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Ενιςχφοντασ τθν ψυχοκοινωνικι προςαρμογι των παιδιϊν
κατά τθν επιςτροφι ςτο ςχολείο ςτθν περίοδο τθσ πανδθμίασ
COVID-19
Η επάνοδοσ ςτο ςχολείο ςε περίοδο πανδθμίασ μετά από μεγάλο διάςτθμα ςθματοδοτεί
τθν επιςτροφι ςτθν κακθμερινότθτα και τθ ρουτίνα. Ωςτόςο, ςτθν παροφςα φάςθ, θ επιςτροφι
ςτο ςχολείο αποτελεί μία ιδιαίτερθ ςυνκικθ για το εκπαιδευτικό προςωπικό, τισ οικογζνειεσ και
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ που διαμορφϊνεται με βάςθ τθν μοναδικι εμπειρία τθσ πανδθμίασ για
κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ξεχωριςτά.

I.

Επαναςφνδεςθ

Το ςχολείο αποτελεί το πλαίςιο που προάγει όχι μόνο τθ μάκθςθ, αλλά και τθν ψυχοκοινωνικι
ανάπτυξθ και προςαρμογι των παιδιϊν, δίνοντασ το μινυμα ότι υπάρχει «Νοιάξιμο»- Φροντίδα
και Αλλθλοχποςτιριξθ, ακόμα και ςε δφςκολεσ περιόδουσ.


Καλωςορίηουμε τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςυνδζοντασ τθ ςυνφπαρξι μασ ωσ ομάδα/τάξθ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ εκπαίδευςθσ (δια ηϊςθσ- εξ αποςτάςεωσ) με το γεγονόσ ότι
βριςκόμαςτε ξανά μαηί ςτο φυςικό μασ χϊρο, το ςχολείο, επιςθμαίνοντασ τθν ικανότθτα
των ανκρϊπων να «τα καταφζρνουμε» παρά τισ δυςκολίεσ (ψυχικι ανκεκτικότθτα).



Δίνουμε ζμφαςθ ςτθν επαναςφνδεςθ μεταξφ των μακθτϊν/τριϊν τθσ τάξθσ παρζχοντασ
ελεφκερο χρόνο για ςυναναςτροφι και αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν, μζςα από
δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ, ομαδικζσ αςκιςεισ, ςυηθτιςεισ κλπ.



Αξιοποιοφμε όςο το δυνατόν περιςςότερο εξωτερικοφσ χϊρουσ ενιςχφοντασ τθν
επαναςφνδεςθ τθσ ομάδασ και τθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ.
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II.

«Ανοίγοντασ διαλόγουσ» – Δθμιουργϊντασ «γζφυρεσ» επικοινωνίασ

Ενκαρρφνουμε ςυηθτιςεισ/παρεμβάςεισ/δράςεισ


που διευκολφνουν παιδιά να κατανοιςουν τθ νζα κατάςταςθ, να διατυπϊςουν απορίεσ,
ανθςυχίεσ, να εκφράςουν ςυναιςκιματα π.χ. Πϊσ νιϊκουμε που επιςτρζψαμε, τι μασ
βοθκάει να «τα καταφζρνουμε» ςε δφςκολεσ περιόδουσ τθσ ηωισ μασ.
 Η ζκφραςθ - το μοίραςμα ςκζψεων, ςυναιςκθμάτων, εμπειριϊν μασ κάνει να μθ
νιϊκουμε μόνοι, λειτουργεί ςυνικωσ ανακουφιςτικά ενεργοποιϊντασ τρόπουσ
αλλθλοχποςτιριξθσ.
 Ενκαρρφνουμε τθν ζκφραςθ όλων των μακθτϊν/τριϊν χωρίσ να πιζηουμε κακϊσ δεν
είχαν όλοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ τα ίδια βιϊματα λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το
«μοίραςμα» μιασ δφςκολθσ εμπειρίασ είναι μια ιδιαίτερθ διαδικαςία και είναι πικανό ςε
οριςμζνουσ/εσ μακθτζσ /τριεσ να προκαλεί εςωτερικι αναςτάτωςθ και να εκδθλϊνεται
με διάφορα ςυναιςκιματα (π.χ. κυμόσ, κλίψθ, φόβοσ) και ςυμπεριφορζσ (π.χ.
διάςπαςθ, πρόκλθςθ, απόςυρςθ).


που ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων των
μακθτϊν/τριϊν (π.χ. ενςυναίςκθςθ, επίλυςθ προβλιματοσ, διαχείριςθ ςυγκροφςεων) με
αφορμι καταςτάςεισ και γεγονότα που παρατθροφμε κατά τθν επιςτροφι των
μακθτϊν/τριϊν ςτο ςχολείο ι μασ αναφζρουν οι ίδιοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ ι και οι γονείσ
τουσ:
 Προςπακοφμε να κατανοιςουμε τα ςυναιςκιματα των παιδιϊν που μπορεί να
εκφράηονται μζςα από ςυμπεριφορζσ.
 Ειδικότερα τα μικρότερα παιδιά μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να εκφράςουν λεκτικά
τουσ φόβουσ τουσ, να διατυπϊςουν ερωτιςεισ ι/και να εκφράςουν τισ υποκζςεισ και
τα ςυμπεράςματα για τα γεγονότα/εμπειρίεσ που βιϊνουν.
 Η αναηιτθςθ λειτουργικϊν τρόπων διαχείριςθσ των δφςκολων ςυναιςκθμάτων
μζςα από κοινωνικά αποδεκτζσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ ςυμβάλλει ςτθ
ςυναιςκθματικι αποφόρτιςθ και ςτθν ενδυνάμωςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων.



που ενιςχφουν τθν ενεργό ςυμμετοχι, τα κίνθτρα τθν υπευκυνότθτα και τθν ουςιαςτικι
ςυνδιαλλαγι/αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν μασ



που λειτουργοφν υποςτθρικτικά ςε περιόδουσ κρίςεων και αφοροφν ςτισ ζννοιεσ τθσ
ευελιξίασ, τθσ προςαρμοςτικότθτασ, τθσ αλλθλοχποςτιριξθσ, τθσ παροχισ βοικειασ, τθσ
αλλθλεγγφθσ και τθσ αιςιοδοξίασ ςε δφςκολεσ περιόδουσ και καταςτάςεισ κρίςεων

2
©Εργαςτιριο Σχολικισ Ψυχολογίασ, ΕΚΠΑ (2021)

Θζματα ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ
για τθ διευκόλυνςθ τθσ ψυχοκοινωνικισ προςαρμογισ ςε δφςκολεσ περιόδουσ
Ευελιξία/προςαρμοςτικότθτα
Η ευελιξία και θ
προςαρμοςτικότθτα ωσ
βαςικό ςτοιχείο τθσ ψυχικισ
ανκεκτικότθτασ, τθσ
ικανότθτασ των ανκρϊπων να
«τα καταφζρνουν παρά τισ
δυςκολίεσ που βιϊνουν»

Αλλθλεγγφθ

Αιςιοδοξία

Η αλλθλεγγφθ ωσ οικουμενικι
αξία:
- Καλλιεργεί το κίνθτρο για δράςθ
και ενεργό ςυμμετοχι,
κινθτοποιεί ανκρϊπουσ και
ςυςτιματα, ενιςχφει τθν
υπευκυνότθτα και τθν αίςκθςθ
του ανικειν ςτο ςχολείο και τθν
κοινότθτα

Ο εντοπιςμόσ
ςκζψεων/ςτοιχείων/δράςεων
που διατθροφν το αίςκθμα
τθσ ελπίδασ και αποτελοφν
κίνθτρο για τουσ/τισ ίδιουσ/εσ
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ για το
μζλλον παρά τθ δφςκολθ
περίοδο που διανφουμε

