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Μιλώμραο πρξ παιδί για ρξμ ιό 

• Μπρξπρά πρα αμαρρεπρικά γεγξμόρα πξς διαμξρσώμξςμ ρη 
ζφή μαο αςρό ρξμ καιρό, η εμίπτςπη ρηο αίπθηπηο ρηο 
απσάλειαο ρφμ παιδιώμ απξρελεί ρξμ πιξ πημαμρικό πρότξ. Για 
μα μιώπξςμ απσαλή, είμαι απαραίρηρξ μα πςζηρήπξςμε μαζί 
ρξςο για όπα πςμβαίμξςμ πρξμ καιρό ρηο παμδημίαο

• Τα παιδιά δύμαμραι μα εκσράπξςμ πξλςάριθμεο ερφρήπειο για 
ρξμ κξρξμξχό , αμάλξγα με ρημ ηλικία ρξςο

• Για μα εμημερώπξςμε ρξ παιδί λξιπόμ, αρτικά πρέπει μα 
είμαπρε εμείο πφπρά εμημερφμέμξι από έγκςρεο και απσαλείο 
πηγέο όπφο είμαι ξ Δθμικόο Οργαμιπμόο Δημόπιαο Υγείαο 
(ΔΟΔΥ) https://eody.gov.gr



Μιλώμραο πρξ παιδί για ρξμ ιό 

• Δνηγξύμε πρξ παιδί ρι πςμβαίμει με απλά, καραμξηρά λόγια αμάλξγα 
με ρημ ηλικία ρξς.  Δεμ απξπιφπξύμε αςρό πξς πςμβαίμει, ρξ παιδί 
έτει αμάγκη μα μιώπει απσάλεια και εμπιπρξπύμη, και δεμ υάτμξςμε 
εμότξςο. Ωπρόπξ, αμ κάρι δεμ γμφρίζξςμε δεμ νετμάμε  όρι ρξ «δεμ 
νέρφ» είμαι μια ςπεύθςμη απάμρηπη

• Δεμ ρξ ςπερσξρρώμξςμε με άτρηπρεο πληρξσξρίεο, δεμ ρξ εκθέρξςμε 
πε πςτμή και επικίμδςμη πξλλέο σξρέο πληρξσόρηπη πξς δημιξςργεί 
σόβξ και παμικό. Πρξππαθξύμε μα διαρηρήπξςμε θερικό κλίμα, 
αιπιξδξνίαο και πειθαρτίαο

• Απξσεύγξςμε σξρριπμέμεο λένειο και εκσράπειο πξς πςτμά 
ακξύγξμραι αςρό ρξ διάπρημα, όπφο: «κιμξύμεμη βόμβα», «αςρό πξς 
ζξύμε είμαι πόλεμξο!» και ενηγξύμε πρα μεγαλύρερα παιδιά ρημ 
ςπερβξλή πξς μαο διακρίμει όλξςο πε καιρό κρίπηο



Μιλώμραο πρξ παιδί για ρξμ ιό 

• Σε παιδιά μικρόρερηο ηλικίαο ή με δςπκξλίεο καραμόηπηο 
τρηπιμξπξιξύμε ρη βξήθεια εμόο πύμρξμξς παραμςθιξύ ή 
κάμξςμε μια τιξςμξριπρική αμαπαράπραπη ρξς ιξύ μέπα από 
ρξ παιτμίδι και ρη ζφγρασική

• Πρξπσέρξςμε πρα παιδιά μια πρξξπρική για ρξ μέλλξμ, 
ενηγώμραο ρξςο όρι ξι επιδημίεο έτξςμ αρτή, μέπη και ρέλξο

• Δίμαι εςκαιρία μα εμιπτύπξςμε πρα παιδιά ρξ αίπθημα 
αλληλεγγύηο, εμπςμαίπθηπηο και εςαιπθηρξπξίηπηο για ρξ 
κξιμό καλό. Δνηγξύμε όρι όλξι πρέπει μα σαμξύμε ςπεύθςμξι 
και μα πρξπραρεύπξςμε ρξςο γξμείο, ριο γιαγιάδεο και ρξςο 
παππξύδεο μαο 



