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1. Εισαγωγή
Ο πρώτος χρόνος του Psych Up σχεδιάστηκε για να διαγνώσει τι βιώνουν οι επαγγελματίες του
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εργάζονται με κοινά που
επηρεάζονται από ψυχολογικές διαταραχές, τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν
συνεργάστηκαν μαζί τους και προτάσεις σχετικά με τα καθήκοντα και τις ικανότητες που θα
πρέπει να έχει ο «Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών». Οι Εταίροι
καθοδήγησαν μια έρευνα πεδίου με εργαζόμενους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, για να δημιουργήσουν το Πνευματικό Προϊόν 1: το Προφίλ του Ρόλου του
Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών.
Στη συνέχεια, οι Εταίροι συνέχισαν τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια ενός ακόμη έτους για να
παράγουν το Δεύτερο Πνευματικό Προϊόν: το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο του Ειδικευμένου
Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών. Ο στόχος αυτής της παραγωγής είναι να
υποστηρίξει την παραγωγή στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και περιεχομένων με
βάση τις δεξιότητες που απαιτούνται από την αναφερόμενη παραγωγή προϊόντος.
Τέλος, οι Εταίροι θα συνεχίσουν δημιουργώντας μία Εργαλειοθήκη Αναφοράς (Πνευματικό
Προϊόν 3), συγκεντρώνοντας χρήσιμες πηγές, εργαλεία και υπάρχουσες πρακτικές στις χώρες των
εταίρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και να
φανούν χρήσιμες αναφορικά με την υποστήριξη των μαθητών που επηρεάζονται από ψυχολογικές
διαταραχές.
Σε αυτό το πνευματικό προϊόν, θα ανακαλύψετε το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο του Ειδικευμένου
Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών, το οποίο παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές
ανάγκες του ρόλου. Αναπτύχθηκε από τους Εταίρους του Ευρωπαϊκού Έργου Psych Up, με βάση το
προφίλ ρόλου που είχαν δημιουργήσει προηγουμένως και μια ανάλυση των υπαρχόντων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης σχετικών με το συγκεκριμένο ρόλο. Το εκπαιδευτικό
πλαίσιο επικυρώθηκε μέσω της δημιουργίας εθνικών ομάδων συζητήσεων οι οποίες
συγκέντρωσαν εξωτερικούς συνεργάτες, με εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην υποστήριξη σπουδαστών που ζουν με ψυχολογικές
διαταραχές (εκπαιδευτές/εκπαιδευτικοί στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, συντονιστές και διευθυντές, επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με ειδικές
ανάγκες και αναπηρίες, τοπικές αρχές,…).
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Προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε κάποιο πρότυπο επαγγέλματος ούτε κάποιο προφίλ εκπαίδευσης
για τον Ειδικευμένο Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών, απλώς και μόνο επειδή
αυτό το προφίλ ρόλου δεν αποτελεί αντικείμενο επίσημης αναγνώρισης σε κέντρα
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε καμία από τις χώρες των Εταίρων. Πιστεύουμε
λοιπόν ότι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πλαισίου θα βοηθήσει μια πιο επίσημη δημιουργία
και ανάπτυξη τέτοιων ρόλων σε κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο περιγράφει λεπτομερώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πρέπει να
