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28 Ιανουαρίου 2022
Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Συμμετοχή μαθητών/ριών σε έρευνα για τις ψυχολογικές συνέπειες της
πανδημίας
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Eιδική Eπιτροπή
Eμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για την ερευνητική μελέτη των ψυχολογικών συνεπειών
του COVID-19, με συντονιστή τον Καθηγητή Κωνσταντίνο N. Φελλά, έχει ετοιμάσει
ερωτηματολόγιο για μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Σκοπός της
έρευνας που γίνεται είναι να διερευνήσει σε βάθος πώς η πανδημία του COVID-19 έχει
επηρεάσει παιδιά όλων των ηλικιών σε διάφορους τομείς της ζωής τους, καθώς και τις
ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, αλλά και τις προσδοκίες των παιδιών για
κάλυψη των αναγκών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα επιδιώκει να καταγράψει τα
βιώματα των παιδιών από την πανδημία, δίνοντας έμφαση στις αντιλήψεις, στα
συναισθήματα και στις αντιδράσεις τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν
με σκοπό τη δημιουργία υποστηρικτικών προγραμμάτων αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας στα παιδιά.
Η συμμετοχή των μαθητών/ριών στην έρευνα είναι πολύ σημαντική, καθώς οι απαντήσεις
τους θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση ξεκάθαρης εικόνας για τις εμπειρίες των παιδιών από
την πανδημία και θα δώσουν το έναυσμα για να ληφθούν αποφάσεις και μέτρα για την
επίλυση των προβλημάτων που αυτή επέφερε στη χώρα μας. Με τη συμμετοχή τους θα
επιτευχθεί ο τελικός στόχος της έρευνας που είναι η δημιουργία υποστηρικτικών
προγραμμάτων για τα παιδιά.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορεί να γίνει στον ελεύθερο
χρόνο των μαθητών/ριών. Οδηγίες δίνονται στο ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι ανώνυμο.
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Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις μαθητές/μαθήτριες των τάξεων Ε΄ και Στ΄
Δημοτικού, και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά
το ερωτηματολόγιο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022, μέσω του συνδέσμου
https://forms.gle/tZSTCYqoFyBk7w6U7
Το ερωτηματολόγιο είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
www.pi.ac.cy και η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.
Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την ενημέρωση που θα κάνετε προς τους/τις
μαθητές/μαθήτριες.
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