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Επαναπροσαρμογή των Μαθητών-τριών  

στο Σχολικό Πλαίσιο 

 

Ψυχολογικές Επιπτώσεις της Πανδημίας και του Εγκλεισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για τα παιδιά με προϋπάρχουσες δυσκολίες, φαίνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί σε 

αρκετές περιπτώσεις επιδείνωση των συμπτωμάτων. 

 

 

 

 

 

 

Ο Ρόλος του Σχολείου/Εκπαιδευτικών 

 

 πανδημία- έκθεση σε 

δυσάρεστες ειδήσεις  και 

εμπειρίες 

 πολύμηνη παρουσία των 

παιδιών στο σπίτι με τους γονείς 

 απουσία καθημερινής ρουτίνας 

σχολείου 

 στέρηση ευχάριστων 

δραστηριοτήτων και 

κοινωνικών επαφών 

 μείωση φυσικής 

δραστηριότητας 

 πολύωρη ενασχόληση με 

υπολογιστή, κινητό, 

ηλεκτρονικά παιχνίδια 

 

 Ανησυχία, Φόβος 

 Ευερεθιστότητα, Θυμός 

 Αβεβαιότητα, Ανασφάλεια, Άγχος 

 Ανία, Μονοτονία 

 Μειωμένο Ενδιαφέρον (για 

συνήθεις δραστηριότητες) 

 Μελαγχολία, Απαισιοδοξία, 

Κατάθλιψη 

 Δυσκολίες Συγκέντρωσης, 

Ύπνου, Διατροφής 

 Δυσκολία στις Διαπροσωπικές 

Σχέσεις, Απομόνωση 

 Εθισμός στο Διαδίκτυο 

 Προβλήματα Συμπεριφοράς 

 Παλινδρόμηση (σε προηγούμενα 

αναπτυξιακά στάδια) 

Τα παιδιά με Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα στερήθηκαν την αναγκαία δομή 

και οργάνωση που παρέχει το σχολείο και οι οργανωμένες δραστηριότητες, την 

σωματική δραστηριότητα-εκτόνωση, καθώς και τις κοινωνικές συναναστροφές που 

ενισχύουν την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  

Ενδεχομένως να παρατηρηθούν λοιπόν αυξημένα επίπεδα ενέργειας, διασπαστική 

συμπεριφορά, δυσκολία αυτορρύθμισης, συγκέντρωσης και οργάνωσης αλλά και 

δυσκολία στην τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης.  



2 
 

Ο Ρόλος του Σχολείου 

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμο οι πρώτες ώρες των δια ζώσης μαθημάτων να 

αφιερωθούν σε συζήτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες με 

αντικείμενο το μοίρασμα σκέψεων, συναισθημάτων και εμπειριών. 

(ενδεικτικές ερωτήσεις: Πώς περάσατε αυτό το διάστημα; Πώς αισθανθήκατε; Τι σας 

δυσκόλεψε, Τι σας άρεσε; Τι σας έλλειψε;) 

 

 

 

Είναι σημαντικό οι μαθητές/τριες και οι γονείς τους να ενημερωθούν εκ νέου για τις όποιες 

αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς και για τους κανόνες προστασίας 

Το πρόγραμμα και οι κανόνες είναι βοηθητικό να οπτικοποιηθούν και να αναρτηθούν σε 

εμφανή σημεία του σχολικού πλαισίου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανόνες προστασίας καλό θα ήταν να συζητηθούν με τους 

μαθητές/τριες με σκοπό να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητά τους.  

Φαίνεται άλλωστε ότι η ενθάρρυνση για θετική, υπεύθυνη, αλτροιυιστική συμπεριφορά 

με γνώμονα την ενσυναίσθηση και την προστασία του εαυτού και των άλλων, 

κινητοποιεί περισσότερο τους νέους από ότι η επιβολή και η τιμωρητική στάση.  

 

 

 

 Περισσότερες ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα-εκτόνωση (με οργανωμένο και 

ασφαλή τρόπο). 

 

 Αξιοποίηση εξωτερικών χώρων και αθλητικού εξοπλισμού. 

 

 Εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης και αξιοποίησης ποικίλων μέσων για αποφόρτιση 

(ζωγραφική, μουσική, συζήτηση). 

 

 Στη Σχολική Τάξη και στο Μάθημα: ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή, μικρά 

διαλείμματα, τροποποίηση της θέσης μερικών μαθητών/τριών που δυσκολεύονται 

σημαντικά να συγκεντρωθούν, λιγότεροι περισπασμοί-ερεθίσματα. 

 

1. Κατανόηση- Αποδοχή Δυσκολιών// Χρόνος για Προσαρμογή 

 

2. Οργάνωση- Οπτικοποίηση// Ενημέρωση- Επεξήγηση 

 

3. Προσαρμογές στο Σχολικό Πλαίσιο 
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Εκ μέρους του σχολείου: είναι σημαντικό να παρέχεται τακτική ενημέρωση των γονέων για 

θέματα που αφορούν τη σχολική διαδικασία και προγραμματισμό καθώς και για τους 

κανόνες και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί. 

Εκ μέρους των γονέων: είναι σημαντικό να ενημερώνουν το σχολείο για την πιθανή 

εμφάνιση ή/και επιδείνωση συγκεκριμένων δυσκολιών του παιδιού τους. 

Ειδική μέριμνα για τους γονείς της Α’ Τάξης: ανάγκη γνωριμίας με τους εκπαιδευτικούς, 

συχνότερης επικοινωνίας με το σχολείο και εξοικείωσης με το πλαίσιο λειτουργίας του. 

 

 

 

Σημαντική είναι και η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγνώριση 

συμπτωμάτων συγκεκριμένων δυσκολιών (π.χ. ΔΕΠ-Υ, εκδηλώσεις άγχους) καθώς και η 

εκπαίδευσή τους σε τεχνικές διαχείρισης.  

Ο ρόλος τους είναι σημαντικός και ως πρότυπα θετικής συμπεριφοράς. 

Αναγκαία και η δική τους στήριξη.  

 

 

 

 

Για παιδιά με συγκεκριμένες δυσκολίες και ανάγκες, συνίσταται η διαμόρφωση 

συγκεκριμένων εξατομικευμένων προγραμμάτων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο του 

σχολείου, με τη συναίνεση των γονέων και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με την 

αρμόδια ΕΔΕΑΥ ή ΚΕΣΥ του κάθε σχολείου.   

 

 

Η ψυχολόγος ΕΔΕΑΥ 

Ελένη Θεοδωροπούλου 

 

 

 

 

 

4. Τακτική Επικοινωνία και Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας  

 

 

5. Ευαισθητοποίηση, Συνεργασία και των Εκπαιδευτικών 

 

 

6. Διαμόρφωση Εξατομικευμένων Προγραμμάτων και 

Παρεμβάσεων για Παιδιά με Σημαντικές Δυσκολίες  
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