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σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης
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Χαιρετισμός Διευθυντή Δημοτικής 
Εκαίδευσης
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έκδοση του ενημερωτικού 
περιοδικού «Πρώτο Θρανίο» της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας 
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, το οποίο 
απευθύνεται στους γονείς της Α’τάξης του δημοτικού σχολείου. 
Οι γονείς, ως φυσικοί παιδαγωγοί των παιδιών και ως πρότυπα, 
λειτουργούν υποστηρικτικά, ενισχυτικά και παραδειγματικά στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. Στο νέο ξεκίνημα των 
παιδιών στο δημοτικό σχολείο, ο ρόλος των γονέων εξακολου-
θεί να είναι ιδιαίτερα καθοριστικός. Οι γονείς είναι αυτοί που 
πρώτιστα θα σταθούν δίπλα στα παιδιά με τη σταδιακή προε-
τοιμασία τους για διαμόρφωση θετικής αντίληψης και στάσης 
για τη φοίτηση τους στο σχολείο και την παροχή κάθε δυνατής 
στήριξης στα πρώτα τους σχολικά βήματα.

Η παρούσα έκδοση εμπλουτίζει και ενισχύει την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισμού για ομαλή μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, η 
οποία θεωρείται ως μία από τις κυριότερες φάσεις της παιδικής ηλικίας και είναι καθοριστική για 
την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, την κοινωνικοποίηση και τη μετέπειτα ακαδημαϊ-
κή τους εξέλιξη.

Εκφράζω την ευαρέσκειά  μου προς την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γο-
νέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την πρωτοβουλία της να απευθυνθεί προς τους γονείς 
των παιδιών της Α’ τάξης μέσω του ενημερωτικού περιοδικού. Η καινορομία αυτή, είμαι βέβαιος 
ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα επικοινωνίας των οργανωμένων γονέων με τα μέλη τους 
και ότι, παράλληλα, θα συμβάλει θετικά και στις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της σχέσης 
σχολείου και οικογένειας.

Η έκδοση καταδεικνύει την ουσιαστική προσπάθεια και το πολυσχιδές έργο της Παγκύπριας Συ-
νομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και την κοινή 
προσπάθεια με το Υπουτγείο Παιδείας και Πολιτισμού για ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε θέματα αγωγής, παιδείας και εκπαίδευσης. Με την ευκαιρία 
που μου δίνεται μέσα από αυτόν τον σύντομο χαιρετιμσό, συγχαίρω όλα τα μέλη των οργανωμέ-
νων γονέων για την εθελοντική συνεισφορά τους και επισημαίνω τη σημαντικότητα ανάπτυξης 
κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σχολείο, με γνώμονα 
πάντοτε την παροχή πολύτιμων εφοδίων για την ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού, σύμφωνα με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του.

Σο πλαίσιο της μόνιμα επιδιωκόμενης στενής συνεργασίας ανάμεσα στη Διεύθυνση Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας ώστε να συμβάλλουμε, όσο πιο 
αποτελεσματικά γίνεται, στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. 

Στηρίζοντας ένθερμα τέτοιου είδους εκδόσεις, σας συγχαίρς και πάλι για το σημαντικό έργο το 
οποίο επιτελείτε και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

(Χρίστος Χατζηαθανασίου)
Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού Δρ. Κώστα Καδή
Με ξεχωριστή ικανοποίηση χαιρετίζω την πρώτη ετήσια έκδοση 
του περιοδικού της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τίτλο «Πρώτο 
Θρανίο». Πρόκειται για ένα αξιόλογο εγχείρημα των οργανωμέ-
νων γονέων, που σκοπό έχει να ενημερώσει, να κατατοπίσει και 
να διαφωτίσει όλους τους γονείς και ιδιαιτέρως εκείνους των 
οποίων τα παιδιά θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι γονείς θα έχουν 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν την πορεία και τη δράση της Πα-
γκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης αλλά και να μελετήσουν έγκυρες και 
τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις για θέματα που σχετί-
ζονται με την προσαρμογή των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο, την υγιεινή, τη φροντίδα και την 
ορθή διαπαιδαγώγησή τους.  

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη ένδειξη του γνήσιου ενδιαφέροντος των οργα-
νωμένων γονιών για την παιδεία και την εκπαίδευση του τόπου μας. Αποδεικνύει, επίσης, την 
πολυετή εθελοντική και κοινωνική τους δράση, την οποία υποστηρίζουν σταθερά, με συνέπεια και 
ανιδιοτέλεια μέσα από συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαχρονικά αναπτύσσει μια ουσιαστική συνεργασία με 
τους οργανωμένους γονείς, γιατί αναγνωρίζει τη συμβολή και την προσφορά τους στην εύρυθμη 
και ομαλή λειτουργία των σχολικών μας μονάδων. Η συνδρομή τους θεωρείται αναγκαία και πο-
λύτιμη, αφού ενισχύει ποικιλότροπα το έργο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν από κοινού 
εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η στήριξη των οργανωμένων γονέων ενδυναμώνει επίσης με τρόπο 
ουσιαστικό τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατ’επέκταση βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον εποικοδομητικό διάλογο και 
τις εμπεριστατωμένες απόψεις που καταθέτουν στο τραπέζι των συζητήσεων, στοιχεία τα οποία 
συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχημένη υλοποίηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που 
εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια. Με την εμπλοκή και τη 
συνεισφορά των οργανωμένων γονέων, μία σειρά από καίρια εκπαιδευτικά ζητήματα, που κατά 
γενική ομολογία λειτουργούσαν αναχρονιστικά, διαμορφώθηκαν προκειμένου να χειριστούμε 
αποφασιστικά και αποτελεσματικά τις προκλήσεις, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που καλείται 
να αντιμετωπίσει το Δημόσιο Σχολείο ως αναπόσπαστο κομμάτι μιας σύγχρονης κοινωνίας με 
αυξημένες απαιτήσεις. 

Η συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στους οργανωμένους γονείς 
είναι πάντα θεμιτή και άρρηκτα δεμένη με το καλώς νοούμενο συμφέρον του κάθε παιδιού ξεχωρι-
στά.  Μέσα σε ένα πλαίσιο κοινών στόχων και επιδιώξεων, θα συνεχίσουμε με αισιοδοξία, συναί-
νεση και αφοσίωση να εργαζόμαστε για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, την πρόοδο και την προκοπή των μαθητών μας.

Εύχομαι καλή συνέχεια, κάθε επιτυχία στην παρούσα έκδοση και σε παρόμοιες ή άλλες μελλοντι-
κές δράσεις.

Δρ. Κώστας Καδής
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
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Editorial

Ακόμα θυμάστε σαν χθες τη στιγμή που το πρωτοκρατήσατε στα χέρια σας. Τις πρώτες λεξού-
λες, τα πρώτα του βήματα, τις πρώτες ζαβολιές αλλά και τις πρώτες επιτυχίες του. Το κοιτάτε 
κι αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγαλώσει. Για σας όμως, θα είναι πάντα το μωρό σας. Θέλετε να 
είστε πάντα δίπλα του, δίνοντας το παράδειγμα, συμβουλεύοντας, ακούγοντας, βοηθώντας, 
παροτρύνοντας και κυρίως συμμετέχοντας στη ζωή του κι αγαπώντας το, κάθε στιγμή περισσό-
τερο!

Το κουδούνι κτύπησε, μπήκε στην τάξη και κάθισε στο πρώτο του θρανίο. Ξεκίνησε ήδη να 
φοιτά στην Α’ Δημοτικού κι αυτό είναι ορόσημο στη ζωή του, αλλά και στη δική σας. Αυτός 
ακριβώς είναι ο λόγος που με τιμή αποδεχθήκαμε να εκδώσουμε το περιοδικό της Παγκύπριας 
Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, «Πρώτο 
Θρανίο». Η Family Plan, έχοντας ως κύριο στόχο την ενίσχυση του έργου των γονέων, για την 
ευημερία τόσο των παιδιών, όσο και ολόκληρης της οικογένειας, τάχθηκε με χαρά στο πλευρό 
της Συνομοσπονδίας. 

Το «Πρώτο Θρανίο», στοχεύει να ενημερώσει τους γονείς για θέματα που ενδεχομένως να 
αντιμετωπίσουν κατά την πρώτη σχολική χρονιά του παιδιού τους. Να τους ενθαρρύνει να 
εμπλακούν ενεργά στα κοινά του σχολείου και στις δράσεις των συνδέσμων. Η εθελοντική 
δράση των οργανωμένων γονέων, συμβάλλει ως καταλύτης στην ενίσχυση της καλής σχολικής 
ζωής κάθε παιδιού, προάγοντας μεταξύ άλλων, τις ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις. Η εμπλοκή 
κάθε γονέα στη ζωή του παιδιού του σήμερα, διασφαλίζει την επιτυχή δημιουργία ενός καλύτε-
ρου αύριο! 

Το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς όμως υπό 
άριστη καθοδήγηση. Για αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Παγκύπριας 
Συνομοσπονδίας κ. Μορφάκη Σολομωνίδη ο οποίος ήταν δίπλα μας σε όλα τα βήματα από την 
πρώτη μέρα. Αφιέρωσε αμέτρητες ώρες δουλειάς, σε συναντήσεις και πολύωρα τηλεφωνήμα-
τα, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα του περιεχομένου με κάθε δυνατό τρόπο.

Αξίζει να ευχαριστήσουμε θερμά και τον συνεργάτη μας κ. Ρένο Ασικίδη από την Chillie Ideas 
που συμμετέχει στην έκδοση του περιοδικού και που με ζήλο και αφοσίωση σε αυτή την πρωτο-
βουλία της Συνομοσπονδίας, εξασφάλισε δωρο-εκπτώσεις για τους αναγνώστες αλλά και τις 
απαιτούμενες διαφημίσεις για να καταστεί εφικτή η δωρεάν διανομή του περιοδικού. 

Εύχομαι ολόψυχα λοιπόν καλή αρχή στο πρώτο του θρανίο. Να αποκτήσει γνώσεις και δεξιό-
τητες που θα αποτελέσουν τις βάσεις για την προσωπική αλλά και επαγγελματική του σταδιο-
δρομία και ευτυχία. Να έχει μια χρονιά γεμάτη θετικές σχολικές εμπειρίες και στιγμές που θα 
αναπολεί για πάντα με χαρά και νοσταλγία και για τις οποίες κι εσείς θα έχετε βάλει ενεργά το 
λιθαράκι σας!!!

Νίκη Τσολιά
Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Family Plan LTD

Δώρο - εκπτώσεις - Όροι και προϋποθέσεις για εξαργύρωση των κουπονιών
Οι εκπτώσεις έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Για να χρησιμοποιηθεί η έκπτωση, πρέπει να παρου-
σιάσετε το απόκομμα σας στον πωλητή, πριν προχωρήσετε σε αγορές και ρωτήστε για τυχόν επιπλέον 
όρους για χρήση της έκπτωσης.
Οι εκπτώσεις δε μπορούν να συνδυαστούν με άλλες εκπτώσεις ή και προσφορές ή και ειδικές τιμές. 
Από τις εκπτώσεις ενδεχομένως να εξαιρούνται συγκεκριμένα προϊόντα ή άλλες προσφορές του εκά-
στοτε καταστήματος. Συμβουλευτείτε τον πωλητή πριν προχωρήσετε σε αγορές. Η κάθε διαφημιζόμενη 
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει τις προσφορές της.
Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η 
Family Plan LTD και η Chillie Ideas LTD, δε φέρουν καμία ευθύνη για πιθανή απόσυρση έκπτωσης ή 
προσφοράς, ούτε για την ποιότητα των προϊόντων που ενδεχομένως να αγοράσετε.

Χαιρετισμός Προέδρου Παγκύπριας 
Συνομοσπονδίας Ομοσποσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω την πρώτη έκδοση 
του περιοδικού των Οργανωμένων Γονιών της χώρας μας, της 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Πρώτο Θρανίο». Η 
έκδοση του περιοδικού μας, αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα μιας 
συντονισμένης και συλλογικής προσπάθειας και εργασίας που 
μαρτυρεί ζήλο, όρεξη και μεράκι για δημιουργική προσφορά πάντα 
προς όφελος των παιδιών μας αλλά και των γονιών της δημοτικής 
εκπαίδευσης.

Αυτή η μεγάλη προσπάθεια άρχισε πριν από λίγους μήνες με σκοπό την ενημέρωση των γονιών, 
των οποίων τα παιδιά τους θα φοιτήσουν στην Α΄ δημοτικού την σχολική χρονιά 2017- 2018. 
Το περιοδικό είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες, η μία ενότητα περιέχει την Εξελικτική πορεία των 
Συνδέσμων Γονέων αλλά και κείμενα για τον εθελοντισμό, τη δομή των Οργανωμένων Γονιών, την 
Ειδική Εκπαίδευση, την εμπλοκή των γονιών στους Συνδέσμους Γονέων και των δράσεων των 
επαρχιακών Ομοσπονδιών. Η άλλη ενότητα περιέχει κείμενα από καταξιωμένους επιστήμονες, που 
αφορούν την υγιεινή, την προσαρμογή στην Α΄ δημοτικού, τη μελέτη στο σπίτι, τη μουσική, την 
αυτοεκτίμηση και άλλα πολλά.

