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Στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει η κάθε
οικογένεια αυτή την περίοδο υπάρχουν
συμβουλές διεπιστημονικών ομάδων που
μπορούν να μας οδηγήσουν στην αξιοποίηση του
χρόνου μας στο σπίτι δημιουργικά κι ευχάριστα.
Όσοι κι όσες μένουν στο σπίτι με τα παιδιά τους
έχουν μία μοναδική ευκαιρία να δυναμώσουν
τους δεσμούς της οικογένειάς τους.

Η παρουσίαση αυτή στοχεύει να διευκολύνει τον ρόλο
των γονέων ή των ατόμων που προσέχουν τα παιδιά μας
αυτή την περίοδο και μένουν σπίτι. Με αγάπη και
ενδιαφέρον στοχεύουμε να έρθουμε σε έμμεση επαφή με
τα «παιδιά» μας, βάζοντας να παίξουν τον ρόλο μας οι
γονείς τους.

#Στην εποχή του Covid19



#Παιδιά & Έφηβοι

Μην απορήσετε 

αν την ίδια 

κουβέντα 

χρειαστεί να την 

κάνετε ξανά και 

ξανά. Τα παιδιά 

χρειάζονται την 

επανάληψη και 

τη συνεχή 

επιβεβαίωση. 

Λέμε την αλήθεια στα παιδιά 
και στους εφήβους…

τους ενημερώνουμε για τον λόγο
εγκλεισμού και από έγκυρες
πηγές μαθαίνουμε τις εξελίξεις
και τους ενημερώνουμε.

Δεν λέμε ψέματα στα παιδιά

και στους εφήβους…

διότι ενδέχεται να κλονιστεί η

εμπιστοσύνη τους προς τα

εμάς. Φυσικά, δεν προκαλούμε

τον πανικό.

«Λόγω των μέτρων εγκλεισμού τα κρούσματα έχουν μειώσει
τον ρυθμό εμφάνισής τους, όμως αν τα μέτρα δεν
συνεχιστούν, τα κρούσματα θα αυξάνονται πιο γρήγορα,
λένε οι επιστήμονες. Οπότε θα κάνουμε υπομονή, θα
πλένουμε καλά τα χέρια μας με σαπούνι και θα
προσπαθήσουμε να περνάμε όμορφα στο σπίτι, όσο έχουμε
αυτή τη μοναδική ευκαιρία να είμαστε πολλές ώρες μαζί.»



# Έφηβοι

«Τι πιστεύεις για τον αναγκαστικό εγκλεισμό μας; Πώς νιώθεις 

ως ‘Ελεύθερος Πολιορκημένος’; Είδες στο διαδίκτυο κάποια 

ενδιαφέρουσα έρευνα για την εξάπλωση του ιού; Σε ποιο site; 

Πιστεύεις ότι είναι αξιόπιστη πηγή;»

Αν και τα παιδιά μιλούν συνέχεια και εκφράζουν τις 

σκέψεις και τις ερωτήσεις τους, οι έφηβοι στο σπίτι 

μπορεί να είναι αμίλητοι. Σε εκείνους πείτε από 

μόνοι σας τι συμβαίνει, συζητήσετε μαζί τους και 

ζητήστε τους τη γνώμη τους. 

Για παράδειγμα:
• Μπορούμε να τους προτείνουμε να

μιλήσουν με ειδικούς για την ενημέρωσή
τους, όπως ο ΕΟΔΥ.

• Στην παρούσα περίοδο οι ειδικοί θεωρούν 
ότι η ενασχόληση με το διαδίκτυο και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
βοηθητική. Έρχονται σε επαφή με τους 
φίλους τους και δεν χάνουν την 
κοινωνικοποίησή τους. 

Είναι ευκαιρία αυτήν την περίοδο να πλησιάσετε 
ξανά το παιδί σας, στον έφηβο και στην έφηβη 

που βλέπετε μπροστά σας. 



