστικές για την εξέλιξη του παιδιού 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µελών της σχολική κοινότητας (Τριάρχη, 2002). Η 

σηµαντικότητα της άσκησης συµβουλευτικής έγκειται αφενός στην ατοµική και κοινωνική εξέλιξη του 

µαθητή, αφετέρου στην αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου, η οποία σχετίζεται µε την επίλυση 

των προβληµάτων των παιδιών (McLaughlin, 1999). 
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Μελετώντας τη συµπεριφορά των µικρών παιδιών, παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα 

ψυχολογικά προβλήµατά τους έχουν συνήθως τη ρίζα τους σε αγχογόνες καταστάσεις που απορρέουν 

από την οικογένεια. Όταν λοιπόν το παιδί παρουσιάζει συναισθηµατική δυσπροσαρµοστικότητα κρίνεται 

απαραίτητη η βοήθεια από ειδικούς, οι οποίοι θα προωθήσουν την αποκάλυψη των εσωτερικών 

συγκρούσεων του παιδιού, ώστε να καταφέρει την επίλυσή τους. Ανάµεσα σε διάφορες προσεγγίσεις που 

υπάρχουν, στην παρούσα εργασία θα µελετηθεί η εφαρµογή της συµβουλευτικής στα µικρά παιδιά 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2007). 

Προκειµένου ο σύµβουλος να συνάψει µια σχέση εµπιστοσύνης µε το παιδί, είναι σηµαντική η 

συµβολή ορισµένων παραγόντων που κρίνονται απαραίτητοι για την επιτυχή παροχή συµβουλευτικής. 

Αυτοί είναι η συµπεριφορά του συµβούλου, η µεθοδολογία και οι τεχνικές που χρησιµοποιεί και το 

περιβάλλον στο οποίο θα εργαστεί.  

1. Σε ότι αφορά τη συµπεριφορά του συµβούλου, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

τη διέπουν είναι η ενσυναίσθηση, το αληθινό ενδιαφέρον και ο σεβασµός προς το παιδί, η 

άνευ όρων αποδοχή του, καθώς και η αυτογνωσία του συµβούλου. Για να µεταδοθούν όµως 

αυτά τα χαρακτηριστικά στο παιδί, ο σύµβουλος θα πρέπει να υιοθετήσει µια ήρεµη και 

φιλική στάση απέναντί του. Επιπλέον, η επίτευξη της αυτογνωσίας του συµβούλου µπορεί να 

συντελέσει στην εξασφάλιση µιας γνήσιας και ειλικρινούς σχέσης µε το παιδί, ώστε να το 

βοηθήσει να αποκαλύψει τις βαθύτερες σκέψεις και ανησυχίες του. 

2. Σχετικά µε τη µεθοδολογία, είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη ορισµένα στοιχεία όπως: 

α) αναγκαιότητα διάκρισης της καταλληλότητας ατοµικής ή οµαδικής συµβουλευτικής, β) το 

επίπεδο στο οποίο βρίσκεται κάθε παιδί στο γνωστικό, συναισθηµατικό και κοινωνικό τοµέα, 

γ) οι δεξιότητες του συµβούλου και δ) να πληρούνται τα στάδια της συµβουλευτικής 

διαδικασίας. 

3. Οι τεχνικές που πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο σύµβουλος είναι ποικίλες, ενώ η 

χρησιµότερη ίσως όταν αναφερόµαστε σε παιδιά είναι το παιχνίδι. Η θεραπευτική διάσταση 

του παιχνιδιού έχει αναδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια και χρησιµοποιείται από διάφορες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ο λόγος που θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες τεχνικές στη 

συµβουλευτική µε παιδιά είναι ότι τα βοηθάει να εκφράσουν µέσα από το παιχνίδι τα 

συναισθήµατά τους, µε ένα τρόπο οικείο και ευχάριστο.  
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4. Τέλος, βασικό στη συµβουλευτική διαδικασία είναι το περιβάλλον που θα χρησιµοποιηθεί, το 

οποίο πρέπει να είναι φιλικό και οικείο για το παιδί. Αρχικά, σε όποιο περιβάλλον και αν 

βρίσκονται ο σύµβουλος µε το παιδί, πρέπει να διατίθενται υλικά που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µε ευελιξία σε διαφορετικά πλαίσια. Ένα ιδανικό περιβάλλον θα πρέπει να 

είναι διευκολυντικό και ενθαρρυντικό για την αναπλαισίωση πιθανών µη προσαρµοστικών 

χαρακτηριστικών της συµπεριφοράς του παιδιού (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2007). 

Σε επίπεδο σχολικής τάξης, ο ρόλος της συµβουλευτικής είναι εξίσου καθοριστικός στην εξέλιξη 

των παιδιών. Αρχικά, µπορεί να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός θερµού και φιλικού κλίµατος που 

προωθεί τη µάθηση και την καλλιέργεια της αυτονοµίας και αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών. 

Στην εφαρµογή της στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η συµβουλευτική ασκεί σηµαντικό ρόλο στο 

σχεδιασµό της σχολικής πορείας και εξέλιξης των µαθητών και συµµετέχει στην προσπάθεια επίλυσης 

των προσωπικών, κοινωνικών, συναισθηµατικών και µαθησιακών προβληµάτων τους. Εφαρµόζεται είτε 

µε τη µορφή ατοµικών είτε οµαδικών συναντήσεων µε τους µαθητές ή τους γονείς (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2001). 

Μάλιστα, η συνεργασία µε τους γονείς κρίνεται απαραίτητη, καθώς η εκ των προτέρων γνώση 

της οικογενειακής κατάστασης και των ενδοοικογενειακών σχέσεων του µαθητή, µπορούν να 

προσδώσουν µια πιο σφαιρική εικόνα για το µαθητή που χρειάζεται βοήθεια. Είναι σηµαντικό ο 

σύµβουλος που θα ασχοληθεί µε το παιδί να έχει υπόψη ορισµένες βασικές αρχές, ώστε να επιτελέσει πιο 

αποτελεσµατικά το έργο του. Πρώτον, είναι βασικό σε κάθε πρόβληµα που πρόκειται να συζητηθεί να 

µην υποτιµάται η σηµασία αυτού κρίνοντάς το από τη σκοπιά του ενήλικα, γιατί για το παιδί µπορεί να 

είναι πολύ σηµαντικό. ∆εύτερον, πρέπει να υπάρχει σεβασµός στη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και 

να αποφεύγεται η όποια γενίκευση των προβληµάτων των παιδιών, καθώς το κάθε πρόβληµα και ο 

τρόπος που βιώνεται από το µαθητή είναι διαφορετικός ανά άτοµο. Τρίτον, είναι γνωστό και δεν πρέπει 

να υποβαθµίζεται, το γεγονός ότι ιδιαίτερα τα παιδιά προσχολικής αλλά και πρώτης παιδικής ηλικίας δεν 

έχουν ακόµη αναπτύξει δεξιότητες ενδοσκόπησης και συχνά δυσκολεύονται στη λεκτική έκφραση των 

σκέψεών τους. Είναι δυνατή η εξωτερίκευση των σκέψεων και συναισθηµάτων τους µε άλλα µέσα, όπως 

το παιχνίδι, ωστόσο η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων εξαρτώνται από τη βιολογική αλλά και την 

κοινωνική και γνωστική ωρίµανση των παιδιών. Τέταρτον, η χρήση του παιχνιδιού ή της ζωγραφικής 

µπορεί να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του παιδιού και να αποτελέσει ένα δίαυλο επικοινωνίας µαζί του, 

µέσα σ’ ένα έµπιστο και οικείο περιβάλλον (Downey, 1996). 
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Σε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, ο McLaughlin (1999) αναφέρει ότι στη δεκαετία του 1970 

στη Βρετανία, οι παιδαγωγοί, µετά από την παροχή εκπαίδευσης στην προσωποκεντρική θεωρία του 

Rogers, ανέλαβαν το ρόλο του συµβούλου. Λίγο αργότερα, αφού εδραιώθηκε η ανάγκη ενός 

«κοινωνικού» σχολείου, που θα εξασφάλιζε τη φροντίδα των µαθητών, δηµιουργήθηκε µια ανάγκη για 

την εκ νέου διαµόρφωση των προτεραιοτήτων στου σχολείου. Καθώς άρχισε να διευρύνεται ο ρόλος των 

παιδαγωγών, θεωρήθηκε απαραίτητη η παροχή αξιολόγησης από αρµόδιους φορείς, γεγονός που 

οδήγησε στη δηµιουργία ειδικών υπηρεσιών που ασκούσαν συµβουλευτικό έργο. 

Σήµερα, στις χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής, ο ρόλος της συµβουλευτικής έγκειται στην 

καλύτερη προσαρµογή των παιδιών στο σχολείο, στην αύξηση της αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης 

των µαθητών και τη γενικότερη εξέλιξή τους. Στις Η.Π.Α. η συµβουλευτική εφαρµόζεται σε όλες τις 

βαθµίδες εκπαίδευσης, ενώ ο ρόλος της αφορά τη στήριξη των µαθητών για µια οµαλή και θετική 

προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελµατική εξέλιξη (Τριάρχη- Hermann, 2004). 

Η ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα έχει 

επιβεβαιωθεί  από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι επισηµαίνουν πως µια τέτοια συνεργασία  µπορεί να 

καλύψει το σύνολο των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήµατος. Με σκοπό την εξασφάλιση µιας 

καλύτερης ποιότητας ζωής για τους µαθητές, η συµβουλευτική µπορεί να συντελέσει αφενός στην 

εφαρµογή υπηρεσιών ανάλογων µε τις ανάγκες των µαθητών και των οικογενειών τους και αφετέρου 

στην εκπαίδευση των παιδαγωγών στις δεξιότητες της συµβουλευτικής (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001. 

McLaughlin, 1999). 

Τέλος, όπως έχει επισηµάνει ο ∆ηµητρόπουλος (1992), ο ρόλος της συµβουλευτικής στο σχολείο 

διακρίνεται µε τους εξής τρόπους: α) το «συµβουλοκεντρικό», στον οποίο η συµβουλευτική ασκείται 

από κάποιον επαγγελµατία σύµβουλο και β) το «δασκαλοκεντρικό», στον οποίο η συµβουλευτική 

περιλαµβάνεται στο αναλυτικό πρόγραµµα και ασκείται από τον εκπαιδευτικό στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού του έργου. Ιδανικά, θα έπρεπε να υφίστανται και να εφαρµόζονται και οι δύο αυτοί ρόλοι, 

όπως σε άλλες χώρες και στη χώρα µας. Ποιος όµως ασκεί τη συµβουλευτική στο ελληνικό σχολείο; 

Αργότερα, θα επιχειρήσω να δώσω απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα. 
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3. ∆ιαλεκτική / ∆ιεπαγγελµατική συµβουλευτική στο σχολείο 

Η διαλεκτική συµβουλευτική αποτελεί µια σηµαντική πτυχή του ρόλου του ψυχολόγου που ασκεί 

συµβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο. Η αρχή της χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο 

Witmer, ο οποίος εργαζόταν στην πανεπιστηµιακή ψυχολογική κλινική της Πενσυλβάνια, συνεργάστηκε 

µε παιδαγωγούς των σχολείων της περιοχής για την αντιµετώπιση των δυσκολιών κάποιων µαθητών. 

Επίσης, στην ανάπτυξη της διαλεκτικής συµβουλευτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο, συνετέλεσε ο Caplan, ο οποίος ως ψυχίατρος παρείχε στήριξη, συνεργαζόµενος µε άλλους 

ειδικούς σε παιδιά προσφύγων. Σταδιακά δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την παροχή και εξάπλωση της 

συµβουλευτικής από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, µια ανάγκη που είναι αυξηµένη µέχρι σήµερα 

(Χατζηχρήστου, 2000α). 

Ο όρος διαλεκτική, ο οποίος µεταφράζεται στην αγγλική ως ‘consultation’, αναφέρεται στη 

«µέθοδο αναζητήσεως της αλήθειας µέσω µιας διαδικασίας συνεχών ερωταποκρίσεων, είτε γενικά µέσω 

της συζήτησης είτε µέσω του συστηµατικού διαλόγου ως µεθόδου ευρέσεώς της» (Μπαµπινιώτης, 1998: 

492). Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Caplan (1970), η διαλεκτική συµβουλευτική αποτελεί την 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στο σύµβουλο και στο συµβουλευόµενο, ο οποίος χρειάζεται βοήθεια για την 

επίλυση κάποιου προβλήµατός του. Βασισµένοι στο µοντέλο του Caplan, ο Meyers και οι συνεργάτες 

του (1993), το εφάρµοσαν στο σχολικό πλαίσιο. 

Βασικό γνώρισµα της διαλεκτικής συµβουλευτικής αποτελεί η τριαδική της υπόσταση: 

αναφέρεται στη σχέση ανάµεσα σε ένα σύµβουλο, ένα συµβουλευόµενο, ο οποίος αποτελεί το 

µεσάζοντα και τον άµεσα συµβουλευόµενο που χρειάζεται βοήθεια, σε αντίθεση µε την απλή 

συµβουλευτική στην οποία έχουµε τη δυαδική σχέση µεταξύ συµβούλου και συµβουλευόµενου. 

Μεταφέροντάς την στο σχολικό περιβάλλον, µπορεί να αναφέρεται σε θέµατα εκπαιδευτικά ή ψυχικής 

υγείας. Το ρόλο του συµβούλου µπορεί να ασκεί κάποιος επιστήµονας, ο οποίος µπορεί να είναι είτε 

σχολικός ψυχολόγος, σχολικός σύµβουλος ή εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ανάλογα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες για την εφαρµογή κάποιας παρέµβασης. Ο µεσάζοντας συχνά είναι ο εκπαιδευτικός, ο 

διευθυντής του σχολείου, ο σύλλογος γονέων ή µια οµάδα µελών του προσωπικού του σχολείου ή της 

κοινότητας και συνήθως αποτελεί το έναυσµα για την άσκηση συµβουλευτικής, είναι δηλαδή αυτός που 

φέρει το αίτηµα για τη βοήθεια του συµβουλευόµενου. Ο άµεσα συµβουλευόµενος, τέλος, αποτελεί έναν 

ή περισσότερους µαθητές ή τους γονείς ενός µαθητή που χρήζουν βοήθειας και στήριξης. Είναι έκδηλο 

λοιπόν πως όταν µιλούµε για διαλεκτική συµβουλευτική αναφερόµαστε σε µια έµµεση µορφή παροχής 
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συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην οποία υπάρχει ο συµβουλευόµενος ως µεσάζοντας (Gutkin & Curtis, 

1999). 

Σκοπός της διαλεκτικής συµβουλευτικής αποτελεί η πρόληψη, η οποία διακρίνεται σε 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Με την πρωτογενή πρόληψη στόχος είναι η προαγωγή της 

ψυχικής υγείας όλων των µαθητών και µπορεί να εφαρµοστεί είτε σε επίπεδο τάξης, µε σκοπό την 

ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και αυτοαποτελεσµατικότητας των µαθητών, είτε σε οµάδες µαθητών για 

την επίλυση διαφόρων συγκρούσεων µεταξύ τους. Η δευτερογενής πρόληψη αναφέρεται στην επίλυση 

δυσκολιών που µπορεί να προκύψουν, πριν όµως εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήµατα. Τέλος, µε την 

τριτογενή πρόληψη πραγµατοποιείται παρέµβαση στις επιπτώσεις που προέρχονται από ψυχικά, 

εκπαιδευτικά ή άλλου είδους σοβαρά προβλήµατα, ώστε να επιτευχθεί η οµαλή προσαρµογή του µαθητή 

στο σχολικό περιβάλλον (Χατζηχρήστου, 2003). 

Αναφορικά µε το περιεχόµενο, τη διαδικασία και το ρόλο του συµβούλου, ο Parsons (1996) 

διέκρινε ορισµένες διαστάσεις της διαλεκτικής συµβουλευτικής: α) τα είδη της συµβουλευτικής, β) 

προσδιορισµός προβλήµατος και στόχων, γ) θεωρητικές προσεγγίσεις και υποθέσεις, δ) δεξιότητες 

συµβούλου και ε) ρόλος του συµβούλου. 

Τα είδη της συµβουλευτικής που πρότεινε είναι πρώτον, η συµβουλευτική που στοχεύει στην 

άµεση παρέµβαση σε κρίσεις, όπου ο συµβουλευόµενος είναι αυτός που ζητά τη βοήθεια του συµβούλου 

και δεύτερον το είδος συµβουλευτικής που αναφέρεται στην πρωτογενή πρόληψη και αφορά την 

προώθηση της ψυχικής υγείας και προσαρµογής των µαθητών και τη σωστή λειτουργία του σχολικού 

συστήµατος γενικότερα, πρωτοβουλία που συνήθως πηγάζει από το σύµβουλο. 

Η επόµενη διάσταση, η οποία είναι ο προσδιορισµός του προβλήµατος και η θέση στόχων, αφορά 

τη διαφοροποιηµένη παρέµβαση ανάλογα µε το εύρος, δηλαδή είτε σε ένα είτε σε περισσότερα άτοµα 

και το βάθος, δηλαδή σύµφωνα µε την πολυπλοκότητα του κάθε προβλήµατος. Σε ότι αφορά την 

επόµενη διάσταση, δηλαδή τις θεωρητικές προσεγγίσεις και υποθέσεις, εννοούνται τα διάφορα µοντέλα 

που έχουν αναπτυχθεί για τη διαλεκτική συµβουλευτική, σύµφωνα µε τα οποία προσδιορίζεται και 

αντιµετωπίζεται το πρόβληµα. 

Τέλος, οι επόµενες δύο διαστάσεις σχετίζονται µε τις δεξιότητες και το ρόλο του συµβούλου. 

Όσον αφορά τις δεξιότητες, θεωρείται απαραίτητη η κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων 

συµβουλευτικής έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης και γνησιότητας µεταξύ συµβούλου 

και συµβουλευόµενου. Ως προς το ρόλο του συµβούλου, ο οποίος µπορεί να είναι επικεντρωµένος είτε 

στο περιεχόµενο είτε στη διαδικασία της συµβουλευτικής, ο σύµβουλος αναλαµβάνει την παροχή 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:03 EEST - 52.53.217.230



16 
 
 
 

 

βοήθειας στο συµβουλευόµενο για την επιτυχή παρέµβαση του δεύτερου να προωθήσει την καλύτερη 

λειτουργία του συστήµατος. Είναι πολύ σηµαντικό επίσης, ο σύµβουλος να είναι ευέλικτος και να 

προσαρµόζει την παρέµβασή του ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες (Χατζηχρήστου, 2003). 

Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της διαλεκτικής συµβουλευτικής είναι: 1. 

Είσοδος στον οργανισµό, 2. Έναρξη της συµβουλευτικής σχέσης, 3. Αξιολόγηση, 4. Ορισµός προβλήµατος 

και στόχων, 4. Επιλογή της στρατηγικής παρέµβασης, 5. Εφαρµογή της παρέµβασης, 6. Αξιολόγηση και 7. 

Τερµατισµός. 

 

1. Στο πρώτο στάδιο επιχειρείται η πρώτη προσπάθεια για τη σύναψη µιας συνεργασίας του συµβούλου 

µε το συµβουλευόµενο, ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες που υπάρχουν, τα προβλήµατα που 

πρόκειται να αντιµετωπιστούν και οι µέθοδοι παρέµβασης που θα χρησιµοποιηθούν. Σύµφωνα µε τον 

Parsons (1996), σ’ αυτήν τη φάση, αφού πραγµατοποιηθεί η αναγνώριση της κουλτούρας του 

συστήµατος, συζητούνται µε το συµβουλευόµενο οι υπάρχουσες ανάγκες, οι δυνατότητες του 

µοντέλου της διαλεκτικής συµβουλευτικής και τίθενται οι στόχοι, µε τη µορφή µιας αµοιβαίας 

συµφωνίας µεταξύ συµβούλου και συµβουλευόµενου. 

2. Κατά το επόµενο στάδιο αναπτύσσεται η συµβουλευτική σχέση ανάµεσα στο σύµβουλο και στο 

συµβουλευόµενο, η οποία βάσει των αρχών του µοντέλου, πρέπει να είναι ισότιµη και να βασίζεται 

στην αµοιβαία εµπιστοσύνη και τη συνεργασία.. 

3. Το τρίτο στάδιο αναφέρεται στην αξιολόγηση του προβλήµατος και διερευνώνται η διάθεση 

συνεργασίας µε το σύµβουλο, οι στόχοι που τέθηκαν σε σχέση µε το πρόβληµα και επιλέγεται το 

επίπεδο παρέµβασης. 

4. Στο στάδιο του ορισµού του προβλήµατος και των στόχων αναλύονται εκτενέστερα τα προβλήµατα 

που πρόκειται να επιλυθούν, επιλέγονται οι κατάλληλες διαγνωστικές µέθοδοι που θα 

χρησιµοποιηθούν και διατυπώνονται εκ νέου ρεαλιστικοί πλέον στόχοι για το πρόβληµα. Σ’ αυτό το 

στάδιο θεωρείται απαραίτητη η βαθύτερη κατανόηση της πολυπλοκότητας του προβλήµατος και της 

παρέµβασης στο σύστηµα, καθώς και η εκπαίδευση που παρέχεται από το σύµβουλο στο 

συµβουλευόµενο σχετικά µε τη συλλογή δεδοµένων και την ανάλυσή τους. 

5. Στο επόµενο στάδιο επιχειρείται η επιλογή της κατάλληλης για το πρόβληµα παρέµβασης, µετά από 

τη συνεξέταση όλων των πιθανοτήτων από το σύµβουλο και το συµβουλευόµενο. Αυτή είναι η 
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στιγµή που θα καθοριστούν οι στρατηγικές και η διαδικασία της παρέµβασης, ο συµβουλευόµενος θα 

αναλάβει τα καθήκοντα που του αναλογούν, ενώ ο σύµβουλος θα παρέχει διαρκή υποστήριξη καθ’ 

όλη τη διαδικασία. 

6. Επόµενο βήµα της διαδικασίας αποτελεί η εφαρµογή της παρέµβασης που επιλέχθηκε, η οποία 

πραγµατοποιείται µε τη συχνή επικοινωνία του συµβούλου µε το συµβουλευόµενο. 

7. Η αξιολόγηση σ’ αυτήν τη φάση αναφέρεται αφενός στην αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της 

παρέµβασης, αφετέρου τη διορθωτική ανατροφοδότηση. Στο σηµείο αυτό τίθενται κριτήρια 

αξιολόγησης της διαδικασίας και του αποτελέσµατος, συζητούνται η θετική επίδραση της 

συµβουλευτικής σχέσης και της διαλεκτικής συµβουλευτικής και υιοθετούνται µέθοδοι αξιολόγησης 

της εγκυρότητας των αποτελεσµάτων. 

8. Το τελευταίο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση της συµβουλευτικής διαδικασίας, η οποία 

πραγµατοποιείται οµόφωνα από το σύµβουλο και το συµβουλευόµενο. Ακολουθεί µια φάση 

αναστοχασµού και συζητήσεων για τις απόψεις, τις σκέψεις και το βαθµό ικανοποίησης, τόσο του 

συµβούλου όσο και του συµβουλευόµενου, για το αποτέλεσµα και τη διαδικασία γενικότερα. Τέλος, 

ο σύµβουλος επισηµαίνει και τονίζει το σηµαντικό ρόλο που διαδραµάτισε ο συµβουλευόµενος στη 

διαδικασία και πιθανώς εκφράζει την επιθυµία του για µελλοντική συνεργασία. Εάν ωστόσο τα 

αποτελέσµατα δεν ήταν τα επιθυµητά, ο σύµβουλος πρέπει να αποτρέψει κάθε αίσθηµα αποτυχίας 

που µπορεί να νιώσει ο συµβουλευόµενος και να του εµφυσήσει ελπίδα και αισιοδοξία για µια 

µελλοντική παρέµβαση, να επανεξετάσει τι µπορεί να δυσχέρανε το έργο, να εκφραστούν από κοινού 

απόψεις για τη συµβουλευτική σχέση και τη διαδικασία και τέλος να αποφασιστεί ίσως εκ νέου ο 

σχεδιασµός παρέµβασης µε τα νέα δεδοµένα (Parsons, 1996). 

Τα αποτελέσµατα ερευνών σε σχολεία για τη χρησιµότητα της διαλεκτικής συµβουλευτικής 

έχουν καταδείξει ότι: α) σηµειώθηκε µείωση των παραποµπών µαθητών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 

µετά την εφαρµογή διαλεκτικής συµβουλευτικής, β) η αποτελεσµατικότητα της επίλυσης προβληµάτων 

των µαθητών και των αποκτηθέντων συµβουλευτικών δεξιοτήτων των παιδαγωγών φάνηκε γενικεύσιµη 

σε διαφορετικά πλαίσια, γ) οι παιδαγωγοί απέκτησαν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις δεξιότητές τους 

και δ) οι παιδαγωγοί κατανόησαν πληρέστερα τα προβλήµατα των µαθητών και τη σηµασία της 

αντιµετώπισής τους (Gutkin & Curtis, 1999).  
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Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο για την εφαρµογή της διαλεκτικής συµβουλευτικής στα 

σχολεία αποτελεί η συστηµατική συναφής εκπαίδευση και κατάρτιση των ψυχολόγων που εργάζονται 

στα σχολεία, αλλά και η ανάλογη επιµόρφωση των παιδαγωγών µε τους οποίους θα πραγµατοποιηθεί η 

συνεργασία. Εάν επιτευχθεί µια καλή και αποτελεσµατική συνεργασία ανάµεσά τους, τότε µπορεί η 

διαλεκτική συµβουλευτική να αποτελέσει τη γέφυρα µεταξύ του σχολείου και της ψυχικής υγείας, η 

σχέση των οποίων έως τώρα είναι δυστυχώς περιορισµένη (Χατζηχρήστου, 2003). 

4. ∆εξιότητες συµβούλου 

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατικό το έργο του συµβούλου και να εξασφαλισθεί µια θερµή 

και θεραπευτική σχέση µε το συµβουλευόµενο, είναι σηµαντική η κατάκτηση ορισµένων δεξιοτήτων και 

χαρακτηριστικών του συµβούλου. Το πρώτο στάδιο της συµβουλευτικής διαδικασίας είναι το 

διερευνητικό, στο οποίο επιτυγχάνεται η κατανόηση και διερεύνηση των προβληµάτων από το 

συµβουλευόµενο, µε τη βοήθεια του συµβούλου. Το επόµενο στάδιο είναι το στάδιο ενόρασης, στο 

οποίο πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός όλων όσων κινητοποιούν ή παρεµποδίζουν την επίτευξη των 

στόχων του συµβουλευόµενου. Το τρίτο και τελευταίο είναι το στάδιο δράσης, στο οποίο ο σύµβουλος 

αναζητά τρόπους επίλυσης του προβλήµατος. Καθένα από αυτά τα στάδια απαιτούν την υιοθέτηση 

ορισµένων δεξιοτήτων από τους συµβούλους, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια (Μαλικιώση-

Λοΐζου, 2001). 

