
  

Δηδαζθαιία κε κάζθα. πκβνπιέο γηα εθπαηδεπηηθνύο 

 

 
Καζώο ε ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή ρξνληά ζηελ COVID-19 επνρή μεθηλάεη, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνθηά 

ηδηαηηεξόηεηεο θαη δπζθνιίεο. Εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο θαινύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ρξήζε κάζθαο θαη ζε 

απνζηάζεηο, ζε αίζνπζεο κε αλνηθηά παξάζπξα (πνπ ζεκαίλεη πεξηζζόηεξν ζόξπβν ζε ρώξνπο κε αλεπαξθή ήδε 

ερνξξύζκηζε). 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο επαγγεικαηίεο θσλήο απνηειεί κεγαιύηεξε πξόθιεζε ε απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία θαζώο 

-αλεζπρνύλ πσο ζα αθνύλ θαη ζα αθνύγνληαη 

-πώο δε ζα θνπξάδνληαη 

-πσο ζα πξνζηαηεπηνύλ από ηξαπκαηηζκνύο θαη δε ζα «βιάςνπλ ηε θσλή ηνπο» 

-πσο ζα κεηαηξέςνπλ ην κάζεκα ζε κηα δπλαηόλ επράξηζηε θαη κε ζηξεζνγόλν δηαδηθαζία 

 

Αθνινπζνύλ κεξηθέο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο 

Άξζξσζε – ξπζκόο ιόγνπ - αλαπλνή  

H ρξήζε κάζθαο κπνξεί λα κεηώζεη ηελ έληαζε ηεο θσλήο. Η ιύζε δελ είλαη πάληα λα κηιήζεηε πην δπλαηά 

(εηδηθά λα θσλάδεηε) 

Πξνζπαζήζεηε λα κηιάηε πην αξγά. Κάληε πην ζπρλέο παύζεηο θαη δηαρσξίζηε όζνλ ην δπλαηόλ ηελ ύιε ζε 

κηθξόηεξεο ελόηεηεο 

Πξνζπαζήζηε λα αξζξώλεηε θάζε ιέμε (απηό από κόλν ηνπ ζα νδεγήζεη ζε πην αξγό ξπζκό νκηιίαο) 

oΚάληε εληνλόηεξεο θηλήζεηο ησλ ρεηιέσλ-γιώζζαο-θάησ γλάζνπ 

-Αλνίγεηε πεξηζζόηεξν ην ζηόκα 

Αλαπλέεηε ζπρλά πξηλ από θάζε κεγάιε θξάζε, θάλεηε ρξήζε ηεο «δηαθξαγκαηηθήο ζηήξημεο» θαηά ηε 

θώλεζε 

ηάζε ζώκαηνο – κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

Καηεπζύλεηε ηε θσλή ζαο πξνο ην θέληξν θαη ην ηέινο ηεο αίζνπζαο-θξαηήζηε ην ζαγόλη κε ειαθξηά θιήζε 

πξνο ηα πάλσ 

Απνθεύγεηε λα κηιάηε όηαλ βξίζθεζηε κε ηελ πιάηε ζηνπο καζεηέο (γξάθεηε ζηνλ πίλαθα)  

Εληζρύζεηε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία  

- Υξεζηκνπνηείζηε ην ζώκα θαη ηα ρέξηα ζαο 

- Τπεξβάιιεηε ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ (πρ «γειάζηε κε ηα κάηηα») 

ε κηθξόηεξεο ειηθίεο ρξεζηκνπνηείζηε άιια κέζα γηα λα θεξδίζεηε ηελ πξνζνρή (πρ ρξεζηκνπνηείζηε έλα 

θνπδνύλη, ρηππήζηε ηα ρέξηα ζαο) 

Πξνζηαζία θσλήο – ζπκπιεξσκαηηθά κέζα 

Κάληε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ  

Ελαιιάζζεηε ηελ παξάδνζε ζε κε ιεθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Εθόζνλ είλαη δηαζέζηκν, εηδηθά εθπαηδεπηηθνί κε θάπνηα πάζεζε θσλήο, ρξεζηκνπνηείζηε αθνπζηηθή 

