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Κυρίες, Κύριοι, 

Αγαπητοί µας µαθητές, 

Μπορούµε να πούµε ανεπιφύλακτα πως το πρώτο αγαθό στη ζωή του ανθρώπου 

είναι η υγεία. Γι΄ αυτό και επιδίωξη κάθε ανθρώπου και κύριος σκοπός πρέπει να 

είναι η διατήρηση και η περιφρούρησή της. Με τα µέτρα που υλοποιούνται αυτό το 

χρονικό διάστηµα και ιδιαίτερα µε το γεγονός ότι υπαβαλλόµαστε σε «κατ’ οίκον 

περιορισµό», αλλά και οι πληροφορίες για την πανδηµία του Κορωνοϊoύ Covid-19, 

οι οποίες µας «βοµβαρδίζουν» καθηµερινά, δηµιουργούν ραγδαίες αλλαγές στην 

ζωή µας. Ο Covid-19 – ένας Κορωνοϊός που προκάλεσε παγκόσµια πανδηµία, είναι 

στην καθηµερινότητά µας. Οι επιπτώσεις του τόσο ψυχικές, κοινωνικές, υλικές, 

αλλά ιδιαίτερα της απώλειας της ανθρώπινης ζωής, επιβάλλουν εγρήγορση στην 

επιστήµη, στην πολιτεία και στην κοινωνία. Ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη για 

τη στάση που πρέπει να λάβει. Γιατί, όπως µας έχει δείξει η ιστορία, η ελληνική 

κουλτούρα και συµπεριφορά, η κατανόηση και η αλληλεγγύη, θα συµβάλλουν, 

ώστε να ξεπεραστεί η τραγική πανδηµία που πλήττει όλη την ανθρωπότητα. Μας 

ενδιαφέρει πάνω απ΄ όλα ο άνθρωπος. Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.Αιτ/νίας, λαµβάνοντας υπόψη του τις 

εξελίξεις της πανδηµίας του νέου Κορωνοϊού και τη συνεπαγόµενη ανάγκη για 

διεπιστηµονική προσέγγιση, προχώρησε στην συγγραφή οδηγών, οι οποίες 

προτείνουν τρόπους στήριξης µαθητών και γονέων. 

Για την υλοποίηση του οδηγού υποστήριξης εργάστηκαν οι παρακάτω 

διεπιστηµονικές οµάδες του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας και τις ευχαριστώ θερµά.  

Για την Προσχολική Αγωγή : 

Δέσποινα Τσαούση, υποψήφια Διδάκτωρ Νηπιαγωγός ΕΑΕ Συντονίστρια της οµάδας 

Αλεξάκης Κων/νος, Ψυχολόγος 

Θεοδώρα Μελίστα, Διδάκτωρ Κοινωνική Λειτουργός 

Για την Πρωτοβάθµια Εκπ/ση: 

Σοφία Ελευθεριάδου ,Δασκάλα ΕΑΕ Συντονίστρια της οµάδας 

Μαρία Κυρίτση ,Ψυχολόγος 

Κατερίνα Λεκατσά, Κοινωνική Λειτουργός 

Για την Δευτεροβάθµια Εκπ/ση: 

Ευαγγελία Αγοραστού, Φιλόλογος ΕΑΕ Συντονίστρια της οµάδας 

Όλγα Χριστογιάννη, Ψυχολόγος 

ΒαΪα Δεληγιάννη, Κοινωνική Λειτουργός 

Ο Προϊστάµενος του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Αθανάσιος Κ. Ρισβάς 
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Τις τελευταίες µέρες ζούµε κάτι πρωτόγνωρο. Μένουµε σπίτι για να 

