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      Τισ τελευταίεσ μζρεσ βιϊνουμε μια πρωτόγνωρθ ςυνκικθ που όλοι μασ εκπαιδευτικοί, 

ειδικοί ψυχικισ υγείασ και γονείσ καλοφμαςτε να διαχειριςτοφμε αποτελεςματικά. Ο φόβοσ 

και το άγχοσ είναι ςυναιςκιματα που φυςιολογικά κατακλφηουν όλουσ μασ κακϊσ 

αντιμετωπίηουμε μια κρίςθ για τθν οποία δεν είχαμε προετοιμαςτεί ι  καν  φανταςτεί.  

Για αρχι, ασ κρατιςουμε μόνο αυτό: Δεν πειράηει να φοβόμαςτε. Δεν πειράηει να 

αγχωνόμαςτε. Δε χρειάηεται να κάνουμε κάτι για να διώξουμε αυτά τα ςυναιςκιματα 

     Στισ περιπτϊςεισ γονζων που καλοφνται να διαμορφϊςουν μια νζα πραγματικότθτα 

εντόσ των ςπιτιϊν τουσ για ζνα παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ θ αγωνία είναι ακόμα εντονότερθ 

κακϊσ τα περιςςότερα παιδιά ζχουν μια ςυγκεκριμζνθ ρουτίνα και δυςκολεφονται και 

αυτά με τθν ςειρά τουσ να ςυμβαδίςουν με τον ςυνεχϊσ αυξανόμενο κατάλογο 

περιοριςμϊν και αλλαγϊν ςτθν κακθμερινότθτα τουσ. Η πραγματικότθτα τουσ αλλάηει και 

για πολλά από αυτά φαντάηει τρομακτικι 

     Ζνα είναι ςίγουρο ιρκε απρόβλεπτα ςτθν ηωι τουσ και χωρίσ να ζχουν προετοιμαςτεί 

κατάλλθλα. Για τα περιςςότερα παιδιά δεν είναι το γεγονόσ κακαυτό που φαντάηει 

τρομακτικό αλλά οι αλλαγζσ που βλζπουν ςτουσ γονείσ και ςτο πρόγραμμα τουσ κακϊσ δεν 

πθγαίνουν πλζον ςτο ςχολείο τουσ, δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτισ κεραπείεσ τουσ, δεν μποροφν 

να πάνε τθν κακιερωμζνθ βόλτα τουσ. Ειδικότερα τα παιδιά με Διαταραχι Αυτιςτικοφ 

Φάςματοσ κα χρειαςτοφν ιδιαίτερθ ςτιριξθ από τουσ οικείουσ τουσ προκειμζνου να 

επεξεργαςτοφν τα νζα δεδομζνα και να διαχειριςτοφν τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ που βιϊνουν.  

1. Μιλιςτε με τρόπο κατανοθτό ςτα παιδιά με ΔΑΦ ι νοθτικι υςτζρθςθ. Μπορεί να 

χρειαςτεί να επαναλθφκοφν πολλζσ φορζσ οι ίδιεσ πλθροφορίεσ διότι μπορεί να 

είναι δφςκολο να γίνουν αντιλθπτζσ ι αποδεκτζσ από τα παιδιά. Επιπλζον, αυτό 

μπορεί να αποτελεί ζναν τρόπο με τον οποίο ηθτοφν κακθςυχαςμό. Σε αυτό κα  

 



 
βοθκοφςε μια κοινωνικι ιςτορία όπωσ θ επιςυναπτόμενθ που δθμιουργικθκε από 

το ΙΕΠ για τα παιδιά ςτο φάςμα του αυτιςμοφ αλλά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και 

από παιδιά με άλλεσ αναπτυξιακζσ δυςκολίεσ. 

2. Είναι ςθμαντικό τα παιδιά να νιϊςουν ότι μποροφν να μιλιςουν και να εκφράςουν 

δυςάρεςτα ςυναιςκιματα (ανθςυχία, φόβο, κυμό, ενοχι). Εξθγοφμε ςτα παιδιά ότι 

ςτθν παροφςα κατάςταςθ δφςκολα ςυναιςκιματα (όπωσ κυμόσ, φόβοσ, κλίψθ) 

είναι αναμενόμενα και φυςιολογικά. 