Αγαπητοί γονείς, ένας από τους φετινούς στόχους του Δ.Σ αλλά και εμένα προσωπικά ήταν η 
προβολή του έργου των Οργανωμένων γονιών αλλά και η συνεχής ενημέρωση των δράσεων μας 
σε Παγκύπριο αλλά και επαρχιακό επίπεδο. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία τα τελευταία χρόνια έχει 
να επιδείξει ένα πολύπλευρο αλλά και ουσιαστικό έργο. Παρεμβαίνει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, για 
την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων αλλά και τη  δημιουργία ενός δημοκρατικού 
σχολείου, ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

 Η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα το συνεχές και αμείωτο ενδιαφέρον των Οργανωμένων Γο-
νιών αλλά και την ανιδιοτελή προσφορά τους με μοναδικό σκοπό την ευημερία των παιδιών μας. 
Είναι με ανάμεικτα συναισθήματα αλλά και συγκίνηση που καλούμε να χαιρετίσω την έκδοση του 
πρώτου περιοδικού της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την εταιρεία Family Plan και την κα. Νίκη Τσολιά την 
οποία θέλω να ευχαριστήσω. 

Τελειώνοντας θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους γονείς ότι η Συνομοσπονδία θα βρίσκεται πάντα 
δίπλα τους προασπίζοντας τα δικαιώματα όλων των παιδιών μας.

Περήφανος αλλά και γεμάτος ευθύνες που ηγούμαι των Οργανωμένων γονιών της Κύπρου.
Γονείς σε διαρκή κίνηση!!!

Μορφάκης Σολομωνίδης
Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκαπαίδευσης 
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Εκδόθηκε από την Ν.Ρ. Family Plan LTD
Δωριέων 4, 1ος όροφος, Διαμ.101, Στρόβολος, 
2023 Λευκωσία, Κύπρος
T: 700 877 10 | Φ: 22 262669
E: info@familyplan.com.cy 
www.familyplan.com.cy | FB: familyplancy 
& την Chillie Ideas Ltd
Σαντορίνης 11, 1048 Λευκωσία, Κύπρος
Τ: 22332031 | Φ: 22334744
Ε: renos.chillie@gmail.com 

Για τους σκοπούς της Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων 
Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ιφιγενείας 73, Στρόβολος 
(Δημοτικό Ακρόπολης ), Τ.Κ. 2003
T: 22466022 | Φ: 22466005
Ε: info@goneisdemotikon.com
www.goneisdemotikon.com
FB: Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Ομάδα αρχισυνταξίας: 
Μορφάκης Σολομωνίδης, Δ.Σ. Παγκύπριας Συνο-
μοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νίκη Τσολιά

Επιμέλεια κειμένων: Γλυκερία Κυριακού
Δημοσιογραφική επιμέλεια κειμένων:
Κάλια Ανδρέου

Συνεργάτες: 
Αλεξία Ευθυμιάδου, Άντρη Αγαπίου, 
Δρ. Αλεξία Βλοτομά, Δρ. Έλενα Πέτρου Χρίστου, 
Δρ. Θεοδώρα Γονατά, Δρ. Ιωάννα Περικλέους, 
Δρ Νίκος Μακρίδης, Ευάγγελος Ορφανίδης, 
Ευγενία Αντωνίου, Ιωάννα Μασούρα, Μαριάν-
να Καταλάνου , Μαριλένα Παπουτέ, Μηλίτσα 
Δημητρίου, Μορφάκης Σολομωνίδης, Νικολέττα 
Ντορζή, Νικολέττα Πιτσιλλίδου, Νικολίνα Δράκου, 
Πάνος Ν. Πλατρίτης, Παντελίνα Σωτικοπούλου, 
Ράνια Χατζηκώστα, Ρένα Φωτίου, Σύνδεσμος 
Οπτικών Κύπρου, Σωτήρης Χριστοφή, Τόνια 
Λοϊζίδου

Σχεδιαστικό:
Θεογνωσία Χαραλάμπους, Grass Design Studio

Διαφήμιση:
Ρένος Ασικίδης, Chillie Ideas

Λογιστήριο N.P. Family Plan LTD:
Ledra Management LTD
Λογιστήριο Chillie Ideas LTD: 
ECOVIS Karaolis Assurance Limited

Δικηγόρος N.P. Family Plan LTD:
Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC

Εκτύπωση:
Cassoulides Master Printers 

Διανομή:
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης 

Περιεχόμενα
10 - 35  ΓΟΝΕΊΣ ΣΕ ΔΊΑΡΚΗ ΚΊΝΗΣΗ
   • H εξελικτική πορεία των Συνδέσμων Γονέων
   • Σκοπός του Δημοτικού Σχολείου και ο ρόλος των 
     Συνδέσμων Γονέων 
   • Δομή Οργανωμένων Γονιών
   • Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής
   • Ειδική Εκπαίδευση-Ως Οργανωμένοι Γονείς δεν 
     κάνουμε διακρίσεις. Αγκαλιάζουμε όλα τα παιδιά!!!
   • Δράσεις ομοσπονδίας Λευκωσίας / Λεμεσού / 
     Λάρνακας / Αμμοχώστου / Πάφου

36 - 45  ΓΟΝΕΊΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
   • Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχετε στο 
     σύνδεσμο γονέων
   • Ανάμειξη των γονέων στη δράση και τα κοινά
     του σχολείου
   • Ο δεκάλογος του απενεχοποιημένου γονιού με πρωτάκι 

46 - 75  ΎΠΝΟΣ - ΎΓΕΊΑ - ΔΊΑΤΡΟΦΗ
   • Coco mat
   • Γονείς ας προετοιμαστούμε για τις ιώσεις του
     φθινοπώρου και του χειμώνα!
   • Προφυλάξτε τα παιδιά σας από τα ατυχήματα!
   • Κανόνες υγιεινής για το Δημοτικό
   • Ποτέ στα σκουπίδια οι μπαταρίες
   • Η καλή ακοή ως εφόδιο για μάθηση
   • Διάβασμα και χαλάρωση με τσάι ή άλλα βότανα
   • Λειτουργική δυσκοιλιότητα σε παιδιά σχολικής
     ηλικίας και αντιμετώπιση
   • Η σημαντικότητα της καλής όρασης στη σχολική
     επίδοση
   • Υγιή δόντια και ούλα για μια ζωή
   • Bullying για το βάρος των παιδιών
   • Ένα παιδί δημοτικού μπορεί να κάνει δίαιτα;
   • Παιδικό παπούτσι
   • Πώς τα κατοικίδια μπορούν να βοηθήσουν στην
     ανάπτυξη του παιδιού

76 - 87  H ΨΎΧΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
   • Aυτοεκπληρούμενη προφητεία
   • Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να προσαρμοστεί
     στην Α’ Δημοτικού
   • Πώς βοηθάμε το πρωτάκι να μάθει να μελετά
   • Η «απόχρωση» της μελέτης και της ξεκούρασης σε
     παιδικούς χώρους
   • Παιδί και αυτοεκτίμηση
   • Ποιά αναπτυξιακή διαταραχή εγκυμονεί κίνδυνο για
     εθισμό στο διαδίκτυο

88 - 97  ΜΕΛΕΤΗ, ΓΝΏΣΗ ΚΑΊ ΕΠΊΒΡΑΒΕΎΣΗ
   • Κυπριακή διάλεκτος Εμπόδιο ή προνόμιο
   • 3 σημαντικοί λόγοι για ν’ ασχοληθούν μ’ ένα μουσικό
     όργανο
   • Δημιουργία ιδανικού χώρου μελέτης, στο σπίτι
   • Αποδοχή διαφορετικότητας και προσαρμογή
     στο Δημοτικό
   • Επιβράβευση, σχολικές επιδόσεις και κίνητρα

Σημείωμα έκδοσης:
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το περιοδικό, έχουν ενη-
μερωτικό σκοπό και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση και με 
κανέναν τρόπο την ιατρική διάγνωση, την επιστημονική γνωμάτευση, 
εντολή ή αγωγή για οποιαδήποτε πάθηση σωματική, πνευματική ή 
ψυχική. Οι πληροφορίες αυτές δε θα πρέπει να υποκαταστήσουν την 
εμπεριστατωμένη γνώμη ενός ειδικού. Οι συγγραφείς των κειμένων, η 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολεί-
ων Δημοτικής Εκπαίδευσης, η Family Plan LTD και η Chillie Ideas LTD, 
δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υπεύθυνοι για την όποια εσφαλμένη 
χρήση του εν λόγω υλικού.
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Η Εξελικτική 
πορεία των
Συνδέσμων 
Γονέων
Έρευνα του Μορφάκη Σολομωνίδη, Πρόεδρος 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών 
Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η έρευνα μου αφορά το ιστορικό ίδρυσης των 
Συνδέσμων Γονέων, τους σκοπούς και επιδιώ-
ξεις που είχαν όταν πρωτοιδρύθηκαν αλλά και 
την εξελικτική τους πορεία, επισημαίνοντας 
τους βασικούς σταθμούς αυτής της εξέλιξης. 

Περίοδος της Αγγλοκρατίας:
Το «Δημοτικό Σχολείο» ή αλλιώς το Σχολείο 
του δήμου, της κοινότητας, έκρυβε μέσα του τη 
δύναμη της προοπτικής της ενεργού συμμετο-
χής και του ενεργού ενδιαφέροντος των γονιών. 
Ιδιαίτερα σε μια εποχή που φωτισμένοι παιδα-
γωγοί επισήμαιναν την ανάγκη για άνοιγμα του 
σχολείου προς την κοινωνία.

Μετά την περίοδο των Οκτωβριανών, σταδια-
κά το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται απόλυτα 
συγκεντρωτικό με τις εξουσίες όλες να περιέρ-
χονται στον Άγγλο Κυβερνήτη και τον Διευθυ-
ντή Παιδείας. Σκοπός ήταν η οργάνωση της 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου, βάσει των 
Αγγλικών προτύπων. Αυτό έμμεσα είχε θετικά 
αποτελέσματα, καθώς πολλά στοιχεία του αγ-
γλικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτέλεσαν 
παράδειγμα για την δική μας εκπαίδευση.
Ένα τέτοιο πρότυπο ήταν και η οργάνωση 
Συνδέσμων Γονέων και Δασκάλων. Στην Αγγλία 
αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε 
να εξαπλώνεται ο θεσμός του Ρ.Τ.Α (Parents 
Teachers Associations), ο οποίος συνδέθηκε με 
τα Model Schools (Πρότυπα Σχολεία).
Στη χώρα μας, ο θεσμός των πρότυπων σχολεί-
ων άρχισε το 1947. Το πρώτο πρότυπο σχολείο 
που ιδρύθηκε ήταν εκείνο του Αγ. Αντωνίου. Το 
1948 ιδρύονται τα πρότυπα σχολεία Ομορφίτας 
και Αγ. Ανδρέα και το 1949 το Αρρεναγωγείο 
Μόρφου. Σκοπός ήταν η ενημέρωση των 
δασκάλων για τις νεότερες παιδαγωγικές ιδέες 
της εποχής από συναδέλφους τους που εκπαι-

δεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθως 
εισάχθηκε κι ο θεσμός των Συνδέσμων Γονέων 
και Διδασκάλων. Πρώτος Σύνδεσμος Γονέων 
ιδρύθηκε το 1949 στο πρότυπο Αρρεναγωγείο 
Μόρφου. Από το 1950 άρχισαν να ιδρύονται 
Σύνδεσμοι Γονέων και σε άλλα δημοτικά σχο-
λεία στην Πάφο, όμως η δραστηριότητα τους 
σταμάτησε την περίοδο 1955-59.

Η περίοδος της ανεξαρτησίας 1960
Κατά την περίοδο της ανεξαρτησίας, μία από 
τις πρώτες προτεραιότητες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ήταν η ανάπτυξη της παιδείας 
του τόπου. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ήταν και η 
επέκταση του θεσμού των Συνδέσμων Γονέων. 
Η εξάπλωση ήταν ραγδαία και μέσα σε μια 
δεκαετία ιδρύθηκαν πέραν των 300 Συνδέσμων. 
Οι γονείς οργανώνουν λοιπόν διαφωτιστικές 
ομιλίες, διαλέξεις παιδαγωγικού χαρακτήρα, 
γιορτές και άλλες εκδηλώσεις, προσφέρουν 
εθελοντική εργασία ή δωρεές για τις ανάγκες 
του σχολείου, ενισχύουν οικονομικά τα άπορα 
παιδιά και παρέχουν συσσίτιο ή πρωινό ρόφη-
μα σε όλα τα παιδιά του σχολείου. 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια για εκ-
παίδευση των γονιών ξεκίνησε πάλι από την 
Μόρφου, όπου το 1963 ιδρύεται το Κέντρο 
Βοήθειας και Διαφώτισης Γονέων Μόρφου.
Η λειτουργία των Συνδέσμων Γονέων άρχισε να 
φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα των σχολεί-
ων που ήταν κοινά για όλους τους Συνδέσμους 
κι ήταν ανέφικτο να λυθούν διαμέσου της ανε-
ξάρτητης δράσης τους. Η ανάγκη συντονισμού 
της δράσης τους και η ανάγκη διαμόρφωσης 
κοινής πολιτικής, έφερε την ίδρυση της πρώτης 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων το 1965 στην 
Λευκωσία.
Το 1968-69 αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη της 
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πορείας των Συνδέσμων Γονέων. Ιδρύεται η 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης με βασικούς σκοπούς 
τη συνένωση όλων των Ομοσπονδιών για συ-
ντονισμό των ενεργειών και δραστηριοτήτων, 
την καθοδήγηση των Ομοσπονδιών και των 
Συνδέσμων Γονέων, την επικοινωνία και τη 
συνεργασία με τους γονείς, τους δασκάλους και 
τους εκπαιδευτικούς φορείς και την υποβολή 
εισηγήσεων για τροποποίηση ή βελτίωση της 
τότε εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
Οι Οργανωμένοι γονείς, πλέον πέρασαν από το 
περιθώριο στο προσκήνιο, με στόχο να έχουν 
λόγο στα εκπαιδευτικά θέματα του τόπου και 
στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Είναι γεγονός ότι την δεκαετία 1983-1993 η 
οικονομική ενίσχυση των σχολείων από τους 
Συνδέσμους, ολοένα και αυξάνεται με αποτέλε-
σμα τον εμπλουτισμό των μέσων που διαθέ-
τουν τα σχολεία. 

