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Οι κρίσεις και οι δύσκολες περίοδοι γενικότε- ρα 
είναι δυνατό να περιλαμβάνουν μια σειρά 
καταστάσεων όπως φυσικές καταστροφές, 
ατυχήματα, πανδημίες κ.ά που μπορεί να εκ- 
δηλώνονται σε τοπικό, εθνικό ή/και διεθνές 
επίπεδο. Ειδικότερα όσον αφορά στις πανδη- μίες 
υπάρχουν έρευνες που περιγράφουν τις αρνητικές 
συσχετίσεις των επιπτώσεών τους με διάφορες 
διαστάσεις της ζωής των ατόμων όπως τη 
σωματική και ψυχική υγεία, την κοι- νωνική ευεξία 
κλπ (Qiu et al., 2017). 

 
Όσον αφορά στα παιδιά παλαιότερες έρευνες 
έχουν υποστηρίξει τη σημαντική συσχέτιση των 
συνεπειών μιας πανδημίας με ποικίλες σω- ματικές 
και ψυχολογικές διαστάσεις της προ- σαρμογής 
των παιδιών και εφήβων (Powell & Bui, 2016). 
Ενδεικτικά, ευρήματα μελετών με βάση τις 
περιγραφές γονέων αναφέρουν ότι περίπου το 
30% των παιδιών που βρίσκονταν σε καραντίνα σε 
περίοδο πανδημίας εμφάνι- σαν συμπτώματα 
ψυχικού τραύματος, τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια 
για διάγνωση Διατα- ραχής Μετατραυματικού 
Στρες, ποσοστό το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο 
συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό (Sprang & 
Silman, 2013). 

 
Η πανδημία COVID-19 συνιστά μια κρίση σε 
εξέλιξη που προκαλεί διεθνή ανησυχία. Η σχέ- ση 
των διαστάσεων της πανδημίας COVID-19 με την 
ψυχική υγεία των παιδιών δεν είναι ακόμα σαφής και 
εμπειρικά τεκμηριωμένη (Collishaw & Sellers, 
2020). Αρχικά ευρήματα ερευνών αναφέρουν 
πως τα παιδιά και οι έφηβοι επηρε- άζονται σε 
πολλαπλά επίπεδα από την πανδη- μία με πιο 
πιθανές εκδηλώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο την 
αυξημένη ανησυχία και το άγχος (Fegert et al., 
2020) οπότε και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα 
ανάπτυξης και εφαρμογής πα- 
ρεμβάσεων με στόχο τη στή- ρ ι ξ η π α ιδ ιών 
και εφήβων και γενικότερα των σχολικών κοι- 

νοτήτων (Hatzichristou, Lampropoulou, & Lianos, 2019). 
Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει σταδιακά 
δοθεί μεγάλη έμφαση σε διεθνές επίπεδο στην πρόληψη-
προετοιμασία για την αντιμετώπιση κρίσεων και τις 
πολυεπίπεδες παρεμβάσεις (Χατζηχρήστου και συν., 2012). 
Επιπλέον, στο επίπεδο της πρόληψης έχει τονι- στεί η 
αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης, αλλά και εξειδικευμένης 
κατάρτισης των σχολικών ψυχολόγων, των εκπαιδευτικών 
και των στελε- χών της εκπαίδευσης σε θέματα που 
αφορούν στις αντιδράσεις των παιδιών στην κρίση, τις 
ανάγκες τους αλλά και τους κατάλληλους τρό- πους 
στήριξης και διαχείρισης των κρίσεων σε επίπεδο τάξης 
και σχολικής μονάδας (Χατζη- χρήστου και συν., 2012). 
Παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή 
προγραμμάτων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, 
ευεξίας και ψυχικής ανθεκτικότητας για τη διευκόλυνση 
της προσαρμογής των παιδιών και εφήβων ειδικά μετά 
από δύσκολες περιόδους (Χατζη- χρήστου και συν., 
2012). 

