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Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, συνεργάτες και 
φίλοι/φίλες, 

Ευχόµαστε να είστε καλά µε τους αγαπηµένους σας!

To Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας αποσκοπεί στην 
πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας και ψυχικής 
ανθεκτικότητας στο χώρο του σχολείου και της 
οικογένειας. Στο πλαίσιο των  πολυετών δράσεων του 
Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στη στήριξη των σχολικών κοινοτήτων σε 
περιόδους κρίσης καθώς και στη σύνδεση-συνεργασία 
του Πανεπιστηµίου µε σχολεία και φορείς της κοινότητας.
Με τα ενηµερωτικά µας δελτία θα προσπαθήσουµε να 
παρουσιάζουµε συνοπτικά τις δράσεις του Εργαστηρίου 
σύµφωνα µε τις αναδυόµενες µαθησιακές και 
ψυχολογικές ανάγκες των µαθητών και µαθητριών στην 
εκάστοτε χρονική περίοδο. 

Στο παρόν ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνονται µια 
σειρά πολυεπίπεδων δράσεων για την αντιµετώπιση των 
ψυχοκοινωνικών αναγκών των σχολείων στην περίπτωση 
της πανδηµίας COVID-19 καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξής 
της. Οι ευρύτερες δράσεις που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο της πανδηµίας από την επιστηµονική οµάδα του 
Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία µε το 
ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας στηρίζονται σε ένα 
πολυεπίπεδο µοντέλο που συνδέει τη θεωρία, την έρευνα, 
την εκπαίδευση και την πρακτική εφαρµογή και έχει 
αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση 
προγραµµάτων παρέµβασης του Εργαστηρίου Σχολικής 
Ψυχολογίας που έχουν υλοποιηθεί και τα προηγούµενα 
χρόνια. 

Απώτερος σκοπός των προγραµµάτων του Εργαστηρίου 
αποτελεί η υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων και η 
προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας και της 
ψυχοκοινωνικής προσαρµογής των µαθητών/µαθητριών 
ιδιαίτερα έπειτα από καταστάσεις κρίσεων και δύσκολες 
περιόδους στη σχολική κοινότητα σε τοπικό και εθνικό 
και επίπεδο καθώς και η στήριξη ευάλωτων οµάδων 
µαθητών. 

Ενδεικτικά προγράµµατα που έχουν αναπτυχθεί από το 
Εργαστήριο είναι το Στηρίζωντας στην Κρίση, το Ε.Μ.Ε.Ι.Σ 
και το ∆ιεθνές Πρόγραµµα WeC.A.R.E. ως µέρη του 
ευρύτερου παρεµβατικού προγράµµατος ΣΥΝΦΡΟΝΤΙΖΩ 
για την υποστήριξη των µελών της σχολικής κοινότητας 
στο πλαίσιο της οικονοµικής ύφεσης. Επίσης, έχουν 
εφαρµοστεί  πολυεπίπεδα παρεµβατικά προγράµµατα 
τόσο για την υποστήριξη εφήβων προσφύγων όσο και για 
την υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων µετά από την 
πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική τον Ιούλιο του 2018 
καθώς και άλλες επιµέρους δράσεις (π.χ. µετά από τους 
σεισµούς, καταστροφικές πυρκαγιές, στην περίπτωση της 
γρίπης Η1Ν1 κλπ).

Το τελευταίο διάστηµα, η πανδηµία αποτελεί µια 
ιδιαίτερη συνθήκη καθώς όλοι µαζί µοιραζόµαστε την 
αγωνία  της  ψυχοκοινωνικής προσαρµογής και 
επανάκαµψης των µαθητών/µαθητριών/φοιτητών/φοι-
τητριών µας. Παρόλα αυτά προσπαθούµε να 
παραµένουµε  «συνδεδεµένοι» στην από κοινού 
προσπάθεια συνεργασίας και στήριξης  µέσα από το ρόλο 
µας ως ειδικοί ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί – 
«σηµαντικοί άλλοι».

