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Το κοινό μου & η στόχευση….

✓ Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί (Θα 

επικεντρωθώ σε αυτή την ΕΔΕΑΥ ομάδα)

“you should be much more ashamed of things you did not say 

than you are of things you said” Taleb

✓ Αλλά θα εντάξω και όλους τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 

προς το τέλος.



Παιδιά είναι το κέντρο και η ουσία της δουλειάς 

μας…



Εισαγωγικά-Οργάνωση Ομιλίας

Εισαγωγικά Κρίση

Νέα ερευνητικά δεδομένα

Ψυχική Ανθεκτικότητα & ορισμοί

Φιλοσοφία διαχείρισης κρίσης

Προτάσεις για ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς 
λειτουργούς

Προτάσεις για εκπαιδευτικούς

Ευάλωτα παιδιά

Συστημική προσέγγιση στη κρίση και Συλλογική προσέγγιση στην 
Ανθεκτικότητα

Προτάσεις για γονείς

Πρόταση 

Κλείσιμο & Αναστοχασμός



Πως αντιδράσαμε στο Covid-19;

Mαύρος Κύκνος (Nassim Nicholas Taleb)

“rare events cannot be estimated

From empirical observations

Since they are rare”



Εκπαιδευτική κοινότητα

✓ Πως αντιδράσαμε ως εκπαιδευτική κοινότητα;

Online teaching (Εξ αποστάσεως διδασκαλία)

✓ Τυπική εκπαίδευση   &   Ειδική αγωγή

✓ Ποιες οι βραχυπρόθεσμες και ποιες οι μεσο και μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις και αποτύπωμα της πανδημίας στην ελληνική 

εκπαίδευση/σχολεία;

✓ Πως άλλαξε εμάς (ως επαγγελματίες, ως γονείς, ως ανθρώπους) η κρίση 

Covid-19;

✓ Work in progress….Αction research (Έρευνα Δράσης)



Στροφή στη Ψυχική Υγεία

✓ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & Ψυχική Ανθεκτικότητα  #1 ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑ

✓ Αλλάξαμε προτεραιότητες-Αυτό είναι καλό!

✓ Συνειδητοποιήσαμε ότι απλά η μάθηση με τη μορφή γνώσης 

και πληροφόρησης δεν είναι αρκετή!

✓ Θέλουμε διαπροσωπική σχέση για να μάθουμε

✓ Vygotsky   & Malaguzzi approach

✓ Zoύμε για να σχετιζόμαστε κι όταν αυτό έχει εκλείψει 

αισθανόμαστε κάπως χαμένοι! 



2 Έρευνες και τα μαθήματά τους

✓ Ασία: Hong Kong Kίνα

✓ Ευρώπη: Ελλάδα συμμετέχουσα χώρα



Επιπτώσεις Πανδημίας-Πρόσφατη έρευνα-1

Μελέτη Hong Kong (2020) 

✓ Δείγμα: 29,202 οικογένειες από αυτές οι 12,163 είχαν παιδιά 
ηλικίας 2-12 χρονών 

17,029 οικογένειες είχαν παιδιά 6-12 χρονών

Αποτελέσματα

✓ Ευαλωτότητα μεγαλύτερη για παιδιά ΕΕΑ ή παιδιά με 
αναπηρίες

✓ Παιδιά με χρόνιες ασθένειες

✓ Μητέρες με θέματα ψυχικής υγείας

✓ Μονογονεικές οικογένειες

✓ Φτωχές οικογένειες



Επιπτώσεις Πανδημίας-Πρόσφατη έρευνα-2

Τι άλλαξε στη σπιτική ρουτίνα κατά τη διάρκεια Covid-19?

✓ Kαθυστέρηση για ύπνο

✓ Ελλιπής ύπνος & σωματική άσκηση

✓ Παρατεταμένη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών/οθονών

✓ Όλες αλλαγές σχετίζονταν με υψηλότερο γονικό στρες και 
περισσότερα κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα για 
παιδιά προσχολικής ηλικίας (Tso, Wong, Tung et al. 2020)



Eπιπτώσεις Covid-19-Ευρωπαϊκή Μελέτη (Ελληνικό 

δείγμα)

Δείγμα ενήλικες 18+

Γράμματα στο μέλλον

67 γράμματα και ανάλυση λόγου

Αρνητικά συναισθήματα

✓ Κούραση

✓ Απογοήτευση

✓ Αισθήματα απομόνωσης

✓ Μια γενικότερη δυσφορία

✓ (Tριλίβα, 2020, Ομιλία 23/2 Σχολή Κοινωνικών Επιστημών)