ελίζρπζε (κηθξόθσλν)  

Ελζαξξύλεηε κηθξά δηαιείκκαηα γηα λα ελπδαηώλεζηε εζείο θαη νη καζεηέο 

Κάληε ηα παηδηά ζπκκάρνπο ζαο 

Θέζεηε από ηελ αξρή ηνπο λένπο θαλόλεο, δίλνληαο έκθαζε όηη θαηαλνείηε πιήξσο ηηο λέεο ζπλζήθεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. Εμάιινπ ζπκπάζρεηε θαη κνηξάδεζηε ηελ ίδηα εκπεηξία. Επηβεβαηώζηε ηνπο όηη 

πξνζπαζείηε γηα ην θαιύηεξν 

Δείμηε θαη ζηα παηδηά ηνπο ηξόπνπο γηα λα επηθνηλσλνύλ θαιύηεξα ζηελ ηάμε κε ηελ κάζθα!  

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα αθνινπζνύκε ηνπο γεληθνύο θαλόλεο θσλεηηθήο πγεητλήο 

Γηα ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν 

http://www.dkiagiadaki.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF.../ 

*είλαη πνιύ ζεκαληηθό ηδηαίηεξα ζηα κηθξόηεξα παηδηά λα γίλεηαη έιεγρνο αθνήο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο πεξηόδνπ θαζώο αθόκα θ κηα ήπηα έθπησζε, αθόκα θ παξνδηθή κπνξεί λα δπζρεξάλεη πεξηζζόηεξν ηελ 

θαηαλόεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο  **νη εθπαηδεπηηθνί κε βαξεθνΐα πνπ είλαη ρξήζηεο ε όρη αθνπζηηθώλ 

βνεζεκάησλ ζπζηήλεηαη λα ζπκβνπιεύνληαη ην γηαηξό ηνπο 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dkiagiadaki.gr%2F%25CE%25BF%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2582-%25CF%2585%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25BD%25CE%25AE%25CF%2582%2F%3Ffbclid%3DIwAR3gqHsI-jv-1Nbtm2y81GQvDtgllo0IoP7Kbxb8K5JLg6F5Mis5Wf3RYu8&h=AT2Fo8l4W_oq_APrdjAJ2_z3iNOBkmrD4esJZbTZPaHbEzWhatqC3FVFWvVXFrpoF6AaOxsi5OPLhMuBpdJm3roe469H3k0yDjV1CehRdRdnZiYevvh5BC6lXn_fUDvsT3AP4Iuvu9gImREPK9yH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Rv__onbNXH5Wiz2L-z7_ZslGpRABm0JrwUTzJBElm1QLDPFlDHMm0OVrUSbzvEJDTtpUUhV1iCp29_9avbgShlDww_4vejveNDXhcICg2FvnHolbWLlQZvfkey_zF_T95NT--JJDLwAl3uSiFm5ha3Xt-fb0Q_6e2QvxzcECt8oUT9gFdeRMxwsHQIS5N79ouqqr7WAWxO_L-


 

Η ΦΩΝΗ ΜΑ… 

…..απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο ζαπκαζηήο θαη πνιπζύλζεηεο ιεηηνπξγίαο «γέλλεζεο» ηνπ ήρνπ, κε ηε 

ζπκκεηνρή 3 νκάδσλ νξγάλσλ, ηνπ ελεξγνπνηεηή (πλεύκνλεο – ηξαρεία), ηνπ παξαγσγνύ (ιάξπγγαο θαη 

θσλεηηθέο ρνξδέο) θαη ησλ αληερείσλ (ππεξγισηηηδηθέο δνκέο, θάξπγγαο, ζηνκαηηθή, ξηληθή θνηιόηεηα, 

παξαξξίληνη θόιπνη). 