προστατευτούµε και να προστατέψουµε τους   ανθρώπους µας και το 

κοινωνικό σύνολο. Καλούµαστε να αυτοπεριοριστούµε σε όσα µέχρι πριν 

λίγες µέρες θεωρούσαµε αυτονόητα. Δεν µπορούµε να συναντήσουµε τους 

φίλους µας, δεν µπορούµε να δουλέψουµε µε τον συνηθισµένο µας τρόπο, 

δεν µπορούµε να αγκαλιάσουµε γνωστούς και φίλους, δεν µπορούµε να 

κυκλοφορήσουµε έξω µε άνεση («πάω όπου θέλω, όταν το θέλω χωρίς να 

σκεφτώ»). Ο λόγος που µας επιβάλλει αυτές τις αλλαγές είναι καινούργιος, 

ένας ιός που αλλάζει τη ρουτίνα µας, το πρόγραµµά µας και τη ζωή µας. Μας 

αναγκάζει να κλειστούµε σπίτι. Να περιορίσουµε ή και να διακόψουµε τη 

συνηθισµένη ροή της καθηµερινότητας. 

Και εδώ αρχίζει το δύσκολο κοµµάτι: το κλείσιµο στο σπίτι οδηγεί σε 

κλείσιµο στον εαυτό. Μας ωθεί στο να εστιάσουµε µέσα µας. Σε εσωτερικές 

διεργασίες, στις σκέψεις, στα συναισθήµατά µας. Οι εξωτερικοί 

περισπασµοί, οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις, οι ευχάριστες δραστηριότητες 

(έξοδοι, παρέες, φίλοι), όλα σταµατούν και εστιάζουµε εντός. Κι αυτό 

φοβίζει, γιατί σε αυτό το «εντός» αντικρίζουµε κατάµατα και τα αρνητικά 

µας  (αρνητικά συναισθήµατα, αρνητικές σκέψεις) που δε µας αρέσουν και 

δεν ξέρουµε πώς να τα διαχειριστούµε… 

Η παραπάνω ψυχολογική διεργασία συµβαίνει τόσο στους ενήλικες, όσο και 

στους εφήβους. Κι όταν µια οικογένεια κλείνεται στο σπίτι µε µικρά παιδιά 

προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι πιο εύκολο να  τα απασχολήσει µε 

χειροτεχνίες, κατασκευές, πάζλ, παραµύθια κλπ. Δεν είναι όµως τοο ίδιο µε 

τους εφήβους που νιώθουν «σαν θηρία στο κλουβί». 
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      Ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Διάλογος 

Τα έφηβα παιδιά ενδέχεται, κάποιες φορές, να αντιδράσουν αρνητικά στις προσπάθειές 

µας να συζητήσουµε µαζί τους γύρω από το θέµα του κορονοϊού. Στην πραγµατικότητα 

όµως, οι έφηβοι διατηρούν πολλούς από τους φόβους και τις ανησυχίες της παιδικής 

ηλικίας, και έχουν ανάγκη τον καθησυχασµό από πλευράς των γονιών τους, έστω και 

αν δε θέλουν να το παραδεχτούν! Εποµένως, προσπαθούµε να εκµεταλλευτούµε τις 

καλές στιγµές για να συζητήσουµε µαζί τους τα όσα τους απασχολούν και τους 

προβληµατίζουν. 

Υποµονή και κατανόηση 

Για έναν έφηβο, και το παραµικρό πρόβληµα συχνά ανάγεται σε ζήτηµα ζωής ή 

θανάτου. Εποµένως, µία κατάσταση εγκλεισµού µε αβέβαιο τέλος, και η οποία µοιραία 

ανακόπτει την πολύτιµη κοινωνική τους ζωή, είναι στα µάτια ενός εφήβου ένας 

ζωντανός εφιάλτης! Όσο και αν µας φαίνονται, στα πλαίσια της γενικότερης 

κατάστασης, “χαζοµάρες” οι ανησυχίες που τυχόν εκφράζουν τα έφηβα παιδιά µας, 

καλό είναι να µην τα αποπαίρνουµε αλλά, αντίθετα, να δείχνουµε κατανόηση και 

ενσυναίσθηση σχετικά µε αυτά που νιώθουν και µας εκφράζουν. Άλλωστε, όλοι 

υπήρξαµε έφηβοι και µπορούµε να τους καταλάβουµε, εάν έχουµε τη διάθεση. 

