
Αγαπητοί γονείς, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, τη δύσκολη αυτή περίοδο που 

διανύουμε όλοι μας. Σας παραθέτουμε μερικές συμβουλές που ελπίζουμε να σας 

φανούνε χρήσιμες.  

 

Είναι καλό να θυμόμαστε ότι: 

Εκφράζουμε και μοιραζόμαστε τα δυσάρεστα συναισθήματα που ενδέχεται να 

βιώνουμε (π.χ. ανησυχία, φόβος, θυμός, άγχος) αυτήν την περίοδο και θυμόμαστε 

πως είναι φυσιολογικές συναισθηματικές αντιδράσεις σε έντονες καταστάσεις που 

επηρεάζουν την καθηµερινότητά µας. Αναζητάμε βοήθεια ειδικού αν νιώθουμε πως 

τα συναισθήματα µας επηρεάζουν έντονα τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα 

και τη σωματική µας υγεία (π.χ. αϋπνία, πονοκέφαλοι κ.ά.). Φροντίζουμε τον εαυτό 

µας και τους κοντινούς μας ανθρώπους µε το να διατηρούμαστε ασφαλείς και υγιείς. 

Αντιμετωπίζουμε µε ψυχραιμία την περίπτωση που εμείς ή πρόσωπο της οικογένειας 

νοσήσει, τηρώντας τις οδηγίες που θα µας δοθούν σχετικά µε την αντιμετώπιση της 

κάθε περίπτωσης. 

Ενημερωνόμαστε από έγκυρες και αξιόπιστες πηγές και αποφεύγουμε την 

υπερβολική έκθεση στα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο. 

Αντιμετωπίζουμε τα δυσάρεστα συναισθήματα των παιδιών µε σεβασμό και 

κατανόηση, δίνοντας πληροφορίες για τα γεγονότα µε σαφήνεια, χωρίς υπερβολές. 

Είναι ανακουφιστικό για τα παιδιά να γνωρίζουν πως είναι φυσιολογικό να βιώνουν 

διαφορετικά και δυσάρεστα συναισθήματα λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης και πως 

σταδιακά η καθημερινότητα θα επανέλθει σε προηγούμενους ρυθμούς. Συμμετέχουμε 

µε τα παιδιά στη διαμόρφωση του καθημερινού προγράμματος µε εναλλαγή 

δραστηριοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικές δραστηριότητες, γυμναστική στο σπίτι, Chat, 

επικοινωνία µε φίλους, ελεύθερος χρόνος). 

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εντάξουν την εκπαίδευση στην καθηµερινότητά τους ως 

αγαθό/εφόδιο µε τρόπο εναλλακτικό και ευέλικτο, εξηγώντας πως επιστρέφοντας στο 

σχολείο θα ληφθούν υπόψη για όλους οι δυσκολίες της περιόδου και θα γίνουν 

ανάλογες προσαρμογές για όλους τους μαθητές 

Αποδεχόμαστε πως για κάποιο διάστημα θα ζούμε µια διαφορετική συνθήκη και ότι 

στα δύσκολα έχουμε ο ένας τον άλλο και παραμένουμε υπεύθυνοι και διαθέσιμοι για 

πράξεις αλληλεγγύης και προσφοράς. 

Στα αρχεία που σας αποστέλλονται υπάρχουν οδηγίες υποστήριξης των παιδιών, 

τηλέφωνα για την ψυχοκοινωνική στήριξη των πολιτών από τους δήμους και κάποιες 

ιδέες για τα περνάμε διασκεδαστικά το χρόνο με τα παιδιά μας.  

 

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ του σχολείου (Ειδικός παιδαγωγός, Ψυχολόγος, Κοινωνικός 

Λειτουργός) είναι κοντά στους γονείς, τα παιδιά και τις οικογένειες που χρειάζονται 

στήριξη με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο! Καλή δύναμη σε όλους! Καλές γιορτές με 

υγεία και ευτυχία! 