- Προάγει τθν αίςκθςθ ανάκτθςθσ
ελζγχου τθσ κατάςταςθσ (θ
αίςκθςθ αυτι ςυνδζεται με
χαμθλότερα επίπεδα ςτρεσ
/άγχουσ)
Σθμαντικά ςθμεία ςυηιτθςθσ

Σθμαντικά ςθμεία ςυηιτθςθσ

Σθμαντικά ςθμεία ςυηιτθςθσ

- Τι ζχουμε καταφζρει, παρά τισ
ςθμαντικζσ δυςκολίεσ;

- Πϊσ οι ίδιοι οι μακθτζσ
λειτοφργθςαν ωσ πιγεσ ςτιριξθσ για
τουσ άλλουσ

-Συηιτθςθ για τθ ςθμαςία τθσ
κετικισ οπτικισ για τθ ηωι ςε
δφςκολεσ ςυνκικεσ και τθσ
προοπτικισ για το μζλλον.

- Όμορφεσ/ξεχωριςτζσ εμπειρίεσ,
ςτιγμζσ που ο χρόνοσ
αξιοποιείται δθμιουργικά και
ευχάριςτα
- Στοιχεία του εαυτοφ μασ,
πρόςωπα (πθγζσ ςτιριξθσ) του
περιβάλλοντόσ μασ που μασ
βοθκοφν να προςαρμοηόμαςτε
(οικογζνεια, άτομα που μασ
φροντίηουν, εκπαιδευτικοί, φίλοι
κλπ.)

- Η ςθμαςία των ςχζςεων ςε
δφςκολεσ περιόδουσ (τρόποι
αλλθλοχποςτιριξθσ ςυνομθλίκων ςε
δυςκολίεσ)
- Πϊσ φαντάηονται τον εαυτό τουσ ωσ
ενεργοφσ πολίτεσ ςτο μζλλον, με
ποιζσ δράςεισ κα ικελαν να
αςχολθκοφν και πϊσ;

- Στοχοκεςία για τα ίδια τα
παιδιά και τθν τάξθ τουσ για το
επόμενο διάςτθμα δίνοντασ τθν
αίςκθςθ τθσ προοπτικισ και τθσ
αιςιοδοξίασ

Δίνουμε «χϊρο» για τισ παραπάνω ςυηθτιςεισ αξιοποιϊντασ
- ευκαιρίεσ για ςυηιτθςθ και διάλογο μζςα από το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν (π.χ.
γεγονότα από τθν ιςτορία, λογοτεχνικά κείμενα, πίνακεσ ηωγραφικισ), δράςεισ, κζματα
επικαιρότθτασ, προβλθματιςμοφσ μακθτϊν/τριϊν
-εναλλακτικζσ μορφζσ ζκφραςθσ,
δραματοποίθςθ, λογοτεχνία, ποίθςθ)

απεικονίςεισ,

εικαςτικζσ

εκφράςεισ

(π.χ.

τζχνθ,
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III.