Προσωπικός χώρος 

Ο προσωπικός χώρος είναι υψίστης σηµασίας για έναν έφηβο. Προσπαθούµε, όσο 

γίνεται, να διασφαλίσουµε χώρο στο έφηβο παιδί µας µέσα στο σπίτι (ίσως 

φτιάχνοντας ένα πρόγραµµα για τη χρήση του εκάστοτε χώρου από τα µέλη της 

οικογένειας). Αυτό θα βοηθήσει τόσο τα έφηβα παιδιά, όσο και τα υπόλοιπα µέλη της 

οικογένειας, να νιώθουν ότι έχουν το χώρο τους µέσα στο σπίτι. Σε ψυχολογικό 

επίπεδο, πάλι δίνουµε “χώρο¨στο έφηβο παιδί και δεν το πιέζουµε για συζήτηση ή για 

οµαδικές δραστηριότητες όταν διαπιστώνουµε ότι έχει ανάγκη να αποµονωθεί για λίγο. 
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Κοινωνικά δίκτυα 

Η υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων, στην οποία συχνά επιδίδονται οι έφηβοι, δεν 

είναι καθόλου βοηθητική σε περιπτώσεις εγκλεισµού, καθώς µπορεί να εντείνει τα 

αρνητικά συναισθήµατα που ήδη υπάρχουν. Παρόλο που δε µπορούµε να επιµείνουµε 

ιδιαίτερα, καλό είναι να προτείνουµε εναλλακτικές ενασχολήσεις (διάβασµα, επιτραπέζια, 

ζωγραφική) στα έφηβα παιδιά, προκειµένου να τα “ξεκολλήσουµε¨ λιγάκι από τα 

βλαπτικά κοινωνικά δίκτυα. Μπορούµε ακόµα και να τους προτείνουµε, σαν µέση λύση, 

πιο υγιείς εκδοχές κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγµα τα διαδικτυακά παιχνίδια 

γνώσεων τα οποία παίζονται µε φίλους. 

Αρµοδιότητες 

Δίνοντας στα έφηβα παιδιά κάποιες αρµοδιότητες, όπως π.χ. βοήθεια µε το µαγείρεµα ή 

το συγύρισµα του σπιτιού, ή βοήθεια µε τα µικρότερα αδέρφια, τους δίνουµε µια διέξοδο 

από την ανία. Παράλληλα, τους δείχνουµε ότι τα αντιµετωπίζουµε ως ενήλικες που έχουν 

κάτι να προσφέρουν σε µία δύσκολη κατάσταση, κάτι το οποίο ενισχύει την 

αυτοπεποίθησή τους και τους βοηθάει- έστω λιγάκι! -να διαχειριστούν ψυχολογικά την 

παρούσα συγκυρία. 



Ενδεικτικές προτάσεις για την υποστήριξη των παιδιών εν  

                      µέσω της πανδηµίας COVID-19.                      

1. Αρχικά είναι πολύ σηµαντικό να διατηρήσουµε την ψυχραιµία µας και 

να υπακούµε τις οδηγίες της πολιτείας και των ειδικών. Η πειθαρχία 

είναι ζωτικής σηµασίας για την προστασία της δικής µας ζωής και των 

σηµαντικών άλλων. 

2. Μιλήστε µε σαφήνεια στα παιδιά σας για το τι σηµαίνει πανδηµία. Δεν 

χρειάζεται να τα τροµοκρατήσετε αλλά είναι κάτι που θα θυµούνται. 

