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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.

Ένα έργο 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.

Το προφίλ του Psych Up Referent στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (2015), τα προσόντα ενός ατόμου που μπορούν να
αναγνωριστούν είναι αυτά που περιλαμβάνονται στα οκτώ επίπεδα. Τα προσόντα πρέπει να έχουν
αποκτηθεί με την ολοκλήρωση είτε της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είτε της πιστοποιημένης
εκπαίδευσης ενηλίκων, είτε της πιστοποιημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είτε
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Κοινό Λειτουργικό Προφίλ, το οποίο δημιουργήθηκε
μέσω του έργου Psych UP, τα προσόντα που απαιτούνται από τον Αναφερόμενο σε Ψυχολογικές
Διαταραχές εμπίπτουν στα επίπεδα 5, 6 και 7 του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων. Ως κατώτατο όριο,
ο Αναστολέας Psych Up θα πρέπει απαραίτητα να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχει
παρακολουθήσει εκπαίδευση/επαγγελματική κατάρτιση/εξειδίκευση και να είναι πιστοποιημένος
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Π.Ε.Π.).
Οι αναφερόμενες ικανότητες και δεξιότητες ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό πλαίσιο.
Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το σύστημα ταξινόμησης των προσόντων που αποκτώνται
μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης θα αναπτυχθεί σε μεταγενέστερο στάδιο
στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων. Ως εκ τούτου, τα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με
δεξιότητες συμπεριφοράς (π.χ. οργανωτικές, καινοτόμες, διακριτικές, δημιουργικές, αμερόληπτες,
υπομονετικές, με αυτοπεποίθηση, με ενσυναίσθηση κ.λπ.) καθώς και δεξιότητες τεχνογνωσίας (π.χ.
Οργάνωση ομιλιών και ομάδων ανταλλαγής απόψεων με εκπαιδευόμενους, οργάνωση ομιλιών,
κινητοποίηση σχετικών εξωτερικών πόρων και συνεργατών, οργάνωση συναντήσεων και ομάδων
ανταλλαγής απόψεων για την ψυχική υγεία για τους εκπαιδευτές κ.λπ.) δεν εμπίπτουν ακόμη στο
Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Επιπλέον, οι γνώσεις που περιλαμβάνονται στο Κοινό Λειτουργικό Προφίλ είναι αρκετά
εξειδικευμένες και απαιτούν εξειδίκευση μέσω της ολοκλήρωσης συγκεκριμένων σχολών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π.χ. πτυχίο Νομικής προκειμένου να έχει κανείς γνώσεις σχετικά με τον
ευρωπαϊκό και εθνικό κανονισμό για τις πολιτικές ένταξης (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 24
της ΕΕ, ICF) ή σχετικά με το νομικό πλαίσιο του τομέα (κανονιστικές απαιτήσεις όσον αφορά την
υποστήριξη των μαθητών), ή γνώσεις του κοινωνικού δικαίου και των κανονισμών (κοινωνικές
παροχές, πολιτικές ασφάλισης υγείας), ένα πτυχίο Ψυχολογίας προκειμένου να έχετε γνώσεις σε
θέματα ψυχολογίας και ψυχικής υγείας ή γνώσεις σχετικά με θεραπευτικές μεθόδους, ένα πτυχίο
Κοινωνικής Εργασίας προκειμένου να έχετε γνώσεις σχετικά με τις στάσεις της Κοινωνικής Εργασίας.
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Εκτός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι γνώσεις που περιέχονται στο προφίλ λειτουργίας
απαιτούν προσόντα με πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων &
Επαγγελματικού

Προσανατολισμού

(ΕΟΠΠΕΠ)

π.χ.

γνώσεις

σε

θέματα

συμβουλευτικής

σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, γνώσεις σε θέματα παιδαγωγικής και
εκπαίδευσης, γνώσεις σε θέματα παιδαγωγικής και μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων.
Για περισσότερες πληροφορίες, η παραπάνω ανάλυση και προσαρμογή του Λειτουργικού Προφίλ της
Ψυχολογικής Διαταραχής βασίστηκε στα ακόλουθα θεσμικά πλαίσια:











Επικαιροποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (ΕΠΠ), λαμβάνοντας υπόψη τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων
ετών στον τομέα της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως
αποτυπώνεται στην Εθνική Στρατηγική Κατάταξη Κατάρτισης και Μαθητείας (Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Απρίλιος 2016) και στο Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων της χώρας μας.
Συμπλήρωση του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
(ΕΠΠ) (Δεκέμβριος 2015)
Νόμος 4115/2013 Οργάνωση και Λειτουργία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Νόμος 3879/2010 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις. Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (28 Απριλίου 2008) σχετικά με
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για τη δια βίου μάθηση. Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008 / C 111/01)
Νόμος αριθ. 4186 - Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Νόμος αριθ. 4283 - Σύσταση και οργάνωση του Εθνικού Συμβουλίου Πολιτικής για την Παιδεία
και άλλες διατάξεις. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1.
ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
 Να δραστηριοποιείται στις
συνεργατικές ενέργειες του
οργανισμού του.