Ευχόµαστε σύντοµα να απολαµβάνουµε τη σχολική 
καθηµερινότητα χωρίς εµπόδια και περιορισµούς µε 
δράσεις που µας «γεµίζουν», προάγοντας τη γνώση και 
την κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών 
και µαθητριών µας !

Χρυσή (Σίσσυ) Χατζηχρήστου, Ph.D 
Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας 

∆ιευθύντρια Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας 
Τµήµα Ψυχολογίας 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Συν…∆εδεµένοι»



Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε  ένα ευρύτερο ερευνητικό 
πρόγραµµα µε τίτλο «∆ιερεύνηση των ψυχοκοινωνικών 
και εκπαιδευτικών αναγκών στο πλαίσιο διαφορετικών 
φάσεων της πανδηµίας COVID-19 µε βάση τις αντιλήψεις 
εκπαιδευτικών, γονέων, µαθητών και ψυχολόγων/ειδικών 
ψυχικής υγείας», το οποίο εκπονείται από την αρχή της 
εκδήλωσης της πανδηµίας και σε όλες τις φάσεις της 
εξέλιξής της.

Στην ερευνητική διαδικασία χρησιµοποιήθηκαν 
δοµηµένα ερωτηµατολόγια και ερωτήσεις ειδικά 
διαµορφωµένες για τους σκοπούς της έρευνας σε 
εκπαιδευτικούς, γονείς και έφηβους µαθητές από σχολεία 
διαφόρων περιοχών της Ελλάδας σε τρεις φάσεις της 
πανδηµίας.

Επιπλέον στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης στην τρίτη 
φάση το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας  συνεργάστηκε 
µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτικής, ΥΠΑΙΘ για τη 
διερεύνηση των µαθησιακών και ψυχοκοινωνικών 
επιπτώσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας COVID-19. 

(Συνοπτική περιγραφή των ευρηµάτων βλ. έντυπο:  
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/
entypo-gia-arxi-sxolikis-xronias-sept-2021.pdf) 
(Hatzichristou etal., 2021. Χατζηχρήστου, Λαµπροπούλου 
& Υφαντή, 2020. Χατζηχρήστου, Λαµπροπούλου και συν., 
2021, Χατζηχρήστου, Λιανός και συν., 2021).

Ι. Έρευνα
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Πολυεπίπεδη Προσέγγιση και ∆ράσεις για τη Στήριξη των 
Σχολικών/Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο της 
Πανδηµίας COVID-19

Στη συνέχεια περιγράφονται οι δράσεις του Εργαστηρίου 
Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ για τη στήριξη των 
σχολικών/εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της 
πανδηµίας COVID-19 και αφορούν στους ακόλουθους 
αλληλένδετους τοµείς:

I. Έρευνα 
II. Εκπαίδευση/επιµόρφωση/κατάρτιση
III. Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση
IV. Παρεµβάσεις
V. Εκδόσεις
VI. ∆ιάχυση
VII. ∆ιεθνείς Συνεργασίες

Επιπλέον στο πλαίσιο της ερευνητικής δράσης στην 
τρίτη φάση το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας  
συνεργάστηκε µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτικής, 
ΥΠΕΠΘ για τη διερεύνηση των µαθησιακών και 
ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης 
COVID-19 

(Συνοπτική περιγραφή των ευρηµάτων βλ.σελ.7, Έντυπο:  
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/
entypo-gia-arxi-sxolikis-xronias-sept-2021.pdf) 
(Hatzichristou etal., 2021. Χατζηχρήστου, Λαµπροπούλου 
& Υφαντή, 2020. Χατζηχρήστου, Λαµπροπούλου και συν., 
2021, Χατζηχρήστου, Λιανός και συν., 2021).