Επηπιένλ, ην θσλεηηθό καο ζύζηεκα θαη ηδηαίηεξα ν ιάξπγγάο επεξεάδεηαη από παξάγνληεο ελδνγελείο 

(ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο θαη δηαηαξαρέο) θαη εμσγελείο (πεξηβάιινλ, αηκόζθαηξα), από ησλ ςπρηζκό καο 

(ζηξεο), θαζώο θαη από ηηο δηαηξνθηθέο καο ζπλήζεηεο. 

Οη επαγγεικαηίεο θσλήο ηδηαίηεξα, ιόγσ θαηάρξεζεο θαη παξαηεηακέλεο ρξήζεο θσλήο είλαη νη πεξηζζόηεξν 

επηξξεπείο ζε ηξαπκαηηζκνύο πνπ δπλεηηθά νδεγνύλ ζε πξνβιήκαηα παξνδηθά ή κόληκα. 

Μπνξνύκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηε θσλή καο από πηζαλά ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο θαη εζθαικέλεο ζπλήζεηεο; 

πκβνπιεπηηθά πξνηείλνπκε ηα εμήο: 

 

ΑΠΟΦΤΓΗ ΕΡΕΘΙΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 

Έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο είλαη ν θαπλόο ηνπ ηζηγάξνπ. Σν θάπληζκα (ελεξγεηηθό θαη παζεηηθό) πξνθαιεί κε 

ηελ εηζπλνή ηνπ θαπλνύ, ηνπηθά αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, μεξόηεηα, θιεγκνλή (νίδεκα) πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ρξόληεο κεηαβνιέο ζηελ πνηόηεηα ηεο θσλήο, κε ηελ εκθάληζε θαινεζώλ παζήζεσλ (ρξόληα 

ιαξπγγίηηδα, πνιππνεηδήο εθθύιηζε, νίδεκα Reinke). 

Οθείινπκε βέβαηα λα γλσξίδνπκε πσο ην θάπληζκα, κεηαμύ ησλ άιισλ, απνηειεί πξνδηαζεζηθό παξάγνληα γηα 

ηνλ θαξθίλν ηνπ ιάξπγγα, ηδηαίηεξα, ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο εξεζηζηηθνύο παξάγνληεο, όπσο ην αιθνόι 

ΕΠΑΡΚΗ ΕΝΤΔΑΣΩΗ 

o Kαηαλαιώλεηε 8-10 πνηήξηα λεξνύ ηελ εκέξα (ηδηαίηεξα ζε μεξό πεξηβάιινλ π.ρ ζε αεξνπιάλν ή όηαλ 

αζθείζηε, 1 πνηήξη θάζε 40 ιεπηά). 

o Πεξηνξηζκόο παξαγόλησλ πνπ πξνθαινύλ αθπδάησζε (θαθεΐλε, αιθνόι, ζαθραξνύρα ξνθήκαηα) θαζώο θαη 

γαιαθηνθνκηθά/ ζαθραξώδε πξντόληα/ αικπξέο ηξνθέο (εηδηθά κεξηθέο ώξεο πξηλ ηελ παξάζηαζε). 

o Φξνληίζηε ηνλ επαξθή θαη ζπρλό αεξηζκό ηνπ ζπηηηνύ ή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ζαο 

ΑΠΟΦΤΓΗ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΩΝ 

θαη εηδηθά πξαθηηθώλ όπσο, 

o ε βίαηε αύμεζε ζηελ έληαζε ηεο θσλήο καο (νπξιηαρηό) 

o νκηιία ζε πςειά επίπεδα έληαζεο γηα πνιιέο ώξεο θαζεκεξηλά (π.ρ. νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζνξπβώδεο εξγαζηαθό πεξηβάιινλ), 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ηξαπκαηηθέο βιάβεο νμείεο (π.ρ. αηκνξξαγία, αηκνξξαγηθόο 

πνιύπνδαο) ή ρξόληεο (νδίδηα). Όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ, 

o ρξεζηκνπνηείζηε άιιεο κεζόδνπο (νπηηθέο, κε ρεηξνλνκίεο), γηα λα απνζπάζνπκε ηελ πξνζνρή γηα παξάδεηγκα 

