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Σκοπός έρευνας

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εμπειρίας των 

παιδιών και των εφήβων κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. 



Στόχοι έρευνας

1) Να καταγραφούν τα βιώματα των παιδιών και εφήβων, με έμφαση στις 

αντιλήψεις, στα συναισθήματα και στις αντιδράσεις τους.

2) Να καταγραφούν οι ανάγκες των παιδιών και εφήβων που 

διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας, ολιστικά (ψυχοκοινωνικές, 

εκπαιδευτικές, κ.λπ).

3) Να καταγραφούν οι προσδοκίες τους αναφορικά με τις επιθυμητές 

παρεμβάσεις ενδυνάμωσης και να σχεδιαστεί συνεργατικά με τους 

συμμετέχοντες σχετικό δομημένο πρόγραμμα.



Μεθοδολογία της έρευνας - ταυτότητα

 Μεθοδολογία: Ποσοτική διερεύνηση που αφορά σε περιγραφική, 

συγχρονική μελέτη συσχετίσεων

 Εργαλείο μέτρησης: κλειστού τύπου ερωτηματολόγιο (ηλεκτρονική 

συμπλήρωση)

 Πληθυσμός: Τον πληθυσμό-στόχο της μελέτης αποτέλεσαν οι 

μαθητές/μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων δημοτικής εκπαίδευσης (Ε΄ 

και Στ΄ τάξη) και οι μαθητές/μαθήτριες μέσης εκπαίδευσης (Α΄, Β΄, Γ΄ 

Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου/Τεχνική σχολή). 

 Συνολικά συμπληρώθηκαν 956 ερωτηματολόγια, σε παγκύπρια βάση.

 Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των 

μαθητών/μαθητριών. 



Βασικά Αποτελέσματα



Δημογραφικά δείγματος

 Φύλο

42.70%

57.30%

αγόρι κορίτσι



 Ηλικία

Δημογραφικά δείγματος

30.40%

49.70%

19.90%

9-12.5 ετών 13-15.5 ετών 16+ ετών



Δημογραφικά δείγματος

 Επαρχία Διαμονής

50.80%

17.20%

14.20%

17.90%

Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος



Δημογραφικά δείγματος

 Βαθμίδα εκπαίδευσης

21.90%

46.10%

32.00%

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο/Τεχνική



Συμμετέχεις σε οποιαδήποτε εξωσχολική δραστηριότητα;

74.70%

25.30%

ναι όχι

20.3%

60.7%

9.7%

23.3%
20.4%
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Μουσική Αθλητισμός Τέχνες Χορός Άλλο

Εξωσχολικές δραστηριότητες 



Έχεις νοσήσει με COVID-19;

91.50%

8.50%

ναι όχι



Σε ποιον βαθμό ισχύουν τα πιο κάτω, σε σχέση με την  εμπειρία 
της απομόνωσης ή/και νοσηλείας σου; (Κλίμακα 1-4)

1.23

1.74

2.8

1.29

1.4

1.6

2.65

2.83

1 2 3 4

Αισθανόμουν φόβο για τη ζωή μου

Ένιωθα μοναξιά

Ήμουν ήρεμος/ήρεμη και ακολουθούσα τις οδηγίες (π.χ. των 

γιατρών, των γονέων μου)

Ένιωθα ότι δεν θα μπορέσω να γίνω σύντομα καλά

Τίποτα δεν μπορούσε να με κάνει να νιώσω χαρά

Ένιωθα ότι με ενοχλούσαν τα πάντα

Αισθανόμουν καλά, επειδή με φρόντιζαν

Αισθανόμουν καλά, επειδή επικοινωνούσα με αγαπημένα μου 

πρόσωπα (π.χ. φίλους, γονείς, αδέρφια)



Έχει νοσήσει με COVID-19 κάποιο μέλος της οικογένειάς 
σου (π.χ. γονέας, αδέρφια);

61.40%

37.80%

ναι όχι



Έχεις εμβολιαστεί κατά της COVID-19;

43.30%

56.70%

Ναι Όχι



Έχεις εμβολιαστεί κατά της COVID-19;
(ανά βαθμίδα)
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Ναι, με δύο δόσεις Ναι, μόνο με μια δόση και δεν 

