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Αγαπητά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές-τριες

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, καλούμαστε όλοι, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, σε υποχρεωτική τήρηση κανόνων

ελεγχόμενης κυκλοφορίας και εξ αποστάσεως εργασιακών (τηλεργασία) και εκπαιδευτικών (τηλεκπαίδευση)

δραστηριοτήτων. Με αυτά τα δεδομένα, αναπόφευκτα επαναδιαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας και με τους άλλους,

την προσαρμογή μας στις αλλαγές της καθημερινότητας.

Οι αλλαγές, εν γένει, άλλοτε έχουν θετικό πρόσημο και άλλοτε αρνητικό. Στην παρούσα συνθήκη, οι αλλαγές

εφαρμόζονται για να προστατευτούμε. Από αυτή την υποχρέωση δεν εξαιρείται κανείς. Είναι από τις λίγες φορές που

μικροί και μεγάλοι βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση: όλοι, μέσα σε μία οικογένεια, σε ένα σχολείο ή σε έναν εργασιακό

χώρο οφείλουν να ακολουθήσουν κανόνες υγιεινής και αυτοπεριορισμού, για τον ίδιο ακριβώς λόγο: την αυτοπροστασία

τους και την προστασία των άλλων.

Η προσαρμογή σε οτιδήποτε, εκτός ρουτίνας, που δεν έχουμε συνηθίσει, δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Αντικειμενικοί

παράγοντες, όπως ο περιορισμένος χώρος του σπιτιού ή η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή μπορεί να δυσχεράνουν ακόμα

περισσότερο την καθημερινότητά μας.
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Ξαφνικά ο προσωπικός χώρος, το σπίτι, γίνεται και εργασιακός, συχνά όχι μόνο για ένα αλλά για όλα τα μέλη της

οικογένειας, ίσως και ταυτόχρονα (τηλεργασία γονέων και τηλεκπαίδευση μαθητών). Το ερώτημα που γεννάται είναι πως

διαχειρίζεται ο γονέας και τα παιδιά μια τέτοια, εν δυνάμει, συγχυτική κατάσταση; Η θέσπιση προτεραιοτήτων μέσα στην

οικογένεια, μέσω ευέλικτου προγραμματισμού και η συνεπής, αλλά και σταθερή στάση των γονέων θα μπορούσαν να

μειώσουν τη σύγχυση και το άγχος που μπορεί να παρουσιάζονται.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η τρέχουσα περίοδος είναι προσωρινή και πως χρησιμοποιούμε σε πολλές περιπτώσεις

«υποκατάστατα» για να διατηρήσουμε επαφή, με τις καθημερινές μας υποχρεώσεις, ανάγκες και συνήθειες. Η καλή́ γονική́

συμπεριφορά́, που λειτουργεί ως πρότυπο για τα παιδιά, είναι αυτή́ που ευνοεί́ την ψυχολογική́ προσαρμογή́. Για να επιτευχθεί

αυτό, δεν χρειάζεται προσποίηση, αλλά ειλικρίνεια, ψυχραιμία, κατανόηση, καλοσύνη, συνεργασία, αυτοέλεγχο και χαρούμενη

διάθεση. Τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές και υιοθετούν τις απόψεις των γονέων.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως το διακύβευμα των προσωρινών περιορισμών και του απαγορευτικού (lockdown) των

καθημερινών μας δραστηριοτήτων είναι η προστασία και η διατήρηση της υγείας· όχι η στέρηση των ατομικών ελευθεριών, ως

αυτοσκοπός. Η υγεία μπορεί να διακρίνεται σε σωματική και ψυχική, αλλά όταν η μία επηρεάζεται ή πάσχει, τότε επηρεάζεται

και πάσχει και η άλλη. Είναι στο χέρι μας να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους, ακολουθώντας βασικούς

κανόνες υγιεινής και αποφεύγοντας τις υπερβολές.
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Η ενημέρωση από τα μέσα επικοινωνίας καλό είναι να γίνεται όχι μόνο με μέτρο, αλλά και κριτική σκέψη. Προτιμήστε

επίσημες πηγές, για να ενημερώνεστε για θέματα υγείας, όπως οι ιστότοποι του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr) και του

Υπουργείου Υγείας (https://www.moh.gov.gr). Για πληροφορίες, σχετικά με την COVID-19, μπορείτε να καλείτε την

τηλεφωνική γραμμή του ΕΟΔΥ: 1135. Επίσης, στον τηλεφωνικό αριθμό 10306 του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος λειτουργεί

σε εικοσιτετράωρη βάση, παρέχεται δωρεάν εξ αποστάσεως και ανωνύμως ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής

υγείας, για όσους αισθάνονται ψυχολογική πίεση και πιστεύουν ότι την χρειάζονται (https://eody.gov.gr/tilefoniki-grammi-

psychokoinonikis-ypostirixis-10306-gia-ton-koronoio/?print=print).

Θυμηθείτε, πως αντιφατικές και αντικρουόμενες πληροφορίες μπορεί να ακουστούν και δια στόματος επίσημων πηγών.

