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ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τθν ψυχοςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των μακθτϊν/-τριϊν εν μζςω
πανδθμίασ του Κορωνοϊοφ

Προσ κάκε Διευκυντι, Εκπαιδευτικό και Γονζα
Μετά τισ τελευταίεσ εξελίξεισ παγκοςμίωσ αλλά και ςτθ χϊρα μασ ςχετικά με τον
Κορωνοϊό, κακϊσ και τα αυςτθρά μζτρα πρόλθψθσ, όλοι μασ ιρκαμε αντιμζτωποι με μια
πρωτόγνωρθ ςυνκικθ. Όπωσ ςε κάκε κατάςταςθ κρίςθσ, ζτςι και τϊρα, είναι αναμενόμενο και
φυςιολογικό, γονείσ, μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοί να βιϊνουμε ζντονα αρνθτικά
ςυναιςκιματα, όπωσ φόβο, άγχοσ, αγωνία, ανθςυχία, ςτεναχϊρια, αλλά και πανικό. Τζτοιου
είδουσ ςυναιςκιματα και θ ζντονθ αίςκθςθ ζλλειψθσ ελζγχου μποροφν να μασ οδθγιςουν ςε
ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ ενδζχεται να μθν είναι λειτουργικζσ. Είναι ςθμαντικό να
αποςπάςουμε τθν προςοχι μασ από ςενάρια κινδυνολογίασ και να εςτιάςουμε τισ ςκζψεισ
μασ ςε όλα όςα μποροφμε να ελζγξουμε και να κάνουμε επί του παρόντοσ.
Κρίνουμε λοιπόν ότι είναι ηωτικισ ςθμαςίασ θ ορκι ενθμζρωςθ και θ κατάλλθλθ
αντιμετϊπιςθ των ςυναιςκθμάτων που προκφπτουν. Ωσ Κ.Ε.Σ.Υ., τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι,
είμαςτε δίπλα ςασ για να ςασ ςτθρίξουμε με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Για τον λόγο αυτόν
ςασ αποςτζλλουμε τα εξισ:

Προτάςεισ για τθν ψυχοςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των μακθτϊν/-τριϊν εν μζςω πανδθμίασ
1.

Τα παιδιά κάκε θλικίασ τείνουν να επθρεάηονται από τθ ςτάςθ και τθν ςυναιςκθματικι
ζκφραςθ των ενθλίκων. Σε αυτζσ τισ κρίςιμεσ μζρεσ παραμείνετε ψφχραιμοι και πράξτε
υπεφκυνα, ϊςτε να λειτουργιςετε ωσ κατάλλθλο πρότυπο για τουσ μακθτζσ/-τριεσ ςασ.

2.

Ανανεϊνετε τθν ενθμζρωςι ςασ ςχετικά με τισ εξελίξεισ από ζγκυρεσ πθγζσ, όπωσ τον
Εκνικό Οργανιςμό Δθμόςιασ Υγείασ (eody.gov.gr) και το Υπουργείο Παιδείασ
(www.minedu.gov.gr).

3.

Ανταποκρικείτε ςε ενδεχόμενθ τθλεφωνικι / διαδικτυακι επικοινωνία με μακθτζσ
λειτουργϊντασ υποςτθρικτικά. (αφορά το ςχολείο)

4.

Ακοφςτε προςεκτικά, δείξτε κατανόθςθ και ενςυναίςκθςθ ςτθν αγωνία και τουσ φόβουσ
που ενδεχομζνωσ να ςασ εκφράςουν.

5.

Διερευνιςτε τι είδουσ πλθροφόρθςθ ζχουν λάβει μζχρι ςτιγμισ ςχετικά με τον κορωνοϊό,
τα ςυμπτϊματα, τουσ τρόπουσ μετάδοςθσ και τα μζτρα πρόλθψθσ.

6.

Απαντιςτε ειλικρινά ςτισ απορίεσ τουσ, με όςα ςτοιχεία ζχουν ανακοινωκεί επίςθμα από
τουσ αρμόδιουσ φορείσ, αποφεφγοντασ τισ υπερβολζσ, τισ προςωπικζσ ςασ εκτιμιςεισ αλλά
και τθν παραπλθροφόρθςθ.

7.

Εξθγιςτε τον λόγο για τον οποίο πρζπει να περιορίςουν τισ μετακινιςεισ τουσ, να μζνουν
εντόσ ςπιτιοφ και ςυμβουλζψτε τουσ ςχετικά με τα κατάλλθλα μζτρα πρόλθψθσ, αν το
κρίνετε αναγκαίο.

8.

Εξθγιςτε τουσ ότι πρόκειται για μια προςωρινι κατάςταςθ που ςφντομα κα περάςει και
όλα κα επανζλκουν ςτουσ φυςιολογικοφσ ρυκμοφσ.

9.

Βοθκιςτε τουσ να αιςκανκοφν ότι δεν είναι μόνοι τουσ και μποροφν να ςασ ζχουν ωσ
πρόςωπα αναφοράσ αν χρειαςτεί.

10. Κακοδθγιςτε τουσ να επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ ςτο παρόν και να εςτιάςουν ςε όςα
μποροφν να κάνουν τθν εκάςτοτε ςτιγμι (διάβαςμα, επανάλθψθ, δθμιουργικι
απαςχόλθςθ, χόμπι εντόσ ςπιτιοφ, διαδικτυακι/τθλεφωνικι επικοινωνία με φίλουσ).
11. Προτρζψτε τουσ να ζχουν μια πιο κετικι οπτικι και να ςυνεχίςουν να δουλεφουν για τθν
υλοποίθςθ των ςτόχων τουσ.
12. Παροτρφνετζ τουσ να απευκυνκοφν ςε κάποιον ειδικό αν αιςκανκοφν ότι δε μποροφν να
διαχειριςτοφν τα ςυναιςκιματά τουσ.
13. Μθ διςτάςετε να ηθτιςετε κακοδιγθςθ από κάποιον αρμόδιο, προκειμζνου να
διαχειριςτείτε καλφτερα καταςτάςεισ.
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