#Γονείς

Αν η ενημέρωση για την εξάπλωση του ιού σάς προκαλεί άγχος και 
νευρικότητα προσπαθήστε να ενημερώνεστε όταν τα παιδιά έχουν 
κοιμηθεί ή όταν χαλαρώνουν το μεσημέρι χωρίς εσάς. Η δική σας 

ψυχική υγεία διασφαλίζει και την ψυχική υγεία των παιδιών που έχετε 
στην επιμέλειά σας, οπότε προσπαθήστε η ενημέρωσή σας να είναι 

ψύχραιμη, νηφάλια και φειδωλή. 

Μιλήστε για τα νέα βιβλία που κυκλοφόρησαν φέτος, πώς 
πήγε η ομάδα που υποστηρίζουν στο πρωτάθλημα, πώς 

θα είναι ο καιρός την επόμενη εβδομάδα. Μην αφήνετε τα 
παιδιά να ακούν τις ειδήσεις ανεξέλεγκτα και να κοιτούν 

εικόνες που τους προκαλούν άγχος μη διαχειρίσιμο. 

Πείτε τους ότι εσείς ενημερωθήκατε για 

τις εξελίξεις σήμερα και με 

νηφαλιότητα παραθέστε τους την 

αλήθεια.

«Υπάρχουν άνθρωποι που νοσούν 

καθημερινά. Όμως υπάρχουν οι γιατροί 

και οι νοσηλευτές που τους βοηθούν να 

συνέλθουν.» 

Οι αντιδράσεις σας έχουν 
μεγάλο αντίκτυπο στα παιδιά 
και στους εφήβους, αλλά ας 

σκεφτούμε λίγο εσάς! 



#Φόβος

Για παράδειγμα:

«Ο παππούς είχε αρρωστήσει σοβαρά την τάδε περίοδο και με κατάλληλη προσοχή και 

φροντίδα έγινε καλά. Μένουμε χωριστά ως προληπτικό μέτρο.»

Στις ερωτήσεις των παιδιών «θα πεθάνουμε;», «θα αρρωστήσουμε;», «γιατί δεν βλέπουμε τη γιαγιά και τον 
παππού, θα πεθάνουν;», απαντάμε με αμεσότητα, κάνοντας μικρές αναδρομές σε κρίσεις που ξεπεράστηκαν 

μέσα στην ίδια την οικογένεια. 

Ένας κυρίαρχος φόβος των παιδιών 
είναι η βίωση της απώλειας και του 

θανάτου. Βοηθήστε τα παιδιά να 
κατανοήσουν ότι μπορεί πολλά άτομα 

να αρρωσταίνουν, όμως οι 
περισσότεροι γίνονται καλά. 



#Μένουμε σπίτι

Το σύνθημα της ομάδας

θα μπορούσε να είναι:

«Σπίτι μαζί, έλα κι εσύ!»

Για τη διατήρηση της καλής ψυχικής 
υγείας των μελών μιας οικογένειας 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει μία 

σταθερή καθημερινότητα στο σπίτι!

Ακόμα κι αν οι πρώτες εβδομάδες εγκλεισμού δεν ήταν 
ιδιαίτερα ευχάριστες για κανένα μέλος της οικογένειας, 

μην απογοητεύεστε. Κάντε μία νέα αρχή. Οργανώστε 
ένα οικογενειακό συμβούλιο στο σαλόνι και βρείτε το 

δικό σας οικογενειακό σύνθημα. 

Η φράση που θα επιλέξετε θα δώσει θάρρος και 

υπομονή στα μέλη της οικογένειας και κάθε φορά 

που η ψυχραιμία θα χάνεται θα συμφωνηθεί ότι θα 

φωνάζετε το σύνθημα τρεις φορές δυνατά ως 

ένδειξη ανακωχής. 