προχώρησα στη δεύτερη

Όχι, αλλά σκοπεύω να εμβολιαστώ Όχι, και δεν επιθυμώ να εμβολιαστώ Όχι, γιατί έχω νοσήσει πρόσφατα με 

COVID-19

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ



Εάν έχεις εμβολιαστεί ή σκοπεύεις να εμβολιαστείς κατά της COVID-19, 

ποιοι είναι οι λόγοι που το έκανες ή θα το κάνεις; (σημείωσε όσα ισχύουν 
για σένα)

44.7%

48%

32.4%

36.6%

44.1%

10.1%

5.9%

4.7%

18.2%
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Για να αποφύγω να αρρωστήσω βαριά από τον ιό

Για την προστασία μέλους ή μελών της οικογένειάς μου

Για την προστασία του συνόλου της κοινωνίας

Για να αποφύγω τα συχνά rapid tests

Για να μπορώ να βγαίνω έξω και να πηγαίνω σε διάφορους χώρους πιο 

εύκολα.

Με προέτρεψαν οι γονείς μου

Οι περισσότεροι/ες φίλοι/ες μου έχουν εμβολιαστεί

Για άλλο λόγο

Δεν επιθυμώ να απαντήσω



Εάν δεν έχεις εμβολιαστεί κατά της COVID-19, ποιοι είναι οι 

λόγοι που δεν το έκανες και δεν σκοπεύεις να το κάνεις; 

(σημείωσε όσα ισχύουν για σένα)

31.9%

15.5%

17.7%

4.2%

9%

2.3%

23.9%

3.1%

12.2%

23.3%
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Φοβάμαι τις πιθανές παρενέργειες του εμβολίου

Δεν έχω λάβει ικανοποιητική ενημέρωση για το εμβόλιο

Δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα με τον ιό είναι τόσο επικίνδυνο όσο …

Για θρησκευτικούς λόγους

Θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία είναι απάτη.

Λόγω προβλήματος υγείας που έχω που δεν μου επιτρέπει τον …

Δεν το επιτρέπουν οι γονείς μου.

Οι περισσότεροι/ες φίλοι/ες μου δεν έχουν εμβολιαστεί.

Για άλλο λόγο

Δεν επιθυμώ να απαντήσω



Όσον αφορά την ενημέρωσή σου σχετικά με την πανδημία COVID-

19, ποιους/ποιες από τους/τις παρακάτω εμπιστεύεσαι; (Σημείωσε 
όσα ισχύουν)

26.7%

66.3%

6.8%

16.7%

26.9%

15.9%

36.1%

5.5%

10.8%

3.5%
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Φίλους/ες μου

Μέλη της οικογένειάς μου

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook)

Μέσα ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο)

Το Υπουργείο Υγείας και την επιδημιολογική επιτροπή

Το Υπουργείο Παιδείας και το σχολείο

Τον προσωπικό μου γιατρό/παιδίατρο

Την εκκλησία 

Κανένα από τα παραπάνω

Άλλο



Σημείωσε σε ποιον βαθμό ίσχυαν για σένα τα πιο κάτω, κατά την 

περίοδο που το σχολείο ήταν κλειστό λόγω της πανδημίας COVID-19 
(Κλίμακα 1- 4).

1.58

1.8

1.95

1.6

1.76

1.59

1.42

1.61

2.34

2.1

2.19

1.69

1.37

1 2 3 4

Αντιδρούσα υπερβολικά στις καταστάσεις που αντιμετώπιζα

Αισθανόμουν συχνά νευρικότητα

Ένιωσα ότι έχασα το ενδιαφέρον μου για τις αγαπημένες μου δραστηριότητες

Μου ήταν δύσκολο να χαλαρώσω

Ένιωθα μελαγχολικός/ή και απογοητευμένος/η

Τίποτα δεν μπορούσε να με κάνει να νιώσω ενθουσιασμό

Ένιωσα φόβο χωρίς να υπάρχει λόγος

Ένιωσα ότι με ενοχλούσαν τα πάντα

Ένιωθα χαρούμενος/η

Ένιωθα ικανοποιημένος/η με τη ζωή

Ένιωσα ότι αυτές οι εμπειρίες με βοήθησαν να ωριμάσω και να γίνω ένα …

Ένιωθα φόβο ότι μπορούσα να αρρωστήσω από την COVID-19

Δεν μπορούσα να ηρεμήσω τον εαυτό μου



Κατά την περίοδο που ήταν κλειστό το σχολείο, πόσο συχνά βίωσες 
κάποιο/κάποια από τα πιο κάτω (Κλίμακα 1- 4). 

