Κορωνοϊός και επιστροφή στο σχολείο:
συμβουλές για τους γονείς
Την ανάπτυξη του παρόντος κειμένου ανέλαβε η επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis.
Την περίοδο των τελευταίων εννέα μηνών, όλοι μας

Τα σχολεία λειτουργούν σε πλήρη σύνθεση των

έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότη-

σχολικών μονάδων, σε συνδυασμό με την εφαρμο-

τα, λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Είναι

γή ειδικών μέτρων. Τα νέα αυτά μέτρα περιλαμβά-

γεγονός, πως αυτή η νέα πραγματικότητα έχει

νουν την εκτεταμένη χρήση μάσκας, τα διαφορετι-

επιφέρει ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας

κά διαλείμματα των μαθητών, την αυστηρή τήρηση

και στον τρόπο ζωής μας.

των κανόνων υγιεινής, τη διατήρηση των αποστάσεων εντός των σχολικών τάξεων και τη χορήγηση

Την 1η Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε από το Υπουρ-

ατομικού παγουριού σε όλους τους μαθητές.

γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς στις 14 Σεπτεμβρίου.
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Γιατί είναι σημαντική η πλήρης
λειτουργία των σχολείων;
Είναι αναμενόμενο, λόγω της COVID-19, η επαναλειτουργία των σχολείων να προκαλεί - μεταξύ των

Τι ισχύει για τη μετάδοση του ιού
στα παιδιά; Ποια είναι τα
συμπτώματα που πρέπει να
προσέξουμε;

θετικών συναισθημάτων - και ένα άγχος ή φόβο,

Τα παιδιά, ακόμη και τα πολύ μικρά σε ηλικία,

τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς και τους

μπορούν να προσβληθούν από το νέο ιό. Συνήθως

εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, η

ωστόσο, τα παιδιά είναι ασυμπτωματικά ή αποτε-

επαναλειτουργία των σχολείων είναι ιδιαίτερα

λούν ασυμπτωματικούς φορείς της νόσου. Σύμφω-

σημαντική σε πολλαπλά επίπεδα.

να με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου

Αρχικά, η δια ζώσης διδασκαλία έχει σημαντικά

Νοσημάτων, λιγότερο από 5% των κρουσμάτων

οφέλη, ιδιαίτερα μάλιστα για τα παιδιά μικρής

στην Ευρώπη αφορά παιδιά. Το αντίστοιχο ποσο-

ηλικίας, τα οποία ενδεχομένως να δυσκολεύο-

στό παγκοσμίως κυμαίνεται από 1 έως 7 %. Μεταξύ

νται περισσότερο με την εξ αποστάσεως εκπαί-

των παιδιών, τα βρέφη και τα νεογνά καθώς επίσης

δευση. Η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο είναι

και τα παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, φαίνεται να

απαραίτητη για την απόκτηση νέων γνώσεων, αλλά

αποτελούν τις πιο ευάλωτες ομάδες για την εμφά-

και γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων,

νιση της νόσου.

μέσω της κοινωνικοποίησής τους και της δημιουργίας σχέσεων με τους δασκάλους και τους συμμα-

Γενικά, σε περίπτωση που εκδηλωθούν συμπτώμα-

θητές τους. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη

τα στα παιδιά, αυτά φαίνεται να είναι πιο ήπια,

συμμετοχή των παιδιών στις σχολικές δραστηριό-

όπως:

τητες και στο παιχνίδι, έχουν θετικό αντίκτυπο στην

• Χαμηλός πυρετός και

κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη

• Βήχας

των παιδιών και των εφήβων. Συμβάλλουν με τον
τρόπο αυτό, στη βελτίωση της σωματικής και της

Άλλα συμπτώματα της COVID-19 που μπορεί να

ψυχικής τους υγείας.

