
Τη παρούσα σχολική χρο-
νιά 2017-2018 έχει σχε-
διαστεί και υλοποιείται 

μια καινοτόμος εκπαιδευτική 
δράση στα σχολεία της 8ης 
περιφέρειας του Δήμου Φαι-
στού σε συνεργασία με τη 
σχολική σύμβουλο Δρ. Ειρήνη 
Μπαγιάτη και με τη χρηματο-
δότηση του Δήμου Φαιστού. 

Η εκπαιδευτική αυτή δράση είναι 
η ετήσια υλοποίηση ενός Πανευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος Ψυχικής 
Ανθεκτικότητας « «RESCUR: Ένα 
Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!» σε δημοτι-
κά σχολεία του Δήμου Φαιστού. 
Η εξειδικευμένη κατάρτιση των εκ-
παιδευτικών που θα υλοποιήσουν 
το παραπάνω Πανευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα Ψυχικής Ανθεκτικότητας 
ξεκίνησε το Σάββατο 30 Σεπτεμβρί-
ου στο 1ο ΔΣ Μοιρών και θα συνε-
χιστεί ως εξής:

Σάββατο 7 Οκτωβρίου  (10:00 
-14:00) και Κυριακή 8 Οκτ. 2017 
(10:00-14:00).

Στο Πολύκεντρο
Ο  Δήμος Φαιστού  και η σχολική 
Σύμβουλος  8ης  Περιφέρειας Π.Ε. 
Ν. Ηρακλείου, σε συνεργασία με  τη 
Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με Υπεύθυνο καθηγητή τον κ. 
Αναστάσιο Ματσόπουλο, διοργανώ-
νει εκδήλωση με θέμα   «Ανάπτυξη 
της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στη Σχο-
λική Κοινότητα» το Σάββατο 7 Οκτω-
βρίου και ώρα 5:30 μ.μ. έως 8 μ.μ. στο 
Πολύκεντρο Μοιρών.  Η εκδήλωση 
είναι  ανοιχτή  για  τους  γονείς, εκπαι-
δευτικούς και  το Διδακτικό Προσω-
πικό των Δημοτικών  Σχολείων της 
8ης Περιφέρειας καθώς και  για τους  
δημότες    που θέλουν  ενημερωθούν  
άμεσα  και  έγκυρα  σε θέματα  σχολι-
κής  ψυχολογίας.

20 Εκπαίδευση

Συνέντευξη με τον κ. Αναστάσιο Ματσόπουλο 
«RESCUR: Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία»: 

ένα σύγχρονο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτι-
κής δράσης που πραγματο-
ποιείται στο Δήμο Φαιστού, ο 
επιστημονικά υπεύθυνος  του 
Πανευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος Ψυχικής Ανθεκτικότη-
τας «RESCUR: Ένα Εμπόδιο, 
Μια Ευκαιρία!» στην Ελλάδα, 
κ. Αναστάσιος  Ματσόπου-
λος/Διευθυντής της Μονά-
δας Σχολικής Ψυχολογίας 
Κέντρου Ερευνών & Μελετών 
(ΚΕΜΕ) και Επίκουρος Καθη-
γητής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με διεθνή εμπειρία 
σε προληπτικά προγράμμα-
τα  σε ΗΠΑ και Ευρώπη, μας 
παραχώρησε μια πολύ ενδια-
φέρουσα συνέντευξη.

 Ποια τα καινοτόμα χαρα-
κτηριστικά της παρού-
σας εκπαιδευτικής δρά-
σης;

Η καινοτόμα αυτή δράση 
έχει μια πρωτοτυπία σε πολ-
λά επίπεδα. Πρώτον είναι μια 
συνέργεια του Πανεπιστήμι-
ου Κρήτης (Μονάδα Σχολι-
κής Ψυχολογίας) με το Δήμο 
Φαιστού και τη Σχολική Σύμ-
βουλο της 8ης Περιφέρειας 
Ηρακλείου. Η δράση αυτή 
είναι μοναδική σε επίπεδο 
Πανεπιστημίου και σε επί-
πεδο Κρήτης  και περαιτέρω 
προάγει τη φιλοσοφία που 
έχουμε στη Μονάδα Σχολι-
κής Ψυχολογίας της διασύν-
δεσης του Πανεπιστημίου 
με τις τοπικές κοινωνίες της 
Κρήτης.  Άρα είναι καινοτό-
μα ως προς αυτή τη διάστα-
ση αυτή αλλά επίσης είναι 
πρωτότυπη γιατί το Προλη-
πτικό Πρόγραμμα Ψυχικής 
Ανθεκτικότητας  «RESCUR: 
Ένα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!¨  
είναι ένα Πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα και είναι ένα τε-
λευταίας γενιάς προληπτικό 
πρόγραμμα που και εμείς (ως 
Έλληνες) συμμετείχαμε στη 
συν-διαμόρφωση και δημι-
ουργία του. Το πρόγραμμα 
υλοποιείται και σε άλλες χώ-
ρες όπως η Μάλτα, η Ιταλία, 
η Πορτογαλία, η Κροατία και 
η Σουηδία.