 

3. Πολλά παιδιά μπορεί να ζχουν απορίεσ ι αυξθμζνο άγχοσ για κζματα υγείασ κακϊσ 

ακοφνε τουσ γονείσ τουσ να μιλάνε για αυτό. Είναι καλό να κακθςυχάςουμε τα 

παιδιά και να τα ενθμερϊςουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνκρωποι που βοθκοφν τουσ 

αςκενείσ που νοςοφν από κορωνοϊό. Όταν ςυμβαίνει κάτι κακό ι τρομακτικό 

υπάρχουν άνκρωποι που γνωρίηουν και μποροφν να βοθκιςουν. 

 

4. Μάκετε ςτα παιδιά ςασ δεξιότθτεσ κακθμερινισ διαβίωςθσ! Δεν υπάρχει καλφτερθ 

ευκαιρία από αυτιν για να εμπλζξετε τα παιδιά ςασ ςε κακθμερινά κακικοντα για 

τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςπιτιοφ πχ να βοθκιςουν με το πλφςιμο των πιάτων, 

να μαηζψουν τα ροφχα τουσ, να βάλουν τισ κάλτςεσ τουσ ςτο πλυντιριο κ.α. Μικρζσ 

και απλζσ αςχολίεσ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ κάκε παιδιοφ. 

 

5. Είναι πολφ ςθμαντικό να διατθρθκεί και υποςτθριχκεί θ ρουτίνα τθσ 

κακθμερινότθτασ τθσ οικογζνειασ όςο δφςκολο και αν αυτό φαντάηει. Κρατείςτε 

κατά το δυνατόν τουσ κανονικοφσ ρυκμοφσ ςτο ςπίτι ςασ και οργανϊςτε τον χρόνο 

τθσ οικογζνειασ και των παιδιϊν ςφμφωνα με τθν νζα ςυνκικθ. Η τιρθςθ 

προγράμματοσ διατροφισ, φπνου, και υγιεινισ είναι απαραίτθτθ. Η φπαρξθ 

κακθμερινοφ προγράμματοσ δθμιουργεί αίςκθμα αςφάλειασ ςτα παιδιά. 

Διαμορφϊςτε τθν κακθμερινι ρουτίνα με τα παιδιά ςασ με ζνα πρόγραμμα που 

μοιάηει όςο γίνεται με αυτό πριν τθν κρίςθ.  

 



 
6. Δθμιουργία νζων ρουτινϊν. Αφιερϊςτε χρόνο ςε παραγωγικζσ και δθμιουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ για εςάσ και τα παιδιά ςασ ςε κακθμερινι βάςθ (ανάγνωςθ 

βιβλίων, παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν βίντεο, επιτραπζηια παιχνία) που κα 

κάνετε ςυγκεκριμζνθ ϊρα και αν είναι δυνατό να υπάρχει οπτικοποιθμζνο 

θμερολογιακό πρόγραμμα. Τα ίδια τα παιδιά μποροφν να προτείνουν 

δραςτθριότθτεσ και να τισ εντάξετε μαηί ςτο πρόγραμμα τουσ, 

 

7. Διατθρείςτε τισ κοινωνικζσ τουσ επαφζσ ακόμα και από απόςταςθ. Μιλιςτε με τα 

αγαπθμζνα ςασ πρόςωπα μζςω βιντεοκλιςθσ! Επιδιϊξτε τθν διαδικτυακι, 

τθλεφωνικι επικοινωνία τουσ με τουσ γονείσ ςασ, τα αδζρφια, τουσ φίλουσ ςασ . 

 

 

8. Προςοχι ςτισ οκόνεσ! Ο χρόνοσ που το παιδί περνά μπροςτά ςε οποιουδιποτε 

τφπου οκόνθ οφείλει να είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ ανάλογα με τθν θλικία του. Η 

δραςτθριότθτα των παιδιϊν οφείλει να επιτθρείται. 

 

9. Στθν περίπτωςθ παιδιϊν που ζχουν χρόνια νοςιματα ςίγουρα  χρειάηονται 

επιπρόςκετα μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ. Κατανοιςτε τισ αντιδράςεισ τουσ, 

επαινζςτε τα για τθν ςυμμόρφωςθ και τθ ςυνεργαςία τουσ. 

 

10. Σε περίπτωςθ που τα παιδιά βρίςκονται ςε κεραπεία, λαμβάνουν φαρμακευτικι 

αγωγι με ψυχοτρόπα, κρατιςτε ςτακερι τθν επικοινωνία με τουσ κεράποντεσ 

ψυχιάτρουσ παιδιοφ και εφιβου και τουσ ειδικοφσ ψυχικισ υγείασ που τα 

παρακολουκοφν κακϊσ είναι ςθμαντικό να παρατθροφμε τισ αλλαγζσ ςτθν 

ςυμπεριφορά και διάκεςθ τουσ. 
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