∆ύο από τις βασικότερες δεξιότητες του συµβούλου, οι οποίες ανήκουν στο πρώτο στάδιο, 

αποτελούν η προσεκτική παρακολούθηση και η ενεργητική ακρόαση του συµβουλευόµενου. Με την 

προσεκτική παρακολούθηση υποδηλώνεται, είτε µε λεκτικό είτε µε µη λεκτικό τρόπο, η παρουσία του 

συµβούλου και η προσοχή του σε όσα αναφέρει ο συµβουλευόµενος. Επιπλέον ο σύµβουλος 

παρακολουθεί τις κινήσεις, τα νεύµατα και όσα δε µεταδίδονται µε λέξεις αλλά µε το σώµα του 

συµβουλευόµενου. Η ενεργητική ακρόαση αποτελεί την ικανότητα του συµβούλου να είναι καλός 

ακροατής. Η δεξιότητα αυτή αποτελεί ίσως την εξέλιξη της προσεκτικής παρακολούθησης και απαιτεί 

επιπλέον την επιµελέστερη και προσεκτικότερη παρατήρηση των µηνυµάτων και της στάσης του 

συµβουλευόµενου, καθώς και τον τρόπο που επιλέγει να µεταδώσει κάθε µήνυµα (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2001).  

Μια επόµενη και εξίσου σηµαντική δεξιότητα του συµβούλου αποτελεί η κατάλληλη χρήση 

ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου. Η δεξιότητα αυτή συντελεί στην κατανόηση και την 

εµβάθυνση του προβλήµατος από το συµβουλευόµενο καθώς και την κατανόηση των συναισθηµάτων 
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του. Συγκεκριµένα, µε τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αναµένεται µια αναλυτικότερη απάντηση, γεγονός 

που προσφέρει τη δυνατότητα για διερεύνηση των σκέψεων του συµβουλευόµενου, ενώ στις ερωτήσεις 

κλειστού τύπου ενθαρρύνουν τη συγκεκριµενοποίηση των σκέψεών του (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).  

Επιπλέον, χρήσιµες στη συµβουλευτική διαδικασία είναι οι τεχνικές των µικρών ενθαρρύνσεων 

και της αναδιατύπωσης. Οι µικρές ενθαρρύνσεις διεξάγονται είτε λεκτικά είτε µη λεκτικά µε νεύµατα και 

καταδεικνύουν στο συµβουλευόµενο ότι ο σύµβουλος παρακολουθεί και προτρέπει και αναµένει τη 

συνέχεια. Η αναδιατύπωση αποτελεί βασική δεξιότητα του συµβούλου, γιατί χάρη σε αυτήν 

επιτυγχάνεται ο έλεγχος της ορθότητας και κατανόησης όσων έχουν ειπωθεί. Επιπρόσθετα, η 

αναδιατύπωση συντελεί στην ανάδειξη των βασικών σηµείων της συζήτησης, ενώ σύµφωνα µε τον 

Rogers (1942), προσδίδει τη δυνατότητα στο συµβουλευόµενο να ακούσει τα λεγόµενά του, ώστε να 

αξιολογήσει ως τρίτος τις σκέψεις και τη συµπεριφορά του (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).  

Για τη συναισθηµατική ανταπόκριση του συµβούλου στα µηνύµατα που µεταδίδει ο 

συµβουλευόµενος, είναι σηµαντικό ο σύµβουλος να κατέχει τη δεξιότητα της αντανάκλασης των 

συναισθηµάτων. Η δεξιότητα αυτή εστιάζεται στη συναισθηµατική πλευρά του µηνύµατος που 

εκπέµπεται και επιπλέον επιτυγχάνεται η διευκόλυνση του συµβουλευόµενου να κατανοήσει και να 

αποδεχθεί τα συναισθήµατά του. Για την εφαρµογή της συγκεκριµένης δεξιότητας είναι χρήσιµη η 

κατάκτηση από το σύµβουλο της ενσυναίσθησης, δηλαδή της ουσιαστικής κατανόησης του 

συµβουλευόµενου, σαν να βιώνει ο ίδιος το πρόβληµα (Χατζηχρήστου, 2004). 

Συνεχίζοντας στο στάδιο της ενόρασης, µια βασική δεξιότητα που πρέπει να αναπτύξει ο 

σύµβουλος είναι η ορθή χρήση της πρόκλησης. Πρόκειται για την ενθάρρυνση του συµβουλευόµενου να  

εντοπίσει τις αντιφάσεις στο λόγο του, ώστε να έρθει αντιµέτωπος µε τις άµυνες που επιστρατεύει 

προκειµένου να καλύψει τα συναισθήµατά του και να προστατευθεί. Επιπλέον, µε τη δεξιότητα της 

ερµηνείας, ο συµβουλευόµενος παρακινείται να προσδώσει ένα νέο νόηµα στην εµπειρία του και να δει 

το πρόβληµά του από µια διαφορετική οπτική. Η δεξιότητα αυτή απαιτεί επίσης από το σύµβουλο να 

διαθέτει δηµιουργική σκέψη ώστε να µπορέσει πρώτα ο ίδιος να εντοπίσει νέα νοήµατα και τρόπους 

ερµηνείας µιας κατάστασης και έπειτα να παρακινήσει το συµβουλευόµενο να το επιχειρήσει 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).  

∆ύο τελευταίες και εξίσου σηµαντικές δεξιότητες αυτού του σταδίου αποτελούν η 

αυτοαποκάλυψη και η αµεσότητα του συµβούλου. Με την αυτοαποκάλυψη επιχειρείται η αποκάλυψη 

πτυχών του εαυτού του συµβούλου στο συµβουλευόµενο. Ο στόχος είναι η ανάδειξη του ανθρώπινου 

προσώπου του συµβούλου και να νιώσει ο συµβουλευόµενος ότι δεν είναι ο µόνος που βιώνει αντίστοιχα 
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προβλήµατα. Μέσω της γνησιότητας του συµβούλου ο συµβουλευόµενος ενθαρρύνεται να επιχειρήσει 

τη δική του αυτοαποκάλυψη. Η αµεσότητα, εποµένως, αναφέρεται στην έκφραση των συναισθηµάτων 

του συµβούλου για το συµβουλευόµενο, µια δεξιότητα που συντελεί στην εξέλιξη της συµβουλευτικής 

σχέσης (Χατζηχρήστου, 2004). 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο µπορεί να συµπεριληφθεί η πληροφόρηση, η καθοδήγηση και η 

γενίκευση. Με την προϋπόθεση ότι ο σύµβουλος, έχοντας πλέον φτάσει στο στάδιο της δράσης, έχει 

αναπτύξει µια καλή συµβουλευτική σχέση µε το συµβουλευόµενο και έχει κατανοήσει τα κίνητρα και τις 

επιθυµίες του, καλείται να τον πληροφορήσει και να τον ενηµερώσει για ορισµένα γεγονότα ή απόψεις, 

ώστε ο ίδιος µετά να προχωρήσει στην επιθυµητή αλλαγή (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). 

Για την ενίσχυση µάλιστα της αλλαγής απαραίτητη είναι η δεξιότητα της καθοδήγησης από το 

σύµβουλο, µε την οποία τον ενηµερώνει για τις εναλλακτικές επιλογές που διαθέτει, ανάλογα µε τις 

ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιθυµίες του. Τέλος, µε τη χρήση της γενίκευσης µπορεί να επιτευχθεί 

η διατήρηση της αλλαγής και η συνεχής ενθάρρυνση και εµψύχωση του συµβουλευόµενου από το 

σύµβουλο, ώστε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Η γενίκευση αποτελεί ίσως τη σηµαντικότερη 

παρέµβαση αυτού του σταδίου και θα πρέπει να επιχειρείται από το σύµβουλο µε ιδιαίτερη προσοχή και 

ευελιξία ανάλογα µε την περίσταση (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001).  

Όσον αφορά τη νηπιακή ηλικία, η έµφαση από το σύµβουλο πρέπει να δίδεται στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες. Σύµφωνα µε τους MacFarlane & Feldmeth (1988), χρήσιµες µέθοδοι 

επικοινωνίας µε τα µικρά παιδιά αποτελούν : α) η χρήση µικρών και απλών προτάσεων, β) η σαφήνεια 

στη γλώσσα, γ) η αποφυγή υποθετικών ερµηνειών, δ) η προτίµηση ουσιαστικών ονοµάτων αντί των 

αντωνυµιών, ε) η χρήση παραφράσεων και στ) η περιορισµένη χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου. 

Η τεχνική της καθοδήγησης µπορεί να είναι χρήσιµη στους ενήλικες, ωστόσο στα µικρά παιδιά 

είναι χρησιµότερο να µπορεί ο σύµβουλος να τα αφήσει ελεύθερα να µιλήσουν. Επιπρόσθετα, µε τη 

χρήση της αντανάκλασης συναισθήµατος και την παράφραση µπορεί ο σύµβουλος να βοηθήσει το παιδί 

να οργανώσει και να εκφράσει τη σκέψη του. Τέλος, σηµαντικές δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ο 

σύµβουλος που ασχολείται µε µικρά παιδιά, αποτελούν η γνησιότητα, η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια 

απέναντι στο παιδί, καθώς και η επίτευξη της αυτογνωσίας, ώστε να γνωρίζει τα δυνατά του σηµεία, 

αλλά και τυχόν εµπόδια που καλείται να ξεπεράσει ώστε να δηµιουργήσει µια καλή σχέση µε το παιδί 

και να µπορέσει να το βοηθήσει ουσιαστικά (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2007). 
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5. Εφαρµογή της συµβουλευτικής στο σχολείο 

Η συµβουλευτική στο σχολείο συνίσταται στην υποστήριξη των µαθητών/ µαθητριών και την 

προώθηση της προσωπικής τους εξέλιξης, δηµιουργώντας ένα κλίµα που ευνοεί το σεβασµό, την 

εµπιστοσύνη και προάγει την αποτελεσµατική διδασκαλία, τη µάθηση και την οµαλή συµβίωση όλων 

των εµπλεκόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. «Η στήριξη, η βοήθεια για αυτοβοήθεια, η 

ενδυνάµωση, η εµψύχωση και η θωράκιση των µαθητών µε θάρρος, τόλµη, αποφασιστικότητα και 

αυτοπεποίθηση» (Μπρούζος &  Ράπτη, 2001α: 31), είναι ορισµένοι από τους στόχους της 

συµβουλευτικής στην εκπαίδευση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή της συµβουλευτικής στο σχολείο αποτελεί η 

δηµιουργία ενός θερµού και επικοινωνιακού κλίµατος σε επίπεδο τάξης και ευρύτερα σε σχολικό 

επίπεδο (Μπρούζος &  Ράπτη, 2001α). Σε ένα τέτοιο κλίµα οι  µαθητές είναι δυνατόν να νιώσουν ότι ο 

σύµβουλος µπορεί να κατανοήσει τα προβλήµατά τους, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους. Έτσι, 

επιτελείται η ενδυνάµωση των µαθητών, οι οποίοι ενθαρρύνονται να αποκτήσουν αυτοέλεγχο και 

αυτονοµία (Μπρούζος& Ράπτη, 2001α). Επιπλέον, πέρα από την υποστήριξη των µαθητών σε ατοµικό 

επίπεδο, η συµβουλευτική στο σχολείο εφαρµόζεται σε προβλήµατα µεταξύ µαθητών και γονέων και 

µαθητών και παιδαγωγών, στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, σε µαθησιακές διαταραχές κ.α. 

(Μπρούζος & Ράπτη, 2001α). 

Στην Ελλάδα η άσκηση συµβουλευτικής στο δηµόσιο σχολείο από κάποιον επαγγελµατία 

ψυχικής υγείας είναι δυστυχώς ακόµη σε εκκρεµότητα (Νικολόπουλος, 2008). Συγκεκριµένα, η παροχή 

ψυχολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία υφίσταται είτε από εξωτερικές υπηρεσίες, 

όπως είναι τα Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Παιδαγωγών Αναγκών 

(Κ.Ε.∆.∆.Υ.) και οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων, είτε από τα κέντρα ψυχικής υγείας και κάποια 

συµβουλευτικά κέντρα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Χατζηχρήστου, 2004). 

Σε ότι αφορά τα Κ.Ε.∆.∆.Υ. η αρµοδιότητά τους έγκειται στη διάγνωση και υποστήριξη κυρίως 

παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και µαθησιακές δυσκολίες, ενώ η σύνδεση του σχολείου µε 

τους γονείς και τις παιδαγωγούς δεν πραγµατοποιείται (Νικολόπουλος, 2008). Επιπλέον, στους 

Συµβουλευτικούς Σταθµούς Νέων, οι οποίοι και λειτουργούν σε επίπεδο νοµών, κύριο έργο αποτελεί η 

προώθηση της αγωγής υγείας των µαθητών και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε ανάλογα θέµατα 

(Στογιαννίδου, 2006). Ωστόσο, σύµφωνα µε δηµοσίευση της Μαλικιώση-Λοΐζου (2011), από τους 60 

Συµβουλευτικούς Σταθµούς Νέων που προβλέπονται, σήµερα λειτουργούν µόνο οι 15, στους οποίους οι 

εργαζόµενοι είναι κυρίως αποσπασµένοι παιδαγωγοί. 
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Η συµβουλευτική ψυχολογία είναι συνυφασµένη στη χώρα µας µε την επαγγελµατική 

συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. Από το 1997 παρέχονται σε επίπεδο νοµών 

συµβουλευτικές υπηρεσίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στα Κέντρα Συµβουλευτικής και 

Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π). Οι εργαζόµενοι στις παραπάνω δοµές ήταν παιδαγωγοί ποικίλων 

ειδικοτήτων, οι οποίοι λόγω µη εξειδίκευσης στη συµβουλευτική, παρακολουθούσαν υποχρεωτικά 

επιµορφωτικά σεµινάρια συµβουλευτικής και προσανατολισµού (Κασσωτάκης & Φωτιάδου-Ζαχαρίου, 

2002).  

Τη σύζευξη αυτή της Συµβουλευτικής µε τον Προσανατολισµό η Ελληνική Εταιρεία 

Συµβουλευτικής  (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π) την ονοµάζει  «Συµβουλευτική-Προσανατολισµός». Ο θεσµός της 

συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού στο ελληνικό σχολείο στοχεύει στο  «να 

διευκολύνει το  µαθητή προς  µια ολόπλευρη και υγιή ανάπτυξη, επιτυχή αξιοποίηση του εαυτού του, 

επιτυχή αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που συναντά και λήψη σωστών αποφάσεων για το δικό του 

καλό και του συνόλου»  (∆ηµητρόπουλος, 1992, 54).  

Σε έρευνά του ο ∆ηµητρόπουλος (1992) µελέτησε τις δυνατότητες που υπάρχουν στο ελληνικό 

σχολείο για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ως συµβούλου. Τονίζοντας τη σηµασία τόσο του ρόλου 

του εκπαιδευτικού ως φορέα της αγωγής και της µάθησης όσο και του συµβούλου ως συνοδοιπόρου του 

µαθητή στην εξέλιξη και ολοκλήρωσή του, εξέτασε τα κοινά σηµεία αυτών των ρόλων. Θεωρεί λοιπόν 

ότι στο ρόλο του εκπαιδευτικού εντάσσεται και ο ρόλος του συµβούλου, ήδη από τα πρώτα σχολικά 

χρόνια. Βέβαια προτείνει ότι κατά την επιτέλεση του συµβουλευτικού τους ρόλου οι παιδαγωγοί είναι 

χρήσιµο να απευθύνονται σε εξωσχολικούς φορείς, όπου ειδικοί θα τους παρέχουν την ανάλογη στήριξη 

και βοήθεια, διαδραµατίζοντας ένα συµπληρωµατικό ρόλο. 

Αντίθετα, σύµφωνα µε τον Κοσµόπουλο (1996) το έργο του εκπαιδευτικού πρέπει να 

διαχωρίζεται από αυτό του συµβούλου, το οποίο είναι καλό να ασκείται, όταν κρίνεται αναγκαίο, από 

επαγγελµατίες συµβούλους. Τα αποτελέσµατα της έρευνάς του κατέδειξαν ότι: α) η συµβουλευτική 

πρέπει να ασκείται σε ανάλογο βαθµό τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από το σύµβουλο, β) ο 

εκπαιδευτικός οφείλει, σε ένα γενικό επίπεδο, να δρα και ως σύµβουλος γ) όταν απαιτείται ειδική 

συµβουλευτική υποστήριξη, καλείται επαγγελµατίας σύµβουλος, ενώ έργο του εκπαιδευτικού αποτελεί η 

συνεργασία του µε τον ειδικό, το παιδί και τους γονείς του, δ) µε την κατάλληλη ψυχοπαιδαγωγική 

κατάρτιση που θα πρέπει να παρέχεται στις παιδαγωγούς, αυτοί θα πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιλαµβάνονται τα όρια της δικής τους συµβουλευτικής παρέµβασης και να διαχωρίζουν το ρόλο τους 

από αυτόν του ειδικού συµβούλου. Σε µια επόµενη έρευνα που διεξήχθη από τους Κοσκινά & 
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Ραφαηλίδη (2006) µελετήθηκε η λειτουργία του εκπαιδευτικού στο σηµερινό σχολείο και συγκεκριµένα 

εάν οι αντιλήψεις και οι πρακτικές των παιδαγωγών συνδέονται µε το ρόλο του συµβούλου. Σύµφωνα µε 

τους µαθητές, ο σηµερινός εκπαιδευτικός ασκεί και συµβουλευτικό ρόλο, αλλά όχι στο βαθµό που θα 

επιθυµούσαν. ∆ιαφορετικά, ωστόσο, ήταν τα αποτελέσµατα από µια αντίστοιχη έρευνα στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η οποία διεξήχθη από τον Μπρούζο (1997), στην οποία απουσίαζε ο 

συµβουλευτικός ρόλος από το έργο των παιδαγωγών. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στο διαφορετικό 

πρόγραµµα σπουδών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όπου τα µαθήµατα ψυχολογίας και παιδαγωγικής 

είναι περισσότερα, αλλά και στη συνεχή επαφή των παιδαγωγών της πρωτοβάθµιας µε τους µαθητές σε 

κάθε σχολική περίοδο. 

Τα αποτελέσµατα µιας άλλης έρευνας που διεξήγαγε ο Αγγελόπουλος (2006) ανέδειξαν την 

αναγκαιότητα τα εισαγωγής της συµβουλευτικής στο δηµοτικό σχολείο. Μάλιστα, στόχος µέσω της 

συµβουλευτικής αποτελεί η παροχή στήριξης και βοήθειας στο µαθητή µε σκοπό την πνευµατική του 

ανάπτυξη, η επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν στη σχολική κοινότητα και η βοήθεια για την 

προσαρµογή του κάθε µέλους σ’ αυτήν. Σηµαντικό επίσης στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα ήταν 

η επιθυµία των παιδαγωγών να επιµορφωθούν και οι ίδιοι ανάλογα, ώστε να µπορούν να ασκούν 

συµβουλευτική στο σχολείο. 

Η επιθυµία των παιδαγωγών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή συµβούλου ή 

σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο παρατηρήθηκε επίσης στα αποτελέσµατα της έρευνας του ∆ηµάκου 

(2006). Συγκεκριµένα αναφέρθηκε από εν ενεργεία παιδαγωγούς της πρωτοβάθµιας ότι η παρουσία 

συµβούλων στο σχολείο θα ήταν πολύτιµη γι’ αυτούς, διότι λόγω των απαιτήσεων της ύλης που πρέπει 

να διδαχθεί και την πίεση χρόνου, συχνά δεν διέθεταν ούτε το χρόνο ούτε ίσως την ενέργεια να 

ασκήσουν συµβουλευτικό έργο. Επιπλέον, σηµαντική κρίνεται η συνεισφορά των συµβούλων, εάν αυτοί 

προσληφθούν στα σχολεία, για τους γονείς και τις παιδαγωγούς. 

Συνοψίζοντας, συµπεραίνεται ότι η σχολική συµβουλευτική αποτελεί ένα θεσµό, του οποίου το 

περιεχόµενο διαφοροποιείται ανάλογα µε τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες 

προκειµένου να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και προσωπικές ανάγκες των µαθητών, αλλά και των 

υπόλοιπων ατόµων που δραστηριοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον.  Παρά τις όποιες προσπάθειες 

έχουν καταβληθεί για να προσδιοριστεί µε σαφήνεια το περιεχόµενο του όρου, ακόµη και σήµερα 

διαπιστώνεται µεγάλη ασάφεια, η οποία αντικατοπτρίζεται µε χαρακτηριστικό τρόπο στις απόψεις των 

ατόµων που συνεργάζονται µε τους συµβούλους (Beesley, 2004).  Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι η 

ανάγκη συνεργασίας µεταξύ όλων των συνεργαζοµένων φορέων στο σχολικό πλαίσιο είναι 
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επιβεβληµένη, προκειµένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος του συµβούλου- ψυχολόγου και η 

αναγκαιότητά του, και κατ’ επέκταση να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των όποιων 

συµβουλευτικών προγραµµάτων που θα υλοποιούνται στα σχολικά πλαίσια. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Απόψεις των διευθυντών για το ρόλο του συµβούλου στο σχολείο 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται χρήσιµη η αναφορά στο ρόλο του συµβούλου, µέσα από την οπτική 

των εµπλεκόµενων στην εκπαίδευση, ξεκινώντας από τους διευθυντές σχολείων. Οι διευθυντές των 

σχολείων είναι αυτοί, οι οποίοι αποφασίζουν για το ποιες αρµοδιότητες θα εκπληρωθούν στο σχολείο. 

∆εν είναι λίγες οι φορές, που οι διευθυντές αντιµετωπίζουν τους συµβούλους στα σχολεία ως 

διοικητικούς υπαλλήλους, δηλαδή όχι ως ισότιµα µέλη του σχολικού περιβάλλοντος αλλά ως 

υφισταµένους (Amatea & Clark, 2005). Φαίνεται λοιπόν πως είναι σηµαντικό να διαπιστωθεί σε ποιο 

βαθµό γνωρίζουν οι διευθυντές των σχολείων ποιος είναι ο ρόλος του συµβούλου- ψυχολόγου και µε τι 

τρόπο υποστηρίζουν την εφαρµογή του.  

Έχει αποδειχθεί ότι για τη δηµιουργία θετικού εργασιακού κλίµατος, καθώς και για τη λειτουργία 

του επαγγέλµατος του συµβούλου στο σχολείο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εδραίωση µιας 

θετικής σχέσης ανάµεσα στο διευθυντή του σχολείου και το σύµβουλο (Gysbers & Henderson, 1994. 

Niebuhr, Niebuhr, & Cleveland, 1999). Στη συνέχεια θα γίνει µνεία σε ορισµένες έρευνες αναφορικά µε 

τις απόψεις των διευθυντών, οι περισσότερες από τις οποίες διεξήχθησαν σε σχολεία της πρωτοβάθµιας 

και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τους Beesley & Frey (2006), στόχος ήταν η 

διερεύνηση του βαθµού κατανόησης του ρόλου του συµβούλου, καθώς και του βαθµού ικανοποίησής 

τους από τις υπηρεσίες που προσέφεραν στο σχολείο. Η έρευνά τους βασίστηκε στην ιδέα ότι τόσο οι 

διευθυντές των σχολείων όσο και οι σύµβουλοι έχουν ένα κοινό στόχο, την επιτυχία των µαθητών/ 

µαθητριών. Έτσι, θεωρήθηκε ότι µια πιθανή συνεργασία µεταξύ σχολικών διευθυντών και συµβούλων 

θα ήταν χρήσιµη, έτσι ώστε να προαχθεί η ακαδηµαϊκή, επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη των 

µαθητών/ µαθητριών. Στόχος της έρευνας τους ήταν να διαπιστώσουν αν στην πραγµατικότητα υπάρχει 

αυτή η πολυπόθητη συνεργασία µεταξύ των δύο ή αν οι διευθυντές περιορίζουν την αποτελεσµατικότητα 

των συµβούλων εξαιτίας της έλλειψης κατανόησης και γνώσης για το ρόλο του συµβούλου στο σχολείο. 

Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνάς τους ήταν αρκετά µεγάλο (n=500) και 

περιλάµβανε διευθυντές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα δεδοµένα 

συγκεντρώθηκαν από τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου διαδικτυακά. 
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Η ανάλυση των δεδοµένων αποκάλυψε ότι οι διευθυντές σχολείων είναι σε γενικές γραµµές 

ικανοποιηµένοι µε τους συµβούλους και η ικανοποίηση αυτή αφορά πολλές όψεις του έργου τους (π.χ. 

ατοµική ή οµαδική συµβουλευτική, συντονισµός προγράµµατος, κ.ά.). Μάλιστα, ιδιαίτερα 

ικανοποιηµένοι φαίνεται ότι ήταν οι διευθυντές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι σε αυτό 

το πλαίσιο οι σύµβουλοι µπορεί να επικεντρώνονται περισσότερο στην παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών και παράλληλα να έχουν λιγότερα διοικητικά καθήκοντα. Επίσης, οι διευθυντές 

αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις περιοχές όπου οι σχολικοί σύµβουλοι πρέπει να καταβάλλουν 

περισσότερη προσπάθεια: α) διαπολιτισµική συµβουλευτική, β) αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 

των προγραµµάτων, γ) δηµόσιες σχέσεις, µε την έννοια της διαµόρφωσης επικοινωνιακών δεσµών µε 

την ευρύτερη κοινωνία και δ) παροχή συµβουλευτικών και παιδαγωγών σεµιναρίων προς τους γονείς. Το 

πιο ενδιαφέρον εύρηµα αυτής της έρευνας είναι ότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών 

διευθυντών (83%) δεν είχε καµιά ενηµέρωση στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους για το ρόλο των 

συµβούλων, φαίνεται ότι συνειδητοποιούν ποιοι ρόλοι είναι κατάλληλοι µε το επάγγελµα που ασκούν 

και ότι θα πρέπει να µειωθεί ο όγκος εργασιών που τους ανατίθενται, οι οποίες σχετίζονται µε τα 

γραµµατειακά ή διοικητικά καθήκοντα. 

Στην έρευνα που διεξήγαγε ο Zalaquett (2005), διερευνώνται επίσης οι αντιλήψεις των 

διευθυντών για το ρόλο του συµβούλου, µε τη διαφορά ότι σε αυτή την έρευνα εξετάζονται 

αποκλειστικά οι απόψεις των διευθυντών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από το τυχαιοποιηµένο δείγµα 

που επιλέχθηκε να συµµετέχει στην έρευνα, πήρε τελικά µέρος το 45,5%, δεδοµένου ότι αυτό το 

ποσοστό ανταποκρίνεται στον αριθµό των διευθυντών που επέστρεψαν συµπληρωµένα τα 

ερωτηµατολόγια στον ερευνητή. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσίασαν θετικές απόψεις αναφορικά 

µε τους συµβούλους από την πλευρά των διευθυντών. Συγκεκριµένα, αναφέρθηκε ότι ασκούν θετική 

επίδραση στους µαθητές/ µαθήτριες και τους γονείς τους, υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και 

συµβάλουν στη διαµόρφωση ενός θετικού κλίµατος µέσα στο σχολείο. Η θετική αυτή στάση τους 

αντανακλάται και στο γεγονός ότι θα πρότειναν τη σχολική συµβουλευτική ως επαγγελµατική επιλογή. 