ακολουθήσει ένας Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών για να
πραγματοποιήσει τα καθήκοντα του/της.
Μπορεί να είναι χρήσιμο με τρεις βασικούς τρόπους:
-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια γραμμή για τους παρόχους κατάρτισης με σκοπό
την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενοτήτων που προορίζονται για τον Ειδικευμένο
Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών (και άλλους συναφείς ρόλους).
-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Ειδικευμένο Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών
Διαταραχών ως εκπαιδευτικό πλάνο, για να σχεδιάσει και να πάρει την κατάλληλη εκπαίδευση
προκειμένου να αποκτήσει νέες δεξιότητες και γνώσεις χρήσιμες για την καθημερινή τους
εργασία.
-Μπορεί να είναι χρήσιμο για τον εργοδότη του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα
Ψυχολογικών Διαταραχών ως βασικές σημειώσεις προκειμένου να προσλάβει υποψηφίους που
παρουσιάζουν σχετική εμπειρία και εκπαίδευση στο παρελθόν σχετική με τη δουλειά του
Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών.
Η εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους Εταίρους τους επέτρεψε να αναπτύξουν ένα κοινό
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ωστόσο, κάθε χώρα / εταίρος σημείωσε ορισμένες διαφοροποιήσεις με
βάση τις ιδιαιτερότητες της χώρας / του οργανισμού τους. Αυτό οδηγεί τους εταίρους να
αναπτύξουν, εκτός από την κοινή έκδοση, εθνικά προσαρμοσμένες εκδόσεις του εκπαιδευτικού
πλαισίου. Αυτή η έκδοση παρουσιάζει μόνο το κοινό εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά οι
προσαρμοσμένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες επικοινωνώντας με τους συνεργάτες και στον
ιστότοπο του Έργου.
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2. Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο
Το εκπαιδευτικό προφίλ ενός Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών
είναι καινοτόμο για το ελληνικό πλαίσιο, καθώς δεν υπάρχει κανένα υπάρχον εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που να καλύπτει όλα τα εκπαιδευτικά συμπεράσματα και τους εκπαιδευτικούς
στόχους του Psych Up. Όπως αναφέραμε στο έγγραφο «Ανάλυση της Υπάρχουσας Επαγγελματικής
Κατάρτισης» υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται στη συμβουλευτική, στη
καθοδήγηση και στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές με αναπηρία,
αλλά τα εκπαιδευτικά τους συμπεράσματα και οι εκπαιδευτικοί τους στόχοι δεν συνδέονται
πλήρως με το προφίλ του ρόλου του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών
Διαταραχών.
Όσον αφορά τη διά βίου μάθηση, ο νόμος καθιέρωσε τις δομές που αποτελούν το Εθνικό Δίκτυο
Δια Βίου Μάθησης με ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής
κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης των ενηλίκων με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των
προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους. Επίσης, ο νόμος εξασφάλισε ότι οι ευάλωτες
ομάδες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων,
αλλά τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν επικρίθηκαν σοβαρά λόγω της άνισης συμμετοχής των