εμφανιστούν στα παιδιά είναι:

Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάμε, ότι η παρουσία των

• Δυσκολία στην αναπνοή

παιδιών στο σχολείο δίνει τη δυνατότητα στους

• Πόνοι στο σώμα - Μυαλγίες

εργαζόμενους γονείς να επιστρέψουν και πάλι,

• Ρίγος

κανονικά στη δουλειά τους.

• Πονοκέφαλος
• Δυσκολία στην κατάποση
• Ρινική καταρροή/συμφόρηση
• Ναυτία/ έμετος
• Κοιλιακός πόνος
• Διάρροια
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Ο ρόλος των παιδιών στη μετάδοση του ιού δεν
είναι ακόμα πλήρως κατανοητός στην επιστημο-

• Βοηθάμε το παιδί να μάθει να πλένει
τακτικά τα χέρια του για 20 δευτερόλεπτα και

νική κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα

να χρησιμοποιεί συχνά αντισηπτικό διάλυμα.

παιδιά και οι έφηβοι, ενδέχεται να έχουν μεγαλύτε-

Καλό είναι να εφοδιάσουμε το παιδί με δικό του

ρο αριθμό επαφών, ειδικά στο πλαίσιο του σχολεί-

αντισηπτικό διάλυμα, που να είναι κατάλληλο

ου ή της κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ

για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Υπενθυμίζου-

σημαντική η τήρηση των κανόνων ατομικής

με συνεχώς στο παιδί μας ότι πρέπει να πλένει

προστασίας από τα παιδιά και ιδιαίτερα η εκπαίδευ-

τα χέρια του οπωσδήποτε:

σή τους στους κανόνες αυτούς.

πριν καταναλώσει φαγητό ή πριν πιει κάτι
πριν και μετά τη χρήση της τουαλέτας
αφού βήξει, φτερνιστεί ή φυσήξει τη μύτη του
κατά την άφιξή του στο σχολείο και ιδιαίτερα στην περίπτωση που η μετακίνηση
γίνεται με σχολικά λεωφορεία ή μέσα
μαζικής μεταφοράς
κατά την επιστροφή του στο σπίτι
• Ενθαρρύνουμε το παιδί να φορά προστατευτική μάσκα. Όπως έχει αποφασισθεί, το σύνολο
των μαθητών (εκτός ορισμένων ειδικών εξαιρέσεων) πρέπει να φορούν μάσκα σε όλους τους
κλειστούς χώρους του σχολείου. Όσον αφορά
τη χρήση μάσκας, προσέχουμε αρχικά να εφαρμόζει σωστά στο παιδί και να είναι άνετη. Για τον

Τι να προσέξουμε κατά την
επιστροφή του παιδιού στο
σχολείο;

λόγο αυτό επιλέγουμε το κατάλληλο μέγεθος,
ιδιαίτερα για τα μικρότερα παιδιά. Σε περίπτωση χρήσης υφασμάτινης μάσκας, θα πρέπει να
την πλένουμε καθημερινά στους 90οC ή σε μια
κατσαρόλα με βραστό νερό, ώστε να την

Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ατομικής

απολυμαίνουμε. Σε περίπτωση χρήσης απλής

προστασίας και υγιεινής, τόσο στο σχολείο όσο και

χειρουργικής μάσκας προτείνεται η αντικατά-

εκτός αυτού, παίζει καθοριστικό ρόλο στον περιο-

σταση αυτής, μία με δύο φορές στη διάρκεια

ρισμό της πιθανότητας μετάδοσης του ιού. Οι

του σχολικού ωραρίου και πάντα σε περίπτωση

πρακτικές συμβουλές που ακολουθούν, μπορούν

που αυτή λερωθεί ή καταστραφεί. Και στις δύο

να βοηθήσουν στην υιοθέτηση των σωστών μέτρων

περιπτώσεις, καλό θα ήταν το παιδί να έχει μαζί

ατομικής προστασίας.

