
 

 Αγαπητοί μου μαθητές και μαθήτριες,  

 

Είναι γεγονός ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και αντιλαμβάνομαι τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζετε εσείς ειδικά, που έχετε ανάγκη να έχετε συστηματική 

επαφή με τους φίλους και τις φίλες σας. Ευτυχώς για εσάς η τεχνολογία σας 

παρέχει την ευκαιρία να επικοινωνείτε με ποικίλους τρόπους και έτσι μπορείτε να 

διατηρείτε και οπτική επαφή με τα φιλικά σας πρόσωπα. Είναι όμως σημαντικό 

να μείνουμε στο σπίτι για όσο καιρό χρειάζεται.  

Να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας και θα σας στηρίζουμε με οποίο τρόπο 

μπορούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να αγχώνεστε για 

την  τωρινή κατάσταση. Το άγχος δεν είναι κάλος συνοδοιπόρος. Είναι 

προτιμότερο να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να είμαστε αισιόδοξοι. Να 

θυμάστε ότι πάντα μετά από μια καταιγίδα βγαίνει ο ήλιος.  

Πως μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το άγχος; 

 Όταν νιώθετε άγχος είναι σημαντικό να εξωτερικεύετε αυτό που νιώθετε 

και να λέτε τι αισθάνεστε. Μοιραστείτε την ανησυχία σας με κάποιο 

κοντινό  σας άτομο που εμπιστεύεστε, τους γονείς σας  

για παράδειγμα. 

 

 Είναι σημαντικό να ασχοληθείτε με πράγματα που σας ενδιαφέρουν. 

Αφιερώστε χρόνο να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Κάντε διάφορες 

δραστηριότητες.  Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική, 

παρακολουθήστε μια αγαπημένη σας σειρά. 

 

 Αφιερώστε χρόνο  για μελέτη και επανάληψη. Οι ασκήσεις που σας 

ανατίθενται από τους καθηγητές και καθηγήτριες σας είναι ένας 

τρόπος να καλύψετε κάποια κενά που μπορεί να υπήρχαν. Τώρα 

λοιπόν είναι η ευκαιρία σας να γεφυρώσετε αυτά τα κενά και να τα 

καλύψετε επικοινωνώντας με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες  σας.  

 

Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι μια ακόμη 

διαφορετική εμπειρία. Από την μια μπορεί να υπάρξουν αρκετές δυσκολίες στην 

εφαρμογή και υλοποίηση του όλου αυτού εγχειρήματος,  αλλά από την άλλη θα 

έχετε την ευκαιρία  να συνυπάρξετε σαν τάξη με τους συμμαθητές/συμμαθήτριες 

σας  και τους καθηγητές ή τις καθηγήτριες  σας.  

 

 

 

 

 



Μαθητές  και Μαθήτριες της  Γ΄Τάξης 

 

Όσον aφορά τους μαθητές και μαθήτριες της  Γ΄Τάξης έχουμε ήδη αποστείλει τις 

δηλώσεις με τις επιλογές σας για το Λύκειο ή την Τεχνική Εκπαίδευση. Σε 

περίπτωση όμως που κάποιος επιθυμεί να αλλάξει την επιλογή του υπάρχει το 

έντυπο για Αλλαγή Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού  και αυτό το έντυπο 

βρίσκεται στην εξής ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy/ysea/entypa.html 

Θα  συμπληρώσετε το έντυπο, θα με ενημερώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

barbachris@te.schools.ac.cy για να μπορέσουμε να κάνουμε τα σωστά 

διαβήματα και να υλοποιηθεί η αλλαγή.  

 

Σαν Καθηγήτρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Γυμνασίου 

Κωνσταντινουπόλεως,  θα ήθελα να σας επισημάνω ότι σε περίπτωση που σας 

απασχολεί κάτι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

barbachris@te.schools.ac.cy Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και να θυμαστε ότι 

μετά από μια μεγάλη φουρτούνα η θάλασσα παντα γαληνεύει.  

 

 

Επιμέλεια: Χριστιάνα Πάρπα 

 

Πηγές:https://www.psychologytoday.com 

 https://www.unicef.org 
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