Ψυχοκοινωνικζσ ανάγκεσ

Λαμβάνουμε υπόψθ ότι λόγω τθσ κατάςταςθσ τθσ πανδθμίασ είναι πικανό τα παιδιά και οι
ενιλικοι να ζχουν επιπρόςκετεσ δυςκολίεσ που ενδεχομζνωσ ςχετίηονται με παραμζτρουσ που
λειτουργοφν επιβαρυντικά για τθν ψυχοκοινωνικι προςαρμογι και ψυχικι υγεία.
Παράμετροι που ςχετίηονται με τθν ψυχοκοινωνικι προςαρμογι και ψυχικι υγεία των
μακθτϊν/τριϊν ςε περίοδο πανδθμίασ:
-βακμόσ υποςτιριξθσ (π.χ. υποςτιριξθ γονζων/ ενθλίκων που ζχουν τθν φροντίδα των παιδιϊν, ςε
ςυναιςκθματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο κατά τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, άλλεσ πθγζσ
ςτιριξθσ κλπ.)
-περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και ελλιπισ τεχνικόσ εξοπλιςμόσ
(π.χ μακθτζσ/τριεσ με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ, πολλά αδζλφια που μοιράηονται εξοπλιςμό κλπ)
-κζματα υγείασ (π.χ. μακθτζσ/τριεσ που νόςθςαν, νόςθςε μζλοσ τθσ οικογζνειασ, ανθςυχία ότι κα
νοςιςουν οι δικοί τουσ - μζλθ ευπακϊν ομάδων ςτθν οικογζνεια/ι ςε δομζσ που φιλοξενοφνται
παιδιά, ανθςυχία για τθν υγεία γονζων/ κθδεμόνων/ ςυγγενϊν που εργάηονται ςε πλαίςια με
αυξθμζνθ πικανότθτα μετάδοςθσ του ιοφ κλπ.)
-κζματα διαβίωςθσ και λειτουργίασ ςτθν οικογζνεια (π.χ. ενδοοικογενειακζσ ςυγκροφςεισ,
αλλαγι-απϊλεια εργαςίασ γονζων, οικονομικζσ δυςκολίεσ κλπ)
-κζματα διαβίωςθσ ςτο πλαίςιο που διαμζνουν (π.χ. δομζσ φιλοξενίασ, ιδρφματα, διαπολιτιςμικζσ
παράμετροι προςαρμογισ κλπ.)
-κζματα ςχετικά με απϊλειεσ (παιδιά που μπορεί να βιϊνουν απϊλεια ι ανθςυχία για τθν
απϊλεια αγαπθμζνων τουσ προςϊπων)
-άλλοι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντεσ
-ατομικοί παράγοντεσ (π.χ. δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςθ και ρφκμιςθ ςυναιςκιματοσ, ςτθν ικανότθτα
επίλυςθσ προβλιματοσ, ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, χαμθλι αυτοεκτίμθςθ κλπ)
Η ςυνεκτίμθςθ των παραγόντων αυτϊν που ςχετίηονται με τθν ψυχοκοινωνικι προςαρμογι
των μακθτϊν κατά τθν επιςτροφι τουσ ςτο ςχολείο αποτελεί μια πολφπλοκθ διαδικαςία και είναι
ςθμαντικό:
α) να είμαςτε ενιμεροι/εσ για τισ ανάγκεσ των μακθτϊν μζςα από επικοινωνία/ςυνεργαςία
με τθν οικογζνεια, ςυνεργαςία με ςυναδζλφουσ, αναφορζσ των ίδιων των μακθτϊν/τριϊν,
παρατιρθςθ (ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και κατά τθν επιςτροφι ςτο ςχολείο),
β) να εκτιμοφμε το βακμό επιβάρυνςθσ ςε ςχζςθ με ατομικζσ, οικογενειακζσ,
εκπαιδευτικζσ, κοινωνικζσ, πολιτιςμικζσ και άλλεσ παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τθν
προςαρμογι ςτο ςχολείο,
γ) να αναηθτιςουμε τθ ςυνεργαςία με τον/τθν ψυχολόγο του ςχολείου ι άλλεσ δομζσ
ψυχικισ υγείασ, εφόςον κρικεί απαραίτθτο.

4
©Εργαςτιριο Σχολικισ Ψυχολογίασ, ΕΚΠΑ (2021)

Ιδιαίτερθ μζριμνα χρειάηεται για:
Μαθητέσ/τριεσ με επιπρόςθετεσ ανάγκεσ που:
 ζχουν προχπάρχουςεσ εκπαιδευτικζσ, ςυναιςκθματικζσ, κοινωνικζσ δυςκολίεσ (π.χ.
παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, παιδιά με προχπάρχουςα ψυχοπακολογία,
ςοβαρά κζματα υγείασ),
 διαμζνουν ςε ιδρφματα και δομζσ φιλοξενίασ και παιδιά προςφφγων,
 φοιτοφν ςε μεταβατικζσ τάξεισ (π.χ. Νθπιαγωγείο, Α’ τάξθ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου, Λυκείου)
(αναδυόμενεσ ςχζςεισ με ςυνομθλίκουσ, ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτον τρόπο επικοινωνίασ και
αλλθλεπίδραςθσ με ςυνομθλίκουσ, αίςκθςθ μακθςιακισ και ψυχοκοινωνικισ επάρκειασ,
αςφάλειασ και αίςκθςθ του ανικειν)
 ςυμμετζχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ

Θυμόμαςτε ότι
 ο/θ κακζνασ/μια αντιδρά διαφορετικά ςτθν ίδια κατάςταςθ και ότι οι δυςκολίεσ
επθρεάηουν με διαφορετικό τρόπο τθν ψυχοςυναιςκθματικι μασ κατάςταςθ αλλά και τθ
ςυμπεριφορά μασ.
 είναι πικανό να δοφμε αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά και το ςυναίςκθμα ςε οποιοδιποτε
μακθτι/τρια ανεξάρτθτα από ατομικζσ και περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ κακϊσ θ
πανδθμία ζχει επθρεάςει ςε παγκόςμιο επίπεδο παιδιά, εφιβουσ και ενιλικουσ.
 τα περιςςότερα παιδιά και οι ζφθβοι ςε ςυνκικεσ κρίςθσ ανακάμπτουν και
προςαρμόηονται ςτθν κακθμερινότθτα
 μετά από μια κρίςθ μπορεί να αναδυκοφν νζεσ δυνατότθτεσ για το άτομο, για τθν ψυχικι
του ανκεκτικότθτα και νζεσ προοπτικζσ ςτθν μετζπειτα ηωι του.
IV.

Ειδικά κζματα

Στιγματιςμόσ - Παραπλθροφόρθςθ
 Η ακριβισ πλθροφόρθςθ ςυμβάλλει ςτο να αποφευχκεί ο ςτιγματιςμόσ. Σκοπόσ μασ, όταν
αντιμετωπίηουμε μια ςθμαντικι υγειονομικι κρίςθ, όπωσ θ πανδθμία COVID-19, είναι να
εςτιάηουμε ςτα απαραίτθτα μζτρα πρόλθψθσ διαςφαλίηοντασ ότι δεν αποδίδονται ευκφνεσ
ςε άλλουσ ανκρϊπουσ.
 Ο τρόποσ που οι μακθτζσ κατανοοφν τα γεγονότα ςυνδζεται και με τον τρόπο που
αιςκάνονται για τθν κατάςταςθ. Σε αυτό το πλαίςιο προςπακοφμε να διαψεφςουμε τυχόν
φιμεσ και προτρζπουμε τα παιδιά για αναηιτθςθ ζγκυρων πλθροφοριϊν αποφεφγοντασ
τθν παραπλθροφόρθςθ.
Δυςλειτουργικζσ μορφζσ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθ
α) Επικετικζσ ι άλλεσ μθ αποδεκτζσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ ςτο διαδίκτυο. Κατά τθ διάρκεια
τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ οι μακθτζσ/τριεσ φαίνεται ότι λόγω των ςυνκθκϊν
επικοινωνοφςαν μεταξφ τουσ ςε μεγαλφτερο βακμό διαδικτυακά (μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ,
online παιχνίδια κλπ). Στο διάςτθμα αυτό ενδζχεται να ζχουν υπάρξει περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ
επικετικϊν και άλλων μθ αποδεκτϊν μορφϊν ςυμπεριφοράσ (υποτιμθτικά ςχόλια, παρενόχλθςθ,
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εκφοβιςμόσ κλπ.) από και προσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριζσ μασ. Οι παραπάνω ςυμπεριφορζσ, πικανόν
να μθν είχαν γίνει αντιλθπτζσ και μπορεί να αναδειχκοφν επιςτρζφοντασ ςτο ςχολείο/τάξθ.