του μία ή δύο επιπλέον μάσκες από το σπίτι.
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•

Προσπαθούμε να μάθουμε στο παιδί να

• Σε περίπτωση που το παιδί μας εμφανίσει

κρατά τις απαραίτητες αποστάσεις και να

οποιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης, τότε πρέπει

αποφεύγει το συνωστισμό. Για τα παιδιά είναι

να παραμείνει στο σπίτι και να επικοινωνή-

αρκετά δύσκολο να αντιληφθούν τι σημαίνει

σουμε με το γιατρό. Ακολουθούμε πάντα τις

«κοινωνική απόσταση». Σε συνδυασμό με τον

οδηγίες του γιατρού, ο οποίος θα κρίνει την

ενθουσιασμό της επιστροφής στο σχολείο και

αναγκαιότητα ή μη, κλινικής εξέτασης. Αν

τη συνάντηση με τους φίλους τους, η τήρηση

σύμφωνα με τις συμβουλές του γιατρού, το

των αποστάσεων μπορεί να τους φαίνεται

παιδί δεν χρειάζεται να κάνει τεστ COVID-19,

ακόμα πιο δύσκολη. Είναι επομένως αναγκαίο,

τότε πρέπει να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να

να έχουμε εξηγήσει στο παιδί με απλό τρόπο,

μην εμφανίζει συμπτώματα ίωσης για ένα με

ήδη από το σπίτι, πόσο σημαντικό είναι κατά

δύο 24ωρα. Σε περίπτωση που ο γιατρός κρίνει

την περίοδο αυτή, να μην αγκαλιάζει τους

απαραίτητο να γίνει το τεστ και αυτό βγει

φίλους του και να μην συνωστίζεται όταν

θετικό, τότε πρέπει να παραμείνει στο σπίτι για

περιμένει στη τουαλέτα ή στο κυλικείο. Γενικά,

τουλάχιστον 10 ημέρες από την έναρξη των

το παροτρύνουμε να ακολουθεί τις οδηγίες των

συμπτωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα

δασκάλων και καθηγητών του σχετικά με την

πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο αφού περά-

τήρηση των αποστάσεων στην τάξη, τα διαλείμ-

σουν 24 έως και 48 ώρες από την πλήρη απου-

ματα και τις σχολικές δραστηριότητες.

σία πυρετού ή οποιουδήποτε άλλου συμπτώματος ίωσης.

•

Μαθαίνουμε στο παιδί μας ότι δεν πρέπει να
ανταλλάζει τα δικά του αντικείμενα, όπως

• Όταν επιστρέφει το παιδί από το σχολείο,

μολύβια, γόμες, στυλό με τους συμμαθητές του.

πρέπει πάντα να πλένει τα χέρια του και να
αλλάζει ρούχα. Γενικά, συνίσταται τα ρούχα να

•

Αντίστοιχα, εξηγούμε στο παιδί ότι πρέπει να

πλένονται μετά από κάθε χρήση. Προκειμένου

χρησιμοποιεί τα δικά του σκεύη, όπως ποτή-

αυτές οι πρακτικές να γίνουν μέρος της καθη-

ρια, μπουκάλια, παγούρια, και να μην τα ανταλ-

μερινότητας του παιδιού, χρειάζεται να τις

λάσσει με τους συμμαθητές του.

συμπεριλάβουμε στις καθημερινές του δραστηριότητες. Μία ωραία ιδέα λοιπόν, είναι να φτιά-

•

Φροντίζουμε ώστε το παιδί να μην παίρνει

ξουμε μαζί με το παιδί μας ένα καθημερινό

μαζί του στο σχολείο δικά του παιχνίδια,

πρόγραμμα δραστηριοτήτων! Μέσα σε αυτό

ιδιαίτερα κατά την περίοδο εξέλιξης της

μπορούμε να συμπεριλάβουμε το πλύσιμο των

πανδημίας, τα οποία πιθανώς θα μοιραστεί με

χεριών και την αλλαγή των ρούχων του. Αυτό

άλλα παιδιά, όπως μπάλες και κούκλες.

