
Το περασμένο Σάββατο 7 Οκτωβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Δήμου 
Φαιστού στις Μοίρες, παρουσία του  Δη-

μάρχου Φαιστού κ. Αρμουτάκη και του Αντι-
δημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού 
κ. Ξηρουδάκη  ομιλία του Επίκ. Καθηγητή Σχο-
λικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Αναστασίου Ματσόπουλου με θέμα «Ψυχική 
Ανθεκτικότητα και ο Ρόλος των Γονέων στη 
Προαγωγή της στο Οικογενειακό Περιβάλλον».

Ο κ. Ματσόπουλος είναι Διευθυντής της Μονάδας Σχο-
λικής Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης,  η οποία 
στεγάζεται στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και  εκτός από πανεπιστημια-
κός ερευνητής και δάσκαλος με διεθνείς συνεργασίες και 
εμπειρία, κατέχει μόνιμη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 
ως σχολικού ψυχολόγου στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. 

Στρατηγικές
Στην ομιλία του σε ένα κατάμεστο κοινό γονέων και εκ-
παιδευτικών ο κ. Ματσόπουλος με εύληπτο και εύστοχο 
τρόπο ανέλυσε συγκεκριμένες στρατηγικές που προάγουν 
τη ψυχική ανθεκτικότητα στην οικογένεια.  Ο κ. Ματσό-
πουλος μίλησε για τη στοργική σχέση και την έκφραση 
θετικών συναισθημάτων προς τα παιδιά, τόνισε την αξία 
του επαίνου ως μέσου ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης 

και του αυτοσυναισθήματος του παιδιού και επίσης υπο-
γράμμισε  την ποιότητα της σχέσης του ζευγαριού ως ση-
μαντικό κομμάτι του μικροκλίματος της οικογένειας. Ο κ. 
Ματσόπουλος τόνισε τη σημασία των διαπροσωπικών θε-
τικών σχέσεων που είναι ένας σημαντικός προστατευτικός 
παράγοντας για την προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότη-
τας των παιδιών. Τέλος, αναφέρθηκε στο καινοτόμο πρό-

γραμμα ψυχικής Ανθεκτικότητας που με χρηματοδότηση 
του Δήμου Φαιστού θα υλοποιηθεί όλη τη σχολική χρονιά 
2017-2018 υπό την ηγεσία και θα υλοποιηθεί από την Μο-
νάδα Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 Το πρόγραμμα ονομάζεται «RESCUR: Ένα Εμπόδιο, Μια 
Ευκαιρία!» και ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που ο κ. 
Ματσόπουλος μαζί με την ερευνητική του ομάδα συνέ-
γραψαν μαζί με πανεπιστημιακούς από τη Μάλτα, την Ιτα-
λία, την Πορτογαλία, τη Κροατία και τη Σουηδία.  Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαίδευση 20 ωρών 
κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται στη θε-
ωρία της πρόληψης και των προληπτικών προγραμμάτων 
αλλά και έχουν και πρακτική εξάσκηση με το υλικό του 
προγράμματος «RESCUR: Eνα Εμπόδιο, Μια Ευκαιρία!». Οι 
εκπαιδευτικοί θα  υλοποιήσουν το προληπτικό αυτό πρό-
γραμμα στις τάξεις τους τη φετινή σχολική χρονιά.  Στο 
πρόγραμμα αυτό φέτος συμμετείχαν 28 εκπαιδευτικοί από 
τη 8η σχολική περιφέρεια που τελεί υπό την ευθύνη της 
σχολικής συμβούλου κας Ειρήνης Μπαγιάτη και ήδη έχει 
ολοκληρωθεί η εκπαίδευση τους και σύντομα θα αρχίσει η 
υλοποίηση του προγράμματος. 

Από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Α.  Ματσόπουλο
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