
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΟΛΗ ΥΡΗΙΜΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΗΝ ΕΠΟΥΗ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΊΌΤ 

 

Αγαπητά μέλη, 
ζαο ζηέιλνπκε έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό, ζηελ επνρή ηνπ θνξνλντνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 
 
Παξακύζηα θαη ηζηνξίεο γηα κηθξά θαη κεγάια παηδηά, νδεγό ζπλαηζζεκαηηθήο δηαρείξηζεο, νδεγίεο γηα 

εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο, γνλείο, ζπκβνπιέο δηαρείξηζεο παηδηώλ θαη εθήβσλ, αθίζα πξνβιεκαηηζκνύ, 

νδεγό γηα παηδηά κε απηηζκό, ζπκβνπιέο γηα ηελ παξακνλή ζην ζπίηη, νδεγίεο γηα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα, 

ζπκβνπιέο γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο, νδεγίεο γηα ζσζηή δηαηξνθή θαη άζθεζε ζην ζπίηη, αθίζα γηα ηνλ 

θαζαξηζκό ησλ ρεξηώλ, ζηξαηεγηθέο θαηά ηνπ άγρνπο ησλ καζεηώλ ζηηο παλειιήληεο, νδεγίεο ζηνπο γνλείο 

γηα ηελ ςπρηθή ζηήξημε ησλ παηδηώλ, επράξηζηεο θαη βνεζεηηθέο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, νδεγό γηα 

ζαξαιιέα παηδηά (ζηα Αγγιηθά θαη Ιηαιηθά), νδεγίεο γηα ηελ αλεζπρία θαη ην άγρνο ζηελ παλδεκία (ζηα 

Αγγιηθά), δξάζε δσγξαθηθήο γηα ηελ παλδεκία, γισζζάξη ηεο παλδεκίαο, δξάζεηο δεκηνπξγίαο ζην ζπίηη, 

θηλεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ γηα κειέηε, δξαζηεξηόηεηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ κέζα από ηελ 

ηειεθπαίδεπζε, δξαζηεξηόηεηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, αθίζα γηα ην ζεβαζκό 

ζηνπο εκπιεθόκελνπο κε ηελ ηειεθπαίδεπζε, αθίζα-κάζθα γηα ηε δηδαζθαιία, δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ 

επηζηξνθή ζην ζρνιείν, παξνπζηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εαπηνύ θαη ησλ άιισλ ζην ζρνιείν, νδεγίεο 

γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπο. 

 
Σν πιηθό είλαη ρσξηζκέλν ζε δύν κέξε: 
Α. ΚΟΡΟΝΟЇΟ- ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ, πνπ ζα ηα βξείηε ζην ιηλθ: 
https://drive.google.com/open?id=1oeV5HFsWDfVi1Gx3ugyP84Zg0bLnKWBZ 
 
Β. ΚΟΡΟΝΟЇΟ-ΟΓΗΓΟΙ- ΓΡΑΔΙ, πνπ ζα ηα βξείηε ζην ιηλθ: 
https://drive.google.com/open?id=1VOCw7VmJjjA8sOgsgzVOWe6oHbFpe3vG 
 
Σα αξρεία είλαη ζε κνξθή pdf θαη jpg θαη κπνξείηε λα ηα θαηεβάζεηε. 
 

Διπίδνληαο  λα βξείηε ρξήζηκα ζηνηρεία, ζαο επρόκαζηε θαιή δύλακε θαη θαιή ζπλέρεηα! 
                    

                        Γηα ην Γ.. ηνπ Παλειιελίνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Αγσγήο Τγείαο 

 
      

              Η Πξόεδξνο                                                                                       Ο Γ. Γξακκαηέαο 
 
   
    Παπαδνπνύινπ Μαξία                                                                            Σνκπνύινγινπ Ισάλλεο 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ                           Θεσσαλονίκη, 10-05-2020 

ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ                           Αρ. πρωτ.: 144 

Σαρ. Γ/λζε: Σ.Θ. 40368 – ΣΚ 56410 ηαπξνύπνιε – 
Θεζζαινλίθε 
Πιεξνθνξίεο: Παπαδνπνύινπ Μαξία 
Σειέθσλν: 6945055009 
E-mail: syllogosagogisygeias@gmail.com 
Ιζηνζειίδα: Τπό δηακόξθσζε 
www.syllogosagogisygeias.gr (παιηά) 
Facebook: ΠΔΑΤ-2004 
https://www.facebook.com/groups/1398330100466473/ 
 

  

                      ΠΡΟ: Μέιε ζπιιόγνπ 
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