#Πρακτικές συμβουλές

• Για παράδειγμα, ορίστε έναν υπεύθυνο για το αν τελειώνει το σαπούνι των χεριών στο μπάνιο ή πείτε στον

μεγάλο αδερφό να βοηθήσει τον μικρότερο να πλένει προσεκτικά τα χέρια του.

• Ορίστε υπεύθυνο για το στρώσιμο του τραπεζιού το μεσημέρι ή για να τακτοποιηθούν τα 
μαχαιροπίρουνα στη θέση τους από το πλυντήριο πιάτων. 

• Ορίστε υπεύθυνο για την ποσότητα των φρούτων που υπάρχουν στο σπίτι ή για την καταγραφή της 
λίστας του σούπερ μάρκετ. 

Ο ορισμός των υπευθύνων των εργασιών στο σπίτι να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών. 
Ίσως κατά τη διάρκεια του οικογενειακού συμβουλίου.

Βάλτε τα παιδιά και τους εφήβους να συμμετέχουν 
στην καθημερινότητα του σπιτιού. Ευαισθητοποιήστε 
τους στην ενίσχυση της ατομικής ευθύνης αναφορικά 
με τη συμμετοχή τους στις καθημερινές δουλειές ενός 

σπιτιού, αλλά και στην προσωπική τους υγιεινή. 



#Καθημερινή ρουτίνα
Πρωί: Τα παιδιά πάνε σχολείο!

• Τις καθημερινές ξυπνάμε νωρίς. Ίσως γύρω στις 9:00. Έτσι, θα 
κοιμηθούμε καλύτερα και το βράδυ. 

• Νωρίς το πρωί συνεχίζεται η μάθηση! Βρείτε δραστηριότητες στο διαδίκτυο σε μαθήματα 
της τάξης του ή ξεκινήστε να κάνετε τις δραστηριότητες των δικών τους δασκάλων από τις 
ηλεκτρονικές τάξεις. 

• Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και μείνετε κοντά με τα 
παιδιά, ώστε να εξοικειωθούν με τον νέο τρόπο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Μη θεωρήσετε ότι τα παιδιά μπορούν από την πρώτη 
μέρα να κατανοήσουν τον τρόπο της τηλεκπαίδευσης. 



#Καθημερινή ρουτίνα
Μεσημέρι: Τρώμε μαζί!

Οι μέρες αυτές είναι μία μοναδική ευκαιρία να μοιραστεί η οικογένεια το οικογενειακό
μεσημεριανό τραπέζι. Τονίστε πόσο σημαντικό είναι να τρώτε όλοι μαζί και να είναι αυτό μία
σημαντική ανάμνηση αυτής της περιόδου.

Μαγειρέψτε μαζί με τα παιδιά σας. Προσπαθήστε να τους εξηγήσετε
για ποιο λόγο κάνετε κάποια βήματα, για παράδειγμα, βάζουμε το
αλάτι στο τέλος του φαγητού για να γίνουν τα όσπρια πιο μαλακά.

Αν τα παιδιά σας είναι λίγο μεγαλύτερα, ζητήστε

τους βοήθεια στις δόσεις των υλικών. Για

παράδειγμα:

«Για 500 γρ. αλεύρι χρειαζόμαστε 250 γρ.

βούτυρο, για 250 γρ. αλεύρι πόσα γραμμάρια

βούτυρο θα χρειαστούμε για το κέικ μας;»



#Καθημερινή ρουτίνα

Απόγευμα: Παιχνίδια παντού!

Μετατρέψτε το σπίτι σε παιχνιδότοπο. Παίξτε με τα παιδιά σας επιτραπέζια ανάλογα 

με την ηλικία τους. Αναζητήστε τα παιχνίδια που έχετε στο σπίτι. 

Φέρτε στο σαλόνι σας αποκριάτικα ρούχα και μπείτε σε ρόλους. Κάντε 

παντομίμα και θεατρικά. Δραματοποιήστε αγαπημένα σας παραμύθια. 

