ΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΡΝΠ
ΚΑΘΖΡΔΠ ΓΗΑ ΡΝ COVID-19
ΣΟΖΠΗΚΔΠ ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΝΓΖΓΗΔς ΓΗΑ
ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ ΘΑΗ ΠΣΝΙΗΘΔς ΚΝΛΑΓΔς
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ΔΛΖΚΔΟΩΛΝΚΑΠΡΔ ΑΞΝ ΔΓΘΟΔΠ ΘΑΗ
ΑΜΗΝΞΗΠΡΔΠ ΞΖΓΔΠ
 Φξνληίδνπκε λα ελεκεξσλόκαζηε από επίζεκνπο θαη

έγθπξνπο θνξείο όπσο ηνλ Δζληθό Νξγαληζκό
Γεκόζηαο γείαο (https://eody.gov.gr/ ), ην
πνπξγείν Ξαηδείαο (https://www.minedu.gov.gr/)
θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο
(https://www.civilprotection.gr/el)
 Σξεζηκνπνηνύκε κε πξνζνρή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ιακβάλνπκε από ηα Κ.Κ.Δ. θαη ην δηαδίθηπν.
 Απνθεύγνπκε ηελ άζθνπε θαη πνιύσξε έθζεζε ησλ
παηδηώλ ζηα ΚΚΔ θαη ζηηο εηδήζεηο.
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ΞΑΗΓΗΑ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΟΩΡΖΠ ΠΣΝΙΗΘΖΠ
ΖΙΗΘΗΑΠ
 Ξαξέρνπκε απιέο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά

κε ηνλ θνξσλντό ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ην
ζηάδην γλσζηηθήο αλάπηπμήο ηνπο.
 Απαληνύκε κε εηιηθξίλεηα ζε όηη καο ξσηάλε.
 Σξεζηκνπνηνύκε δηάθνξα κέζα γηα λα ηνπο εμεγήζνπκε
θαιύηεξα (π.ρ. παξακύζηα, βίληεν θιπ).
 πελζπκίδνπκε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη επηζεκαίλνπκε
ηε ζεκαζία ηνπο αμηνπνηώληαο ζρέδηα, εηθόλεο, video.
 https://www.youtube.com/watch?v=zzPu9pG96xY
 ΣΑΟΑ ΞΑΡΟΑ «ΔΛΑΠ ΗΝΠ ΚΔ ΘΝΟΩΛΑ», παξακύζη,
pdf,
 file:///C:/Users/user/Downloads/64c685_63d286ef487
b437fb4aaa3c6ea2c01c4.pdf
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ΞΑΗΓΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖΠ ΖΙΗΘΗΑΠ
 Γηεξεπλνύκε ηη γλσξίδνπλ ήδε ηα παηδηά γηα ην






γεγνλόο.
Βνεζνύκε λα εθθξάζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
Γηαςεύδνπκε θήκεο θαη κύζνπο θαη βνεζάκε λα
μερσξίζνπλ απηό πνπ ζπκβαίλεη από απηό πνπ
θαληάδνληαη.
Δίκαζηε εηιηθξηλείο θαη ζαθείο θαη δε δίλνπκε
πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο δελ είκαζηε ζίγνπξνη.
Δίκαζηε δίπια ηνπο θαη δηαζέζηκνη γηα ζπδήηεζε.
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ΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΡΝΛ ΔΦΖΒΝ

 Ν έθεβνο καζεηήο/ηξηα ζέιεη εηιηθξηλή, ζαθή θαη









έγθπξε πιεξνθόξεζε. Γη’ απηό κεηαδίδνπκε ππεύζπλε
θαη αμηόπηζηε ελεκέξσζε.
Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπλ όηη κπνξνύλ λα
κηιήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα δπζάξεζηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο ρσξίο λα θνβνύληαη γηα απόξξηςε
από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Δμεγνύκε όηη είλαη κηα πξσηόγλσξε θαηάζηαζε θαη ηα
δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα είλαη απνιύησο θπζηνινγηθά.
Απνθεύγνπκε ηελ απόδνζε αηηηώλ ζε θνξείο.
Γεκηνπξγνύκε αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζύλεο.
Αλ ην παηδί έρεη λνζήζεη ρξεηάδεηαη πξνζνρή λα κελ
ελνρνπνηεζεί ην ίδην γηα ηπρόλ κεηάδνζε ηνπ ηνύ.
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ΞΗΘΑΛΑ ΑΛΖΠΣΖΡΗΘΑ ΠΚΞΡΩΚΑΡΑ
ΔΞΗΠΡΟΔΦΝΛΡΑΠ ΠΡΑ ΘΟΑΛΗΑ