Η Ίδρυση της Συνομοσπονδίας
Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία ιδρύθηκε το 
1968 ύστερα από την πραγματοποίηση Ιδρυ-
τικής Συνέλευσης στην Πνευματική Στέγη 
Λευκωσίας. Την 11η Δεκεμβρίου 1982 απέκτη-
σε νομική υπόσταση. Το έργο της Παγκύπριας 
Συνομοσπονδίας κρίθηκε από ανεξάρτητους 
θεσμούς ως ουσιαστικό, ποιοτικό και πολύ 
υψηλού επιπέδου. 

Στις 17/12/1992 ομόφωνα η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί Συνδέσμων 
Γονέων Νόμο που κατοχύρωσε νομικά και θε-
σμικά την υπόσταση των οργανωμένων γονιών. 
Η απόφαση της Βουλής δικαίωσε τους κόπους 
των προκατόχων μας και επιβράβευσε πλήρως 
την αξία, αναγνώριση και εκτίμηση του έργου 
τους.

Αυτό επιτεύχθηκε με συλλογική δουλειά από 
το εκάστοτε Δ.Σ. της και με επιδέξιους χειρι-
σμούς της για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα και 
προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετώπιζε. Η 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία ασχολήθηκε μεταξύ 
άλλων και με όλα τα θέματα τα οποία υπέβαλ-
λαν προς αυτήν οι επαρχιακές Ομοσπονδίες 
μέλη της.

Με τη συμβολή και παρέμβαση της πέτυχε 
την αλλαγή των δημοσιονομικών οδηγιών των 
σχολικών εφορειών, την εγκατάσταση θέρμαν-
σης στα σχολεία, την αποφυγή συστέγασης 

γυμνασίων με δημοτικά σχολεία, τη δημιουργία 
προδημοτικών σε όλα τα δημοτικά σχολεία, το 
διορισμό σχολικών τροχονόμων αλλά και την 
ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου των διευθυ-
ντών. 

Σήμερα η Παγκύπρια Συνομοσπονδία με-
τέχει στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, την 
Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικεί-
ων, το Ολοήμερο Σχολείο, το Συμβούλιο Δημο-
τικής και Μέσης Εκπαίδευσης, στο Παγκύπριο 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, στην Επιτροπή Προ-
στασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, στην Εθνι-
κή Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, στο ΑΓΟ, στην 
Επιτροπή Εγκαταστάσεων Δημοτικών Σχολεί-
ων, στο ΚΕΝΘΕΑ, στο Φορέα Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής, στην Παγκύπρια 
Σχολή Γονέων, στην Εθνική Επιτροπή Περιβάλ-
λον και Υγεία του Παιδιού και στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Οργανωμένων Γονιών.

ΘΈΣΈΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΠΑΓΚΎΠΡΙΑΣ ΣΎΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΏΝ ΣΎΝΔΈΣΜΏΝ ΓΟΝΈΏΝ
ΣΧΟΛΈΙΏΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΈΚΠΑΙΔΈΎΣΗΣ 

• Αναβάθμιση του ρόλου των γονιών
• Αξιολόγηση των μαθητών, των 
  εκπαιδευτικών, της σχολικής μονάδας και 
  ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος
• Μετάβαση από τη δημοτική στη
  Μέση Εκπαίδευση
• Στελέχωση των σχολικών μονάδων
• Ειδική Εκπαίδευση
• Στήριξη μαθητών με παραβατική
  συμπεριφορά
• Σχολικές Εφορείες
• Εξειδίκευση των εκπαιδευτικών 
• Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο
• Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία
• Αλλόγλωσσοι μαθητές
• Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
• Χρήση των νέων τεχνολογιών και
  διδακτικών μέσων
• Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα
• Αθλητισμός
• Σχολικά Κυλικεία
• Θερινό Σχολείο
• Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
• Κανονισμοί Λειτουργίας Δημοτικών
  Σχολείων
• Νομοθεσίες και Κανονισμοί

C

WWW.EUROGNOSI.EU
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Σκοπός του Δημοτικού 
Σχολείου και ο ρόλος των
Συνδέσμων Γονέων στην
Δημοτική Εκπαίδευση

Γράφει ο Μορφάκης Σολομωνίδης, Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων 
Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η συμμετοχή των γονιών στα κέντρα χά-
ραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει 
να είναι θεμιτή αλλά και επιβεβλημένη. Το 
εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, ο προγραμ-
ματισμός των δράσεων, ο σχεδιασμός των 
διαφόρων δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη των 
διαφόρων προγραμμάτων του, αποτελεί 
αποκλειστική υποχρέωση του διδασκαλικού 
συλλόγου και της διεύθυνσης του σχολείου. Η 
διεύθυνση και το προσωπικό είναι οι αρμό-
διοι και  εκπαιδευτικά καταρτισμένοι, που θα 

εφαρμόσουν την καθορισμένη εκπαιδευτική 
πολιτική λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των παιδιών του σχολείου τους. Για 
να πετύχουν όμως το έργο τους, ασφαλώς 
και πρέπει να συνεργάζονται με τους γονείς 
σε ατομικό επίπεδο καθώς και με τους συνδέ-
σμους τους. 

Η συνεχής βελτίωση των σχολείων και η 
γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση τους από 
τους συνδέσμους είναι σε όλους πολύ καλά 

Σκοπός του Δημοτικού σχολείου είναι η ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη 
ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των παιδιών, καθώς 
και της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ο εμπλουτισμός όλων των εκφάνσεων της 
ζωής των παιδιών με τη χαρά της δημιουργίας και της αισθητικής απόλαυσης. 
Επιπλέον, η εμπέδωση της διαφορετικότητας και της ισότητας μεταξύ των μα-
θητών. Απώτερος σκοπός είναι να βοηθήσει τον μικρό πολίτη να ενταχθεί ομαλά 
και αποτελεσματικά στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας, αντιμετωπίζοντας 
σωστά όλες τις προκλήσεις του μέλλοντος. 
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γνωστή. Η στενότητα των προϋπολογισμών, 
υποχρεώνει τις διευθύνσεις των σχολείων να 
αποτείνονται στον σύνδεσμο γονέων, όπου 
βρίσκουν  πάντα πρόθυμη ανταπόκριση. Το 
ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο έτσι 
πρέπει να έχουν τα πράγματα. Γιατί αυτό 
που παρατηρείται σήμερα είναι οι σύνδεσμοι 
να αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της 
δραστηριότητας τους στην προσπάθεια τους 
να μαζέψουν όσο το δυνατό περισσότερα 
χρήματα για να τα διαθέτουν στα σχολεία 
τους. Εδώ παρουσιάζεται το φαινόμενο τα 
σχολεία των πλούσιων κοινοτήτων να είναι 
υπερβαλλόντως εξοπλισμένα σε σύγκριση με 
αυτά των πιο φτωχών κοινοτήτων. Σε καμιά 
περίπτωση, δεν πρέπει να μετατεθεί η ευθύ-
νη για τις δαπάνες λειτουργίας των σχολεί-

ων, από το κράτος στους γονείς.  
   
Οι σύνδεσμοι θα μπορούσαν να αφιερώ-
σουν περισσότερο χρόνο σε τομείς που 
άπτονται της ευημερίας των μαθητών, 
όπως η ίδρυση και λειτουργία μαθητικών 
κέντρων προστασίας και απασχόλησης 
παιδιών κατά τα απογεύματα και τις 
αργίες, βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις 
προς τους γονείς, διαλέξεις και δράσεις 
που αφορούν την διαφορετικότητα, την 
αποδοχή του άλλου, δράσεις εναντίων 
του bullying και της παραβατικότητας, 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ γονιών 
και δασκάλων, η  επιμόρφωση και πολλά 
άλλα. 

Γονείς σε διαρκή κίνηση

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΏΝ ΣΎΝΔΈΣΜΏΝ
ΓΟΝΈΏΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΈΚΠΑΙΔΈΎΣΗ

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά η παιδεία μας σήμερα, εκτός άλλων, είναι βάθρο και 
έπαλξη του αγώνα επιβίωσης του λαού μας. Στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης, προσλαμ-
βάνει ζωτική σημασία, η ύπαρξη και η δημιουργική δράση των Οργανωμένων γονιών (Τοπικοί 
Σύνδεσμοι Γονέων, Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων και Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπον-
διών Συνδέσμων Γονέων) στη Δημοτική Εκπαίδευση. 

Ήδη χωρίς τυμπανοκρουσίες, με καλή θέληση, εποικοδομητικές απόψεις και εισηγήσεις, 
πολυποίκιλη βοήθεια αλλά και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Δημαρ-
χία και Κοινοτικές Αρχές, με το προσωπικό και τις διευθύνσεις των δημοτικών σχολείων, με 
συνδέσμους ατόμων με αναπηρίες και γενικά με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την 
παιδεία, προσφέραμε και προσφέρουμε πάρα πολλά στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
προβλημάτων, στην προαγωγή της παιδείας, στη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου 
αλλά και ενός σχολείου ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές είτε αυτοί φοιτούν σε κανο-
νικές τάξεις, είτε φοιτούν σε ειδικές μονάδες, είτε τυγχάνουν οποιασδήποτε στήριξης χωρίς 
διακρίσεις.

Οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω 
στόχων επιτυγχάνονται με αμέτρητες ώρες που τα μέλη των Οργανωμένων γονιών 
αφιερώνουν καθημερινά σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από τους Τοπικούς Συν-
δέσμους, τις Επαρχιακές Ομοσπονδίες και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία και την 
συλλογική προσπάθεια όλων μας ΥΠΠ, γραφείο ΔΔΕ, Βουλή, ΠΟΕΔ μέσα από μια 
στενή, συνεχή, αποδοτική και ειλικρινή συνεργασία.

Σε κάθε Δημοτικό Σχολείο, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μονάδων, λειτουργεί 
μόνο ένας Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων. Μέλη του είναι όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες 
των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο. Σε κάθε επαρχία λειτουργεί μόνο μια Ομοσπον-
δία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων. Μέλη της είναι όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων και 
Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων της ίδιας επαρχίας. Παγκύπρια λειτουργεί μόνο 
μια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων. Μέλη της είναι 
οι Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων και των έξι επαρχιών της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμε-
σός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος και Κερύνεια).

Τόσο οι Τοπικοί Σύνδεσμοι όσο και οι Ομοσπονδίες και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
λειτουργούν βάση των καταστατικών τους, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παι-
δείας και Πολιτισμού.

Γράφει ο Σωτήρης Χριστοφή, Αν. Πρόεδρος
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δομή
Οργανωμένων 
Γονιών

Τα όργανα διοίκησης τόσο των Τοπικών 
Συνδέσμων όσο και των Ομοσπονδιών και της 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας είναι οι Γενικές 
Συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτε-
λεστική Γραμματεία και οι Τοπικοί Σύνδεσμοι.

Σκοπός και Αρμοδιότητες:
•Εισηγείται στο Διευθυντή του σχολείου ή / και 
στη Σχολική Εφορεία έργα και δραστηριότητες 
για βελτίωση της εμφάνισης και λειτουργικό-
τητας του σχολικού χώρου και της ποιότητας 
ζωής των παιδιών και του προσωπικού, με 
στόχο την  αύξηση της αποδοτικότητας.
•Επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων και την 
τακτική επικοινωνία μεταξύ των μελών του 
γι’ ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, για προαγωγή 
ζητημάτων που αφορούν το σχολείο και για τα 
οποία ενημερώνει τον Διευθυντή του σχολείου.
•Αναλαμβάνει από μόνος του ή σε συνεργασία 
με τον Διευθυντή και το προσωπικό του Σχολεί-
ου προγράμματα επιμόρφωσης των μελών του.
•Ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες σε 
συνεργασία με τον Διευθυντή για αντιμετώπιση 
προβλημάτων που αφορούν το σχολείο.
•Διαθέτει οικονομικούς πόρους που  εξασφα-
λίζει όπως προνοείται από το Καταστατικό του 

και τους χρησιμοποιεί για την υποβοήθηση και 
προαγωγή του σχολικού έργου.
•Οργανώνει εκδηλώσεις για σύσφιξη των 
σχέσεων των μελών μεταξύ τους και με το 
διδακτικό προσωπικό και εκδηλώσεις με τη 
συγκατάθεση και συνεργασία του σχολείου για 
ενίσχυση των πολιτιστικών, κοινωνικών, εθνι-
κών και ηθικών δραστηριοτήτων του σχολείου.
•Προσλαμβάνει και εργοδοτεί προσωπικό για 
την υποβοήθηση των σκοπών και δραστηριο-
τήτων του.
•Μεταφέρει προς την Ομοσπονδία, στην οποία 
ανήκει, τα ζητήματα που τον αφορούν και πιθα-
νόν να χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.
•Διαθέτει πόρους για την πρόνοια και ευημερία 
των μαθητών του σχολείου.

