
Πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά για τη νόσο 

του κορονοϊού (COVID-19) 

 
Συμβουλές για τη διεξαγωγή κατάλληλων συζητήσεων  

για την καθημερινή ζωή και την προστασία των παιδιών. 

 

 

Καθώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν προφυλάξεις για να προστατεύσουν τον 

εαυτό τους, τις οικογένειές και τις κοινότητές τους από τη νόσο του κορονοϊού (COVID-19), 

είναι σημαντικό τα παιδιά να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να το κάνουν σε ένα περιβάλλον 

φιλόξενο και υποστηρικτικό για όλους και όλες. Ακόμα και εξ αποστάσεως στην παρούσα 

χρονική περίοδο. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε αυτό. Η 

ανταλλαγή ακριβών πληροφοριών και επιστημονικών στοιχείων σχετικά με το COVID-19 θα 

βοηθήσει να μειωθούν οι φόβοι και οι ανησυχίες των μαθητών/-τριών γύρω από την 

ασθένεια και να υποστηριχθεί η ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τυχόν δευτερογενείς 

επιπτώσεις στη ζωή τους. 

 

Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώσουν και 

να ευαισθητοποιήσουν μαθητές/-τριες διαφορετικών ηλικιών (προσχολικής, πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του COVID-

19 και άλλων ιών, όχι μόνο στην παρούσα φάση της κοινωνικής απομόνωσης αλλά και αφού 

ανοίξουν και πάλι τα σχολεία. Οποιεσδήποτε  δραστηριότητες πρέπει πάντα να λαμβάνουν 

υπόψη τις ειδικές ανάγκες των παιδιών, την καθοδήγηση που παρέχεται από το σχολείο 

σας, τις τοπικές ή / και εθνικές αρχές και να βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές όπως η UNICEF 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.  

 

Νηπιαγωγείο 

  

● Επικεντρωθείτε στην επικοινωνία καλών συμπεριφορών υγείας, όπως η κάλυψη του 

βήχα και του φταρρνίσματος με τον αγκώνα και το πλύσιμο των χεριών. Δείτε 

περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποφυγής του κινδύνου μόλυνσης εδώ 

https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-

know#how-can-avoid-risk-infection 

● Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να κρατήσετε τα παιδιά ασφαλή από τους 

κορονοϊούς και άλλες ασθένειες είναι απλώς να ενθαρρύνετε το τακτικό πλύσιμο 

χεριών, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να είναι μια τρομακτική 

συζήτηση. Τραγουδήστε μαζί ένα αγαπημένο τους τραγούδι. Δείτε περισσότερα για 

πλύσιμο χεριών εδώ .https://www.unicef.org/coronavirus/everything-you-need-know-

about-washing-your-hands-protect-against-coronavirus-covid-19 

● Αναπτύξτε έναν τρόπο παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά 

πλένουν τα χέρια τους και βρείτε τρόπους ανταμοιβής για το συχνό / έγκαιρο πλύσιμο 

των χεριών. 

● Χρησιμοποιήστε μαριονέτες ή κούκλες για να επιδείξετε συμπτώματα (φτάρνισμα, 

βήχα, πυρετό), για το τι πρέπει να κάνετε εάν τα παιδιά αισθάνονται άρρωστα (όπως 

εάν το κεφάλι ή το στομάχι τους πονάει, ή αν αισθάνονται ζεστά ή επιπλέον 

κουρασμένα) και για να φροντίσετε κάποιον που νιώθει άρρωστος (καλλιέργεια 

ενσυναίσθησης και ασφαλών συμπεριφορών φροντίδας). 

● Όταν είναι σε κύκλο, τα παιδιά πρέπει να κάθονται μακρύτερα από το ένα από το 

άλλο με την άσκηση που τεντώνουν τα χέρια τους ή «κουνούν τα φτερά τους» - 

δημιουργόντας αρκετό χώρο μεταξύ τους έτσι ώστε να μην αγγίζουν τους 

συμμαθητές τους. 
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Δημοτικό 

  

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακούσει τις ανησυχίες των παιδιών και απαντάτε στις 

ερωτήσεις τους βάσει του ηλικιακού τους σταδίου. Μην τα κατακλύζετε με πάρα 

πολλές πληροφορίες. Ενθαρρύνετε τα να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τα 

συναισθήματά τους. Συζητήστε τα διαφορετικά συναισθήματα που μπορεί να 

βιώνουν και εξηγήστε τους ότι πρόκειται για φυσιολογικές αντιδράσεις σε μια 

δύσκολη νέα κατάσταση. 