ΠΛΑΗΠΘΖΚΑΡΗΘΑ ΠΚΞΡΩΚΑΡΑ
Λεπξηθόηεηα
Ρηθ
Ρξαπιηζκόο
Ξξνζθόιιεζε ζηνπο γνλείο
Αλππαθνή
Απνκόλσζε από θίινπο
Αδπλακία ζπγθέληξσζεο
Δπηζεηηθή-ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά
Απώιεηα ελδηαθέξνληνο γηα πξνεγνύκελεο αγαπεκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο
Απώιεηα ελδηαθέξνληνο γηα θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο κε
ζπλνκειίθνπο
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ΞΗΘΑΛΑ ΑΛΖΠΣΖΡΗΘΑ ΠΚΞΡΩΚΑΡΑ
ΔΞΗΠΡΟΔΦΝΛΡΑΠ ΠΡΑ ΘΟΑΛΗΑ

ΠΩΚΑΡΗΘΑ ΠΚΞΡΩΚΑΡΑ











Δκεηνί
Απώιεηα όξεμεο
Γηάξξνηα
Δλνύξεζε
Ξνλνθέθαινη
Γηαηαξαρέο ύπλνπ θαη δηαηξνθήο
Γεξκαηνπάζεηεο
Απώιεηα ή αύμεζεο όξεμεο
Ξνλνθέθαινη
Ξαξάπνλα γηα απξνζδηόξηζηνπο πόλνπο
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ΞΩΠ ΛΑ ΠΡΖΟΗΜΩ ΡΝΠ ΚΑΘΖΡΔΠ ΚΝ
 Ξαξαηήξεζε γηα ηπρόλ αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κνπ.
 Ξαξαηήξεζε γηα ελδερόκελα από ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηώκαηα θαζώο επίζεο









θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπο.
Δπηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή πξνο ελεκέξσζε γηα ηπρόλ απώιεηα
θάπνηνπ νηθείνπ πξνζώπνπ.
Γηαζέζηκνη γηα ζπδήηεζε. Ξξνζπαζήζηε όηαλ κηιάηε ζηα παηδηά γη’ απηό λα είζηε
ήξεκνη, ςύρξαηκνη θαη πάξηε όζν ρξόλν ρξεηάδεζηε.
Γηαηεξήζηε κηα θαζεκεξηλή ζρνιηθή ξνπηίλα απνθεύγνληαο όζν είλαη δπλαηόλ ηηο
αιιαγέο κηαο θαη είλαη ζεκαληηθή ε θαιιηέξγεηα ελόο ζηαζεξνύ θαη πξνβιεπόκελνπ
πεξηβάιινληνο.
Δίλαη ζεκαληηθό λα επηηξέπεηε θαη λα δηεπθνιύλεηε ηελ έθθξαζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ από κέξνο ησλ καζεηώλ εθδειώλνληαο θαη νη ίδηνη ελζπλαίζζεζε.
Γηαβεβαηώζηε ηνπο πσο ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλά εμαθνινπζνύλ λα
ληώζνπλ είλαη φυσιολογικά και αναμενόμενα.
Πε πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζνπκε έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ή
αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή/ηξηαο ελεκέξσζε θαη παξαπνκπή ησλ
γνλέσλ ζε θάπνην θνξέα ςπρηθήο πγείαο.
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COVID-19 ΘΑΗ ΠΣΝΙΔΗΝ
Δίλαη κηα πξσηόγλσξε ζπλζήθε πνπ όινη καο έρνπκε έξζεη
αληηκέησπνη ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο θαη θαινύκαζηε λα δηαρεηξηζηνύκε
ζπλαηζζήκαηα όπσο θόβν, άγρνο θαη ζηελαρώξηα.
Δίλαη ηόζν ζεκαληηθό λα ην ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο καο θαη λα
θαηαιαγηάδνπκε ηηο αγσλίεο θαη ηνπο θόβνπο ηνπο, λα ηνπο θάλνπκε
ζπκκέηνρνπο ζε όζα ζπκβαίλνπλ ζηελ δσή, λα ηνπο κάζνπκε λα
απνθηήζνπλ ππεπζπλόηεηα, λα κάζνπλ λα πξνθπιάζζνληαη θαη λα
απνθηνύλ απηνπεπνίζεζε όηαλ εκείο ηνπο δεηάκε βνήζεηα θαη ηνπο
εκπηζηεπόκαζηε ηηο ζθέςεηο καο!
Θα κπνξνύζαηε κε ηελ κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ (brainstormingθαηαηγηζκόο ηδεώλ) λα πξνηξέςεηε ηνπο καζεηέο ζαο λα αλαθέξνπλ
ηξόπνπο πνπ νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα δηαρεηξηζηνύλ δπζάξεζηα
ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηνπο θαηαγξάςεηε ζηνλ πίλαθα.
Λα ζπκάζηε πσο νη δπζθνιίεο είλαη πάληα θνκκάηη ηεο δσήο καο. Ρν
ζεκαληηθόηεξν ξόιν παίδεη ε ζηάζε καο απέλαληη ζε απηέο!
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