θα διευκολύνει εμάς και θα βοηθήσει το παιδί
να εξοικειωθεί και να υιοθετήσει αυτές τις νέες

•

Καθημερινά, πριν φύγει το παιδί το πρωί για

συνήθειες.

το σχολείο, το ελέγχουμε για τυχόν συμπτώματα ίωσης και το θερμομετρούμε.
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Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
το παιδί μας στην εκπαίδευση και
τήρηση των κανόνων ατομικής
υγιεινής;
Ένας από τους πιο σημαντικούς κανόνες ατομικής
υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου
COVID-19 είναι το τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο

Συγχρόνως

θα

πρέπει

να

θυμόμαστε

ότι

αποτελούμε πρότυπο ως γονείς και για αυτό είναι
σημαντικό να βλέπει και από εμάς τους ίδιους ότι
ακολουθούμε αυτές τις συνήθειες.

Γιατί είναι σημαντική η χρήση της
μάσκας;

των χεριών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν, να
μάθουμε στο παιδί να τηρεί την υγιεινή των χεριών.

Η χρήση της μάσκας, σε συνδυασμό με άλλα

Εξίσου αναγκαίο είναι να του δείξουμε πώς να βήχει

μέτρα, όπως η τήρηση κοινωνικών αποστάσεων, η

στον αγκώνα του. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να

υγιεινή των χεριών και ο επαρκής φυσικός

γνωρίζει ότι πρέπει να μας ενημερώνει σε περίπτω-

αερισμός των κλειστών χώρων, είναι ευρέως

ση που νιώθει οποιαδήποτε αδιαθεσία, κυρίως

αποδεδειγμένο μέτρο πρόληψης λοιμώξεων του

πυρετό, βήχα ή κάποια δυσκολία στην αναπνοή. Για

αναπνευστικού γενικά.

παιδιά μικρότερης ηλικίας μπορούμε να κάνουμε πιο
διασκεδαστική τη διαδικασία εξοικείωσης με τους

Ειδικότερα, με τη χρήση της μάσκας αποφεύγε-

κανόνες αυτούς. Για παράδειγμα, το πλύσιμο των

ται η μετάδοση των σταγονιδίων του αναπνευστι-

χεριών μπορεί να γίνεται μέσα από κάποιο τραγούδι!

κού στον αέρα ή σε άλλους ανθρώπους. Έρευνες
δείχνουν ότι η χρήση της μάσκας μπορεί να

Μπορούμε να συζητήσουμε με το παιδί σχετικά με

συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της μετά-

τα μέτρα ατομικής υγιεινής, εξηγώντας του με

δοσης του νέου κορωνοϊού, ιδιαίτερα από όσους

απλά λόγια και ανάλογα με την ηλικία του. Προσέ-

δεν εμφανίζουν ή δεν έχουν ακόμα εμφανίσει

χουμε πάντα ωστόσο, να μην του μεταδίδουμε

συμπτώματα. Η καθολική χρήση της μάσκας

κάποιο προσωπικό άγχος ή φόβο. Δεν ξεχνάμε, ότι

αποτελεί επομένως βασική προϋπόθεση για την

τα παιδιά αντιλαμβάνονται τόσο λεκτικά όσο και

επιστροφή στις καθημερινές μας συνήθειες,

μη-λεκτικά μηνύματα (όπως εκφράσεις ή κινήσεις)

αλλά και για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδι-

και τις αντιδράσεις μας σε αυτά. Συνεπώς, όταν

κασίας. Είναι ένα απαραίτητο μέτρο για την

μιλάμε μαζί τους προσπαθούμε να είμαστε ήρεμοι.

προστασία των παιδιών, τη δική μας ως γονέων,

Στόχος μας δεν είναι να τρομοκρατήσουμε το παιδί

όπως και των αγαπημένων μας.