1.16

1.13

1.23

1.08

1.18

1.17

1 2 3 4

Να σε πειράζουν κοροϊδευτικά ή να γελάνε εις βάρος σου, φίλοι ή/και 

συμμαθητές σου

Να σε πειράζουν κοροϊδευτικά ή να γελάνε εις βάρος σου μέλη της 

οικογένειάς σου

Να διαδίδουν φήμες (ψέματα) για σένα

Να ασκούν σωματική βία (να σε κλωτσούν, χτυπούν, κ.λπ.) εις βάρος 

σου, μέλη της οικογένειάς σου

Να ασκούν ψυχολογική βία (πίεση, εξαναγκασμό, κλπ) εις βάρος σου, 

φίλοι ή/και συμμαθητές σου

Να ασκούν ψυχολογική βία (πίεση, εξαναγκασμό, κ.λπ.) εις βάρος 

σου, μέλη της οικογένειάς σου



Κατά την περίοδο που ήταν κλειστό το σχολείο, πόσο συχνά 
βίωσες κάποιο/κάποια από τα πιο κάτω (Κλίμακα 1- 4). 

1.12

1.09

1.11

1.08

1.07

1.08

1 2 3 4

Λάμβανες απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα στο διαδίκτυο (π.χ. 

facebook, instagram, twitter, snapchat, κ.λπ.)

Λάμβανες απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα μέσω κινητού 

τηλεφώνου

Σε έχουν χλευάσει/κοροïδέψει ή παρενοχλήσει μέσω διαδικτύου (π.χ. 

facebook, instagram, twitter, snapchat, κ.λπ.)

Έστελνες απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα στο διαδίκτυο (π.χ. 

facebook, instagram, twitter, snapchat, κ.λπ.)

Έστελνες απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα μέσω κινητού 

τηλεφώνου

Είχες χλευάσει/κοροïδέψει ή παρενοχλήσει μέσω διαδικτύου (π.χ. 

facebook, instagram, twitter, snapchat, κ.λπ.)



Επέλεξε με ποιους τρόπους επικοινωνούσες με τους φίλους ή/και 

συμμαθητές/τριες σου κατά την περίοδο που το σχολείο ήταν κλειστό 
λόγω πανδημίας COVID-19.

70.3%

75.7%

33.3%

28.6%

3.3%

5.1%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Με το τηλέφωνο

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, viber, 

κ.λπ)

Διαδικτυακές πλατφόρμες (zoom, teams, κ.λπ.)

Συναντιόμασταν σε σπίτια, πάρκα, κ.ά.

Κανένα από τα παραπάνω

Άλλο



Κατά την περίοδο που το σχολείο ήταν κλειστό λόγω πανδημίας 
COVID-19:

76.8

29.8

28.6

67.4

15.9

13.5

48.5

23.2

70.2

71.4

32.6

84.1

86.5

51.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Αισθανόσουν την ανάγκη να χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο για περισσότερο χρόνο 

προκειμένου αυτό να σου προσφέρει ικανοποίηση;

Είχες κάνει επανειλημμένα αποτυχημένες προσπάθειες να ελέγξεις, να 

περιορίσεις ή να σταματήσεις τη χρήση του Διαδικτύου;

Ένιωθες ανήσυχος/η, κακόκεφος/η, θλιμμένος/η ή νευρικός/η όταν 

επιχειρούσες να περιορίσεις ή να διακόψεις τη χρήση του Διαδικτύου;

Παρέμενες σε σύνδεση με το διαδίκτυο για περισσότερο χρόνο απ’ ότι αρχικά 

σχεδίαζες;

Διακινδύνευσες να χάσεις/χαλάσεις μια σημαντική σχέση ή δουλειά εξαιτίας της 

ενασχόλησής σου με το διαδίκτυο;