Τα μέσα για επίτευξη των σκοπών και 
αρμοδιοτήτων είναι οι τακτικές και έκτακτες 
συγκεντρώσεις και συσκέψεις των γονιών, οι 
κατάλληλες διαλέξεις προς τα μέλη του Συνδέ-
σμου, η διοργάνωση εκπαιδευτικών ή φυσιολα-
τρικών εκδρομών, καθώς και φιλανθρωπικών, 
αθλητικών, θεατρικών, κινηματογραφικών ή 
άλλων κατάλληλων σχολικών γιορτών ή συγκε-
ντρώσεων, η έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία 
οποιουδήποτε δελτίου, φυλλαδίου, περιοδικού 
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ή βιβλίου. 
Επιπλέον η προκήρυξη διαγωνισμών μεταξύ 
των μαθητών με τα κατάλληλα έπαθλα, μετά 
από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολεί-
ου. Η ίδρυση ταμείου για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του Συνδέσμου και την εκπλήρωση των 
σκοπών και αρμοδιοτήτων του και για οικο-
νομική βοήθεια άπορων μαθητών. Η σύναψη 
δανείου ή δανείων από τράπεζες ή Συνεργατικά 
Ιδρύματα μετά από έγκριση έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης. Η πρόσληψη προσωπικού για την 
υποβοήθηση του έργου του Συνδέσμου περι-
λαμβανόμενου και της περαιτέρω επίβλεψης 
μαθητών/τριών εκτός των ωρών λειτουργίας 
των σχολείων.
Η συνεργασία με διάφορες Αρχές, Κρατικές 
Υπηρεσίες, Ημικρατικούς οργανισμούς, Δημαρ-
χεία, Κοινοτικά Συμβούλια, Ιδιωτικούς Οργα-
νισμούς ή άλλους Συνδέσμους Γονέων για την 
επίτευξη των σκοπών και αρμοδιοτήτων του 
Συνδέσμου και η ενθάρρυνση για διατήρηση 
του θεσμού των Σχολικών Τροχονόμων από 
τους αρμόδιους φορείς.

Ομοσπονδία - Σκοποί και 
Αρμοδιότητες
•Επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών μελέτης, 
μόρφωσης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και 
ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών των 
σχολείων της επαρχίας.
•Παρέχει συνδρομή και βοήθεια για την αντιμε-
τώπιση επιμέρους προβλημάτων των Συνδέ-
σμων – Μελών, στις περιπτώσεις που αυτό θα 
ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο Σύνδεσμο.
•Συντονίζει τη δράση των Συνδέσμων – Μελών 
στην αντιμετώπιση και προώθηση κοινών τους 
προβλημάτων.
•Εκπροσωπεί τους Συνδέσμους Γονέων της 
επαρχίας στην Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης.
•Υποβάλλει τα προβλήματα της επαρχίας στην 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 
στην οποίαν ανήκει και μεταφέρει ζητήματα 
που αφορούν τους Συνδέσμους – Μέλη της και 
τα οποία χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.
•Αναπτύσσει σχέσεις με άλλες Οργανώσεις 
Γονέων και / ή με Οργανώσεις Εκπαιδευτικών, 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με 
τις Σχολικές Εφορείες της επαρχίας και άλλους 
φορείς, τον συντονιστή Διευθυντή των σχολεί-
ων και τον αρμόδιο για την επαρχία λειτουργό 
καθώς και άλλους αξιωματούχους του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλων 

Υπουργείων για προαγωγή των σκοπών της, 
όπως προβλέπονται από το καταστατικό της.
•Διαθέτει οικονομικούς πόρους που αποκτά, 
όπως προνοείται στο καταστατικό της, και 
τους οποίους χρησιμοποιεί για προώθηση των 
σκοπών της.
•Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά των 
δραστηριοτήτων της έντυπα, δελτία, φυλλάδια, 
περιοδικά, βιβλία, ηλεκτρονικά έντυπα, ιστοσε-
λίδα, κ.ά..
•Οργανώνει συγκεντρώσεις, διαλέξεις, δεξιώ-
σεις, χοροεσπερίδες, συναυλίες, κινηματογρα-
φικές και / ή θεατρικές παραστάσεις, καθώς 
και άλλες πνευματικές και / ή πολιτιστικές  
εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Συνδέσμους 
– Μέλη της.
•Επιδιώκει την ίδρυση Συνδέσμων Γονέων 
Δημοτικών Σχολείων και την ένταξή τους στην 
Ομοσπονδία και καθοδήγησή τους στην αντιμε-
τώπιση και επίλυση των προβλημάτων τους.
*Διεξάγει έρευνα, μελέτη και ενθάρρυνση των 
Συνδέσμων – Μελών της για δημιουργία Προ-
δημοτικών τάξεων στα σχολεία.
•Οργανώνει και λειτουργεί κατασκηνωτικούς 
χώρους στην Κύπρο και / ή αναλαμβάνει τη 
διοργάνωση και εποπτεία αποστολών μαθητών 
σε κατασκηνωτικούς χώρους στην Ελλάδα ή 
και αλλού όπου ήθελε καθορίσει προς τούτο η 
Ομοσπονδία.
•Δύναται να προσλαμβάνει και εργοδοτεί 
προσωπικό για την υποβοήθηση των δραστη-
ριοτήτων της ή / και αναθέτει επ’ αμοιβή τη 
διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την εκτύπωση 
και διανομή των διαφόρων εντύπων της και / ή 
άλλων συναφών με την αποστολή της εργασιών.
•Δύναται να διορίζει Εκτελεστικό Γραμματέα 
για υποβοήθηση των δραστηριοτήτων του Διοι-
κητικού Συμβουλίου με όρους που θα καθορίζει 
το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέσα για επίτευξη των σκοπών και 
αρμοδιοτήτων αποτελούν οι τακτικές συγκε-
ντρώσεις και συσκέψεις των αντιπροσώπων 
των Συνδέσμων -Μελών της, οι κατάλληλες 
διαλέξεις από γονείς, εκπαιδευτικούς και / ή 
άλλους φορείς, η διοργάνωση εκπαιδευτικών 
ή ψυχαγωγικών εκδρομών και άλλων  εκδηλώ-
σεων (φιλανθρωπικές, αθλητικές, πολιτιστικές, 
θεατρικές, κινηματογραφικές κ.ά.). Η έκδοση, 
εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε έντυ-
που, δελτίου, φυλλαδίου, περιοδικού, βιβλίου, 
ηλεκτρονικών εντύπων / μέσων, κ.ά.. 
Επιπλέον η ίδρυση ταμείου για την εύρυθμη 
λειτουργία της Ομοσπονδίας και την εκπλή-
ρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων της και 
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για οικονομική βοήθεια άπορων μαθητών. Η 
σύναψη δανείου ή δανείων, η συνεργασία με 
διάφορες Αρχές ή Φορείς.
•Μελέτη της εκπαιδευτικής ή άλλης νομοθε-
σίας, κανονισμών, μέτρων ή εκπαιδευτικής 
πολιτικής και την υποβολή των εισηγήσεων της 
Ομοσπονδίας.
Πέραν αυτών η παροχή συμβουλής ή υπηρεσι-
ών και την καταβολή οικονομικών ωφελημάτων 
προς τους Συνδέσμους – Μέλη της, η εκπροσώ-
πηση των Συνδέσμων Γονέων σε οποιεσδήποτε 
Αρχές, Επιτροπές ή Σώματα, η πρόσληψη προ-
σωπικού ή / και ανάθεση εργασίας σε τρίτους 
για υποβοήθηση του έργου της Ομοσπονδίας 
και η ενθάρρυνση για διατήρηση του θεσμού 
των Σχολικών Τροχονόμων.
•Με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο μέσο που απαι-
τείται για τη διεκδίκηση και / ή εξασφάλιση 
των συμφερόντων της Ομοσπονδίας.
•Με τη λειτουργία, με την αναβάθμιση και με 
την ενημέρωση ιστοσελίδας.

Παγκύπρια Συνομοσπονδία 
- Σκοποί και Αρμοδιότητες
•Αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό όργανο των 
οργανωμένων γονέων και συντονίζει τη δράση 
των Ομοσπονδιών – Μελών στην αντιμετώπιση 
και προώθηση κοινών τους προβλημάτων.
•Εκπροσωπεί τους οργανωμένους Γονείς της 
Κύπρου όπου προσκληθεί να παραστεί στην 
Κύπρο ή / και να είναι μέλος οποιουδήποτε 
Οργανωμένου Φορέα Γονέων στο εξωτερικό.
•Ερευνά, μελετά και προωθεί οποιαδήποτε 
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος των μελών της 
και υποβάλλει εισηγήσεις προς τις αρμόδιες 
αρχές για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους.
•Συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και άλλους 
εκπαιδευτικούς φορείς ή οποιεσδήποτε αρχές 
ή σώματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και 
συμμετέχει σε δραστηριότητές τους, που προω-
θούν τους σκοπούς της όπως προβλέπονται στο 
καταστατικό.
•Μελετά την ισχύουσα νομοθεσία, την εκπαι-
δευτική πολιτική και τα εκπαιδευτικά μέτρα ή 
προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία 
και υποβάλλει εισηγήσεις για τροποποίηση ή 
αντικατάσταση ή θέσπιση νέων, με στόχο τη 
βελτίωση της θέσης των παιδιών και της εκπαί-
δευσης που τους παρέχεται.
•Επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών μελέτης, 
μόρφωσης, ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και 
ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών των 
σχολείων της Κύπρου.

•Παρέχει συνδρομή και βοήθεια για την αντιμε-
τώπιση επιμέρους προβλημάτων των Ομοσπον-
διών – Μελών στις περιπτώσεις που αυτό θα 
ζητηθεί από την ενδιαφερόμενη Ομοσπονδία.
•Αναπτύσσει σχέσεις με άλλες Οργανώσεις 
Γονέων και /ή με Οργανώσεις Εκπαιδευτικών, 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με τις 
Σχολικές Εφορείες, τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού, τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαί-
δευσης και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλων Υπουρ-
γείων για προαγωγή των σκοπών της, όπως 
προβλέπονται από το καταστατικό της.
•Διαθέτει οικονομικούς πόρους που αποκτά 
όπως προνοείται στο καταστατικό της και 
τους οποίους χρησιμοποιεί για προώθηση των 
σκοπών της.
•Εκδίδει και κυκλοφορεί ενημερωτικά των δρα-
στηριοτήτων της δελτία, φυλλάδια, περιοδικά ή 
βιβλία, ηλεκτρονικά έντυπα, ιστοσελίδα, κ.ά..
•Οργανώνει συγκεντρώσεις, διαλέξεις, δεξιώ-
σεις, χοροεσπερίδες, καθώς και άλλες πνευματι-
κές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία 
με τους Συνδέσμους – Μέλη της.
•Οργανώνει και λειτουργεί κατασκηνωτικούς 
χώρους στην Κύπρο ή / και αναλαμβάνει 
την αποστολή μαθητών σε κατασκηνωτικούς 
χώρους στην Ελλάδα ή / και όπου αλλού ήθελε 
καθορίσει προς τούτο η Συνομοσπονδία.
•Προσλαμβάνει και εργοδοτεί προσωπικό για 
την υποβοήθηση των δραστηριοτήτων της ή 
/ και αναθέτει επ’ αμοιβή τη διεξαγωγή της 
αλληλογραφίας, την εκτύπωση και διανομή των 
διαφόρων εντύπων της.
•Προσλαμβάνει, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση, 
Εκτελεστικό Προϊστάμενο ή / και Εκτελεστικό 
Γραμματέα για το Γραφείο της Παγκύπριας 
Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γο-
νέων Δημοτικής Εκπαίδευσης για υποβοήθηση 
των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβου-
λίου με όρους που θα καθορίζει το εκάστοτε 
Διοικητικό Συμβούλιο.
•Συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες για να 
παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών 
των Δημοτικών Σχολείων της Κύπρου. 
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Ο εθελοντισμός είναι
στάση ζωής!!!
Ο εθελοντισμός είναι
στάση ζωής!!!
Γράφει ο Μορφάκης Σολομωνίδης, Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων
Γονεών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την 
αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. 
Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρό-
πους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του 
έκταση και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτη-
ριστικό όμως όλων είναι η προσπάθεια τους 
στην θεμελίωση των δικαιωμάτων όλων των 
πολιτών.

Στη σημερινή εποχή ο εθελοντισμός έχει κα-
θιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλει 
στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονο-
μικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που 
δημιουργεί η αδυναμία του κράτους και οι 
μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώ-
ρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία 
εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρ-
μογής οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν 
μορφή ιδρύματος, σωματείων ή συλλόγων 
και στηρίζουν τη δράση τους στην εθελοντική 
προσφορά των μελών τους.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, 
είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητι-

κά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά 
όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και 
οικονομικές διακρίσεις. Προάγει την ενεργή 
συμμετοχή των πολιτών και ενδυναμώνει 
την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βού-
λησης και επιλογής, με την ένταξη σε ένα 
πρόγραμμα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση 
είναι προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής 
και ατομική πειθαρχία. Η αναγκαιότητα του 
εθελοντισμού πρέπει να είναι δεδομένη γιατί 
ο εθελοντισμός:

• Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά    
  και βοηθάει στο να επιλυθούν
  αρκετά κοινωνικά προβλήματα.

