
 

 

Διαδικτυακές Παρεμβάσεις στους μαθητές/τριες 

 του 5ου Γυμνασίου Τρικάλων σε επίκαιρα θέματα 

 Η κ. Παρασκευά Βασιλική,  Ψυχολόγος και η κ.  Γκουλαξιώτη Ευαγγελία,  

Κοινωνική Λειτουργός  σε συνεργασία με το 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων πραγματοποίησαν 

εξ αποστάσεως παρεμβάσεις στους μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Webex κατά την περίοδο 12/11/2020 έως 29/01/2021.  Ειδικότερα τα θέματα που 

αναπτύχθηκαν και υποστηρίχθηκαν ήταν τα εξής :  

 Πανδημία Covid-19 και Καραντίνα   

 Διαχείριση Πένθους 

 Ψυχοσυναισθηματικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Υπερβολικής Χρήσης 

Διαδικτύου  

 Διαφορετικότητα 

 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΚΑΙ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 

Συγκεκριμένα, από τις 20 Φεβρουαρίου 2020 με την εμφάνιση κι εξάπλωση του ιού 

SARS-CoV2, καθώς και με τον χαρακτηρισμό της λοίμωξης που προκαλείται από 

αυτόν (COVID-19) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, πολλές χώρες 

έχουν κληθεί να πάρουν πολύ αυστηρά μέτρα. Ζητούν από τους πολίτες που έχουν 

προσβληθεί ή εκτεθεί στον κορονοϊό να κρατήσουν κοινωνικές αποστάσεις ή να μπουν 

είτε σε καραντίνα είτε σε απομόνωση, με στόχο να μειωθεί η εξάπλωση της νόσου. 

Μερικοί από τους όρους που συναντήσαμε και συνδέονται με την αντιμετώπιση της 

πανδημίας είναι οι παρακάτω: η  κοινωνική απόσταση, η καραντίνα και η απομόνωση. 

Έτσι λοιπόν σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά 

τι είναι πανδημία και ποιες συνέπειες καλούμαστε να διαχειριστούμε.  

Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν: 

 Πώς βιώνουν (διαχειρίζονται) οι μαθητές το διάστημα της καραντίνας  

 Τι συναισθήματα τους έχει δημιουργήσει 

 Πως διαχειρίζονται την κοινωνική απόσταση καθώς και την απομόνωση 



 Πως διαχειρίζονται τον ελεύθερο χρόνο τους 

 Τι γνώμη έχουν για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

 Ποια θεωρούν θετικά και ποια αρνητικά χαρακτηριστικά της καραντίνας.  

Μέσω της δράσης αυτής οι μαθητές κατάφεραν να μοιραστούν τις απόψεις τους, να 

ευαισθητοποιηθούν για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια μορφή πανδημίας, 

να μοιραστούν τα συναισθήματα τους καθώς και να επισημάνουν τα θετικά και τα 

αρνητικά χαρακτηριστικά που προκαλεί η καραντίνα.   

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΝΘΟΥΣ 

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν η εξοικείωση με την έννοια 

της απώλειας. 

Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν: 

 Στην διευκόλυνση της έκφρασης βιωμάτων απώλειας στο οικείο οικογενειακό 

περιβάλλον. 

 Την αναγνώριση των συναισθημάτων που βιώνουμε σε κάθε απώλεια 

 Την κατανόηση αλλαγών στη συμπεριφορά ως συνέπεια της απώλειας 

 Την υιοθέτηση τρόπων με τους οποίους μπορούμε να είμαστε υποστηρικτικοί 

σε αυτούς που βιώνουν απώλεια 

 Την συνειδητοποίηση ότι η απώλεια αφορά τον καθένα 

 Την ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να διαχειρίζονται την απώλεια.  

Μέσω αυτής της δράσης οι μαθητές κατάφεραν να ευαισθητοποιηθούν, να 

προβληματιστούν και να θέσουν ερωτήματα που αφορούσαν την έννοια της απώλειας. 

 

ΨΥΧΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Διανύουμε μια περίοδο όπου το κλείσιμο των σχολείων και η αναστολή των 

εξωσχολικών δραστηριοτήτων έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να καταφεύγουν στην 

χρήση Η/Υ, τάμπλετ, βιντεοπαιχνιδιών προκειμένου να παρακολουθήσουν τα 

μαθήματα, αλλά και για περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την υπερβολική χρήση ηλεκτρονικών μέσων με κίνδυνο για ενδεχόμενο μελλοντικό 

εθισμό. Αυτό μας οδήγησε την επιλογή του θέματος παρέμβασης: 

¨Ψυχοσυναισθηματικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Υπερβολικής Χρήσης 

Διαδικτύου¨. 

 Ο βασικός σκοπός ήταν η αναγνώριση από τους μαθητές των σοβαρών συνεπειών που 

επιφέρει η υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων σε ψυχολογικό, 

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. 



Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν: 

 Στην έκφραση από τους μαθητές των αρνητικών επιπτώσεων της πολύωρης 

χρήσης Η/Υ 

 Την επισήμανση των κινδύνων που ελλοχεύουν 

 Την αναγνώριση των συνεπειών που έχουν τα παραπάνω σε ψυχολογικό, 

συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο 

 Την ενδυνάμωση των μαθητών για αυτοέλεγχο και αυτοπροστασία μέσω της 

υπεύθυνης και ορθολογικής χρήσης. 

 Την υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων ψυχαγωγίας και διαχείρισης του 

ελεύθερου χρόνου που δεν σχετίζεται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Μέσω αυτής της δράσης οι μαθητές κατάφεραν αρχικά να προβληματιστούν και έπειτα 

να συνειδητοποιήσουν τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η υπερβολική 

χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο βασικός σκοπός της επιλογής του συγκεκριμένου θέματος ήταν η ευαισθητοποίηση 

των μαθητών για την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν: 

 Στην αναγνώριση της έννοιας και των ειδών της διαφορετικότητας 

 Στην έκφραση από τους μαθητές συναισθημάτων και στάσεων σχετικά με τη 

διαφορετικότητα 

 Στην συνειδητοποίηση ότι η διαφορετικότητα αφορά τον καθένα από μας και 

όχι μόνο άτομα ή ομάδες ατόμων που παρεκκλίνουν με κάποιο τρόπο 

 Στην απαλλαγή από προκαταλήψεις και στερεότυπα και στη υιοθέτηση θετικής 

στάσης απέναντι στη διαφορετικότητα 

 Στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, του σεβασμού και της αποδοχής. 

 

Μέσω της δράσης αυτής οι μαθητές κατάφεραν να μοιραστούν τις απόψεις 

τους, να ευαισθητοποιηθούν, να κατανοήσουν βασικές έννοιες, να προβληματιστούν 

και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης. 

 

Συμπερασματικά λοιπόν, οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Όλα 

τα θέματα που επιλέχθηκαν για συζήτηση ήταν αρεστά και αρκετά ενδιαφέροντα στα 

παιδιά καθώς απευθύνονταν σε πτυχές της καθημερινότητας.  