1.1. Ανάπτυξη

συνεργασιών με τους
ενδιαφερομένους της
επικράτειας του

 Να προσδιορίζει τους
σχετιζόμενους συνεργάτες
σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά τους
(συμπεριλαμβανομένων των
γονέων ή των εκπαιδευτικών
συνεργατών, όταν χρειάζεται)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Οργανωτικός
 Να έχει αυτοπεποίθηση
 Να συμμορφώνεται με
τους κανονισμούς
 Καινοτόμος
 Ανοιχτόμυαλος
 Να έχει δεξιότητες
διαπροσωπικών επαφών

ΓΝΩΣΕΙΣ
 Να γνωρίζει τα
χαρακτηριστικά των
συνεργατών της επικράτειας
του: τύπος ιδρύματος,
σκοποί, λειτουργικά θέματα,
ρόλοι,…
 Να αντιλαμβάνεται τις
έννοιες της οργανωτικής
ανάλυσης: φορείς, ζητήματα,
στόχοι, πόροι, εμπόδια,…

 Να προσεγγίζει δυνητικούς
συνεργάτες
 Να διαπραγματεύεται τους
όρους της συνεργασίας
 Να διατηρεί και να ανανεώνει
το δίκτυο των σχετιζόμενων
συνεργατών
 Να κινητοποιεί το δίκτυο των
συνεργατών ώστε να
αξιοποιεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις ανάγκες των
εκπαιδευομένων και των
εκπαιδευτών
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2.
ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ
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ΠΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
 Να διεξάγει ατομικές
συνεντεύξεις

2.1. Υποστήριξη των

εκπαιδευομένων σε
κάθε στάδιο της
διαδικασίας
κατάρτισης τους
(Εισαγωγή - Κατά τη
διάρκεια Αποχώρηση)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Ενεργός ακροατής

 Να αναπτύσσει και να
χρησιμοποιεί κατάλληλα
εργαλεία για την αξιολόγηση
των ικανοτήτων του
εκπαιδευομένου

 Να σέβεται τους ηθικούς
και δεοντολογικούς
κανόνες

 Να καθορίζει, μαζί με τον
εκπαιδευόμενο, τα σχετικά
στοιχεία με σκοπό τη συχνή
αξιολόγηση και την
εξατομικευμένη
παρακολούθηση

 Να έχει ενσυναίσθηση

 Να προσδιορίζει, μαζί με τον
εκπαιδευόμενο, τις πηγές και τα
σημεία προσοχής που
σχετίζονται με την απόκτηση
ικανοτήτων
 Να προσαρμόζει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
εκπαιδευόμενου ανάλογα με τη
διαταραχή του
 Να παρέχει συμβουλευτική
καριέρας

 Να κινητοποιεί σχετιζόμενους
εξωτερικούς πόρους και
εταίρους

 Διακριτικός
 Να έχει δεξιότητες
διαπροσωπικών επαφών
 Να σέβεται την αυτονομία
του εκπαιδευομένου

 Να δημιουργεί αξιόπιστες
σχέσεις

ΓΝΩΣΕΙΣ
 Να γνωρίζει τον ευρωπαϊκό και
εθνικό κανονισμό σχετικά με τις
πολιτικές ένταξης
(συμπεριλαμβανομένου του
άρθρου 23 της ΕΕ, Διεθνής
Ομοσπονδία Coaching)
 Να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο
του τομέα (ρυθμιστικά
προαπαιτούμενα όσον αφορά την
υποστήριξη των εκπαιδευομένων)
 Να έχει γνώσεις Κοινωνικής
Εργασίας
 Να γνωρίζει τους στόχους και τις
τεχνικές ιδιαιτερότητες των
εργαλείων αξιολόγησης
(συνεντεύξεις, δοκιμές,…)
 Να γνωρίζει από τεχνικές
αναφοράς
 Να έχει γνώσεις σε θέματα
ψυχολογίας και ψυχικής υγείας
 Να έχει γνώσεις στη
συμβουλευτική σταδιοδρομίας
και επαγγελματικού
προσανατολισμού
 Να έχει γνώσεις σχετικές με την
αγορά εργασίας και τις υπηρεσίες
απασχόλησης
 Να έχει γνώσεις στην
παιδαγωγική και την εκπαίδευση
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2.
ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
 Να υλοποιεί τις κατάλληλες
συνεργασίες

