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Ένα εγχειρίδιο ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης  

για παιδιά 5-12 ετών σε καιρό πανδηµίας 



Η ΑΝΑΓΚΗ: 

Κατά τις πρώτες ηµέρες της ανακοίνωσης του µέτρου της αναστολής της σχολικής 

λειτουργίας, δηµιουργήθηκε το εγχειρίδιο ῾Γράφοντας µαζί τη δική σου ιστορία῾, από 

την Κάσσαρη Όλγα, Σχολική Ψυχολόγο του Δηµοτικού ᾽Χρυσόστοµος Σµύρνης᾽, της 

Λεοντείου Σχολής Νέας Σµύρνης.  

Το υλικό αυτό αποτέλεσε µια προσπάθεια υποστήριξης και φροντίδας των παιδιών 

που βίωναν την ξαφνική ανατροπή της κανονικότητάς τους λόγω της πανδηµίας. 

Δηµιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των µαθητών του δηµοτικού σχολείου κι 

απευθύνθηκε σε παιδιά ηλικίας από πέντε έως και δώδεκα ετών.  

Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να εµπλακούν σε µια διαδικασία εξερεύνησης 

σκέψεων και συναισθηµάτων, σχετικά µε το τραυµατικό γεγονός το οποίο βίωναν. 

Επιχειρεί µε τρόπο απλό και προσιτό να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να 

εκφράσουν όλα εκείνα τα αρνητικά συναισθήµατα που νιώθουν. Επιπλέον, παρέχει 

στα παιδιά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που θα µπορούσαν να τα 

διευκολύνουν να κατανοήσουν έννοιες που µπήκαν βίαια στη ζωή τους, όπως ο 

κορονοϊός, η καραντίνα κ.α. 

Διαµοιράστηκε στις οικογένειες των µαθητών των δυο δηµοτικών σχολείων, των 

νηπίων που επρόκειτο να εγγραφούν στα σχολεία µας το επόµενο σχολικό έτος, 

καθώς επίσης κυκλοφόρησε ελεύθερα στο διαδίκτυο (κοινωνικά δίκτυα και 

ιστοσελίδες) µε στόχο να φτάσει σε όσες περισσότερες οικογένειες θα µπορούσε να 

φανεί χρήσιµο. 
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Η ΣΚΕΨΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 

Κάθε παιδί βιώνει το τραυµατικό γεγονός µε διαφορετική ένταση και αντιδρά µε το 

δικό του τρόπο. Κάποια παιδιά ίσως εκτέθηκαν για πρώτη φορά σε ένα τραυµατικό 

γεγονός, ενώ για άλλα παιδιά η φόρτιση αυτή πιθανά να λειτούργησε επιβαρυντικά 

σε προηγούµενες απώλειες ή ανατροπές. Σε κάθε περίπτωση, τα συναισθήµατα που 

δηµιουργήθηκαν σε κάθε παιδί ήταν ισχυρά και θα µπορούσαν να αποδειχτούν 

τοξικά αν δεν έβρισκαν τρόπο να εκφραστούν.  

Η σκέψη πίσω από τη δηµιουργία αυτού του βιβλίου ήταν να δοµηθεί, µέσα σε αυτές 

τις έκτακτες συνθήκες, µια γέφυρα ουσιαστικής, συναισθηµατικής επικοινωνίας 

µεταξύ του παιδιού και των γονέων. Αξιοποιώντας το υλικό αυτό, οι γονείς θα είχαν 

τη δυνατότητα να διευκολύνουν το παιδί να επικοινωνήσει µε έµµεσο τρόπο (µέσα 

από τη ζωγραφική και τις δραστηριότητες), καθώς και µε άµεσο (µέσα από τις 

πρωτοβουλίες και τη συζήτηση) τα ισχυρά αυτά συναισθήµατα, ώστε να µειωθεί η 

έντασή τους και το παιδί να µπορέσει τα αντέξει και να τα διαχειριστεί κατάλληλα.  

