
 

Διαδικτυακό Υλικό απο την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. του σχολείου για την 

πληροφόρηση και καθοδήγηση των γονέων και των παιδιών για τον 

Covid-19. 

Παρακάτω αναρτώνται χρήσιμοι σύνδεσμοι που προσφέρουν διαδικτυακό υλικό, για 

την πληροφόρηση και καθοδήγηση των γονέων με σκοπό την διαχείριση- υποστήριξη 

των παιδιών, των ιδίων αλλά και των ηλικιωμένων ατόμων της οικογένειας από τη 

νόσο Covid-19. 

*Με το πλήκτρο CTRL και αριστερό κλικ μεταφέρεστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο. 

 

➢ Ενημέρωση για τον COVID-19 σε προσβάσιμες μορφές από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΑΙΘ  

 

➢ «Οδηγίες για παραμονή στο σπίτι από τον ΕΟΔΥ»  

 

➢ «Οδηγίες για την ψυχική υγεία σε σχέση με την επιδημία του COVID-19» του 

Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Τομέας Ψυχιατρικής του Ινστιτούτου 

Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ.) 

 

 

➢ «Μένουμε σπίτι… συνδεδεμένοι» του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του 

Εθνικού Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

➢ «Ψυχική Διαχείριση της Επιδημίας COVID-19 στο Γενικό Πληθυσμό» από την Α΄ 

Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ. 

 

 

➢  «Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για 

Γονείς» του Κοινοτικού Κέντρού Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων Αθηνών 

 

➢ «Συζητώντας και στηρίζοντας τα παιδιά και τους εφήβους για τον Covid -19 

Χρήσιμες επισημάνσεις για γονείς» του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του 

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 

➢ «Οδηγίες για παιδιά και οικογένειες για την αντιμετώπιση των περιοριστικών 

μέτρων λόγω του κορονοϊού (COVID- 19)» από την Α’ Ψυχιατρική Κλινική του 

ΕΚΠΑ. 

 

➢ Σύντομος οδηγός για άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση λόγω του κορονοϊού 

(COVID-19) από Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο 

 

 

http://prosvasimo.iep.edu.gr/en/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh
http://prosvasimo.iep.edu.gr/en/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh
https://eody.gov.gr/odigies-gia-paramoni-paidion-kai-efivon-sto-spiti/
https://pis.gr/105870/american-psychiatric-association-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5/
https://pis.gr/105870/american-psychiatric-association-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5/
https://pis.gr/105870/american-psychiatric-association-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5/
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psichologiki-stirixi-gia-oikogeneies.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/psyxiki_diaxeirisi.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/psyxiki_diaxeirisi.pdf
https://pis.gr/105881/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1/
https://pis.gr/105881/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1/
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-goneis-gia-koronoio-covid19.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-goneis-gia-koronoio-covid19.pdf
http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-goneis-gia-koronoio-covid19.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/odigies_paidia.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/odigies_paidia.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/odigies_paidia.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/odigos_apomonosi.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/odigos_apomonosi.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/odigos_apomonosi.pdf


➢  «Οδηγός διαχείρισης της ψυχικής οδύνης από τη νοσηλεία ή την απώλεια 

προσφιλούς ατόµου λόγω της πανδηµίας COVID-19» από Α’ Ψυχιατρική Κλινική, 

Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

 

➢  «Η Επιδημία του COVID-19 ως σοβαρή ψυχοπιεστική συνθήκη για την Τρίτη 

Ηλικία - Οδηγίες για ηλικιωμένους» από Α’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 

ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

 

 

➢  «Διαχείριση των επαφών των κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19» του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας» 

 

➢   «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για τη διαχείριση του άγχους για τον Covid-19»  

 

 

➢ Εκπαιδευτικό υλικό από ΙΕΠ για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρία 

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_

Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf 

 

• Διαδραστικά σχολικά βιβλία από το ΥΠΑΙΘ 

• Δωρεάν ελληνικά ψηφιακά βιβλία από την Ανοιχτή Βιβλιοθήκη 

• Φωτόδεντρο – Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου  

• Ο Μικρός Αναγνώστης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου – Ψηφιακά βιβλία που 

διαβάζονται από γνωστούς ταλαντούχους ηθοποιούς 

• Ανάγνωση παιδικών και εφηβικών βιβλίων από το Ηλεκτρονικό 

Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 

• Παιδικές θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου  

• Ζωγραφίζουμε τη δική μας ιστορία της πανδημίας – Μια δράση για παιδιά  

• Κοινωνικές ιστορίες για την Aνάπτυξη Kοινωνικών και Συναισθηματικών 

Δεξιοτήτων, Δεξιοτήτων Ζωής και Αυτόνομης Διαβίωσης για μαθητές με 

αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών (ΙΕΠ) 

• Εκπαιδευτική τηλεόραση του ΥΠΑΙΘ 

 

Γλυκερία Χατζηκυριάκου, Ψυχολόγος 

Γεωργία Μήχου, Κοινωνική Λειτουργός 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6982-odhgos-diaxeirishs-ths-psyxikhs-odynhs-apo-th-noshleia-h-thn-apwleia-prosfiloys-atomoy-logw-ths-pandhmias-covid-19
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6982-odhgos-diaxeirishs-ths-psyxikhs-odynhs-apo-th-noshleia-h-thn-apwleia-prosfiloys-atomoy-logw-ths-pandhmias-covid-19
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6982-odhgos-diaxeirishs-ths-psyxikhs-odynhs-apo-th-noshleia-h-thn-apwleia-prosfiloys-atomoy-logw-ths-pandhmias-covid-19
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6970-h-epidhmia-toy-covid-19-ws-sobarh-psyxopiestikh-synthhkh-gia-thn-trith-hlikia-odhgies-gia-hlikiwmenoys
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6970-h-epidhmia-toy-covid-19-ws-sobarh-psyxopiestikh-synthhkh-gia-thn-trith-hlikia-odhgies-gia-hlikiwmenoys
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6970-h-epidhmia-toy-covid-19-ws-sobarh-psyxopiestikh-synthhkh-gia-thn-trith-hlikia-odhgies-gia-hlikiwmenoys
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf
https://uowm.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid19-anxiety.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://ebooks.edu.gr/new/
https://www.openbook.gr/menoume-spiti/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp
https://ereading.nlg.gr/el/
https://ereading.nlg.gr/el/
http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10
http://psychlab.primedu.uoa.gr/fileadmin/psychlab.primedu.uoa.gr/uploads/Pdf/Drastiriotites/Pandimia_Mia_drasi_gia_paidia/Zografizoyme_ti_diki_mas_istoria_tis_pandimias.pdf
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/koinonikesistories
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/koinonikesistories
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/koinonikesistories
http://www.edutv.gr/