Παρέµβαση σε δύσκολες περιόδους – Τα τελευταία νέα µας

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ, ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/entypo-gia-arxi-sxolikis-xronias-sept-2021.pdf


Βασική µέριµνα στο πλαίσιο των δράσεων ήταν η παροχή 
πληροφοριών και η επιµόρφωση εκπαιδευτικών αλλά και 
γονέων για θέµατα που αφορούσαν στην κατανόηση των 
αναγκών των παιδιών και τη στήριξή τους στο πλαίσιο της 
πανδηµίας COVID-19.

Εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικές δράσεις περιλάµβαναν την 
πραγµατοποίηση διαδικτυακών επιµορφωτικών 
σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε συνεργασία 
µε ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλους φορείς σε 
διαφορετικές περιοχές της χώρας (πχ. ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου και  Αττικής, 
∆ήµος Θεσσαλονίκης, αλλά και σε ποικίλες σχολικές 
µονάδες). Τα σεµινάρια περιλάµβαναν θέµατα που 
αφορούσαν στην προσαρµογή παιδιών/εφήβων και την 
ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας σε δύσκολες 
περιόδους, αλλά και δραστηριότητες για πρακτική 
εφαρµογή στην τάξη και το σχολείο. Για τη στήριξη των 
σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µετά από κρίση 
- φυσική καταστροφή (σεισµός το 2020) και την τραγική 
απώλεια µαθητών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας 
πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακή επιµορφωτική 
συνάντηση µε εκπαιδευτικούς σχολείων της Σάµου και 
παροχή χρήσιµου ενηµερωτικού υλικού.

(βλ. ενδεικτικά έντυπο: 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/
Stirixi-stin-taxi-meta-apo-ena-katastrofiko-
gegonos.pdf) 

Γονείς 
Αναφορικά µε τις οικογένειες δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση 
στην κατανόηση των αναγκών και τη στήριξη των 
παιδιών. Στην περίοδο της πανδηµίας αναπτύχθηκαν 
έντυπα µε χρήσιµες οδηγίες και προτεινόµενες 
δραστηριότητες για την προαγωγή της ψυχικής 
ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της οικογένειας. Επιπλέον το 
Τµήµα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, ανταποκρινόµενο στις 
πρωτόγνωρες και πιεστικές ανάγκες που δηµιούργησε η 
πανδηµία COVID-19 σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Αττικής, σχεδίασε και υλοποίησε µε τη συµµετοχή µελών 
∆ΕΠ, ένα πρόγραµµα επτά εξ αποστάσεως 
διαλέξεων/συζητήσεων µε γονείς µε τίτλο “Μένουµε 
σπίτι… και µένουµε καλά” σχετικά µε την προσαρµογή της 
οικογένειας κατά την περίοδο της πανδηµίας.

Το περιεχόµενο των µαθηµάτων των προπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών του Τµήµατος Ψυχολογίας, 
ΕΚΠΑ και των µεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών 
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής 
Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ εµπλουτίστηκε µε θέµατα που 
αφορούσαν στη διαχείριση κρίσεων, τη στήριξη των 
σχολείων και την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας 
στην περίοδο της πανδηµίας COVID-19. 

Ειδικότερα, σε προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες του 
Τµήµατος Ψυχολογίας και Τµηµάτων της Φιλοσοφικής 
Σχολής, ΕΚΠΑ, παρουσιάστηκαν βασικά θέµατα για τη 

διαχείριση κρίσεων και υλικό (βλ. ενότητα «Έντυπα») που 
αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο για τη στήριξη 
σχολείων/οικογενειών στο πλαίσιο της πανδηµίας. 
Επιπλέον είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να 
εφαρµόσουν δραστηριότητες από το προσφερόµενο 
υλικό και να παρουσιάσουν την εµπειρία τους στο 
µάθηµα.

