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Ηράκλειο, 21/04/2021 

                Αρ. Πρωτ.: Φ2/ 1218 
 
ΠΡΟΣ: 
 
Την/τον κ.κ Δ/ντρια/ντή, 
Προϊστάμενο/νη &  το διδακτικό 
προσωπικό των δημοτικών σχολείων  
της 8ης Ενότητας (ΠΕ70) Ηρακλείου 
 
Κοιν.:         

• κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   
και Δ.Ε. Κρήτης 

• κ. Δ/ντή Π/θμιας Εκπ/σης Ν. 
Ηρακλείου 

 

 

Θέμα: «Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε σχέση με το 
ρόλο τους στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών στην περίοδο της 
πανδημίας COVID- 19» 

Σας ενημερώνουμε ότι βάση το με αρ. πρωτ. 44310/ΓΔ4/16-04-2021 έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας 

του εκπαιδευτικού έργου από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα, εισηγείται μεταξύ 

άλλων την Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών.  

Η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών 

λόγω της μακράς εξέλιξης της πανδημίας Covid-19  θεωρείται σημαντική, 

προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της 

καθημερινότητάς τους και συνεπώς να  προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επικρατούσες 

συνθήκες. Επομένως, πρωταρχικός και θεμελιώδης στόχος κατά την παιδαγωγική 

διαδικασία είναι η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση των συναισθημάτων με 

στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο 

της σχολικής ζωής. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συγκυρίας ο εκπαιδευτικός προτείνεται να 

λειτουργεί με την παιδαγωγική ευρύτητα και ευελιξία που διακρίνει τον ρόλο του, 

ενδυναμώνοντας τις κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών.  

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα σχολεία της 

8ης Ενότητας Ηρακλείου να συμμετέχουν σε διερεύνηση των επιμορφωτικών τους 

αναγκών σχετικά με την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών 

στις παρούσες συνθήκες αλλά εν ευθέτω χρόνω και κατά την επιστροφή στη διά 

ζώσης διδασκαλία, συμπληρώνοντας τη φόρμα google: 

https://docs.google.com/forms/d/1icMTd8S6lTAoFs9HV2IFclU-

K3sZSiSGFTRGXr8tvT8/edit  
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 Τα ερωτήματα του διδακτικού προσωπικού της 8ης Ενότητας Ηρακλείου 

αφού ομαδοποιηθούν θα απαντηθούν από τον κ. Ματσόπουλο Αναστάσιο - Eπίκ. 

Καθηγ. Σχολικής Ψυχολογίας και Επιστημονικά Υπεύθυνο Μονάδας  Σχ. 

Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης σε επικείμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο.  

Παρακαλώ να λάβει γνώση το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας. 

 

 
 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 