Θετικά πανδημίας σύμφωνα με Ελληνική έρευνα…

Κριτικός αναστοχασμός

✓ Πλανήτη

✓ Ευημερία

✓ Άνθρωποι & ανθρώπινες σχέσεις

✓ (Συμπόνια, αλληλεγγύη, ευγνωμοσύνη)

✓ Αξιοπρέπεια

✓ Δικαιοσύνη



Σημαντική αλλαγή

✓ Το θέμα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας έχει γίνει ένα 

κοινωνικό θέμα.

✓ Δεν είναι μόνο ατομικό.

✓ Διευρύναμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα 

(όχι εξατομικευμένη ψυχολογική προσέγγιση αλλά 

ευρύτερη κοινωνική διάσταση).



Βασικό εύρημα

Απώλεια του ανθρώπινου & της ανθρωπιάς

Χάνουμε την υπόστασή μας ως άνθρωποι.

✓ Ψυχική δυσφορία

✓ Θυμός, απογοήτευση, επισφάλεια και σύγχυση (age of 

uncertainty, liquid times)

ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ: Οντολογική ανασφάλεια

Επιβάρυνση ευάλωτων πληθυσμών



Ψυχική Ανθεκτικότητα-Bασικοί Ορισμοί 

✓ Βεντάλια δεξιοτήτων που βοηθούν στην επιτυχημένη προσαρμογή και παρόλο 
τους παράγοντες επικινδυνότητας και εμπόδια (Masten, 1994)

Social Ecology of resilience (Μichael Ungar)

✓ Resources-Διαθέσιμοι πόροι για να ξεπεράσεις τη δυσκολία

✓ Regarding children’s needs “It’s easier to surf if you have a surfboard, a 
coach and a lifeguard”, underscoring the cardinal importance of 
children’s access to resources and the active navigation to secure and 
utilize them in order for a child to be resilient ( Ungar, Malta Intenational 
Conference on Resilience, 2018). 

✓ Relationships promote resilience. Luthar, 2020



Φιλοσοφία Διαχείρισης μιας Κρίσης

Adversity Activated Development (Renos Papadopoulos, UK) 

(Ανάπτυξη Ενεργοποιούμενη από Αντιξοότητα)

Resilient mindset

Growth mindset

Nέα νοηματοδότηση



Κρίση- Διάχυτη σ όλους τομείς

✓ Οικονομία

✓ Δομή του κράτους

✓ Εκπαίδευση

✓ Υγεία

✓ Στα σχολεία

✓ Στα πανεπιστήμια

✓ Στις οικογένειες

✓ Στους χώρους εργασίας (σχολεία κλπ)

✓ Στη εκπαιδευτική πολιτική



Στρεσογόνος παράγοντας-Covid-19

Παίζουν ρόλο στην ψυχική ανθεκτικότητα:

✓ Το χρονικό διάστημα που είμαστε εκτεθειμένοι στο 

στρεσογόνο παράγοντα (exposure severity)

✓ Το οικογενειακό πλαίσιο

✓ Ατομικά χαρακτηριστικά

✓ Χαρακτηριστικά τοπικής κοινωνίας & κοινότητας

✓ Πλαίσιο παίζει ρόλο στην κατανόηση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας ατόμου. 



Για  ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς και 

κοινωνικούς λειτουργούς

O εαυτός μας είναι το πιο πολύτιμος πόρος της ζωής μας. 

Φροντίδα εαυτού

✓ ‘Yπνος

✓ Άσκηση

✓ Διατροφή

✓ Περιορισμός αρνητικών σκέψεων (positive tracking)-No ruminination

✓ Ευγνωμοσύνη-Gratitude (Επικεντρωνόμαστε σ αυτό που έχουμε κι 
όχι σ αυτό που χάσαμε) 

✓ “Audacity to hope” (Barak Obama)

✓ Δύναμη από τις διαπροσωπικές σχέσεις (Luthar, 2020)



Μερικές ιδέες για τους ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς και ειδικούς παιδαγωγούς

✓ Aκούστε πριν συμβουλεύσετε! (Active listening!)