Όσον αφορά στους µεταπτυχιακούς φοιτητές και 
φοιτήτριες  του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, βασική 
µέριµνα της εκπαίδευσής τους στην περίοδο της 
πανδηµίας ήταν η απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων σε καταστάσεις κρίσεων και 
δύσκολων συνθηκών. 
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ΙΙ. Εκπαίδευση - επιµόρφωση - κατάρτιση

III. Ακαδηµαϊκή εκπαίδευση
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Το περιεχόµενο των µαθηµάτων τους εµπλουτίστηκε µε 
θεµατικές που αφορούσαν στη διαχείριση κρίσεων, την 
παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών και την εξ 
αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων σε 
περιόδους κρίσης. Παράλληλα, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές 
και φοιτήτριες µελέτησαν και αξιοποίησαν προτεινόµενο 
σχετικό υλικό µε στόχο τον σχεδιασµό και την εφαρµογή 
δράσεων και παρεµβάσεων στη σχολική κοινότητα.

Μέσα από την  εποπτευόµενη πρακτική τους άσκηση οι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες εξασκήθηκαν σε 

επαγγελµατικές δεξιότητες έχοντας τη δυνατότητα 
να εµπλακούν ενεργά στη στήριξη των σχολείων σε 
δύσκολες περιόδους (εφαρµογή δραστηριοτήτων των 
εντύπων του Εργαστηρίου, προσαρµογή και εφαρµογή 
δραστηριοτήτων κοινωνικής και συναισθηµατικής 
αγωγής (εξ αποστάσεως και διαζώσης µε την επάνοδο 
στα σχολεία), εξάσκηση σε δεξιότητες συµβουλευτικής 
σε παιδιά και εφήβους, οικογένειες και στη διαδικασία 
διαλεκτικής συµβουλευτικής µε εκπαιδευτικούς (βλ. 
Παρεµβάσεις). 

Υλοποιήθηκαν  εξ αποστάσεως δράσεις/παρεµβάσεις 
στήριξης σε  σχολεία [Αθήνα, Κόρινθος, Μυτιλήνη, Χανιά, 
Καλαµάτα, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Πελοπόννησος 
(∆ιαπεριφερειακό)] και πλαίσια/δοµές υποστήριξης 
παιδιών/εφήβων [Χαµόγελο του Παιδιού - σπίτια 
Μελισσίων και Φοίνικα Θεσσαλονίκης, Ίδρυµα 
Παµµακάριστος] στην Αττική και την περιφέρεια µέσω 
της εποπτευόµενης  πρακτικής άσκησης  των 
µεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών Β έτους του ΠΜΣ 
Σχολικής Ψυχολογίας. 

Επιπλέον οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες 
συνεργάστηκαν και στην δηµιουργία υποστηρικτικού 
υλικού για οικογένειες και ευάλωτες οµάδες: «Μαζί στο 
σπίτι µας». ∆ραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης και 
ενίσχυσης των δεξιοτήτων σε βασικούς τοµείς ανάπτυξης 
των παιδιών. Για γονείς και ενήλικες που φροντίζουν 
παιδιά (2020).

Βασική δράση του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας 
αποτέλεσε η ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού/ 
ενηµερωτικού υλικού για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο της οικογένειας και του 
σχολείου. Ειδικότερα µε βάση τα αποτελέσµατα των 
ερευνών του Εργαστηρίου αλλά και την ανασκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας  αναπτύχθηκαν δεκατέσσερα (14) 
έντυπα κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της 
πανδηµίας (2019-2020,2020-21,2021-2022) (καθώς και 
µεταφράσεις εντύπων στην αγγλική, γερµανική και 
γαλλική γλώσσα και προσαρµογή εντύπων σε συνεργασία 
µε Γιατρούς του Κόσµου-ελληνική-αγγλική-αραβική 
γλώσσα και φαρσί).

Ενδεικτικά από τα πιο πρόσφατά έντυπα του 
Εργαστηρίου:

- «Επιλέγω τις διαδροµές µου γιατί… Υπάρχει λόγος». Ένα 
έντυπο για εφήβους στην περίοδο της πανδηµίας 
COVID-19 (2021). Πρόκειται για ένα έντυπο που 
απευθύνεται σε εφήβους σχετικά µε την ψυχοκοινωνική 
τους προσαρµογή µε το άνοιγµα των σχολείων µετά το 
µακρόχρονο διάστηµα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
λόγω της πανδηµίας και προτείνεται να αξιοποιηθεί ως 
εκπαιδευτικό υλικό µε τη συνεργασία και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών. 