• Αναπτύσσει νέες ικανότητες.

• Ανεβάζει το ηθικό των ατόμων ή 
  ομάδων που χρειάζονται βοήθεια.

• Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς 
  συμμετοχής των νέων στη ζωή και  
  την εργασία.

• Aποτελεί τρόπο ανάπτυξης νέων 
  κοινωνικών υπηρεσιών, αυξάνοντας 
  την απασχόληση.
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• Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση 
   του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική 
   μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως 
   ατομικιστικής σε κοινωνία 
   αλληλεγγύης.

Το κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς 
τη συνεισφορά των εθελοντών. O εθελοντι-
σμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει 
όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης 
και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά 
μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία 
που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγ-
γύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη 
συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο 
στη ζωή μας.

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΊΣΜΟΣ ΕΊΝΑΊ Ο
ΔΕΊΚΤΗΣ ΤΟΎ ΠΟΛΊΤΊΣΜΟΎ ΜΊΑΣ ΧΏΡΑΣ!!!

Ώς πρόεδρος ενός από τους μεγαλύτερους εθελοντικούς οργανισμούς της χώρας μας, ο 
οποίος εκπροσωπεί όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, πέραν των 60’000 χιλιάδων μαθη-
τών αλλά και πέραν των 110’000 χιλιάδων γονιών το όραμα μου για τον εθελοντισμό δεν θα 
μπορούσε να ήταν άλλο από το να έχει άμεση σχέση με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέ-
ων. Το όραμα μου λοιπόν είναι να εμπεδωθεί όσο το δυνατό περισσότερο στη συνείδηση των 
γονιών αλλά και των μαθητών ο εθελοντισμός και η ειλικρινής προσφορά προς τον συνάν-
θρωπο μας. Να εμπλακούν όσο το δυνατό περισσότεροι γονείς στους Τοπικούς Συνδέσμους 
αλλά και γενικότερα στις υπόλοιπες εθελοντικές οργανώσεις της χώρας μας.
 Η παιδεία, για να είναι πραγματική, σωστή και αληθινά άξια της αποστολής της, όπως όλοι 
φιλοδοξούμε να είναι, έχει ανάγκη από το ειλικρινές και αμείωτο ενδιαφέρον όλων των 
φορέων της Πολιτείας αλλά και των εθελοντών γονιών. 

Οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων επι-
τυγχάνονται με αμέτρητες ώρες που τα μέλη των Οργανωμένων γονιών αφιερώνουν καθημε-
ρινά σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από τους Τοπικούς Συνδέσμους, τις Επαρχιακές Ομοσπον-
δίες και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία και τη συλλογική προσπάθεια όλων μας ΥΠΠ, γραφείο 
ΔΔΕ, Βουλή, ΠΟΕΔ μέσα από μια στενή, συνεχή, αποδοτική και ειλικρινή συνεργασία.  
    
Όπως όλοι γνωρίζουμε και γενικά αναγνωρίζεται, ο εθελοντισμός αποτελεί επένδυση κάθε  
χώρας γιατί σε αυτόν βασίζεται η πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της.

Γονείς σε διαρκή κίνηση
Ειδική
Εκπαίδευση:
Ως Οργανωμένοι 
Γονείς δεν
κάνουμε
διακρίσεις. 
Αγκαλιάζουμε
όλα τα παιδιά!!!

Γράφει ο Μορφάκης Σολομωνίδης, πρόεδρος 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδι-
ών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδι-
ών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης έχει ευθύνη αλλά και υποχρέωση 
να διασφαλίζει τα δικαιώματα και των μαθητών 
που τυγχάνουν στήριξης αλλά και των μαθητών 
που είναι ενταγμένοι στις ειδικές μονάδες των 
δημοτικών σχολείων της Κύπρου. Αναγνωρίζο-
ντας το ρόλο αυτό, έχει προβεί από φέτος, στη 
δημιουργία ειδικής θέσης συμβούλου, με σκοπό 
να ενημερώνεται άμεσα ο πρόεδρος της Συνο-
μοσπονδίας για τα προβλήματα αλλά και για 
τις ανάγκες που θα προκύπτουν σε σχέση με 
τις ειδικές μονάδες αλλά και τους μαθητές που 
τυγχάνουν οποιασδήποτε στήριξης. Οι γονείς 
των οποίων τα παιδιά τους φοιτούν σε ειδικές 
μονάδες εκπροσωπούνται αλλά και έχουν τα 
ίδια δικαιώματα σε σχέση με τον Σύνδεσμο 
Γονέων. Καλούνται λοιπόν να εμπλακούν στους 
Συνδέσμους Γονέων για να μεταφέρονται άμεσα 
οι εισηγήσεις ή τυχόν προβλήματα που μπορεί 
να υπάρχουν.

Η Συνομοσπονδία έχει πραγματοποιήσει 
μεγάλη έρευνα μέσω των επαρχιακών Ομο-
σπονδιών και των Τοπικών Συνδέσμων για 
την καταγραφή όλων των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ειδικές μονάδες σε κτιρια-
κές ανάγκες, ηλεκτρονικό εξοπλισμό αλλά και 
προβλήματα διαδικασιών. Με πρωτοβουλία της 
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας κατατέθηκε πρό-
ταση στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
Δρ. Κώστα Καδή για πιο ορθολογική διαχείριση 
του θέματος της διακίνησης των μαθητών με 
κινητικές αναπηρίες στα δημοτικά σχολεία. Η 
Συνομοσπονδία μετά από πολύμηνη έρευνα, 

αρκετές συναντήσεις αλλά και μελέτη διαφόρων 
παραμέτρων που αφορούν το συγκεκριμένο 
θέμα φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις πάντα σε 
συνεργασία με το ΥΠΠ για πιο ορθολογική 
διαχείριση. Ο Υπουργός αντιμετώπισε αμέσως 
θετικά την πρόταση και αφού τη μελέτησε μαζί 
με λειτουργούς του ΥΠΠ, αποφάσισε να προχω-
ρήσει στην εφαρμογή της πρότασης πιλοτικά 
στην επαρχία Λευκωσίας. 

Η Συνομοσπονδία μας θεωρεί πολύ σημαντι-
κή την συγκεκριμένη πρόταση αλλά και πολύ 
σημαντική την εφαρμογή της για τα παιδιά με 
κινητικές αναπηρίες. Κι αυτό γιατί θα έχουν 
απρόσκοπτη πρόσβαση στα μέσα συγκοινωνίας 
που θα μεταφέρουν το σύνολο των μαθητών 
ενός σχολείου σε εκδρομές ή επισκέψεις και θα 
διακινούνται με τους υπόλοιπους συμμαθητές 
τους χωρίς διακρίσεις.

Η Συνομοσπονδία μας συναντήθηκε με διά-
φορους συνδέσμους που εκπροσωπούν άτομα 
με αναπηρίες και σπάνιες ασθένειες με σκοπό 
την αλληλοενημέρωση αλλά και την καταγραφή 
προβλημάτων και εισηγήσεων που αφορούν 
δημοτικά σχολεία. 

Ως Οργανωμένοι γονείς δεν κάνουμε 
διακρίσεις. Αγκαλιάζουμε όλα τα παι-
διά!!! Υπόσχεση του Δ.Σ αλλά και εμένα 
προσωπικά προς όλους τους γονείς είναι 
ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας ακούρα-
στοι για να ακούμε και να διαφυλάσσου-
με τα δικαιώματα όλων των παιδιών με 
αναπηρίες. 
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Δράσεις Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Δημοτικών
Λευκωσίας
06/03/2017: συναυλία για την δημιουργία 
πάρκου στο Στρόβολο, στο οποίο θα έχουν 
πρόσβαση στο παιχνίδι και τα παιδιά με κινη-
τικές αναπηρίες. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Δημοτικών Λευκωσίας δεν κάνει διακρίσεις, 
όλα τα παιδιά είναι προτεραιότητα της, είτε 
φοιτούν στην ειδική μονάδα είτε σε κανονική 
τάξη. Ευχαριστίες στους Παντελή Θαλασσινό, 
Δημήτρη Φανή, Μαρία Θεοδότου, τον μαέστρο 
Αχιλλέα Τσαγγαρίδη καθώς και τις χορωδίες 
των Δημοτικών Σχολείων Δασούπολης και 
Χρυσελεούσας. Ευχαριστίες και στους χορηγούς 
Presse Cafe Cyprus και Infocredit Group Ltd.

07/05/2017: Τουρνουά ποδοσφαίρου των Δη-
μοτικών σχολείων της Λευκωσίας!!! Πέραν των 
90 ομάδων, πέραν των 1000 παιδιών!!! Χειρο-
κροτήσαμε όλοι μας, την προσπάθεια όλων των 
παιδιών. Νικητές δεν υπήρχαν. Νικητές ήταν 
όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Το τουρνουά 
ήταν  αφιερωμένο στη μικρή μας φίλη Μαρία 
Ερωτοκρίτου, μαθήτρια του Δημοτικού Σχολεί-
ου Λυμπιών που άδικα έχασε την ζωή της σε 

ηλικία 8 χρονών. Μαρία ξέραμε ότι ήσουν μαζί 
μας!!! Η όλη εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα 
του Δημάρχου Στροβόλου Ανδρέα Παπαχαρα-
λάμπους.

13/06/2017: Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που 
σκοπό είχε την εξυπηρέτηση των εργαζομένων 
γονιών και την ποιοτική απασχόληση των 
μαθητών όλων των Δημοτικών σχολείων της 
Αγλαντζιάς. Στο κέντρο συμμετείχαν και μα-
θητές που φοίτησαν στις ειδικές μονάδες των 
σχολείων! Ίσες ευκαιρίες για όλους. Διακρίσεις 
δεν κάνουμε! Στο χέρι μας είναι να προχωρήσει 
το πρόγραμμα!

28/04/2017: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
στα γραφεία της Ομοσπονδίας με τον Δήμαρ-
χο Αγλαντζιάς Χαράλαμπο Πετρίδη, με τους 
εκπροσώπους των Συνδέσμων Γονέων των 
Δημοτικών σχολείων της Αγλαντζιάς, με εκπρο-
σώπους της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιας και 
του ΣΚΕ Αγλαντζιάς, με θέμα την δημιουργία 
κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών 
στην Αγλαντζιά. Σκοπός της λειτουργίας των 
κέντρων αυτών είναι η εξυπηρέτηση των εργα-
ζομένων γονιών αλλά και η ποιοτική φύλαξη 
των παιδιών. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί για 
να υλοποιηθεί όσο το δυνατό πιο γρήγορα ο 
θεσμός αυτός.

08/06/2017: Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η Συναυλία που διοργάνωσαν τα Β’, Γ’ 
και Δ’ δημοτικά σχολεία Λατσιών. Η εκδήλωση 
ήταν υπό την αιγίδα του αξιότιμου Γραμματέα 
του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόση Τσιόλα 
τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή 
που μας έκανε! Συγχαρητήρια στους Συνδέ-
σμους Γονέων και σε όλους όσους παρευρέθη-
καν!!

Βιβλίο “Γύρω από το
Δέντρο, Κάτω από το Δέ-
ντρο, Πάνω στο Δέντρο”:
μια εξαιρετική πρωτοβουλία, μια αξιέπαινη 
προσπάθεια, μια ενέργεια που ξεπέρασε τις 
προσδοκίες όλων μας!!! Τα παιδιά της Α’2 
του Ε’ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς- 
Άκης Κλεάνθους στα πλαίσια της ενότητας 
«Τα παιδιά κάνουν τον κόσμο πιο όμορ-
φο»!! Μα πώς; Έγραψαν, εικονογράφησαν, 
ονειρεύτηκαν, ζωγράφισαν και στο τέλος 
δημιούργησαν μια ιστορία, ένα βιβλίο 
με τον πιο πάνω τίτλο που μιλά για την 
διαφορετικότητα, τη θετική σκέψη και την 
ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που έχουμε. Η 
προσπάθεια αυτή αγκαλιάστηκε αμέσως 
από την Ομοσπονδία μας και με την πολύ-
τιμη βοήθεια της Χριστίνας Οικονομίδου 
γονέα παιδιού της Α’2 για το συντονισμό 
και τη στήριξη, της γραφίστριας και γονέα 
Νάσιας Δημητρίου, της εταιρείας Kypros 
A. Economides- Konika Minolta και της 
εταιρείας SM Copy Shop κατάφεραν να 
εκδώσουν το βιβλίο. Η δημιουργία και η 
πώληση του βιβλίου έρχεται να εξυπηρε-

τήσει ακόμη έναν ιερό σκοπό, την ενίσχυ-
ση του θεσμού της Ομοσπονδίας για την 
δημιουργία εκατοντάδων πακέτων αγάπης 
τα οποία προσφέρονται σε όλες τις άπορες 
οικογένειες των Δημοτικών Σχολείων της 
Λευκωσίας τα Χριστούγεννα. Τέλος ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στην εκπαιδευτικό της 
τάξης, Αλεξία Παπαχριστοφόρου για την 
εξαιρετική δουλειά και προσφορά της! 