✓ Δείξτε κατανόηση στο στρες των γονέων

✓ Κατανοήστε τι κάνει καλά ο γονέας που φέρνει 
αποτελέσματα & αξιοποιήστε το

✓ Δώστε προοπτική στα πράγματα

✓ Δώστε νόημα στη δυσκολία

✓ Δώστε ελπίδα και φως

✓ Δώστε συναισθηματική & ψυχολογική υποστήριξη στο 
γονέα ή τον εκπαιδευτικό.

✓ «Είμαστε ΕΚΕΙ είμαστε δίπλα τους!»



Τι θα πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί;-1

✓ Προσκαλούν μαθητές που επιθυμούν να μοιραστούν σκέψεις, 

συναισθήματα, εμπειρίες με ολόκληρη τάξη. 

Απευλευθερωθείτε από αναλυτικό πρόγραμμα!

✓ Συζητούν σημασία καθημερινής ρουτίνας (όχι μόνο σε 

επίπεδο μαθημάτων) αλλά και καθημερινότητας (παιχνίδι, 

επικοινωνία με άλλους)

✓ Απενοχοποίηση από τυχόν σκέψεις & συναισθήματα-Δεν 

υπάρχει σωστό και λάθος σε μια πρωτόγνωρη συνθήκη.

✓ Προάγουν δράσεις που δείχνουν έμπρακτη αλληλεγγύη.

✓ Τονίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής.

✓ Τονίζουν ότι στις μεγάλες αλλαγές απαιτείται χρόνος.
✓ (Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής & Συμβουλευτικής της Οικογένειας, ΕΚΠΑ)



Τι πρέπει να κάνουμε για ΟΛΑ τα παιδιά;

✓ Τeachable moments-Ευκαιρία αγωγής ψυχικής ανθεκτικότητας

✓ Συμμετοχή σε αληθινό πείραμα.

✓ Θα αποκτήσουν αληθινές δεξιότητες (αντί εργαστήρια δεξιοτήτων)

✓ Nα διδάξουμε & να εφαρμόσουμε ως ενήλικες το AAD (Adversity Activated 

Development)

✓ Θέλουμε να αναδείξουμε τη δύναμη του ΜΑΖΙ

✓ Δύναμη υποστήριξης & αλληλεγγύης για να ξεπεράσουμε εμπόδια και 

αντιξοότητες στη ζωή

✓ Δύναμη της εξωστρέφειας (Zήτα βοήθεια αν την χρειάζεσαι)



ΤΑ ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πολιτεία και εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να 

βοηθήσει ΌΛΑ τα παιδιά αλλά να δώσει έμφαση 

στα πιο ευάλωτα.



Eυάλωτες ομάδες παιδιών

✓ ΑμεΑ (αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

✓ Βιώσαν απώλεια οικείου προσώπου

✓ Έχουν συναισθηματικές & κοινωνικές δυσκολίες που προϋπήρχαν της 
πανδημίας (πχ θύματα σχολικού εκφοβισμού).

✓ Βιώνουν γεγονότα με έντονη συναισθηματική φόρτιση (πχ διαζύγιο γονέων, 
ασθένεια μέλους οικογένειας, κακοποίηση, ενδο οικογενειακή βία)

✓ Διαθέτουν περιορισμένο υποστηρικτικό δίκτυο. 

✓ Είναι εν γένει περιθωριοποιημένα (πχ Ρομά, προσφυγόπουλα κλπ) 

 (Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής & Συμβουλευτικής της Οικογένειας, ΕΚΠΑ & Μονάδα Σχολικής 
Ψυχολογίας Πανεπιστημίου ΚΡΗΤΗΣ)



Tι κάνουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα για 

ευάλωτους πληθυσμούς και όχι μόνο;

ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

✓ Προληπτικά προγράμματα (μεσοπρόθεσμα-μακροπρόθεσμα)

✓ Αντιμετώπιση & διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων (φόβος, 
άγχος, ανασφάλεια, ανησυχία κλπ) ΤΩΡΑ (ψυχολόγοι, ειδικοί 
ψυχικής υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί)

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Εκπαιδευτικοί, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί ψυχικής υγείας) & 
Υγειονομικοί

✓ Υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες που δουλεύουν με τα παιδιά μας 
(ασθενείς) για να μην πάθουν burn out (εξάντληση)

✓ Yποστήριξη & αυτοφροντίδα αλλά ως προτεραιότητα Υπουργείου 
Παιδείας και άλλων δομών.