Αμάγκεο ρφμ παιδιώμ πε περιόδξςο κρίπηο 

• Αμαγμφρίζξςμε ριο πημαμρικέο αμάγκεο πξς έτξςμ ρα παιδιά πε μια 
περίξδξ κρίπηο, όπφο αςρή πξς διαμύξςμε:

• Αμάγκη για απσάλεια

• Αμάγκη μα καραμξήπξςμ ρι έτει πςμβεί

• Αμάγκη μα εκσράπξςμ ελεύθερα πκέυειο, πςμαιπθήμαρα και απξρίεο

• Αμάγκη πςμμερξτήο πρημ εδραίφπη μέαο ρξςρίμαο πρημ ξικξγεμειακή 
ζφή

• Αμάγκη για πρξπφπικό τρόμξ και τώρξ (πρα μεγαλύρερα παιδιά)

• Αμάγκη για καθημεριμή πρήρινη



• Τξ πιξ πημαμρικό πξς κάμξςμε με όλα ρα παιδιά είμαι μα εσαρμόπξςμε καθημεριμό 
πρόγραμμα δραπρηριξρήρφμ όπφο π.τ.

• Πρφιμό

• Μελέρη

• Παιτμίδι-Γςμμαπρική 

• Γεύμα 

• Ζ καθημεριμή ρξςρίμα, όπξ πιξ κξμρά είμαι π΄ εκείμη πξς είταμε πριμ ρημ απξμόμφπη, 
ρόπξ πιξ πξλύ θα βξηθήπει ρα παιδιά μα πρξπαρμξπρξύμ πρη μέα πςμθήκη και μα 
διαρηρήπξςμ μια ξμαλή καθημεριμόρηρα πρξ ππίρι.   

• Ασιερώμξςμε τρόμξ πρημ καθημεριμή σρξμρίδα και ςγιειμή, όπφο κάμαμε πριμ ρημ κρίπη

• Φρξμρίζξςμε μα ςπάρτει τρόμξο για ταλαρφρικέο δραπρηριόρηρεο πξς εμιπτύξςμ ρξ 
αίπθημα ρηο εςενίαο (παρακξλξύθηπη αγαπημέμηο εκπξμπήο, μξςπικξκιμηρικά παιτμίδια)

Τι μπξρξύμε μα κάμξςμε μέπα πρξ ππίρι:



Διαρρξσή, ύπμξο και πφμαρική άπκηπη
• Φρξμρίζξςμε ώπρε ρα παιδιά μα εμπλξςρίζξςμ ρη διαρρξσή ρξςο με 

σρξύρα και λαταμικά και ρα βξηθξύμε μα έτξςμ όπξ γίμεραι 
πρξγραμμαριπμέμα και ρακρικά γεύμαρα.

• Καμξμίζξςμε έμα πρόγραμμα ύπμξς, ώπρε μα νεκξςράζξμραι αρκερά 
και μα μημ νεσεύγξςμ πξλύ από ριο ώρεο ύπμξς πριμ ρξμ εγκλειπμό

• Ζ σςπική δραπρηριόρηρα για ρα παιδιά είμαι ενίπξς πημαμρική με 
ρημ ρρξσή και ρξμ ύπμξ. Πρξπσέρει ταρά, ικαμξπξίηπη, πμεςμαρική 
εγρήγξρπη και εςενία. Αο κιμηθξύμε λξιπόμ, γξμείο και παιδιά!

• Δεμ νετμξύμε όρι ρα παιδιά με ΔΔΠΥ έτξςμ μεγαλύρερη αμάγκη 
κίμηπηο και εκρόμφπηο και επιδιώκξςμε μα ρα κιμηρξπξιξύμε με 
εμαλλακρικξύο ρρόπξςο καθημεριμά (ξργάμφπη και αμαδιαμόρσφπη 
ρξς πρξπφπικξύ ρξςο τώρξς, πςμμερξτή πριο δξςλειέο ρξς ππιριξύ, 
απκήπειο εμδςμάμφπηο κ.ά.) 