Είχε χρειαστεί να πεις ψέματα στους γονείς σου

Χρησιμοποιούσες το Διαδίκτυο ως μέσο διαφυγής

ναι όχι



Ποιο/ποια άτομα σε στήριξαν ψυχολογικά κατά την περίοδο που 

το σχολείο ήταν κλειστό λόγω πανδημίας COVID-19; (σημείωσε 

όσα ισχύουν για σένα)

77.2%

44.4%

59.7%

10.8%

4.8%

8.3%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Οι γονείς/κηδεμόνες μου

Τα αδέρφια μου

Οι φίλοι/ες μου

Οι δάσκαλοι/καθηγητές μου

Κάποιος ειδικός (ψυχολόγος, σύμβουλος, κ.λπ.)

Άλλο



Σημείωσε σε ποιον βαθμό επηρεάστηκαν τα πιο κάτω, κατά την περίοδο 
που το σχολείο ήταν κλειστό λόγω της πανδημίας (κλίμακα 1 – 5):

1.8

1.74

1.85

1.72

1.64

2.13

2.37

2.34

2.43

1.43

1.49

1.44

1 2 3 4 5

Η σχέση μου με τους γονείς μου

Η σχέση μου με τα αδέρφια μου

Η σχέση μου με τους/τις φίλους/ες μου

Η σχέση μου με τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές μου

Η σχέση μου με τους δασκάλους/καθηγητές μου

Η σωματική μου υγεία (βάρος, κ.λπ.)

Η σχολική μου επίδοση

Οι διατροφικές μου συνήθειες

Ο ύπνος μου

Η συμπεριφορά των συμμαθητών/συμμαθητριών μου απέναντί μου

Η συμπεριφορά των γονέων/κηδεμόνων μου απέναντί μου

Η συμπεριφορά των δασκάλων/καθηγητών μου απέναντί μου



Σημείωσε σε ποιον βαθμό ισχύουν για σένα τα πιο κάτω, μετά την 

επανέναρξη των σχολείων, εν μέσω πανδημίας
(Κλίμακα 1 – 4).

1.55

1.83

1.67

1.63

1.45

1.39

1.57

2.41

2.32

1 2 3 4

Αντιδρώ υπερβολικά στις καταστάσεις που αντιμετωπίζω

Αισθάνομαι συχνά νευρικότητα

Νιώθω ότι δεν έχω τίποτα να περιμένω με ενθουσιασμό

Νιώθω μελαγχολικός/ή και απογοητευμένος/η

Τίποτα δεν μπορεί να με κάνει να νιώσω ενθουσιασμό

Νιώθω φόβο χωρίς να υπάρχει λόγος

Νιώθω ότι με ενοχλούν τα πάντα

Νιώθω χαρούμενος/η

Νιώθω ικανοποιημένος/η με τη ζωή



Από την επανέναρξη των μαθημάτων με φυσική παρουσία  στο 

σχολείο, πόσο συχνά βίωσες/βιώνεις κάποιο/κάποια από τα πιο κάτω 
(Κλίμακα 1 – 4).

1.22

1.13

1.26

1.1

1.08

1.18

1.15

1 2 3 4

Να σε πειράζουν κοροϊδευτικά ή να γελάνε εις βάρος σου, 

φίλοι ή/και συμμαθητές σου

Να σε πειράζουν κοροϊδευτικά ή να γελάνε εις βάρος σου 

μέλη της οικογένειάς σου

Να διαδίδουν φήμες (ψέματα) για σένα

Να ασκούν σωματική βία (να σε κλωτσούν, χτυπούν, κ.λπ.) 

εις βάρος σου, φίλοι ή/και συμμαθητές σου

Να ασκούν σωματική βία (να σε κλωτσούν, χτυπούν, κ.λπ.) 

εις βάρος σου, μέλη της οικογένειάς σου

Να ασκούν ψυχολογική βία (πίεση, εξαναγκασμό, κ.λπ.) εις 

βάρος σου, φίλοι ή/και συμμαθητές σου

Να ασκούν ψυχολογική βία (πίεση, εξαναγκασμό, κ.λπ.) εις 

βάρος σου, μέλη της οικογένειάς σου



Από την επανέναρξη των μαθημάτων με φυσική παρουσία, πόσο 
συχνά συμβαίνουν τα πιο κάτω:

1.11

1.09

1.09

1.07

1.06

1.08

1 2 3 4

Λαμβάνεις απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα στο 

διαδίκτυο (π.χ. facebook, instagram, twitter, snapchat, 

κ.λπ.)

