
Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου εάν ανησυχεί κατά 
τη διάρκεια αυτού του κλειδώματος; 

Ένας απλός οδηγός για γονείς και φροντιστές 

  

Αυτή είναι μια τρομακτική στιγμή για όλους μας. Ως ενήλικες, θα αισθανθούμε άγχος 
όταν παρακολουθούμε τις ειδήσεις και θα δούμε πώς το Covid-19 προκαλεί 
βλάβη. Ως γονείς, ανησυχούμε για το πώς τα παιδιά μας θα αντιμετωπίσουν αυτά τα 
συναισθήματα.  

Οι νέοι δεν ξέρουν πάντα τι να κάνουν όταν νιώθουν ανήσυχοι, λυπημένοι ή 
φοβισμένοι. Δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτά τα συναισθήματα ή δεν γνωρίζουν τους 
καλύτερους τρόπους αντιμετώπισής τους. Θα θέλαμε να σας προσφέρουμε μερικές 
ιδέες για να σας βοηθήσουμε να υποστηρίξετε το παιδί σας: 

  

Πρέπει να σταματήσω το παιδί μου να κοιτάζει τα μέσα ενημέρωσης; 

Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους νέους να ακούσουν νέα για το Covid-19. Όσο 
θα θέλαμε να τους προστατεύσουμε από αυτό, η απενεργοποίηση της τηλεόρασης 
και των κοινωνικών μέσων μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. 

Ωστόσο, είναι καλή ιδέα να περιορίσετε το χρόνο που περνούν διαβάζοντας και 
ακούγοντας ειδήσεις σχετικά με αυτό. Εάν περιβάλλουμε κακές ειδήσεις - θα 
νιώθουμε άσχημα. Έτσι λειτουργεί το μυαλό μας.  

Ένας αξιόπιστος, φιλικός προς τα παιδιά πόρος που χρησιμοποιούμε συχνά στο 
σχολείο είναι: bbc.co.uk/ newsround . 

  

Τι πρέπει να πω στο παιδί μου; 

Το κλείδωμα μας δίνει την ευκαιρία να μιλάμε τα παιδιά μας τακτικά και χωρίς να 
χρειάζεται να βιαζόμαστε. Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε ρωτώντας για τις ανησυχίες 
τους. Να είσαι ειλικρινής! Πείτε τους ότι μοιράζεστε αυτούς τους φόβους και δώστε 
απλές απαντήσεις από πηγές που εμπιστεύεστε.  

Ίσως θα μπορούσατε να τους δείξετε πώς να βρείτε απαντήσεις σε ιστότοπους 
όπως https://www.gov.uk/coronavirus και https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/ .  Είναι καλό για τα παιδιά να βλέπουν πώς οι ενήλικες δεν έχουν όλες τις 
απαντήσεις. Δείξτε τους ότι είναι εντάξει να μπερδευτείς, αλλά υπάρχουν πολλά μέρη 
για να ζητήσεις βοήθεια. 

  

Τι μπορώ να κάνω για το παιδί μου; 

Ο κόσμος φαίνεται να έχει γυρίσει ανάποδα! Όταν τα πράγματα είναι αβέβαια, βοηθά 
πραγματικά τα παιδιά να κάνουν ρουτίνα. Παρόλο που οι μέρες μας φαίνονται πολύ 
διαφορετικές αυτή τη στιγμή, μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας κάποια 
σταθερότητα κάνοντας ένα χρονοδιάγραμμα μαζί τους. Δημιουργία χρόνου για 
σχολική εργασία αλλά και για διασκέδαση, παιχνίδι, γεύματα και επαφή με φίλους και 
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συγγενείς. Είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα μπαίνουμε σε νέες ρουτίνες - και το 
αίσθημα ασφάλειας που μας δίνουν! 

  

Το πιο σημαντικό: 

Βεβαιωθείτε ότι φροντίζετε τον εαυτό σας. Όταν τα παιδιά μας βλέπουν το άγχος 
μας, μπορεί να τους κάνει να νιώσουν αναστατωμένοι. Κάντε τα πράγματα που σας 
αρέσουν. Πηγαίνετε για μια βόλτα, διαβάστε ένα βιβλίο, απολαύστε το μπάνιο ή 
χτυπήστε τον κήπο.  

  

Όλοι πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα από τα άσχημα νέα που φαίνεται να μας 
περιβάλλουν τώρα. Είναι εύκολο να αισθάνεστε συγκλονισμένοι και ανίκανοι να το 
αντιμετωπίσετε.  

Εάν συμβαίνει αυτό, για εσάς ή το παιδί σας, υπάρχουν άνθρωποι στο σχολείο κάθε 
μέρα, που είναι εδώ για εσάς.  

Καλέστε μας: 0161 882 1150 

Ή μπορείτε να μας στείλετε email: admin@chorltonhigh.manchester.sch.uk 

Θα μπορέσουμε να σας κατευθύνουμε στη σωστή υπηρεσία. 

  

Μην ξεχνάτε ποτέ, είμαστε όλοι μαζί μαζί. Εσείς και το παιδί σας δεν είστε 
μόνοι. 
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