Με αυτό τον τρόπο το όφελος θα ήταν διπλό:  

1. να ενισχυθεί ο γονέας, ασκώντας µε 

αυτοπεποίθηση το γονεικό του ρόλο σε αυτή 

την πρωτόγνωρη συνθήκη, µε οδηγό το 

ψυχοεκπαιδευτικό υλικό και 

2. να υποστηριχθεί κατάλληλα το παιδί µέσα 

από το ειδικά σχεδιασµένο υλικό και να 

ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα του. 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

Το εγχειρίδιο ᾽Γράφοντας µαζί τη δική σου ιστορία᾽ είναι βασισµένο στις αρχές της 

Γνωσιακής Συµπεριφοριστικής Θεραπείας και συνδυάζει τεχνικές Θετικής 
Ψυχολογίας κι έκφρασης µέσω των εικαστικών. Πιο συγκεκριµένα: 

Α. Η Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) βασίζεται στο τρίπτυχο Σκέψη 

- Συναίσθηµα - Συµπεριφορά και στην θεωρία ότι τα συναισθήµατα που βιώνουν οι 
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άνθρωποι και οι συµπεριφορές που εκδηλώνουν είναι αποτέλεσµα του τρόπου µε 

τον οποίο σκέφτονται κι αντιλαµβάνονται τον κόσµο (Καλαντζή-Αζίζι, 1999). Ο όρος 

'γνωσιακή' αναφέρεται στις “γνωσίες”, τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις ή τις αντιλήψεις 

ενός ατόµου. Ο τρόπος µε τον οποίο ερµηνεύονται τα γεγονότα αποτελεί βασικό 

αντικείµενο διερεύνησης στην ΓΣΘ. Ο όρος 'συµπεριφοριστική' αναφέρεται στην 

σύνδεση µεταξύ των διαφόρων µορφών συµπεριφοράς και των συνθηκών µέσα στις 

οποίες εµφανίζονται. Ο κύκλος της συµπεριφοράς σύµφωνα µε τη ΓΣΘ µπορεί να 

αναπαρασταθεί σχηµατικά ως εξής: 

Ο λειτουργικός κύκλος της συµπεριφοράς:          Ο δυσλειτουργικός κύκλος της συµπεριφοράς: 

          (Ψύλλου Α., 2014) 

Η εφαρµογή της ΓΣΘ έχει ερευνητικά αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική στην 

πρόληψη και την αντιµετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας, ιδιαίτερα των συναισθηµατικών διαταραχών (Compton, March, Brent, 

Albano, Weersing & Curry, 2004). Στόχος της ΓΣΘ είναι να θεµελιώσει το παιδί ένα 

περισσότερο θετικό τρόπο σκέψης, να εντοπίσει τα θετικά του στοιχεία και τις 

δεξιότητες του, χωρίς να αγνοεί ή να παραβλέπει τα αδύνατά του σηµεία. Η αποδοχή 

των δυσκολιών και η επίτευξη της ισορροπίας στη σκέψη γεµίζει το παιδί µε 

αυτοπεποίθηση, καθώς είναι ικανό να αποκτήσει αυτο-έλεγχο, να επιλύσει 

προβλήµατα και κατ᾽επέκταση να αναπτύξει τη συναισθηµατική ανθετικότητά του. 

(Ronen, 2003).
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Β. Η Θετική Ψυχολογία είναι ένας νέος κλάδος της Ψυχολογίας, που έχει ως βασικό 

της άξονα να αξιολογήσει, να κατανοήσει και να αναπτύξει τις δυνάµεις (strengths) 

του ανθρώπου. Επικεντρώνεται στην βίωση της υποκειµενικής εµπειρίας και στις 

προσωπικές ερµηνείες που δίνει το ίδιο το 

άτοµο, σε σχέση µε τα βιώµατα και τα 

συνα ι σθήµα τα το υ ( S e l i g m a n &  

Csikszentmihalyi, 2000). Στοχεύει στη 

δηµιουργία ενός περιβάλλοντος διαβίωσης 

µε χαρακτηριστικά του την αλληλεγγύη και 

την καλλιέργεια ενός ανθρωπιστικού 

τρόπου αντιµετώπισης των ερεθισµάτων 

του περιβάλλοντος (Seligman, 1999). 

