
Ψυχολογική  Υποστήριξη  και                 Συμβουλευτική  
 

 

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 
 
   Στη σχολική μας μονάδα  λειτουργεί   ο θεσμός του    σχολικού ψυχολόγου  καθώς και ο θεσμός 
της κοινωνικής λειτουργού ,  στο πλαίσιο της Πράξης:  «Υποστήριξη  Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»   

Τα καθήκοντά της ως σχολικής  ψυχολόγου  αφορούν : 

α) στην αξιολόγηση, τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ψυχολογικής  εκτίμησης της 

προσωπικότητας και των ιδιαίτερων  αναγκών  μαθητών/τριώ ν      καθώ ς   και      την   παροχή   

ψυχολο γικής   υπο στήριξης   και συμβουλευτικής 

Επισημαίνουμε ό τι για τους μαθητές/τριες  επειδ ή  είναι ανήλικοι θα είναι απαραίτητη η έντυπη 

συγκατάθεση και των δύο γονέων  . 

β) στη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των γονέων σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις 
γονέων – παιδιού, στην αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι και σε θέματα οικογένειας.  

Τα καθήκοντα της κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ  σε συνεργασία με την Ψυχολόγο αφορούν:  

 
α) στην προώθηση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων μαθητών , εκπαιδευτικών και ομάδων της 

σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται την 

υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς. 

 β ) στην ευαισθητοποίηση  της σχολικής κοινότητας για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας 

μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών 

πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών 

υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η Ψυχολόγος Μαρίλια Μερσινιάδη, κάτοχος  πτυχίου  Ψυχολογίας Παντείου  και μεταπτυχιακού στην Ειδική 

Αγωγή και Ένταξη από το  USL ( University College London). 

Η Κοινωνική Λειτουργός Βησσαράκου Ευαγγελία, απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης.  Είναι απόφοιτη του  Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με εξειδίκευση 

στην Κοινωνική Εργασία και παρακολουθεί το Δια-Ιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" 

με θέμα «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή - Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» Επιπρόσθετα, 

είναι φοιτήτρια στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος «Αγωγής & Φροντίδας στην 

Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΤΑΦΠΠΗ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Συμπληρωματικά, έχει 
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ολοκληρώσει τους ετήσιους κύκλους του ΠΕΣΥΠ (Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός) και ΕΠΠΑΙΚ (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας) της ΑΣΠΑΙΤΕ και 

«Διαπολιτισμική εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Τέλος, έχει εισηγήσεις σε συνέδρια με 

αντικείμενο παιδαγωγικά θέματα καθώς και άρθρα στο περιοδικό «Θέματα Ειδικής Αγωγής» με ΙSSN 

1108-5509. 

Η ψυχολόγος Μαρίλια Μερσινιάδη θα βρίσκεται στο σχολείο  μας κάθε Τ ρ ί τ η . Eπίσης το σχολείο 

μας την ίδια μέρα θα υποστηρίζεται και από  την Κοινωνική Λειτουργό Βησσαράκου Ευαγγελία. Όσοι 

γονείς ή κηδεμόνες επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού μπορούν να επικοινωνήσουν με το σχολείο στο 

(210 5735328). 

 

 

 
 