-Κακιςτοφμε ςαφζσ ότι τζτοιου είδουσ ςυμπεριφορζσ δεν είναι αποδεκτζσ. Χρειάηεται να
ςυηθτιςουμε με τα παιδιά και τουσ εφιβουσ ςχετικά με τουσ λόγουσ που οδθγοφν ςε ανάλογεσ
ςυμπεριφορζσ και τα βοθκοφμε να ςκεφκοφν λειτουργικοφσ τρόπουσ ζκφραςθσ και διαχείριςθσ του
κυμοφ, τθσ κλίψθσ, του φόβου, τθσ απομόνωςθσ, τθσ ανθςυχίασ, τθσ ςφγχυςθσ και τθσ
αναςφάλειασ που ίςωσ νιϊκουν.
β) Απόςυρςθ: Στο διάςτθμα τθσ πανδθμίασ, είναι επίςθσ πικανό κάποιοι/εσ μακθτζσ/τριεσ
να ζχουν διακζςει υπζρμετρο χρόνο ςτο διαδίκτυο και τον θλεκτρονικό υπολογιςτι γενικότερα (π.χ
βλζποντασ ταινίεσ, παίηοντασ online παιχνίδια κλπ) παρουςιάηοντασ ςυμπεριφορζσ απόςυρςθσ (π.χ.
ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ και αποφυγι ςυναναςτροφισ/επικοινωνίασ με ςυνομθλίκουσ,
καταςτάςεων /δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινότθτασ που ςυνικωσ απολάμβαναν και τουσ
βοθκοφςαν να νιϊκουν καλφτερα κλπ.).
Επιςτρζφοντασ ςτο ςχολείο είναι ςθμαντικό να προςπακιςουμε:
 να παρατθριςουμε αν υπάρχουν μακθτζσ μασ που εκδθλϊνουν αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά
τουσ (π.χ. απομάκρυνςθ από ςυνομθλίκουσ, απομόνωςθ, ζλλειψθ κινιτρου),
 να επικοινωνιςουμε με τουσ γονείσ/ κθδεμόνεσ/ άτομα που φροντίηουν παιδιά (ςτθν
περίπτωςθ που διαμζνουν ςε δομζσ φιλοξενίασ) και ςυνεργαηόμαςτε ωσ προσ τθν
κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν/τριϊν,
 να δϊςουμε χρόνο ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ για προςαρμογι παρζχοντασ ευκαιρίεσ
κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και εμπλοκισ ςτθ μάκθςθ.
 «ενεργοποιϊντασ» τθν αίςκθςι των μακθτϊν/ τριϊν ότι τα «καταφζρνουν» και ότι
«ανικουν» ςτθν τάξθ τουσ και το ςχολείο ςυμβάλλουμε ςτθν ενίςχυςθ τθσ ψυχοκοινωνικισ
προςαρμογισ τουσ.
 εφόςον παρατθροφμε τισ παραπάνω ςυμπεριφορζσ να εμμζνουν ωσ προσ τθν ζνταςθ, τθ
ςυχνότθτα, τθ διάρκεια και το βακμό που παρεμβαίνουν ςτθν κακθμερινι λειτουργικότθτα
των παιδιϊν, είναι ςθμαντικό να ενθμερϊςουμε τθν οικογζνεια/άτομα που φροντίηουν
παιδιά (ςτθν περίπτωςθ που διαμζνουν ςε δομζσ φιλοξενίασ) και να ςυςτιςουμε τθν
παροχι βοικειασ από ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ αρμόδιων φορζων ι απευκυνόμαςτε
ςτον/θ ψυχολόγο του ςχολείου εφόςον υπάρχει.