Καλό είναι µε ψυχραιµία να γνωρίζουν ότι δεν βρίσκονται σε 

παρατεταµένες διακοπές στο σπίτι, αλλά πρέπει και εκείνα µε τη 

σειρά τους όσο µπορούν να προσέχουν και να τηρούν ένα καθηµερινό 

σχολικό πρόγραµµα. 

3. Ρώτησε το παιδί και τον έφηβο τι γνωρίζει και πως αισθάνεται για 

όλα αυτά που ακούει και µαθαίνει. Είναι σηµαντικό να διαπιστώσουµε 

ως γονείς τους φόβους των παιδιών και να τα καθησυχάσουµε. 

Ξεκίνα ακούγοντας το παιδί σου τι έχει να σου πει, τι ξέρει ,τι 

φοβάται. Οι έφηβοι δε θέλουν να βρεθούν πάλι απέναντι σε κάποιο 

κήρυγµα. Δώσε την προσοχή σου όταν σου µιλάει για τους φόβους 

του και µη παραλείπεις να του υπενθυµίζεις τα µέτρα πρόληψης. 

4. Καθησύχασέ το µε λογικά επιχειρήµατα. Τα παιδιά χρειάζονται 

συγκεκριµένες πληροφορίες και οδηγίες για το τι να κάνουν τα ίδια 

για να διαχειριστούν την κρίση 

5. Μίλα στον έφηβο ανοιχτά για το τι συµβαίνει και δώσε στο του την 

αίσθηση ότι έχει δύναµη και µπορεί να κάνει κάτι για να φροντίσει τον 

εαυτό του δίνοντας συγκεκριµένες οδηγίες υγιεινής για το πώς µπορεί 

να προφυλαχθεί από τον κορονοιο και να βοηθήσει ώστε να µη 

µεταδοθεί στους γύρω του. 

6. Τα παιδιά παρατηρούν τους ενήλικες για να καταλάβουν τι συµβαίνει 

σε περιόδους κρίσης και να πάρουν καθοδήγηση για το πώς να 
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αντιδράσουν σε στρεσογόνα γεγονότα. Τα παιδιά ακολουθούν και 

µιµούνται αυτά που λένε και κάνουν οι γονείς τους. Αν οι γονείς είναι 

πανικόβλητοι ή πολύ αγχωµένοι τα παιδιά τείνουν να νιώθουν το ίδιο. 

Ήδη ανησυχούν για πολλά πράγµατα και έχουν έντονο στρες ας µη 

τους προσθέσουµε και το στρες του κορονοιού. 

7. Μην πεις ποτέ σε ένα µικρό παιδί «Δεν είναι τίποτα», γιατί ήδη έχει 

ακούσει ότι είναι «κάτι» και θέλει να ξέρει αν το ίδιο και η οικογένειά 

του κινδυνεύουν. Είναι προτιµότερο να πεις «Στην οικογένειά µας 

τηρούµε όλους τους κανόνες υγιεινής, το σχολείο σου κάνει 

απολύµανση και όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας είναι έτοιµο και 

φροντίζει για την υγεία µας». 

