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Συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων 

με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην μετά Covid-19 εποχή 

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, από την φετινή σχολική 2022-23 θα 

συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δια μέσου του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών 

στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 

Διευθυντή τον Γιώργο Κλεφτάρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την κα Χριστίνα Ρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία θα είναι επιστημονικά 

υπεύθυνη στην ετήσια επιμόρφωση των Συμβούλων Σχολικής Ζωής των σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Τρικάλων, με τίτλο «Εργαστήρια Εποπτείας». Η επιμόρφωση θα ξεκινήσει στις 29 Νοεμβρίου 

2022 και ώρα 12:00-14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Τρικάλων και θα 

συνεχιστεί, εξ αποστάσεως, κάθε δεκαπέντε ημέρες έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς. 

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Εργαστήρια Εποπτείας» πραγματοποιείται με την συνδιοργάνωση 

του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας δια μέσου των αντίστοιχων 

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Τρικάλων. 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα 

απαιτητική τόσο για τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής όσο και για τους/τις Διευθυντές/ντριες των 

σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, οι οποίοι αντίστοιχα καλούνται να 

υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, στο τόσο απαιτητικό έργο τους, ιδίως αν 

σκεφτεί κανείς ότι μετρούμε πλέον δύο χρόνια από τη στιγμή που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την 

πανδημία του κορωνοϊού, η οποία μετέβαλε απότομα την καθημερινότητα όλων μας και διατάραξε τις 

υπάρχουσες κοινωνικές σταθερές. Οι σημερινοί έφηβοι/ες και νέοι/ες, όντας σε μία αρκετά σημαντική και 

εύθραυστη ηλικία, φάνηκαν ιδιαίτερα ευάλωτοι όχι μόνο απέναντι στον ίδιο τον ιό αλλά και στις 

ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της πανδημίας. Έτσι αρκετοί έφηβοι/ες και νέοι/ες παρουσίαζαν σημάδια 

άγχους, κατάθλιψης, στρες και απαισιοδοξίας. Αν σε όλα αυτά προστεθούν φαινόμενα βίας, διαχείρισης 

περιστατικών με σύνδρομα και άλλα ψυχολογικά και γνωστικά προβλήματα, η εποπτεία της τάξης γίνεται 

ιδιαίτερα δύσκολη και οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής πρέπει να υποστηριχθούν, περαιτέρω, για να 

βοηθήσουν, αντίστοιχα, τις σχολικές μονάδες. 
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Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης ανέφερε, 

χαρακτηριστικά, για αυτή την πρωτοβουλία: «Εγκαινιάζουμε τη συνεργασία της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Τμήμα Ειδικής Αγωγής - 

Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, ξεκινώντας με την ετήσια επιμόρφωση των 

Συμβούλων Σχολικής Ζωής των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων προσφέροντας 

εργαστηριακού τύπου επιμόρφωση (Εργαστήρια Εποπτείας). Η υλοποίηση της επιμόρφωσης 

πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

Θεσσαλίας, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, λόγω του ότι αρκετοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Η 

δεύτερη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ειδικής Αγωγής - Εργαστήριο 

Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση, αφορά στην συμμετοχή  της Δ.Δ.Ε Τρικάλων για την 

υλοποίηση μιας σημαντικής έρευνας όπως αυτή εγκρίθηκε με τη  υπ’ αριθμ. 188-3-3-2022 απόφαση της 

Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Π.Τ.Ε.Α., που θα υλοποιηθεί στα Γυμνάσια των Τρικάλων με 

τίτλο: «Μετάβαση και Προσαρμογή των μαθητών/ριών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, εν μέσω της 

Πανδημικής Κρίσης σε Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης». Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν ως 

ανατροφοδότηση στους/στις Συμβούλους Σχολικής Ζωής των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τρικάλων αλλά και στους/στις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε την 

ευκαιρία, άμεσα, να συνδιοργανώσουμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -  Τμήμα Ειδικής Αγωγής - 

Εργαστήριο Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας και άλλες 

επιμορφώσεις, με στόχο οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής να αποτελέσουν το «ανάχωμα» στην πίεση που 

ασκείται στις σχολικές μονάδες εξαιτίας της αύξησης δυσλειτουργικών περιστατικών αλλά και στις 

ψυχοκοινωνικές διαστάσεις, που επέφερε η πανδημία του Covid-19». 

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Συμβούλων Σχολικής Ζωής (Εργαστήρια 

Εποπτείας) για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως 

κάθε 2ο δεκαπενθήμερο μέσω της πλατφόρμας WebEx έως τη λήξη του σχολικού έτους και θα 

υποστηρίζεται και από την ψηφιακή τάξη (e-class).  Στη πρώτη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί δια 

ζώσης θα γίνει η γνωριμία των Συμβούλων Σχολικής Ζωής με την επιστημονικά υπεύθυνη κα Χριστίνα 

Ρούση  και θα γίνει σχετική ενημέρωση για το πλαίσιο και τις γενικές αρχές της επιμόρφωσης. Στη 

συνάντηση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν και οι Διευθυντές/ντριες  των σχολικών 

μονάδων, καθώς επίσης και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα μετά από σχετική δήλωση ενδιαφέροντός 

τους. 

 

 

           Από τη ΔΔΕ Τρικάλων 

 

 

 