 Μπορείτε να περιγρά-
ψετε λίγο το πρόγραμμα 
«RESCUR: Ένα Εμπόδιο, 
Μια Ευκαιρία!»;

Είναι ένα πρόγραμμα που 

έχει θεματικούς άξονες που 
σχετίζονται με την προαγωγή 
της ψυχικής ανθεκτικότητας 
παιδιών από 4 ετών και μέχρι 
12 ετών. 
Το πρόγραμμα διαμέσου κα-
λοσχεδιασμένων δραστηρι-
οτήτων διδάσκει στα παιδιά 
πώς να αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα όπως η απόρριψη, 
ο εκφοβισμός, η απώλεια και 
ο αποχωρισμός, οι συγκρού-
σεις εντός και εκτός οικογέ-
νειας,  η αποτυχία και άλλα 
εμπόδια που όλα τα παιδιά 
ενδεχομένως να βιώσουν.
Επίσης βοηθά τα παιδιά να 
κατανοήσουν τα αρνητικά 
τους συναισθήματα (π.χ. 
άγχος, λύπη, απογοήτευ-
ση, ματαίωση) και να βρουν 
τρόπους να τα τροποποιή-
σουν και να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν και να προ-
άγουν τη  μάθησή τους. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 
εγχειρίδια για νηπιαγωγούς 
και δασκάλους δημοτικού, 
ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο 
του εκπαιδευτικού και το εγ-
χειρίδιο του γονέα που στο-
χεύει να αναδείξει τις δράσεις 
και συμπεριφορές του γονέα 
για να προάγει τη ψυχική αν-
θεκτικότητα του παιδιού του. 

 Πως επιλέχθηκαν οι εκ-
παιδευτικοί που θα συμ-
μετάσχουν στην υλοποί-
ηση;

Έγινε μια ανοιχτή πρόσκληση 
από τη σχολική σύμβουλο σε 
όλους τους εκπαιδευτικούς 
της 8ης περιφέρειας Ηρα-
κλείου. Κατέθεσαν αίτηση 
στο προληπτικό πρόγραμμα 
27 συνάδελφοι που εθελο-
ντικά ήθελαν να επιμορφω-
θούν και να βοηθήσουν στην 
υλοποίηση του προληπτικού 
προγράμματος.

 Ποιος είναι ο στόχος σας 
με την υλοποίηση του 
καινοτόμου προληπτι-
κού προγράμματος;

Ο στόχος είναι η προαγωγή 
της ψυχικής ανθεκτικότητας 
των μαθητών μας από το νη-
πιαγωγείο και μέχρι το δημο-
τικό.  Ένας άλλος αλλά εξίσου 
σημαντικός στόχος της υλο-
ποίησης αυτού του προγράμ-
ματος είναι η υποστήριξη και 
ενδυνάμωση των ίδιων των 
εκπαιδευτικών και η επαγ-
γελματική τους εξέλιξη και 
ανάπτυξη. Επίσης στοχεύου-
με να εμπλέξουμε και τους 
γονείς γιατί το τι γίνεται στο 
σπίτι θα πρέπει να συνδέεται 
με τις δράσεις τους σχολεί-
ου οπότε να προάγεται μια 
συνέργεια γονέων και εκπαι-
δευτικών.

 Λόγω της κρίσης, το θέμα 
ψυχική ανθεκτικότητα, 
λαμβάνει νέο νόημα και 
περιεχόμενο. Μπορείτε 
να σχολιάσετε;

Η κοινωνική και οικονομική 
κρίση έχει κάνει όλους μας 
πιο ευάλωτους σε πολλά επί-
πεδα. Η κρίση έχει επηρεάσει 
την ελληνική οικογένεια και 
το σχολείο. Διαμέσου του 
προγράμματος ψυχικής αν-
θεκτικότητας επιδιώκουμε 
να «ακουμπήσουμε» όλα τα 
παιδιά αλλά ιδιαίτερα τα πιο 
ευάλωτα παιδιά όπως παι-
διά με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, παιδιά που βιώνουν 
το φάσμα της φτώχειας και 
παιδιά που βιώνουν σημαντι-
κούς στρεσογόνους παράγο-
ντες. 
Προγράμματα ψυχικής αν-
θεκτικότητας σε περιόδους 
κρίσης αποκτούν περισσό 
νόημα καθώς όλοι οι εμπλε-
κόμενοι στην εκπαίδευση 
των παιδιών εκπαιδευτικοί,  
άνθρωποι της διοίκησης της 
εκπαίδευσης καθώς και γο-
νείς βιώνουν περισσότερους 
στρεσογόνους παράγοντες 
και θα πρέπει και οι ίδιοι 
να ανταποκριθούν σε νέες 
προκλήσεις και έτσι να είναι 
πρότυπα ψυχικής ανθεκτι-
κότητας στις προκλήσεις των 
νέων καιρών λόγων της κρί-
σης που βιώνει η χώρα από 
το 2010.

Σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη 

Καινοτόμος εκπαιδευτική δράση στα
Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Φαιστού

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017

Αναμνηστική φωτό με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Γ. Ξηρουδάκη

Από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών


