
 

 

Η επόμενη μέρα στη σχολική τάξη κατά την περίοδο της 

πανδημίας COVID-19 

 

Ο νέος κορωνοϊός μάς έχει φέρει αντιμέτωπους με μία νέα πραγματικότητα, τόσο στο 

επίπεδο της ευρύτερης κοινωνίας, όσο και στη λειτουργία των σχολείων, καλώντας 

παιδιά και εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν σε συνθήκες που συχνά συνοδεύονται 

από πρωτόγνωρες προκλήσεις. Το παρόν υλικό έχει στόχο να μεταφέρει βασικές 

γνώσεις και κατευθύνσεις με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προκειμένου 

να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στο καθημερινό του έργο και να 

φροντίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών που αναδύονται μέσα σε αυτήν τη 

συνθήκη. 

 

Η παρούσα συνθήκη 

 

Νέα μέτρα και κοινωνική αποστασιοποίηση: Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει το 

σχολείο; 

 

Η παρούσα συνθήκη θέτει προκλήσεις τόσο για τα παιδιά όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου, που σχετίζονται με: 

 

 Το φόβο της μόλυνσης κατά την επιστροφή στο σχολείο 

 Τις πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων 

 Την ανάγκη διαχείρισης της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων των 

παιδιών σχετικά με τα νέα δεδομένα 

 Ενδεχόμενες δυσκολίες στη συνεργασία με τους γονείς 

 Την ανάγκη για εγγύτητα που παραμένει ανικανοποίητη  



 

 

Οι επιπτώσεις τις πανδημίας στην ευημερία των παιδιών 

Η πανδημία έχει επιφέρει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης 

(κοινωνία, κοινότητα, οικογένεια), οι οποίες επηρεάζουν τα παιδιά. Οι επιπτώσεις της 

πανδημίας σε κάθε επίπεδο περιγράφονται παρακάτω, καθώς και πώς αυτές τελικά 

μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή του παιδιού: 

 

Κοινωνία και κοινότητα: Στο επίπεδο της ευρύτερης κοινωνίας αλλά και της 

κοινότητας, συμβαίνουν διαρκείς αλλαγές που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να 

τηρούνται, που επιφέρουν αλλαγές και περιορισμούς στη λειτουργία καταστημάτων 

και υπηρεσιών, στη λειτουργία χώρων επιμόρφωσης και διασκέδασης και στους 

τρόπους μετακίνησης του πληθυσμού.  

Οικογένεια: Πολλές οικογένειες είναι πιθανό να βιώνουν δυσκολίες που έχει 

επιφέρει η πανδημία, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν τα παιδιά είτε σε πρακτικό 

είτε σε συναισθηματικό επίπεδο: 

• Φόβος μόλυνσης 

• Αβεβαιότητα 

• Εργασιακή ανασφάλεια 

• Οικονομικές δυσκολίες 

• Υποχώρηση υποστηρικτικού πλαισίου 

• Μεγαλύτερος κίνδυνος άσκησης βίας, λόγω της αύξησης επιβαρυντικών 

παραγόντων 

 

Παιδί: Όλα τα παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά με τους ακόλουθους 

τρόπους: 

 

• Βίωση δύσκολων συναισθημάτων, όπως φόβο, άγχος, αβεβαιότητα 

• Αύξηση κινδύνου έκθεσης σε βία, λόγω της αύξησης επιβαρυντικών 

παραγόντων στην κοινωνία και την οικογένεια 



 

• Επιβάρυνση παιδιών που ήταν ήδη πιο ευάλωτα (παιδιά με μαθησιακές, 

συναισθηματικές, συμπεριφορικές ή κοινωνικές δυσκολίες, παιδιά με 

ανεπαρκή υποστήριξη, παιδιά που το οικογενειακό τους περιβάλλον 

αντιμετωπίζει οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες) 

 

Αναμενόμενες αντιδράσεις από τα παιδιά: 

Μέσα σε αυτήν την έκτακτη συνθήκη, όπου τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν 

περιορισμούς, να προσαρμοστούν σε διαρκείς μεταβολές, καθώς και να διαχειριστούν 

ενδεχόμενες ψυχοπιεστικές συνθήκες, είναι πιθανό, στην προσπάθειά τους να 

ανακτήσουν το αίσθημα του ελέγχου και της ασφάλειας, να εκδηλώσουν: 

 

• Θυμό, σύγχυση, άγχος, ανασφάλεια, ενοχές  

• Ευερεθιστότητα, επιθετική συμπεριφορά  

• Απόσυρση 

• Υπερκινητικότητα ή δυσκολία διατήρησης της συγκέντρωσης  

 

Νέα πραγματικότητα: Η ανάγκη για προσαρμογή 

 

Βασικές προτεραιότητες 

 

• Προσαρμογή και ευελιξία στις νέες συνθήκες 

• Ενστάλλαξη ελπίδας  

• Κοινωνική σύνδεση 

• Αυτό-αποτελεσματικότητα 

• Διατήρηση ρουτίνας και αισθήματος ασφάλειας για τα παιδιά 

• Φροντίδα των φροντιστών 

 



 

 

Προετοιμασία  

Για την προετοιμασία των παιδιών για τη νέα χρονιά είναι σημαντική: 

 Η ενημέρωση των παιδιών για τα νέα μέτρα που πρέπει να τηρήσει το 

σχολείο, με τρόπο απλό και κατανοητό, ανάλογα με την ηλικία τους  

 Η εξήγηση του λόγου που χρειάζεται να ακολουθήσουν τα μέτρα. Τα 

παιδιά προσαρμόζονται πιο εύκολα σε νέους κανόνες όταν γνωρίζουν τους 

λόγους που χρειάζεται να τους ακολουθήσουν. 