✓ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ



ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε 

τους γονείς του σχολείου μας;



Προτάσεις για υποστήριξη οικογενειών με παιδιά με 

Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Self care…Respite US story (1990)

Παιδιά με Αναπηρίες

Προσπάθησε να διαχειριστείς τα αρνητικά 

συναισθήματα το καλύτερο δυνατό αλλά…

Ζήτα βοήθεια όταν έχεις φτάσεις τα όρια σου



Συστημική προσέγγιση 

Στην κατανόηση και παρέμβαση με την πανδημία

Συστημική προσέγγιση-Πλαίσιο



Συλλογική Ευαλωτότητα & Συλλογική Ανθεκτικότητα

✓ Collective vulnerability –Συλλογική ανθεκτικότητα

✓ Συστημική ψυχική ανθεκτικότητα (Ungar, 2018)

& Ατομική ψυχική ανθεκτικότητα

Ανθεκτικότητα των συστημάτων (οικογένειας, σχολείου, τοπικής 
κοινωνίας). 

✓ Πόροι & σοφή χρήση τους (Ungar, 2018)

Μεγαλύτερος πόρος: Οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι 
άνθρωποι!

Αdversity Activated Development (AAD)-Ωρίμανση & Ανάπτυξη



Τι μπορώ να κάνω ως γονέας;

✓ Ήρεμοι γονείς, ήρεμα παιδιά

✓ Ενημερωμένοι γονείς, ενημερωμένα παιδιά

✓ Οργανωμένοι γονείς, οργανωμένα παιδιά

✓ Συνδεδεμένοι γονείς, συνδεδεμένα παιδιά  

(Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής & Συμβουλευτικής της Οικογένειας, 

ΕΚΠΑ)



Συμβουλές για Γονείς κατά την πανδημία-1

✓ Απασχολούμε παιδιά με δημιουργικές δραστηριότητες-

Ευκαιρία για παιχνίδι

✓ Συζήτηση για όλα τα νέα συναισθήματα για να αισθάνονται 

ασφαλή & είναι συνδεδεμένα με το νέο τρόπο μαθήματος

✓ Επιδεικνύουμε ενσυναίσθηση και ενθαρύνουμε έκφραση μέσω 

τέχνης (πχ ζωγραφική) 

✓ Δίνουμε προοπτική ελπίδας (οι πανδημίες έχουν αρχή, μέση 

και τέλος)



Συμβουλές για Γονείς κατά διάρκεια πανδημίας-2

✓ Media diet-Δίαιτα από τα ΜΜΕ

✓ Συγκεκριμένος και οριοθετημένος χρόνος μπροστά στις οθόνες-Εξηγούμε 
το γιατί! Συζητούμε & δίνουμε ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ δραστηριότητες!

✓ Pockets of predictability (Προβλεψιμότητα)

✓ Σταθερό πρόγραμμα (εργασίας, ξεκούρασης κλπ) Ρουτίνες

✓ Τεχνολογία για να παραμένουμε συνδεδεμένοι

✓ Επικεντρωνόμαστε στα θετικά και δημιουργούμε νέες μνήμες ως 
οικογένεια!  Διασκεδάζουμε μαζί!

✓ Παίζουμε μαζί και είμαστε στη φύση ΜΑΖΙ!      

✓ (Νational Association of School Psychologists, 2020)

✓ Παρακολουθούμε αλλαγές στη συμπεριφορά παιδιών/εφήβων (φαγητό, 
ύπνος, έντονη ανησυχία και άγχος) & επεμβαίνουμε νωρίς για υποστήριξη 
από ειδικούς της ψυχικής υγείας.



Eπιπτώσεις σε εφήβους & νέους

«Την παγκόσμια κρίση συνοδεύει μια ωριμότητα. Μια ολόκληρη 

γενιά γνωρίζει πιά την αξία της συλλογικής δράσης της 

συνεργασίας ακόμα και της αυτοθυσίας. Είναι μια γενιά που 

πιστεύει στη συμπόνια (compassion) δεν είναι αδυναμία και ο 

πλούτος δεν είναι αρετή» 

Galloway, Scott (Post Corona: From Crisis to Opportunity), 

2020



Μακροχρόνιες επιπτώσεις

Ο ΠΟΥ υποστηρίζει ότι το μέγεθος της ψυχικής επίπτωσης που 

θα αφήσει η πανδημία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από εκείνο 

του Β’ Παγκόσμιου πολέμου ενώ η επίδρασή του θα είναι 

αισθητή για χρόνια. Η λήξη, δηλαδή της υγειονομικής κρίσης 

θα αφήσει ένα βαθύ ψυχολογικό αποτύπωμα στην 

ανθρωπότητα (Πρώτο Θέμα, σελ. 46 (21/3/2020)



Η πρόταση μου

✓ Παιδεία είναι η μόνη σίγουρη επένδυση.