μας, προκειμένου να ακολουθήσει τους κανόνες.
Στόχος μας είναι να το βοηθήσουμε να κατανοήσει,

Παράλληλα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η

γιατί χρειάζεται να αποκτήσει αυτές τις συνήθειες,

χρήση της μάσκας δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία

οι οποίες μπορούν να το προφυλάξουν από τη

και την ανάπτυξη των παιδιών. Όπως έχει αποδει-

μετάδοση, όχι μόνο της COVID-19, αλλά και

χθεί επιστημονικά, ακόμα και σε άτομα που χρησι-

οποιασδήποτε άλλης ίωσης.

μοποιούν μάσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν
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υπάρχει καμία ένδειξη ότι επηρεάζει την ανάπτυξη

• Μιλάμε με το παιδί μας για τη σημασία και τη

των πνευμόνων τους ή ότι εξασθενεί το ανοσοποιη-

σωστή χρήση της μάσκας. Όπως και με τους

τικό τους σύστημα. Αντιθέτως, η χρήση μάσκας

κανόνες υγιεινής, είναι καλό να συζητήσουμε με

κρίνεται αναγκαία, ειδικά σε περιπτώσεις παιδιών

το παιδί μας και να εξηγήσουμε τους λόγους για

που βρίσκονται σε ανοσοκατοστολή, όπως τα

τους

παιδιά που ακολουθούν κάποια χημειοθεραπεία για

Αντίστοιχα, του δείχνουμε ποιος είναι ο σωστός

την αντιμετώπιση μορφών καρκίνου.

τρόπος χρήσης της μάσκας. Για τα παιδιά

οποίους

χρησιμοποιούμε

τη

μάσκα.

μικρότερης ηλικίας, είναι σημαντικό να χρησιμο-

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το
παιδί να εξοικειωθεί με τη χρήση
της μάσκας;

ποιούμε απλές λέξεις και έννοιες. Για παράδειγμα: «Η μάσκα κρατάει ασφαλείς εμάς και του
γύρω μας» ή «Η μάσκα μας προστατεύει από τα
μικρόβια». Στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας
μπορούμε να δώσουμε επιπλέον πληροφορίες

Αρχικά, είναι απαραίτητο το παιδί να μάθει να χρησι-

από αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς. Για

μοποιεί σωστά τη μάσκα. Είναι πολύ πιθανό η χρήση

παράδειγμα: «Τα μέτρα δημόσιας υγείας, όπως

της στην αρχή, να του φαίνεται τρομακτική, να του

η χρήση της μάσκας, είναι απαραίτητα για να

προκαλεί άγχος ή νευρικότητα, ακόμα και αναστά-

μειωθεί η διασπορά του ιού». Μέσα από αυτή τη

τωση ή απογοήτευση. Με τη δική μας βοήθεια

διαδικασία, ενδυναμώνουμε τα παιδιά. Τα

όμως, μπορεί γρήγορα να τη συνηθίσει και να τη

βοηθάμε να καταλάβουν ότι και τα ίδια παίζουν

χρησιμοποιεί με το σωστό τρόπο. Σε αυτό μπορούν

σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της εξέλιξης

να μας βοηθήσουν οι παρακάτω συμβουλές:

της πανδημίας, χωρίς ωστόσο να επιρρίπτουμε
ευθύνες.