V. Εκδόσεις

4

IV. Παρεµβάσεις
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Μέσα από τις «διαδροµές» που αποτυπώνονται στο 
έντυπο, οι έφηβοι µαθητές και µαθήτριες καλούνται να 
αναστοχαστούν τις επιλογές - «διαδροµές» εκείνες που 
θα συµβάλλουν στην ενεργοποίηση των ψυχοκοινωνικών 
προστατευτικών παραγόντων που είναι σηµαντικές για 
την προαγωγή της ψυχικής τους ανθεκτικότητας σε 
περιόδους κρίσης.

Στο πιο πρόσφατο και 14ο κατά σειρά έντυπο 
παρουσιάζονται βασικές κατευθύνσεις για τη στήριξη των 
παιδιών και εφήβων για την επιστροφή στο σχολείο σε 
περίοδο της πανδηµίας COVID-19 τη νέα σχολική χρονιά 
(2021-2022) (βλ. προηγούµενα έντυπα Εργαστηρίου 
Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.
php/2020-03-27-17-58-58), λαµβάνοντας υπόψη την 
υπάρχουσα εµπειρία και βασικά ευρήµατα ερευνών. 

5

2019-2020
Έντυπα για οικογένειεςΈντυπα για σχολεία/

εκπαιδευτικούς

2020-2021 2021-2022
Έντυπα για οικογένειες

Έντυπα για παιδιά 
και εφήβους

Έντυπα για σχολεία/
εκπαιδευτικούς

Έντυπα για σχολεία/
εκπαιδευτικούς
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Η διάχυση των εντύπων έγινε µέσω αναρτήσεων  στην 
ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας 
(http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php) 
και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (https://www.face-
book.com/pg/schoolpsychlab) µε µεγάλη απήχηση (πάνω 
από 460.000 αναγνώσεις στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
καθώς και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε τη συµβολή 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και την 
αποστολή µέσω των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, µετά από 
έγκριση του ΙΕΠ). 

Τα έντυπα που αναπτύχθηκαν µεταφράστηκαν στην 
αγγλική, γερµανική και γαλλική γλώσσα και στάλθηκαν για 
διάχυση και στις αντίστοιχες διευθύνσεις ελληνόγλωσσων 
σχολείων του εξωτερικού. Η ανάπτυξη µεταφρασµένων 
εκδόσεων στην αγγλική, γερµανική, γαλλική γλώσσα 
καθώς και στην αραβική και φαρσί (σε συνεργασία µε 
τους Γιατρούς του Κόσµου) διευκόλυνε τη διάχυση σε 
ακόµα µεγαλύτερο αριθµό οικογενειών.

Στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών το Εργαστήριο Σχολικής 
Ψυχολογίας µε τον International School Psychology 
Association (ISPA) όπου την προεδρία του ∆ιεθνούς  
Συλλόγου Σχολικής Ψυχολογίας έχει αναλάβει η καθ. Χ. 
Χατζηχρήστου, ∆ιευθύντρια του Εργαστηρίου Σχολικής 
Ψυχολογίας, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες πρωτοβουλίες 
για την περίοδο της πανδηµίας COVID-19:

(2020-2021) 

- Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών µε στόχο τη συλλογή 
χρήσιµων ενηµερωτικών εντύπων για την ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας 
για εκπαιδευτικούς, γονείς και επαγγελµατίες ψυχικής 
υγείας από διάφορες χώρες και σε διάφορες γλώσσες  τα 
οποία έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του International 
School Psychology Association  
(https://www.ispaweb.org/resources/school-
psychology-trainers/)

- Ανάπτυξη βασικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων 
σχετικά µε τις δράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα σε 
παγκόσµιο επίπεδο στην περίοδο της πανδηµίας COVID-19 
(https://www.ispaweb.org/wp-content/uploads/
2021/09/ISPA-Position-Statement_Back-to-
School-Amidst-the-COVID-19-Pandemic-Sept.2021.pdf) 