ατόμων με αναπηρία σε αυτά. Δυστυχώς, σχετικά με το προφίλ του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε
Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών - όπως μπορείτε να βρείτε παρακάτω – η μόνη σύνδεση που
μπορούμε να κάνουμε με υπάρχοντα προφίλ εργασίας είναι μέσω της ταύτισης ορισμένων
καθηκόντων του μόνο με υπάρχοντα προφίλ εργασίας της τυπικής εκπαίδευσης.
Στο ελληνικό εθνικό πλαίσιο, έως και την ηλικία των 22 ετών (η φοίτηση μπορεί να επεκταθεί
πέραν του 18ου έτους, μετά από σύσταση από την κατάλληλη Υπηρεσία δηλαδή το Kέντρο
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών / ΚΕΔΔΥ) άτομα
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να λάβουν εκπαίδευση σε μια ποικιλία σχολείων που
χρησιμοποιούν προσαρμοσμένα προγράμματα μέσω της τυπικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το
νόμο, κάθε Νομός στην Ελλάδα έχει μια ομάδα αξιολόγησης με ανθρώπους που εργάζονται στα
ΚΕΔΔΥ και αποτελείται από καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έναν
ψυχολόγο και έναν ιατρό, καθώς και φυσιοθεραπευτές και εργαζόμενους στα σχολεία. Παρέχουν
και συντονίζουν υπηρεσίες για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο,
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λειτουργώντας ως αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Παιδείας. Η ομάδα αξιολόγησης
αποτελεί τον κύριο φορέα που είναι υπεύθυνος για:
• Παροχή διαγνώσεων και περιγραφή του είδους των ειδικών αναγκών και των ψυχοκοινωνικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής με σκοπό τον προσδιορισμό των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών
• Περιγραφή των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και συστάσεις σχετικά με την τοποθέτηση τους στο κατάλληλο σχολείο το
οποίο είναι κατάλληλο για την ένταξη τους
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και καθοδήγησης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς
• Παροχή διδασκαλίας κατ’οίκον (σε ειδικές περιπτώσεις)
• Παροχή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης
• Προτάσεις για αλλαγή σχολείου ή πρόταση για ψυχοπαιδαγωγική και εκπαιδευτική υποστήριξης,
καθώς και παροχή των απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού που θα
διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία με τον μαθητή
• Πρόταση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει ένα βασικό
πλαίσιο και προτάσεις. Το πλαίσιο του προγράμματος καταρτίζεται μαζί με τους γονείς του
μαθητή ή τους ίδιους τους μαθητές, όταν είναι δυνατόν.
Ενώ η εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία προσφέρεται τόσο στα γενικά όσο και στα ειδικά
σχολεία, η έμφαση δίνεται στην ένταξη τους στα δημόσια σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά με
αναπηρίες να μπορούν να ενσωματωθούν με άλλους μαθητές. Η διδασκαλία υποστήριξης για
αδύναμους μαθητές συνίσταται στη συμμετοχή τους σε ειδικό πρόγραμμα. Τα εξατομικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε όλους τους μαθητές. Όλοι οι
εκπαιδευτικοί και τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και τα μέλη του προσωπικού
ειδικής αγωγής που διδάσκουν ή υποστηρίζουν συγκεκριμένους μαθητές συμμετέχουν σε μια
σειρά παιδαγωγικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με σκοπό:


Τα σύνταξη και καθορισμό του κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου και των αντίστοιχων
δραστηριοτήτων



Την εφαρμογή παρακολούθησης
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Τη διαμορφωτική ή τελική αξιολόγηση των εξατομικευμένων προγραμμάτων.

Η σύνταξη αναφορών απαιτεί να ληφθούν υπόψη: α) οι συστάσεις των ΚΕΔΔΥ, β) οι αξιολογήσεις
και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των μελών των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, γ) τα προσωπικά ενδιαφέροντα και ικανότητες των μαθητών και δ) τις απόψεις
των γονέων που είναι πάντα ενημερωμένοι και εκφράζουν τη γνώμη τους.
Η παραπάνω ανάλυση βασίστηκε στα ακόλουθα:
• Ελληνικός Νόμος 3699/2008, σχετικά με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρίες
ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, 2008

Στις 25 Ιουνίου το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης διοργάνωσε μια ομάδα συζήτησης, η
οποία ήταν μέρος του 2ου Πνευματικού Προϊόντος του Ευρωπαϊκού Έργου Psych Up. Σύμφωνα με
τους συμμετέχοντες της ομάδας συζήτησης, δεν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στην κοινή έκδοση
του εκπαιδευτικού πλαισίου ώστε να προσαρμοστεί στο ελληνικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί
συμφώνησαν να μην αλλάξουν το κοινό εκπαιδευτικό προφίλ και τις ενότητες του. Ωστόσο,
προχωρήσαμε σε σχόλια σχετικά με τα εκπαιδευτικά συμπεράσματα των ενοτήτων και τους
εκπαιδευτικούς στόχους προκειμένου να προσδιορίσουμε την τρέχουσα κατάσταση στα
εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα και τις συγκεκριμένες ανάγκες του Ειδικευμένου
Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών που σχετίζονται με το ελληνικό πλαίσιο.
Πρώτον, το προφίλ εκπαίδευσης ενός Ειδικευμένου Εκπαιδευτή σε Θέματα Ψυχολογικών
Διαταραχών είναι καινοτόμο για το ελληνικό πλαίσιο, καθώς δεν υπάρχει κάποιο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.
Δεύτερον, ένα άτομο που θέλει να εκπαιδευτεί ως Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα
Ψυχολογικών Διαταραχών- εάν επιτύχουμε να καθιερώσουμε τον ρόλο - πρέπει να
παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο να είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
Τρίτον, καθώς ο Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών πρόκειται να
στελεχώσει κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης), πρέπει να καλωσορίσει και να υποστηρίξει μαθητές που είναι άνω των 18 ετών. Ως εκ
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τούτου, κατά τη διαδικασία προσαρμογής των εκπαιδευτικών πλαισίων θα πρέπει να έχει γνώση
μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιστεύουμε ότι ο Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα
Ψυχολογικών Διαταραχών είναι απαραίτητο να είναι εκπαιδευτής ενηλίκων. Στο ελληνικό πλαίσιο,
το άτομο που θέλει να γίνει εκπαιδευτής ενηλίκων και δεν έχει πτυχίο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
πρέπει να πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) μέσω εξετάσεων.
Τέταρτον, η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τα εκπαιδευτικά συμπεράσματα που
σχετίζονται με δεξιότητες συμπεριφοράς καθώς και με τις δεξιότητες τεχνογνωσίας δεν εμπίπτουν
ακόμη στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά συμπεράσματα μπορούν
να επιτευχθούν μόνο μέσω εμπειρίας και δεν είναι επίσημα προσόντα.
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι ειδικοί έκαναν κάποιες παρατηρήσεις στα υπόλοιπα
εκπαιδευτικά συμπεράσματα, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις διαδικασίες τους.
Ο Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών πρέπει να είναι εξοικειωμένος
με τις κύριες αρχές της ψυχοπαθολογίας, να μπορεί να αναγνωρίζει τις κύριες τυπολογίες
ψυχολογικών διαταραχών και να διερευνά τις κύριες συνέπειες της νόσου στις μαθησιακές