•

Λειτουργούμε ως πρότυπο για το παιδί μας.
Τα παιδιά ακούν και βλέπουν τις συμπεριφορές
των γονέων, επομένως παρατηρούν τον τρόπο
που αντιδρούμε και εμείς οι ίδιοι απέναντι στις
μάσκες και ακολουθούν τις ίδιες συμπεριφορές. Η υιοθέτηση της χρήσης της μάσκας από
εμάς τους ίδιους είναι το πιο θετικό μήνυμα που
μπορούμε να μεταδώσουμε στο παιδί, ώστε να
το βοηθήσουμε να την εντάξει στην καθημερινότητά του.
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•

Διαλέγουμε

ποιος

τρόπος

μπορεί

να

δεδομένου ότι τα παιδιά στην εφηβεία

λειτουργήσει καλύτερα στη διαδικασία της

εκτίθενται σε πληθώρα πληροφοριών, είναι

μάθησης της χρήσης της μάσκας ανάλογα με

σημαντικό να διευκρινίσουμε τυχόν λανθασμέ-

την ηλικία του παιδιού.

νες πληροφορίες που μπορεί να έχουν σχετικά
με τον ιό και τη μετάδοση αυτού.

Τα παιδιά ηλικίας 2-4 ετών μαθαίνουν πιο
εύκολα μέσα από το παιχνίδι. Επομένως, με
αυτόν

τον

τρόπο

να

μάσκας στο σπίτι. Δοκιμάζουμε τη χρήση της

αποδεχτούν τις μάσκες ως ένα θετικό κομμάτι

μάσκας αρχικά στο σπίτι. Μαθαίνουμε στο παιδί

της καθημερινότητάς τους. Μερικές ιδέες είναι

πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη μάσκα

να παροτρύνουμε το παιδί να ζωγραφίσει τη

σωστά στην πράξη. Το βοηθάμε να μάθει να

μάσκα του, να κολλήσει αυτοκόλλητα, να

ξεχωρίζει την εξωτερική μεριά τις μάσκας και να

διακοσμήσει την υφασμάτινη μάσκα του ή να

μην την μπερδεύει. Ένας απλό τρόπος είναι να

διαλέξει μια μάσκα με τον αγαπημένο του

επιλέγουμε μάσκες που έχουν έντονα χρώματα

χαρακτήρα. Μπορούμε, ακόμα, να φτιάξουμε ή

ή ζωγραφιές στην εξωτερική τους πλευρά.

να

κάποιο

Ακόμα, μπορούμε να ορίσουμε μια συγκεκριμέ-

αγαπημένο λούτρινο παιχνίδι του παιδιού, ώστε

νη ώρα της ημέρας, όπου όλα τα μέλη της

να το βοηθήσουμε να εξοικειωθεί περισσότερο

οικογένειας θα φορούν μάσκες, κάνοντας για

με την εικόνα της μάσκας.

παράδειγμα παράλληλα τις δουλειές μας κανο-

φορέσουμε

είναι

μάσκες

πιο

και

πιθανό

• Εξασκούμαστε μαζί με το παιδί στη χρήση της

σε

νικά στο σπίτι.
Τα παιδιά ηλικίας 5-12 ετών συνήθως θέλουν
να καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να κάνουν κάτι,

• Παροτρύνουμε το παιδί να φορά μάσκα όταν

ενώ παράλληλα τους αρέσει να βοηθούν. Η

επισκεπτόμαστε πολυσύχναστους χώρους.

ιδέα επομένως ότι φορώντας τη μάσκα

Παρόλο που η χρήση μάσκας από τα παιδιά δεν

βοηθούν τους γύρω τους και την ευρύτερη

είναι πάντα υποχρεωτική σε χώρους όπως μαγα-

κοινότητα, μπορεί να βοηθήσει παιδιά αυτής

ζιά, σούπερ μάρκετ, παιδική χαρά, παραμένει

της ηλικίας, να την υιοθετήσουν πιο εύκολα.

ένα πολύ σημαντικό μέσο προστασίας από τη
μετάδοση του νέου κορωνοϊού. Αν το παιδί

Τα παιδιά ηλικίας 13-18 θέλουν να είναι

συνηθίσει να φοράει μάσκα σε διάφορους

ανεξάρτητα, ενώ συνήθως νιώθουν αήττητα.