● Τονίστε ότι μπορούν να κάνουν πολλά για να κρατήσουν τον εαυτό τους και τους 

άλλους ασφαλείς. Για παράδειγμα, εισάγετε την έννοια της κοινωνικής 

απομάκρυνσης (στεκόμαστε μακριά από τους φίλους μας, αποφεύγουμε μεγάλα 

πλήθη, δεν αγγίζουμε τους ανθρώπους εάν δεν χρειάζονταικ.λπ.). Επίσης, 

επικεντρωθείτε σε καλές συμπεριφορές υγείας, όπως η κάλυψη του βήχα και του 

φτάρνισμα με τον αγκώνα και το πλύσιμο των χεριών. Δείτε περισσότερα σχετικά με 

τον τρόπο αποφυγής του κινδύνου μόλυνσης 

εδώ.https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-

know#how-can-avoid-risk-infection 

● Βοηθήστε τα παιδιά να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της πρόληψης και ελέγχου 

των ασθενειών. Χρησιμοποιήστε ασκήσεις που δείχνουν πώς μπορούν να 

εξαπλωθούν τα μικρόβια. Για παράδειγμα, μπορείτε να τοποθετήσετε χρωματισμένο 

νερό σε μια φιάλη ψεκασμού και να το ψεκάσετε σε ένα κομμάτι λευκού χαρτιού, και 

στη συνέχεια να παρατηρήσετε πόσο μακριά είναι τα ταξίδια των σταγονιδίων. 

● Δείξτε γιατί είναι τόσο σημαντικό να πλένετε τα χέρια σας για 20 δευτερόλεπτα με 

σαπούνι. Για παράδειγμα, βάλτε μια μικρή ποσότητα glitter στα χέρια ενός μαθητή και 

αφήστε τον να τα πλύνει με νερό παρατηρόντας πόσο glitter παραμένει. Στη 

συνέχεια, πλύνετε για 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό και δείτε πώς 

εξαφανίζεται το glitter. 

● Δώστε τους μαθητές/-τριες να αναλύσουν κείμενα και να εντοπίσουν συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου προτείνοντας τρόπους για να τις αλλάξουν. Για παράδειγμα, ένας 

κρυωμένος δάσκαλος μπαίνει στο σχολείο. Φτερνίζεται και καλύπτει το στόμα με το 

χέρι του. Δίνει τα χέρια με έναν συνάδελφό του. Σκουπίζει τα χέρια του αργότερα με 

ένα μαντήλι, κι έπειτα πηγαίνει στην τάξη για να διδάξει. Τι επικίνδυνο έκανε ο 

δάσκαλος;; Τι θα έπρεπε να κάνει; 

 

 

  

Γυμνάσιο και Λύκειο 

  

 

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακούσει τις ανησυχίες των μαθητών/-τριών σας και έχετε 

προσπαθήσει να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους. 

● Υπογραμμίστε ότι οι μαθητές/-τριες μπορούν να κάνουν πολλά για να κρατήσουν τον 

εαυτό τους και τους άλλους ασφαλείς. Για παράδειγμα, εισάγετε την έννοια της 

κοινωνικής απομόνωσης και εστιάστε στις καλές συμπεριφορές υγείας, όπως η 

κάλυψη του βήχα και του φτάρνισμα με τον αγκώνα και το πλύσιμο των χεριών. Δείτε 

περισσότερα σχετικά με τον τρόπο αποφυγής του κινδύνου μόλυνσης 

εδώ.https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-

know#how-can-avoid-risk-infection 

● Υπενθυμίστε στους μαθητές/-τριες ότι μπορούν να μοιράζονται υγιείς συμπεριφορές 

με τις οικογένειές τους. 
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● Ενθαρρύνετε τους μαθητές/-τριες να αντιμετωπίσουν και να αποτρέψουν το στίγμα. 

Συζητήστε τις αντιδράσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν γύρω από τις διακρίσεις 

και εξηγήστε ότι πρόκειται για φυσιολογικές αντιδράσεις σε καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης. Ενθαρρύνετε τους να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τα συναισθήματά 

τους, και εξηγήστε τους ότι ο φόβος και το στίγμα κάνουν χειρότερη μια δύσκολη 

κατάσταση. Οι λέξεις έχουν σημασία. Η χρήση λέξεων και φράσεων που διαιωνίζουν 

τα υπάρχοντα στερεότυπα μπορεί να οδηγήσουν τους ανθρώπους μακριά από τη 

λήψη των ενεργειών που χρειάζονται για να προστατευθούν. Διαβάστε στο τέλος του 

εγγράφου το Παράρτημα για εκφοβισμό/διακρίσεις/στίγμα 

● Δημιουργήστε μια ομάδα παιδιών και προωθήστε τους στοιχεία σχετικά με τη 

δημόσια υγεία ώστε να διαδωθεί σωστή πληροφόρηση από τους ίδιους τους 

μαθητές/-τριες. 