ικανότητες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε
Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών είναι απαραίτητο να έχει ήδη ένα πτυχίο στον τομέα της
Ψυχολογίας / Ψυχιατρικής, καθώς αυτός / αυτή θα είναι υπεύθυνος/η για άτομα με ψυχολογικές
διαταραχές. Δεύτερον, θα είναι πλεονέκτημα εάν έχει προηγούμενη εμπειρία στην Ειδική Αγωγή,
καθώς θα πρέπει να προσδιορίσει τις διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους και παιδαγωγικές
προσαρμογές. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρίες και τους κύριους σκοπούς της Δια Βίου Μάθησης στην εκπαίδευση
ατόμων με αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες και ψυχικές ασθένειες στο ελληνικό πλαίσιο. Τέλος,
εάν δεν έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Κοινωνική
Εργασία, το Δίκαιο, τις Δημόσιες Σχέσεις και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, απαιτείται η εκμάθηση
των βασικών αρχών των προαναφερθέντων τομέων καθώς αυτός / αυτή πρόκειται να παραπέμπει
άτομα στις κατάλληλες υπηρεσίες (ψυχολογικές / κοινωνικές / ιατρικές υπηρεσίες), αναλύει και
προσδιορίζει τον κοινωνικό δίκαιο και τους κανονισμούς του, κινητοποιεί για οικονομική στήριξη
και δημιουργεί ένα δίκτυο συνεργατών, ενδιαφερομένων κ.λπ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Οι συμμετέχοντες της ομάδας συζήτησης πιστεύουν ότι ο Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα
Ψυχολογικών Διαταραχών θα πρέπει να έχει γνώση μεθοδολογιών / θεωριών της Ομαδικής
Θεραπείας. Στην Ελλάδα - εκτός από τα μεταπτυχιακά προγράμματα - υπάρχουν επίσης
πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα (η διάρκειά τους είναι από τέσσερα έως πέντε χρόνια)
για ψυχολόγους προκειμένου να γίνουν πιστοποιημένοι θεραπευτές. Επιπλέον, ο Ειδικευμένος
Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών θα πρέπει να διακατέχεται από τις αρχές
δεοντολογίας. Απαιτείται να υπάρχει εμπιστευτικότητα στη σχέση του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή
σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών με τους εκπαιδευομένους με ψυχολογικές διαταραχές και
υπακοή στη νομοθεσία περί απορρήτου και τις δεοντολογικές αρχές. Επομένως, πρέπει να
γνωρίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Ψυχολόγων και τους σχετικούς ελληνικούς
νόμους.
Ο Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών θα πρέπει να συνεργαστεί και
να έρθει σε επαφή με τους εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς, με εξωτερικούς συνεργάτες και τις
τοπικές αρχές. Άρα, θα πρέπει να μάθει στην εκπαίδευσή του σχετικά με τα οφέλη της ομαδικής
εργασίας, τεχνικές επικοινωνίας, βασικές αρχές στις δημόσιες σχέσεις και τις τεχνικές αναφοράς,
σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές και διοικητικές θεωρίες.
Τέλος, ο Ειδικευμένος Εκπαιδευτής σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών θα πρέπει να είναι σε
θέση να μεταδώσει τις γνώσεις του στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στο δίκτυο του, να
καθοδηγήσει τους γονείς και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους σχετικά με το πώς μπορούν να
έχουν την κατάλληλη συμπεριφορά όταν συναναστρέφονται με τους εκπαιδευόμενους με
ψυχολογικές διαταραχές και να οργανώσει εκδηλώσεις σχετικά με την ευαισθητοποίηση σχετικά
με τις αναπηρίες. Επομένως, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές πολιτικής ένταξης.
Η παραπάνω ανάλυση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού πλαισίου του Ειδικευμένου Εκπαιδευτή
σε Θέματα Ψυχολογικών Διαταραχών βασίστηκε στα ακόλουθα:
• Ολοκλήρωση του Ελληνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων, 2015
• Ελληνικός νόμος 4283/2014, Ίδρυση και Οργάνωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και Άλλες Διατάξεις, Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2014