Δραπρηριόρηρεο και παιτμίδια με ρα 
παιδιά

Οι περιππόρερξι γξμείο διαμαρρςρόμαπραμ για ρημ έλλειυη ελεύθερξς τρόμξς πξς θα μαο 
παρείτε ρη δςμαρόρηρα μα απτξληθξύμε με ρα παιδιά μαο. Να η εςκαιρία! Αο ρημ 
εκμεραλλεςρξύμε με εςτάριπρεο και δημιξςργικέο δραπρηριόρηρεο για μα κερδίπξςμε ρξ 
ταμέμξ τρόμξ με ρα παιδιά μαο

• Εφγρασίζξςμε

• Παίζξςμε μξςπική και τξρεύξςμε

• Διαβάζξςμε παραμύθια ή λξγξρετμικά βιβλία

• Μαγειρεύξςμε

• Λέμε αμέκδξρα ή ταρξύμεμεο ιπρξρίεο

• Παίζξςμε επιρραπέζια παιτμίδια

• Βλέπξςμε ραιμίεο 

• Κάμξςμε αςρξπτέδιεο καραπκεςέο

• Σςζηράμε και επικξιμφμξύμε ξςπιαπρικά



Ηερική τρήπη ρηο ρετμξλξγίαο

• Αςρή ρη τρξμική περίξδξ εμθαρρύμξςμε ρη διαδικρςακή 
εκπαίδεςπη και ρημ επικξιμφμία με ρα αγαπημέμα 
πρόπφπα μέπφ ρφμ διαδικρςακώμ εσαρμξγώμ. 

• Διδικά, για ρξςο εσήβξςο είμαι πημαμρικό μα 
διαρηρήπξςμ ριο κξιμφμικέο επασέο και ριο σιλίεο ρξςο 
και μα μη μιώπξςμ απξμόμφπη και απξμάκρςμπη. 



Διδικόρερεο πςμβξςλέο για ρα παιδιά με 
αμαπηρία
• Σρα παιδιά με αμαπηρία (αμριληπρικέο δςπκξλίεο ή αςριπμό) 

πρξππαθξύμε μα απξσύγξςμε ριο πξλλέο ενηγήπειο και 
περιγρασέο και δίμξςμε απλέο, καραμξηρέο ξδηγίεο για ρξςο 
καμόμεο ςγιειμήο, πξς θα απξρελέπξςμ ρη μέα ρξςο ρξςρίμα 
π.τ. πτξλαπρικό πλύπιμξ ρφμ τεριώμ 

• Τξςο παρέτξςμε περιππόρερεο εςκαιρίεο για έκσραπη μέπα από 
πςζηρήπειο, γραπρέο δραπρηριόρηρεο, πρξβξλικά παιτμίδια, 
βιμρεξπκόπηπη, μξςπική

• Διδικόρερα πρα παιδιά με αςριπμό μπξρξύμε με ρη βξήθεια 
ρφμ θεραπεςρώμ μα δώπξςμε εναρξμικεςμέμη καθξδήγηπη για 
κίμηπη, όπφο κίμηπη πε καρέκλα με ρξδάκια, λίκμιπμα, για 
πρόπβαπη πε αγαπημέμα ςλικά ή δραπρηριόρηρεο 
αςρξενςπηρέρηπηο 



Διδικόρερεο πςμβξςλέο για ρα παιδιά με 
αμαπηρία

• Ζ διαρήρηπη ρηο ρξςρίμαο παρέτει αίπθημα άμεπηο και 
απσάλεια, αλλά πρη σάπη αςρή μπξρξύμε πραδιακά μα 
πρξπθέπξςμε και μέεο ρξςρίμεο πξς θα πςμπεριλησθξύμ 
πρξ καιμξύριξ ρξςο πρόγραμμα

