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Στις αρχές του έτους το Υπουργείο Παιδείας προσέλαβε μεταξύ άλλων ειδικοτήτων
και ψυχολόγους, μέσω του Προγράμματος «Προώθησης της Απασχόλησης Κοινωφελούς
εργασίας». Οι ψυχολόγοι αυτοί κατανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Η διάρκεια της πρόσληψης ήταν
πεντάμηνη ή εξάμηνη και αφορούσε κυρίως ανέργους ψυχολόγους εγγεγραμμένους στον
ΟΑΕΔ.
Παρά τη μικρή διάρκεια της σύμβασης ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων χαιρέτησε
την ενέργεια αυτή του Υπουργείου Παιδείας, διότι πάγιο αίτημα της κοινότητας των
ψυχολόγων είναι η δημιουργία μονίμων θέσεων ψυχολόγων στη δημόσια εκπαίδευση,
όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών. Ο λόγος είναι ότι έχει
αποδειχθεί αδιάσειστα η σπουδαιότητα της συνεισφοράς των ψυχολόγων στο
εκπαιδευτικό έργο.
Ωστόσο, επειδή οι συνάδελφοι ήταν κυρίως νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα και οι
περισσότεροι εξ αυτών δεν είχαν ανάλογη εμπειρία σε σχολικό πλαίσιο και επειδή η
επιστημονική τους καθοδήγηση περιορίστηκε σε Υπουργική απόφαση που περιγράφει μεν
τα καθήκοντά τους εκτενώς αλλά χωρίς άμεση επιπλέον υποστήριξη, πολλοί εξ αυτών
απευθύνθηκαν στον ΣΕΨ ζητώντας εποπτεία.
Έτσι, ο ΣΕΨ ανταποκρινόμενος αμέσως στο αίτημα αυτό των συναδέλφων
δημιούργησε πάραυτα τις απαραίτητες δομές για να προσφέρει εποπτεία στους νέους
συναδέλφους, προκειμένου να καταστεί επιτυχής η παρουσία των ψυχολόγων στο δημόσιο
σχολικό περιβάλλον τόσο επ’ ωφελεία των μαθητών, δασκάλων/καθηγητών και γονέων,
όσο και των ιδίων των ψυχολόγων, στα νέα απαιτητικά τους καθήκοντα.
Συγκεκριμένα, από 29 Ιανουαρίου 2014, διοργάνωσε, δωρεάν, μηνιαίες εποπτείες,
οι οποίες περιελάμβαναν παρουσιάσεις των εποπτευομένων σε μικρές και μεγάλες ομάδες
ακολουθούμενες από σχολιασμό των συμμετεχόντων (εποπτεία ομοτίμων), καθώς και
διαλέξεις θεωρίας. Επόπτες των ομάδων αυτών ήταν εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, μέλη του
ΣΕΨ, με μακροχρόνια επαγγελματική εργασία στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων - Σ.Ε.Ψ. είναι ο επίσημος
Επιστημονικός - Επαγγελματικός Φορέας των Ψυχολόγων στη χώρα μας (ν.991/79,
2646/98, 2005/36/EΚ), υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Ν.991/79 , άρθρο 8) και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής

Ομοσπονδίας Συλλόγων Ψυχολόγων - EFPA που εκπροσωπεί περισσότερους από 350.000
Ψυχολόγους στην Ευρώπη.
Ολοκληρώνοντας το εποπτικό αυτό έργο ο ΣΕΨ διοργανώνει τελετή απονομής των
Βεβαιώσεων Παρακολούθησης Εποπτευόμενης Επαγγελματικής Εργασίας,
τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 , στις 7.00 μ.μ., το απόγευμα ,
στην αίθουσα Σοφίας Βερβελίδου στα γραφεία του ΣΕΨ
(Αμαλίας 42, Στύλοι Ολυμπίου Διός, Μετρό Ακρόπολις)
Μετά την τελετή θα επακολουθήσει συνέντευξη τύπου και ανοικτή συζήτηση με
τους συμμετέχοντες, για την σημασία του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στο σχολικό
πλαίσιο.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, καθώς
και Καθηγητές Πανεπιστημίων υπεύθυνοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σχολικής και
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
Η παρουσία σας είναι σημαντική για την κατανόηση και την προώθηση του έργου
του Ψυχολόγου στα σχολεία.
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