 
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες μία από τις βασι- κές 
δράσεις του Εργαστήριου Σχολικής Ψυχο- λογίας 
(πρώην Κέντρο Έρευνας &Εφαρμογών Σχολικής 
Ψυχολογίας), ΕΚΠΑ (http://www. 
centerschoolpsych.psych.uoa.gr/) είναι η ανά- πτυξη, 
εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμ- μάτων 
παρέμβασης έπειτα από καταστάσεις κρίσεων και 
δύσκολες περιόδους στη σχολική κοινότητα σε τοπικό 
και εθνικό και επίπεδο (π.χ. μετά από τους σεισμούς 
της Αθήνας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην 
Πελοπόννη- σο, στην περίπτωση της γρίπης Η1Ν1 κλπ) 
που στοχεύουν στην υποστήριξη των σχολικών 
κοινοτήτων και στην προαγωγή της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και της ψυχοκοινωνικής προ- 
σαρμογής των μαθητών με έμφαση στις ευά- λωτες 
ομάδες (Hatzichristou & Lianos, 2016). Ενδεικτικά τα 
πιο πρόσφατα προγράμματα που αναπτύχθηκαν 
από το Εργαστήριο ήταν το Στηρίζωντας στην Κρίση, το 
Ε.Μ.Ε.Ι.Σ και το Διεθνές Πρόγραμμα WeC.A.R.E. ως 
μέρη του 
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ευρύτερου παρεμβατικού προγράμματος ΣΥΝ- 
ΦΡΟΝΤΙΖΩ για την υποστήριξη των μελών της 
σχολικής κοινότητας στο πλαίσιο της οι- κονομικής 
ύφεσης. Επίσης, εφαρμόστηκαν πο- λυεπίπεδα 
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 (για αναλυτική 
περιγραφή των προγραμμάτων βλ. Hatzichristou, 
Lianos & Lampropoulou 2019). 

 
Τα προγράμματα του Εργαστηρίου Σχολικής 
Ψυχολογίας στηρίζονται σε ένα πολυεπίπεδο μοντέλο, 
που συνδέει τη θεωρία, την έρευνα, την εκπαίδευση 
και την πρακτική εφαρμογή. Το εννοιολογικό 
πλαίσιο του μοντέλου εν- σωματώνει τις σύγχρονες 
θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις στη Σχολική 
Ψυχολογία που αποτελούν τη βάση μιας 
ολοκληρωμένης προ- σέγγισης για την παροχή 
σχολικών ψυχολο- γικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην έννοια της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των παιδιών, της 
συστημι- κής-οικολογικής οπτικής και της θετικής ψυ- 
χολογίας, ενώ τονίζεται η έννοια της ψυχικής 
ανθεκτικότητας και η ανάπτυξη και εφαρμογή 
παρεμβάσεων ευαισθητοποιημένων στο τραύ- μα (για 
πλήρη περιγραφή του μοντέλου βλ. Hatzichristou & 
Lianos, 2016). 

 
Σε συνέχεια των πολυετών δράσεων του Ερ- 
γαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας για τη στή- ριξη των 
σχολικών κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης, 
αναπτύχθηκε από την επιστημονική ομάδα του 
Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας μια σειρά 
δράσεων για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων 
αναγκών των σχολείων στην περίπτωση της 
πανδημίας COVID-19 καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εξέλιξής της. Οι δράσεις αφορούσαν τους 
ακόλουθους αλληλένδετους τομείς: 

 
Α) Έρευνα: Βασική προϋπόθεση των απο- 
τελεσματικών και κατάλληλων παρεμβάσεων 
αποτελεί η αξιολόγηση των αναγκών των συ- 
γκεκριμένων πληθυσμών όπου θα εφαρμοστεί η 
παρέμβαση. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε ένα 
ευρύ ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμε- τοχή 
εκπαιδευτικών, γονέων και εφήβων μα- θητών 
από σχολεία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. 
Μελετήθηκαν ποικίλες ψυχολογικές και 
εκπαιδευτικές διαστάσεις με τη χρήση δο- 