● Ενσωμάτωστε τη εκπαίδευση σε ζητήματα υγείας και σε άλλα εκπαιδευτικά 

αντικείμενα. Η επιστήμη μπορεί να καλύψει τη μελέτη των ιών, τη μετάδοση των 

ασθενειών και τη σημασία των εμβολιασμών. Οι κοινωνικές επιστήμες μπορούν να 

επικεντρωθούν στην ιστορία των πανδημιών και στην εξέλιξη των πολιτικών για τη 

δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

● Ζητήστε από τους μαθητές/-τριες να κάνουν τις δικές τους  εργασίες σχετικές με τη 

δημόσια υγεία μέσω σχολικών ανακοινώσεων και αφισών. 

● Τα μαθήματα που περιλαμβάνουν πληροφορίες και γνώση αναφορικά με τα ΜΜΕ και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μάθημα της πληροφορικής μπορούν να 

βοηθήσουν τους μαθητές/-ες να είναι κριτικοί στοχαστές, κάνοντας τους 

αποτελεσματικούς πομπούς πληροφοριών και ενεργούς πολίτες, οι οποίοι θα 

βελτιώσουν τις ικανότητές τους για ανίχνευση της παραπληροφόρησης. 

 

Παράρτημα για εκφοβισμό/διακρίσεις/στίγμα 

 

Ανησυχώ για τον εκφοβισμό, τις διακρίσεις και τον στιγματισμό. Ποιος είναι ο 

καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει; 

Είναι κατανοητό αν αισθάνεστε ανησυχούν για τον κοροναϊό. Αλλά ο φόβος και το στίγμα 

κάνουν χειρότερη μια δύσκολη κατάσταση. Για παράδειγμα, υπάρχουν αναφορές που 

προκύπτουν από ολόκληρο τον κόσμο των ατόμων, ιδιαίτερα της ασιατικής καταγωγής, 

υπόκεινται σε λεκτική ή ακόμη και σωματική κακοποίηση. 

 

Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία είναι αγχωτικές για όλους τους 

ανθρώπους που έχουν πληγεί. Είναι σημαντικό να είστε ενημερωμένοι, ευγενικοί και 

υποστηρικτικοί. Οι λέξεις έχουν σημασία και η χρήση γλώσσας που διαιωνίζει τα υπάρχοντα 

στερεότυπα μπορεί να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να δοκιμαστούν και να λάβουν τα 

μέτρα που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους. 

 

Εδώ είναι μερικές συμβουλές για το 

 τι μπορείς να κάνεις και τι να αποφύγεις  

αναφορικά με το   πώς να μιλήσεις για τον κορονοϊό με τα παιδιά, την οικογένεια και τους 

φίλους σου: 

 

Μπορώ να μιλάω για τη νέα ασθένεια του κορονοϊού (COVID-19). 

 

Αποφεύγω να συνδέω τόπους ή εθνότητες με την ασθένεια. Θυμηθείτε, οι ιοί δεν μπορούν 

να στοχεύσουν άτομα από συγκεκριμένους πληθυσμούς, εθνικότητες ή φυλετικό υπόβαθρο. 

 



Μπορώ να μιλάω για "ανθρώπους που έχουν COVID-19", "ανθρώπους που θεραπεύονται 

για το COVID-19", "ανθρώπους που αναρρώνουν από το COVID-19". 

 

Αποφεύγω να αναφέρομαι σε άτομα με την ασθένεια ως "περιπτώση COVID-19" ή 

"θύματα". 

 

Μπορώ να μιλάω για άτομα που μολύνθηκαν από  τον COVID-19. 

 

Αποφεύγω να μιλάω για ανθρώπους που "μεταδίδουν το COVID-19 μολύνοντας άλλους" ή 

"εξαπλώνουν τον ιό", καθώς συνεπάγεται σκόπιμη μετάδοση και εκχωρεί ευθύνη. 

 

Μπορώ να μιλάω με ακρίβεια για τον κίνδυνο από το COVID-19, βάσει επιστημονικών 

δεδομένων και των τελευταίων επίσημων συμβουλών υγείας 

 

Αποφεύγω να επαναλαμβάνω ή να μοιραζομαι ανεπιβεβαίωτες φήμες και καθώς και τη 

χρήση υπερβολικής γλώσσας που έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί φόβο όπως 

"πανούκλα", "αποκάλυψη" κλπ. 

 

Μπορώ να μιλήσω θετικά και να υπογραμμίσω τη σημασία των αποτελεσματικών μέτρων 

πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών για το πλύσιμο χεριών. Για τους 

περισσότερους ανθρώπους αυτή είναι μια ασθένεια που μπορούν να ξεπεράσουν. 

Υπάρχουν απλά βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι για να διατηρήσουμε τους εαυτούς 

μας, τους αγαπημένους μας, και τους πιο ευάλωτους ασφαλείς.  

 

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση άρθρου της UNISEF 

How teachers can talk to children about coronavirus disease (COVID-19) 

 

https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-

know#avoiding-stigma-discrimination 

 

Μ. Γκούβερη,  Κοινωνική Λειτουργός –  

       2ο ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας 
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