Λαμβάνεις απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα μέσω 

κινητού τηλεφώνου

Σε χλευάζουν/κοροïδεύουν ή παρενοχλούν μέσω διαδικτύου 

(π.χ. facebook, instagram, twitter, snapchat, κ.λπ.)

Στέλνεις απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα στο 

διαδίκτυο (π.χ. facebook, instagram, twitter, snapchat, 

κ.λπ.)

Στέλνεις απειλητικά ή παρενοχλητικά μηνύματα μέσω 

κινητού τηλεφώνου

Χλευάζεις/κοροïδεύεις ή παρενοχλείς μέσω διαδικτύου (π.χ. 

facebook, instagram, twitter, snapchat, κ.λπ.)



Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις σημειώνοντας την απάντηση που 
ισχύει για σένα, από την επανέναρξη των σχολείων μέχρι σήμερα:

41.1

47.7

28.3

23.7

54.1

15.8

14.1

43.9

58.9

52.3

71.7

76.3

45.9

84.2

85.9

56.1
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Αισθάνεσαι να σε απασχολεί συνεχώς η σύνδεση με το Διαδίκτυο (π.χ. σκέφτεσαι την 

προηγούμενη δραστηριότητά σου στο Διαδίκτυο ή ανυπομονείς για την επόμενη);

Αισθάνεσαι την ανάγκη να χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο για περισσότερο χρόνο 

προκειμένου αυτό να σου προσφέρει ικανοποίηση;

Έχεις κάνει επανειλημμένα αποτυχημένες προσπάθειες να ελέγξεις, να περιορίσεις ή να 

σταματήσεις τη χρήση του Διαδικτύου;

Νιώθεις ανήσυχος/η, κακόκεφος/η, θλιμμένος/η ή νευρικός/η όταν επιχειρείς να 

περιορίσεις ή να διακόψεις τη χρήση του Διαδικτύου;

Παραμένεις σε σύνδεση με το διαδίκτυο για περισσότερο χρόνο απ’ ότι αρχικά 

σχεδίαζες;

Διακινδυνεύεις να χάσεις/χαλάσεις μία σημαντική σχέση (π.χ. με φίλους, γονείς) ή 

δουλειά (π.χ. σχολική εργασία), εξαιτίας της ενασχόλησής σου με το Διαδίκτυο;

Έχει χρειαστεί να πεις ψέματα στους γονείς σου, στο γιατρό σου ή σε κάποιο άλλο 

άτομο, προκειμένου να αποκρύψεις το μέγεθος της ενασχόλησής σου με το Διαδίκτυο;

Χρησιμοποιείς το Διαδίκτυο ως μέσο διαφυγής από τα προβλήματά σου ή ως μέσο 

ανακούφισης από μία στενάχωρη διάθεση (π.χ. αισθήματα αβοηθησίας, άγχους ή …

ναι όχι



Σημείωσε σε ποιον βαθμό επηρεάστηκαν τα πιο κάτω, με την επανέναρξη 
των σχολείων με φυσική παρουσία (κλίμακα 1 – 5):

1.54

1.52

1.74

1.62

1.53

1.88

2

1.92

2.32

1.44

1.42

1.38

1 2 3 4 5

Η σχέση μου με τους γονείς/κηδεμόνες μου

Η σχέση μου με τα αδέρφια μου

Η σχέση μου με τους/τις φίλους/ες μου

Η σχέση μου με τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές μου

Η σχέση μου με τους εκπαιδευτικούς μου

Η σωματική μου υγεία (άσκηση, βάρος, κ.λπ.)

Η σχολική μου επίδοση

Οι διατροφικές μου συνήθειες

Ο ύπνος μου

Η συμπεριφορά των συμμαθητών/τριών μου απέναντί μου

Η συμπεριφορά των γονέων/κηδεμόνων μου απέναντί μου

Η συμπεριφορά των εκπαιδευτικών μου απέναντί μου



Λόγω της πανδημίας COVID-19 πόσο συχνά ανησυχείς για:
(Κλίμακα 1- 4)

1.83

2

2.11

2.59

2.32

2.18

2.35

1.81

2.42

2.7

0 1 2 3 4

Τη σωματική σου υγεία

Την ψυχική σου υγεία

Την κοινωνική σου ζωή (φίλοι, συμμαθητές, κ.λπ.)