Για παράδειγμα, οι επίσημες οδηγίες για τη σωστή χρήση της μάσκας στο πρώτο κύμα COVID-19, οι οποίες δεν είναι ίδιες

με τώρα. Το γεγονός αυτό, δεν σημαίνει απαραίτητα πως η πληροφόρηση δεν είναι έγκυρη, αλλά ότι τα υγειονομικά

δεδομένα και οι επιστημονικές διαπιστώσεις αλλάζουν και, ως εκ τούτου, οι οδηγίες μπορεί να αναθεωρούνται. Συνεπώς,

θα πρέπει να συνυπολογίζουμε όλα τα δεδομένα προτού οδηγηθούμε σε συγκεκριμένες κρίσεις, συμπεράσματα και

γενικεύσεις. Ο ορθολογικός τρόπος σκέψης βοηθά στην αποφυγή βίωσης ενδοψυχικών συγκρούσεων και άγχους. Η

ψυχολογική συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να βοηθήσει προς μια τέτοια κατεύθυνση.
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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-similarities-and-differences-covid-19-and-

influenza#:~:text=Mortality%20for%20COVID%2D19,quality%20of%20health%20care., τα ποσοστά των ανθρώπων με

COVID-19, σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι είτε ασυμπτωματικοί είτε έχουν ήπια συμπτώματα (δηλ. δεν χρειάζονται νοσηλεία

σε νοσοκομείο) αγγίζουν το υψηλότερο ποσοστό, τουτέστιν το 80% (όπως μπορεί να συμβαίνει και στην εποχική γρίπη).

Ωστόσο, ένα ποσοστό ασθενών με COVID-19, αρκετά μικρότερο, της τάξης του 15%, είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το

εναπομείναν 5% νοσεί σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση

της COVID-19, τα ποσοστά των ανθρώπων που βρίσκονται είτε σε σοβαρή είτε σε κρίσιμη κατάσταση, διαφέρουν αυξητικά από

τα αντίστοιχα ποσοστά της εποχικής γρίπης και είναι αυτά που κάνουν την καθοριστική διαφορά, με αποτέλεσμα τα αυστηρά

περιοριστικά μέτρα. Το ποσοστό των ανθρώπων που νοσούν σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση, αν και δεν αποτελεί την

πλειονότητα των νοσούντων, είναι ικανό να μπλοκάρει τις μονάδες εντατικής θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εάν το

«lockdown» δεν περιορίσει την εξάπλωση του ιού.

Εν καιρώ «lockdown», οι μαθητές ωθούνται να βρίσκονται τις περισσότερες ώρες μπροστά σε οθόνες ηλεκτρονικών

συσκευών, είτε για λόγους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είτε για λόγους αξιοποίησης του χρόνου τους στο σπίτι. Συστήνεται,

στον ελεύθερό τους χρόνο, να ενθαρρύνονται, ώστε να καταπιάνονται με ενασχολήσεις, μακριά από οθόνες, σύμφωνες -πάντα-

με τη διαθεσιμότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Οι οθόνες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται για λόγους διασκέδασης, είναι

εθιστικές για μικρούς και μεγάλους.
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Όταν οι γονείς θέτουν όρια στους εαυτούς τους για τον χρόνο παραμονής μπροστά σε αυτές, τότε είναι ευκολότερο να ακολουθήσουν το ίδιο πρότυπο και τα

παιδιά. Το εάν οι ελεύθερες ώρες, εντός και εκτός σπιτιού, θα κυλήσουν με δημιουργικό και ενδιαφέροντα τρόπο, εξαρτάται, εν πολλοίς, από τους ίδιους τους

γονείς. Δεν απαιτούμε από τα παιδιά να κάνουν ή να επιτύχουν κάτι, όταν η δική μας συμπεριφορά δεν εμπνέει προς μια τέτοια κατεύθυνση.

Συχνά, αν όχι πάντα, η συνεπής και η από κοινού εμπλοκή μικρών και μεγάλων για την πραγμάτωση μιας ιδέας ή ενός στόχου κρίνονται οι αποτελεσματικότερες

στρατηγικές, ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις ανυπακοής και ασυνεννοησίας, από μέρους των παιδιών. Τέλος, οι στιγμές που μπορεί όλοι να αισθανόμαστε ότι

έχουμε κουραστεί σίγουρα επιτρέπονται. Δεν επιτρέπεται, όμως, να ματαιωνόμαστε και να τα παρατάμε εξαιτίας αυτών των μεμονωμένων εξαιρέσεων. Η συνεχής

προσπάθεια, η αγάπη, το μοίρασμα, η επικοινωνία και η θέσπιση στόχων είναι αυτά που μας κρατάνε ζωντανούς, ψυχή τε και σώματι, ανεξαρτήτως γενικών ή

ειδικών απαγορεύσεων.

❖ Χρήσιμες Συνδέσεις:

 Ø Υποστηρικτικό υλικό για Εκπαιδευτικούς / Σχολεία:

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-03-08-17-58-58

 Ø Υποστηρικτικό υλικό για Γονείς / Οικογένειες:

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/index.php/2020-05-09-17-58-00\

 Ø Υποστηρικτικό υλικό για Παιδιά και Εφήβους

http://child-psychiatry.med.uoa.gr/uploads/media/COVID_guidelines.pdf
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Εύληπτα, επεξηγηματικά, σύντομα βίντεο για μικρούς και μεγάλους, σχετικά με την COVID-19

 o Εμποδίστε τη διάδοση του ιού, πλένετε τα χέρια σας

https://www.youtube.com/watch?v=x9NOUr0ItNA&feature=emb_logo

 o Τηλεργασία και COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=TB_d6kfkWgM&feature=emb_logo

Παρακαλώ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία, συμπληρώνοντας

την ηλεκτρονική φόρμα, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/1uBtuVht3f5-HEbKWbunuuJ0cfHVI5QBIj6k3uJ73VpE/viewform?edit_requested=true
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