VII. ∆ιεθνείς Συνεργασίες

VI. ∆ιάχυση

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ, ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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(2021-2022) 

- ∆ιεθνής Συνέργεια και ∆ιάλογος (International Synergy 
and Dialogos) 
Στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής πρωτοβουλίας του ISPA 
School Psychology Trainers Task Force περιλαµβάνονται 
διαδικτυακές δράσεις που έχουν ως στόχο τη δικτύωση 
επαγγελµατιών σχολικών ψυχολόγων, εκπαιδευτών και 
µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σχολικής ψυχολογίας σε 
διεθνές επίπεδο, την ανταλλαγή γνώσεων, εµπειριών και 
καλών πρακτικών καθώς και την ενσωµάτωση διεθνών 
διαστάσεων του κλάδου της σχολικής ψυχολογίας στην 
εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και εργασία των σχολικών 
ψυχολόγων. Στο πλαίσιο αυτής της σειράς διαδικτυακών 
δράσεων έχουν ήδη λάβει χώρα ένα Launching event µε 
σκοπό την αρχική γνωριµία και συνεργασία φοιτητών και 
φοιτητριών σχολικής ψυχολογίας από διάφορες χώρες 
που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο 
πλαίσιο δράσεων και ένα webinar µε τίτλο “Social Justice 
and Trauma Informed Work during a Pandemic”. Και οι 
δυο διαδικτυακές συναντήσεις είχαν µεγάλη απήχηση µε 
µεγάλη συµµετοχή από διάφορες χώρες και αποτελούν 
την αρχή µιας σειράς µελλοντικών διεθνών δράσεων και 
συνεργασιών.

- ∆ιεθνές Πρόγραµµα «Ψυχολογική ευεξία στη σχολική 
κοινότητα (School Well-Βeing)», που διοργανώνεται από 
το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε 
το ISPA School Psychology Trainers Task Force και the ISPA 
Student Organizing Committee. Απώτερος σκοπός της 
διεθνούς πρωτοβουλίας αποτελεί η ανάδειξη  του ρόλου 
του σχολείου/τάξης ως σταθερής αξίας που στηρίζει 
τα παιδιά, ενισχύοντας την ψυχική τους ανθεκτικότητα 
ακόµα και σε δύσκολες/ιδιαίτερες περιόδους και η 
ανταλλαγή εµπειριών σχολικών κοινοτήτων ανά τον 
κόσµο ως έµπνευση για τον τρόπο που νιώθουµε ότι το 
σχολείο µπορεί να προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη 
στα µέλη του. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα περιλαµβάνει 
συζήτηση στην τάξη µε βάση συγκεκριµένους άξονες 
και θεµατικές και τη δηµιουργία µιας αφίσας της τάξης 
βάσει των όσων συζητήθηκαν. Το περιεχόµενο της 
αφίσας όσο και της συζήτησης αφορά στην ανάδειξη 
του σχολείου, ως σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης, µάθησης, 
στήριξης, και αποδοχής µέσα από την οπτική των άµεσα 
ενδιαφερόµενων, των µαθητών/τριών, καθώς η πανδηµία 
εξελίσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο.

Τέλος το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε τη ∆ιεθνή 
∆ιαδικτυακή Έκθεση: «Νιώθοντας φροντίδα και 
υποστήριξη στο σχολείο µας: Ένα ταξίδι στο δικό µας 
κόσµο», “Feeling CARED in School: A Journey Around the 
World”. 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/
pdf/International-Project--School-Well-Being-GR.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/
pdf/International-Project-SCHOOL-WELL-BEING.pdf
https://www.ispaweb.org/2021/11/29/international-
project-school-well-being/