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

• Άρθρο 67 του Ελληνικού Νόμου 4386/2016, Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σχετικά
με την Πιστοποίηση Διδακτικών Προσόντων Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης,
2016
• Άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
(CRPD), 2006
• Άρθρο 1 του Ελληνικού Νόμου 3879/2010, σχετικά με την Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και
λοιπές διατάξεις, 2010
• Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), 2016
• Άρθρο 371 του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα 4619/2019, Παραβίαση Επαγγελματικής Εχεμύθειας,
2019
• Ελληνικός Νόμος 2472/1997, Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, 1997
• Ελληνικός Νόμος 3418/2005, Ερμηνεία του Ελληνικού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, 2005
• Κατευθυντήριες Γραμμές Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (EAP), 1995
• Μετα-Κώδικας Ηθικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Ψυχολόγων
(EFPA), 2005

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

3. Το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο
Υπενθύμιση: 3 βασικές δράσεις που καθορίζονται στο προφίλ του ρόλου του ειδικευμένου
εκπαιδευτή σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών
1. Να αναπτύξει δίκτυο συνεργατών στην περιοχή του
2. Να υποδέχεται και να υποστηρίζει άτομα που πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές
καθ’όλη τα διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας.

3. Να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το εκπαιδευτικό προσωπικό

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο αποτελείται από 2 Συμπεράσματα Εκπαιδευτικών Ενοτήτων:

Εκπαιδευτικό Συμπέρασμα Ενότητας 1| Να υποδέχεται και να υποστηρίζει άτομα που
πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές καθ’όλη τα διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας. ()
Βασική δράση 2 + Βασική δράση 3

Εκπαιδευτικό Συμπέρασμα Ενότητας 2 | Να αναπτύξει δίκτυο συνεργατών στην περιοχή
του και να παραπέμψει τα άτομα που πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές στο δίκτυο
συνεργατών.
Βασική δράση 1 + Αρμοδιότητα 2.2 από Βασική δράση 2

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Να υποδέχεται και να υποστηρίζει άτομα που πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές
καθ’όλη τα διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας
1 | Συμπεράσματα Εκπαιδευτικής Ενότητας
Στο τέλος της ενότητας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:





Υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής του πορείας
Υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο να ανιχνεύει τρόπους αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών
του προκλήσεων
Διασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση των ψυχολογικών διαταραχών
Να αναπτύσει την πολιτική ένταξης στο εκπαιδευτικό προσωπικό

2 | Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Διαδικασία 1: Προσέγγιση των ψυχολογικών διαταραχών
Στο τέλος της διαδικασίας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:




Ανακαλύπτει τις κύριες τυπολογίες ψυχολογικών διαταραχών και να εξερευνά τις βασικές
συνέπειες της νόσου στις μαθησιακές ικανότητες.
Να διαχωρίζει αυτό που θεωρείται ψυχολογική διαταραχή από άλλες ειδικές ανάγκες
Αναλύει και να αναγνωρίζει αποτελεσματικές μεθόδους υποστήριξης

Πρόγραμμα:
 Κατανόηση βασικών αρχών της ψυχικής υγείας (ψυχολογίας, ψυχιατρικής και θεραπείας)
 Γνώση του νομικού πλαισίου των επίσημων φορέων και των αρμόδιων αρχών
 Το νομικό πλαίσιο του τομέα (ρυθμιστικά προαπαιτούμενα σχετικά με την υποστήριξη του
μαθητή)
 Ο ευρωπαϊκός και εθνικός κανονισμός σχετικά με τις πολιτικές ένταξης
 Αρχές της κοινωνικής εργασίας
 Ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά
 Καταγραφή όλων των μεθοδολογιών (τεχνικών)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Διαδικασία 2: Υποδοχή ατόμων με ψυχολογικές διαταραχές
Στο τέλος της διαδικασίας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:






Κατανοεί τις διαφορετικές καταστάσεις υποδοχής των εκπαιδευομένων
Αναλύει τη λειτουργικότητα και το προφίλ των εκπαιδευομένων
Υιοθετεί μια επαγγελματική στάση σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των
εκπαιδευομένων
Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες επικοινωνίας με τους
εκπαιδευόμενους
Έχει εποικοδομητική στάση στη σχέση με το κοινό

Πρόγραμμα:
 Προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της υποδοχής των δικαιούχων
 Περιγραφή των προϋποθέσεων, των βημάτων της υποδοχής και της φροντίδας των
δικαιούχων
 Γνώση πραγματικών καταστάσεων των δικαιούχων: ανασφάλεια / ευπάθεια, φτώχεια /
περιθωριοποίηση
 Προσδιορισμός και ταξινόμηση των διακριτών χαρακτηριστικών και ζητημάτων των
δικαιούχων
 Εκδηλώσεις και αντίκτυπος των διαταραχών, η διαφορά τους από αυτές που προκαλούνται
από τις άλλες ευπάθειες των μαθητών (φτώχεια, ανεργία,…) και τους δεσμούς που
μπορούν να συνυπάρχουν μεταξύ τους
 Ανάπτυξη και χρήση εργαλείων τοποθέτησης για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των
εκπαιδευομένων με σκοπό την εξατομίκευση της εκπαίδευσης σε σχέση με τους
μαθησιακούς στόχους.
 Επαγγελματική στάση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 Προσδιορισμός των παραγόντων για αποτελεσματική επικοινωνία και τρόπος να
εφαρμοστούν σε καταστάσεις υποδοχής.
 Έννοιες σχετικά με το απόρρητο και τη νομοθεσία περί απορρήτου