✓ Για το άμεσο μεσοπρόθεσμο & μακροπρόθεσμο 

μέλλον.

✓ Επένδυση Παιδεία, σχολεία, επαγγελματίες της 

εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας.



Παιδεία Ψυχικής Ανθεκτικότητας (Resilience 

Education in Schools)

Σχολείο με φιλοσοφία Ψυχικής Ανθεκτικότητας: 

Α. Εντοπισμός και υποστήριξη ευάλωτων παιδιών (at-risk).
 Πως θα βοηθηθούν αυτά τα παιδιά;

Β. Κατανόηση συμπεριφοράς μαθητών μέσα από πρίσμα 
παραγόντων επικινδυνότητας και ευαλωτότητας.

Γ. Σχολικό κλίμα και κουλτούρα σχολείου

Εκπαιδευτικοί όλων βαθμίδων & γονείς: 
 Επικεντρωμένοι σε συμπεριφορές που θα ενδυναμώνουν 

ψυχική ανθεκτικότητα



RESCUR: «Eνα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!»



Μεσοπρόθεσμα-Μακροπρόθεσμα

Παρεμβάσεις με προληπτικά προγράμματα

❖ RESCUR-”Eνα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!»

Πανευρωπαϊκό Καινοτόμο Πρόγραμμα Ψυχικής Ανθεκτικότητας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας

Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικοί και 
γονείς

 Whole school approach-

 RESCUR-Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!»  

 2017-2018  Υλοποίηση προγράμματος στο Δήμο Φαιστού, 8η Εκπαιδευτική 
περιφέρεια Ηρακλείου (Υπεύθυνη Σχολική Σύμβουλος: Ειρήνη Μπαγιάτη)

 2018-2019 Υλοποίηση 16ο Δημοτικό Ρεθύμνου



Πονέσαμε, Πονάμε αλλά Μαθαίνουμε…Πανδημία ως 

μια Εμπειρία Ωρίμανσης

✓ Το ΜΑΖΙ είναι η ουσία!

✓ Μαζί στην αντιξοότητα & στα δύσκολα!

✓ Μάθαμε πολύτιμα μαθήματα… 

✓ Αξία του χρόνου & ουσία της ζωής

✓ Αξία του να έχεις δίπλα σου ανθρώπους 

✓ Τι είναι σημαντικό στη ζωή (Προτεραιτότητες)

✓ Μετριοφροσύνης μάθημα-αλαζονεία βίου



Υγειονομική Κρίση

✓ Ευκαιρία για γνωρίσουμε εαυτό μας

✓ Ευκαιρία για να γνωρίσουμε το «άλλον»

✓ Ευκαιρία να ζητήσουμε βοήθεια για να είμαστε 

συνδεδεμένοι και άρα η κρίση να είναι ένα 

καταλύτης για να εξελιχθώ ως άνθρωπος



Κλείνοντας… 

✓ Συνέργεια

✓ Συνεργατικότητα

✓ Συμπόνια

✓ Συμμετοχικότητα  (Ατομικό, μικρά συστήματα, σε επίπεδο 

κρατών)

Όλα τα καλά αρχίζουν από ΣΥΝ

Ιinterdependent-Aλληλοεξαρτώμενοι και αυτό είναι ωραίο!



Κhazimula (Nα λάμπεις!)

✓ Dream-Οραματίσου

✓ Act-Δράσε

✓ Connect-Διασυνδέσου



Τελικός αναστοχασμός…

✓ Ψυχική υγεία είναι προτεραιότητα

✓ Άνθρωποι (εν αντιθέσει με υλικά αγαθά) είναι 

προτεραιότητα!

✓ Το καντηλάκι της αγάπης    (Κόντογλου)



Παιδί από Ικαρία

Video…



Τελικός αναστοχασμός

 “Τhere is no love-or life-without loss. We are all mourners now, 

trying to guide one another as we navigate our way forward 

and strive to make a better world out of tragedy.

 Our resilience is relationally based, nurtured, and fortified 

through our interconnections. 

 By facing our vulnerability and by supporting one another 

through the worst of times we are better to overcome daunting 

challenges to live and love fully”.   Froma Walsh, 2020
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