- ∆ιεθνείς δράσεις µεταπτυχιακών φοιτητών και 
φοιτηριών σε συνεργασία µε την διεθνή επιτροπή 
Student Membership and Networking Committee του 
ISPA. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο πραγµατοποιούνται 
δράσεις που σχετίζονται µε συνεργασίες µεταξύ φοιτητών 
(µεταπτυχιακών, διδακτορικών) σχολικής ψυχολογίας. 
Πιο συγκεκριµένα, έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µε 
πρωτοβουλία της ∆ανάης Αθανασίου, υποψ.∆ρ. Σχολικής 
Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ και chair, ISPA Student Membership 
and Networking Committee   µια διαδικτυακή συνάντηση  
µε τη συµµετοχή φοιτητών σχολικής ψυχολογίας 
(µεταπτυχιακών και διδακτορικών) όσον αφορά στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων που ενδιαφέρουν 
όλους τους συµµετέχοντες. Ειδικότερα µε το νέο έτος 
προγραµµατίζονται παρουσιάσεις µε στόχο την ανταλλαγή 
εµπειριών, σκέψεων, καλών πρακτικών µεταξύ φοιτητών 
και φοιτητριών σχολικής ψυχολογίας από διάφορες χώρες 
και πολιτισµικά πλαίσια.

Θερµές ευχές για καλές γιορτές και 
Καλή Χρονιά µε υγεία, ανθρώπινη 

ζεστασιά, δύναµη, αγάπη, προσφορά 
και αλληλεγγύη!
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ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Γεωργουλέας, Γ., (2021). Η νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της 
υγειονοµικής κρίσης COVID-19: Προκλήσεις, ανάγκες και προοπτικές για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρµογής 
των µαθητών και µαθητριών (Σχολ. Έτος 2021-2022). Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/entypo-gia-arxi-sxolikis-xronias-sept-2021.pdf

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., (2021). Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική 
προσαρµογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδηµίας COVID-19. Αθήνα: Εργαστήριο 
Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/epistrofi-sto-sholeio-psychokoinoniki-prosarmogi-COVID-19.pdf

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη,  ∆., Αθανασίου, ∆. 
(2020). ∆ραστηριότητα στην τάξη: Το δέντρο της φροντίδας και της αγάπης στην τάξη µας. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής 
Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/dentro-frontidas-stin-taxi-mas.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.1962983080455503/3644828742270920

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ.,Αθανασίου, ∆., Φραγκιαδάκη,  ∆., Μίχου, 
Σ., Γεωργακάκου, Ν., (2020). Καλώς ήρθαµε στο σχολείο! Έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη και προσαρµογή των 
µαθητών στη νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της πανδηµίας COVID-19. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, 
Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/Kalws-irthame-sto-Sxoleio-Covid19.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.2243602735726868/3358261290927668/

Hatzichristou, C., Yfanti, T., Lampropoulou, A., Lianos. P., Georgouleas, G., Athanasiou, D., Fragiadaki, D., & Mihou, S. (2020). 
Welcome to school! Booklet for students’ psychosocial support and adjustment for the new school year during the global 
pandemic of COVID-19. Athens: Laboratory of School Psychology, Department of Psychology, National and Kapodistrian 
University of Athens. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/welcome-to-school-covid19.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.1962983080455503/3404781179609012/

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ.,Αθανασίου, ∆., Φραγκιαδάκη,  ∆., Μίχου, Σ. 
(2020). Επιστροφή στο σχολείο και ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας  µετά από το διάστηµα παραµονής στο σπίτι  
στην περίοδο της πανδηµίας COVID-19. Χρήσιµες επισηµάνσεις  και έντυπα δραστηριοτήτων. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής 
Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/Epistrofi_sto_Sxoleio_Covid19.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.1962983080455503/3065645546855912/

Hatzichristou, C., Yfanti, T., Lampropoulou, A., Lianos. P., Georgouleas, G., Athanasiou, D., Fragiadaki, D., & Mihou, S. (2020). 
Return to the school  And fostering psychological resilience after the stay-at-home period of the COVID-19 pandemic: 
Useful tips and activity worksheets. Athens: Laboratory of School Psychology, Department of Psychology, National and 
Kapodistrian University of Athens. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/return-to-the-school_covid19.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.1962983080455503/3065740406846426