Παιδικές κατασκηνώσεις:
Η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός σε όλα 
τα επίπεδα, ο εμπλουτισμός του προγράμ-
ματος και η ασφάλεια ήταν οι φετινές μας 
προτεραιότητες. Η ανταπόκριση θεαματι-
κή! 7 κατασκηνωτικές περίοδοι υπερπλή-
ρεις! Έχουμε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο! 
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Θεατρικά εργαστήρια με την ομάδα της 
αγαπητής φίλης Έλιας Ιωαννίδου, παρου-
σίαση kick boxing, survivor, ποδόσφαιρο, 
Fasouri Waterpark και πολλά άλλα! Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Στρο-
βόλου Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, στο 
Πολυδύναμο Κέντρο 

Στροβόλου, στην Γραμματεία της Ομο-
σπονδίας, στο Δ.Σ και σε όλους τους γονείς 
για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.

10/07/2017: Επίσκεψη του Υπουργού Παιδεί-
ας και Πολιτισμού Κώστα Καδή και λειτουρ-
γών του Υπουργείου, στα θερινά σχολεία, Ε ‘ 
Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς και στο Νηπια-
γωγείο Απ. Λουκά. Στις επισκέψεις παρευρέθη-
καν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λευκωσίας 
Μορφάκης Σολομωνίδης και ο Αν. Πρόεδρος 
Δημήτρης Νικολάου.

11/07/2017: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπον-
διών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης στην οποία παρευρέθηκαν ο 
Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Μορφάκης Σο-
λομωνίδης, ο Αν. Πρόεδρος Σωτήρης Χριστοφή, 
ο Αντιπρόεδρος Χριστόδουλος Δημητρίου και 
τα μέλη Χαράλαμπος Κούμουρος και Ανδρέας 
Δημοσθένους με τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού Δρ. Κώστα Καδή. Κατά τη συνάντη-
ση επαναβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές η 
διάθεση για συνέχιση της γόνιμης συνεργασίας 
που έχει αναπτυχθεί προς όφελος της παιδείας 
και των μαθητών. Αναλυτικά, στη συνάντηση 
συζητήθηκαν / επισημάνθηκαν τα ακόλουθα:

Θέσεις Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας

1. Διακίνηση μαθητών με 
κινητικά προβλήματα

2. Νέο Πρότυπο Ειδικό 
Σχολείο: Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι
η ανέγερση νέου πρότυπου Ειδικού
Σχολείου στη Λεμεσό θα αρχίσει το 2018.

3. Ειδική Εκπαίδευση: 
Εντός του Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο θα 
θέσει σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο 
πολιτικής για την Ειδική Εκπαίδευση. Η 
Συνομοσπονδία θα μετέχει στη διαβούλευ-
ση με δική της ομάδα.

4. Ειδική Εκπαίδευση, 
Θέματα Ειδικών Μονάδων 
Δημοτικών Σχολείων: 
Παραδόθηκε έγγραφο με τα αποτελέσματα 
παγκύπριας έρευνας της Συνομοσπονδί-
ας σε σχέση με το πιο πάνω θέμα. Απο-
φασίστηκε να γίνει άμεσα σύσκεψη στο 
Υπουργείο στην οποία θα συμμετέχει και η 
Συνομοσπονδία.

5. Θερινά Σχολεία:
Διαπιστώθηκε ότι ο θεσμός έχει αναβαθ-
μιστεί σημαντικά. Συζητήθηκε η επέκταση 
της απασχόλησης του σχολικού συνοδού 
και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των 
θερινών σχολείων εκεί και όπου χρειάζε
ται, η εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα 
τα θερινά σχολεία, ο διορισμός επιπλέον 
ειδικών δασκάλων, η επέκταση του θεσμού 
του σχολικού τροχονόμου, η αναβάθμιση 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των 
θερινών σχολείων καθώς και η συμβολή 
της Συνομοσπονδίας στη διαμόρφωση του 
προγράμματος των θερινών σχολείων.

6. Κανονισμοί λειτουργίας 
σχολείων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης: 
Πάγια αιτήματα των οργανωμένων γονέων 
ενσωματώθηκαν στους νέους κανονι-
σμούς. Ζητήθηκε από τον Υπουργό να 
κατατεθούν όσο το δυνατό πιο σύντομα 
στη Βουλή.

7. Έγκαιρη στελέχωση: 
Έχουν γίνει έγκαιρα όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες εκ μέρους του Υπουργείου. Θα 
κατατεθεί την ερχόμενη Παρασκευή ο 
τροποποιητικός προϋπολογισμός και μέχρι 
τις αρχές Αυγούστου η διαδικασία θα 
ολοκληρωθεί.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδι-
ών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης ήταν σε συνεχή επαφή 
με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
καθ’όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών 
διακοπών για να συμβάλει στην όσο το 
δυνατό πιο ομαλή έναρξη της νέας σχολι-
κής χρονιάς.

24/07/2017: Ο Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού Δρ. Κώστας Καδής επι-
σκέφθηκε την Παιδική Κατασκήνωση 
της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων 
Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας στις 
Δύμες. Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης 
συνομίλησε και δείπνησε με τα παιδιά. 
Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης 
ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας 
Παπαχαραλάμπους, ο Κοινοτάρχης 
Δυμών Χριστάκης Θεοχάρους, το μέ-
λος της Ε.Ε.Υ Αλέκος Κουράτος, ο Αν. 
Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομο-
σπονδίας Γονέων Σωτήρης Χριστοφή, 
ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμμο-
χώστου Χαράλαμπος Γιωργίτσης, από 
το γραφείο του ΥΠΠ ο Νίκος Πιερή 
και ο Γιάννης Οικονομίδης και μέλη 
της Εκτελεστικής Γραμματείας της 

                Ομοσπονδίας.
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Δράσεις Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Γονέων Πόλης και 
Επαρχίας Λεμεσού

Η συνεχής αναβάθμιση του χώρου, οι συχνές 
συντηρήσεις, η βελτίωση της σίτισης και η 
καλυτέρευση της ψυχαγωγίας και της εκπαί-
δευσης είναι οι προτεραιότητές μας. Η προσπά-
θεια που γίνεται στις κατασκηνώσεις Πλατρών 
από τα μέλη μας (Ομόσπονδους, Αρχηγούς, 
Ομαδάρχες και άλλους) είναι ανεκτίμητη και 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής 
στον χώρο. 

Ετήσιος Καρναβαλίστικος Χορός 
για τους Συνδέσμους Γονέων των Δημοτικών 
Σχολείων της Λεμεσού. 

Τουρνουά Ποδοσφαίρου:
Δεύτερο ετήσιο τουρνουά ποδοσφαίρου εις 
μνήμη του Πολύκαρπου Βλάχου. Συμμετείχαν 
όλες οι επαρχιακές Ομοσπονδίες με ποδοσφαι

ρικές ομάδες, το Υπουργείο, η ΠΟΕΔ Λεμεσου, 
το Τελεωνείο και παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές 
από τις ομάδες που πέρασε ο Π. Βλάχος.

Διοργανώθηκαν και φέτος οι
θεατρικές παραστάσεις της 
Ομοσπονδίας 
με μεγάλη επιτυχία. Το θέατρο που παρουσιά-
στηκε ήταν οι Σοκολατοπεριπέτειες.

Κατασκηνώσεις Πλατρών «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ»: Μετά από απόφαση της Ολο-
μέλειας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Λεμεσού  προχώρησε  η μετονομασία 
των Παιδικών Κατασκηνώσεων Πλατρών σε Κατασκηνώσεις Ομοσπονδίας Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Λεμεσού «ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ».  Η μετονομασία έγινε σε μια σεμνή 
και καθ’ όλα αρμόζουσα υπό τις περιστάσεις τελετή.
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Γονείς σε διαρκή κίνηση

Δράσεις Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Γονέων Πόλης και 
Επαρχίας Λάρνακας

Διαγωνισμός Ζωγραφικής:
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Λάρνακας διοργάνωσε  για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά Διαγωνισμό Ζωγραφι-
κής για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων 
Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας με θέμα: 
Εμπνέομαι και Δημιουργώ μέσα από τα 
μοτίβα της Κυπριακής Παραδοσιακής 
Τέχνης

Ο διαγωνισμός φέτος  ήταν  αφιερωμένος εις 
μνήμη του αειμνήστου Πόλυ Βλάχου, προέδρου 
της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Λεμεσού και αναπληρωτή προέδρου 
της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης και ο οποίος σκοτώθηκε 
σε τροχαίο ατύχημα τον Αύγουστο 2015. 
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν  να εμπλακούν 
οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες των 
Δημοτικών στη μελέτη του θέματος για να 
ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για  
αυτό, καθώς και να εκφραστούν μέσα από τη 
ζωγραφική εμπνεόμενοι από την Κυπριακή 
Παραδοσιακή Τέχνη.

Ετήσια Χοροεσπερίδα:
Ετήσια Χοροεσπερίδα για τους Συνδέσμους Γο-
νέων των Δημοτικών Σχολείων της Λάρνακας. 
Κατά τη διάρκεια της Χοροεσπερίδας τιμήθη-
καν πρόεδροι Συνδέσμων Γονέων και Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των 
οποίων  τα παιδιά τους αποχώρησαν  από την  
Δημοτική Εκπαίδευση.

Γνωριμία με το Bowling:
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Λάρνακας διοργάνωσε  ημέρα 
γνωριμίας με το Bowling για τα άπορα παιδιά 
των Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας 
Λάρνακας που φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη. Η 
εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 
Ιουνίου 2017.

Γνωριμία με το Ψάρεμα:
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Λάρνακας διοργάνωσε ημέρα 
γνωριμίας με το Ψάρεμα για τα  παιδιά των 
Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας 
Λάρνακας που φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη. Η 
εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 
Ιουνίου 2017.

Τουρνουά Ποδοσφαίρου:
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Λάρνακας πραγματοποίησε για 
έβδομη συνεχόμενη χρονιά τουρνουά ποδο-
σφαίρου την Κυριακή 7 Μαϊου και την Κυριακή 
14 Μαϊου 2017 για τα παιδιά όλων των Δημο-
τικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας. 
Η συμμετοχή των παιδιών στο τουρνουά ήταν 
δωρεάν.

Θεατρική Παράσταση
Διοργανώθηκαν και φέτος οι θεατρικές παρα-
στάσεις της Ομοσπονδίας με μεγάλη επιτυχία. 
Το έργο που επιλέγηκε ήταν ο Δον Κιχώτης. 
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Μέσα από τα συλλογικά μας όργανα οι 
γονείς και σε συνεργασία με  το Υπουρ-
γείο Παιδείας, την ΠΟΕΔ, τους Δήμους 
και τα Κοινοτικά Συμβούλια (Τοπικές 
Αρχές), τις Σχολικές Εφορείες και άλλους 
κυβερνητικούς, κοινοτικούς  και κοινω-
νικούς φορείς συνεισφέρουμε, πάντοτε 
σε εθελοντική βάση στην ευημερία, την 
ασφάλεια, την ψυχαγωγία, την αγωγή και 
ακαδημαϊκή πρόοδο των μαθητών και 
μαθητριών της Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
Ο ρόλος μας ως γονείς είναι καθαρά 
υποστηρικτικός και συμβουλευτικός. Μέσα από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία  οι γονείς εκπρο-
σωπούνται και συμμετέχουν με υποστηρικτικό και συμβουλευτικό ρόλο στα Συμβούλια Δημοτικής 
και Μέσης Εκπαίδευσης, στην ΚΕΕΣΚ, σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, 
στην Παγκύπρια Σχολή Γονέων, σε συναντήσεις με όλους τους φορείς της Εκπαίδευσης και της 
Πολιτείας.
Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους σημαντικούς στόχους που θέσαμε ως οργανωμένοι γονείς, 
θεωρούμε απαραίτητη την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη φιλική σχέση με όλους τους φορείς 
που στηρίζουν τη Δημοτική Εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας λειτουργεί για 
την Ομοσπονδία μας, ωφέλιμα και αποδοτικά.

Γονείς σε διαρκή κίνηση

Δράσεις Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Γονέων σχολείων 
Αμμοχώστου

ΚΎΡΙΟΤΈΡΈΣ ΔΡΑΣΈΙΣ ΜΑΣ:
1. Ενιαία ασφάλεια
Η Ομοσπονδία μας μέσα στα πλαίσια προ-
σφοράς της προς τους Συνδέσμους Γονέων 
και μετά από διαγωνισμό ασφαλίζει όλους 
τους μαθητές της Επαρχίας μας έναντι ατυ-
χημάτων.

2. Ρεμπέτικη βραδιά 
Η Ομοσπονδία κάθε χρόνο διοργανώνει 
Χοροεσπερίδα -  Ρεμπέτικη βραδιά και την 
οποία τιμούν με την παρουσία τους εκπρό-
σωποι της Κυβέρνησης,  λειτουργοί του ΥΠΠ 
και της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Δήμαρχοι, 
Κοινοτάρχες, σχολικοί έφοροι, Εκπαιδευτικοί,  
βουλευτές, συνεργάτες και πρώην μελή ομο-
σπονδιών και  γονείς μέλη των Συνδέσμων 
Γονέων. Η εκδήλωση αυτή φέρνει πιο κοντά 
στην Ομοσπονδία τους Συνδέσμους - μέλη 
μας. 