 
μημένων ερωτηματολογίων και ερωτήσεων 
ειδικά διαμορφωμένων για τους σκοπούς της 
έρευνας. 
Τα αποτελέσματα των αρχικών αναλύσεων 
έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, γονείς και μα- 
θητές φάνηκε να δίνουν πλέον μεγαλύτερη 
σημασία στην υγεία των δικών τους ανθρώ- 
πων αλλά και σε τομείς όπως σχέσεις με οι- 
κογένεια, ψυχική υγεία και προσωπική υπευ- 
θυνότητα. Τα ευρήματα έδειξαν, επίσης, ότι οι 
εκπαιδευτικοί είχαν ιδιαίτερη ανησυχία για το 
πώς θα μπορέσουν να υποστηρίξουν μαθησι- 
ακά αλλά και συναισθηματικά τους μαθητές και 
τις μαθήτριές τους. Οι γονείς ανέφεραν άγχος 
για το μέλλον και την υγεία των οικογενειών 
τους, ανησυχία για τα θέματα του σχολείου 
αλλά και για τις σχέσεις των παιδιών τους με 
τους φίλους και τους σημαντικούς ανθρώπους 
στη ζωή τους. Όσον αφορά στους εφήβους 
φάνηκε ότι επιθυμούσαν ιδιαίτερα την επάνο- 
δο στο σχολείο και την καθημερινότητά τους, 
ενώ η έλλειψη της δια ζώσης επαφής με τους 
φίλους τους ήταν από τις βασικότερες δυσκο- 
λίες που ανέφεραν ότι είχαν κατά τη διάρκεια 
της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι. Τέ- 
λος, στο πλαίσιο της επανόδου στο σχολείο, 
ανάμεσα στα ζητήματα που απασχολούσαν 
τους έφηβους, ήταν η ασφαλής επιστροφή στο 
σχολείο αλλά και η προστασία της υγείας των 
δικών τους ανθρώπων. 

 
Β) Εκπαίδευση/επιμόρφωση/κατάρτιση. Βα- 
σική μέριμνα στο πλαίσιο των δράσεων ήταν η 
παροχή πληροφοριών και η επιμόρφωση εκ- 
παιδευτικών αλλά και γονέων για θέματα που 
αφορούσαν στην κατανόηση των αναγκών 
των παιδιών και τη στήριξή τους στο πλαίσιο 
της πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα πραγ- 
ματοποιήθηκαν δύο επιμορφωτικά σεμινάρια 
για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαί- 
δευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (με 
τη συμμετοχή πάνω από 600 εκπαιδευτικών) 
και της Αττικής (με τη συμμετοχή πάνω από 
750 εκπαιδευτικών) που διοργανώθηκαν σε 
συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου και 
την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής αντί- 
στοιχα. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν δι- 
αδικτυακά και αποσκοπούσαν – λαμβάνοντας 
υπόψη και τους 
τομείς από την 
αξ ι  ο λ ό γ η σ η 
αναγκών- στη δ 
ι ε υ κ ό λ υ ν σ η της 
επανόδου 
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στα σχολεία μετά την μακρά παραμονή στο σπίτι. Τα 
σεμινάρια περιλάμβαναν θέματα που αφορούσαν στην 
προσαρμογή των παιδιών και εφήβων και την 
ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας σε 
δύσκολες περιόδους αλλά και δραστηριότητες για 
πρακτική εφαρμογή στην τάξη και το σχολείο. Σε 
σχέση με τους γονείς ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στο ρόλο τους για την κατανόηση των αναγκών και 
την στήριξη και προαγωγή της ψυχικής ανθεκτι- 
κότητας των παιδιών ενώ δόθηκαν και ειδικά 
διαμορφωμένες δραστηριότητες για εφαρμο- γή στο 
πλαίσιο της οικογένειας. 
Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δόθηκε στην εκπαί- δευση 
φοιτητών και φοιτητριών τόσο σε προ- πτυχιακό όσο 
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Όσον αφορά στους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας, 
ΕΚΠΑ το περιεχόμενο των μαθημάτων τους 
εμπλουτίστηκε με θέματα που αφορούσαν στη 
διαχείριση κρίσεων αλλά και την παροχή σχολικών 
ψυχολογικών υπηρε- σιών στο πλαίσιο των νέων 
συνθηκών. Βασι- κή μέριμνα της εκπαίδευσης ήταν η 
απόκτηση γνώσεων αλλά και κατάλληλων 
δεξιοτήτων και κατά συνέπεια η απόκτηση 
επαγγελματικής επάρκειας ως μελλοντικοί σχολικοί 
ψυχολό- γοι. Επιπλέον οι δράσεις του Εργαστηρίου 
συνδέθηκαν με την εποπτευόμενη πρακτική άσκηση 
δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτη- τές και στις 
φοιτήτριες να εμπλακούν ενεργά στη στήριξη των 
σχολείων σε δύσκολες πε- ριόδους. Θέματα που 
αφορούσαν στην δι- αχείριση κρίσεων, τη στήριξη 
των σχολείων και την προαγωγή της ψυχικής 
ανθεκτικότητας εντάχθηκαν και στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας μαθημάτων σχολικής ψυχολογίας 
στους/στις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος 
Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ αλλά και άλλων τμημάτων της 
Φιλοσοφικής Σχολής, ΕΚΠΑ. 