Επίσης, οι διευθυντές των σχολείων αναγνώριζαν ότι τα πιο σηµαντικά καθήκοντα που θα πρέπει να 

διεκπεραιώσει ο σύµβουλος αποτελούν η συµβουλευτική, η καθοδήγηση και ο συντονισµός, γεγονός που 

δείχνει ότι αποδέχονται τα κριτήρια που διατυπώθηκαν από το ASCA (American School Counselor 

Association). Ακόµη, οι διευθυντές ανέφεραν ότι και οι σύµβουλοι έχουν ένα ηγετικό ρόλο µέσα στο 

σχολικό περιβάλλον και ότι η συνεργασία τους µε τους διευθυντές είναι υψίστης σηµασίας για την 

αποτελεσµατικότητα των συµβουλευτικών προγραµµάτων.  
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Μια πρόσφατη έρευνα που επιχείρησε να αξιολογήσει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται 

το ρόλο του συµβούλου οι διευθυντές των σχολείων ήταν αυτή των Bardhoshi & Duncan (2009). 

Συγκεκριµένα, διερεύνησαν τις απόψεις των διευθυντών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, τόσο σε δηµόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία σε αγροτικές περιοχές των Η.Π.Α. µε 

λιγότερους από 2.500 κατοίκους. Το ποσοστό ανταπόκρισης και συµµετοχής στην έρευνα υπήρξε 

σχετικά ικανοποιητικό, της τάξεως του 64%, και τα υποκείµενα της έρευνας κλήθηκαν να 

συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο. Οι αρµοδιότητες των σχολικών συµβούλων ταξινοµήθηκαν σε 

τέσσερις κατηγορίες: α) στο πρόγραµµα καθοδήγησης µέσα στην σχολική τάξη, που µπορεί να αφορά 

την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, διαπολιτισµικής ανεκτικότητας ή την παροχή επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, β) την εξατοµικευµένη προσέγγιση του µαθητή, αναφορικά µε τις ικανότητές του και 

το σχεδιασµό της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας, γ) τις υπηρεσίες άµεσης ανταπόκρισης στις 

ανάγκες των µαθητών/ µαθητριών που µπορεί να είναι προληπτικές ή αντιµετώπισης (π.χ. ατοµική ή 

οµαδική συµβουλευτική, παρεµβάσεις σε οικογενειακό πλαίσιο, κ.α.), και γ) τη συστηµατική 

υποστήριξη, δηλαδή το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τη διατήρηση και την 

αποτελεσµατική υλοποίηση του συµβουλευτικού προγράµµατος (π.χ. σεµινάρια κατάρτισης, συνεργασία 

µεταξύ παιδαγωγών και συµβούλων, κ.ά.).   

Μια επόµενη έρευνα είναι αυτή των Amatea και Clark (2005), η οποία επιχείρησε να διερευνήσει 

τις απόψεις των διευθυντών σχετικά µε το είδος καθηκόντων που θεωρούν ότι πρέπει να διεκπεραιώνουν 

οι σύµβουλοι και κατά επέκταση να σκιαγραφήσει τις προτεραιότητες που θέτουν ως διευθυντές των 

σχολείων. Για τη συγκεκριµένη έρευνα επιλέχθηκαν 26 διευθυντές σχολείων της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το απαραίτητο υλικό για την έρευνα συλλέχθηκε από τις συνεντεύξεις που 

πραγµατοποιήθηκαν µε τους συµµετέχοντες.  Από τις απαντήσεις των σχολικών διευθυντών προέκυψαν 

τέσσερα είδη κατηγοριοποιήσεων των σχολικών συµβούλων και των καθηκόντων τους.  Αναλυτικότερα, 

τα τέσσερα στυλ συµβούλων όπως σκιαγραφήθηκαν από τα δεδοµένα των σχολικών διευθυντών είναι τα 

κάτωθι: 

��ο καινοτόµος σχολικός ηγέτης: σε αυτήν τη περίπτωση ο σχολικός σύµβουλος συνεργάζεται µε 

το εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να εντοπιστούν πιθανά προβλήµατα στους µαθητές/ µαθήτριες 

και να σχεδιαστούν παρεµβάσεις που θα συµβάλλουν στην προσωπική και ακαδηµαϊκή εξέλιξη 

των παιδιών. 

��ο συνεργατικός καθοδηγητής: ο σχολικός σύµβουλος αυτής της κατηγορίας αναπτύσσει 

παρεµβάσεις που στοχεύουν τόσο στους γονείς, όσο και στους µαθητές/ µαθήτριες, δεδοµένου ότι 
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θεωρεί ότι το περιβάλλον ασκεί καθοριστική επίδραση στην ανάπτυξη προβληµατικών 

καταστάσεων, αλλά και στον περιορισµό τους. 

��ο πάροχος των άµεσων υπηρεσιών: εδώ ο σύµβουλος καλείται να υλοποιεί προγράµµατα 

καθοδήγησης µέσα στην τάξη ή να αναπτύσσει εξατοµικευµένα προγράµµατα για 

συγκεκριµένους µαθητές/ µαθήτριες µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

��ο οµαδικός παίκτης της διοίκησης: ο σύµβουλος επικεντρώνεται στη ψυχοµετρική αξιολόγηση 

των µαθητών/ µαθητριών, την τοποθέτηση του στις κατάλληλες τάξεις ανάλογα µε τις  

εκπαιδευτικές τους  ανάγκες και στην παροχή ατοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους 

µαθητές/ µαθήτριες. 

Από την παραπάνω οµαδοποίηση των αρµοδιοτήτων των συµβούλων οι ερευνητές παρατηρούν 

ότι οι αυτοί οι τύποι σχετίζονται µε την εξελικτική πορεία της σχολικής συµβουλευτικής.  Με άλλα 

λόγια, υποστηρίζουν ότι ο καινοτόµος σχολικός ηγέτης είναι η πιο σύγχρονη µορφή του σχολικού 

συµβούλου που συµπορεύεται µε τα κριτήρια του ASCA, ο συνεργατικός καθοδηγητής περιγράφει την 

επικέντρωση στη ψυχική υγεία και την επικέντρωση στην επίδραση του πλαισίου και της οικογένειας 

ειδικότερα, ο πάροχος άµεσων υπηρεσιών αφορά την περίοδο όπου η σχολική συµβουλευτική αφορούσε 

την ανάπτυξη προγραµµάτων καθοδήγησης σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές ανάγκες των µαθητών/ 

µαθητριών και τέλος ο οµαδικός παίκτης της διοίκησης σχετίζεται µε τα πρώτα χρόνια εµφάνισης του 

κλάδου της σχολικής συµβουλευτικής. Παρά το γεγονός ότι ο καινοτόµος σχολικός ηγέτης αποτελεί τη 

σύγχρονη µορφή του σχολικού συµβούλου, αυτός επιλέγεται από µια µειονότητα των διευθυντών, ενώ ο 

τύπος του συµβούλου που προτιµάται- µε ελάχιστη διαφορά από τους υπόλοιπους- είναι ο συνεργατικός 

καθοδηγητής. Ένα ακόµη ενδιαφέρον εύρηµα που προέκυψε από τη συγκεκριµένη έρευνα είναι ότι 

παρατηρήθηκε συσχέτιση µεταξύ του προτιµητέου τύπου συµβούλου και της εκπαιδευτικής βαθµίδας 

που εργάζονταν ο διευθυντής. Πιο συγκεκριµένα, ο συνεργατικός καθοδηγητής προτιµάται από τους 

διευθυντές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο πάροχος των άµεσων υπηρεσιών επιλέγεται από τους 

διευθυντές γυµνασίων, ενώ ο οµαδικός παίκτης της διοίκησης τείνει να συναντάται περισσότερο στους 

διευθυντές των λυκείων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι διευθυντές των σχολείων έδιναν µεγάλη βαρύτητα 

στις υπηρεσίες άµεσης ανταπόκρισης και ιδιαίτερα στη διαχείριση κρίσεων. Αντίθετα, το κοµµάτι της 

διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης δεν αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σηµαντικό. Υψηλές αξιολογήσεις 

υπήρχαν και για τη συστηµική υποστήριξη και για το πρόγραµµα καθοδήγησης µέσα στη σχολική τάξη. 

Έτσι, λοιπόν, η διαχείριση κρίσεων και από την πλευρά του διευθυντή, η ανάπτυξη κοινωνικών 
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δεξιοτήτων, η ατοµική συµβουλευτική και η συνεργασία µεταξύ των µελών του σχολείου είναι από τις 

αρµοδιότητες που έλαβαν τις υψηλότερες αξιολογήσεις. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της 

έρευνας είναι ότι ενώ οι διευθυντές έχουν θετική στάση απέναντι στο ρόλου του συµβούλου, 

εξακολουθούν να θεωρούν ως απαραίτητες δραστηριότητες κάποιες που δεν άπτονται του ρόλου τους, 

όπως διοικητικά καθήκοντα. 

Συνοψίζοντας, οι έρευνες που αφορούν τις απόψεις των διευθυντών για το ρόλο του συµβούλου 

στο σχολείο είναι αρκετές, ενώ η έµφαση που η καθεµία προσδίδει στο ρόλο αυτό παρουσιάζει µια 

ποικιλοµορφία. Η έρευνα των Beesley κα Frey (2006) ανέδειξε τη σηµασία που πρέπει να αποδοθεί στη 

διαπολιτισµική συµβουλευτική, στη συνεχή αξιολόγηση, στη δηµιουργία σχέσεων µε την κοινωνία και 

τέλος στην παροχή συµβουλευτικών και παιδαγωγών σεµιναρίων στους γονείς. Σε µια επόµενη έρευνα, 

αυτή του Zalaquett (2005), παρουσιάστηκε µια θετική στάση των διευθυντών απέναντι στους 

συµβούλους, καθώς τονίστηκε η πολύτιµη συνεισφορά τους τόσο σε µαθητές/ µαθήτριες, όσο και σε 

γονείς. Τα καθήκοντα που κατά τη γνώµη των διευθυντών έγκεινται στη δικαιοδοσία των συµβούλων 

είναι η συµβουλευτική, η καθοδήγηση και ο συντονισµός, ενώ απαραίτητη είναι η καλή συνεργασία τους 

µε τους διευθυντές. Αντίστοιχα ευρήµατα προέκυψαν από την έρευνα των Bardhoshi & Duncan (2009), 

σύµφωνα µε την οποία οι αρµοδιότητες των συµβούλων αφορούν την καθοδήγηση και την ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων µέσα στην τάξη, την εξατοµικευµένη προσέγγιση του µαθητή/ της µαθήτριας, 

την πρόληψη και αντιµετώπιση των κρίσεων και τη συνεχή υποστήριξη για την υλοποίηση του εκάστοτε 

συµβουλευτικού προγράµµατος που εφαρµόζεται. Τέλος, η έρευνα των Amatea και Clark (2005) 

παρουσίασε τέσσερα στυλ συµβούλων, τα οποία προέκυψαν από τις συνεντεύξεις µε τους διευθυντές: ο 

σύµβουλος, ο οποίος εντοπίζει, σε συνεργασία µε τις παιδαγωγούς, τα προβλήµατα και σχεδιάζει τις 

κατάλληλες παρεµβάσεις, αυτός ο οποίος συµπεριλαµβάνει και τους γονείς στις παρεµβάσεις που 

σχεδιάζει, αυτός που εργάζεται κυρίως σε επίπεδο τάξης και σε εξατοµικευµένο επίπεδο, όπου υπάρχει 

ανάγκη και τέλος ο σύµβουλος που παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες έπειτα από την ψυχοµετρική 

αξιολόγηση των µαθητών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η έµφαση που δόθηκε στην άµεση 

ανταπόκριση του συµβούλου, ενώ παραγκωνίσθηκε η σηµασία της διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης. 
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2. Απόψεις των παιδαγωγών για το ρόλο του συµβούλου στο σχολείο 

Οι απόψεις των παιδαγωγών όσον αφορά το ρόλο του συµβούλου στο σχολείο είναι µεγίστης 

σηµασίας επίσης, καθώς µπορούν να συµβάλλουν είτε θετικά είτε αρνητικά στο έργο του. Σύµφωνα µε 

τους Ginder και Scalise (1990), προκειµένου να ασκηθεί αποτελεσµατικά το έργο του συµβούλου, 

κρίνεται απαραίτητη η καλή συνεργασία του µε τις παιδαγωγούς.  

Στην έρευνά τους που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. (Ginter & Scalise, 1990) µελετήθηκαν οι 

απόψεις των παιδαγωγών για το ρόλο του συµβούλου σε δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, σε δείγµα 313 συµµετεχόντων. Η επιλογή για το ρόλο αυτό κυµαινόταν ανάµεσα σε δύο 

ρόλους, εκ των οποίων ο ένας ήταν του «βοηθού» και ο άλλος του «συµβούλου». Ο πρώτος ρόλος ήταν 

συµπληρωµατικός του εκπαιδευτικού στην τάξη και αφορούσε τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που παρουσιάζονταν στους µαθητές/ µαθήτριες. Μπορεί να περιλάµβανε ατοµική 

συµβουλευτική, βοήθεια και καθοδήγηση στην τάξη, παραποµπές σε κάποιον εξωσχολικό φορέα και 

άλλες ανάλογες δραστηριότητες. Ο ρόλος του «συµβούλου» αφορούσε την παροχή επαγγελµατικής 

βοήθειας, η οποία µπορεί να τελείται µε την αξιολόγηση των µαθητών/ µαθητριών, την παρέµβαση σε 

ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο όταν παραστεί ανάγκη ή πιθανώς την παροχή συµβουλευτικής κατ’ οίκον. Τα 

αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι ήταν εξίσου απαραίτητοι και οι δύο ρόλοι τόσο για τις παιδαγωγούς όσο 

και για τους ίδιους τους συµβούλους. 

Μια επόµενη έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 

Σκωτίας, κατέδειξε ότι η πλειοψηφία των παιδαγωγών παρουσίασαν θετικές στάσεις όσον αφορά το 

ρόλο του συµβούλου στο σχολείο (Cooper, Hough & Loynd, 2005). Ωστόσο, υπήρξαν ορισµένοι 

παιδαγωγοί, οι οποίοι δήλωσαν ότι η συµβουλευτική απλώς «κακοµαθαίνει» τους µαθητές/ µαθήτριες, 

ενώ ορισµένοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι συχνά οι µαθητές/ µαθήτριες εκµεταλλεύονται τη 

δυνατότητα για χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών, χωρίς να ενδιαφέρονται πραγµατικά για παροχή 

συµβουλευτικής. Επίσης κάποιοι παιδαγωγοί, όπως αποδείχθηκε από τις απαντήσεις τους, 

αντιλαµβάνονται τη συµβουλευτική µε την έννοια της παροχής συµβουλών, θεωρώντας όλη τη 

διαδικασία ως ελεγκτική προς τους µαθητές/ µαθήτριες που στόχο έχει την επιβολή της τάξης στο 

σχολείο. Σύµφωνα µε τα συνολικά ευρήµατα που προέκυψαν, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι ένα ποσοστό παιδαγωγών αισθάνεται φόβο και απειλή από την παρουσία των συµβούλων στο 

σχολείο και γενικότερα από την εφαρµογή της συµβουλευτικής σ’ αυτό.  

Μια έρευνα µε ανάλογα ευρήµατα σχετικά µε τη στάση των παιδαγωγών απέναντι στο ρόλο του 

συµβούλου στο σχολείο είναι αυτή των Davis και Garrett (1998), οι οποίοι δήλωσαν ότι συχνά οι 
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αντιλήψεις των παιδαγωγών για το ρόλο του συµβούλου µπορεί να αποτελέσουν εµπόδιο στο έργο τους. 

Πολλοί από τους συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται, όπως αποδείχθηκε από τα ευρήµατα, το σύµβουλο ως 

κάποιον, ο οποίος εργάζεται ελάχιστα και έχει παρόλα αυτά αρκετή εξουσία, καθώς µπορεί να 

παρεµβαίνει στη διδασκαλία για την παροχή συµβουλευτικής σε κάποιον µαθητή ή την εφαρµογή 

προγραµµάτων. ∆ήλωσαν µάλιστα ότι διστάζουν να παραπέµψουν κάποιο µαθητή στο σύµβουλο γιατί 

αυτός θα χάσει πολύτιµο χρόνο διδασκαλίας. Από την άλλη πλευρά, οι σύµβουλοι βασίζονται στην 

αναφορά των παιδαγωγών για κάθε µαθητή. Για τη διασφάλιση λοιπόν µιας καλύτερης σχέσης 

συνεργασίας οι ερευνητές πρότειναν τη διεξαγωγή προσωπικών συναντήσεων µε κάθε µέλος της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένου και του διευθυντή.  

Συνεχίζοντας σε παρόµοιο κλίµα, σε έρευνά του ο Parr (1991) δήλωσε ότι πολύ συχνά οι 

παιδαγωγοί παρουσιάζουν αρνητική στάση απέναντι στους συµβούλους, διότι αυτοί εργάζονται σε 

ατοµικό επίπεδο ή µε µικρές οµάδες, ενώ αντίθετα οι ίδιοι καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

των µαθητών/ µαθητριών µιας ολόκληρης τάξης. Επιπλέον, καταδείχθηκε ότι οι παιδαγωγοί τείνουν να 

αναµένουν «µαγικές» δυνάµεις από τους συµβούλους, µε την έννοια ότι περιµένουν να επιλυθεί 

αυτοµάτως το πρόβληµα που µπορεί να παρουσιάζει κάποιος µαθητής. ∆εδοµένων αυτών των συνθηκών, 

σύµφωνα µε τον Parr (1991), οι σύµβουλοι οφείλουν να βοηθήσουν τις παιδαγωγούς να αντιληφθούν την 

πολυπλοκότητα των προβληµάτων και ότι χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια για να επιλυθούν. 

Σε µια άλλη έρευνα που διεξήγαγε ο Beesley (2004), διερευνήθηκαν οι απόψεις των παιδαγωγών 

για την αποτελεσµατικότητα των συµβούλων και το βαθµό ικανοποίησης από τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες. Επιπλέον, επιχειρήθηκε σύγκριση των απόψεων των παιδαγωγών πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ερωτηµατολόγια δόθηκαν προς συµπλήρωση σε 300 παιδαγωγούς. Από 

τις απαντήσεις που δόθηκαν διαπιστώθηκε ότι συνολικά οι παιδαγωγοί είναι ικανοποιηµένοι από τους 

συµβούλους, ιδιαίτερα µε τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε την ατοµική και οµαδική καθοδήγηση, την 

καθοδήγηση στα πλαίσια των τάξεων αλλά και το συντονισµό του προγράµµατος για παιδιά µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Περισσότερο ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες του σύµβουλου είναι οι 

παιδαγωγοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε αυτό µπορεί να συµβάλλει το ίδιο το πλαίσιο, καθώς 

ευνοεί την προσωπική επαφή του µαθητή µε το σύµβουλο και τη στενότερη σχέση του µε τον 

εκπαιδευτικό. Ωστόσο, οι παιδαγωγοί αναγνωρίζουν και κάποιους τοµείς δράσεις που επιδέχονται 

περισσότερης βελτίωσης, όπως την προετοιµασία για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, τον επαγγελµατικό 

προσανατολισµό και την ανάπτυξη ευρύτερων σχέσεων µε την κοινωνία. 
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Στη συνέχεια, µια άλλη έρευνα που διεξήχθη στην Νιγηρία από τους Aluede και Egbochuku 

(2009), έθετε ως ερευνητικό ζητούµενο να συγκεντρωθούν οι απόψεις των παιδαγωγών της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σχετικά µε τα προγράµµατα συµβουλευτικής και να αξιολογήσουν τις 

αρµοδιότητες των σχολικών συµβούλων. Η έρευνα αφορούσε το σύνολο των παιδαγωγών που 

εργάζονται στην πρωτεύουσα της Νιγηρίας. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν ικανοποιητικό και ανήλθε 

στο 51,4%. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, οι παιδαγωγοί δήλωσαν ότι τα προγράµµατα συµβουλευτικής 

είναι βοηθητικά στη λειτουργία του σχολείου, καθώς για τους περισσότερους παιδαγωγούς οι σύµβουλοι 

λειτουργούν συµπληρωµατικά µε αυτούς.  Επιπλέον, θεωρούν ότι ο σχεδιασµός και η διάχυση 

πληροφοριών σχετικά µε τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά θέµατα δεν θα πρέπει να είναι η βασική 

δραστηριότητα των συµβούλων αλλά των δασκάλων. Ο ρόλος των συµβούλων, όµως είναι να βοηθούν 

τους µαθητές/ µαθήτριες στην επιλογή της επαγγελµατικής τους πορείας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην 

περίπτωση της Νιγηρίας, η έκθεση των παιδιών σε πληροφορίες σχετικά µε την ακαδηµαϊκή και 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση µπορεί να γίνεται από τις παιδαγωγούς, αλλά η ουσιαστική βοήθεια 

για την επιλογή επαγγέλµατος θα πρέπει να παρέχεται από συµβούλους. 

Κλείνοντας, πρόκειται να γίνει µνεία σε δύο έρευνες από τον ελλαδικό χώρο, εκ των οποίων η 

πρώτη πραγµατοποιήθηκε στην πρωτοβάθµια και η δεύτερη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Λόγω της 

έλλειψης της εφαρµογής συµβουλευτικής από ειδικό σύµβουλο στα περισσότερα ελληνικά σχολεία, η 

πρώτη αναφέρεται στο ρόλο των σχολικών ψυχολόγων και η δεύτερη µελετά το ρόλο του σχολικού 

συµβούλου, ρόλοι οι οποίοι σε µεγάλο βαθµό παρατηρείται να αλληλοκαλύπτονται. 

Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη έρευνα διεξήχθη από την Τριανταφύλλου (2008) και είχε ως στόχο 

τη µελέτη των στάσεων των παιδαγωγών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αναφορικά µε το ρόλο του 

σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο. Για την υλοποίηση της συγκεκριµένης έρευνας δόθηκε προς 

συµπλήρωση ερωτηµατολόγιο και το ποσοστό ανταπόκρισης των παιδαγωγών ανήλθε στο 59%. Οι 

συµµετέχοντες ήταν παιδαγωγοί τόσο από τα δηµόσια όσο και από τα ιδιωτικά σχολεία. Από την 

ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι παιδαγωγοί δεν αποδέχονται τα κριτήρια 

επιλογής των σχολικών ψυχολόγων, γιατί δεν τα θεωρούν αξιοκρατικά και επιθυµούν να υπάρξουν 

διορθωτικές κινήσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα και η καταλληλότητα της 

επιλογής. Επίσης, πιστεύουν ότι η θεωρητική κατάρτιση των ψυχολόγων είναι ανεπαρκής, ενώ θα 

µπορούσε να βελτιωθεί µε τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα και µέσα από 

περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης. Παρόλα αυτά οι παιδαγωγοί τονίζουν ότι αυτός ο θεσµός είναι 

σηµαντικός, αρκεί να δίνεται περισσότερη έµφαση στη συµβουλευτική λειτουργία των σχολικών 
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ψυχολόγων προς τις παιδαγωγούς. Η ενδεχόµενη διαµόρφωση σχέσεων εξουσίας των σχολικών 

ψυχολόγων προς τις παιδαγωγούς δεν βοηθά στην επιτυχία οποιασδήποτε παρέµβασης, αντίθετα την 

καταστέλλει. Επίσης, ενώ οι παιδαγωγοί επιθυµούν να διαµορφωθούν σχέσεις συνεργασίας µε τους 

συµβούλους, δεν είναι ικανοποιηµένοι από τις υπάρχουσες σχέσεις, γεγονός το οποίο αποδίδουν στην 

έλλειψη κατάρτισης των ψυχολόγων στη σχολική ψυχολογία. Όµως, το πιο σηµαντικό εύρηµα είναι η 

άποψη των παιδαγωγών ότι η ίδια η πολιτεία δεν υποστηρίζει το θεσµό του ψυχολόγου και του 

συµβούλου, κάτι που λειτουργεί ανασταλτικά για την εφαρµογή του. Γίνεται σαφές, ότι αν η πολιτεία 

δεν στηρίζει και δεν προωθεί το θεσµό αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναµένεται όλοι οι υπόλοιποι 

εµπλεκόµενοι φορείς (διευθυντές σχολείων, µαθητές/ µαθήτριες, κοινότητα, κ.α.) να λειτουργήσουν 

υποστηρικτικά προς αυτόν, παρά τις όποιες προσπάθειες µπορεί να καταβάλλονται από τους ίδιους τους 

σχολικούς ψυχολόγους. 

Η δεύτερη έρευνα, στην οποία θα γίνει µνεία στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε σε ελληνικά 

σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους Μουτζούρη, Μανούσο και ∆ασκαλόπουλο (2005). 

Στόχος της αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των παιδαγωγών αναφορικά µε το αν οι σχολικοί 

σύµβουλοι δύνανται να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και το έργο που οι ίδιοι επιτελούν στο σχολείο. 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία η αξιολόγηση των παιδαγωγών µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 

τους διευθυντές των σχολείων και από τους σχολικούς συµβούλους, κάτι που ωστόσο δεν εφαρµόζεται 

ανεµπόδιστα µέχρι στιγµής, είτε γιατί δεν θεωρείται αναγκαίο να αξιολογούνται οι παιδαγωγοί είτε γιατί 

δεν έχουν προσδιοριστεί σαφή κριτήρια µε βάση τα οποία θα γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις. Στην εν 

λόγω έρευνα συµµετείχαν 542 παιδαγωγοί, οι οποίοι συµπλήρωσαν ανώνυµο ερωτηµατολόγιο. Από την 

ανάλυση των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των παιδαγωγών πιστεύουν ότι µπορούν 

να αξιολογηθούν από τον σχολικό σύµβουλο, αρκεί να έχει καλή επιστηµονική κατάρτιση, να σέβεται τις 

συνθήκες εργασίας τους και να εξασφαλισθεί ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ παιδαγωγών και σχολικών 

συµβούλων. 

