
 

Σημείωμα σχολικής ψυχολόγου 

                                                                                                           Μοσχάτο 8/01/2021 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,  

Ονομάζομαι Τζίμα Ευαγγελία και έχω τοποθετηθεί ως Αναπληρώτρια Ψυχολόγος  

για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς 

Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών που επέφερε η πανδημία COVID-19, 

σε μια ομάδα 5 σχολείων, μεταξύ της οποίας και το 4ο Δημοτικό Μοσχάτου.  

 Είμαι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου, όπου ολοκλήρωσα τις 

σπουδές μου το 2017. Πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στην Εκπαιδευτική 

Εταιρεία για την Νευροανάπτυξη «Μονορόδι» το 2016, από όπου και έλαβα το 2017 

δίπλωμα στις «Συμπεριφοριστικές παρεμβάσεις για την κοινωνικο-επικοινωνιακή 

εκπαίδευση». Από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο του 2018 παρείχα εθελοντικά 

υπηρεσίες στο Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας- Χατζηπατέρειο ΚΑΣΠ. Τον Σεπτέμβριο του 

ίδιου έτους έγινα δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διετούς διάρκειας «Ειδική 

Αγωγή» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 Στο σχολείο θα βρίσκομαι κάθε Τετάρτη από τις 9:00 π.μ. μέχρι την λήξη του 

σχολικού προγράμματος στην 13:15 μ.μ. Ο ρόλος μου στο σχολείο είναι 



υποστηρικτικός, συμβουλευτικός και καθοδηγητικός για εσάς, τα παιδιά και τους 

εκπαιδευτικούς. Είμαι διαθέσιμη για όποιον από εσάς επιθυμεί να συζητήσουμε για 

όποιο ζήτημα σας απασχολεί, είτε αναφορικά με τα παιδιά σας είτε προσωπικής 

φύσεως. Το περιεχόμενο της συζήτησης μας θα είναι απόρρητο και δεν θα 

γνωστοποιηθεί τίποτα χωρίς την συγκατάθεσή σας.  Σε περίπτωση που κάποιος 

επιθυμεί να έρθω σε επαφή με το παιδί του σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει η 

δυνατότητα αυτή με την προϋπόθεση ότι έχετε δηλώσει γραπτά την συναίνεσή σας 

(σχετική δήλωση θα υπογράψετε στο γραφείο της Διευθύντριας) . Στις τάξεις και για τα 

παιδιά μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα και δραστηριότητες για θέματα που 

αφορούν την σχολική ζωή και τις υπάρχουσες συνθήκες, που θα απευθύνονται στο 

σύνολο της τάξης, πάντα σε συνεννόηση με τον εκάστοτε ή την εκάστοτε εκπαιδευτικό 

και την διευθύντρια, ενώ θα είστε ενήμεροι για το θέμα και το περιεχόμενο. 

 Η τυπική διαδικασία προβλέπει πως όποιος γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί να 

έρθουμε σε επαφή για ένα ζήτημα που τον απασχολεί, επικοινωνεί πρώτα με το 

σχολείο, καθώς χρειάζεται να είναι ενήμεροι οι εκπαιδευτικοί και η διευθύντρια για 

τους γονείς με τους οποίους συνομιλώ και κατόπιν επικοινωνούμε μαζί, καθορίζοντας 

την ώρα που σας εξυπηρετεί. Η τοποθέτησή μου, όπως επισημάνθηκε στην αρχή αυτού 

του σημειώματος, αφορά κατά κύριο λόγο την αντιμετώπιση των συνεπειών που έχει 

επιφέρει η πανδημία, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η επαφή μας θα περιοριστεί 

αποκλειστικά σε αυτόν τον τομέα.  

Θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσει μαζί μου όποιος και όποια από εσάς 

αντιμετωπίζει μια δυσκολία ή πρόβλημα, ακόμα και αν θεωρείτε ότι δεν είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό ή κρίνει ότι χρειάζεται ή επιθυμεί υποστήριξη. 

Σας εύχομαι καλή συνέχεια.   

 

Με εκτίμηση,  

Τζίμα Ευαγγελία, 

Ψυχολόγος 

 