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Διαδικασία 3: Κατανόηση και αντιμετώπιση αποσταθεροποιητικών καταστάσεων
Στο τέλος της διαδικασίας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:







Κατανοεί τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αποσταθεροποιητικές καταστάσεις
Προβλέπει και να εντοπίζει δυνητικά αποσταθεροποιητικές καταστάσεις
Μειώνει την επιθετικότητα / απομόνωση του ατόμου που πάσχει από ψυχικές διαταραχές
Αναπτύσει τη διαχείριση και πρόληψη συγκρούσεων
Αποκτά, χρησιμοποιεί και μοιράζεται εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία
Έχει εποικοδομητική στάση στη σχέση με το κοινό

Πρόγραμμα:
 Εντοπισμός των διάφορων αποσταθεροποιητικών καταστάσεων που μπορούν να
προκύψουν από τους δικαιούχους
 Αναγνώριση και ερμηνεία στάσεων που οδηγούν σε αποσταθεροποιητικές καταστάσεις
 Εργαλεία πρόληψης και διαχείρισης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
(συγκρούσεις, υποστροφές, φήμες, εντάσεις,…)
 Τεχνικές και εργαλεία ρύθμισης, αποσυμπίεσης και μείωσης κλίμακας έντασης για την
αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων
 Διαχείριση Ομάδας

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Διαδικασία 4: Η διαδικασία προσαρμογής των εκπαιδευτικών πλαισίων
Στο τέλος της διαδικασίας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:





Προσδιορίζει τις διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές
Προσδιορίζει και / ή αναπτύσσει εργαλεία για την επίλυση δυνητικά γνωστικών
προβλημάτων (σχεδιασμός, απομνημόνευση, συγκέντρωση, αντίληψη χώρου / χρόνου,
ενεργοποίηση της γνώσης, κρίση και λογική σκέψη κ.λπ.) και / ή διαπροσωπικές δεξιότητες
(δυσκολίες στην κατανόηση των κοινωνικών νορμών, εύρεση της «κατάλληλης
απόστασης», κ.λπ.)
Προσδιορίζει και / ή αναπτύσσει εργαλεία και τεχνικές για την επίλυση πιθανής έλλειψης
διαπροσωπικών δεξιοτήτων (δυσκολίες στην κατανόηση των κοινωνικών κωδικών, στην
εύρεση της «κατάλληλης απόστασης» κ.λπ.

Πρόγραμμα:
 Έννοιες ψυχικής υγείας: επίδραση τψν ψυχολογικών διαταραχών και αναπηριών στη
μαθησιακή διαδικασία και τις ικανότητες
 Γνώση στις τεχνικές και μεθόδους παιδαγωγικής (μάθηση, αυτο-μάθηση, αποκατάσταση,
ενεργητική παιδαγωγική,…), προκειμένου να επιλέξει τις πιο κατάλληλες ανάλογα με τα
προφίλ των εκπαιδευομένων
 Γνώση μεθοδολογιών σχετικών με την εκπαίδευση ενηλίκων
 Καινοτόμες υποστηρικτικές διαδικασίες μάθησης και επικοινωνίας, μέθοδοι και εργαλεία
για κινητοποίηση στα εκπαιδευτικά μαθήματα
 Εφαρμογή προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς για τη διευκόλυνση και ενίσχυση της
μαθησιακής διαδικασίας.
 Προσδιορισμός και ανάλυση των συνεπειών της ψυχολογικής διαταραχής στο
μαθησιακό/εκπαιδευτικό περιβάλλον προκειμένου να:
o Δομηθεί η σχέση του εκπαιδευόμενου με τους άλλους (μαθητές, συμβούλους,
εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς της εταιρείας)
o Αναπτυχθεί και διαχειρισθεί η επικοινωνία με τον εκπαιδευόμενο
o Αναπτυχθεί και καθοδηγηθεί η έκφραση του/της εκπαιδευόμενο/νης σε σχέση με
την κατάστασή του/της