8. Επίσης µην πεις ποτέ σε έναν έφηβο «Μη τολµήσεις και βγεις έξω, θα 

κολλήσεις τον κορονοϊό και θα πεθάνεις!». Το πιθανότερο είναι ότι θα 

γελάσει µαζί σου και θα βγει έξω έτσι κι αλλιώς. Ο λόγος; Ξέρει ότι 

δεν του λες αλήθεια. Οι έφηβοι όµως συνήθως ξέρουν µισές αλήθειες 

και τείνουν να κάνουν παρορµητικές επιλογές, µε αποτέλεσµα να µην 

παίρνουν πάντα τις καλύτερες αποφάσεις. Καλύτερα να εξηγήσεις την 

αλήθεια, λέγοντας ότι ο λόγος που έκλεισαν τα σχολεία είναι για να 

µη µαζεύονται πολλά άτοµα σε κλειστούς χώρους και συµβάλλουν στη 

µετάδοση του κορονοϊού. Εξήγησε ότι ναι µεν δεν πεθαίνει κανείς έτσι 

εύκολα, αλλά αν αρρωστήσει όλος ο κόσµος δεν θα υπάρχει ιατρικό 

προσωπικό ούτε κρεβάτια στα νοσοκοµεία και γι’ αυτό φροντίζουµε 

όλοι να περιορίσουµε τη διάδοση του κορονοϊού. Και αυτό το κάνουµε 

επειδή αγαπάµε τη γιαγιά και τον παππού που είναι µεγαλύτερης 

ηλικίας και ανήκουν σε ευπαθή οµάδα και αν αρρωστήσουν 

κινδυνεύει σοβαρά η ζωή τους. 

9. Παρακολούθησε ειδήσεις στην τηλεόραση µία φορά την ηµέρα και µην 

την κρατάς συνέχεια ανοιχτή. Εξήγησε στο έφηβο παιδί σου ότι αν 

επιθυµεί να αναζητήσει πληροφορίες για τον κορονοϊό στο διαδίκτυο 

θα πρέπει να το κάνει µόνο µέσα από αξιόπιστες πηγές, όπως π.χ. τον 

ΕΟΔΥ ή τις οδηγίες του σχολείου.  

10. Να θυµάσαι ότι τα παιδιά σπάνια πάνε στον γονιό και λένε: «Μαµά, 

µπαµπά, έχω άγχος για το τάδε θέµα». Συνήθως εκφράζουν το άγχος 
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τους µε ψυχοσωµατικά συµπτώµατα, πχ. «πονάει η κοιλιά µου», ενώ 

µε τη συζήτηση βγαίνει τι είναι αυτό που τα απασχολεί. Ακόµα και αν 

δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις, πες απλά «να ξέρεις ότι εγώ είµαι εδώ 

για εσένα» και «σε αγαπώ». Αυτές οι φράσεις είναι βάλσαµο στην 

ψυχή του παιδιού σε δύσκολες στιγµές. 
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Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΔΥ συστήνει: 

▪ Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισµού οπουδήποτε (π.χ. 
καφετέριες, κινηµατογράφοι) 

▪ Αποφυγή οµαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
▪ Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εµπορικά 

κέντρα 
▪ Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-

learning) 
▪ Αποφυγή επαφής µε άτοµα που ανήκουν στις ευπαθείς οµάδες 
▪ Συχνό και καλό πλύσιµο των χεριών µε νερό και σαπούνι ή 

αλκοολούχο διάλυµα 
▪ Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσµατος µε χαρτοµάντιλο και απόρριψη 

στα απορρίµµατα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιµο, µε το εσωτερικό του 
αγκώνα 

▪ Αποφυγή αγγίγµατος µατιών, µύτης και στόµατος 
▪ Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά) 
▪ Αποφυγή επαφής µε άτοµα που έχουν συµπτώµατα λοίµωξης 
▪ Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων, παραµονή στο σπίτι και 

επικοινωνία µε ιατρό ή µε τον ΕΟΔΥ 

Το ”Μένουµε σπίτι” δεν είναι ένα κίνηµα που το επινόησαν οι 

γονείς για να ελέγξουν τα παιδιά τους και να επιδείξουν την 

γονεϊκή κυριαρχία τους. Ούτε είναι ένα ακόµα επεισόδιο στην 

πολυετή δραµατική σειρά «Γονείς εναντίον εφήβων». Το 

”Μένουµε σπίτι” είναι ίσως το µοναδικό όπλο που έχουµε αυτή τη στιγµή για να 

αντιµετωπίσουµε µια κοινή απειλή. Και το βάρος του πέφτει τόσο στους ώµους τους 

δικούς µας όσο και στους ώµους των παιδιών µας. Ας το σηκώσουµε µαζί! 
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.talcmag.gr/paidiatros/eidy-paidia-sto-spiti/
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        Προστατεύουµε τα παιδιά και τους εφήβους … 

