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 Η ρώξα καο βξίζθεηαη εδώ θαη δύν κήλεο ζην θέληξν ηεο παγθόζκηαο παλδεκίαο ηνπ 

“θνξνλνηνύ” πνπ έρεη μεζπάζεη. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ην θιείζηκν ησλ ζρνιεηώλ, ηελ 

απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πεξηνξηζκό ησλ κεηαθηλήζεσλ, ηελ επηβνιή απζηεξώλ κέηξσλ 

πγηεηλήο αιιά θαη  ηνλ πξνζσπηθό θαη ζπιινγηθό εγθιεηζκό κηθξώλ θαη κεγάισλ. Οη καζεηέο όισλ 

ησλ ειηθηώλ θιήζεθαλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε λέα δεδνκέλα όπσο ην λα κείλνπλ ζπίηη, λα κελ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο θίινπο, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο αιιά θαη ηνπο νηθείνπο ηνπο όπσο θαη λα 

κπνπλ ζε ινγηθή δηδαζθαιίαο κέζσ ηνπ Η/Υ. Όια απηά νδήγεζαλ ζε λέα δεδνκέλα γηα ηελ 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή  πξαγκαηηθόηεηα πνπ ζηαδηαθά θαιείηαη λα επηζηξέςεη μαλά ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηα θαη ηνπο ξπζκνύο ηεο. Αλαινγηδόκελνη ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο παξαζέηνπκε 

ζπκβνπιέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο γνλέαο όρη κόλν ζε πεξίνδν “θαξαληίλαο” αιιά 

ζπλνιηθά κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο. 

 

 Δώζηε ρώξν ζην παηδί ζαο λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Είλαη απνιύησο πγηέο θαη 

θπζηνινγηθό λα πξνθύςνπλ ηόζν ζεηηθά αιιά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλζεθώλ πνπ δνύκε.  Σπδεηήζηε καδί ηνπο πώο ληώζεη ηόζν εθείλν αιιά θαη εζείο νη ίδηνη. Θα 

ληώζεηε αλαθνύθηζε θαη ε εκπηζηνζύλε κεηαμύ ζαο ζα ηνλσζεί ζεκαληηθά. Ελαιιαθηηθά ζε παηδηά 

κηθξόηεξεο ειηθίαο ή πνπ δπζθνιεύνληαη λα κνηξαζηνύλ ην πώο ληώζνπλ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ε δσγξαθηθή, ε κνπζηθή, ε αλάγλσζε ελόο βηβιίνπ ή πνηήκαηνο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε κνξθή ηέρλεο. 

 



 Πεξάζηε δεκηνπξγηθό ρξόλν κε ηα παηδηά ζαο, θάλνληαο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηα 

επραξηζηνύλ. Εκπιαθείηε καδί κε ηα παηδηά ζε δξαζηεξηόηεηεο θαιιηηερληθνύ πεξηερνκέλνπ όπσο 

ρεηξνηερλίεο κε πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζην ζπίηη (όζπξηα, θαιακάθηα, βακβάθη, θ.ν.θ.), 

δαραξνπιαζηηθή, καγεηξηθή ηνπ αγαπεκέλνπ θαγεηνύ ηνπο ή “ζεκαηηθή καγεηξηθή”.  

 

 

 Εκπιέμηε ηα παηδηά ζε δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ( λα ηαθηνπνηήζνπλ ην δσκάηηό 

ηνπο, λα ζηξώζνπλ ην θξεβάηη θάζε πξσί, λα εηνηκάζνπλ ην πξσηλό ηεο νηθνγέλεηαο, λα ζηξώζνπλ 

ην ηξαπέδη γηα ην κεζεκεξηαλό θαγεηό θ.α.). Αλαζέζηε ηνπο κηθξέο εξγαζίαο γηα λα παξακείλνπλ 

απαζρνιεκέλα.  