χώρους, στην αρχή ακόμα και για πιο σύντομα

Συγχρόνως, χρειάζονται να νιώθουν ότι οι γύρω

χρονικά διαστήματα, αυτό θα το βοηθήσει να

τους είναι σε θέση να κατανοήσουν τις σκέψεις

εξοικειωθεί πιο εύκολα, με τη χρήση της μάσκας

και τα συναισθήματά τους. Είναι, λοιπόν,

και στο σχολείο.

σημαντικό να συζητάμε μαζί τους και να τους
δίνουμε χώρο να εκφράσουν οποιαδήποτε
ανησυχία, συναίσθημα ή φόβο. Επιπλέον,
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Είναι απόλυτα κατανοητό, ότι η επιστροφή στη

Το παιδί, ανεξάρτητα από την ηλικία του,

σχολική κοινότητα, σε συνδυασμό με τη συνεχόμε-

χρειάζεται να νιώθει την ασφάλεια ότι είμαστε

νη εξέλιξη της πανδημίας, αποτελεί μία από τις

δίπλα του και ότι το στηρίζουμε σε οτιδήποτε

μεγαλύτερες προκλήσεις την περίοδο αυτή. Παράλ-

προκύψει! Είναι σημαντικό να το καθησυχάζουμε

ληλα, δημιουργεί στο σχολικό περιβάλλον μία νέα

συχνά λέγοντάς του «Να μην ανησυχεί γιατί εμείς

πραγματικότητα. Ως γονείς στηρίζουμε το παιδί

είμαστε κοντά του και θα τα φροντίσουμε» και «Αν

μας, το βοηθάμε να εξοικειωθεί και να υιοθετήσει τα

χρειαστεί

μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής και πάντα

Προσπαθούμε λοιπόν να το ενθαρρύνουμε να

θυμόμαστε να λειτουργούμε ως σωστό πρότυπο

μας μιλάει για τα συναισθήματα και τις σκέψεις

αναφορικά με τα απαραίτητα μέτρα για την προστα-

του.

ο

γιατρός

θα

το

κάνει

καλά».

σία από το νέο κορωνοϊό.
Η επιστροφή των παιδιών στο σχολείο υπό τις
Προσπαθούμε επίσης να δίνουμε χώρο στο παιδί

κατάλληλες προϋποθέσεις είναι σημαντική για την

να εκφραστεί. Συζητάμε μαζί του και το ρωτάμε αν

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και την

έχει απορίες, πώς μπορεί να νιώθει ή τι συναισθή-

εκπαιδευτική

ματα του προκαλούν οι αλλαγές που βιώνει. Είναι

απαραίτητο η επιστροφή στο σχολείο να γίνει

σημαντικό να προσπαθούμε να καταλάβουμε και

εφαρμόζοντας τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και

μη λεκτικά μηνύματα. Για παράδειγμα, αλλαγές

προφύλαξης των μαθητών, των εκπαιδευτικών και

στη γλώσσα του σώματός του ή στον τόνο της

της σχολικής κοινότητας εν γένει, ώστε να

φωνής του πιθανώς σχετίζονται με το άγχος.

αποφευχθεί η διασπορά της μετάδοσης του ιού

διαδικασία.

Παραμένει

ωστόσο

στο σχολικό περιβάλλον και την κοινωνία.

Ινστιτούτο Prolepsis – Σεπτέμβριος 2020

8

Την ανάπτυξη του παρόντος κειμένου ανέλαβε η επιστημονική
ομάδα του Ινστιτούτου Prolepsis.
Για τη δημιουργία του παρόντος αξιοποιήθηκαν οι εξής πηγές:
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
https://www.who.int/
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
https://www.cdc.gov/
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
https://eody.gov.gr/
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων
https://www.ecdc.europa.eu/
Πανεπιστήμιο του Harvard
https://news.harvard.edu/
UNICEF
https://www.unicef.org
Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρία
https://www.aap.org/
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