Παρακολουθήστε μία παιδική θεατρική παράσταση στο 

διαδίκτυο και δραματοποιήστε την με τα παιδιά. 

Κινηθείτε στο χώρο σας, όσο μικρός κι αν είναι. 

Tip ανάπτυξης λογικής σκέψης

Δώστε στα παιδιά την πρωτοβουλία να αλλάξουν έναν κανόνα σε ένα παιχνίδι και 

συζητήστε τις αλλαγές που θα επιφέρει η αλλαγή του κανόνα παίζοντας. Κάντε μια 

κριτική στο τέλος του παιχνιδιού για τις συνέπειες της αλλαγής του κανόνα.



#Καθημερινή ρουτίνα

Απόγευμα: Παιχνίδια με κίνηση παντού!

Μην ξεχνάτε ότι σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα 
παιδιά πρέπει να κάνουν 12.000 
με 13.000 βήματα καθημερινά.

Στις μέρες μας η 
κινητική δραστηριότητα 
έχει μειωθεί μένοντας 
στο σπίτι. Οπότε μην 

ξεχνάτε στα παιχνίδια 
που παίζετε να 

προσθέτετε την κίνηση. 



#Καθημερινή ρουτίνα

Απόγευμα: Παιχνίδια με κίνηση παντού!

Tα παιχνίδια με κινητικές δραστηριότητες θα βοηθήσουν τα 

παιδιά με υπερκινητικότητα, ευερεθιστότητα και ΔΕΠΥ. 

• Παραγγείλτε μία μεγάλη μπάλα γυμναστικής
• Δώστε τους χώρο να κινηθούν
• Βάλτε τους στη διαδικασία να σας βοηθούν με

τις δουλειές του σπιτιού.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια στη διαχείρισή 
τους συζητήστε με τον δάσκαλό τους ή 

τον ειδικό που σας συμβουλεύει.



#Καθημερινή ρουτίνα

Απόγευμα: Μαθηματικά σε κίνηση!

• Παίζοντας το επιτραπέζιο «Μυστήρια στο Πεκίνο» κάθε φορά που

επισκεπτόμαστε ένα μάρτυρα σηκωνόμαστε και κάνουμε τρία αλματάκια. Το

συγκεκριμένο παιχνίδι εξασκεί τη μνήμη των παιδιών και τους μαθαίνει την

αποδεικτική μέθοδο. Στην αρχή του παιχνιδιού, υποθέστε ποιος είναι ο ένοχος.

Στη συνέχεια, με τη συλλογή των στοιχείων, ο πραγματικός ένοχος θα

φανερωθεί. Δραματοποιήστε τη σύλληψή του, όχι με χρήση βίας, αλλά με αστείο

τρόπο. Για παράδειγμα: «Γιατί, ένοχε, έβρεξες το σκυλάκι της κυρίας Ρουμπί;»

• Παίζοντας το επιτραπέζιο «Μονόπολη» κάθε φορά που περνάτε την αφετηρία, σηκωθείτε και

κάντε τον γύρο του τραπεζιού της κουζίνας τρεις φορές και πριν καθίσετε κάντε τρία αλματάκια.

• Φτιάξτε μία αυτοσχέδια μπασκέτα. Τοποθετείστε τη λεκάνη για τα ρούχα σε ένα ψηλό σημείο,

πάρτε μια μικρή μπάλα και παίξτε ένα υποτυπώδες μπάσκετ με τα παιδιά σας. Μπορείτε να τους

μάθετε τους κανόνες ή να δημιουργήσετε δικούς σας κάνοντας εξάσκηση σε μαθηματικές

πράξεις. Προσθέτω ανά δύο, ανά τρία κτλ.



#Καθημερινή ρουτίνα

Απόγευμα: Μαθηματικά σε κίνηση!