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Να αναπτύξει δίκτυο συνεργατών στην περιοχή του και να οδηγήσει τα άτομα που πάσχουν
από ψυχολογικές διαταραχές στο δίκτυο συνεργατών
1 | Συμπεράσματα Εκπαιδευτικής Ενότητας
Στο τέλος της ενότητας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:




Αναπτύσσει συνεργασίες με τους ενδιαφερομένους της περιοχής του
Οικοδομεί μία πολιτική ένταξης μεταξύ των συνεργατών
Αναφέρει ή Παραπέμπει σε κατάλληλες υπηρεσίες (ψυχολογικές / κοινωνικές / ιατρικές
υπηρεσίες)

2 | Εκπαιδευτικοί Στόχοι
Διασικασία 1: Ανάπτυξη Σχέσεων
Στο τέλος της διαδικασίας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:




Εξηγεί τη σημασία της δικτύωσης και των μηχανισμών της
Εξηγεί διαφορετικές στρατηγικές για επαγγελματική επικοινωνία
Κατανοεί πώς δεξιότητες όπως η ακρόαση, η ενσυναίσθηση και η συναισθηματική
νοημοσύνη σχετίζονται με την οικοδόμηση σχέσεων

Πρόγραμμα:






Αναγνώριση και αναζήτηση σχετικών συνεργατών
Στοιχεία επιτυχούς δικτύωσης
Τις ποιότητες ενός επαρκούς συντονιστή δικτύου
Οικοδόμηση και διατήρηση σταθερών σχέσεων
Καθοδήγηση και δημιουργία δικτύου συνεργατών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Διαδικασία 2 : Παραπομπή στο δίκτυο συνεργατών:
Στο τέλος της διαδικασίας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:



Να κινητοποιεί την κατάλληλη υποστήριξη και βοήθεια
Να προσδιορίζει τα εργαλεία, τους μηχανισμούς και τους συνεργάτες που είναι
απαραίτητα για την υποδοχή, την ένταξη και τη παραμονή στην απασχόληση ή / και στην
εκπαίδευση

Πρόγραμμα:
 Ανάλυση του ψυχοκοινωνικού και ιατρικού τοπίου της περιοχής και της αντίστοιχης
εμπειρογνωμοσύνης των τοπικών οργανισμών
 Τεχνικές συνέντευξης και αναφοράς για τον προσδιορισμό και την ανάλυση των αναγκών
και των αιτημάτων των μαθητών
 Κοινωνικοί νόμοι και κανονισμοί (παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ασφάλιση υγείας,
δημόσιες υπηρεσίες υποστήριξης,…)

Διαδικασία 3: Πολιτική Ένταξης
Στο τέλος της διαδικασίας ο ειδικευμένος εκπαιδευτής σε θέματα ψυχολογικών διαταραχών θα
μπορεί να:



Κατασκευάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει μια πολιτική ενσωμάτωσης μεταξύ του κέντρου
εκπαίδευσης και του προσωπικού του, και να το επικοινωνεί
Προώθηση της ένταξης στην κοινωνία

Πρόγραμμα:







Νομικά και ρυθμιστικά προαπαιτούμενα σχετικά με ψυχολογικές διαταραχές
Ευρωπαϊκός και εθνικός κανονισμός σχετικά με τις πολιτικές ένταξης και διαφορετικότητας
Ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά
Διαχείριση ομάδων, διαπροσωπική διαχείριση δεξιοτήτων και βελτίωση
Τεχνικές επικοινωνίας
Γνώση στις δημόσιες σχέσεις

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Το Ευρωπαϊκό Έργο Psych Up στοχεύει στη βελτίωση της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για μαθητές που πάσχουν από
ψυχολογικές διαταραχές
Project n° 2018-1-FR01-KA202-047959

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