Από την υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις, εικόνες και πληροφορίες σχετικά µε 

την πανδηµία COVID-19. Συµβουλεύουµε κατάλληλα τους εφήβους 

µεγαλύτερης ηλικίας σχετικά µε µια ελεγχόµενη έκθεση σε ένα ή δύο µέσα, 

την αξιοπιστία και ασφάλεια των οποίων θα έχουµε προηγουµένως 

συζητήσει µαζί. Αποφεύγουµε την απευθείας έκθεση στη ροή των ειδήσεων 

των παιδιών µικρότερης ηλικίας  

Μεριµνούµε για την παροχή κατάλληλων και επαρκών ερεθισµάτων και 

ιδιαίτερα ενθαρρύνουµε συνεχώς και ενεργητικά το παιχνίδι. Διευκολύνουµε 

τα παιδιά να αναπτύξουν την δηµιουργικότητά τους και να διαχειριστούν τον 

ελεύθερο χρόνο τους. Είναι σηµαντική η αναζήτηση κάποιων 

δραστηριοτήτων µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τα παιδιά χωρίς όµως να 

προσπαθούµε να υποκαταστήσουµε το σχολικό πρόγραµµα.  

Βοηθούµε τα παιδιά να βρουν αποτελεσµατικούς τρόπους να εκφράσουν τα 

συναισθήµατά τους, όπως το άγχος ή τον φόβο. Κάποιες φορές µπορεί το 

παιχνίδι ή η ζωγραφική να διευκολύνουν την διαδικασία αυτή. Τα παιδιά 

αισθάνονται ανακουφισµένα, όταν εκφράζουν και µοιράζονται τα 

συναισθήµατά τους σε ένα ασφαλές και προστατευµένο περιβάλλον. 

Προσφέρουµε στα παιδιά µια προοπτική για το µέλλον, εξηγώντας τους ότι 

οι επιδηµίες έχουν µια αρχή, µια µέση και ένα τέλος.  

Επιδιώκουµε τη διαµόρφωση µιας νέας καθηµερινής ρουτίνας για τα παιδιά, 

ιδιαίτερα για όσο διάστηµα διαρκεί η αποχή από την οργανωµένη 

εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Για παράδειγµα η διατήρηση µιας 

σταθερής ώρας πρωινής έγερσης, µεσηµεριανού γεύµατος, ξεκούρασης, 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας και νυχτερινής κατάκλισης βοηθά τα παιδιά 

να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες, που διαµορφώνονται.  

Εξασφαλίζουµε για τα παιδιά µια ισορροπηµένη διατροφή, καλή υγιεινή 

ύπνου και τουλάχιστον την ελάχιστη απαραίτητη φυσική δραστηριότητα, 
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ανάλογα µε την ηλικία τους. Συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης µεγάλων 

ποσοτήτων ζάχαρης και έτοιµου φαγητού από τα παιδιά, η εξασφάλιση 

απευθείας έκθεσής τους για κάποια ώρα στον ήλιο και η µέτρια έως έντονη 

φυσική άσκηση επί 60 λεπτά τρεις φορές την εβδοµάδα, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. 
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 Για τα παιδιά µε αναπτυξιακού τύπου δυσκολίες… 

Συστήνεται η επικοινωνία µε τους θεραπευτές του παιδιού, ώστε να 

αναζητηθούν λύσεις συνέχισης της υποστήριξης των δυσκολιών του 

παιδιού είτε µέσω τηλεδιασκέψεων, είτε µέσω αποστολής κατάλληλου 

υλικού στους γονείς. 
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Παιχνίδια δηµιουργικής γραφής 

http:/ /archeia.moec.gov.cy/sm/299/paichnidia_dimiourgikis_grafis.pdf?