Γ. Το ιχνογράφηµα και η ζωγραφική αναγνωρίζονται διεπιστηµονικά ως δύο από 

τους σηµαντικότερους τρόπους έκφρασης των παιδιών κι έχουν άρρικτα συνδεθεί µε 

την αποτύπωση της προσωπικότητας και των συναισθηµάτων τους (Malchiodi, 

2001). Μέσα από το σχέδιο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν και να 

αποτυπώσουν σκέψεις και συναισθήµατα που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να 

εκφράσουν µε λέξεις (Schirrmacher, 2001). Με τον συµβολικό τρόπο της δηµιουργίας 

και την ελευθερία της ζωγραφικής, µπορούν να προβάλλουν ισχυρά συναισθήµατα, 

να αναβιώσουν µε ασφάλεια παλαιότερες τραυµατικές εµπειρίες, να εκφράσουν 

πιθανούς φόβους και ανησυχίες για το µέλλον και να πειραµατιστούν µε τη δυσκολία. 

Έτσι, τα παιδιά εξοικειώνονται µε την εµπειρία, αναγνωρίζοντας, ότι δεν είναι 

καταστροφικά ή αποδιοργανωτικά τα όσα πίστευαν και είναι σε θέση να 

απελευθερωθούν και να τα αντιµετωπίσουν. 
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ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: 

Το εγχειρίδιο έχει δηµιουργηθεί µε τα ελάχιστα υλικά που ήταν διαθέσιµα την πρώτη 

περίοδο της καραντίνας και του κατ᾽οίκον περιορισµού. Δηµιουργήθηκε χειρόγραφα, 

µε λιγοστούς µαρκαδόρους και κόλλες Α4. Χρησιµοποιήθηκαν ζωηρά χρώµατα, 

πολύχρωµες ζωγραφιές και σκίτσα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, 

κατανοητό κι ευχάριστο για τα παιδιά. 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: 

Το εγχειρίδιο ξεκινά με τον απαραίτητο χώρο και τις πληροφορίες που χρειάζεται το 

παιδί για να εξοικειωθεί με το υλικό και να το κάνει δικό του, δηλαδή μοναδικό.


 

Στη συνέχεια, του παρουσιάζεται ο 

βασικός χαρακτήρας του βιβλίου, ο 

κορονοιός, ο οποίος, αναγνωρίζοντας 

τα πιεστικά συναισθήµατα που 

προκαλε ί στους ανθρώπους , 

προκαλεί το παιδί σε ένα παιχνίδι 
γνωριµίας και γνώσης. 
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Το βιβλίο αναπτύσσεται µε τη µορφή ενός 

κουίζ, που αποτελείται από ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής και τις οποίες καλείται 
να απαντήσει το παιδί. Κάθε ερώτηση οδηγεί 

σε  τµήµατα ενηµερωτικού υλικού, καθώς και 

σε φύλλα εργασίας που λειτουργούν σε 3 
διαφορετικά επίπεδα: 

1. Γνωστικό επίπεδο: Παρέχονται στο παιδί κατάλληλες, ρεαλιστικές πληροφορίες 

και απαντήσεις σε πιθανές δικές του απορίες. 

Επιπλέον, το παιδί έρχεται σε επαφή µε τις έννοιες 

των θετ ικών και αρνητικών σκέψεων και 

συναισθηµάτων . Στόχος είναι το παιδί να 

επεξεργαστεί και να κατανοήσει την έκτακτη 

κατάσταση την οποία βιώνει και να αντικαταστήσει 

πιθανές εσφαλµένες ή µη- βοηθητικές σκέψεις µε 

πιο κατάλληλες και βοηθητικές. 

 

2. Συναισθηµατικό επίπεδο: Δίνεται η 

δυνατότητα στο παιδί να επεξεργαστεί, να 

κατανοήσει και να εκφράσει τα πιεστικά 

συναισθήµατα τα οποία βιώνει. Στόχος είναι η 

αποδοχή των δυσάρεστων συναισθηµάτων, η 

απενοχοποίηση του παιδιού και η δηµιουργία 

ευκαιριών για εξωτερίκευση και αποφόρτιση. 