 
Γ) Εκδόσεις/Παρεμβάσεις. Με βάση τα απο- 
τελέσματα των ερευνών αλλά και την ανασκό- 
πηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναπτύχθη- καν 
οκτώ (8) έντυπα (στην ελληνική γλώσσα αλλά και 
σε μετάφραση στην αγγλική, γερμα- νική και 
γαλλική γλώσσα) κατά τη διάρκεια των διαφόρων 
χρονικών φάσεων της πανδημίας (α) πριν την 
αναστολή της λειτουργίας των 
σ χολείων, ( β) κατά τη διάρκεια της αναστολής 
και τη μετάβαση στην ηλεκτρο- νική τάξη, (γ) με 

 
την επάνοδο στα σχολεία μετά την παραμονή 
στο σπίτι και (δ) με την έναρξη της νέας σχο- 
λικής χρονιάς (Χατζηχρήστου και συν, 2020. 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/ 
images/Kalws-irthame-sto-Sxoleio-Covid19. 
pdf). Τα έντυπα περιλαμβάνουν χρήσιμες επι- 
σημάνσεις για την ψυχοκοινωνική υποστήρι- 
ξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων, γονέων 
και εκπαιδευτικών/σχολείων και δραστηριό- 
τητες για εκπαιδευτικούς και γονείς (http:// w 
w w. ce nte r sch oolpsych .  psych .  u oa. gr / 
index.php/2020 - 03-27-17-58-58).Τα έντυπα 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εργα- 
στηρίου Σχολικής Ψυχολογίας (http://www. 
centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php) 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (https:// 
www.facebook.com/pg/schoolpsychlab) με 
μεγάλη απήχηση (πάνω από 460.000 ανα- 
γνώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και 
έχουν σταλεί με ποικίλους τρόπους σε σχο- 
λεία/εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους φο- 
ρείς, καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Παράλληλα οι μεταπτυ- 
χιακοί φοιτητές/τριες παρείχαν εξ αποστάσε- 
ως υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 
για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας 
στο πλαίσιο της σύνδεσης της πρακτικής τους 
άσκησης με τις δράσεις του Εργαστηρίου Σχο- 
λικής Ψυχολογίας. Σε πολλά πλαίσια εφαρμό- 
στηκαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς οι 
δραστηριότητες των εντύπων από τους φοι- 
τητές και τις φοιτήτριες και ενεπλάκησαν ενερ- 
γά στη δημιουργία δραστηριοτήτων ειδικά για 
οικογένειες. 