Απϊλεια
Κατά το άνοιγμα των ςχολείων χρειάηεται να είμαςτε όλοι προετοιμαςμζνοι να ςτθρίξουμε
όςουσ βιϊνουν απϊλεια και πζνκοσ. Προςπακοφμε να αναηθτιςουμε τα πρόςωπα που ζρχονται ςε
επαφι με το παιδί που πενκεί και να αντλιςουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προςαρμογι του
μετά τθν απϊλεια. Αναγνωρίηουμε τθν ςυναιςκθματικι επιβάρυνςθ του γεγονότοσ τθσ απϊλειασ
και ιδιαίτερα ςτθ δφςκολθ περίοδο που διανφουμε, δείχνοντασ τθ διακεςιμότθτά μασ και τθν
πρόκεςι μασ να προςφζρουμε τθ ςτιριξι μασ ςε μακθςιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο ςτο
πλαίςιο του ρόλου μασ.
Κςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ
Για όςο διάςτθμα τα μακιματα γίνονταν εξ αποςτάςεωσ, προςπακοφςαμε να κάνουμε το
καλφτερο δυνατό για όλουσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ μασ. Κατά τθν επιςτροφι ςτο ςχολείο/
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τάξθ χρειάηεται να φροντίςουμε τουσ μακθτζσ/τριζσ μασ που είχαν λιγότερεσ ευκαιρίεσ πρόςβαςθσ
ςτθν εκπαίδευςθ το προθγοφμενο διάςτθμα, κακϊσ θ κρίςθ τθσ πανδθμίασ είναι ιδιαίτερα πικανό
να ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ ανιςοτιτων
.
V.
Αλλθλοχποςτιριξθ ςυναδζλφων
Διανφουμε όλοι μια πολφ ιδιαίτερθ, πρωτόγνωρθ περίοδο με δυςκολίεσ και προκλιςεισ ςε
διάφορα επίπεδα. Στο πλαίςιο αυτό καλοφμαςτε επιπρόςκετα να αναλάβουμε τθ διαχείριςθ
ςφνκετων κεμάτων μζςα από τουσ πολλαπλοφσ ρόλουσ μασ ςτθν κακθμερινότθτα (ωσ
εκπαιδευτικοί, γονείσ, φροντιςτζσ των μελϊν τθσ οικογζνειάσ μασ κλπ).
- Ζχουμε υπόψθ ότι όλοι χρειαηόμαςτε αλλθλοχποςτιριξθ και ενκάρρυνςθ, ςε διαφορετικό βακμό
ο κακζνασ/κακεμία, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ/προκλιςεισ/δυςκολίεσ που
αντιμετωπίηουμε ςε προςωπικό οικογενειακό ι/και επαγγελματικό επίπεδο (π.χ. κζματα υγείασ,
απϊλεια, φροντίδα/υποςτιριξθ ατόμων ςτο οικογενειακό περιβάλλον)
-Αναγνωρίηουμε τισ δικζσ μασ ανάγκεσ και ςυναιςκιματα και αναηθτοφμε υποςτιριξθ ςτο δίκτυο
των ςυναδζλφων μασ.
-Απευκυνόμαςτε ςε ειδικοφσ, όταν παρατθροφμε ζντονθ ςωματικι ι/και ψυχολογικι επιβάρυνςθ
που επθρεάηει ςθμαντικά τθ λειτουργικότθτά μασ ςτθν κακθμερινότθτα.

VI.

Διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία

Η διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί τμθμάτων ζνταξθσ, παράλλθλθσ
ςτιριξθσ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοςθλευτζσ κλπ.) είναι ςθμαντικι για τθν ολόπλευρθ
προςζγγιςθ των αναγκϊν, των δυςκολιϊν, των προκλιςεων αλλά και τθσ προςαρμογισ των
μακθτϊν/τριϊν. Ειδικά ςε περιόδουσ κρίςθσ οι ανάγκεσ (μακθςιακζσ, ψυχολογικζσ κοινωνικζσ)
είναι ιδιαίτερα αυξθμζνεσ και προχποκζτουν διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία για τθ ςυνδιαμόρφωςθ
ςχεδίων δράςεων και παρεμβάςεων.
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