
Εκπαιδευτικοί και πανδημία COVID-19:  
Στρατηγικές για την υποστήριξη της ευημερίας τους 

 

Κιπριτσή Ειρήνη, Ψυχολόγος, ΚΕΣΥ Δράμας  



ΑΝΗΣΥΧΙΑ : σκέψεις για το μέλλον 

Και αν αρρωστήσω; 
Και αν αρρωστήσουν 

τα παιδιά μου; 
Και αν πεθάνω;  

  

Αν πλένω τακτικά 
τα χέρια μου και 

μείνω μακριά από 
τους άλλους τότε 
θα αποφύγω να 
κολλήσω τον ιό. 

Μπορώ να προβλέψω εμπόδια 
ή να σχεδιάσω λύσεις για τα 
προβλήματά μου. 
 

Νιώθω άγχος και φόβο για το 
μέλλον. 
 



ΑΝΗΣΥΧΙΑ : σκέψεις για το μέλλον 

Αλυσίδα 
ανησυχίας 

«Κι αν είναι ο 
κορονοϊος;» 

«Έχω 
πονοκέφαλο» 

«Ίσως να τον 
μετέδωσα σε όλους 
τους συνεργάτες μου 
στη δουλειά μου χθες» 

«Όλοι θα τον 
μεταδώσουν και 
θα πεθάνουν» 

«Φαντάζομαι την 
Αποκάλυψη και το 
τέλος του κόσμου και 
το θάνατο όλων όσων 
γνωρίζω και αγαπώ.» 



ΑΝΗΣΥΧΙΑ : στο σώμα μας 



ΑΝΗΣΥΧΙΑ : γιατί; 
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διφορούμενες 

πρωτόγνωρες και 
νέες 

απρόβλεπτες 



ΑΝΗΣΥΧΙΑ : διαφορετικοί τύποι; 
Τα παιδιά μου δεν 

πηγαίνουν στο 
σχολείο και 
χρειάζομαι 

βοήθεια για τη 
φροντίδα τους. 

Τι θα κάνω αν 
κολλήσω Κορονοϊο 
και καταλήξω στη 

ΜΕΘ;  

 
Ανησυχίες για πραγματικά προβλήματα 
(ρεαλιστικές) 
Προβλήματα που σας επηρεάζουν αυτή τη στιγμή 

Υποθετικές ανησυχίες 
Πράγματα που δεν υπάρχουν επί του παρόντος, 
αλλά που μπορεί να συμβούν στο μέλλον 
 



ΑΝΗΣΥΧΙΑ : πότε γίνεται πρόβλημα; 

Φυσιολογική 
ανησυχία 

Υπερβολική 
ανησυχία 

Σας βοηθά να πάρετε αυτό που 
θέλετε 
Σας βοηθά να λύσετε προβλήματα 
στη ζωή σας 

Σας κάνει να αισθάνεστε απογοητευμένοι, 
αναστατωμένοι ή εξαντλημένοι 
Μπαίνει εμπόδιο στον τρόπο που θέλετε να 
ζήσετε τη ζωή 

Υπερβολικό ή χρόνιο στρες vs Ελεγχόμενο διορθωτικό στρες 



Τι μπορώ να κάνω όταν αγχώνομαι και ανησυχώ; 

Κρατήστε ισορροπία στη ζωή σας 
 
 
 

Ευχαρίστηση 

Εγγύτητα 

Σύνδεση 
Ικανοποίηση 

Ευημερία 
 



Τι μπορώ να κάνω όταν αγχώνομαι και ανησυχώ; 

Εξασκηθείτε 
αναγνωρίζοντας αν  
η ανησυχία είναι 
πραγματική ή υποθετική 
 
 
 



Τι μπορώ να κάνω όταν αγχώνομαι και ανησυχώ; 

Εξασκηθείτε στην αναβολή 
της ανησυχίας σας 
 
 
 

Βήμα 1: Προετοιμασία 
Βήμα 2: Αναβολή ανησυχίας 
Βήμα 3: Ώρα ανησυχίας 
 
 
 

Είναι αυτή η ανησυχία για ένα 
«πραγματικό πρόβλημα», για την οποία 

μπορώ να κάνω κάτι αυτή τη στιγμή;  

Δράσε τώρα 
Αναβάλλετε τις σκέψεις ανησυχίας 

μέχρι την καθορισμένη ώρα 
ανησυχίας 

Επαναφέρετε την προσοχή σας στο 
τώρα έχοντας επίγνωση της 

παρούσας στιγμής 

ΝΑΙ ΟΧΙ 



Τι μπορώ να κάνω όταν αγχώνομαι και ανησυχώ; 
Μιλήστε στον εαυτό σας με συμπόνια 
 
Αμφισβητείστε /Ελέγξτε τις σκέψεις με συμπόνια στη διάρκεια 
μιας παγκόσμιας κρίσης υγείας 
 
 
 

Κατάσταση 
Με ποιον ήσασταν; 
Τι κάνατε; Που 
βρισκόσασταν;  
Τι συνέβη;  

Συναισθήματα & 
σωματικές αισθήσεις 
Τι αισθανθήκατε; 
(Βαθμολογήστε την 
ένταση 0-100%) 

Αυτόματη σκέψη 
Τι περνούσε από το 
μυαλό σας;  
(Σκέψεις, εικόνες, 
αναμνήσεις) 

Συμπονετική απάντηση 
Πως θα ήταν μια πραγματική 
απάντηση αυτό-συμπόνιας 
απέναντι στην αρνητική σας 
σκέψη; 

Βλέπω τις ειδήσεις 
για δύο 
συνεχόμενες ώρες. 

Συναισθήματα άγχους 
και αυξημένη 
αίσθηση πανικού. 

Αυτό είναι φοβερό. 
Τόσοι άνθρωποι 
μπορεί να 
πεθάνουν. Τι θα 
συμβεί σε μένα και 
την οικογένειά μου; 

Είναι κατανοητό να είσαι 
ανήσυχος/η θα ήταν 
ασυνήθιστο να μην ήμουν. 
Ποιο θα ήταν το καλύτερο 
πράγμα που μπορώ να κάνω 
για εμένα για να νιώσω 
καλύτερα αυτή τη στιγμή;  



Τι μπορώ να κάνω όταν αγχώνομαι και ανησυχώ; 
Εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα 



Σχετικά με τη σχολική πραγματικότητα… 

 

•  Φροντίστε τον εαυτό σας για να φροντίσετε τους μαθητές σας 

• Προγραμματίστε-δημιουργήστε μια δομημένη ρουτίνα για την κάθε 
μέρα σας 

•  Μείνετε ενήμεροι σχετικά με τις νέες οδηγίες για τη διαχείριση της 
πανδημίας στο σχολικό πλαίσιο 

•  Αναζητήστε υποστήριξη από τους συναδέλφους σας 

 



Αν χρειαστείτε βοήθεια… 

Τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης  

 

www.kesy.dra.sch.gr  

 

• Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον κορονοϊο 

2107297957 (ΕΚΠΑ & Α΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο) 

 

•  Τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας & Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Στήριξης,  

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  

 09:00πμ -21:00μμ: όλες τις ημέρες τις εβδομάδος 2313-324144 & 2313-324351 

 09:00μμ-14:00μμ: Δευτέρα έως Παρασκευή 2310-518350 & 2310-502284 

 15:00πμ -21:00μμ: Δευτέρα έως Παρασκευή 2313-310749 

 09:00πμ -21:00μμ: Σαββατοκύριακα & Αργίες 2313-310749 

 

http://www.kesy.dra.sch.gr/
http://www.kesy.dra.sch.gr/
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