f b c l i d = I w A R 0 Y W x u 1 x x _ 7 n L g D X p 8 3 3 O -

dTMrcealK1inhHHzzFFP1dzzn3ulc6hr0Tn8 

Διαβάζουµε και ακούµε βιβλία! 

https://www.ebooks4greeks.gr/tag/audiobooks 

https://www.openbook.gr/paramythi-choris-oria/ 

h t t p s : / / p l a s t e l i n i . x y z / e - b o o k -

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%C

E % B 1 / ? f b c l i d = I w A R 2 4 r r e E s 7 g B x 9 2 a U 2 x 4 Q 9 y L v B B D j 3 u G -

DP1E0b00_wzbqNo8yyljfSV3So 

http://www2.patakis.gr/25istories/ 

 

Επισκεπτόµαστε µερικά από τα καλύτερα µουσεία της 

Ελλάδας από #τοσπίτι! 

https://www.citykidsguide.com/menoyme-spiti-kai-episkeptomaste-

merika-apo-ta-kalytera-moyseia-tis-elladas 

 

Βλέπουµε ταινίες , θεατρικές παραστάσεις και βίντεο στο you 

tube! 

http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-

YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE 

h t t p s : / / e - d i d a s k a l i a . b l o g s p o t . c o m / 2 0 2 0 / 0 3 / p a i d i k e s - t a i n i e s . h t m l ?

fbclid=IwAR3Fr0BbevfkYDHpHeWUdc2CFIWnOLZZwHV8xLHcTDZbY9_RiAb6

7aWzHUw&m=1 
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Χρήσιµοι σύνδεσµοι

http://archeia.moec.gov.cy/sm/299/paichnidia_dimiourgikis_grafis.pdf?fbclid=IwAR0YWxu1xx_7nLgDXp833O-dTMrcealK1inhHHzzFFP1dzzn3ulc6hr0Tn8
http://archeia.moec.gov.cy/sm/299/paichnidia_dimiourgikis_grafis.pdf?fbclid=IwAR0YWxu1xx_7nLgDXp833O-dTMrcealK1inhHHzzFFP1dzzn3ulc6hr0Tn8
https://www.ebooks4greeks.gr/tag/audiobooks
https://www.openbook.gr/paramythi-choris-oria/
https://plastelini.xyz/e-book-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/?fbclid=IwAR24rreEs7gBx92aU2x4Q9yLvBBDj3uG-DP1E0b00_wzbqNo8yyljfSV3So
https://plastelini.xyz/e-book-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%B1/?fbclid=IwAR24rreEs7gBx92aU2x4Q9yLvBBDj3uG-DP1E0b00_wzbqNo8yyljfSV3So
http://www2.patakis.gr/25istories/
https://www.citykidsguide.com/menoyme-spiti-kai-episkeptomaste-merika-apo-ta-kalytera-moyseia-tis-elladas
https://www.citykidsguide.com/menoyme-spiti-kai-episkeptomaste-merika-apo-ta-kalytera-moyseia-tis-elladas
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE
https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/paidikes-tainies.html?fbclid=IwAR3Fr0BbevfkYDHpHeWUdc2CFIWnOLZZwHV8xLHcTDZbY9_RiAb67aWzHUw&m=1
https://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/paidikes-tainies.html?fbclid=IwAR3Fr0BbevfkYDHpHeWUdc2CFIWnOLZZwHV8xLHcTDZbY9_RiAb67aWzHUw&m=1


 

Παίζουµε.. 

https://psygrams.com/14-drastiriotites-gia-mesa-sto-spiti/?

f b c l i d = I w A R 2 7 q B M 9 t x p T a B F n 2 9 6 L _ -

rEGQmd91GtdVYGTlO0eEJwN2oxp7DPwM3wG6Y 

https://www.aspaonline.gr/drastiriotites-paidia-anti-tileorasi-

o t h o n e s / ? f b c l i d = I w A R 3 - 0 R L d U X q 3 U -

l0Cp1N6INgXTsl7zr4ogSwlJ4P2D3UakSPqDlt4fvotZU 

 

