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Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε σε συνεργασία µε τη FEDORA και η επιµέλειά του έγινε 
από τρεις διακεκριµένους επιστήµονες, ειδικούς στο νέο αυτό κλάδο της ψυχολογικής 
συµβουλευτικής φοιτητών και µέλη της οµάδας FEDORA - PSYCHE. Τα κεφάλαια 
του βιβλίου βασίζονται σε µία τροποποιηµένη µορφή επιλεγµένων εισηγήσεων των 
τριών συµποσίων που πραγµατοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της FEDORA - PSYCHE 
στα πλαίσια του IV Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ψυχολογίας (Αθήνα, Ιούλιος 1995).  

To βιβλίο, γραµµένο στα Αγγλικά, πραγµατεύεται την Ψυχολογική Συµβουλευτική 
Φοιτητών, η οποία ασχολείται µε ένα τµήµα του νεανικού πληθυσµού που βρίσκεται 
στο αναπτυξιακό στάδιο της «µετεφηβείας»: πρόκειται για τους φοιτητές, οι οποίοι 
αντιµετωπίζουν τις αναπτυξιακές απαιτήσεις της εφηβείας και ταυτόχρονα 
βρίσκονται στο κατώφλι της ενηλικίωσής τους. Εκτός αυτού, η έντονη ενασχόλησή 
τους µε τη µάθηση και η οικονοµική τους εξάρτηση εµποδίζουν ή περιπλέκουν εν 
µέρει τις διαδικασίες αυτονόµησης και οργάνωσης της ζωής τους. Το βιβλίο προτείνει 
τρόπους παρέµβασης ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες προσαρµογής στο 
καινούργιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το Πανεπιστήµιο, έγκαιρα και έγκυρα και να 
βρεθούν νέοι τρόποι επίλυσης αναπτυξιακών / µετεφηβικών αναζητήσεων και 
προβληµατισµών.  



Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν χωριστεί σε τρεις θεµατικές ενότητες. Η πρώτη 
ενότητα αποτελείται από δύο κεφάλαια: το πρώτο πραγµατεύεται τρόπους που 
χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και το 
δεύτερο διαφωτίζει την ιδιαιτερότητα που έχει η Ψυχολογική Συµβουλευτική 
Φοιτητών στο χώρο της Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας. Επίσης υπογραµµίζεται 
η αναγκαιότητα προώθησης διαλόγου, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε παρεµβατικό 
επίπεδο, µεταξύ των ειδικών που δουλεύουν σε Α.Ε.Ι. της Ευρωπαϊκής Ένωσης -
ακριβώς αυτός ο διάλογος ξεκινά µε την έκδοση του παρόντος βιβλίου.  

Η δεύτερη ενότητα πραγµατεύεται ερευνητικά προγράµµατα που σχετίζονται µε τις 
ψυχοκοινωνικές ανάγκες των φοιτητών. Στα πέντε κεφάλαια που ακολουθούν 
παρατίθενται εµπειρίες από διάφορα ευρωπαϊκά Α.Ε.Ι., οι οποίες ανοίγουν 
καινούργιους δρόµους για την πληρέστερη κατανόηση της Ψυχολογικής 
Συµβουλευτικής Φοιτητών. Η ταυτότητα ενός φοιτητή του σήµερα, η ατοµικότητά 
του και οι ψυχολογικές ανάγκες του νέου ανθρώπου σ' ένα µεταβαλλόµενο κόσµο, το 
ειδικό στρες που σχετίζεται µε τη φύση των σπουδών είναι µερικά από τα θέµατα. Το 
τελευταίο κεφάλαιο πραγµατεύεται την αλληλεπίδραση γνωσιών, συναισθηµάτων και 
συµπεριφοράς, κάτω από το πρίσµα της αναπτυξιακά κρίσιµης περιόδου της 
µετεφηβείας και του έντονου στρες για την ακαδηµαϊκή επιτυχία, παραγόντων 
ιδιαίτερα σηµαντικών για την Ψυχολογική Συµβουλευτική Φοιτητών.  

Η τρίτη ενότητα περιλαµβάνει παραδείγµατα από την πράξη σχετικά µε την 
εκπαίδευση συµβούλων φοιτητών και µελλοντικών εκπαιδευτικών, όπως και 
παραδείγµατα ερευνητικών δεδοµένων -π.χ. η σχέση της ιδιοσυγκρασίας και 
κοινωνικών παραµέτρων µε τις ικανότητες µελέτης, οι στάσεις των φοιτητών για την 
ψυχική υγεία και την αναγκαιότητα παρέµβασης-, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα στην Ψυχολογική Συµβουλευτική Φοιτητών. Τέλος, στο Παράρτηµα 
παρουσιάζονται συνοπτικά παραδείγµατα έρευνας, µοντέλων εκπαίδευσης και 
ψυχοθεραπείας.  
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