3. Θεατρικές Παραστάσεις  
Η Ομοσπονδία μας πραγματοποιεί  σειρά 

θεατρικών παραστάσεων σε συνεργασία με 
τον Θεατρικό Οργανισμό  Κύπρου ή άλλα 
Θεατρικά Σχήματα.  Στις παραστάσεις  συμ-
μετέχουν όλοι οι μαθητές των σχολείων της 
επαρχίας μας
 
4. Πολυπροπονητήριο - Ναυταθλήματα 
Η Ομοσπονδία μας επιχορηγεί την λειτουργία 
μικρού πολυπροπονητηρίου στο Λιοπέτρι με 
τη συμμετοχή πολλών ομοσπονδιών όπως 
Αντισφαίρισης, Ταε κβο Ντο, Χορό, Ποδήλα-
το, Πετόσφαιρα, Άρση Βαρών, Παγκράτιο, 
Πάλη, Ζιου Ζίτσου, Πυγμαχία.  Οι μαθητές της 
Δ’ τάξης όλων των σχολικών μονάδων της 
επαρχίας μας είχαν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν  και να δοκιμάσουν ποικιλία αθλημά-
των. Παράλληλα, τον Μάιο επιχορηγούμε τα 
ναυταθλήματα   που διοργανώθηκαν για τους 
τελειόφοιτους  μαθητές των σχολείων της 
επαρχίας μας. 

5. Συμμετοχή ή και υποστήριξη συνεδρίων 
και διαλέξεων

Δράσεις Ομοσπονδίας
Συνδέσμων Γονέων
πόλης και επαρχίας 
Πάφου
Το συνέδριο των Οργανωμένων γονιών της 
Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στην Πάφο.

Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία!!!

Η ικανοποίηση των συνέδρων ήταν ζωγραφι-
σμένη στα πρόσωπα τους και τα σχόλια από το 
συμβούλιο εγκωμιαστικά. 

Το συνέδριο είχε θέμα «Για μια Ευρώπη πιο 
κοινωνικά δίκαιη για τα Παιδιά και τους 
Γονείς» και την έναρξη τέλεσε ο Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού στην παρουσία Βου-
λευτών, του Δημάρχου Πάφου, της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, 40 σύνεδρων 
από 18 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και 45 
σύνεδρους από την Κύπρο. 

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου αρκετά και 
σημαντικά. Ήταν μεγάλη τιμή για την Παγκύ-
πρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαί-

δευσης να προεδρεύ-
σει του συνεδρίου. 
Ευχαριστούμε θερμά 
όσους μας τίμησαν 
με την παρουσία τους 
αλλά και όλους τους 
φορείς που συνέλα-
βαν στην επιτυχία 
του συνεδρίου και 
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Συν-
δέσμων Γονέων Πόλης 
και Επαρχίας Πάφου 
Χριστόδουλο Δημητρί-
ου. Ενωμένοι μπορούμε 
να καταφέρουμε πολλά.

Προχωράμε μπροστά 
προσηλωμένοι στον 
μοναδικό μας στόχο:
Τα παιδιά μας!!!

Γονείς σε 
διαρκή 
κίνηση!!! 
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Γονείς σε διαρκή κίνηση

Με την εμπλοκή σας στον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου σας αποκτάται φωνή στις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Διασφαλίζετε τη σωστή διαχείριση των οικονομικών 
πόρων του Τοπικού σας Συνδέσμου. Διαφυλάσσετε τα δικαιώματα των παιδιών σας.
Ενισχύεται τις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εμπλουτίζετε τις εκδηλώσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου με νέες ιδέες. Γίνεστε ενεργοί πολίτες μεγαλώνοντας την ιδέα του εθελοντισμού.
Ενισχύετε τις δράσεις της σχολικής μονάδας που φοιτά το παιδί σας. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι 
είμαστε αναγκαίοι και χρήσιμοι, όσο χρόνο και αν μπορούμε να διαθέσουμε. Με την εμπλοκή σας 
αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών σας.

Γιατί να εμπλακώ
στο Σύνδεσμο
Γονέων του
Σχολείου 
που φοιτά
το παιδί μου;
Γράφει ο Μορφάκης Σολομωνίδης, πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σε κάθε δημόσιο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, 
Γυμνάσιο και Λύκειο της Κύπρου (αλλά και 
σε κάποια ιδιωτικά σχολεία) λειτουργούν 
Σύνδεσμοι Γονέων. Ωστόσο, πολλοί γονείς 
δεν γνωρίζουν το ρόλο που διαδραματίζει ο 
Σύνδεσμος Γονέων στο σχολείο του παιδιού 
τους, αλλά ούτε και το πόσο σημαντικό έργο 
επιτελεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς.  

Οι Σύνδεσμοι Γονέων απαρτίζονται από 
γονείς που προσφέρουν ανιδιοτελώς το 
χρόνο και τις υπηρεσίες τους στο σχολείο 
και απώτερος σκοπός ύπαρξής τους είναι η 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και η ευη-
μερία όλων ανεξαιρέτως των μαθητών που 
φοιτούν σε αυτό. Ο ακριβής τρόπος λειτουρ-
γίας του κάθε συνδέσμου καθορίζεται από 
το καταστατικό λειτουργίας του και ελέγχεται 
τόσο από τις επαρχιακές όσο και από τις Πα-
γκύπριες Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων.   

ΓΙΑΤΙ ΈΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ 
ΣΎΜΜΈΤΈΧΈΤΈ ΣΤΟ ΣΎΝΔΈΣΜΟ
ΓΟΝΈΏΝ;  
Oι Σύνδεσμοι Γονέων: 
• Υποστηρίζουν πρακτικά και οικονομικά την 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 

• Συμβάλουν στη συχνή και συστηματική 
επαφή μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαι-
δευτικών, διασφαλίζοντας έτσι τη στενότερη 
συνεργασία οικογένειας και σχολείου

• Στηρίζουν οικονομικά και ψυχολογικά τις 
άπορες οικογένειες των σχολείων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς 

• Διοργανώνουν επιμορφωτικές διαλέξεις 
προς τους γονείς για διάφορα σημαντικά 
θέματα.

• Διοργανώνουν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
για τα παιδία (π.χ. αποκριάτικα πάρτι, πάρτι 
αποφοίτησης, εκδρομές κ.α) 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά 
μας περνούν το 1/3 της ημέρας τους στο 
σχολείο, κατανοούμε πόσο σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει στη ζωή τους. Είναι, λοιπόν, 
σημαντικό κάθε γονιός να έχει άμεση γνώση 
του τι γίνεται στο σχολείο που φοιτά το παιδί 
του και μέσω της συμμετοχής του στο Σύνδε-
σμο Γονέων να μπορεί να εκφέρει τη δική του 
άποψη προς τη διόρθωση των προβλημάτων 
που πιθανόν να προκύπτουν και προς το καλύ-
τερο συμφέρον όλων των παιδιών.

Γράφει η Ράνια Δ. Χατζηκώστα - Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
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Ανάμειξη των
γονέων στη δράση και τα κοινά 
του σχολείου 
Πώς μπορεί αυτό να συμβάλει στην ενδυνάμωση του 
έργου του σχολείου και στην καλύτερη σχολική εμπειρία 
του παιδιού;

Η συνεργασία σχολείου και οικογέ-
νειας είναι από τα σημαντικότερα 
κλειδιά που έχουν οι ενήλικες στα 
χέρια τους για να βοηθήσουν τα 
παιδιά να αισθανθούν ασφάλεια στο 
περιβάλλον του σχολείου, να ανα-
πτύξουν υγιείς σχέσεις, να αυξήσουν 
τα κίνητρά τους για μάθηση και να 
έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η 
ανάμειξη των γονέων στα κοινά δρώ-
μενα του σχολείου και η συμμετοχή 
τους σε διάφορους τύπους σχολικών 

δραστηριοτήτων  συνδέεται άμεσα 
με την καλύτερη σχολική επίδοση των 
παιδιών τους.

Διαχρονικές έρευνες έχουν διαπιστώσει τη 
σχέση μεταξύ αυξημένου επιπέδου γονικής 
συμμετοχής και μεγαλύτερης σχολικής επιτυ-
χίας των παιδιών. Συνεπώς, η εμπλοκή των 
γονέων στις δράσεις του σχολείου (Σύνδε-
σμος Γονέων, εθελοντικές δράσεις, κτλ.) είναι 
ένας σημαντικός τρόπος για να κατανοήσει 
το παιδί πως η σχολική ζωή είναι συνδεδεμέ-
νη με την οικογενειακή ζωή. 

Γράφει η Παντελίνα Σωτικοπούλου 
Εγγεγραμμένη Σχολική Ψυχολόγος(MA) Ειδικευόμενη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια (CBT)
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Στις μέρες μας οι περισσότεροι 
γονείς έχουν ελάχιστο ελεύθερο 
χρόνο, κάτι το οποίο τους απο-
τρέπει από το να ασχοληθούν 
ενεργά σε δράσεις του σχολεί-
ου, έστω και εάν οι δράσεις 
αυτές είναι πολύ αραιές. Είναι 
σημαντικό, έστω και περιστασι-
ακά, οι γονείς να εμπλέκονται 
σε δράσεις του σχολείου, παρά 
το φόρτο εργασίας τους, διότι 
τα οφέλη μιας τέτοιας εμπλο-
κής για τα παιδιά, τους ίδιους 
τους γονείς και για το σχολείο 
είναι πολλά. 

• Μπορούν να γνωρίσουν καλύ-
τερα τους ανθρώπους που περιβάλλουν 
καθημερινά το παιδί τους στο σχολείο, 
τα ενδιαφέροντά τους και τους προβλη-
ματισμούς τους.

• Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ο γονιός 
του νοιάζεται για τη ζωή του μέσα στο 
σχολείο. Το σημείο αυτό είναι καίριας 
σημασίας. Εάν το παιδί αισθανθεί και 
κατανοήσει το πόσο σημαντικό ρόλο παί-
ζει το σχολείο στη ζωή του και στη ζωή 
των γονέων του, τότε υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες να νιώσει ευκολότερα το 
σχολείο σαν ένα δεύτερο σπίτι του, αφού 
θα εισπράττει το έντονο ενδιαφέρον του 
γονέα για τα κοινά δρώμενα του σχολεί-
ου. 

• Γνωρίζει τους φίλους και τους συμμα-
θητές του παιδιού, αλλά και άλλους γο-
νείς με τους οποίους, πιθανόν, να έχουν 
τις ίδιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα  με 
αυτόν. Η καλή σχέση που θα αναπτυχθεί 
με τα άτομα αυτά θα βοηθήσει τους 
γονείς να αναπτύξουν μια πιο ουσιαστική 
σχέση με τους φίλους και συμμαθητές 
του παιδιού τους, αλλά και με τους γο-
νείς τους.

• Στηρίζει ένα από τα σημαντικότερα 

περιβάλλοντα στο οποίο εμπλέκεται το 
παιδί του καθημερινά και ταυτόχρονα 
συμμετέχει ενεργά για κάποιες καταστά-
σεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον (π.χ. 
δώρα Χριστουγέννων στους άπορους 
μαθητές). 

• Δίνει στο παιδί του τη δυνατότητα να 
μάθει ότι ο ενεργός ρόλος σε κοινές 
δράσεις φέρνει θετικά αποτελέσματα, 
αφού μέσα από τις κοινές δράσεις μα-
θαίνουμε να βοηθάμε, να στηρίζουμε και 
να αποφασίζουμε για θέματα που μας 
αφορούν άμεσα.

• Δημιουργείται μια καλή σχέση μεταξύ 
του προσωπικού του σχολείου και των 
γονέων. Αυτό  βοηθά το παιδί να κατανο-
ήσει πως η συνεργασία με τους άλλους 
είναι σημαντική δεξιότητα και χρειάζεται 
σε όλους τους χώρους στους οποίους 
δραστηριοποιούμαστε για να πετύχουμε 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συνεπώς, η εμπλοκή των γονέων στα 
κοινά του σχολείου στο οποίο φοιτά το 
παιδί τους, μόνο θετικά αποτελέσματα 
μπορεί να προσφέρει στο παιδί, αφού 
μέσα από την εμπλοκή αυτή μπορεί να 
κατανοήσει πως το σχολείο και η οικογέ-
νεια συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό. 
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Ο δεκάλογος του
απενεχοποιημένου γονιού
με πρωτάκι…

Όταν το παιδί σας ξεκινά τη Α’ δημοτικού διαφοροποιείται ο τρόπος διαπαιδαγώγησης, 
φροντίδας και απασχόλησης σας με αυτό. Πιο κάτω θα βρείτε σύντομες απαντήσεις, σε 
προβληματισμούς που έχουν συχνά οι γονείς με πρωτεάκι.

1. «ΤΟ ΠΑΏ ΣΧΟΛΈΙΟ ΈΝΏ ΞΈΡΏ ΟΤΙ ΔΈΝ 
ΘΈΛΈΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΈΙ» 
Πολλά παιδιά έχουν δυσκολία προσαρμογής 
στην Α’ δημοτικού. Οι λόγιο είναι πολλοί και 
διαφορετικοί για κάθε παιδί. Σε αυτή την 
περίπτωση η επιμονή σας στο να παίρνετε 
το παιδί στο σχολείο έτσι και αλλιώς είναι 
σωστή. Χρειάζεται όμως ειδικό χειρισμό για 
αυτό καλό είναι να είσαστε σε συχνή επαφή 
με τη δασκάλα του. 