Την υγεία μελών της οικογένειάς σου

Την υγεία φίλων σου

Την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου

Τις ευκαιρίες και την πρόοδό σου

Την πιθανότητα να νοσήσεις με COVID-19

Την πιθανότητα να νοσήσει αγαπημένο σου πρόσωπο με COVID-19

Το μέλλον σου



Σημείωσε εάν η πανδημία COVID-19 επηρέασε και με ποιον τρόπο τα 
πιο κάτω:

62.8

68.8

53.2

65.7

54.1

59.8

80

6.9

14.1

18.5

17.4

18.8

22.9

8.7

30.3

17.1

28.2

16.9

27.1

17.3

11.3
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Την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου

Το να αποκτήσεις κάτι που ήθελες (παιχνίδι, δίπλωμα οδήγησης, ρούχα, 

κ.λπ.)

Τους βαθμούς σου

Το να έχεις περισσότερους/ες φίλους/ες

Το να είσαι πιο χαρούμενος/η

Την εξωτερική σου εμφάνιση ή τον σωματότυπό σου

Άλλο (παρακαλώ σημείωσε)

δεν επηρέασε καθόλου επηρέασε θετικά επηρέασε αρνητικά



Πόσο ικανοποιημένος/η αισθάνεσαι σήμερα σε σχέση με:

(Κλίμακα 1 – 4)

3.06

2.95

3.29

2.82

3.02

3.15

2.27

2.71

2.87

1 2 3 4

Την υγεία σου

Την ψυχαγωγία σου

Τις φιλίες σου

Την εκπαίδευσή σου

Τους στόχους σου

Την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς σου

Τον τρόπο χειρισμού της πανδημίας από το σχολείο

Τον ύπνο σου

Τη διατροφή σου



Τι νομίζεις ότι θα σε βοηθούσε σε σχέση με τον τρόπο που νιώθεις σήμερα; 

24.6

41.9

56.7

54.3

31.4

22.1

75.4

58.1

43.3

45.7

68.6

77.9
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Να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας

Να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα που θα μάθω πώς θα 

διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου

Να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής και 

εκμάθησης τρόπων υγιεινής ζωής

Να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα βοηθάω 

τους συμμαθητές μου που έχουν ανάγκη

Να μάθω περισσότερες πληροφορίες για την πανδημία

Άλλο

ναι όχι



Σχόλια - Εισηγήσεις

 Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία της πανδημίας και του εγκλεισμού φαίνεται να αντιμετωπίστηκε σε μεγάλο 

βαθμό επιτυχώς από τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 Σε αυτό συνέβαλε η στήριξη που έλαβαν από τους γονείς/κηδεμόνες τους επί το πλείστο και γενικότερα 

από το περιβάλλον τους.

 Το κλείσιμο των σχολείων, σε συνδυασμό με την γενική κατάσταση λόγω της πανδημίας, επηρέασαν 

θέματα όπως η διατροφή και η άσκηση, ο ύπνος, οι σχολικές επιδόσεις, τα οποία φαίνεται να 

παρουσιάζουν σχετική βελτίωση με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων με φυσική παρουσία.

 Δράσεις και προγράμματα που θα ενίσχυαν την άθληση, καθώς και την υγιεινή διατροφή των παιδιών, 

φαίνεται να είναι απαραίτητα για την βελτίωση της ψυχικής αλλά και σωματικής τους υγείας.

 Επιπλέον, δράσεις και προγράμματα εθελοντικού χαρακτήρα θα έδιναν τη δυνατότητα ενδυνάμωσης 

των σχέσεων εντός και εκτός σχολικών μονάδων και θα ενδυνάμωναν τους ίδιους τους μαθητές-

εθελοντές, δίνοντας τους τη δυνατότητα να προσφέρουν και να βιώσουν στην πράξη αξίες και 

συμπεριφορές που ήδη διδάσκονται στο σχολείο. 
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