Χρησιμοποιήστε τα γνωστά sensory paths για να ενεργοποιήσετε
κινητικά τα παιδιά σας. Φτιάξτε κάρτες, κολλήστε τες σε έναν
διάδρομο του σπιτιού και ορίστε στο οικογενειακό συμβούλιο ότι
κάθε φορά που περνάτε από αυτόν τον διάδρομο θα εκτελείτε τα
βήματα του μονοπατιού. Για το μονοπάτι που σας δίνουμε ως ιδέα
μπορείτε να ορίζετε διαφορετικό κινητικό κανόνα κάθε μέρα, όπως
με άλματα με ενωμένα τα πόδια τηρώ τη σειρά των αριθμών ή με
κουτσό πηγαίνω από τον έναν αριθμό στον άλλον ή με άλματα
πηγαίνω μόνο στους ζυγούς αριθμούς.

https://gr.pinterest.com/kjohara/sensory-path/

https://gr.pinterest.com/kjohara/sensory-path/


#Καθημερινή ρουτίνα

Απόγευμα: Μαθηματικά σε κίνηση!

• Ορίστε μία περιοχή στο σπίτι που θα μπορούσατε να κρύψετε έναν θησαυρό. Κινηθείτε στο χώρο και ζητήστε

από τα παιδιά να βρουν το θησαυρό λέγοντας ζεστό αν τον πλησιάζουν, κρύο αν απομακρύνονται από αυτόν. Ο

τρόπος που θα κινούνται τα παιδιά μπορεί να είναι διαφορετικός κάθε φορά και στοχευμένος στην αύξηση της

κινητικής δραστηριότητάς τους. Π.χ. με άλματα ή έρποντας ή με χορευτικές κινήσεις ή με μπασκετικές κινήσεις

ή σαν να παίζουν τένις, διαλέξτε την κινητική μίμηση που θα άρεσε στα δικά σας παιδιά.

• Μπορείτε να βάλετε μουσική και να χορέψετε με τα παιδιά σας με συγκεκριμένα βήματα. Για

παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε έναν κύκλο με το πόδι σας και να επισημάνετε ότι αυτός είναι

ένας ολόκληρος κύκλος. Στη συνέχεια, διαγράψτε με το πόδι σας το μισό του κύκλου, ένα

ημικύκλιο. Στη συνέχεια, κάντε το ένα τέταρτο του κύκλου με το πόδι σας. Ρωτήστε το παιδί,

πόσες κινήσεις θα μας έκαναν τον ολόκληρο κύκλο; Αν έχετε μεγαλύτερα παιδιά, μπορείτε να

ταυτίσετε τις κινήσεις με τα κλάσματα, ½, ¼. Τέλος, τραγουδήστε όλοι μαζί ένα τραγούδι.



#Καθημερινή ρουτίνα

Απόγευμα: Μαθηματικά σε κίνηση!

• Η επαφή με την Τέχνη ηρεμεί τα παιδιά και διευρύνει την γνωστική και

συναισθηματική νοημοσύνη τους. Ζωγραφίστε μαζί τους συμμετρικά σχήματα,

γεωμετρικά σχήματα, εικόνες με κλάσματα ή με αριθμούς. Μην ξεχνάτε να εντάσσετε

σε τακτικά χρονικά διαστήματα και την κίνηση. Για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο

χαρτόνι ζωγραφίστε ένα συμμετρικό σχήμα του απείρου ∞ και περπατήσετε στη

συνέχεια πάνω του για δέκα φορές συνεχόμενα.



#Καθημερινή ρουτίνα
Βράδυ: Ηρεμία!

Τηλεφωνήστε στη γιαγιά και στον 

παππού. Αφήστε τα παιδιά να τους 

διηγηθούν τη μέρα τους. 