Παράρτηµα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ, ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021



9

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Φραγκιαδάκη,  ∆., Αθανασίου, ∆., Μίχου, Σ. 
(2020). ΕπαναΣυνδεόµαστε στο Σχολείο: Οι e-ιστορίες στην τάξη. Χρήσιµες επισηµάνσεις για τη µετάβαση στην ηλεκτρονική 
τάξη και τη διαχείριση συζητήσεων που είναι πιθανό να προκύψουν σε σχέση µε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουµε 
& ∆ραστηριότητες ενδυνάµωσης κοινωνικών και συναισθηµατικών δεσµών στην ηλεκτρονική τάξη για την ενίσχυση της 
ψυχικής ανθεκτικότητας µαθητών σε περιόδους που έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών. 
Η περίπτωση του Covid-19. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/epanasyndeomaste-sto-sxoleio-e-istories-drastiriotites-
stin-taksi-COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.1962983080455503/2933446450075823/?type=3&theater

Hatzichristou, C., Yfanti, T., Lampropoulou, A., Lianos. P., Georgouleas, G., Mihou, S., Fragiadaki, D., & Athanasiou, D. (2020). 
Re-Connecting to the School: e-stories in the classroom. Useful tips for the transition to online classrooms/distance 
learning and the management of conversations that may arise regarding the challenging times we experience & Activities 
that aim to strengthen social and emotional connections in the online environment in order to promote resilience during 
school closures happening due to the global pandemic. Athens: Laboratory of School Psychology, Department of Psychol-
ogy, National and Kapodistrian University of Athens. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/Re-ConnectingtotheSchool-inclass-activities.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.1962983080455503/3048807668539700/

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη, ∆., Αθανασίου, ∆. 
(2020). Συζητώντας και στηρίζοντας τους µαθητές για τον Covid-19: Χρήσιµες επισηµάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία. 
Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/a.1962983080455503/2869963483090787/?type=3&theater

Hatzichristou, C., Yfanti, T., Lampropoulou, A., Lianos.P.,Georgouleas, G., Mihou, S., Fragiadaki, D., &Athanasiou, D. (2020). 
Supporting and Discussing with children and adolescents about COVID-19: Useful tips for teachers and schools. Athens: 
Laboratory of School Psychology, Department of Psychology, National and Kapodistrian University of Athens (translated 
into English). 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/school-based-psychological-support-about-covid19.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/pcb.2913785252041943/2913775638709571/?type=3&theater

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

• Χατζηχρήστου, Χ., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Α., Γεωργουλέας, Γ. & Μίχου, Σ.(2021). Επιλέγω  τις διαδροµές µου.. γιατί 
υπάρχει λόγος. Αθήνα: Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.
  
Hatzichristou, C., Yfanti, T., Lampropoulou, A., Georgouleas, & Mihou, S.  (2021). Choosing my routes because… There is a 
reason. Athens: Laboratory of School Psychology, Department of Psychology, NKUA. 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/Entypo-efivwn-Covid19.pdf 
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/posts/4078093862277737 

Παράρτηµα
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ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

• Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαµπροπούλου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ., Μίχου, Σ., Φραγκιαδάκη, ∆., Αθανασίου, 
∆. (2020). Μένουµε σπίτι...Συνδε-∆εµένοι. Προτάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων 
κατά τη διάρκεια παραµονής στο σπίτι λόγω των προληπτικών µέτρων για τον κορωνοϊό — Covid-19. Αθήνα: Εργαστήριο 
Σχολικής Ψυχολογίας, Τµήµα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-
oikogeneies.pdf
https://www.facebook.com/schoolpsychlab/photos/pcb.2900307760056359/2900305980056537/?type=3&theater

Hatzichristou, C., Yfanti, T., Lampropoulou, A., Lianos.P., Georgouleas, G., Mihou, S., Fragiadaki, D., & Athanasiou, D. 
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