H Συμβουλευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της Συμπεριληπτικής
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Η συµπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί µια σύγχρονη εκπαιδευτική τακτική,
που κερδίζει έδαφος σε πολλές χώρες διεθνώς και στη χώρα μας, καθώς συνδέεται µε
τη συµµετοχή και τη μάθηση όλων ανεξαιρέτως των ατόµων, µέσα από την
αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ισότητα, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τον εκδημοκρατισμό στο σύγχρονο σχολείο.
Η συμβουλευτική ως μια διαδικασία επικοινωνίας που αποσκοπεί στη παροχή
βοήθειας για την επίλυση

προβλημάτων, αλλά και την προσαρμογή του στο

περιβάλλον και την αντιμετώπιση διάφορων συγκρούσεων (Κοσμίδου-Hardy &
Γαλανουδάκη-Ράπτη,1996 ) έχει πολλά να προσφέρει στο χώρο της εκπαίδευσης.
Είναι ξεκάθαρο ότι η συμμετοχή όλων των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
και η επιδίωξη της ισότητας δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή σαν απλή παροχή
πρόσβασης στο σχολικό περιβάλλον
Το πέρασμα του χρόνου, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και οι ευρύτερες
κοινωνικές αλλαγές έφεραν στο προσκήνιο την αλλαγή των προτεραιοτήτων του
σχολείου που επηρέασε το ρόλο της παροχής της συμβουλευτικής στα σχολεία, με
αποτέλεσμα η συμβουλευτική να θεωρηθεί αρμοδιότητα ειδικών επαγγελματιών και
υπηρεσιών εκτός σχολείου, εισάγοντας σταδιακά το θεσμό του ψυχολόγου ως
υπευθύνου και ειδικού για την άσκηση συμβουλευτικής στα σχολεία.
Ο κλάδος της Συμβουλευτικής έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στην εποχή μας. Η
ανάγκη για εκπαιδευτική, ή ατομική Συμβουλευτική παρέμβαση έχει γίνει πλέον
συνείδηση γενικότερα στους μαθητές και τους γονείς τους . Η Συμβουλευτική μπορεί
να οριστεί ως η διαδικασία στήριξης των ατόμων να βοηθήσουν τους εαυτούς τους να
σκέπτονται και να αντιμετωπίζουν πιο θετικά τις προσωπικές τους δυσκολίες και
προβλήματα (Μπρούζος & Ράπτη, 2001).
Σε ότι αφορά το σχολικό πλαίσιο και την εκπαίδευση γενικότερα η Σχολική
Συμβουλευτική, είναι ο κλάδος μέσω του οποίου εφαρμόζεται η συμβουλευτική στο
σχολείο, κατά κανόνα από τον εξειδικευμένο στην εφαρμογή της στην εκπαίδευση
σύμβουλο, ή τον εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, ανάλογα με το σύστημα. Βασικός
σκοπός της θεωρείται η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων που θα
βοηθήσουν τα άτομα/συμβουλευόμενους, να φτάσουν σε ένα επίπεδο αυτονομίας, να

σκέφτονται πιο θετικά και για τους ίδιους και τις ικανότητές τους, αλλά και για τις
αντίξοες συνθήκες των προβλημάτων που καλούνται ν' αντιμετωπίσουν (ΜαλικιώσηΛοΐζου,2001).
Εφαρμογές της Σχολικής Συμβουλευτικής
Το περιεχόμενο της Συμβουλευτικής στην εκπαίδευση ασκείται από τον σχολικό
ψυχολόγο και αφορά την παρακολούθηση παιδιών στο σχολικό και οικογενειακό
πλαίσιο, στην
απασχολούν,

ψυχολογική στήριξη τους, στην διερεύνηση θεμάτων που τα
καθώς και

στη σχεδίαση παρεμβάσεων και αξιολόγησης τους

Συνίσταται δε στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης,
σεβασμού και διευκόλυνσης με απώτερο στόχο την προαγωγή της μάθησης.
Στις περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία, η συμβουλευτική επικεντρώνεται στο ίδιο
το άτομο και την οικογένεια του, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του σχολείου και
της οικογένειας. Επίσης στοχεύει στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση ατόμων και
ομάδων σε θέματα μάθησης και προσαρμογής, τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές
ανάγκες και την εκπόνηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αγωγής.
Κάθε συμβουλευτική παρέμβαση για τη στήριξη των γονέων του παιδιού με
ψυχοκοινωνικές, γνωστικές ή άλλες δυσκολίες πρέπει να στοχεύει στον εντοπισμό
των αναγκών της οικογένειας, ώστε να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τις
δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζει το παιδί τους, με απώτερο στόχο
την ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών.
Η εκπαίδευση είναι ξεκάθαρο ότι οφείλει να έχει πλέον ένα πολυδιάστατο
χαρακτήρα, να είναι στενά συνδεδεμένη με τη συμβουλευτική, καθώς αποτελεί την
κατεξοχήν διαδικασία επίλυσης προβλημάτων των μαθητών των εκπαιδευτικών και
γενικότερα όλων όσων εμπλέκονται στην σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών.
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