Μετά την αύξηση της κινητικής δραστηριότητας, τα 
παιδιά έχουν ανάγκη να χαλαρώσουν. Βάλτε στη ρουτίνα 

τους το χαλαρωτικό μπάνιο, φάτε κάτι ελαφρύ, βάλτε 
πιτζάμες και χαλαρώστε μαζί τους.

Μην διατρέχετε στη λύση της τηλεόρασης και της 
ταινίας σε καθημερινή βάση. Προσπαθήστε να 

κρατήσετε το καθημερινό πρόγραμμα που θα είχατε με 
ανοιχτά σχολεία. 

Στη συνέχεια, συζητήστε μαζί τους για το πώς ήταν η 
μέρα σας. Τι τους άρεσε περισσότερο, τι θα αλλάζατε 

όλοι μαζί για την επόμενη μέρα. 

Κάντε σφιχτή αγκαλιά και καληνυχτίστε τα παιδιά σας σε 
λογική ώρα, ώστε να κοιμηθούν αρκετά και ποιοτικά. 



#Καθημερινή ρουτίνα

#Η ώρα της ανατροφοδότησης των γονέων

• Ξεκουραστείτε.

• Κάντε μία αυτοκριτική για τη μέρα που πέρασε.

• Συμφιλιωθείτε με την έλλειψη υπομονής σας σε

ορισμένες στιγμές και δείτε την αυριανή μέρα ως μία

ακόμα ευκαιρία για τη σύσφιξη του δεσμού της

οικογένειάς σας.

• Ασχοληθείτε με το αντικείμενο της δουλειάς, έστω και

εθελοντικά, πάρτε μέρος σε δράσεις, σε σεμινάρια.

• Τηλεφωνήστε σε φίλους σας.

• Βγείτε για ένα χαλαρό περπάτημα ή ένα ήπιο τρέξιμο.

Το καλύτερο από το να αγαπάς είναι να αγαπιέσαι και τα παιδιά σας σας 

χαρίζουν αυτήν την αγάπη άνευ όρων και ορίων. 

Απολαύστε το!



Πηγές

• Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική ΠαΓΝΗ, Διεπιστημονική ομάδα του

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης.

• Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Ψυχιατρική Κλινική,

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

• https://www.flipsnack.com/paidopsypagni/-

.html?fbclid=IwAR3r1AUcHk3Cz1Z1Z6ZNjKiXT2uMl8SKyDexob9Q01PIRRyzOw3d9

5PS4XM

• https://www.facebook.com/hscap/?__tn__=kCH-

R&eid=ARBe2JNFmVQWX4R4iutVJn4tvDB_H2wDZc6exo9pIHTg8EN4BRRBsr9VKuH

WX75r5ygfpMo9mpACZwMN&hc_ref=ARQAKX13tOyMH8x_3pef7LF98Dh2tNaow

RZIPxka3KWPuZwC5oGc0_WjhAE8EQJzwkA&fref=nf

• https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/?fbclid=IwAR3hBn8-

a13ws-qqhhACzvpXnRWpi3TiM2QO6oTbc_U9JiXDLNRIRE3BPvk

https://www.flipsnack.com/paidopsypagni/-.html?fbclid=IwAR3r1AUcHk3Cz1Z1Z6ZNjKiXT2uMl8SKyDexob9Q01PIRRyzOw3d95PS4XM
https://www.facebook.com/hscap/?__tn__=kCH-R&eid=ARBe2JNFmVQWX4R4iutVJn4tvDB_H2wDZc6exo9pIHTg8EN4BRRBsr9VKuHWX75r5ygfpMo9mpACZwMN&hc_ref=ARQAKX13tOyMH8x_3pef7LF98Dh2tNaowRZIPxka3KWPuZwC5oGc0_WjhAE8EQJzwkA&fref=nf
https://www.escap.eu/index/coronavirus-and-mental-health/?fbclid=IwAR3hBn8-a13ws-qqhhACzvpXnRWpi3TiM2QO6oTbc_U9JiXDLNRIRE3BPvk

