
Συμβουλές για γονείς
Πως αντιμετωπίζουμε τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ



Η πανδημία από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-19 αποτελεί μία νέα
συνθήκη που όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε με υπευθυνότητα χωρίς
να έχουμε καμία πρότερη παρόμοια εμπειρία ή κάποια προετοιμασία.

Όλοι είμαστε πλέον ενημερωμένοι για τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνουμε, την αναγκαστική παραμονή στο σπίτι και τη σχολαστική
τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας από τον κορωνοϊό.

Οι νέες αυτές συνθήκες προκαλούν ποικίλα συναισθήματα σε μικρούς και
μεγάλους όπως άγχος, φόβος ανησυχία και αβεβαιότητα. Η νέα μας
πραγματικότητα μας καλεί να κρατήσουμε τα παιδιά απασχολημένα με
δημιουργικές δραστηριότητες, να τα βοηθήσουμε να αισθάνονται ασφαλή
και συνδεδεμένα με τη νεα τους σχολική πραγματικότητα. Η εκπαίδευση
των παιδιών σε θέματα πρόληψης και υγιεινής, οι ειλικρινείς συζητήσεις
για τα συναισθήματα και τους φόβους τους και η αίσθηση οτι έως ένα
βαθμό ελέγχουμε τις πιθανότητες να μολυνθούμε από τη νέα νόσο
μειώνουν το άγχος τους.
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Πώς θα μιλήσω
στο παιδί μου
για τον
κορωνοϊό;

 Συζητάμε με ψυχραιμία και ειλικρίνεια. Στο πλαίσιο
ήρεμων συζητήσεων, δίνουμε στα παιδιά απλές
απαντήσεις αποφεύγοντας τις περιττές και ανούσιες
πληροφορίες. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι 
αντίστοιχες της ηλικιάς και του αναπτυξιακού τους
επιπέδου. Οι ειλικρινείς και έγκυρες απαντήσεις όχι
μόνο ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας των παιδιών
αλλά τη σχέση μεταξύ γονέων-παιδιών.

 Δείχνουμε υπομονή καθώς μπορεί να μας ζητηθεί να 
επαναλάβουμε κάποιες πληροφορίες αλλά και να 
καθυσηχάσουμε τα παιδιά.

 Επιδεικνύουμε ενσυναίσθηση. Αναγνωρίζουμε τα 
αρνητικά τους συναισθήματα και τα βοηθάμε να τα 
εκφράσουν π.χ. μέσω της ζωγραφικής και του
παιχνιδιού. Προσφέρουμε στα παιδιά μια προοπτική για 
το μέλλον,εξηγώντας τους ότι οι επιδημίες έχουν μια 
αρχή, μια μέση και ένα τέλος.
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Στη νέα μας καθημερινότητα...

 Προστατεύουμε τα παιδιά από την υπερβολική έκθεση σε εικόνες και 
πληροφορίες σε σχέση με την πανδημία COVID-19. Εμπιστευτείτε μόνο
έγκυρες πηγές πληροφόρησης, όπως το site του ΕΟΔΥ (eody.gov.gr). Οι
συνεχείς ενημερώσεις μπορεί να αυξήσουν το άγχος και τον φόβο των
παιδιών.

 Διαμορφώνουμε μία νέα καθημερινή ρουτίνα. Η σταθερότητα στο καθημερινό
πρόγραμμα (π.χ. στην ώρα της πρωινής έγερσης, του φαγητού, της
εκπαιδευτικής δρατηριότητας κτλ) βοηθούν στην προσαρμογή στις νέες
συνθήκες, στην ενίσχυση της αίσθησης του ελέγχου, της ηρεμίας και προάγουν
τον σεβασμό των αναγκών των υπόλοιπων μελών της οικογένειας (π.χ. ώρα 
ξεκούρασης, μελέτης κτλ).

 Αξιοποιούμε τα μέσα επικοινωνίας και τις νέες τεχνολογίες για να κρατήσουμε 
επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα (π.χ. βιντεοκλήσεις, φωτογραφίες κτλ). 
Είναι θεμιτό να διατηρήσουμε την επικοινωνίας με τα αγαπημένα μας πρόσωπα 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. παππούδες, γιαγιάδες) και αυτόν τον 
καιρό ενδεχομένως να νιώθουν ακόμα περισσότερο απομονωμένα.
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Στη νέα μας καθημερινότητα...

 Δεν εγκαταλείπουμε τα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα! Μπορεί η δια ζώης 
εκπαιδευτική δραστηριότητα να διεκόπει όμως δεν απομακρυνόμαστε απο τη 
μαθησιακή διαδικασία, συνεχίζουμε την μελέτη από το σπίτι και 
ανταποκρινόμαστε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία χρησιμοποιώντας τις νέες 
τεχνολογίες.

 Ο χρόνος των παιδιών μπροστά στις οθόνες (παιχνιδομηχανες, tablet, κινητό 
κ.α.) οφείλει να είναι συγκεκριμένος και περιορισμένος. Θέτουμε όρια στον 
τρόπο χρήσης τους και εξηγούμε με ηρεμία και σταθερότητα τους λόγους για 
τους οποίους περιορίζουμε τη χρήση τους.

 Επικεντρωνόμαστε στα θετικά! Εκμεταλευόμαστε τον χρόνο μας κάνοντας 
δημιουργικές δραστηριότητες, διασκεδάζοντας με την οικογένεια μας, 
γελώντας, τραγουδώντας και ερχόμενοι σε επαφή με τη φύση όποτε είναι 
εφικτό.
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Φροντίζουμε 
τη σωματική 
και την 
ψυχική μας 
υγεία

Σε περίπτωση που παρατηρήσουμε έντονες 
συναισθηματικές αντιδράσεις ή δυσκολίες 
συμπεριφοράς (π.χ. στην σίτιση, στον ύπνο, έντονοι 
φόβοι και ανησυχία, έντονο άγχος αποχωρισμού, 
επιδείνωση ήδη υπάρχοντων προβλημάτων υγείας 
κ.α.) απευθυνόμαστε καταρχάς τηλεφωνικά σε ειδικό 
ψυχικής υγείας και εκθέτουμε τις ανησυχίες μας. 
Χρησιμοποιούμε εναλλακτικές τακτικές (π.χ. 
τηλεδιασκέψεις) όπου είναι εφικτό, για να συνεχιστούν 
οι ειδικές θεραπείες σε παιδιά με διαγνωσμένες 
δυσκολίες.
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Πηγές 

 National Association of School Psychologist "Helping Children Cope With Changes 
Resulting From COVID-19"

https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-
climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-
resulting-from-covid-
19?fbclid=IwAR1GQl4pxVlvpupqRNEYaZOc0kZXSBRM05kDAB5c4hoUcZWfPcbCthTE3Kw

 World Health Organization (WHO) "Mental health and psychological resilience during the 
COVID-19 pandemic"

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-
19/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-during-the-covid-19-
pandemic

 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διαμόρφωση των οδηγιών : Νάντια 
Μαγκλάρα, Ελένη Λαζαράτου "Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες για την αντιμετώπιση των
περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID-19)"

https://apsych.med.uoa.gr/odigoi/odigies_gia_paidia_kai_oikogeneies/

 Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

https://www.flipsnack.com/paidopsypagni/-.html?fbclid=IwAR0xqbwFTtVL4-
XmkoZQt6a3oAD029rtzU7BhJSr1azEx34F8QfZVGgoiZc
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