2.2. Αναφορά ή

Παραπομπή σε
κατάλληλες
υπηρεσίες
(ψυχολογικές /
κοινωνικές /
ιατρικές υπηρεσίες)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Να δημιουργεί σχέσεις με τον
εκπαιδευόμενο, λαμβάνοντας
υπόψη τα συναισθήματα του
και τις περιστάσεις

 Να διεξάγει ατομικές
συνεντεύξεις και
συναντήσεις συμβουλευτικής  Να προσαρμόζει την μεταξύ
για να καθοδηγεί και να
τους επικοινωνία ανάλογα με
προσανατολίζει τον
τον εκπαιδευόμενο
εκπαιδευόμενο
 Να έχει ενεργή ακρόαση
 Να λαμβάνει υπόψη τα
 Να σέβεται τους ηθικούς και
χαρακτηριστικά του
δεοντολογικούς κανόνες
εκπαιδευομένου
 Να παρακολουθεί τους
οργανισμούς που μπορούν
να ανταποκριθούν στα
προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευόμενοι

ΓΝΩΣΕΙΣ
 Να γνωρίζει το
ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο
της επικράτειας
 Να έχει γνώσεις σε τεχνικές
συνέντευξης
 Να γνωρίζει το Κοινωνικό
Δίκαιο και τους κανονισμούς
(κοινωνικές παροχές,
συμβόλαια ασφάλειας
υγείας,…)

 Να σέβεται την αυτονομία
του εκπαιδευόμενου
 Να είναι σε θέση να
αναρωτηθεί
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ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2.
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ







2.3. Υποστήριξη

του
εκπαιδευομένου
στη διαχείριση
των ψυχολογικών
του διαταραχών










Να διεξάγει προσωπικές
συνεντεύξεις
Να υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο
στον εντοπισμό και στην ανάλυση
των προβληματικών καταστάσεων
και αναγκών
Να συνεργάζεται με τον
εκπαιδευόμενο για την ανάπτυξη
διαδικασιών και αξόνων δράσης
Να υποστηρίζει τον εκπαιδευόμενο
στην εφαρμογή αυτών των αξόνων
δράσης
Να παρεμβαίνει όσο του επιτρέπει
ο ρόλος του
Να υλοποιεί κατάλληλες
συνεργασίες που προσαρμόζονται
στην προσέγγιση των αναγκών και
των διαταραχών του
εκπαιδευομένου
Να αναπτύσσει εναλλακτικές
δράσεις και πρωτοβουλίες ώστε να
βοηθάει τους εκπαιδευομένους να
εκφραστούν
Να ενημερώνει το εκπαιδευτικό
προσωπικό για κάθε χρήσιμη
πληροφορία σχετικά με την ψυχική
υγεία των εκπαιδευομένων
Να κάνει κοινή χρήση πληροφοριών
με άλλους φορείς, ανάλογα με την
περίπτωση

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Να προσαρμόζει την
επικοινωνία ανάλογα τον
εκπαιδευόμενο
 Να έχει ενεργή ακρόαση
 Να σέβεται τους ηθικούς
και δεοντολογικούς
κανόνες
 Να σέβεται την αυτονομία
του εκπαιδευόμενου
 Να είναι σε θέση να
αναρωτηθεί
 Να συμμορφώνεται με
τους κανονισμούς

ΓΝΩΣΕΙΣ
 Να έχει γνώσεις ηθικής και
επαγγελματικής
συμπεριφοράς
 Να γνωρίζει τεχνικές
επικοινωνίας
 Να έχει δεξιότητες στη
διαχείριση συγκρούσεων
 Να γνωρίζει πώς να
διαχειρίζεται μια ομάδα
 Να γνωρίζει τη νομοθεσία
περί απορρήτου
 Να έχει νομικές γνώσεις,
γνώσεις ψυχολογίας, γνώσεις
κοινωνιολογίας, γνώσεις
ψυχικής υγείας και γνώσεις
σε οποιοδήποτε άλλον
σχετικό τομέα
 Να γνωρίζει τις αρχές της
(διαπολιτισμικής)
επικοινωνίας
 Να έχει στοιχειώδεις γνώσεις
παιδαγωγικής
 Να γνωρίζει θεραπευτικές
μεθόδους: ψυχολογία,
λογοθεραπεία,
εργοθεραπεία,…

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.