 Η ενθάρρυνση της συζήτησης με σκοπό να βοηθήσουμε τα παιδιά να 

κατανοήσουν τη νέα κατάσταση, να εκφράσουν τις απορίες τους και τους 

προβληματισμούς τους και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 

 

Για την προετοιμασία των γονέων, είναι σημαντική: 

 Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων κατά την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς σχετικά με τα νέα μέτρα και τους τρόπους που σχεδιάζει το σχολείο 

να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.  

 Η συνεργασία σχολείου –οικογένειας, που μπορεί να λειτουργήσει και ως 

ευκαιρία για το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης 

 Η ανταλλαγή απόψεων με τους γονείς και η διαμόρφωση κοινής 

προσέγγισης γονέων-εκπαιδευτικών προς τα παιδιά 

 

Κατευθύνσεις 

 

1) Εάν τα παιδιά έχουν ανησυχίες, συζητάμε μαζί τους για να μετριαστεί το 

άγχος τους.  



 

2) Εντοπίζουμε τα παιδιά που έχουν πιθανά επηρεαστεί περισσότερο από την 

πανδημία το προηγούμενο διάστημα και προσφέρουμε επιπλέον στήριξη 

3) Διευκολύνουμε την έκφραση θετικών και δυσάρεστων συναισθημάτων 

4) Ενημερώνουμε τα παιδιά με σύντονο για την ηλικία τους τρόπο, 

χρησιμοποιώντας απλές και κατανοητές λέξεις. Εξασφαλίζουμε ότι όλα τα 

παιδιά έχουν κατανοήσει τους νέους κανόνες και τους τρόπους που έχουν για 

να τους ακολουθήσουν σωστά 

5) Δίνουμε έμφαση στην αλληλουχία των γεγονότων και τα νοηματοδοτούμε 

(ιός – διασπορά- πανδημία- περιοριστικά μέτρα- επιστροφή στο σχολείο– 

προστασία αγαπημένων προσώπων) 

6) Επιβραβεύουμε τις θετικές συμπεριφορές των παιδιών και τις προσπάθειές 

τους για προσαρμογή στις νέες συνθήκες  

7) Δίνουμε προοπτική για το μέλλον εφόσον υπάρχει 

8) Αναζητάμε τρόπους να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 

στις νέες συνθήκες 

9) Αναζητάμε τρόπους διατήρησης της σύνδεσης και της επικοινωνίας με τα 

παιδιά, παρά τις δυσκολίες στην επαφή που φέρνουν τα νέα μέτρα. Η φυσική 

απόσταση δε χρειάζεται να σημαίνει και συναισθηματική απόσταση  

10) Ακούμε τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και προσφέρουμε στήριξη 

11) Ενθαρρύνουμε τη χρήση προσαρμοστικών μηχανισμών αντιμετώπισης των 

στρεσσογόνων καταστάσεων.  Ενθαρρύνουμε τα παιδιά:  

 Να ξεκουράζονται, να ασκούνται και να τρώνε καλά. 

 Να συζητούν και να περνούν χρόνο με συγγενείς και φίλους. 

 Να συζητούν τα προβλήματα με κάποιον που εμπιστεύονται. 

 Να χαλαρώνουν με διάφορες δραστηριότητες (περπάτημα, τραγούδι, 

παιχνίδι). 



 

 Να βρίσκουν ασφαλείς τρόπους για να βοηθούν και άλλους και να 

συμμετέχουν 

 

Η φροντίδα του εκπαιδευτικού 

 

Τα παιδιά σε μία δύσκολη ή έκτακτη κατάσταση έχουν ανάγκη οι ενήλικες που 

είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους να διατηρούν τη συναισθηματική τους 

ισορροπία, επομένως η στήριξη του εαυτού είναι σε πρώτη προτεραιότητα. 

 

Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντική: 

 

 Η αποδοχή ότι η παρούσα συνθήκη αποτελεί μία πρόκληση και για εμένα τον 

ίδιο 

 Η αναγνώριση των δυνάμεών μου  

 Η αναζήτηση υποστήριξης  

 

Γενικές οδηγίες για τη φροντίδα του εαυτού: 

 

1. Να θυμάστε ότι όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά (φόβος, θυμός, άγχος, 

αγωνία). Απλώς βρείτε αποτελεσματικούς τρόπους να τα διαχειριστείτε. 

2. Αφιερώστε ενέργεια για τα πράγματα που μπορείτε να ελέγξετε. Εξασκηθείτε 

στο να αποφεύγετε την σπατάλη ενέργειας σε σκέψη ανεξέλεγκτων 

καταστάσεων. 

3. Επικοινωνήστε, εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία διασύνδεσης. 

4. Θυμηθείτε τις δυσκολίες στις οποίες έχετε ήδη ανταπεξέλθει με επιτυχία. 

Εντοπίστε τις δυνάμεις πάνω στις οποίες στηριχτήκατε και αξιοποιήστε τις 

στο παρόν 

5. Φροντίστε την εμφάνισή σας, τη διατροφή σας και την άσκησή σας και 



 

6. Αναζητήστε υποστήριξη 

 

Το Χαμόγελο του Παιδιού:  

- Λειτουργεί την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Η 

Γραμμή, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς 

και ψυχολόγους, παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική 24 ώρες 

το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, ανώνυμα και δωρεάν. 

- Υλοποιεί δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν στην παιδική προστασία και την 

πρόληψη της βίας σε βάρος των παιδιών. Με στόχο την υποστήριξη της 

σχολικής κοινότητας στην τρέχουσα συνθήκη, υλοποιούνται δράσεις 

πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε γονείς και εκπαιδευτικούς που αφορούν 

την ψυχική ανθεκτικότητα, την προσαρμογή κατά την επάνοδο στο σχολείο 

και τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. 

 