 

 Δηνξγαλώζηε έλαλ νηθνγελεηαθό πεξίπαην ή “πνδειαηάδα” ζηε θύζε. Η άζιεζε ζε 

εμσηεξηθό ρώξν έρεη βξεζεί πώο ζπκβάιιεη ζηελ θαιή θπζηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε 

ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ραιάξσζεο, επθνξίαο, ραξάο θαη εθηόλσζεο ηεο ελέξγεηαο. 

 

 Πξνζπαζήζηε λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα δηαηεξήζεηε, όζν είλαη εθηθηό, κία ξνπηίλα ζην 

πξόγξακκα ηνπ παηδηνύ. Πξνηξνπή καο είλαη ζ απηέο ηηο θξίζηκεο ώξεο πνπ δνύκε λα ππάξρεη κία 

ζηαζεξόηεηα ζην πξόγξακκα ηνπο  σο αληηζηάζκηζκα ζην αίζζεκα αβεβαηόηεηαο πνπ βηώλνπλ, 

ώζηε λα ληώζνπλ αζθαιή.  

 

 Παίμηε καδί ηνπο παηρλίδηα. Δηνξγαλώζηε “βξαδηέο” επηηξαπέδησλ παηρληδηώλ ή ζηλεκά όπνπ 

όινη καδί ζα απνιαύζεηε ηελ αγαπεκέλε ζαο ηαηλία. Ελαιιαθηηθά όζεο νηθνγέλεηεο δηαζέηνπλ απιή 

ή βεξάληα κπνξείηε λα δνκήζεηε παηρλίδηα εμσηεξηθνύ ρώξνπ ι.ρ. Κνπηζό, ζθνηλάθη, “survivor”.  

 

 Εκπιαθείηε θαη ζεηο νη ίδηνη σο γνλείο, ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Επηθνηλσλήζηε κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ παηδηνύ, εθθξάζηε απνξίεο, πξνβιεκαηηζκνύο, δεηήζηε αλαηξνθνδόηεζε γηα 

όζα θάλεηε κε ην παηδί. Δελ λνείηαη εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιία δίρσο αλαηξνθνδόηεζε. 

 

 Φξνληίζηε ην παηδί λα κάζεη λα εθαξκόδεη ζσζηά ηνπο θαλόλεο αηνκηθήο πγηεηλήο (πιύζηκν 

ρεξηώλ). Σην δηαδίθηπν ππάξρνπλ δηαζέζηκα εηθόλεο θαη βηληεάθηα όπνπ παξνπζηάδεηαη ν 

ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο ζύκθσλα κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. 

 

 Επηθνηλσλήζηε κέζσ Η/Υ  ηνλ δάζθαιό ηνπ παηδηνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο απνηειεί πξόζσπν 

αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο θαη ε επαθή καδί ηνπ θξίλεηαη αλαγθαία ώζηε ηα παηδηά λα ληώζνπλ 

πώο βξίζθνληαη “ζε επαθή” έζησ θαη κε έλαλ ελαιιαθηηθό ηξόπν. Εζείο σο γνλείο κπνξείηε ζε 



ζπλεξγαζία καδί ηνπ λα ζέζεηε ηνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο πνπ θαιείηαη ην παηδί λα θαηαθηήζεη 

ζύκθσλα κε ην ΑΠΣ θάζε ηάμεο. 

 

 Οξγαλώζηε “mini” ζπλαληήζεηο κε θίινπο ζηα πιαίζηα ηνπ επηηξεπηνύ ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ. 

 

 Πξνηξέςηε ηα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε ηελ αλάγλσζε εμσζρνιηθώλ βηβιίσλ ή αλ ππάξρεη 

ε δπλαηόηεηα λα ηα αθνύζνπλ θαη ειεθηξνληθά. (ππάξρεη αλαξηεκέλν έγγξαθν). 

 

 Σε θάζε πεξίπησζε εληζρύζηε ην παηδί γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη όιεο απηέο ηηο 

κέξεο αιιά θαη γηα ηηο επηηπρίεο ηνπ. 

 

Για οποιαδήποηε πληροθορία είμαζηε ζηη διάθεζή ζας. 

Εστόμαζηε ολόυστα να είζηε Αζθαλείς και Υγιείς! 
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