Συνοψίζοντας, από την έρευνα των Ginter και Scalise (1990) προέκυψε ότι σύµφωνα µε τις 

παιδαγωγούς που ερωτήθηκαν, ο ρόλος του συµβούλου στο σχολείο φαίνεται να είναι διττός, καθώς ο 

σύµβουλος καλείται να παραστήσει αφενός το βοηθό του εκπαιδευτικού, αντιµετωπίζοντας τα 

προβλήµατα στην τάξη, αφετέρου το σύµβουλο, αξιολογώντας τους µαθητές/ τις µαθήτριες και 

παρεµβαίνοντας σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο. Αντίθετα, σε έρευνα των Cooper, Hough και Loynd 

(2005), παρόλο που η πλειοψηφία των παιδαγωγών ήταν θετικά διακείµενοι προς το ρόλο του 

συµβούλου, υπήρξαν και ορισµένοι, οι οποίοι εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τη 
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χρησιµότητά της συµβουλευτικής στο σχολείο και την απόσπαση των µαθητών/ µαθητριών από τα 

σχολικά αντικείµενα, ενώ δεν απουσίασαν και αισθήµατα φόβου ή απειλής από την παρουσία των 

συµβούλων στο σχολείο. Ανάλογα ήταν τα ευρήµατα της έρευνας των Davis και Garrett (1998), από την 

οποία καταδείχθηκε ότι σύµφωνα µε τις παιδαγωγούς που ερωτήθηκαν ο σύµβουλος µπορεί να 

αποτελέσει τροχοπέδη στη δουλειά τους, καθώς κατέχει αδικαιολόγητη εξουσία και παρεµβαίνει στη 

διδασκαλία προκειµένου να παράσχει συµβουλευτική. Οι ερευνητές µάλιστα για να διασφαλίσουν µια 

καλύτερη οπτική των συµβούλων από τις παιδαγωγούς πρότειναν τη διεξαγωγή προσωπικών 

συναντήσεων µε κάθε µέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη αρµονικών 

σχέσεων συνεργασίας µεταξύ τους. Παρόµοια, στην έρευνα του Parr (1991) οι παιδαγωγοί 

παρουσιάστηκαν αρνητικοί απέναντι στους συµβούλους λόγω της λιγότερης δουλειάς που αναλογεί 

στους συµβούλους, καθώς εργάζονται σε ατοµικό επίπεδο και όχι µε όλη την τάξη. Η εν λόγω έρευνα 

οδήγησε τον ερευνητή στο πόρισµα ότι είναι απαραίτητη η κατανόηση των προβληµάτων που καλούνται 

να επιλύσουν οι σύµβουλοι και η γενικότερη κατανόηση της φύσης του έργου τους. Ένα σηµαντικό 

εύρηµα που προέκυψε από την έρευνα του Beesley (2004) ήταν η διαπίστωση ότι περισσότερο 

ικανοποιηµένοι από το έργο των συµβούλων ήταν οι παιδαγωγοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, κυρίως 

λόγω πλαισίου, ενώ διατυπώθηκε η επιθυµία των παιδαγωγών για την ανάπτυξη τοµέων δράσης που 

χρήζουν βελτίωσης, όπως η σύνδεσή τους µε την κοινωνία, προετοιµασία για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, ζητήµατα τα οποία τέθηκαν ως βασικά του ρόλου 

που πρέπει να έχει ο σύµβουλος σύµφωνα τους Aluede και Egbochuku (2009). Τέλος, σύµφωνα µε δύο 

ελληνικές έρευνες, της Τριανταφύλλου (2008) και των Μουτζούρη-Μανούσου και ∆ασκαλόπουλου 

(2005), πρέπει να υπάρξει πιο εξειδικευµένη εκπαίδευση και κατάρτιση των ψυχολόγων που εργάζονται 

στα σχολεία καθώς και να αναπτυχθούν καλύτερες σχέσεις των παιδαγωγών µε τους συµβούλους. 
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3. Απόψεις γονέων και µαθητών / µαθητριών για το ρόλο του συµβούλου στο σχολείο 

Η αναφορά στις απόψεις των γονέων και των µαθητών/ µαθητριών είναι ιδιαίτερα πολύτιµη 

καθώς αυτοί αποτελούν τους έµµεσους και άµεσους αποδέκτες αντίστοιχα του συµβουλευτικού έργου. Ο 

Kaplan (1997) παραθέτει τα αποτελέσµατα ερευνών που διεξήχθησαν σε γονείς µαθητών/ µαθητριών για 

το ρόλο του συµβούλου στο σχολείο, σύµφωνα µε τα οποία ορισµένοι τάχθηκαν ενάντια στην εφαρµογή 

συµβουλευτικής και γενικότερα σε οποιαδήποτε προγράµµατα εστιασµένα στο µαθητή, διότι τα θεωρούν 

«µη ακαδηµαϊκά», ότι αποσπούν το µαθητή από τη διδασκαλία και τη γενικότερη διαδικασία της 

µάθησης και ότι προσβάλλουν την ιδιωτική, οικογενειακή ζωή τους. Συγκεκριµένα, τάχθηκαν κατά των 

δραστηριοτήτων που χρειάζονται αρκετό χρόνο από το µάθηµα, όπως η παροχή συµβουλών στον 

εκπαιδευτικό, η διαχείριση της τάξης και προγράµµατα συµβουλευτικής. Ιδιαίτερα όσον αφορά την 

καθοδήγησή τους εξέφρασαν τη διαφωνία τους γιατί µπορεί αυτή να περιλαµβάνει τη διδασκαλία αξιών, 

διαφορετικών από αυτές που διδάσκονται στο σπίτι του. Ο Cambpell (1993) ανέφερε ότι πολλοί γονείς 

ήταν αρνητικά διατεθειµένοι απέναντι στη σχολική συµβουλευτική είτε εξαιτίας της παλαιότερης επαφής 

τους µε παιδαγωγούς των παιδιών τους είτε λόγω της προσωπικής τους εµπειρίας από το σχολείο. 

Σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη  Νέα Υόρκη (Chapman & DeMasi, 1991) δόθηκε 

ερωτηµατολόγιο προς συµπλήρωση σε 268 γονείς µαθητών/ µαθητριών της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, µε στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους για την αποτελεσµατικότητα του έργου των 

συµβούλων και της παροχής συµβουλευτικής γενικότερα. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν ότι το 90% των 

γονέων χρησιµοποίησαν τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν από το σύµβουλο του 

σχολείου, χωρίς ωστόσο να τις θεωρήσουν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές. Σε ότι αφορά το έργο των 

συµβούλων µε τα παιδιά τους, δήλωσαν ότι δεν ήταν καθόλου ικανοποιηµένοι. Παρόλα αυτά, 

παρουσιάστηκαν πιο θετικοί απέναντι στη συνολική συνεισφορά του συµβούλου στο εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα. 

Παρά το γεγονός ότι οι µαθητές/ µαθήτριες αποτελούν τους βασικούς πρωταγωνιστές στην 

προσπάθεια των συµβούλων να βελτιώσουν τις ακαδηµαϊκές, επαγγελµατικές και προσωπικές τους 

προοπτικές, οι απόψεις τους δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς. Έτσι, σε αυτό το κεφάλαιο θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα των ελάχιστων ερευνών που εξετάζουν τις απόψεις των µαθητών/ 

µαθητριών και την ικανοποίησή τους από το έργο και τις λειτουργίες των συµβούλων και σχολικών 

ψυχολόγων.  

Μια από τις πιο πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες είναι αυτή των Gallant και Zhao (2011), οι 

οποίοι µελέτησαν το βαθµό ενηµερότητας των µαθητών/ µαθητριών για την παροχή συµβουλευτικών 
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υπηρεσιών στο σχολείο τους, καθώς και το βαθµό ικανοποίησής τους από αυτές. Η έρευνα αφορούσε 

µαθητές/ µαθήτριες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Ν= 701), που φοιτούσαν σε αστικά κέντρα και οι 

οποίοι συµπλήρωσαν ένα ερωτηµατολόγιο. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατέδειξε ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των µαθητών/ µαθητριών (93%) γνώριζε ότι στο σχολείο τους υπήρχε η δυνατότητα παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών. Μάλιστα, από το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών, αυτές που γνώριζαν 

καλύτερα ήταν η καθοδήγηση για τη µετάβαση σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και η παροχή 

συµβουλευτικής για σχολικά ζητήµατα, ενώ οι υπηρεσίες τις οποίες γνώριζαν λιγότερο ήταν της 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Η γνώση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες στα πλαίσια του σχολείου 

διαφοροποιούνταν και ανάλογα µε την τάξη, δηλαδή οι τελειόφοιτοι γνώριζαν περισσότερο για τις 

υπηρεσίες που σχετίζονταν µε τη συνέχιση των σπουδών µετά τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ οι 

µαθητές/ µαθήτριες των πρώτων τάξεων γνώριζαν περισσότερο υπηρεσίες που σχετίζονταν µε την 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτό το εύρηµα ερµηνεύεται µε βάση τη διαφοροποίηση των 

αναγκών ανάλογα µε την σχολική τάξη. Ένα δεύτερο σηµαντικό εύρηµα είναι ότι από το σύνολο των 

µαθητών/ µαθητριών που έκαναν χρήση των συµβουλευτικών υπηρεσιών, λιγότεροι από τους µισούς 

χρησιµοποιούσαν τις υπηρεσίες που σχετίζονταν µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία, την προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη και την προετοιµασία για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό το εύρηµα 

σχετίζεται άµεσα µε την έµφαση που δίνουν τα περισσότερα σχολεία στην ακαδηµαϊκή επίδοση. 

∆ιαφοροποιήσεις ως προς τη σχολική τάξη παρατηρήθηκαν και σε σχέση µε τη συχνότητα χρήσης των 

συµβουλευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, οι τελειόφοιτοι είχαν χρησιµοποιήσει περισσότερες 

φορές τις συµβουλευτικές υπηρεσίες από ότι οι µαθητές/ µαθήτριες των πρώτων τάξεων. Αναφορικά µε 

το βαθµό ικανοποίησης των µαθητών/ µαθητριών, τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ένα 59% 

ήταν ικανοποιηµένοι από τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Μάλιστα, µεγαλύτερα ποσοστά ικανοποίησης 

σηµειώθηκαν στην προετοιµασία για τη µετάβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στην προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη. 

Η έρευνα του Kuhn (2004) είχε ως σκοπό να προσδιορίσει ποιους ρόλους και ποιες 

λειτουργίες/καθήκοντα του συµβούλου θεωρούν οι µαθητές/ µαθήτριες ως πιο σηµαντικούς. Η έρευνα 

αυτή πραγµατοποιήθηκε σε δύο διαφορετικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το µέγεθος το 

δείγµατος ήταν 220 άτοµα. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι οι µαθητές/ µαθήτριες αξιολογούν το 

συντονιστή και τον ηγέτη, ως τους πιο σηµαντικούς ρόλους που ασκεί ο σύµβουλος. Αυτή η διαπίστωση 

γίνεται κατανοητή, αν σκεφτούµε ότι µε αυτούς τους δύο ρόλους είναι περισσότερο εξοικειωµένοι οι 

µαθητές/ µαθήτριες. Επίσης, αυτό το εύρηµα είναι µεγάλης σηµασίας διότι αντανακλά την ανάγκη των 
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µαθητών/ µαθητριών να µπορούν να µοιράζονται σε ένα πλαίσιο εµπιστοσύνης και οικειότητας τα 

προβλήµατα που µπορεί να βιώνουν, είτε αυτά σχετίζονται µε το σχολείο είτε µε την προσωπική και 

κοινωνική τους ζωή. Σε σχέση µε το δεύτερο ερώτηµα για τα καθήκοντα που θεωρούνται πιο σηµαντικά, 

οι µαθητές/ µαθήτριες αξιολογούν την καθοδήγηση των συµβούλων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

τη βοήθεια κατά την εγγραφή και την τήρηση αρχείων, ως τα πιο καθοριστικής σηµασίας. Η ερµηνεία 

αυτού του ευρήµατος σχετίζεται πολύ µε τις πρώτες και τελευταίες εµπειρίες που έχουν στα πλαίσια της 

εισαγωγής τους στη δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της αποφοίτησης τους από αυτή. Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε διαφοροποίηση ως προς την προτεραιότητα που δίνονταν στις λειτουργίες του συµβούλου 

ανάλογα µε τη τάξη που φοιτούσαν οι µαθητές/ µαθήτριες. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε οι 

τελειόφοιτοι απέδιδαν µικρότερη σηµασία στη συµβολή του συµβούλου στη διατήρηση της τάξης, της 

χορήγησης τεστ ικανοτήτων ή της προώθησης εργασίας, από ότι οι µαθητές/ µαθήτριες των µικρότερων 

τάξεων, γεγονός που αποδίδεται στην επικέντρωση των τελειόφοιτων στην επιλογή της µελλοντικής 

σταδιοδροµίας και του εκπαιδευτικού ιδρύµατος που θα συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι σύµφωνα µε τους µαθητές, η χορήγηση τεστ ικανοτήτων, η διατήρηση της 

πειθαρχίας και η δηµιουργία δεσµών επικοινωνίας µε την κοινότητα αποτελούν τα λιγότερο σηµαντικά 

καθήκοντα  του σχολικού συµβούλου. 

Σύµφωνα µε τη Μαύρου και τους συνεργάτες της (2007), σε µια µελέτη που διεξήχθη για την 

ανάδειξη των απόψεων παιδαγωγών και µαθητών/ µαθητριών για την αντιµετώπιση κρίσιµων 

καταστάσεων στο σχολείο από τον ψυχολόγο, βρέθηκε ότι οι µαθητές/ µαθήτριες δεν προσέδωσαν 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσµό της συµβουλευτικής στο σχολείο και το ρόλο του ψυχολόγου. Σύµφωνα 

µε τους ερευνητές, το γεγονός αυτό ενδέχεται να σχετίζεται µε την έλλειψη γνώσης και πληροφόρησης 

των Ελλήνων µαθητών/ µαθητριών για το ρόλο του ψυχολόγου και το είδος των προσφερόµενων 

υπηρεσιών στο σχολείο. Σε µια άλλη έρευνα, αντίθετα, που πραγµατοποιήθηκε µεταγενέστερα από τους 

Μάστορα και Μπακάλη (2008), τα αποτελέσµατα ήταν λίγο διαφορετικά. Το δείγµα αποτελούνταν από 

µαθητές/ µαθήτριες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ενός δηµόσιου και ενός ιδιωτικού σχολείου. Τα 

ευρήµατα κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των µαθητών/ µαθητριών που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν 

εξοικειωµένοι µε το θεσµό και το ρόλο του ψυχολόγου στα σχολεία και εξέφρασαν την επιθυµία να 

ενταχθεί και στο σχολείο τους, θεωρώντας τη συνεισφορά του πολύτιµη. Επιπλέον, βρέθηκε ότι τα 

κορίτσια ήταν περισσότερα θετικά διατεθειµένα για το ρόλο και το έργο του ψυχολόγου σε σχέση µε τα 

αγόρια. 
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Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι, όπως κατέδειξαν και ο Kaplan (1997) και ο Cambpell (1993), 

εκφράστηκαν αρκετές ανησυχίες από τους γονείς σχετικά µε το ρόλο του συµβούλου. Συγκεκριµένα, 

στην έρευνα του Kaplan, οι γονείς δήλωσαν ότι θεωρούν τα προγράµµατα συµβουλευτικής «µη 

ακαδηµαϊκά», ότι αποσπούν την προσοχή των µαθητών από το διάβασµα και προσβάλλουν την ιδιωτική 

ζωή της οικογένειας και στην έρευνα του Cambpell, οι γονείς ήταν αρνητικοί λόγω παλαιότερης 

αρνητικής εµπειρίας τους. Αναφορικά τώρα µε την έρευνα για τις απόψεις των µαθητών/ µαθητριών για 

το ρόλο του συµβούλου, σύµφωνα µε τα ευρήµατα των Gallant και Zhao (2011) διαπιστώθηκε ότι 

υπήρχε ελλιπής γνώση για το έργο του συµβούλου, ειδικά από τις µικρότερες τάξεις, ενώ η χρήση 

συµβουλευτικών υπηρεσιών περιορίσθηκε κυρίως στον επαγγελµατικό προσανατολισµό από τους 

µαθητές/ τις µαθήτριες της τελευταίας τάξης. Από την έρευνα του Kuhn (2004) αναδείχθηκε η ανάγκη 

των µαθητών/ µαθητριών να δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο εµπιστοσύνης µε τους συµβούλους, ώστε να 

µοιράζονται τα προβλήµατά τους, ενώ τα λιγότερα σηµαντικά καθήκοντα του συµβούλου θεωρήθηκαν 

από τους µαθητές/ τις µαθήτριες η χορήγηση τεστ, η διατήρηση πειθαρχίας και η δηµιουργία σχέσεων µε 

την κοινότητα. Τέλος, τα αποτελέσµατα των ερευνών των Μαύρου και συν. (2007) και Μάστορα και 

Μπακάλη (2008) ήταν αντιφατικά, καθώς στην πρώτη έρευνα οι µαθητές/ µαθήτριες προσέδωσαν 

ελάχιστη βαρύτητα στο θεσµό της συµβουλευτικής, κυρίως λόγω ελλιπούς γνώσης, ενώ στη δεύτερη 

φάνηκαν αρκετά εξοικειωµένοι µε το θεσµό του ψυχολόγου στα σχολεία και εξέφρασαν την επιθυµία της 

ένταξής τους στα σχολεία. 

Γενικότερα, από το σύνολο των ερευνών που διεξήχθησαν µε τους γονείς και τους µαθητές/ 

µαθήτριες κρίθηκε απαραίτητη η ενηµέρωσή τους για το ρόλο και τις δραστηριότητες του συµβούλου 

στο σχολείο (Campbell, 1993). Επιπλέον θεωρήθηκε χρήσιµη η συµµετοχή των γονέων σε προγράµµατα 

συµβουλευτικής, τα οποία θα διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες που εκφράζουν οι ίδιοι οι γονείς 

(Kaplan, 1997). Όπως αναφέρουν οι Conroy και Mayer (1994), τέτοιου είδους εκπαιδευτικά και 

συµβουλευτικά προγράµµατα ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των γονέων, αυξάνοντας τη 

συµµετοχή και διασφαλίζοντας µια καλή συνεργασία, όσο στις αναπτυξιακές ανάγκες των ίδιων των 

µαθητών/ µαθητριών. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:03 EEST - 52.53.217.230



39 
 
 
 

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Σκοπός της Έρευνας 

Παρατηρείται ότι η υπάρχουσα ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφορικά µε τις απόψεις των 

παιδαγωγών για το ρόλο του συµβούλου ψυχολόγου στο σχολείο είναι αρκετά πλούσια κυρίως στις 

ΗΠΑ. Αρκετές έρευνες διεξήχθησαν τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.   

Στην Ελλάδα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά µε το ρόλο του συµβούλου και πολύ 

περισσότερο σχετικά µε τις απόψεις των παιδαγωγών που εργάζονται στην προσχολική αγωγή. Ωστόσο, 

τα ευρήµατα από τις σχετικές έρευνες για το ρόλο του συµβούλου στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές 

βαθµίδες µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διερεύνηση του θέµατος και στην προσχολική 

εκπαίδευση.  

Συγκεκριµένα, η έρευνα που αφορά τις αρµοδιότητες του συµβούλου συνοψίζεται σε µια 

προσπάθεια ανασκόπησης που επιχείρησαν οι Whinston και Secton (1998). Οι συγγραφείς αναφέρουν 

ότι οι σύµβουλοι διεκπεραιώνουν µια ευρεία γκάµα δραστηριοτήτων που «θεωρητικά» τουλάχιστον 

οδηγούν σε θετικές αλλαγές στη ζωή των µαθητών. Ο λόγος που το ισχυρίζονται αυτό είναι γιατί 

διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει επαρκής εµπειρική επαλήθευση της θετικής επίδρασης των 

συµβουλευτικών προγραµµάτων και παρεµβάσεων. Σε σχέση µε τις θετικές επιδράσεις αναφέρεται ότι η 

σχολική συµβουλευτική βελτιώνει τη σχολική απόδοση, αλλά τα αποτελέσµατα δεν είναι σαφή πάντα. 

Επιπλέον, η ατοµική συµβουλευτική σχετίζεται µε θετικά αποτελέσµατα αναφορικά µε το σχεδιασµό των 

επαγγελµατικών βηµάτων των µαθητών. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων των συµβούλων που έχουν 

προσφέρει θετικά αποτελέσµατα είναι η οµαδική συµβουλευτική που φαίνεται ιδιαίτερα βοηθητική για 

τα παιδιά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και η συµβουλευτική 

µεταξύ συνοµηλίκων ιδιαίτερα για τα παιδιά που έχουν οικογενειακά προβλήµατα.  

Πέρα από τις διαπιστώσεις της παραπάνω έρευνας υπάρχουν και θέµατα που άπτονται περαιτέρω 

διερεύνησης σχετικά µε το ρόλο και τη συµβολή του συµβούλου στο σχολείο, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη 

ότι οι περισσότερες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί στις ΗΠΑ, όπου ο τρόπος εφαρµογής του ρόλου του 

σχολικού συµβούλου διαφέρει από αυτόν στην Ελλάδα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης των  απόψεων των 

παιδαγωγών της προσχολικής εκπαίδευσης για το ρόλο του συµβούλου και της αποτελεσµατικότητας της 

δουλειάς του, γεγονός που αποτελεί το βασικό στόχο της παρούσας έρευνας. Επιδιώκεται λοιπόν να 

καλυφθεί ένα µέρος αυτού του ερευνητικού κενού, συλλέγοντας τις απαραίτητες και χρήσιµες 
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πληροφορίες αναφορικά µε το πώς αντιλαµβάνονται οι παιδαγωγοί της προσχολικής αγωγής και οι 

φοιτήτριες επιστηµών προσχολικής αγωγής το ρόλο του συµβούλου.  

Με άλλα λόγια, ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διαπιστωθούν οι απόψεις των 

παιδαγωγών και φοιτητριών προσχολικής αγωγής για το ρόλο του συµβούλου στο πλαίσιο της 

προσχολικής αγωγής. Οι ειδικοί στόχοι αυτής της προσπάθειας είναι: 

α) να διαπιστωθούν οι γνώσεις και αντιλήψεις των παιδαγωγών και φοιτητριών πάνω στη 

συµβουλευτική στο σχολείο (αναγκαιότητα και µορφή της)  

β) να διερευνηθεί ο ρόλος του συµβούλου (αρµοδιότητες και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει)  

γ) να εξεταστούν οι  υφιστάµενες και επιθυµητές µορφές επικοινωνίας µεταξύ παιδαγωγών και 

συµβούλων. 

Τα παραπάνω µελετώνται ως προς την ηλικία και τη διδακτική πείρα των παιδαγωγών και 

φοιτητριών. 
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2. Ερευνητικές Υποθέσεις 

Το γεγονός ότι απουσιάζουν από τη βιβλιογραφία έρευνες που να έχουν µελετήσει τις απόψεις των 

παιδαγωγών και φοιτητριών της προσχολικής αγωγής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης ή 

επαλήθευσης των ευρηµάτων τους, έχει ως αποτέλεσµα να τεθούν υποθέσεις που βασίζονται ως επί το 

πλείστον στη βιβλιογραφία που προκύπτει από άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης, πέραν της προσχολικής. 

Επίσης, το ερευνητικό δεδοµένο ότι οι παιδαγωγοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν θετικότερη 

άποψη για το ρόλο του συµβούλου λόγω του πλαισίου και των συνθηκών όπου συντελείται η 

εκπαιδευτική διαδικασία (Ginder & Scalise, 1990. Beesley, 2004), οδηγεί στη διαµόρφωση της 

ερευνητικής υπόθεσης της παρούσας έρευνας, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια. 

Πιο συγκεκριµένα, η βασική ερευνητική υπόθεση της εν λόγω έρευνας είναι ότι οι παιδαγωγοί 

και οι φοιτήτριες της προσχολικής αγωγής θα έχουν θετική αντίληψη για το ρόλο των συµβούλων, 

δεδοµένου ότι η προσχολική αγωγή στηρίζεται πολύ περισσότερο από ότι η εκπαίδευση στο δηµοτικό, 

στην προσωπική και συχνή επαφή µε τα παιδιά, όπου οι εκπαιδευτικές υποχρεώσεις δεν είναι πολύ 

απαιτητικές. Εποµένως, η αναγκαιότητα της συµβουλευτικής στο χώρο του σχολείου θα θεωρηθεί 

δεδοµένη και επιτακτική. 

Όσον αφορά τις αρµοδιότητες και δεξιότητες του συµβούλου, µάλλον θα προτείνουν τη 

συνεργατική του µορφή, αφού ο σύµβουλος συνεργατικός καθοδηγητής προτιµάται από τους διευθυντές 

της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Αmatea & Clark,2005). 

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα φαίνεται να υπάρχουν ή να καλλιεργούνται 

περισσότερο σχέσεις ιεραρχίας µεταξύ των παιδαγωγών και των συµβούλων και όχι ισότιµες και 

συναδελφικές σχέσεις (Τριανταφύλλου, 2008), αναµένεται ότι οι παιδαγωγοί της προσχολικής αγωγής 

ίσως εκφράσουν δυσαρέσκεια και «απειλή» ως προς αυτή τη διάσταση. Ο τρόπος που λειτουργεί σήµερα 

ο θεσµός του συµβούλου στα σχολεία µάλλον θα δυσαρεστεί τις ερωτηθείσες αλλά πιστεύοντας στην 

αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του θεσµού θα υποστηρίξουν µια πιο ισότιµη σχέση και επικοινωνία µε 

τους συµβούλους.  

Με δεδοµένο ότι το δείγµα της εν λόγω έρευνας αποτελείται από εν ενεργεία και µελλοντικούς 

παιδαγωγούς της προσχολικής αγωγής, αναµένεται να παρουσιασθούν πιθανές διαφορές από τη 

σύγκριση των απαντήσεων µεταξύ τους, λόγω διαφοράς ηλικίας και διδακτικής εµπειρίας. 
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Επιδιώκεται λοιπόν µέσα από την παρούσα έρευνα να δοθούν απαντήσεις στα συγκεκριµένα 

ερευνητικά ερωτήµατα και είτε να επαληθεύσει είτε ακόµη να διαψεύσει τις υποθέσεις που βασίζονται 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

3. Μεθοδολογία  

∆ηµογραφικά στοιχεία  

Στην έρευνα συµµετείχαν τόσο εν ενεργεία όσο και µελλοντικές παιδαγωγοί. 

 Το δείγµα αποτελούνταν από 97 φοιτήτριες και 78 παιδαγωγούς. 

Ι. Φοιτήτριες 

Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι γυναίκες- φοιτήτριες (97) του τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας 

του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Η πλειοψηφία των φοιτητριών (75,3%) ήταν κάτω των  22 ετών. 

Όλες οι συµµετέχουσες δεν έχουν πάρει  πτυχίο, αλλά υπάρχουν και τρεις οι οποίες διαθέτουν και 

δεύτερο πτυχίο. Όπως είναι αναµενόµενο υπάρχει περιορισµένη  διδακτική εµπειρία, δηλαδή το 95, 9%  

έχει διδακτική εµπειρία από 0 έως 5 έτη, ενώ µόλις το 4,1% εµφανίζεται να έχει διδακτική εµπειρία 

µεταξύ 6 και 10 ετών. 

Το 44,3% των φοιτητριών έχει παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα. 

Πίνακας 1.  