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3.
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

3.1. Εξασφάλιση

της
παρακολούθησης
των ψυχολογικών
διαταραχών

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
 Να διεξάγει ατομικές συνεντεύξεις
 Να υποστηρίζει τους εκπαιδευομένους
στη θεραπεία και στην αναγνώριση των
διαταραχών τους
 Να μοιράζεται με το προσωπικό
πληροφορίες σχετικά με τις
ψυχολογικές διαταραχές
 Να καθιερώνει διαδικασίες με σκοπό
να δομηθεί η διαχείριση και η
υποστήριξη των εκπαιδευομένων που
πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές
 Να αναπτύσσει εργαλεία και
διαδικασίες προσαρμοσμένα στην
πορεία κατάρτισης των
εκπαιδευομένων που πάσχουν από
ψυχολογικές διαταραχές
 Να συνεργάζεται στενά με τους
συναδέλφους του και με τους
συμμαθητές των εκπαιδευομένων ώστε
να εφαρμόζει εργαλεία και διαδικασίες
στην κατάρτιση και στην εκπαιδευτική
πορεία των εκπαιδευομένων που
πάσχουν από ψυχολογικές διαταραχές
 Να οργανώνει ομιλίες και ομάδες
ανταλλαγής απόψεων με τους
εκπαιδευομένους
 Να αναπτύσσει εναλλακτικές δράσεις
και πρωτοβουλίες ώστε να βοηθάει
τους εκπαιδευομένους να εκφραστούν

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Να έχει υποστηρικτική
συμπεριφορά
 Υπομονετικός
 Οργανωτικός
 Να έχει συμπεριφορά
επίλυσης προβλημάτων
 Να προσαρμόζει την
επικοινωνία
 Να έχει ενεργή ακρόαση
 Να σέβεται τους ηθικούς και
δεοντολογικούς κανόνες
 Να έχει δεξιότητες
διαπροσωπικών επαφών

ΓΝΩΣΕΙΣ
 Να κατέχει βασικές
γνώσεις ψυχολογίας,
ψυχιατρικής, ομαδικής
θεραπείας,…
 Να γνωρίζει το νομικό
πλαίσιο των επίσημων
φορέων και των αρμόδιων
αρχών
 Να έχει δεξιότητες στη
διαχείριση συγκρούσεων
 Να γνωρίζει πώς να
διαχειρίζεται μια ομάδα
 Να έχει γνώσεις ηθικής και
επαγγελματικής
συμπεριφοράς
 Να έχει στοιχειώδεις
γνώσεις παιδαγωγικής

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.

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 3.
ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ОСВЕДОМЕНОСТТА НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
 Να αξιολογεί τακτικά την ικανότητα
ένταξης του εκπαιδευτικού κέντρου
σχετικά με την ψυχική υγεία και τις
ψυχολογικές διαταραχές
 Να ευαισθητοποιεί σχετικά με τις
υποχρεώσεις στους τομείς της
προσβασιμότητας, της ενσωμάτωσης
και των προσαρμογών κατάρτισης

3.2. Ανάπτυξη

πολιτικής ένταξης
μεταξύ του
εκπαιδευτικού
προσωπικού και
της κοινωνίας

 Να συνεργάζεται στενά με τους
συναδέλφους του και με τους
συμμαθητές των εκπαιδευομένων
ώστε να υποστηρίζουν τους
εκπαιδευομένους που πάσχουν από
ψυχολογικές διαταραχές
 Να οργανώνει δράσεις και
εκπαιδεύσεις σχετικές με την ψυχική
υγεία και τις ψυχολογικές
διαταραχές.
 Να οργανώνει με τους εκπαιδευτές
συναντήσεις και ομάδες ανταλλαγής
απόψεων σχετικά με την ψυχική
υγεία
 Να γνωστοποιεί στην κοινωνία τις

πολιτικές ένταξης του οργανισμού και
την ικανότητα του να υποδέχεται
κοινό που πάσχει από ψυχολογικές
διαταραχές

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
 Δημιουργικός
 Οργανωτικός
 Να έχει διδακτικές
ικανότητες
 Να έχει ενεργή ακρόαση
 Αμερόληπτος
 Υπομονετικός
 Να σέβεται τους ηθικούς
και δεοντολογικούς
κανόνες
 Να έχει δεξιότητες
διαπροσωπικών επαφών

ΓΝΩΣΕΙΣ
 Να γνωρίζει από δημόσιες
σχέσεις
 Να έχει δεξιότητες στη
διαχείριση συγκρούσεων
 Να γνωρίζει πώς να
διαχειρίζεται μια ομάδα
 Να γνωρίζει περί νομικών
και ρυθμιστικών
προαπαιτούμενων
σχετικών με ψυχολογικές
διαταραχές
 Να έχει γνώσεις
παιδαγωγικής και γνώσεις
στις μεθόδους εκπαίδευσης
ενηλίκων
 Να έχει γνώσεις ηθικής και
επαγγελματικής
συμπεριφοράς
 Να γνωρίζει τεχνικές
επικοινωνίας
 Να γνωρίζει τη νομοθεσία
περί εμπιστευτικότητας και
απορρήτου

Να έχει γνώσεις σε
τεχνικές αναφοράς

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.
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