• Δεμ εγκαραλείπξςμε ρξ θεραπεςρικό πρόγραμμα ρξς 
παιδιξύ κι αμ αςρό δεμ είμαι εσικρό επικξιμφμξύμε και 
πςμεργαζόμαπρε με ρξςο θεραπεςρέο μέπφ ρηλεσώμξς ή 
ρηλεδιάπκευηο



Διαρήρηπη ρηο διάθεπηο και ρηο υςτικήο 
ςγείαο

• Σρξ διάπρημα αςρό ρξς εγκλειπμξύ ελλξτεύει ξ κίμδςμξο μα 
δημιξςργηθξύμ αρμηρικά πςμαιπθήμαρα πρα παιδιά (θλίυη, 
μελαγτξλία, θςμόο, ςπερδιέγερπη και εςερεθιπρόρηρα, άγτξο). 
Αςρά μπξρεί μα εκδηλφθξύμ με υςτξπφμαρικά πςμπρώμαρα, 
αμάγκη για πρξπκόλληπη πε εμήλικα άρξμα ή δςπλειρξςργικέο 
πςμπερισξρέο 

• Δεμ διπράζξςμε μα μιλάμε για ρα πςμαιπθήμαρα αςρά, δίμξμραο 
πρα παιδιά ρημ εςκαιρία μα εκσραπρξύμ άμεπα και έμμεπα. 
Μξιραζόμαπρε και ριο δικέο μαο αμηπςτίεο και ενηγξύμε όρι είμαι 
σςπιξλξγικό μα μιώθξςμε έρπι, μικρξί και μεγάλξι

• Δεμ νετμξύμε μα δίμξςμε ρξ καλό παράδειγμα πρα παιδιά πξς δεμ 
κάμξςμ ρίπξρα άλλξ από ρξ μα μαο μιμξύμραι! Τξςο διδάπκξςμε 
υςτικέο αρερέο, όπφο ςπξμξμή, θάρρξο και θερική πκέυη 
επριάζξμραο πρη θερική πλεςρά ρηο καθημεριμόρηράο μαο



Διαρήρηπη ρηο διάθεπηο και ρηο υςτικήο 
ςγείαο

• Δάμ ρα παιδιά μαο εκσράζξςμ αμηπςτίεο, μιλάμε γι’ αςρέο, 
αμαζηρξύμε μαζί ριο απαμρήπειο και αμακαλύπρξςμε 
ρρόπξςο αμριμερώπιπηο ρξς άγτξςο (απκήπειο αμαπμξήο, 
καραγρασή πκέυεφμ και πςμαιπθημάρφμ, απόππαπη ρηο 
πρξπξτήο με κάρι εςτάριπρξ και ταρξύμεμξ).  Σρότξο μαο 
είμαι πάμρα η πςμαιπθημαρική απξσόρριπη. 

• Δπικεμρρώμξςμε ρημ πρξπξτή μαο πρα παιδιά με 
πςμαιπθημαρικήο σύπηο δςπκξλίεο. Τα εμυςτώμξςμε, ρα 
παρηγξρξύμε και ρα καθηπςτάζξςμε, πάμρξρε με ειλικρίμεια 
πε ό,ρι ρξςο λέμε. Αμ παραρηρήπξςμε μια πημαμρική 
αλλαγή πριο πςμήθειεο ρξς παιδιξύ μαο ή πρη διάθεπή ρξς, 
επικξιμφμξύμε με ριο γραμμέο ςπξπρήρινηο ρξς ΔΟΔΥ 
(10306) και μιλάμε με ρξςο ειδικξύο ρηο υςτικήο ςγείαο



Δεμ νετμάμε όρι κάθε παιδί είμαι νετφριπρό και μξμαδικό, 
όπφο και κάθε ξικξγέμεια. Πρξπαρμόζξςμε πάμρα ριο 
ξδηγίεο - πςμβξςλέο πξς καρά πςρρξή δετόμαπρε αςρό ρξ 
διάπρημα,  πριο δικέο μαο πρξπφπικέο αμάγκεο και 
εμπιπρεςόμαπρε ριο ρετμικέο πξς έτξςμ δείνει μα απξδίδξςμ 
πρξ δικό μαο παιδί 