 
Συμπερασματικές διαπιστώσεις Τα ερευνη- 
τικά δεδομένα διεθνώς αναφέρονται σε ση- 
μαντικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα σε ενήλι- 
κες αλλά και σε παιδιά μετά από μια πανδημία 
όπως φαίνεται να ισχύει και για την πανδημία 
COVID-19. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού 
προγράμματος του ΕΣΧΟΨΥ επιβεβαιώνουν 
τις αρνητικές συσχετίσεις και συμφωνούν με 
τα ευρήματα ανάλογων ερευνών στη σχε- 
τική βιβλιογραφία. Τα ερευνητικά δεδομένα 
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα στήριξης και 
ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας σε ατο- 
μικό και συστημικό επίπεδο και της επιμόρφω- 
σης και κατάρτισης εκπαιδευτικών/γονέων για 
τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και τη 
διευκόλυνση της προσαρμογής παιδιών και 
εφήβων. 
Οι καταστάσεις κρίσεων αποτελούν μια πραγ- 
ματικότητα για τις σχολικές κοινότητες οι οποί- ες 
χρειάζεται να είναι προετοιμασμένες για 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/
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την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, παρ’ όλη την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρό- νια 
στο χώρο της ψυχολογίας στην Ελλάδα, η παροχή 
σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών στα δημόσια 
σχολεία παραμένει περιορισμένη και διαφορετικοί 
φορείς και υπηρεσίες έχουν προσφέρει στήριξη σε 
σχολεία ή κοινότητες μετά από μεγάλα γεγονότα 
κρίσεων. Για τη συ- στηματική και αποτελεσματική 
στήριξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 
είναι επι- τακτική η ανάγκη να αναπτυχθεί ένα 
μοντέλο προετοιμασίας – πρόληψης και 
παρέμβασης για τη διαχείριση κρίσεων σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, με τη συνεργασία των πανεπιστη- 
μίων και άλλων αρμόδιων φορέων υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας. Οι δράσεις που 
αναπτύχθηκαν από το ΕΣΧΟΨΥ αναδει- κνύουν το 
σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν 
τα πανεπιστήμια όσον αφορά στη σύνδεση της 
θεωρίας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
πρακτικής εφαρμογής και την αντιμετώπιση των 
περιορισμών στην πα- ροχή σχολικών 
ψυχολογικών υπηρεσιών με στόχο τη στήριξη των 
σχολικών κοινοτήτων ιδιαίτερα σε δύσκολες 
περιόδους. 
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
Collishaw, S., & Sellers, R. (2020). Trends in 
child and adolescent mental health 
prevalence, outcomes, and inequalities. In E. 
Taylor, F. Verhulst, J. Wong, K. Yoshida & A. 
Nikapota (Eds.), Mental health and illness of 
children and adolescents (pp.1-11).Springer. 
Fegert, J. M., Vitiello, B., Plener, P. L., & 
Clemens, V. (2020). Challenges and burden of the 
Coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic for child 
and adolescent mental health: A narrative 
review to highlight clinical and research needs in 
the acute phase and the long return to normality. 
Child and Adolescent Psychiatry and Mental 
Health, 14, 1-11. doi. org/10.1186/s13034-020-
00329-3 
Hatzichristou, C., & Lianos, P. (2016). Social and 
emotional learning in the Greek educational 
system: An Ithaca journey. International Journal of 
Emotional Education, 8(2), 105–127. 
Hatzichristou, C., Lampropoulou, A. & Lianos, P. 
(2019). Social justice principles as core concepts in 
School Psychology training, research and practice at 
a transnational level. School Psychology International, 
41(1), 67- 86. doi.org/10.1177/ 0143034319892 031 

 
Hatzichristou, C., Lianos, P. & Lampropoulou, 
A. (2019). Supporting vulnerable groups 
of stud ents i n ed ucat ional  sett ings: 
University init iatives and partnerships. 
Psychology in Russia - State of the Art. 
Special issue “Educational psychology from a 
contemporary perspective”, 12(4), 60 –73. 
https://doi: 10.11621/pir.2019.0404 
Powell, T. M., & Bui, T. (2016). Supporting 
social and emotional skills after a disaster: 
Findings from a mixed methods study. School 
Mental Health. doi:10.1007/s12310 - 016 - 
9180 -5. 
Qiu, W., Rutherford, S., Mao, A. & Chu, C. 
(2017).The pandemic and its impacts. Health, 
Culture and Society.9. 1-11. doi: 10.5195/ 
HCS.2017.221. 
Sprang, G., & Silman, M. (2013). Posttraumatic 
Stress Disorder in parents and youth after 
health-related disasters. Disaster Medicine 
and Public Health Preparedness, 7(1), 105- 
110. doi:10.1017/dmp.2013.22 
Χατζηχρήστου, Χ., Κατή, Α., Λυκιτσάκου, Κ., 
Λαμπροπούλου, Α., Δημητροπούλου, Π., Υφα- 
ντή, Θ., Λιανός, Π., Μπακοπούλου, Α., & Γε- 
ωργουλέας, Γ. (2012). Διαχείριση κρίσεων στη 
σχολική κοινότητα. Τυπωθήτω 
Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπού- 
λου, Κ., Λιανός, Π., Γεωργουλέας, Γ.,Αθανασί- 
ου, Δ., Φραγκιαδάκη, Δ., Μίχου, Σ., Γεωργα- 
κάκου, Ν., (2020). Καλώς ήρθαμε στο σχολείο! 
Έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη και 
προσαρμογή των μαθητών στη νέα σχολι- κή 
χρονιά κατά την περίοδο της πανδημίας 
COVID-19. Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογί- 
ας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. http://www. 
centerschoolpsych .psych .uoa .gr /  images/  
Kalws-irthame-sto-Sxoleio-Covid19

http://w/


ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ 

8 

 

 

 


	Ψυχοκοινωνική υποστήριξη των σχολικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19: Πολυεπίπεδες δράσεις του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
	Χρυσή Χατζηχρήστου, Αικατερίνη Λαμπροπούλου, Θεοδώρα Υφαντή, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
	Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα
	Ενδεικτική Βιβλιογραφία


