
 

 

Συμβουλές για τους γονείς  

 

Αγαπητοί γονείς, οι αλλαγές που έχουν προκληθεί στην καθημερινότητα όλων μας 

από την ύπαρξη του νέου κορονοϊού (COVID-19) και η νέα συνθήκη που βιώνουμε 

με βασικό συστατικό της την αλλαγή στον τρόπο ζωής μας, είναι πιθανόν να μας 

φέρουν αντιμέτωπους με δύσκολα συναισθήματα, να εντείνουν το άγχος και την 

ανησυχία όχι μόνο την δική μας αλλά και των παιδιών μας. 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες συμβουλές που μπορεί να φανούν χρήσιμες 

προκειμένου να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν 

καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την περίοδο περιορισμού τους στο σπίτι. 

 Διατηρούμε μια καθημερινή ρουτίνα ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το 

αίσθημα ασφάλειας στα παιδιά. Η διατήρηση μιας σταθερής ρουτίνας που 

αφορά στα γεύματα, στις ώρες ανάπαυσης και ξεκούρασης και στην 

συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική δραστηριότητα βοηθά τα παιδιά να 

προσαρμοστούν καλύτερα. Διαμορφώνουμε μαζί τους ένα καθημερινό 

πρόγραμμα που να περιέχει δραστηριότητες μάθησης, χαλάρωσης ή 

διασκέδασης δίνοντας στα παιδιά την δυνατότητα να επιλέξουν ώστε να 

διατηρούν μια αίσθηση ελέγχου που είναι απαραίτητη στην ιδιαίτερη αυτή 

συνθήκη. Υποστηρίζουμε την προσαρμογή τους στην εξ αποστάσεως 

εκπαιδευτική διαδικασία για το χρονικό διάστημα παραμονής στο σπίτι. 

 Φροντίζουμε ώστε τα παιδιά να έχουν μια ισορροπημένη διατροφή, ορθή 

υγιεινή ύπνου και κάποια φυσική δραστηριότητα.  

 Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους παραμένοντας 

δίπλα τους, ακούγοντας με προσοχή και δείχνοντας κατανόηση και σεβασμό 

σε αυτά που νιώθουν και έχουν να μας πουν. Το παιχνίδι και η ζωγραφική 

μπορούν κάποιες φορές να συμβάλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Τα παιδιά σε μια στρεσογόνα περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν και να 

αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να προσκολληθούν στους γονείς, 

να γίνουν πιο απαιτητικά, να θυμώσουν, να νιώσουν άγχος, ανησυχία ή να 

αποσυρθούν.  

Είναι ανακουφιστικό για τα παιδιά να τους εξηγούμε πως είναι φυσιολογικό 

σε μια δύσκολη στιγμή να βιώνουν δύσκολα και δυσάρεστα συναισθήματα 

όπως, θλίψη, φόβο, θυμό και είναι εξίσου ανακουφιστικό το να τα εκφράζουν 

σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. 

Τα παιδιά χρειάζονται την αγάπη και την προσοχή των γονιών τους και πολύ 

περισσότερο κατά την διάρκεια δύσκολων περιόδων για να νιώσουν 

ασφάλεια. Προσπαθήστε να περάσετε περισσότερο ποιοτικό και δημιουργικό 



χρόνο μαζί τους. Σκεφτείτε πως η περίοδος αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από 

εσάς ως μια ευκαιρία για περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας. 

 Γινόμαστε πρότυπα για τα παιδιά μας και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε 

την κατάσταση με ηρεμία, ψυχραιμία και αισιοδοξία. Με τον τρόπο αυτό 

βοηθάμε τα παιδιά μας να αντιμετωπίσουν αυτό που βιώνουν με αντίστοιχο 

τρόπο την δεδομένη χρονική στιγμή. Παράλληλα μαθαίνουμε όλοι, ενήλικες 

και παιδιά, πώς να είμαστε ψυχικά ανθεκτικοί, να πορευόμαστε δηλαδή με 

ψυχική υγεία παρά τις δύσκολες και αντίξοες καταστάσεις που μπορεί να 

προκύψουν στην ζωή μας.  

 Επιβραβεύουμε τα παιδιά μας για τις θετικές συμπεριφορές τους έχοντας μια 

θετική διάθεση. 

 Διατηρούμε την επικοινωνία των παιδιών με σημαντικά και φιλικά προς 

εκείνα πρόσωπα επιλέγοντας εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας. (όπως το 

τηλέφωνο) 

 Ενημερωνόμαστε από έγκυρες πηγές (όπως ΕΟΔΥ) και παρέχουμε 

κατανοητές και σαφείς πληροφορίες στα ερωτήματα των παιδιών μας 

ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκονται. 

 Μειώνουμε την έκθεση των παιδιών μας στην χρήση των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης και ελέγχουμε τις πληροφορίες που αντλούν από το διαδίκτυο 

προκειμένου να περιορίσουμε ενδεχόμενη σύγχυση και ανησυχία.  

 Διατηρούμε την επικοινωνία μας με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς ενώ 

αν το παιδί μας βιώνει υπερβολικό άγχος ή φόβο μπορούμε να αναζητήσουμε 

την υποστήριξη κάποιου ειδικού εκθέτοντας τις ανησυχίες μας. 

 Φροντίζουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην 

φροντίδα των παιδιών μας. Η δική μας σωματική και ψυχική υγεία είναι 

εξίσου πολύ σημαντική. Η ισορροπημένη διατροφή, ο επαρκής ύπνος, η 

συναισθηματική μας αποφόρτισή μέσα από δραστηριότητες και συνήθειες που 

μας κάνουν να νιώθουμε καλά, μπορούν να μας βοηθήσουν να 

ανταποκριθούμε και να διαχειριστούμε την κατάσταση καλύτερα. Μην 

διστάσετε να επικοινωνήσετε με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας αν νιώσετε ότι 

δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε την κατάσταση και πως τα συναισθήματά σας 

επηρεάζουν έντονα και σε σημαντικό βαθμό την λειτουργικότητά σας. 

 Συνεχίζουμε να θέτουμε στόχους και σχέδια για την ζωή μας όπως κάναμε και 

πριν, υπενθυμίζοντας στους εαυτούς μας αλλά και στα παιδιά μας πως 

πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση, για μια κρίση, που όπως όλες οι 

κρίσεις, την χαρακτηρίζει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος.  

Παραμένω στην διάθεσή σας 

Με εκτίμηση 

Η  Ψυχολόγος του σχολείου 

Ευαγγελία Σιούλα  
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