3. Συµπεριφορικό επίπεδο: Μέσα από παρουσίαση της αγχογόνου κατάστασης και 

τη σταδιακή πορεία προς την κατανόηση, την αποδοχή και την επίλυσή της, το παιδί 

έρχεται σε επαφή µε τεχνικές επίλυσης προβληµάτων και διαχείρισης κρίσεων. Έτσι, 
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προτείνονται τεχνικές χαλάρωσης κι ενθαρρύνεται το παιδί να τις εξασκεί κάθε φορά 

που βρίσκεται σε κατάσταση άγχους. 

Τέλος, όπως ήδη έχει αναφερθεί το εγχειρίδιο αυτό έχει δηµιουργηθεί για να δοµηθεί 

µια γέφυρα ουσιαστικής, συναισθηµατικής επικοινωνίας µεταξύ των γονέων και του 

παιδιού. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ευχάριστο και απλοϊκά δοσµένο υλικό, το οποίο 

θα µπορούσε να διαχειριστεί και µόνο του ένα παιδί, εάν θα το προτιµούσε. Καθώς 

το στοιχείο της ανατροφοδότησης από τον ενήλικα είναι καταλυτικό, έχουν 

δηµιουργηθεί αρκετές ευκαιρίες, ώστε να απευθυνθεί το παιδί στους σηµαντικούς 

ενήλικες που το πλαισιώνουν, για να εκφράσει απορίες, να µοιραστεί δραστηριότητες 

και να επικοινωνήσει σκέψεις και συναισθήµατα.  

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ: 

Γνωρίζοντας τον κορονοϊό: πώς µοιάζει, γιατί ονοµάζεται έτσι; 

Υψηλή µεταδοτικότητα και τρόποι µεταδόσεις: η επαφή, τα σταγονίδια 

Ένας ιός γρίπης: τα συµπτώµατα 

Η ανησυχία των ανθρώπων: αλλαγές και συναισθήµατα 

Μέτρα προστασίας:        1. Οι κανόνες υγιεινής 

    2. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων 

    3. Η ᾽καραντίνα᾽- γιατί µένουµε σπίτι; 
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    4. Η προστασία των ευπαθών οµάδων 

Δεν θα κρατήσει για πάντα: η σηµαντικότητα του εµβολίου 

Κατανοώντας τις σκέψεις και τα συναισθήµατά µου:   

    α. αρνητικές σκέψεις- αρνητικά συναισθήµατα  

    β. θετικές σκέψεις- θετικά συναισθήµατα 

Αποδοχή της δυσκολίας, επιλογές και τρόποι επίλυσης 

Καθολικότητα των συναισθηµάτων: µια πρωτόγνωρη για όλους συνθήκη 

Πανδηµία: ένα σπάνιο γεγονός που θα γραφτεί στην παγκόσµια ιστορία 

Η προσωπική ιστορία: συναισθήµατα και εµπειρίες που µένουν για πάντα! 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: 

Το εγχειρίδιο αυτό δηµιουργήθηκε για 

να υποστηρίξει κάθε παιδί που 

εντελώς άξαφνα βρέθηκε να βιώνει 

ένα τόσο πρωτόγνωρο γεγονός, 

όπως η πανδηµία του κορονοϊού. 

Ονοµάστηκε ᾽Γράφοντας µαζί τη δική 

σου ιστορία᾽ καθώς ο προορισµός 

του ήταν να συνοδεύσει το παιδί 

στην καταγραφή του δικού του, 

σηµαντικού κεφαλαίου, της δικής 
του προσωπικής ιστορίας. Ένα κεφάλαιο που 

συνεχίζει να γράφει µέχρι και σήµερα και που σίγουρα θα το επηρεάσει και θα 
καθορίσει τον τρόπο που θα αντιµετωπίσει επόµενες δυσκολίες στο µέλλον! Θα 

είναι κέρδος ζωής να το βοηθήσουµε να θυµάται θετικά όσα έµαθε σε αυτό το 

κεφάλαιο της ιστορίας του!  

Ας είναι αυτή µια καλή αρχή για την ενδυνάµωση της συναισθηµατικής του 

ανθεκτικότητας, που θα το θωρακίσει για πάντα!  
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