Αριθµός µαθητών/τριών στους χώρους προσχολικής αγωγής όπου έχουν εργαστεί οι φοιτήτριες 

Πλήθος µαθητών/τριών  
Συχνότητα Ποσοστό 

 Λιγότεροι των 50 51 52,6 

50-100 31 32,0 

100-150 6 6,2 

150-200 4 4,1 

Άνω των 200 5 5,2 

Σύνολο 97 100,0 
 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 1, η πλειοψηφία των φοιτητριών (84,6%) έχουν παρακολουθήσει 

στα πλαίσια των σπουδών τους, εργαστήρια σε χώρους προσχολικής αγωγής µε λιγότερους από 100 

µαθητές/τριες  
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Επιπλέον το 91,8% των φοιτητριών δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν αν  το νηπιαγωγείο ή ο 

βρεφονηπιακός/παιδικός σταθµός όπου παρακολούθησαν εργαστήριο στα πλαίσια των σπουδών τους 

έχει απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο φορέα/υπηρεσία για την παροχή βοήθειας κατά την τέλεση του 

εκπαιδευτικού έργου. 

Όταν ζητήθηκε βοήθεια, οι περισσότερες (5) ανέφεραν ότι απευθύνθηκαν σε ψυχολόγο, ενώ κάποιες (1 

άτοµο) ζήτησαν βοήθεια από ΚΕ∆∆Υ, σχολικό σύµβουλο και ψυχολόγο ή από άλλο φορέα. Σχετικά µε το 

βαθµό ικανοποίησης από τη βοήθεια που έλαβε το νηπιαγωγείο ή ο βρεφονηπιακός/παιδικός σταθµός το 

62,5% θεωρεί ότι αυτό έγινε σε πολύ έως πάρα πολύ   ικανοποιητικό βαθµό. 

 

ΙΙ. Παιδαγωγοί 

Όλοι οι συµµετέχοντες στην έρευνα είναι γυναίκες, ενώ το µέγεθος του δείγµατος είναι 78. 

 Η πλειοψηφία των παιδαγωγών (78,2%) είχε ηλικία µικρότερη των 40 ετών.  

Όλες οι συµµετέχουσες διαθέτουν ένα πτυχίο, δεκατρείς διαθέτουν και δεύτερο πτυχίο, µία διαθέτει 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ επίσης µια διαθέτει διδακτορικό. 

Επίσης, το 67,9% των παιδαγωγών έχει παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα ενώ ότι 

αφορά τη διδακτική εµπειρία όπως προκύπτει και από το πίνακα 2, το 84,4% των παιδαγωγών έχει 

εµπειρία έως 15 έτη. 

 

Πίνακας 2. ∆ιδακτική εµπειρία των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 
 Συχνότητα Ποσοστό 
Έτη διδακτικής 
εµπειρίας 

0-5 45 57,7 
6-10 12 15,4 
11-15 8 10,3 
16-20 5 6,4 
21-25 5 6,4 
Άνω των 26 3 3,9 
Σύνολο 78 100 
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Πίνακας 3. Αριθµός µαθητών/τριών στους χώρους προσχολικής αγωγής όπου έχουν εργαστεί οι παιδαγωγοί 

 
Αριθµός µαθητών/τριών 
 Συχνότητα Ποσοστό 
 Λιγότεροι των 50 34 44,6 

50-100 36 46,5 
100-150 6 6,4 
Άνω των 200 2 1,1 
Σύνολο 78 100 

 

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 3, η πλειοψηφία των παιδαγωγών  (91,10%) έχουν εργαστεί σε 

χώρους προσχολικής αγωγής µε λιγότερους από 100 µαθητές/τριες. 

Το 46.2%, των παιδαγωγών δεν έχει απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο  φορέα/υπηρεσία για την παροχή 

βοήθειας κατά την τέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Όταν ζητήθηκε βοήθεια, οι περισσότερες 

παιδαγωγοί (21) απευθύνθηκαν σε ψυχολόγο, ενώ υπήρχαν και κάποιες που ζήτησαν βοήθεια από το 

σχολικό σύµβουλο ή από ψυχολόγο ταυτόχρονα µε άλλο φορέα (2 άτοµα) και µόνο µία παιδαγωγός 

απευθύνθηκε σε ΚΕ∆∆Υ.  

Σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από τη  βοήθεια που έλαβε το νηπιαγωγείο ή ο 

βρεφονηπιακός/παιδικός σταθµός το 33,2% θεωρεί ότι αυτό έγινε σε πολύ έως πάρα πολύ   

ικανοποιητικό βαθµό. 
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Εργαλεία έρευνας 

Για τη διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών και φοιτητών σχετικά µε α) τις απόψεις τους για τη 

αναγκαιότητά και τη µορφή της συµβουλευτικής στη προσχολική αγωγή β) τη σηµασία, που αποδίδουν 

σε µια σειρά ρόλων του σύµβουλου ψυχολόγου, γ) τις υφιστάµενες και επιθυµητές µορφές συνεργασίας 

µεταξύ παιδαγωγών και συµβούλου ψυχολόγου δ) το χώρο πραγµατοποίησης συναντήσεων ε) το χρόνο 

παραµονής του στο σχολείο στ) αλλά και το ποιες δεξιότητες θεωρούν απαραίτητο να έχει ένας 

σύµβουλος, επιλέχτηκε ως εργαλείο µέτρησης το ερωτηµατολόγιο. 

Το ερωτηµατολόγιο µας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε πολλές και διαφορετικές πληροφορίες σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα ερευνητικά υποκείµενα απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες βαθµολόγησης, µε αποτέλεσµα να µπορούν να συγκριθούν πιο αντικειµενικά 

(Αλεξόπουλος, 1998). 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκαν δύο ερωτηµατολόγια, ένα για τις φοιτήτριες 

και ένα για τις παιδαγωγούς. Στην κατασκευή τους συνέβαλαν αποφασιστικά η µελέτη της 

βιβλιογραφίας (Dimakos, 2006.Jimerson et al., 2004, 2006, 2008, 2009. Kikas, 1999. 

Πούλου,2002.Watkins et al.,2001).  

Τα ερωτηµατολόγια των παιδαγωγών  και των φοιτητών έχουν την ίδια µορφή, τους ίδιους 

ερευνητικούς άξονες, καθώς επιχειρούν να διερευνήσουν κοινά ερευνητικά ερωτήµατα. Η µοναδική 

διαφοροποίηση των δύο ερωτηµατολογίων είναι οι πρώτες περιγραφικές ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου, τα δηµογραφικά στοιχεία των παιδαγωγών και φοιτητριών, ήτοι οι ερωτήσεις για το 

φύλο, την ηλικία, τις σπουδές, την περαιτέρω επιµόρφωση, τη διδακτική εµπειρία και τον αριθµό των 

παιδιών που φοιτούν στα νηπιαγωγείο/βρεφονηπιακό σταθµό τους. 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες παιδαγωγούς και φοιτήτριες να δηλώσουν: αν έχουν 

απευθυνθεί σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, ποιες ήταν αυτές και το βαθµό ικανοποίησής τους.  

Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου περιλαµβάνει 5 άξονες. Για τη διερεύνηση κάθε άξονα του 

ερωτηµατολογίου επιλέχθηκαν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις κλειστού τύπου µε 

διαβαθµίσεις από το 1  έως το 5  (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=µέτρια, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ). 

 Ο πρώτος άξονας διερευνά το τις γνώσεις και τις αντίληψης τους για συµβουλευτική. 

Ο δεύτερος,  ποιες αρµοδιότητες θεωρούν πως αποτελούν το ρόλο του συµβούλου αλλά και τη σηµασία 

που αποδίδουν σε 10 αρµοδιότητες του συµβούλου ψυχολόγου. 
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 Ο τρίτος ερευνητικός άξονας µελετά τις µορφές και την επιθυµία  των εν ενεργεία και εν δυνάµει 

παιδαγωγών για συνεργασία µε το σύµβουλο ψυχολόγο αλλά και το βαθµό σηµαντικότητας διαφόρων 

µορφών συνεργασίας  

Στη συνέχεια βαθµολογείται η συχνότητα συναντήσεων που θα επιθυµούσαν οι παιδαγωγοί  για την 

παροχής βοήθειας σε µια σειρά προβληµάτων, σχετικών µε το µαθητή και τη σχολική κοινότητα εν 

γένει αλλά και το αν προτιµούν έναν σύµβουλο που είναι µέλος του προσωπικού του σχολείου.  

Προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι ερωτήσεις µας πραγµατικά µελετούν κάθε ερευνητικό µας ερώτηµα 

πραγµατοποιήσαµε µια πιλοτική έρευνα  (Javeau, 2000) ή αλλιώς προέλεγχος (Cohen & Manion 2000) 

κρίσιµη για την επιτυχία του ερωτηµατολογίου - σε ένα µικρό δείγµα εκπαιδευτικών.  

Στόχος της πιλοτικής προσπάθειας ήταν να εντοπιστούν ασάφειες ή άλλα προβλήµατα, που θα έπρεπε 

να διευθετηθούν για να διασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή κατανόηση του ερωτηµατολογίου από 

πλευράς συµµετεχόντων στην έρευνα. Συγκεκριµένα, πριν την οριστικοποίηση της δόµησής του 

µοιράσαµε το ερωτηµατολόγιο σε 25 παιδαγωγούς για να διαπιστωθεί αν οι ερωτήσεις ήταν 

διατυπωµένες σωστά, οι οδηγίες σαφείς και το µέγεθος του χρόνου συµπλήρωσης  κατάλληλο, ώστε να 

µην κουραστούν οι ερωτώµενοι. Το εργαλείο φάνηκε να δουλεύει καλά και έτσι αποτέλεσε και το 

όργανο µέτρησης και συλλογής των δεδοµένων της έρευνας µας. 

 Για τη µέτρηση αξιοπιστίας των δύο ερωτηµατολογίων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης α του  

Cronbach και όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4, οι άξονες που µελετούν τα δύο ερωτηµατολόγια 

εµφανίζουν στην πλειοψηφία τους υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας τόσο για τις παιδαγωγούς όσο και για τις 

φοιτήτριες.  

 

Πίνακας 4. ∆είκτης αξιοπιστίας α του Cronbach  των δύο ερωτηµατολογίων χορηγηµένων στις φοιτήτριες και τις 

παιδαγωγούς 

 Ρόλος του/της συµβούλου Συνεργασία συµβούλου εκπαιδευτικού 

Αρµοδιότητες 
συµβούλου 

Σηµαντικότητα 
αρµοδιοτήτων 
συµβούλου 

∆εξιότητες 
συµβούλου 

Συνεργασία 
εκπαιδευτικού 
συµβούλου 

Ύπαρξη 
συνεργασίας 
εκπαιδευτικού 
συµβούλου 

Σηµαντικότητα 
συνεργασίας 
εκπαιδευτικού 
συµβούλου 

Φοιτητές 0,832 0,800 0,818 0,665 0,924 0,746 

Παιδαγωγοί 0,881 0,918 0,793 0,754 0,945 0,849 
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∆ιαδικασία 

Απευθυνθήκαµε σε 100 φοιτήτριες του Τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης. Από τις 100 φοιτήτριες οι 97 απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. 

Αυτή η ανταπόκριση οφείλεται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στο γεγονός ότι τα ερωτηµατολόγια 

διανεµήθηκαν απευθείας από την ίδια την ερευνήτρια.  

Επίσης απευθυνθήκαµε σε 80 παιδαγωγούς που εργάζονται σε διάφορους παιδικούς σταθµούς και 

νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης.  

Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αλλά και µε κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις.  

∆όθηκαν προφορικά οι κατάλληλες οδηγίες προς παιδαγωγούς και φοιτήτριες, τονίζοντας, ότι το 

ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο, η συµµετοχή τους στην έρευνα εθελοντική αλλά και ότι τα 

αποτελέσµατα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για επιστηµονικούς σκοπούς. 

 Η συµµετοχή των φοιτητριών και παιδαγωγών ήταν εθελοντική. 

  

Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων 

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, που συλλέχθηκαν µέσω των ερωτηµατολογίων, 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 18,0 και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε πίνακες 

καταγραφής δεδοµένων και κατάλληλων διαγραµµάτων. Για την ανάλυση και την επεξεργασία των 

ερευνητικών δεδοµένων  χρησιµοποιήθηκε το τεστ X2 για τη σύγκριση συχνοτήτων δύο ανεξαρτήτων 

δειγµάτων, το  t – test για τον έλεγχο διαφορών µέσων όρων των απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο 

µεταξύ παιδαγωγών και φοιτητριών, ενώ  τέλος έγινε και έλεγχος συσχέτισης των δηµογραφικών 

στοιχείων µε τις απόψεις των παιδαγωγών – φοιτητριών µε χρήση του συντελεστή spearman.   
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4. Παρουσίαση Αποτελεσµάτων 

Γνώσεις και αντιλήψεις για τη συµβουλευτική 

Οι συµµετέχουσες στην έρευνα αρχικά ερωτήθηκαν για το χώρο στον οποίον, κατά τη γνώµη τους, 

ασκείται η συµβουλευτική. 

Οι φοιτήτριες  θεωρούν σε ποσοστό 54,5%   ότι η συµβουλευτική πρέπει να  ασκείται όπου προτείνει ο 

σύµβουλος. Ο χώρος του διευθυντή (32,1%), καθώς και ο χώρος που προτείνει ο σύµβουλος (28,2%) 

είναι οι χώροι που κυρίως προτιµούν οι παιδαγωγοί για να ασκηθεί η συµβουλευτική. 

Πίνακας 7. Πίνακας συχνοτήτων σχετικά µε το χώρο που πρέπει να ασκείται η συµβουλευτική. 

 

Χώρος που ασκείται η 

συµβουλευτική  

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Συχνότητα Ποσοστά 

επί τοις 

% 

Συχνότητα Ποσοστά  

Στο χώρο του διευθυντή 9 7,2 28 32,1 

Σε γραφείο του/της συµβούλου 

εντός του νηπιαγωγείου 

37 29,9 17 20,5 

Σε γραφείο του/της συµβούλου 

εκτός νηπιαγωγείου 

20 16,5 10 11,5 

Όπου προτείνει ο/η σύµβουλος 67 54,6 24 28,2 

Όπου προτείνει ο εκπαιδευτικός 21 17,5 14 16,7 

Αλλού 3 2,1 2 2,6 

 

H σύγκριση των απόψεων φοιτητριών-παιδαγωγών δεν έδωσε στατιστικά σηµαντικές διαφορές (σε 

επόµενο κεφάλαιο αναφέρονται οι στατιστικές σηµαντικές διαφορές του τεστ X2) 

Σχετικά µε το βαθµό σηµαντικότητας της επιλογής του περιβάλλοντος που πρέπει να ασκείται η 

συµβουλευτική το 90,8% των φοιτητών απάντησε ότι είναι από πολύ σηµαντικός, έως πάρα πολύ 

σηµαντικός  ο ρόλος του περιβάλλοντος, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις παιδαγωγούς είναι 74,3%. 

Από τις συµµετέχουσες ζητήθηκε να δηλώσουν την άποψή τους σχετικά µε το πρόσωπο που πρέπει να 

ασκεί τη συµβουλευτική. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. 

Πίνακας 8. Πίνακας συχνοτήτων για το πρόσωπο που πρέπει να  ασκεί τη συµβουλευτική. 
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Ιδιότητα Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 
Συχνότητες Ποσοστά 

επί τοις 
% 

Συχνότητες Ποσοστά επί τοις 
%  

Το διευθυντή 3 3,1 0 0 

Τον εκπαιδευτικό 3 3,1 6 7,8 

Τον σχολικό σύµβουλο 8 8,2 13 16,9 

Τον σύµβουλο – 
ψυχολόγο 

81 
83,5 

53 
67,5 

Τον σχολικό ψυχολόγο 26 26,8 18 23,4 

Άλλο φορέα 0 0 3 3,9 

 

Παρατηρούµε ότι και για τις φοιτήτριες και για τις παιδαγωγούς την µεγαλύτερη προτίµηση για το 

πρόσωπο που πρέπει να  ασκεί τη συµβουλευτική έχει ο σύµβουλος – ψυχολόγος (83,5% και 67,5% 

αντίστοιχα). 

Σχετικά µε τη χρησιµότητα της άσκησης της συµβουλευτικής στο σχολείο όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 9  το 95,9% των φοιτητών τη θεωρεί από πολύ έως πάρα πολύ χρήσιµη. 

Στην ίδια ερώτηση,  το 98,7% των παιδαγωγών απάντησε ότι  τη θεωρεί από πολύ έως πάρα πολύ 

χρήσιµη.   

 

Πίνακας 9. Πίνακας συχνοτήτων  σχετικά µε το πόσο χρήσιµη θεωρείτε την άσκηση συµβουλευτικής 

στο σχολείο. 
 

 

Χρησιµότητα 

συµβουλευτικής 

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Συχνότητα 
Ποσοστά 
επί τοις 
% 

Συχνότητα 
Ποσοστά επί 
τοις %  

 

Μέτρια 4 4,1 1 1,3 

Πολύ 42 43,3 35 44,9 

Πάρα πολύ 51 52,6 42 53,8 

Σύνολο 97 100,0 78 100,0 
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Επίσης, οι απαντήσεις των φοιτητών  για την αναγκαιότητα της συµβουλευτικής στο εκπαιδευτικό έργο 

ήταν οι εξής: 

 

Πίνακας 10. Πίνακας συχνοτήτων  σχετικά µε το πόσο αναγκαία θεωρείτε την άσκηση συµβουλευτικής στο σχολείο. 

 

  

Αναγκαιότητα 

συµβουλευτικής 

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Συχνότητα 
Ποσοστά 
επί τοις 
% 

Συχνότητα 
Ποσοστά επί 
τοις %  

 

Μέτρια 8 8,2   

Πολύ 50 51,5 35 45,5 

Πάρα πολύ 39 40,2 43 54,5 

Σύνολο 97 100,0 78 100,0 

 

Το 91,7 % των φοιτητριών  θεωρεί τη συµβουλευτική πολύ έως  πάρα πολύ απαραίτητη, ενώ όλοι οι 

παιδαγωγοί τη θεωρούν από πολύ έως  πάρα πολύ απαραίτητη. Επιπλέον, από τις συχνότητες στον 

παρακάτω Πίνακα διαπιστώνεται ότι το 82,5% των φοιτητριών και το 80,8 % των παιδαγωγών θεωρεί ως 

πιο χρήσιµη την ατοµική και οµαδική συµβουλευτική,  
 

Πίνακας 11. Πίνακας συχνοτήτων  σχετικά µε το ποια µορφή συµβουλευτικής θεωρείτε πιο χρήσιµη στο σχολικό περιβάλλον  
 
 

Μορφή συµβουλευτικής χρήσιµη 

στο σχολικό περιβάλλον 

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Συχνότητα 

Ποσοστά 
επί τοις 
%ό Συχνότητα 

Ποσοστά επί 
τοις %  

 Ατοµική 15 15,5 12 15,4 

Οµαδική 2 2,1 3 3,8 

Ατοµική και 
οµαδική 

80 82,5 63 80,8 

Σύνολο 97 100,0 78 100,0 
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Ο ρόλος του/της Συµβούλου 
 
Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος του/της συµβούλου και ειδικότερα οι αρµοδιότητες, και τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας/µία σύµβουλος. 

Σχετικά µε το ποιες δραστηριότητες και σε ποιο βαθµό αυτές πρέπει να αποτελούν αρµοδιότητες του/της 

συµβούλου στο σχολικό πλαίσιο οι απαντήσεις των φοιτητών και παιδαγωγών  έχουν συνοψιστεί στον 

παρακάτω πίνακα 12. 

 

Πίνακας 12. Πίνακας συχνοτήτων, µέση τιµή και τυπική απόκλιση των απόψεων παιδαγωγών-φοιτητριών για τις 
αρµοδιότητες του/της συµβούλου στο σχολικό πλαίσιο. 
 

∆ραστηριότητα 

Φοιτήτριες 

 
Παιδαγωγοί 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Προσαρµογή του παιδιού  
στο σχολικό περιβάλλον 

3,93 1,003 3,38 1,251 

Μετάδοση γνώσεων και  
κοινωνικών δεξιοτήτων στο 
µαθητή/τρια 

2,71 1,05 2,60 1,210 

Συνεργασία του συµβούλου  
µε την οικογένεια του παιδιού 

4,47 0,694 4,37 0,705 

Ατοµική και κοινωνική εξέλιξη 
του µαθητή/τρια 

3,60 1,096 3,55 1,077 

Επίλυση προσωπικών και  
κοινωνικών προβληµάτων του 
µαθητή/τρια 

4,26 0,916 4,23 0,882 

Προώθηση µάθησης 2,92 1,017 3,00 1,396 
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Καλλιέργεια αυτονοµίας 3,57 1,098 3,46 1,336 

Αύξηση αυτοεκτίµησης 4,07 0,992 3,82 1,159 

Αντιµετώπιση µαθησιακών 
δυσκολιών 

3,92 0,975 3,91 1,13 

Συµβουλευτική εκπαιδευτικών  
για τα προβλήµατα και τις 
δυσκολίες τους 

4,46 0,723 4,6 0,566 

  

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Όπως βλέπουµε τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία για τις φοιτήτριες συγκεντρώνει η δραστηριότητα 

«Συνεργασία του συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού», (4,47) ενώ τη µικρότερη η δραστηριότητα 

«Μετάδοση γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια» µε 2,71. 

Επίσης, στις παιδαγωγούς  τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία συγκεντρώνει η δραστηριότητα 

«Συµβουλευτική εκπαιδευτικών  για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες τους», (4,6) ενώ τη µικρότερη η 

δραστηριότητα «Μετάδοση γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια» µε 2,6. 

Σχετικά µε τη σηµαντικότητα των αρµοδιοτήτων του/της συµβούλου οι απαντήσεις των φοιτητών και 

παιδαγωγών για κάθε µια από τις αναφερόµενες αρµοδιότητες αποτυπώνονται στον Πίνακα 13. 

 

Πίνακας 13. Πίνακας συχνοτήτων, µέση τιµή και τυπική απόκλιση των απόψεων παιδαγωγών-φοιτητριών σχετικά µε τη 
σηµασία των αρµοδιοτήτων του/της συµβούλου στο σχολικό πλαίσιο. 
 

Αρµοδιότητα 

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Προσαρµογή του 
παιδιού στο σχολικό 
περιβάλλον 

4,12 0,982 3,47 1,307 

Μετάδοση γνώσεων 
και κοινωνικών 
δεξιοτήτων στο 
µαθητή/τρια 

2,92 1,048 2,90 1,315 

Συνεργασία του 
συµβούλου   
µε την οικογένεια 
του παιδιού  

4,55 0,578 4,38 0,793 
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Ατοµική και 
κοινωνική εξέλιξη 
του µαθητή/τρια  

3,89 0,967 3,56 1,191 

Επίλυση 
προσωπικών και  
κοινωνικών 
προβληµάτων του 
µαθητή/τρια 

4,26 0,845 4,22 0,907 

Προώθηση µάθησης  3,09 1,052 3,08 1,412 

Καλλιέργεια 
αυτονοµίας  

3,87 1,027 3,49 1,336 

Αύξηση 
αυτοεκτίµησης  

4,18 0,902 3,78 1,234 

Αντιµετώπιση 
µαθησιακών 
δυσκολιών  

4,07 0,881 3,90 1,135 

Συµβουλευτική 
εκπαιδευτικών για τα 
προβλήµατα και τις 
δυσκολίες τους 

4,47 0,663 4,57 0,696 

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Όπως παρατηρείται τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία στις φοιτήτριες συγκεντρώνει η αρµοδιότητα 

«Συνεργασία του συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού» (4,55), ενώ τη µικρότερη η αρµοδιότητα 

«Μετάδοση γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια» µε 2,92. 

Επίσης, για τις παιδαγωγούς  τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία συγκεντρώνει η αρµοδιότητα 

«Συµβουλευτική εκπαιδευτικών  για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες τους» (4,57),  ενώ τη µικρότερη η 

αρµοδιότητα «Μετάδοση γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια» µε 2,90. 

Για τα χαρακτηριστικά και σε ποιο βαθµό αυτά αποτελούν απαραίτητες δεξιότητες του/της συµβούλου οι 

απαντήσεις των φοιτητών και παιδαγωγών  παρουσιάζονται στον Πίνακα 14. 
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Πίνακας 14. Πίνακας συχνοτήτων, µέση τιµή και τυπική απόκλιση των απαντήσεων στο ερώτηµα απόψεων παιδαγωγών-
φοιτητριών σχετικά µε τις απαραίτητες δεξιότητες του/της συµβούλου. 
  

 
 
 
 
Χαρακτηριστικά 
 

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ικανότητα κατανόησης του 
µαθητή/τρια 
 

4,66 0,691 4,67 0,638 

Ικανότητα ακρόασης 4,80 0,448 4,67 0,658 

Άνευ όρων αποδοχή 4,37 0,795 3,74 1,343 

Πίστη στην αλλαγή  4,32 
0,73 
 

4,35 0,774 

Γνωστική ευελιξία 4,45 
0,662 
 

4,45 0,732 

Αυτοεπίγνωση του/της 
συµβούλου          

4,53 0,663 4,60 0,61 

Ευελιξία στη χρήση 
τεχνικών                                    

4,39 0,848 4,53 0,751 

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Όπως παρατηρείται τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία για τις φοιτήτριες συγκεντρώνει το χαρακτηριστικό 

«ικανότητα ακρόασης» (4,80), ενώ γενικότερα ότι  για όλα τα χαρακτηριστικά παρατηρείται υψηλή µέση 

βαθµολογία (>4). 

Τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία για τις παιδαγωγούς συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά: «ικανότητα 

κατανόησης του µαθητή/τρια» και  «ικανότητα ακρόασης» µε 4,67, ενώ τη µικρότερη το χαρακτηριστικό  

«άνευ όρων αποδοχή » µε 3,74. 
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Συνεργασία Συµβούλου - Εκπαιδευτικού 

Η ανάλυση στη συνέχεια επικεντρώνεται στις µορφές συνεργασίας που επιθυµούν οι συµµετέχοντες να 

έχουν µε τον/την σύµβουλο καθώς και ο βαθµός στον οποίο αυτές υφίστανται.   

Σχετικά µε τη µορφή συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο και το βαθµό 

που επιθυµούν να έχουν, οι απαντήσεις των φοιτητών και παιδαγωγών για κάθε µια από τις παρακάτω 

µορφές συνεργασίας αποτυπώνονται στον Πίνακα 15. 

Πίνακας 15. Πίνακας συχνοτήτων, µέση τιµή και τυπική απόκλιση των απόψεων παιδαγωγών-φοιτητριών σχετικά µε τις 
µορφές συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο. 
 