Γυµναζόµαστε!! 

https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be&t=5&fbclid=IwAR23DkyO1Y48vT5a5tMQ-

hhxaU6fBoVHP5_r2aVOH5bkXWh0NUoYzMONyT4 

Συµβουλές Ψυχικής Υποστήριξης εν µέσω COVID-19 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=3irfGdTNtbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Psycf222BEZ6eLrv-

teuMEFOBSg7CviWuA8uaKIiahS0oYDyhwKk_cSM 

 

Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας Υγείας 

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ 
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https://psygrams.com/14-drastiriotites-gia-mesa-sto-spiti/?fbclid=IwAR27qBM9txpTaBFn296L_-rEGQmd91GtdVYGTlO0eEJwN2oxp7DPwM3wG6Y
https://psygrams.com/14-drastiriotites-gia-mesa-sto-spiti/?fbclid=IwAR27qBM9txpTaBFn296L_-rEGQmd91GtdVYGTlO0eEJwN2oxp7DPwM3wG6Y
https://psygrams.com/14-drastiriotites-gia-mesa-sto-spiti/?fbclid=IwAR27qBM9txpTaBFn296L_-rEGQmd91GtdVYGTlO0eEJwN2oxp7DPwM3wG6Y
https://www.aspaonline.gr/drastiriotites-paidia-anti-tileorasi-othones/?fbclid=IwAR3-0RLdUXq3U-l0Cp1N6INgXTsl7zr4ogSwlJ4P2D3UakSPqDlt4fvotZU
https://www.aspaonline.gr/drastiriotites-paidia-anti-tileorasi-othones/?fbclid=IwAR3-0RLdUXq3U-l0Cp1N6INgXTsl7zr4ogSwlJ4P2D3UakSPqDlt4fvotZU
https://www.aspaonline.gr/drastiriotites-paidia-anti-tileorasi-othones/?fbclid=IwAR3-0RLdUXq3U-l0Cp1N6INgXTsl7zr4ogSwlJ4P2D3UakSPqDlt4fvotZU
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be&t=5&fbclid=IwAR23DkyO1Y48vT5a5tMQ-hhxaU6fBoVHP5_r2aVOH5bkXWh0NUoYzMONyT4
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be&t=5&fbclid=IwAR23DkyO1Y48vT5a5tMQ-hhxaU6fBoVHP5_r2aVOH5bkXWh0NUoYzMONyT4
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk&feature=youtu.be&t=5&fbclid=IwAR23DkyO1Y48vT5a5tMQ-hhxaU6fBoVHP5_r2aVOH5bkXWh0NUoYzMONyT4
https://www.youtube.com/watch?v=3irfGdTNtbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Psycf222BEZ6eLrv-teuMEFOBSg7CviWuA8uaKIiahS0oYDyhwKk_cSM
https://www.youtube.com/watch?v=3irfGdTNtbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Psycf222BEZ6eLrv-teuMEFOBSg7CviWuA8uaKIiahS0oYDyhwKk_cSM
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/


https://blogs.sch.gr/4dimpetr/2020/03/24/pos-na-milisoyme-sta-

paidia-mas-gia-thn-pandimia-apo-ton-koronoio-kai-na-

antimetopisoyme-mazi-tin-krisi/ 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh 

https://adrianosmoutavelis.github.io/index.html?article=menoumespiti 

https://www.talcmag.gr/psixologia/efivos-sto-spiti/ 

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/ 

https://www.apa.org/helpcenter/stress-uncertainty 
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/
enimerosi_schetika_me_covid_19/ 
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-
koronoio_covid19.pdf 
http://e-didaskalia.blogspot.com/2020/03/dimiourgikes-idees.html#ixzz6HUzacv3o  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