
Θεζζαινλίθε, 17/12/2020 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Ολνκάδνκαη Αλδξεάδνπ Αλαζηαζία, είκαη Ψπρνιόγνο, θαη έρσ ηε ραξά λα παξέρσ 

ηηο ππεξεζίεο κνπ ζην 4
ν
 Γπκλάζην Επόζκνπ θάζε Πέκπηε. Με ην παξόλ θείκελν 

επηζπκώ λα ζπζηεζώ ζε εζάο σο λέν κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη λα ζαο 

πξνζθαιέζσ ζε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο πνπ ζα ζπκβάιινπκε όινη/εο ζε απηό. 

Ο ξόινο ηνπ ςπρνιόγνπ ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ ζε αηνκηθό, νκαδηθό, ςπρνθνηλσληθό, ζπκβνπιεπηηθό θαη 

ππνζηεξηθηηθό επίπεδν ζε άξξεθηε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθό θαη ινηπό 

πξνζσπηθό θαη ην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα. Ο ςπρνιόγνο ζπκβάιιεη ζηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο πξνζαξκόδνληαο ηηο παξεκβάζεηο ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνύ, ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ πιαηζίνπ θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Η ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ηίζεηαη ζην επίθεληξν, θαζώο επίζεο θαη ε 

ζύκθσλε γλώκε ησλ γνλέσλ ή θεδεκόλσλ ή ησλ αζθνύλησλ ηελ γνληθή κέξηκλα  ή 

ερόλησλ ηελ επηκέιεηα.  

Επηρεηξείηαη επηπιένλ ε επαηζζεηνπνίεζε, πξναγσγή θαη πξόιεςε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε, ηελ απηνεθηίκεζε, ηνλ 

ζεβαζκό ζηελ εηεξόηεηα , ηελ αιιειεγγύε, ηελ δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ 

ζπγθξνύζεσλ κέζα ζην ηξέρνλ θνηλσληθό πιαίζην θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ. 

Σεκαληηθό θνκκάηη ζηελ εξγαζία ηνπ ςπρνιόγνπ απνηειεί ε δηαζύλδεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ώζηε λα 

δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν ππνζηήξημεο ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα. 

Η λέα εκπεηξία πνπ βηώλεηαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-

19 ζέηεη ηα ζπζηήκαηα (άηνκα, νηθνγέλεηεο, ζρνιηθέο κνλάδεο, θνηλσλίεο) 

αληηκέησπα κε λέεο δπζκελείο ζπρλόηεξα ζπλζήθεο. Όινη/εο ελήιηθνη θαη παηδηά 

θαινύληαη λα δηαπξαγκαηεπηνύλ, λα αλαδηνξγαλσζνύλ, λα ππάξμνπλ κε έλαλ 

δηαθνξεηηθό ηξόπν. Σηελ ηξέρνπζα ζπλζήθε ινηπόλ ν ςπρνιόγνο θαιείηαη λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό 

παξέρνληαο ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε, ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιεπηηθή πνπ 

αθνξνύλ δεηήκαηα θξίζεσλ, όπσο πξνθύπηνπλ θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

Covid-19.  

Θα είκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα ζπλαληήζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ (πιαηθόξκα webex) 

απηή ηελ πεξίνδν. Όπνηνο/α γνλέαο επηζπκεί κπνξεί λα αηηεζεί ζπλάληεζε, είηε κέζσ 

ηεο δηεύζπλζεο είηε ζηελ ειεθηξνληθή κνπ δηεύζπλζε anandread@sch.gr. 

Σαο επραξηζηώ όινπο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο επειπηζηώληαο ζε κηα 

επνηθνδνκεηηθή ζρνιηθή ρξνληά. Εύρνκαη πγεία ζε εζάο θαη ηνπο δηθνύο ζαο 

αλζξώπνπο. 



Με εθηίκεζε, 

Αλδξεάδνπ Αλαζηαζία 

Ψπρνιόγνο 

 