 

Μορφή συνεργασίας 
Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

συναντήσεις συµβούλων- 
εκπαιδευτικών µέσα στο 
σχολείο 

4,28 0,813 4,41 0,633 

συναντήσεις συµβούλων- 
εκπαιδευτικών εκτός σχολείου 

3,48 0,948 3,19 1,163 

τηλεφωνική επικοινωνία 
συµβούλων- εκπαιδευτικών   

3,57 0,978 3,33 1,213 

παραποµπή µαθητών/τριών από 
τον/την  
   εκπαιδευτικό στο/στη 
σύµβουλο 

4,01 0,919 3,88 0,939 

Παρακολούθηση της πορείας 
και της συµπεριφοράς του/της 
µαθητή/τριας και  από τους δύο 

4,64 0,581 4,49 0,659 

Παρέµβαση του/της 
συµβούλου κατόπιν 
αιτήµατος του/της 
εκπαιδευτικού 

4,36 0,766 4,53 0,659 

διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων 
προς   
εκπαιδευτικούς/ γονείς 

4,61 0,578 4,51 0,716 

οµαδική συµβουλευτική µε   
   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

4,67 0,554 4,45 0,714 

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  
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Όπως παρατηρείται  τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία για τις φοιτήτριες συγκεντρώνει η µορφή 

συνεργασίας «οµαδική συµβουλευτική µε εκπαιδευτικούς/ γονείς» (4,67), ενώ τη µικρότερη η µορφή 

συνεργασίας «συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών εκτός σχολείου» µε 3,48. 

Για τις παιδαγωγούς, τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία συγκεντρώνει η µορφή συνεργασίας «παρέµβαση 

του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος του/της εκπαιδευτικού», (4,53) ενώ τη µικρότερη η µορφή 

συνεργασίας «συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών εκτός σχολείου» µε 3,19.  

Επίσης, σχετικά µε το βαθµό που πιστεύουν οι συµµετέχοντες ότι υφίστανται οι µορφές συνεργασίας 

του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό οι 

απαντήσεις των φοιτητών και παιδαγωγών αποτυπώνονται στον Πίνακα 16. 

 

Πίνακας 16. Πίνακας συχνοτήτων, µέση τιµή και τυπική απόκλιση των απόψεων παιδαγωγών-φοιτητριών σχετικά µε το 
βαθµό στον οποίο υφίστανται οι διάφορες µορφές συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο 
σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό. 
 

Μορφή συνεργασίας 
Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος 

Τυπική απόκλιση 

συναντήσεις 
συµβούλων/εκπαιδευτικ
ών µέσα στο σχολείο 

2,67 1,106 2,81 1,152 

συναντήσεις 
συµβούλων/εκπαιδευτικ
ών εκτός σχολείου 

1,78 1,175 2,03 1,173 

τηλεφωνική επικοινωνία 
συµβούλων-  
εκπαιδευτικών 

2,22 1,129 2,27 1,224 

παραποµπή 
µαθητών/τριών από 
τον/την εκπαιδευτικό 
στο/στη σύµβουλο 

2,91 1,100 2,76 1,271 
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παρακολούθηση της 
πορείας και της 
συµπεριφοράς του/της 
µαθητή/τριας και  από 
τους δύο 

2,91 1,191 2,64 1,269 

παρέµβαση του/της 
συµβούλου κατόπιν 
αιτήµατος του/της 
εκπαιδευτικού 

2,88 1,148 3,05 1,278 

διεξαγωγή οµιλιών/ 
σεµιναρίων προς   
εκπαιδευτικούς/ γονείς 

2,53 1,267 2,60 1,445 

οµαδική συµβουλευτική 
µε   εκπαιδευτικούς/ 
γονείς 

2,31 1,326 2,47 1,446 

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Όπως παρατηρείται για τις φοιτήτριες  τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία συγκεντρώνουν οι µορφές 

συνεργασίας «παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο» και 

«παρακολούθηση της πορείας και της συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και από τους δύο»(2,91), ενώ 

τη µικρότερη η µορφή συνεργασίας «συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 

εκτός σχολείου» µε 1,78. 

Γενικά, η µέση τιµή για κάθε µορφή συνεργασίας είναι χαµηλή (<3), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι 

φοιτήτριες δεν πιστεύουν ότι υφίστανται οι περιγραφόµενες από την ερώτηση µορφές συνεργασίας ούτε 

καν σε µέτριο βαθµό. 

Για τις παιδαγωγούς, τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία συγκεντρώνει η  µορφή συνεργασίας «παρέµβαση 

του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος του/της εκπαιδευτικού» (3,05) ενώ τη µικρότερη η µορφή 

συνεργασίας«συναντήσεις συµβούλων-εκπαιδευτικών εκτός σχολείου»µε 2,03. 

Γενικά, και στην περίπτωση των παιδαγωγών παρατηρούνται χαµηλές µέσες βαθµολογίες, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι και οι παιδαγωγοί δεν πιστεύουν ότι υφίστανται οι περιγραφόµενες από την ερώτηση 

µορφές συνεργασίας ούτε καν σε µέτριο βαθµό 
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Τέλος, σχετικά µε το βαθµό που θεωρούν ότι είναι σηµαντικό να υφίστανται οι µορφές συνεργασίας 

του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό οι 

απαντήσεις των φοιτητών και παιδαγωγών αποτυπώνονται στον Πίνακα 17. 

Πίνακας 17. Πίνακας συχνοτήτων, µέση τιµή και τυπική απόκλιση των απόψεων παιδαγωγών-φοιτητριών σχετικά µε τη 
σηµασία που αποδίδουν στην ύπαρξη των διαφόρων µορφών συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-
ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό. 
 

Μορφή 

συνεργασίας 

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Μέσος 
όρος Τυπική απόκλιση 

συναντήσεις 
συµβούλων- 
εκπαιδευτικών  
µέσα στο σχολείο 

4,39 0,686 4,49 0,639 

συναντήσεις 
συµβούλων- 
εκπαιδευτικών 
   εκτός σχολείου 

3,71 0,889 3,31 1,262 

τηλεφωνική 
επικοινωνία 
συµβούλων-  
   εκπαιδευτικών 

3,54 0,947 3,62 1,165 

παραποµπή 
µαθητών/τριών από 
τον/την  
   εκπαιδευτικό 
στο/στη σύµβουλο 

4,24 0,774 4,17 0,874 

παρακολούθηση της 
πορείας και της 
συµπεριφοράς 
ου/της µαθητή/τριας 
και από τους δύο 

4,64 0,581 4,38 0,762 

παρέµβαση του/της 
συµβούλου κατόπιν 
αιτήµατος του/της 
εκπαιδευτικού 

4,25 0,750 4,38 0,760 
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διεξαγωγή οµιλιών/ 
σεµιναρίων προς   
εκπαιδευτικούς/ 
γονείς 

4,53 0,708 4,49 0,752 

οµαδική 
συµβουλευτική µε   
   εκπαιδευτικούς/ 
γονείς 

4,49 0,723 4,44 0,731 

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5 

 

Για τις φοιτήτριες, τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία συγκεντρώνει η µορφή συνεργασίας 

«παρακολούθηση της πορείας και της συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και από τους δύο» (4,64), ενώ 

τη µικρότερη η µορφή συνεργασίας «τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών» µε 3,54. 

Οι φοιτήτριες πιστεύουν γενικά ότι είναι πολύ σηµαντικό (Μέση βαθµολογία >4) να υφίστανται οι 

µορφές συνεργασίας: 

� συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών  µέσα στο σχολείο 

� παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

� παρακολούθηση της πορείας και της συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και από τους δύο 

� παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος του/της εκπαιδευτικού 

� διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

� οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς, 

µε λιγότερο σηµαντικές (µέση βαθµολογία µεταξύ 3,5 και 4) τις µορφές συνεργασίας:  

� συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών εκτός σχολείου,  

� τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- εκπαιδευτικών. 

Για τις παιδαγωγούς  τη µεγαλύτερη µέση βαθµολογία συγκεντρώνουν  οι µορφές συνεργασίας 

«συναντήσεις συµβούλων – εκπαιδευτικών µέσα στο σχολείο» και «διεξαγωγή οµιλιών σεµιναρίων προς 

εκπαιδευτικούς/γονείς»  (4,49), ενώ τη µικρότερη η µορφή συνεργασίας «συναντήσεις συµβούλων- 

εκπαιδευτικών εκτός σχολείου» µε 3,31. 

Οι παιδαγωγοί όπως και οι φοιτήτριες  πιστεύουν γενικά ότι είναι πολύ σηµαντικό (Μέση βαθµολογία 

>4) να υφίστανται οι µορφές συνεργασίας: 

� συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών  µέσα στο σχολείο 

� παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

� παρακολούθηση της πορείας και της συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και από τους δύο 
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� παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος του/της εκπαιδευτικού 

� διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

� οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς, 

µε λιγότερο σηµαντικές (µέση βαθµολογία µεταξύ 3,0 και 4,0) τις µορφές συνεργασίας:  

� συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών εκτός σχολείου,  

� τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- εκπαιδευτικών. 

Το 46,4% των φοιτητριών θεωρεί ότι οι συναντήσεις µε τον/την σύµβουλο πρέπει να γίνεται 2-3 φορές 

τη βδοµάδα, ενώ το 60,0% των παιδαγωγών θεωρεί ότι πρέπει να γίνεται µία φορά τη βδοµάδα. 

 

Πίνακας 18. Πίνακας συχνοτήτων  σχετικά µε τις απαντήσεις στην ερώτηση «ποια θεωρείτε πως θα πρέπει να είναι η 

συχνότητα των συναντήσεων του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο»  

  

Συχνότητα των συναντήσεων 
του/της εκπαιδευτικού µε 
το/τη σύµβουλο 

Φοιτήτριες Παιδαγωγοί 

Συχνότητα Ποσοστά Συχνότητα Ποσοστά 

 µόνο αν χρειαστεί 2 2,1% 10 13,3% 

1 φορά τη βδοµάδα 41 42,3% 45 60,0% 

2-3 φορές τη βδοµάδα 45 46,4% 12 16,0% 

καθηµερινά 9 9,3% 1 1,3% 

Άλλη µορφή 0 0,0% 7 9,3% 

Σύνολο 97 100,0% 75 100% 
 

Τέλος, το  66% των φοιτητών προτιµά το έργο της συµβουλευτικής να ασκείται από σύµβουλο που είναι 

µέλος του προσωπικού του σχολείου,  ενώ το 34% προτιµά να είναι άτοµο εκτός σχολείου. 

Αντίθετα το 47,4% των παιδαγωγών προτιµά να είναι µέλος του προσωπικού του σχολείου, ενώ το 

52,6% προτιµά να είναι άτοµο εκτός σχολείου. 

Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας παραγόντων µε τη χρήση του τεστ  χ2 
οι µοναδικές τιµές που 

παρουσιάζουν σηµαντικό στατιστικό ενδιαφέρον µεταξύ φοιτητριών και παιδαγωγών  αποτυπώνονται 

στον πίνακα 19. 
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Πίνακας 19. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 

Παράγοντας Τιµή Χ2 df p 

Έχετε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο 

φορέα/υπηρεσία για την παροχή 

βοήθειας 

33,007 1 0,000 

p<0,01     

Θα επιθυµούσατε το έργο της 

συµβουλευτικής να ασκείται από 

σύµβουλο που είναι µέλος του 

προσωπικού του σχολείου ή από κάποιο 

σύµβουλο εκτός σχολείου 

6,092 1 0,014 

p<0,05 

 

Οι φοιτήτριες τείνουν να απαντούν όχι στο πρώτο ερώτηµα ενώ στο δεύτερο υποστηρίζουν την άποψη 

ότι το έργο της συµβουλευτικής πρέπει να ασκείται από σύµβουλο που είναι µέλος του προσωπικού του 

σχολείου, ενώ οι παιδαγωγοί έχουν µοιρασµένες απόψεις 

 

Έλεγχος t – test 

 

Στη συνέχεια θα προβούµε σε ελέγχους  υποθέσεων για να εξετάσουµε αν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά µεταξύ των µέσων όρων των απαντήσεων σε ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου µεταξύ 

φοιτητριών και παιδαγωγών. Οι  στατιστικά σηµαντικές διαφορές που έχουν προκύψει είναι οι 

ακόλουθες: 

 

Πίνακας 20. Έλεγχος διαφορών µέσων τιµών (παιδαγωγών – φοιτητριών) µε χρήση t – test.  

 

 

Παράγοντες 

Παιδαγωγοί Φοιτήτριες    

M.Ο . T.A. M.Ο. T.A. t df p 

Πόσο σηµαντικό ρόλο 

πιστεύετε ότι 

διαδραµατίζει η επιλογή 

του περιβάλλοντος στο 

οποίο ασκείται η 

συµβουλευτική 

3,82 0,922 4,22 0,633 -3,23 173 0,002 

p<0,01 
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Πιστεύετε πως η 

συµβουλευτική είναι 

απαραίτητη για το 

εκπαιδευτικό έργο 

4,55 0,501 4,32 0,622 2,653 173 0,009 

p<0,01 

Σε ποιο βαθµό θεωρείται 

ότι η προσαρµογή του 

παιδιού στο σχολικό 

περιβάλλον αποτελεί 

αρµοδιότητα του/της 

συµβούλου στο σχολικό 

πλαίσιο 

3,38 1,251 3,93 1,003 -3,115 173 0,002 

p<0,01 

 Πόσο σηµαντική 

θεωρείται ως αρµοδιότητα 

η προσαρµογή του παιδιού 

στο σχολικό περιβάλλον 

του/της συµβούλου   

3,47 1,307 4,12 0,982 -3,640 173 0,000 

p<0,01 

Πόσο σηµαντική θεωρείται 

ως αρµοδιότητα η 

καλλιέργεια αυτονοµίας  

του/της συµβούλου   

3,49 1,336 3,87 1,027 -2,061 173 0,041 

p<0,05 

Πόσο σηµαντική θεωρείται 

ως αρµοδιότητα η αύξηση 

αυτοεκτίµησης  του/της 

συµβούλου   

3,78 1,234 4,18 0,902 -2,354 173 0,020 

p<0,05 

Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι 

η άνευ όρων αποδοχή 

αποτελεί δεξιότητα του/της 

συµβούλου   

3,74 1,343 4,37 0,795 -3,645 173 0,000 

p<0,01 

 Σε ποιο βαθµό επιθυµείτε 

την οµαδική 

συµβουλευτική µε 

εκπαιδευτικούς/ γονείς ως 

µορφή συνεργασίας 

του/της εκπαιδευτικού µε 

4,45 0,714 4,67 0,554 -2,247 173 0,026 

p<0,01 
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το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο  

Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι 

είναι σηµαντικό να 

υφίστανται οι συναντήσεις 

συµβούλων-εκπαιδευτικών 

εκτός σχολείου ως µορφή 

συνεργασίας του/της  

εκπαιδευτικού µε το/τη 

σύµβουλο-ψυχολόγο στο 

σηµερινό 

νηπιαγωγείο/παιδικό 

σταθµό 

3,31 1,262 3,71 0,889 -2,388 173 0,018 

p<0,05 

Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι 

είναι σηµαντικό να 

υφίσταται η 

παρακολούθηση της 

πορείας και της 

συµπεριφοράς του/της 

µαθήτριας και από τους 

δυο ως µορφή συνεργασίας 

του/της  εκπαιδευτικού µε 

το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο 

στο σηµερινό 

νηπιαγωγείο/παιδικό 

σταθµό 

4,38 0,762 4,64 0,581 -2,502 173 0,013 

p<0,05 

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Οι φοιτήτριες πιστεύουν ότι η επιλογή του περιβάλλοντος παίζει σηµαντικό ρόλο στην άσκηση της 

συµβουλευτικής σε σχέση µε τις παιδαγωγούς, ενώ οι παιδαγωγοί πιστεύουν ότι η συµβουλευτική είναι 

περισσότερο  απαραίτητη για το εκπαιδευτικό τους έργο απ' ότι  οι φοιτήτριες. 

Επιπλέον οι φοιτήτριες θεωρούν ότι η προσαρµογή του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί 

σηµαντική αρµοδιότητα του/της συµβούλου σε µεγαλύτερο βαθµό  απ’ ότι  πιστεύουν οι παιδαγωγοί. 
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H αρµοδιότητα του/της συµβούλου  της καλλιέργειας αυτονοµίας αλλά και της αύξησης αυτοεκτίµησης 

των µαθητών –τριων  φαίνεται να είναι πολύ πιο  σηµαντική  για τις φοιτήτριες  σε σχέση µε τις 

παιδαγωγούς. 

Επίσης οι φοιτήτριες θεωρούν σε µεγαλύτερο βαθµό ότι  η άνευ όρων αποδοχή αποτελεί σηµαντική 

δεξιότητα του/της συµβούλου  σε σχέση µε τις παιδαγωγούς και φαίνεται να επιθυµούν σε µεγαλύτερο 

βαθµό την οµαδική συµβουλευτική µε εκπαιδευτικούς/ γονείς ως µορφή συνεργασίας του/της 

εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο από ότι οι παιδαγωγοί. 

 Όσο αφορά την µορφή συνεργασίας οι φοιτήτριες φαίνεται να επιθυµούν περισσότερο να υφίστανται  

συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών εκτός σχολείου ως µορφή συνεργασίας του/της  εκπαιδευτικού 

µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό σε σχέση µε τις παιδαγωγούς. 

 

Έλεγχος συσχετίσεων  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις τυχόν επιδράσεις των δηµογραφικών στοιχείων στις απόψεις των 

παιδαγωγών και φοιτητριών. 

Για τον έλεγχο συσχετίσεων θα γίνει χρήση του συντελεστή spearman (r).  

 

Α) Παιδαγωγοί: 

Επίδραση διδακτικής εµπειρίας και απόψεων  των παιδαγωγών 

Οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις που προκύπτουν µεταξύ διδακτικής εµπειρίας και απόψεων των 

παιδαγωγών αποτυπώνονται στον πίνακα 21. 

Πίνακας 21. Έλεγχος συσχέτισης µεταξύ διδακτικής εµπειρίας και απόψεων των παιδαγωγών 

 

Παράγοντας: ∆ιδακτική εµπειρία 

(0-5 έτη, 6-10 έτη, 11-15 έτη, 16-20 έτη, 21-25 έτη, >26 έτη) 

∆εξιότητες του/της συµβούλου Συντελεστής του  spearman 

(r) 

p  

ικανότητα κατανόησης του µαθητή/τριας  0,333 0,003 

p<0,01       

ικανότητα ακρόασης του µαθητή/τριας 0,291 0,010 

p<0,05        

πίστη στην αλλαγή του µαθητή/τριας 0,276 0,016 

p<0,05        
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γνωστική ευελιξία του µαθητή/τριας 0,355 0,002 

p<0,01       

Σηµαντικότητα βαθµού συνεργασίας 

µεταξύ του/της εκπαιδευτικού µε το/τη 

σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό 

νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό  

Συντελεστής του  spearman 

(r) 

p  

Μορφή συνεργασίας: 

Τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 

εκπαιδευτικών 

0,265 0,020 

 p<0,05        

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:  

Όσο µεγαλύτερη διδακτική εµπειρία έχουν οι παιδαγωγοί τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι: η ικανότητα 

κατανόησης του µαθητή/τρια, η ικανότητα ακρόασης, η  πίστη στην αλλαγή, η  γνωστική ευελιξία 

αποτελούν  απαραίτητες δεξιότητες του/της συµβούλου. Επίσης όσο αυξάνεται η διδακτική εµπειρία των 

παιδαγωγών  τόσο σηµαντικότερη θεωρούν την  τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- εκπαιδευτικών ως 

µορφή συνεργασίας. 

 

Επίδραση ηλικίας  και απόψεων  των παιδαγωγών 

Οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις που προκύπτουν µεταξύ ηλικίας και απόψεων των παιδαγωγών 

αποτυπώνονται στον πίνακα 22. 

Πίνακας 22. Έλεγχος συσχέτισης µεταξύ ηλικίας και απόψεων των παιδαγωγών 

Παράγοντας: Ηλικία 

(22-30 ετών, 31-40 ετών, 41-50 ετών, >50 ετών) 

Συντελεστής 

του  

spearman (r) 

p  

Βαθµός που πιστεύετε ότι η αντιµετώπιση µαθησιακών 

δυσκολιών αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου  

0,303 0,007 

p<0,01        

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας αντιµετώπιση 

µαθησιακών δυσκολιών 

0,262 0,021 

p<0,05        

∆εξιότητα: Γνωστική ευελιξία  0,225 0,047 

p<0,05        

Μορφή συνεργασίας που επιθυµούν να έχουν: 
Τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- εκπαιδευτικών 

0,238 0,036 

p<0,05        

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:03 EEST - 52.53.217.230



66 
 
 
 

 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:  

Όσο µεγαλύτερη ηλικία έχουν οι παιδαγωγοί τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι η αντιµετώπιση 

µαθησιακών δυσκολιών αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου 

Όσο αφορά τις δεξιότητες του συµβούλου όσο µεγαλύτερη ηλικία έχουν οι παιδαγωγοί τόσο 

περισσότερο θεωρούν ότι η γνωστική ευελιξία είναι  απαραίτητη δεξιότητα για έναν  σύµβουλο, αλλά 

και τόσο περισσότερο επιθυµούν ως µορφή συνεργασίας την τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 

εκπαιδευτικών. 

Επίδραση χρησιµότητας συµβουλευτικής  και απόψεων  των παιδαγωγών 

Οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις που προκύπτουν µεταξύ χρησιµότητας της συµβουλευτικής  και 

απόψεων των παιδαγωγών αποτυπώνονται στον πίνακα 23. 

 

Πίνακας 23. Έλεγχος συσχέτισης µεταξύ χρησιµότητας της συµβουλευτικής  και απόψεων των παιδαγωγών 

Χρησιµότητα συµβουλευτικής Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

Βαθµός που πιστεύετε ότι η συνεργασία του/της 

συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού  

αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου  

0,257 0,023 

p<0,05        

Βαθµός που πιστεύετε ότι η επίλυση προσωπικών 

και κοινωνικών προβληµάτων του µαθητή/τρια 

αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου  

0,228 0,044 

p<0,05        

Βαθµός που πιστεύετε ότι η συµβουλευτική 

εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες 

τους αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου 

0,226 0,047 

p<0,05        

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: συνεργασία του/της συµβούλου µε την 

οικογένεια του παιδιού 

0,327 0,003 

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: επίλυση προσωπικών και κοινωνικών 

προβληµάτων του µαθητή/τρια 

0,254 0,025 

p<0,05        

Βαθµός που επιθυµούν τη µορφή συνεργασίας µε 

το/τη σύµβουλο 

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  0,370 0,001 
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εκπαιδευτικών p≤0.001 

παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

0,239 0,035 

p<0,05        

παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς 

του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο 

0,301 0,007 

p<0,01        

 

παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  

του/της εκπαιδευτικού 

0,268 0,018 

p<0,05        

διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   

εκπαιδευτικούς/ γονείς 

0,276 0,015 

p<0,05        

οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς 0,235 0,039 

p<0,05        

Βαθµός που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι 

υφίσταται η µορφή συνεργασίας: τηλεφωνική 

επικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών 

0,276 0,014 

p<0,05        

Βαθµός που θεωρούν οι παιδαγωγοί να υφίσταται 

ως µορφή συνεργασίας  

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών  µέσα στο 

σχολείο 

0,292 0,010 p<0,05        

τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  

εκπαιδευτικών 

0,370 0,001 

p≤0.001       

παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

0,364 0,001 

p≤0.001       

παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς 

του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο 

0,300 0,008 

p<0,01       

παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  

του/της εκπαιδευτικού 

0,260 0,022 p<0,05        

διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   

εκπαιδευτικούς/ γονείς 

0,273 0,015 p<0,05        

οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς 0,305 0,007 

p<0,01       

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  
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Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:  

Όσο περισσότερο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική οι παιδαγωγοί  τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι: 

η συνεργασία του/της συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού, η  συµβουλευτική εκπαιδευτικών για τα 

προβλήµατα και τις δυσκολίες τους, και η  επίλυση προσωπικών και κοινωνικών προβληµάτων του 

µαθητή/τρια αποτελούν αρµοδιότητα του/της συµβούλου. 

Επίσης όσο περισσότερο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική οι παιδαγωγοί   τόσο πιο πολύ επιθυµούν 

ως µορφές συνεργασίας: την  τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-εκπαιδευτικών, την παραποµπή 

µαθητών/τριών από τον/την  εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο, την παρακολούθηση της πορείας και της  

συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο, την παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν 

αιτήµατος  του/της εκπαιδευτικού, την διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   εκπαιδευτικούς/ γονείς, και 

την οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς. 

Όσο αφορά το ποιες µορφές συνεργασίας θεωρούν ότι υφίστανται µεταξύ συµβούλων και εκπαιδευτικών 

φαίνεται ότι όσο πιο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική οι παιδαγωγοί    τόσο περισσότερο θεωρούν 

ότι υφίσταται η τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- εκπαιδευτικών ως µορφή συνεργασίας. 

Επιπλέον οι παιδαγωγοί θεωρούν ότι πρέπει να υφίστανται στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό οι 

παρακάτω µορφές συνεργασίας: συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών  µέσα στο σχολείο, 

τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών, παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο, παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς του/της 

µαθητή/τριας και  από τους δύο, παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  του/της 

εκπαιδευτικού, διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   εκπαιδευτικούς/ γονείς, και η  οµαδική 

συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς. 

 

Επίδραση της αναγκαιότητας της  συµβουλευτικής  και των απόψεων  των παιδαγωγών 

Οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις που προκύπτουν µεταξύ της αναγκαιότητας της συµβουλευτικής  

και των απόψεων των παιδαγωγών αποτυπώνονται στον πίνακα 24. 