ζε κηθξά παηδηά ή ζε ρώξνπο κε πνιύ ζόξπβν 

o ρξεζηκνπνηείζηε κηθξόθσλν όπνπ είλαη δπλαηό 

o ην ζπρλό θαζάξηζκα ηνπ ιαηκνύ κπνξεί λα είλαη επίζεο επηβιαβέο. Αληί απηνύ πξνζπαζείζηε λα θαηαπίλεηε κε 

ή ρσξίο κηθξέο γνπιηέο λεξνύ 

o απνθεύγεηε ηελ έληνλε θσλεηηθή θόπσζε εηδηθά πξηλ ηελ έκκελν ξύζε 

 

 

 



 

ΈΛΕΓΥΟ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΩΝ ΤΝΗΘΕΙΩΝ 

Η ιαξπγγνθαξπγγηθή παιηλδξόκεζε (παιηλδξόκεζε γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ έσο ην θάξπγγα ή ηελ νπίζζηα 

ιαξπγγηθή πεξηνρή) όηαλ δελ ειέγρεηαη, κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζηηθνύ ηύπνπ βιάβεο ζηηο δνκέο ηνπ 

ιάξπγγα θαη εκθαλίδεηαη ζπρλά κε βξάγρνο θσλήο ή «αίζζεκα θόκβνπ» ζην ιαηκό. 

Γηα ηνλ έιεγρό ηεο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ησλ δηαηηεηηθώλ ζπλεζεηώλ κε: 

o πνιιά θαη κηθξά γεύκαηα ηελ εκέξα 

o απνθπγή ιηπαξώλ θαη όμηλσλ ηξνθώλ, αεξηνύρσλ πνηώλ θαη θαθείλεο 

o θαηάθιηζε ηνπιάρηζηνλ 3 ώξεο κεηά ηα γεύκαηα 

o ε απώιεηα βάξνπο ζπρλά σθειεί ελώ 

o όηαλ ηα παξαπάλσ κέηξα είλαη αλεπαξθή ζπληζηάηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή 

https://www.facebook.com/1611250562467237/videos/1670207049904921/ 

Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΚΡΤΟΛΟΓΗΜΑΣΟ 

o Αλαπαύεζηε επαξθώο 

o Απνθεύγεηε ηελ ππεξβνιηθή νκηιία θαη ην ηξαγνύδη (πάληα θαιό δέζηακα θαη όρη θαηαπόλεζε) 

o Λακβάλεηε πνιιά πγξά 

o Δηαηεξείζηε ηελ ηνπηθή ελπδάησζε (εηζπλνή πδξαηκώλ) 

o Υξεζηκνπνηείηε ξηληθά ζπξέη πνπ δελ αθπδαηώλνπλ 

o Απνθεύγεηε ηνλ βήρα / ζπρλό θαζάξηζκα ηνπ ιαηκνύ 

o Απνθεύγεηε ην ςηζύξηζκα κε έληαζε 

o Πξηλ θαη κεηά ηελ έκκελν ξύζε πξνζνρή ζηε ιήςε αζπηξίλεο ή κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ. 

o Απνθεύγεηε αλαηζζεηηθά ζπξέη ή δηζθία 

ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΦΩΝΗ… 

…ζπληζηάηαη ε νηθνλνκία θσλήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ζε ηαθηά δηαζηήκαηα (γηα παξάδεηγκα 

θσλεηηθή μεθνύξαζε γηα 5 ιεπηά αλά κηα ώξα) ζε ζπλδπαζκό πάληα κε επαξθή ελπδάησζε. 

o Είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε νκηιία θαη ε εθθνξά ηνπ ιόγνπ λα ζπλνδεύεηαη από ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ αλαπλεόκελνπ αέξα, ν ιόγνο λα αξζξώλεηαη αξγά θαη θαηαλνεηά. 

o ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνύ, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο δηαθξαγκαηηθήο αλαπλνήο θαη 

ηερληθώλ νξζνθσλίαο είλαη ζεκαληηθή. 

 