 

Πίνακας 24. Έλεγχος συσχέτισης µεταξύ της αναγκαιότητας της συµβουλευτικής  και απόψεων των παιδαγωγών 

Αναγκαιότητα συµβουλευτικής Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

Βαθµός που πιστεύετε ότι η αντιµετώπιση 

µαθησιακών δυσκολιών  αποτελεί αρµοδιότητα 

του/της συµβούλου  

0,295 0,009 

p<0,01        
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Βαθµός που πιστεύετε ότι η συµβουλευτική 

εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες 

τους αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου 

0,252 0,027 p<0,05       

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών 

0,394 0,000 

p<0,01        

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: επίλυση προσωπικών και κοινωνικών 

προβληµάτων του µαθητή/τρια 

0,286 0,012 p<0,05       

∆εξιότητες του συµβούλου Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

Αυτοεπίγνωση του/της συµβούλου          0,310 0,006 

p<0,01        

Ευελιξία στη χρήση τεχνικών 0,297 0,009 

p<0,01        

Βαθµός που επιθυµούν τη µορφή συνεργασίας µε 

το/τη σύµβουλο 

  

Συναντήσεις συµβούλων-εκπαιδευτικών µέσα στο 

σχολείο 

0,371 

 

0,001 p<0,01       

τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  

εκπαιδευτικών 

0,318 0,005 p<0,01       

παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

0,271 0,017 p<0,05       

παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς 

του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο 

0,302 0,008 p<0,01       

παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  

του/της εκπαιδευτικού 

0,418 0,000 p<0,01       

διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   

εκπαιδευτικούς/ γονείς 

0,237 0,038 p<0,05       

οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς 0,328 0,004 p<0,01       

Βαθµός που θεωρούν οι παιδαγωγοί να υφίσταται 

ως µορφή συνεργασίας  

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών  µέσα στο 

σχολείο 

0,243 0,033 

p<0,05        
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τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  

εκπαιδευτικών 

0,367 0,001 p<0,01       

παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  

του/της εκπαιδευτικού 

0,400 0,000 p<0,01       

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:  

Όσο περισσότερο αναγκαία  θεωρούν τη συµβουλευτική οι παιδαγωγοί  τόσο περισσότερο πιστεύουν 

ότι: η αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών και η συµβουλευτική εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα και 

τις δυσκολίες τους αποτελούν αρµοδιότητα του/της συµβούλου και οι δεξιότητες που χρειάζεται να έχει 

είναι  η αυτοεπίγνωση  και η    ευελιξία στη χρήση τεχνικών 

Επιπλέον όσο περισσότερο αναγκαία θεωρούν τη συµβουλευτική οι παιδαγωγοί τόσο πιο πολύ 

επιθυµούν ως µορφές συνεργασίας: τις συναντήσεις συµβούλων-εκπαιδευτικών µέσα στο σχολείο, την  

τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών, την παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο, την παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς του/της 

µαθητή/τριας και  από τους δύο, την παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  του/της 

εκπαιδευτικού, την διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   εκπαιδευτικούς/ γονείς, και την οµαδική 

συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς. 

Επίσης όσο πιο αναγκαία θεωρούν τη συµβουλευτική τόσο περισσότερο θεωρούν ότι πρέπει να 

υφίστανται στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό οι παρακάτω µορφές συνεργασίας: συναντήσεις 

συµβούλων- εκπαιδευτικών  µέσα στο σχολείο, τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών, 

και την παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  του/της εκπαιδευτικού. 
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Β) Φοιτήτριες 

Η επίδραση της διδακτικής εµπειρίας και της ηλικίας των φοιτητριών στη διαφοροποίηση των απόψεων 

τους δεν λήφθηκε υπόψη αφού η εµπειρία του 96% του δείγµατος κυµαίνεται από 0-5 έτη ενώ η ηλικία 

σε ποσοστό 75% ήταν κάτω των  22 ετών. 

 

Επίδραση χρησιµότητας συµβουλευτικής  και απόψεων  των φοιτητριών 

Οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις που προκύπτουν µεταξύ χρησιµότητας της συµβουλευτικής  και 

απόψεων των φοιτητριών αποτυπώνονται στον πίνακα 25. 

 

Πίνακας 25. Έλεγχος συσχέτισης µεταξύ χρησιµότητας της συµβουλευτικής  και απόψεων των φοιτητριών 

Χρησιµότητα συµβουλευτικής Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

Βαθµός που πιστεύετε ότι η προσαρµογή στο 

περιβάλλον αποτελεί αρµοδιότητα του/της 

συµβούλου  

0,227 0,025 

p<0,05 

Βαθµός που πιστεύετε ότι η επίλυση προσωπικών 

και κοινωνικών προβληµάτων του µαθητή/τρια 

αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου  

0,271 0,007 

p<0,01 

Βαθµός που πιστεύετε ότι η συµβουλευτική 

εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες 

τους αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου 

0,289 0,004 

p<0,05 

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: συνεργασία του/της συµβούλου µε την 

οικογένεια του παιδιού 

0,224 0,027 

p<0,05 

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: προσαρµογή του παιδιού στο σχολικό 

περιβάλλον 

0,360 0,000 

p<0,01 

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: αύξηση αυτοεκτίµησης 

0,263 0,009 

p<0,01 

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: συµβουλευτική εκπαιδευτικών για τα 

προβλήµατα και τις δυσκολίες τους 

0,241 0,017 

p<0,05 

∆εξιότητες Συντελεστής του  p  
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spearman (r) 

Ικανότητα κατανόησης του µαθητή/τριας 0,257 0,011 

p<0,05 

Ικανότητα ακρόασης του µαθητή/τριας 0,255 0,012 

p<0,05 

Ευελιξία στη χρήση τεχνικών του µαθητή/τριας 0,376 0,000 

p<0,01 

Γνωστική ευελιξία του µαθητή/τριας 0,284 0,005 

p<0,01 

Βαθµός που επιθυµούν τη µορφή συνεργασίας µε 

το/τη σύµβουλο 

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  

εκπαιδευτικών 

0,257 0,011 

p<0,05 

παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

0,394 0,000 

p<0,01 

παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς 

του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο 

0,236 0,020 

p<0,05 

οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς 0,235 0,039 

p<0,05 

Βαθµός που πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι 

υφίσταται η µορφή συνεργασίας: συναντήσεις 

συµβούλων- εκπαιδευτικών  εκτός σχολείο 

-0,240 0,018 

p<0,05 

Βαθµός που θεωρούν οι φοιτήτριες να υφίσταται 

ως µορφή συνεργασίας  

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών  µέσα στο 

σχολείο 

 

0,294 0,003 

p<0,01 

τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  

εκπαιδευτικών 

0,208 0,041 

p<0,05 

παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

0,305 0,002 

p<0,01 

παρακολούθηση της πορείας και της  

συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και  από 

0,307 0,002 

p<0,01 
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τους δύο 

παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν 

αιτήµατος  του/της εκπαιδευτικού 

0,288 0,004 

p<0,01 

οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ 

γονείς 

0,205 0,044 

p<0,05 

Κλίµακα των ερωτήσεων:Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι:  

 Όσο περισσότερο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική οι φοιτήτριες τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι: η 

προσαρµογή στο περιβάλλον, η  συµβουλευτική εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες 

τους, και η  επίλυση προσωπικών και κοινωνικών προβληµάτων του µαθητή/τρια αποτελούν 

αρµοδιότητα του/της συµβούλου. 

Επιπλέον όσο περισσότερο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική οι φοιτήτριες τόσο σηµαντικότερες 

θεωρούν  τη συνεργασία του/της συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού, τη προσαρµογή του παιδιού 

στο σχολικό περιβάλλον, την αύξηση αυτοεκτίµησης και τη συµβουλευτική εκπαιδευτικών για τα 

προβλήµατα και τις δυσκολίες τους. 

Όσο περισσότερο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική οι φοιτήτριες τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι η 

Ικανότητα κατανόησης του µαθητή/τρια, η Ικανότητα ακρόασης, η Ευελιξία στη χρήση τεχνικών και η 

Γνωστική ευελιξία πρέπει να αποτελούν δεξιότητες του/της συµβούλου. 

Επίσης όσο περισσότερο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική οι φοιτήτριες τόσο περισσότερο επιθυµούν 

τις εξής µορφές συνεργασίας µε τον/την σύµβουλο: α) τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  

εκπαιδευτικών, β)παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο, 

γ)παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο και 

δ)οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς. 

 Όσο περισσότερο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική   τόσο λιγότερο πιστεύουν ότι υφίσταται ως 

µορφή συνεργασίας οι συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών  εκτός σχολείο. 

Τέλος όσο πιο χρήσιµη θεωρούν τη συµβουλευτική  τόσο περισσότερο θεωρούν ότι πρέπει να υφίστανται 

στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό οι παρακάτω µορφές συνεργασίας: συναντήσεις συµβούλων- 

εκπαιδευτικών  µέσα στο σχολείο, τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών, παραποµπή 

µαθητών/τριών από τον/την  εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο, παρακολούθηση της πορείας και της  

συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο, παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν 
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αιτήµατος του/της εκπαιδευτικού, και η οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς. 

 

Επίδραση της αναγκαιότητας της  συµβουλευτικής  και απόψεων  των φοιτητριών 

Οι στατιστικά σηµαντικές σχέσεις που προκύπτουν µεταξύ της αναγκαιότητας της συµβουλευτικής  και 

απόψεων των φοιτητριών αποτυπώνονται στον πίνακα 26. 

 

Πίνακας 26. Έλεγχος συσχέτισης µεταξύ της αναγκαιότητας της συµβουλευτικής  και απόψεων των φοιτητριών 

Αναγκαιότητα συµβουλευτικής 

 

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

Βαθµός που πιστεύετε ότι η συνεργασία του 

συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού 

αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου  

0,356 0,000 

p<0,01 

Βαθµός που πιστεύετε ότι η συµβουλευτική 

εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες 

τους αποτελεί αρµοδιότητα του/της συµβούλου 

0,487 0,000 

p<0,01 

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών 

0,234 0,021 

p<0,05 

Σηµαντικότητα της αρµοδιότητας του/της 

συµβούλου: επίλυση προσωπικών και κοινωνικών 

προβληµάτων του µαθητή/τρια 

0,263 0,009 

p<0,01 

∆εξιότητες του συµβούλου Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

Αυτοεπίγνωση του/της συµβούλου          0,304 0,002 

p<0,01 

Ευελιξία στη χρήση τεχνικών 0,289 0,004 

p<0,01 

Πίστη στην αλλαγή 0,340 0,001 

p<0,01 

Γνωστική ευελιξία 0,329 0,001 

p<0,01 

Βαθµός που επιθυµούν τη µορφή συνεργασίας µε 

το/τη σύµβουλο 

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

Συναντήσεις συµβούλων-εκπαιδευτικών µέσα στο 0,345 0,001 
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σχολείο  p<0,01 

Τηλεφωνικήεπικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών 0,359 0,000 p<0,01 

παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  

εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

0,418 0,000 

p<0,05 

παρακολούθηση της πορείας και της  συµπεριφοράς 

του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο 

0,292 0,004 

p<0,01 

παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος  

του/της εκπαιδευτικού 

0,255 0,012 

p<0,01 

Βαθµός που θεωρούν οι φοιτήτριες να υφίσταται 

ως µορφή συνεργασίας:  

Συντελεστής του  

spearman (r) 

p  

διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς   

εκπαιδευτικούς/ γονείς 

-0,240 0,018 

p<0,05 

οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς -0,235 0,021 

p<0,01 

Κλίµακα των ερωτήσεων: Καθόλου:1, Λίγο:2, Μέτρια:3, Πολύ:4, Πάρα πολύ:5  

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι οσο περισσότερο αναγκαία  θεωρούν τη συµβουλευτική οι 

φοιτήτριες τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι: η συνεργασία του συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού 

και η   συµβουλευτική εκπαιδευτικών για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες τους αποτελούν αρµοδιότητα 

του/της συµβούλου.Επίσης όσο πιο αναγκαία τη θεωρούν τόσο πιο σημαντικές θεωρούν ως αρμοδιότητες 

του/της συμβούλου, την  αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και την επίλυση προσωπικών και κοινωνικών 

προβλημάτων του μαθητή/τρια. 

Όσο περισσότερο αναγκαία  θεωρούν τη συµβουλευτική οι φοιτήτριες τόσο περισσότερο πιστεύουν ότι: 

η αυτοεπίγνωση του/της συµβούλου, η    ευελιξία στη χρήση τεχνικών, η πίστη στην αλλαγή, και η 

γνωστική ευελιξία αποτελούν δεξιότητες του/της συµβούλου. 

Επιπλέον τόσο πιο πολύ επιθυµούν ως µορφές συνεργασίας: τις συναντήσεις συµβούλων-εκπαιδευτικών 

µέσα στο σχολείο, την  τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων-  εκπαιδευτικών, την παραποµπή 

µαθητών/τριών από τον/την  εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο, την παρακολούθηση της πορείας και της  

συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και  από τους δύο, και την την παρέµβαση του/της συµβούλου 

κατόπιν αιτήµατος  του/της εκπαιδευτικού. 

Τέλος  όσο περισσότερο αναγκαία θεωρούν τη συµβουλευτική οι φοιτήτριες τόσο λιγότερο θέλουν να 

υφίστανται ως µορφές συνεργασίες οι ακόλουθες: διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς εκπαιδευτικούς/ 

γονείς και η οµαδική συµβουλευτική µε  εκπαιδευτικούς/ γονείς. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Συµπεράσµατα 

 

Η παρούσα εργασία εστιάστηκε στη διερεύνηση των απόψεων των παιδαγωγών και των 

φοιτητριών προσχολικής αγωγής αναφορικά µε το ρόλο του συµβούλου στο νηπιαγωγείο και στην 

άντληση χρήσιµων πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται το ρόλο του συµβούλου και 

ποιες δεξιότητες θα πρέπει, κατά τη γνώµη τους, να διαθέτει. Επιπλέον συζητήθηκε η σηµερινή 

πραγµατικότητα της εφαρµογής της συµβουλευτικής στην προσχολική εκπαίδευση, όπως βιώνεται από 

τους ερωτηθέντες εν ενεργεία και εν δυνάµει παιδαγωγούς. 

Σε ότι αφορά τα δηµογραφικά στοιχεία που προέκυψαν από το ερωτηµατολόγιο, το γεγονός ότι 

το δείγµα της έρευνας αποτελούνταν αποκλειστικά από γυναίκες δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, εάν 

αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για το χώρο της προσχολικής αγωγής, η οποία στελεχώνεται 

παραδοσιακά στην πλειοψηφία του από παιδαγωγούς γυναικείου φύλου. Η πλειοψηφία των 

συµµετεχουσών ήταν νεαρής ηλικίας, τόσο οι φοιτήτριες, οι περισσότερες των οποίων ήταν κάτω των 22 

ετών, όσο όµως και οι παιδαγωγοί, των περισσοτέρων από τις οποίες η ηλικία κυµαινόταν από 22 έως 30 

ετών. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποτελεί προάγγελο για µια πιο σύγχρονη µατιά αναφορικά µε την 

οπτική του συµβούλου στο σχολείο, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσµατα που αναδεικνύουν τη 

σηµαντικότητα του ρόλου του συµβούλου. Το επίπεδο µόρφωσης ή κατάρτισης περιορίζεται στο ένα 

πτυχίο στις φοιτήτριες, προφανώς λόγω και της νεαρής ηλικίας, παρατηρείται ωστόσο ότι οι µισές εκ των 

ερωτηθέντων έχουν καταρτιστεί µέσω κάποιου επιµορφωτικού προγράµµατος. Η εικόνα αυτή σε µεγάλο 

βαθµό επαναλαµβάνεται και στην περίπτωση των παιδαγωγών, όπου µια µειοψηφία των ερωτηθέντων 

έχουν αποκτήσει και δεύτερο πτυχίο ή κάποιο µεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ η πλειοψηφία έχει 

παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα. Τέλος, διαπιστώθηκε η ελλιπής σχέση µε φορείς για 

την παροχή βοήθειας κατά την τέλεση του εκπαιδευτικού έργου, τόσο από τις φοιτήτριες όσο και από τις 

παιδαγωγούς, από τις οποίες µόνο οι µισές περίπου δήλωσαν ότι υπήρξε κάποια στιγµή συνεργασία µε 

υπεύθυνο φορέα, όπως ΚΕ∆ΥΥ ή σχολικό σύµβουλο. 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ευρήµατα, αναδείχθηκε καταρχήν η σηµαντικότητα της άσκησης 

συµβουλευτικής στο νηπιαγωγείο, άποψη που υποστηρίχθηκε από τις παιδαγωγούς και τις φοιτήτριες. Η 

συµβουλευτική στοχεύει στην εξασφάλιση µιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τους µαθητές, όταν είναι 
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προσαρµοσµένη στις ανάγκες τόσο των µαθητών όσο και των οικογενειών τους (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2001. McLaughlin, 1999) και γι’ αυτό αποτελεί και αίτηµα των ερωτηθέντων στην παρούσα έρευνα.  

Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι παιδαγωγοί τις αρµοδιότητες του συµβούλου έγκειται 

περισσότερο στη συνεργασία του µε την οικογένεια του παιδιού, στην επίλυση προσωπικών, κοινωνικών 

και µαθησιακών προβληµάτων του και στην παροχή συµβουλευτικής στις παιδαγωγούς αναφορικά µε τα 

προβλήµατα των µαθητών/τριών. Ως βασικό καθήκον και αρµοδιότητα του συµβούλου στο σχολείο 

θεωρείται λοιπόν από τις παιδαγωγούς η συµβουλευτική τους λειτουργία (Τριανταφύλλου, 2008) και η 

ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ τους (Μουτζούρης, Μανούσος & ∆ασκαλόπουλος, 2005). Η µετάδοση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εµφανίστηκε ως η λιγότερη σηµαντική για τους ερωτηθέντες, γεγονός που 

πιθανώς να δηλώνει την άρνηση ή το φόβο να παρέµβει ο σύµβουλος στο δικό τους έργο (Cooper, 

Hough & Loynd, 2005. Davis & Garrett, 1998). Ιδιαίτερα σηµαντική αρµοδιότητα αναδείχθηκε η 

συνεργασία του συµβούλου µε την οικογένεια, πράγµα που επαληθεύεται και από αντίστοιχες έρευνες 

(Beesley & Frey, 2006. Zalaquett, 2005). Ίδια άποψη εκφράζουν και οι φοιτήτριες για τη σηµαντικότητα 

της συνεργασίας του συµβούλου µε την οικογένεια του παιδιού, καθώς και την παροχή συµβουλευτικής 

στις παιδαγωγούς για τα προβλήµατα των µαθητών, ενώ ως λιγότερο σηµαντική αναφέρουν και αυτές τη 

µετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Ίσως το γνωστικό κοµµάτι να θεωρείται ότι αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του 

εκπαιδευτικού και η συµµετοχή του συµβούλου ακόµη και µε τη µορφή βοήθειας στο έργο αυτό 

καθίσταται µικρής σηµασίας ή περιττή. Επιπλέον, από τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας προκύπτει η 

επικράτηση της αντίληψης στους κόλπους των παιδαγωγών- εν ενεργεία και εν δυνάµει-  ότι οι 

σύµβουλοι- ψυχολόγοι καλούνται κυρίως για την επίλυση προβληµάτων, είτε σε επίπεδο οικογένειας είτε 

σε ατοµικό ή οµαδικό επίπεδο και λιγότερο για την ανάπτυξη των µαθητών/τριών (καλλιέργεια 

αυτονοµίας, προώθηση µάθησης, αύξηση αυτοεκτίµησης) σε αντίθεση µε τις ΗΠΑ όπου βασική 

προτεραιότητα έχει η βελτίωση ικανοτήτων του ίδιου του µαθητή (Τριάρχη- Hermann, 2004). 

Ως σπουδαιότερη δεξιότητα που, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, πρέπει να κατέχει ο σύµβουλος 

είναι η ικανότητα κατανόησης και ακρόασης του µαθητή, γεγονός που απαιτεί την προσεκτική 

παρατήρηση των µηνυµάτων που εκπέµπει ο συµβουλευόµενος (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2001). Σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία, χρήσιµες τεχνικές για την προσεκτική παρακολούθηση του συµβουλευόµενου 

αποτελούν η αναδιατύπωση, όπου εκπέµπεται το µήνυµα της κατανόησης των λεγοµένων του 

συµβουλευόµενου από τον σύµβουλο (Rogers, 1942)  και η ενσυναίσθηση που εκφράζει τη βαθύτερη και 

ουσιαστική κατανόηση του συµβουλευόµενου από τον σύµβουλο (Χατζηχρήστου, 2004). Επίσης, 
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φάνηκε ότι όλοι οι ερωτηθέντες έδωσαν µεγάλη σηµασία στην επίτευξη της αυτογνωσίας ως 

απαραίτητης δεξιότητας που πρέπει να αναπτύξει ο σύµβουλος που εργάζεται στο νηπιαγωγείο, γεγονός 

που σε ένα βαθµό επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2007). 

Σε ότι αφορά τη συνεργασία που επιθυµούν οι ερωτηθέντες παιδαγωγοί µε τον σύµβουλο, η 

πλειοψηφία ανέφερε ως επιθυµητή τη συνεργασία τους µε το σύµβουλο, όταν κρίνουν οι ίδιες ότι 

χρειάζεται συµβουλευτική παρέµβαση. Το εύρηµα αυτό συνάδει µε την άρνηση ή το φόβο, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως, συνύπαρξης των παιδαγωγών µε τον σύµβουλο, ένας φόβος που 

φαίνεται να  µειώνεται µε µια εξωτερικού τύπου συνεργασία, στην οποία µπορούν να ασκήσουν οι ίδιοι 

έλεγχο. Με αυτό το εύρηµα συνάδει και η προτίµηση που εκφράσθηκε υπέρ της άσκησης 

συµβουλευτικής από κάποιον σύµβουλο εκτός σχολείου. Ωστόσο, το γεγονός ότι η παραποµπή τους στο 

σύµβουλο αποτέλεσε επιθυµητή επιλογή µπορεί τελικά να ερµηνεύεται και ως επιθυµία των παιδαγωγών 

για πραγµατική συµµετοχή και εµπλοκή των συµβούλων στο σχολικό περιβάλλον σε ζητήµατα βέβαια 

που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους και δεν παρεµβαίνουν σε µεγάλο βαθµό στο διδακτικό έργο. Μια 

επιθυµία µάλλον αντιφατική. 

Για τις φοιτήτριες πιο σηµαντική προτάθηκε η παρακολούθηση της πορείας και της 

συµπεριφοράς του µαθητή, γεγονός που ενισχύει την επιθυµία για µια σταθερή παρουσία του συµβούλου 

στο σχολείο. Το εύρηµα αυτό διαφέρει από αυτό των παιδαγωγών και των πρότερων ευρηµάτων της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, που αναδεικνύουν το φόβο εµπλοκής των συµβούλων στο έργο των 

παιδαγωγών (Hough & Loynd, 2005. Davis & Garrett, 1998).  

Στην ερώτηση που αφορά τη σηµασία των διαφόρων µορφών συνεργασίας διαφαίνεται ότι οι 

συναντήσεις συµβούλου- παιδαγωγών µέσα στο σχολείο και η διεξαγωγή σεµιναρίων προς τις 

παιδαγωγούς αναδεικνύονται ως πρώτιστες επιθυµίες. Η ανάγκη συνεργασίας ανάµεσα στο σχολείο, την 

οικογένεια και την κοινότητα έχει επιβεβαιωθεί  από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι κρίνουν πως µια 

καλή συνεργασία µπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήµατος, 

στοχεύοντας στις εξατοµικευµένες ανάγκες του κάθε µαθητή και της οικογένειάς του (Μαλικιώση-

Λοΐζου, 2001. McLaughlin, 1999).           

Οι ερωτήσεις που αφορούν την πραγµατικότητα, όπως την βιώνουν οι παιδαγωγοί που 

συµµετείχαν στη έρευνα, αλλά και οι φοιτήτριες µε τον τρόπο που την αντιλαµβάνονται, είναι 

ενδεικτικές και επιβεβαιώνουν απόλυτα την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στη χώρα µας η άσκηση 

συµβουλευτικής στο δηµόσιο σχολείο από οποιονδήποτε επαγγελµατία ψυχικής υγείας είναι ελλιπής 

(Νικολόπουλος, 2008) και στις περισσότερες περιπτώσεις υφίσταται συµβουλευτική από εξωτερικές 
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θεσµοθετηµένες υπηρεσίες, για παράδειγµα τα Κ.Ε.∆.∆.Υ. ή κέντρα ψυχικής υγείας ή συµβουλευτικής 

στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση (Χατζηχρήστου, 2004). Παρατηρείται µάλιστα πως, 

παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες εκ των φοιτητριών δε διαθέτουν εµπειρία στη διδασκαλία, φαίνεται 

να έχουν επίγνωση αυτής της έλλειψης σε επίπεδο συνεργασίας. 

Συµπερασµατικά, από την παρούσα έρευνα παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες εν ενεργεία και εν 

δυνάµει παιδαγωγοί είναι ενήµεροι και εξοικειωµένοι µε το έργο και το ρόλο του συµβούλου, γεγονός 

ωστόσο που δεν οφείλεται στην υπαρκτή και συχνή συνεργασία µαζί τους, αλλά στη σχετική εκπαίδευση 

και επιµόρφωσή τους αναφορικά µε τη συµβουλευτική. Η επιθυµία για την καθιέρωση του θεσµού της 

συµβουλευτικής στην προσχολική εκπαίδευση είναι έκδηλη, καθώς θεωρούν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο 

θα διασφαλισθεί και θα προφυλαχθεί η ψυχική υγεία των µαθητών, θα εισακουσθούν και θα 

αντιµετωπισθούν οι ανάγκες των γονέων των µαθητών και θα διευκολυνθεί το εκπαιδευτικό έργο. 

Επιπρόσθετα, φανερώθηκε η επιθυµία των παιδαγωγών να συνεργασθούν ενεργά µε τον σύµβουλο, 

καθώς επίσης να εκπαιδευτούν και να ασκηθούν και οι ίδιες σε ορισµένες δεξιότητες συµβουλευτικής 

αναφορικά µε τα προβλήµατα των µαθητών/τριών της προσχολικής ηλικίας. 

Τέλος, σε ότι αφορά τις όποιες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν έµµεσα ή υπονοήθηκαν αναφορικά 

µε τη µορφή συνεργασίας τους µε το σύµβουλο, µια εποικοδοµητική λύση που προτάθηκε είναι η 

πληρέστερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδαγωγών και των γονέων για το έργο και το ρόλο 

του συµβούλου.  

Στις απαντήσεις  των φοιτητριών και των παιδαγωγών πρέπει να ληφθούν υπόψη οι µεταβλητές 

της ηλικίας και της διδακτικής εµπειρίας, οι οποίες σαφώς διαφοροποιούν τις απαντήσεις που αφορούν 

τη συνεργασία αλλά και το γενικότερο ρόλο του συµβούλου. Έτσι παρατηρήθηκε µεγαλύτερη προτίµηση 

στην τηλεφωνική επικοινωνία µε το σύµβουλο και στην παρέµβασή του για αντιµετώπιση µαθησιακών 

δυσκολιών στο σχολείο από τις µεγαλύτερες σε ηλικία παιδαγωγούς, ενώ για τις φοιτήτριες µε 

µεγαλύτερη διδακτική πείρα η µετάδοση γνώσεων και κοινωνικών δεξιοτήτων στο/στη µαθητή/τρια 

καθώς και η   αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών θεωρούνται σηµαντική αρµοδιότητα του/της 

συµβούλου.  
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2. Περιορισµοί Έρευνας – Προοπτικές 

 

Ένας περιορισµός της παρούσας έρευνας θα µπορούσε να αποτελέσει η απουσία της δυνατότητας 

γενίκευσης των αποτελεσµάτων της, καθώς απευθύνεται σε µια οµάδα παιδαγωγών της προσχολικής 

αγωγής µε συγκεκριµένα δηµογραφικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, είναι δυνατόν να 

θεωρηθεί περιοριστικό το γεγονός ότι απουσιάζουν οι απαντήσεις του υπόλοιπου συστήµατος των 

ερωτηθέντων, όπως οι γονείς των µαθητών και των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης. Η εφαρµογή 

του ερωτηµατολογίου και η προσαρµογή του σε µεγαλύτερο και ευρύτερο πληθυσµιακό δείγµα θα 

προσέφερε πιθανότατα µια περισσότερο γενικευµένη εικόνα των ευρηµάτων και θα τα καθιστούσε 

περισσότερο ασφαλή.  

Οι προοπτικές που προσφέρει η παρούσα έρευνα αφορούν την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά µε τη σηµαντικότητα του ρόλου της 

συµβουλευτικής στο σχολείο, καθώς και των αρµοδιοτήτων, αλλά και δεξιοτήτων που θα πρέπει ο 

σύµβουλος να κατέχει.  

Μια πιθανή πρόταση θα περιλάµβανε την εκτενέστερη ενηµέρωση των γονέων και την 

καταγραφή των αναγκών αλλά και προτάσεων που ενδεχοµένως καταθέσουν σε ότι αφορά την 

εκπλήρωση των αναγκών των µαθητών. Μια ανάλογη έρευνα στα αρµόδια κέντρα συµβουλευτικής µε τα 

οποία συνεργάζονται οι παιδαγωγοί θα µπορούσε επίσης να αναδείξει τη φύση των προβληµάτων των 

µαθητών και των οικογενειών τους, την ενηµέρωσή τους για το ρόλο και τις υπηρεσίες που ασκούν ως 

κέντρα και το βαθµό και την ποιότητα της συνεργασίας τους αφενός µε τους µαθητές και τους γονείς και 

αφετέρου µε τις παιδαγωγούς και τα σχολεία γενικότερα. 

Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα παρουσίασε τις απόψεις των παιδαγωγών και φοιτητριών της 

προσχολικής εκπαίδευσης αναφορικά µε το ρόλο του συµβούλου και της συµβουλευτικής στο 

νηπιαγωγείο. Φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συµµετεχουσών πιστεύουν στη µέγιστη 

σηµασία της συµβουλευτικής στην εκπαίδευση, αντιλαµβανόµενες τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες 

των µαθητών στο σηµερινό σχολείο. Επιπλέον, αναδεικνύεται η ανάγκη για µια ενεργή και 

εποικοδοµητική συνεργασία, όχι µόνο µε το σύµβουλο, αλλά και µε τις οικογένειες των µαθητών, µε 

στόχο την επικεντρωµένη βοήθεια και συµβολή στην πρόοδο και εξέλιξή τους.  

Αν και είναι πολύ χρήσιµη η ενηµέρωση  των υπό δυνάµει παιδαγωγών για τις δυνατότητες που 

µπορεί να τους προσφέρει ο θεσµός της συµβουλευτικής στο εκπαιδευτικό περιβάλλον θεωρείται εξ ίσου 
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σηµαντική η δραστηριοποίηση των ίδιων των συµβούλων και η φροντίδα ευαισθητοποίησης του κοινού 

για το έργο τους ώστε να γίνει γνωστή η ωφελιµότητα του έργου τους τόσο για τις παιδαγωγούς, όσο και 

για τους µαθητές και τις οικογένειές τους. Με την απαραίτητη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

παιδαγωγών και την καλή συνεργασία τους µε τους γονείς και τους µαθητές, µπορεί να γίνει 

πραγµατικότητα το ανοικτό σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όχι µόνο του 

µαθητή αλλά και της τοπικής κοινωνίας.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο ρόλος του συµβούλου ψυχολόγου, όπως θα τον επιθυµούσαν οι παιδαγωγοί και οι φοιτήτριες φαίνεται 

να µην περιορίζεται στην παραδοσιακή του διάσταση, αυτή της αξιολόγησης των αναγκών του παιδιού 

αλλά να επεκτείνεται και σε άλλες, που εµπλουτίζουν τη δράση του µέσα στο σχολείο, όπως η διεξαγωγή 

σεµιναρίων και συµβουλευτικής υποστήριξης προς γονείς και εκπαιδευτικούς.  

∆ιαπιστώνεται η ανάγκη των εν ενεργεία αλλά και εν δυνάµει παιδαγωγών της προσχολικής αγωγής  να 

υποστηριχθούν από ειδικό, κατάλληλα καταρτισµένο στη συµβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

γονέων και παιδιών. Προκειµένου άλλωστε  οι παιδαγωγοί να προωθήσουν τη µάθηση και την εξέλιξη 

των µαθητών, χρειάζονται και οι ίδιοι στήριξη για την ανάπτυξη της προσωπικής τους ψυχικής υγείας 

(Κοσµίδου-Hardy & Γαλανουδάκη-Ράπτη, 1996). 

 Μέσα σε ένα κλίµα συνεργασίας, όπου η συµβουλευτική θα απευθύνεται παντού, θα µπορούσε να 

διαµορφωθεί  πρόσφορο έδαφος για την κάλυψη των αναγκών τόσο των παιδιών και των γονέων όσο και 

των παιδαγωγών. Η επιθυµία παρουσίας του συµβούλου ψυχολόγου σε εβδοµαδιαία βάση δηλώνει την 

ανάγκη των παιδαγωγών και φοιτητριών για µια σταθερή και αδιάλειπτη υποστήριξη στου εκπαιδευτικό 

τους έργου.  

Οι εκπαιδευτικοί και φοιτήτριες της έρευνας µας, φαίνεται να γνωρίζουν τις υπηρεσίες, που παρέχουν οι 

σύµβουλοι ψυχολόγοι και να τις επιζητούν. 

 Η γνώση αυτών των υπηρεσιών θα συµβάλλει και στην εποικοδοµητική αξιοποίηση τους µελλοντικά 

(Pohlman et al., 1998).  

 

Το γεγονός, ότι προβάλλεται η αξία της συµβουλευτικής αποτελεί σοβαρή ένδειξη ώριµης και 

προοδευτικής µατιάς στα εκπαιδευτικά πράγµατα. 
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Παράρτηµα Α 

 

Ερωτηµατολόγιο για τους φοιτητές. 

 

 

 

 

 

Ο ρόλος του/της Συµβούλου στο σχολικό πλαίσιο 

 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί έχει σχεδιαστεί για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Συµβουλευτικής στην 

Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας µε θέµα «Απόψεις των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τον ρόλο του/της συµβούλου στο σχολικό πλαίσιο».  

Η συµβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου είναι εµπιστευτική και ανώνυµη, καθώς και οι απαντήσεις που θα δώσετε θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για ερευνητικούς σκοπούς. ∆εν απαιτείται να συµπληρώσετε το 

ονοµατεπώνυµό σας. Ο χρόνος συµπλήρωσης είναι λιγότερος από 10 λεπτά. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις 

ερωτήσεις.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συµβολή σας και τον πολύτιµο χρόνο που διαθέσατε. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.Φύλο       Άντρας  �                     Γυναίκα  �  

2.Ηλικία 

Κάτω από22ετών�   22-30ετών  �         31-40 ετών  �       41-50 ετών  �       50 ετών και άνω  �   

3.Επίπεδο σπουδών 

Πτυχίο…………………………………….                  2ο Πτυχίο……………………………………. 

Μεταπτυχιακό……………………………..                  ∆ιδακτορικό………………………………… 

4.∆ιδακτική εµπειρία (έτη) 

0-5  �              6-10   �              11-15  �              16-20  �              21-25  �              >26�   

5.Κατάρτιση/ επιµόρφωση  

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα ή σεµινάριο; 

Ναι  �          Όχι  � 

Αν ναι, τι είδους πρόγραµµα/σεµινάριο;………………………........................................... 

6.Αριθµός µαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο ή βρεφονηπιακό/παιδικό σταθµό που κάνετε την πρακτική 
σας άσκηση ή τα εργαστήρια σας: 

Λιγότεροι από 50  �              50-100  �              100-150  �              150-200  �           200+  � 

7.Γνωρίζετε αν το νηπιαγωγείο ή βρεφονηπιακός/παιδικός σταθµός που κάνετε την πρακτική 
άσκηση/εργαστηριά σας έχει απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο φορέα/υπηρεσία για την παροχή βοήθειας κατά 
την τέλεση του εκπαιδευτικού του έργου;  

Ναι  �          Όχι  � 
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  Εάν ναι, σε ποιον/ ποιους;  

1. ΚΕ∆∆Υ  �                                         3. Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων  � 

2. Σχολικός Σύµβουλος  �                     4. Ψυχολόγος  �  

5. Άλλο …………………………… � 

8.Ανταποκρίθηκε η βοήθεια που έλαβε το νηπιαγωγείο ή βρεφονηπιακός/παιδικός σταθµός στις 
προσδοκίες του;  

ΚΑΘΟΛΟΥ            ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ               ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

       1                           2                       3                        4                                5 

Β. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

1.Πώς θα ορίζατε τη συµβουλευτική; Αναφέρετε σύντοµα.  

………………………………………………………………………………………………………......................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

2.Σε ποιο χώρο ασκείται συµβουλευτική; 

1.στο γραφείο του/της διευθυντή/τριας                       �  4.όπου προτείνει ο/η σύµβουλος  � 

2.σε γραφείο του/της συµβούλου εντός του νηπιαγωγείου  � 5.όπου προτείνει ο εκπαιδευτικός  � 

3.σε γραφείο του/της συµβούλου εκτός νηπιαγωγείου         �   6. αλλού………………………….� 

 

3.Πόσο σηµαντικό ρόλο πιστεύετε ότι διαδραµατίζει η επιλογή του περιβάλλοντος στο οποίο ασκείται η 
συµβουλευτική; 

ΚΑΘΟΛΟΥ             ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ             ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1111                            2                      3                         4                            5 

4.Από ποιον ασκείται η συµβουλευτική; 

 1. από το διευθυντή  �      4. από το σύµβουλο- ψυχολόγο  � 
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 2. από τον εκπαιδευτικό  �      5. από το σχολικό ψυχολόγο  � 

 3. από το σχολικό σύµβουλο  � 6. άλλο………………………� 

5.Πόσο χρήσιµη θεωρείτε την άσκηση συµβουλευτικής στο σχολείο; 

ΚΑΘΟΛΟΥ             ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ             ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1                           2                       3                        4                           5 

 

6.Πιστεύετε πως η συµβουλευτική είναι απαραίτητη για το εκπαιδευτικό έργο; 

ΚΑΘΟΛΟΥ             ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ             ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1                           2                       3                        4                           5 

 

7.Ποια µορφή συµβουλευτικής θεωρείτε πιο χρήσιµη στο σχολικό περιβάλλον; 

Ατοµική  �   Οµαδική  �       Ατοµική και Οµαδική �  

 

Γ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

1. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι αποτελούν αρµοδιότητες του/της συµβούλου στο σχολικό πλαίσιο οι 
παρακάτω δραστηριότητες; 
  ΚΑΘΟΛΟΥ  ΛΙΓΟ  ΜΕΤΡΙΑ  ΠΟΛΥ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 
Προσαρµογή του παιδιού 1 2 3 4 5 
στο σχολικό περιβάλλον 

Μετάδοση γνώσεων και 1 2 3  4 5 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια 

Συνεργασία του συµβούλου  1  2  3 4 5 

µε την οικογένεια του παιδιού  

Ατοµική και κοινωνική εξέλιξη του µαθητή/τρια  1  2  3 4 5 

Επίλυση προσωπικών και  1  2  3 4 5 

κοινωνικών προβληµάτων του µαθητή/τρια 

Προώθηση µάθησης  1  2  3 4 5 

Καλλιέργεια αυτονοµίας  1  2  3 4 5 

Αύξηση αυτοεκτίµησης  1  2  3 4 5 

Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών  1  2  3 4 5 
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Συµβουλευτική εκπαιδευτικών  1  2  3 4 5 

για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες τους 

Άλλο……………………………………..  1  2  3 4 5 

2.Πόσο σηµαντική θεωρείτε καθεµία από τις παρακάτω αρµοδιότητες του/της συµβούλου; 

    ΚΑΘΟΛΟΥ  ΛΙΓΟ  ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Προσαρµογή του παιδιού 1 2 3 4 5 

στο σχολικό περιβάλλον 

Μετάδοση γνώσεων και 1 2 3  4 5 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια 

Συνεργασία του συµβούλου  1  2   4 5 

µε την οικογένεια του παιδιού  

Ατοµική και κοινωνική εξέλιξη του µαθητή/τρια  1  2 3 4 5 

Επίλυση προσωπικών και  1  2  3 4 5 

κοινωνικών προβληµάτων του µαθητή/τρια 

Προώθηση µάθησης  1  2  3 4  

Καλλιέργεια αυτονοµίας  1  2   4 5 

Αύξηση αυτοεκτίµησης  1  2 3 4 5 

Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών  1  2  3 4 5 

Συµβουλευτική εκπαιδευτικών  1  2  3 4 5 

για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες τους 

Άλλο……………………………………..  1  2  3 4 5 

 
 
9.9.9.9.  Σε ποιο βαθµό θεωρείτε πως τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελούν απαραίτητες δεξιότητες 
του/της συµβούλου;      

10.                                                                       ΚΑΘΟΛΟΥ     ΛΙΓΟ    ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Ικανότητα κατανόησης του µαθητή/τρια 1 2 3 4 5 

Ικανότητα ακρόασης 1 2 3  4 5 

Άνευ όρων αποδοχή  1  2  3 4 5 

Πίστη στην αλλαγή  1  2  3 4 5 
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Γνωστική ευελιξία 1  2  3 4 5 

Αυτοεπίγνωση του/της συµβούλου                         1                  2     3          4                       5 

Ευελιξία στη χρήση τεχνικών                                       1                    2                3             4                     5  

Άλλο (.............................................................)           1                   2                  3               4                      5      

                 

∆. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

1.  Σε ποιο βαθµό επιθυµείτε τις παρακάτω µορφές συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού µε το/τη 
σύµβουλο-ψυχολόγο; 

                                               ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ   ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
         
•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5  

  µέσα στο σχολείο 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   εκτός σχολείου 

•τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 1 2 3 4 5  

   εκπαιδευτικών 

•παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

•παρακολούθηση της πορείας και της 1 2 3 4 5 

   συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και 

   από τους δύο 

•παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος 1 2 3 4 5 

   του/της εκπαιδευτικού 

•διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•οµαδική συµβουλευτική µε  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•άλλο………………………………………….. 1 2 3 4 5 
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2.Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι υφίστανται οι παρακάτω µορφές συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού µε 
το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό; 

                                                 ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ   ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 
•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   µέσα στο σχολείο 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   εκτός σχολείου 

•τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικών 

•παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

•παρακολούθηση της πορείας και της 1 2 3 4 5 

   συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας 

   και από τους δύο 

•παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος 1 2 3 4 5 

   του/της εκπαιδευτικού 

•διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•οµαδική συµβουλευτική µε  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•άλλο………………………………………….. 1 2 3 4 5 
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3.Σε ποιο βαθµό θεωρείται ότι είναι σηµαντικό να υφίστανται οι παρακάτω µορφές συνεργασίας του/της 
εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό; 

                                                                               ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ   ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 
•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   µέσα στο σχολείο 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   εκτός σχολείου 

•τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικών 

•παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την 1 2 3 4 5 

    εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

•παρακολούθηση της πορείας και της 1 2 3 4 5 

•συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και από τους δύο 

•παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος 1 2 3 4 5 

   του/της εκπαιδευτικού 

•διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•οµαδική συµβουλευτική µε  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•άλλο………………………………………….. 1 2 3 4 5 

 

4.Ποια θεωρείτε πως θα πρέπει να είναι η συχνότητα των συναντήσεων του/της εκπαιδευτικού µε το/τη 
σύµβουλο;  

µόνο όταν χρειαστεί  �  1 φορά την εβδοµάδα  �  2-3 φορές την εβδοµάδα  �   καθηµερινά  

�    άλλο…………………………. � 

5.Θα επιθυµούσατε το έργο της συµβουλευτικής να ασκείται από σύµβουλο που είναι µέλος του 
προσωπικού του σχολείου ή από κάποιο σύµβουλο εκτός σχολείου; 

µέλος του προσωπικού του σχολείου �         άτοµο εκτός σχολείου � 

                                                                                        Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας! 
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Παράρτηµα  Β 

Ερωτηµατολόγιο παιδαγωγών προσχολικής αγωγής  

 

 

Ο ρόλος του/της Συµβούλου στο σχολικό πλαίσιο 

 

Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί έχει σχεδιαστεί για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 

Συµβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας 

µε θέµα «Απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τον ρόλο του/της συµβούλου στο 

σχολικό πλαίσιο».  

Η συµβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η συµπλήρωση 

του ερωτηµατολογίου είναι εµπιστευτική και ανώνυµη, καθώς και οι απαντήσεις που θα δώσετε θα 

χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για ερευνητικούς σκοπούς. ∆εν απαιτείται να συµπληρώσετε το 

ονοµατεπώνυµό σας. Ο χρόνος συµπλήρωσης είναι λιγότερος από 10 λεπτά. Παρακαλώ απαντήστε σε 

όλες τις ερωτήσεις.  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συµβολή σας και τον πολύτιµο χρόνο που διαθέσατε. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 Α. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.Φύλο  Άντρας  �                     Γυναίκα  �  

2.Ηλικία 

22-30ετών  �                 31-40 ετών  �                 41-50 ετών  �                 50 ετών και άνω  �   

3.Επίπεδο σπουδών 

Πτυχίο…………………………………….                  2ο Πτυχίο……………………………………. 

     Μεταπτυχιακό……………………………..                  ∆ιδακτορικό………………………………… 

4.∆ιδακτική εµπειρία (έτη) 

0-5  �              6-10   �              11-15  �              16-20  �              21-25  �              >26�   

5.Κατάρτιση/ επιµόρφωση  

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα ή σεµινάριο; 

Ναι  �          Όχι  � 

Αν ναι, τι είδους πρόγραµµα/σεµινάριο;………………………........................................... 

6.Αριθµός µαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο ή βρεφονηπιακό/παιδικό σταθµό που εργάζεστε: 

Λιγότεροι από 50  �              50-100  �              100-150  �              150-200  �           200+  � 

7.Έχετε απευθυνθεί ποτέ σε κάποιο φορέα/υπηρεσία για την παροχή βοήθειας κατά την τέλεση 
του εκπαιδευτικού σας έργου;  

Ναι  �          Όχι  � 

            Εάν ναι, σε ποιον/ ποιους;  

1.ΚΕ∆∆Υ  �                                         3. Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων  � 

2.Σχολικός Σύµβουλος  �                     4. Ψυχολόγος  �  
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5. Άλλο …………………………… � 

8.Ανταποκρίθηκε η βοήθεια που λάβατε στις προσδοκίες σας;  

ΚΑΘΟΛΟΥ            ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ               ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  

       1                           2                       3                        4                                5 

Β. ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

1.Πώς θα ορίζατε τη συµβουλευτική; Αναφέρετε σύντοµα.  

……………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................... 

2.Σε ποιο χώρο ασκείται συµβουλευτική; 

1.στο γραφείο του/της διευθυντή/τρια     �  4.όπου προτείνει ο/η σύµβουλος  � 

2.σε γραφείο του/της συµβούλου �  

   εντός του νηπιαγωγείου                                                 5.όπου προτείνει ο εκπαιδευτικός  � 

3.σε γραφείο του/της συµβούλου �  

    εκτός νηπιαγωγείου                                                       6. αλλού………………………….�  

 

 

3.Πόσο σηµαντικό ρόλο πιστεύετε ότι διαδραµατίζει η επιλογή του περιβάλλοντος στο οποίο 
ασκείται η συµβουλευτική; 

ΚΑΘΟΛΟΥ             ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ             ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1111                            2                      3                         4                            5 

4.Από ποιον ασκείται η συµβουλευτική; 

           1. από το διευθυντή  �   4. από το σύµβουλο- ψυχολόγο  � 

 2. από τον εκπαιδευτικό  �                         5. από το σχολικό ψυχολόγο  � 

 3. από το σχολικό σύµβουλο  �     6. άλλο………………………� 
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5.Πόσο χρήσιµη θεωρείτε την άσκηση συµβουλευτικής στο σχολείο; 

ΚΑΘΟΛΟΥ             ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ             ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1                           2                       3                        4                           5 

 

6.Πιστεύετε πως η συµβουλευτική είναι απαραίτητη για το εκπαιδευτικό έργο; 

ΚΑΘΟΛΟΥ             ΛΙΓΟ             ΜΕΤΡΙΑ             ΠΟΛΥ             ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

1                           2                       3                        4                           5 

7.Ποια µορφή συµβουλευτικής θεωρείτε πιο χρήσιµη στο σχολικό περιβάλλον; 

Ατοµική  �   Οµαδική  �       Ατοµική και Οµαδική �  
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Γ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

1.Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι αποτελούν αρµοδιότητες του/της συµβούλου στο σχολικό 
πλαίσιο οι παρακάτω δραστηριότητες; 

  ΚΑΘΟΛΟΥ  ΛΙΓΟ  ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

  Προσαρµογή του παιδιού 1 2 3 4 5 

στο σχολικό περιβάλλον 

  Μετάδοση γνώσεων και 1 2 3  4 5 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια 

Συνεργασία του συµβούλου  1  2  3 4 5 

µε την οικογένεια του παιδιού  

Ατοµική και κοινωνική εξέλιξη του µαθητή/τρια  1  2  3 4 5 

Επίλυση προσωπικών και  1  2  3 4 5 

κοινωνικών προβληµάτων του µαθητή/τρια 

Προώθηση µάθησης  1  2  3 4 5 

Καλλιέργεια αυτονοµίας  1  2  3 4 5 

Αύξηση αυτοεκτίµησης  1  2  3 4 5 

Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών  1  2  3 4 5 

Συµβουλευτική εκπαιδευτικών  1  2  3 4 5 

για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες τους 

Άλλο……………………………………..  1  2  3 4 5 
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2.Πόσο σηµαντική θεωρείτε καθεµία από τις παρακάτω αρµοδιότητες του/της συµβούλου; 

                                                                     ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ  ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Προσαρµογή του παιδιού 1 2 3 4 5 

στο σχολικό περιβάλλον 

Μετάδοση γνώσεων και 1 2 3  4 5 

κοινωνικών δεξιοτήτων στο µαθητή/τρια 

Συνεργασία του συµβούλου  1  2  3 4 5 

µε την οικογένεια του παιδιού  

Ατοµική και κοινωνική εξέλιξη του µαθητή/τρια  1  2  3 4 5 

Επίλυση προσωπικών και  1  2  3 4 5 

κοινωνικών προβληµάτων του µαθητή/τρια 

Προώθηση µάθησης  1  2  3 4 5 

Καλλιέργεια αυτονοµίας  1  2  3 4 5 

Αύξηση αυτοεκτίµησης  1  2  3 4 5 

Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών  1  2  3 4 5 

Συµβουλευτική εκπαιδευτικών  1  2  3 4 5 

για τα προβλήµατα και τις δυσκολίες τους 

Άλλο……………………………………..  1  2  3 4 5 

 
 

3. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε πως τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελούν απαραίτητες δεξιότητες 
του/της συµβούλου;      

                                                                           ΚΑΘΟΛΟΥ  ΛΙΓΟ  ΜΕΤΡΙΑ  ΠΟΛΥ     ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 

Ικανότητα κατανόησης του µαθητή/τρια 1 2 3 4 5 

Ικανότητα ακρόασης 1 2 3  4 5 

Άνευ όρων αποδοχή  1  2  3 4 5 

Πίστη στην αλλαγή  1  2  3 4 5 

Γνωστική ευελιξία 1  2  3 4 5 

Αυτοεπίγνωση του/της συµβούλου                         1                  2     3          4                      5 

Ευελιξία στη χρήση τεχνικών                                     1                  2  3               4                      5  
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Άλλο (.............................................................)           1                  2  3               4                      5                      

 
∆. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

1.  Σε ποιο βαθµό επιθυµείτε τις παρακάτω µορφές συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού µε 
το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο; 

 
                                                              ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ   ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5  

   µέσα στο σχολείο 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   εκτός σχολείου 

•τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 1 2 3 4 5  

   εκπαιδευτικών 

•παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

•παρακολούθηση της πορείας και της 1 2 3 4 5 

   συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και 

   από τους δύο 

•παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος 1 2 3 4 5 

   του/της εκπαιδευτικού 

•διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•οµαδική συµβουλευτική µε  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•άλλο………………………………………….. 1 2 3 4 5 
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2.Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι υφίστανται οι παρακάτω µορφές συνεργασίας του/της 
εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό; 

    
                                                        ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ   ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   µέσα στο σχολείο 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   εκτός σχολείου 

•τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 1 2 3 4 5  

   εκπαιδευτικών 

•παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

•παρακολούθηση της πορείας και της 1 2 3 4 5 

   συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας 

   και από τους δύο 

•παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος 1 2 3 4 5 

   του/της εκπαιδευτικού 

•διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•οµαδική συµβουλευτική µε  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•άλλο………………………………………….. 1 2 3 4 5 
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3.Σε ποιο βαθµό θεωρείται ότι είναι σηµαντικό να υφίστανται οι παρακάτω µορφές συνεργασίας 
του/της εκπαιδευτικού µε το/τη σύµβουλο-ψυχολόγο στο σηµερινό νηπιαγωγείο/παιδικό σταθµό; 

          ΚΑΘΟΛΟΥ   ΛΙΓΟ   ΜΕΤΡΙΑ   ΠΟΛΥ   ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
         

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

  

   µέσα στο σχολείο 

•συναντήσεις συµβούλων- εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

   εκτός σχολείου 

•τηλεφωνική επικοινωνία συµβούλων- 1 2 3 4 5  

   εκπαιδευτικών 

•παραποµπή µαθητών/τριών από τον/την 1 2 3 4 5 

    εκπαιδευτικό στο/στη σύµβουλο 

•παρακολούθηση της πορείας και της 1 2 3 4 5 

   συµπεριφοράς του/της µαθητή/τριας και από τους δύο 

•παρέµβαση του/της συµβούλου κατόπιν αιτήµατος 1 2 3 4 5 

   του/της εκπαιδευτικού 

•διεξαγωγή οµιλιών/ σεµιναρίων προς  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•οµαδική συµβουλευτική µε  1 2 3 4 5 

   εκπαιδευτικούς/ γονείς 

•άλλο………………………………………….. 1 2 3 4 5 

4.Ποια θεωρείτε πως θα πρέπει να είναι η συχνότητα των συναντήσεων του/της εκπαιδευτικού µε 
το/τη σύµβουλο;  

µόνο όταν χρειαστεί  �  1 φορά την εβδοµάδα  �  2-3 φορές την εβδοµάδα  �  

καθηµερινά  �    άλλο…………………………. � 

5.Θα επιθυµούσατε το έργο της συµβουλευτικής να ασκείται από σύµβουλο που είναι µέλος του 
προσωπικού του σχολείου ή από κάποιο σύµβουλο εκτός σχολείου; 

µέλος του προσωπικού του σχολείου �         άτοµο εκτός σχολείου 

                                                                                 Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας! 
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