2. «ΔΈΝ ΞΈΡΏ ΠΏΣ ΝΑ ΤΟΎ ΔΙΑΒΑΖΏ» 
Είναι φυσιολογικό να μην ξέρετε πως να 
καθοδηγήσετε το παιδί σας στο διάβασμα, 
ειδικά στο ξεκίνημα του σχολείου. Ρωτήστε τη 
δασκάλα της τάξης. Είναι το πιο κατάλληλο 

άτομο για να σας καθοδηγήσει καθώς γνω-
ρίζει το παιδί σας και αυτά που χρειάζεται να 
μάθει. 

3. «ΔΈΝ ΈΧΏ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΚΑΝΏ 
ΈΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΈΣ ΑΣΚΗΣΈΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΎ» 
Συζητήστε με τη δασκάλα της τάξης κάποιες 
εύκολες δραστηριότητες που είναι σύντομες 
και διασκεδαστικές, αλλά και το κατά πόσο 
είναι αναγκαίες. Στο μάθημα γίνεται αρκετή 
εξάσκηση και ίσως να μη χρειάζεται κάτι επι-
πλέον από μέρους σας.  

4. «ΝΟΜΙΖΏ ΟΤΙ ΤΟ ΠΙΈΖΏ ΠΟΛΎ ΣΤΟ 
ΔΙΑΒΑΣΜΑ»; 
Είναι καλό να δημιουργηθεί μια ρουτίνα δια-

Γράφει η Τόνια Λοϊζίδου. MSc, MSc, CBTdip Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος
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βάσματος από την Α’ τάξη, δηλαδή συγκεκρι-
μένη ώρα μελέτης. Αν όμως το παιδί κάποια 
στιγμή θέλει να κάνει διάλειμμα, μην το 
πιέσετε. Αφήστε του χρόνο να παίξει, αφού η 
σχολική μελέτη στην Α’ τάξη, δεν είναι ανάγκη 
να διαρκεί περισσότερο από 30’.  

5. «ΔΈ ΜΈ ΑΚΟΎΈΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ 
ΈΧΟΎΜΈ ΚΑΎΓΑΔΈΣ ΣΎΝΈΧΈΙΑ» 
Η σχέση γονέα και παιδιού είναι πιο σημα-
ντική από την επίδοση στο σχολείο σε αυτό 
ειδικά το στάδιο. Αν το παιδί αρχίζει να σας 
βλέπει σαν το άτομο που του προκαλεί πίεση 
και άγχος τότε αυτό θα επηρεάσει τη σχέση 
σας αλλά και τη στάση του στα μαθήματα. Αν 
η  ώρα που του διαβάζετε προκαλεί περισσό-
τερες προστριβές παρά αποτελέσματα τότε 
σκεφτείτε ποιο άλλο άτομο της οικογένειας 
θα μπορούσε να του διαβάζει.   

6. «ΔΈΙΧΝΈΙ ΔΎΣΚΟΛΙΑ ΣΈ ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΤΙ ΚΑΝΏ ΛΑΘΟΣ;» 
Δώστε χρόνο στο παιδί σας να βρει το ρυθμό 
μάθησης του. Μην απογοητεύεστε αν μαθαίνει 
πιο αργά από τα άλλα παιδιά ή αν δεν του 
αρέσουν όλα τα μαθήματα. Περιμένετε 2 μή-
νες και έπειτα συζητήστε με τη δασκάλα του. 

7. «ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΟΝΈΙΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ
ΟΡΓΑΝΏΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΈΜΈΝΑ.»
Μήπως οι άλλοι γονείς απλά οργανώνονται 
διαφορετικά; Εσείς ξέρετε καλύτερα πώς 
να οργανώσετε το χρόνο σας αποτελεσμα-
τικά. Κάθε οικογένεια είναι διαφορετική και 
λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες και 
συνήθειες. 

8. «ΑΓΧΏΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΈΛΏ ΝΑ ΠΑΡΈΙ 
ΚΑΛΈΣ ΒΑΣΈΙΣ ΤΏΡΑ ΠΟΎ ΈΙΝΑΙ ΝΏΡΙΣ.» 
Η Α’ δημοτικού είναι σημαντική και όντως βά-
ζει τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Όμως 
το άγχος επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα 
στη μάθηση. Η σταθερή αλλά χαλαρή στάση 
θα δημιουργήσει πιο εύκολα την «κουλτούρα 
διαβάσματος».
 
9. «ΣΧΟΛΈΙΟ, ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΈ ΑΛΛΟ;» 
Το παιχνίδι είναι ακόμα πολύ σημαντικό για 
το πρωτεάκι σας! Αυξάνει τη δημιουργικότητα 
και του μαθαίνει κοινωνικούς κανόνες.  Δώστε 
του χρόνο να παίξει, να κοινωνικοποιηθεί και 
να χαλαρώσει. 

10. «ΔΈΝ ΈΧΈΙ ΈΛΈΎΘΈΡΟ ΧΡΟΝΟ ΤΑ 
ΑΠΟΓΈΎΜΑΤΑ» 
Παρατηρήστε το παιδί σας και καταλάβετε αν 
οι απογευματινές δραστηριότητες το κουρά-
ζουν ή αν τις απολαμβάνει.  Δε χρειάζεται να 
έχει κάτι να κάνει κάθε απόγευμα. Ο ελεύθε-
ρος χρόνος του δίνει την ευκαιρία να σκεφτεί 
από μόνο του και να αναλάβει πρωτοβουλίες. 
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«Ο ύπνος 
θρέφει 
το παιδί»
Η σημασία του ύπνου 
στη βρεφική, παιδική 
και εφηβική ηλικία.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου σκελετού 
είναι άμεσα σχετιζόμενη με την πολύπλο-
κη διαδικασία του ύπνου. Η λαϊκή σοφία 
συμπεριέλαβε στην ρήση «Ο ύπνος θρέ-
φει το παιδί» την επιστημονική γνώση ότι η 
σωματική αύξηση πραγματοποιείται κατά 
την διάρκεια του ύπνου. Η αυξητική ορμό-
νη (Growth Hormone – GH), που αποτελεί 
τον κινητήριο μοχλό αυτής της διαδικασί-
ας, παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή και 
δράση κατά τις βραδινές ώρες, με μέγιστη 
δόση μεταξύ 00:00 και 01:00 το βράδυ. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδιασμό με την ηλι-
κιακή μέγιστη τιμή στα 10 έτη, καταδεικνύ-
ει την ιδιαίτερη ποιότητα ύπνου, που πρέπει 
να παρέχεται στο αναπτυσσόμενο παιδί. 
Επίσης άξιο αναφοράς αποτελεί και η στα-
διοποίηση της εξέλιξης της σπονδυλικής 
στήλης, η οποία καθορίζει ότι από το σχε-
δόν ευθύ σχήμα του νεογνού καταλήγουμε 
περίπου στην ηλικία των 13 ετών στο γνω-
στό σχήμα των κυρτωμάτων, που μας ακο-
λουθεί στην ενήλικη ζωή μας. 

Το στρώμα αποτελεί μια μεγάλη επιφά-
νεια στήριξης του ανθρωπίνου σώματος, 

στην οποία πρέπει να επιτευχθεί μακρο-
χρόνια και πλήρης ανάπαυση. Αποτελεί 
το κυρίαρχο σύστημα που βοηθά τις αν-
θρώπινες δομές να ανανήψουν από την 
καθημερινή δραστηριότητα. Στην ιατρική 
βιβλιογραφία συνιστάται το στρώμα να 
εκπληρώνει συγκεκριμμένους στόχους. 
Οφείλει να προσαρμόζεται στις ανατομι-
κές κυρτώσεις του σώματος, να παραμένει 
επίπεδο, να δημιουργεί αίσθημα ευφορίας 
διαθέτοντας ταυτόχρονα καλό σύστημα 
αερισμού, ενώ η θερμοκρασία πρεπει να 
διατηρείται σταθερά σε μέτρια επίπεδα. 
Τα τρία πρώτα κριτήρια σχετίζονται με τα 
χαρακτηριστικά στήριξης που προσφέρει 
το στρώμα στο σώμα και έχουν κύρια επί-
δραση στην προσαρμοστικότητα της σπον-
δυλικής στήλης κατά την κατάκλιση. 

Έχει καταγραφεί σε πολλές μελέτες ότι 
μη φυσιολογικές πιέσεις στην σπονδυλική 
στήλη οδηγούν σε παθολογικές καταστά-
σεις (π.χ. οσφυαλγία). Ο κύριος λόγος εί-
ναι η προσαρμοστικότητα τόσο των σπον-
δύλων, όσο και των μαλακών ιστών (μύες, 
τένοντες, σύνδεσμοι) που αντιδρούν ανα-

λογικά στις ισχυρές πιέσεις του περιβάλ-
λοντος. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι σε ένα 
αναπτυσσόμενο σκελετό η προσαρμογή 
στις συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να 
είναι καθοριστικές για την σωστή ανατομι-
κή δομή κυρίως της σπονδυλικής στήλης. 

Η ταχεία σωματική αύξηση σε διάφορες 
περιόδους της βρεφικής, παιδικής και εφη-
βικής ηλικίας οφείλει να υποστηρίζεται 
από φυσιολογικές συνθήκες πίεσης της 
σπονδυλικής στήλης. Η ύπαρξη ενός στρώ-
ματος με φυσικά υλικά, που προσαρμόζε-
ται στην ανατομία του παιδιού και του πα-
ρέχει ιδανικές συνθήκες ανάπαυσης, αλλά 
πολύ περισσότερο συνθήκες ανάπτυξης 
του σκελετού του, είναι μείζονος σημασίας. 

Ο γονιός οφείλει να είναι ενημερωμένος 
σε μια εποχή πλήρους πληροφόρησης για 
το σωστό στρώμα, που θα αποτελέσουν τον 
σύμμαχό του για την παροχή υγιούς ποιό-
τητας ζωής στους απογόνους του.  

Κωνσταντίνος Ε. Τόλης
MD, MSc Ορθοπαιδικός Χειρουργός 
dctolis@gmail.com

Limassol
2 Spyrou Kyprianou Ave.
4043 Germasogia
+357 25 25 10 33
limassol@coco-mat.com.cy

Nicosia
Corner of Griva Digeni 45 & Dimostheni Severi
1082 Nicosia
+357 22 25 11 33
nicosia@coco-mat.com.cy
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Γονείς ας προετοιμαστούμε για 
τις ιώσεις του φθινοπώρου και 
του χειμώνα!
Οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν, τα σχο-
λεία άνοιξαν και οι ιώσεις κάνουν ξανά την 
εμφάνιση τους σαν να έχουν κλείσει ραντεβού 
με το φθινόπωρο και το χειμώνα. Οι πιο συχνές 
ιώσεις είναι το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη. 
Επίσης, συχνά είναι η φαρυγγίτιδα, η βρογχιο-
λίτιδα και η λαρυγγίτιδα που ταλαιπωρούν τα 
παιδιά σχολικής ηλικίας.

Συνηθισμένα συμπτώματα είναι το συνάχι, το 
μπούκωμα και ο βήχας, ο οποίος ανησυχεί 
περισσότερο τους γονείς το βράδυ. Μερικές 
φορές μπορεί να υπάρχει και πυρετός. Να 
ξέρετε ότι η λαρυγγίτιδα είναι η πιο πιθανή δι-
άγνωση τους μήνες αυτούς. Οπόταν αν κάποιο 
βράδυ το παιδί σας ξυπνήσει με βήχα που σας 
θυμίζει γαύγισμα σκύλου, πρέπει επειγόντως να 
επικοινωνήσετε με τον παιδίατρο σας. 

Όλες οι ιώσεις του αναπνευστικού ευνοούνται 
και μεταδίδονται ευκολότερα στα σχολεία. Θε-
ωρείστε ότι ένα παιδί που πάει σχολείο θα αρ-
ρωστήσει με μια φυσιολογική συχνότητα πέντε 
έως δέκα φορές το χρόνο, σε σχέση με κάποιο 
παιδί που δεν πάει. Ο λόγος είναι απλός: συχνά 
στο σχολείο υπάρχει ένα παιδί που είναι άρρω-
στο χωρίς πυρετό και μόνο με καταρροή από 
τη μύτη και βήχα, το οποίο ωστόσο μπορεί να 
μεταδώσει τον ιό με σταγονίδια που εκσφεν-

δονίζονται με την έντονη ομιλία, τον βήχα, το 
φτέρνισμα και την άμεση επαφή με τα άλλα 
παιδιά. Μάθετε στα παιδιά σας να προστα-
τεύουν τον εαυτό τους με βασικούς κανόνες 
υγιεινής (πλύσιμο χεριών κλπ).

Θα πρέπει, ακόμη, να τονίσουμε ότι το κάπνι-
σμα μέσα στο σπίτι έχει αποδειχθεί ότι επιβα-
ρύνει την υγεία των παιδιών, τα οποία εμφα-
νίζουν πιο συχνά βήχα, είναι πιο ευαίσθητα 
στις ιώσεις, τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, 
τις ωτίτιδες και το άσθμα. Φροντίστε, λοιπόν, η 
ατμόσφαιρα στο δωμάτιο του παιδιού να είναι 
καθαρή και υγρή. Αερίστε καθημερινά τα δωμά-
τια και να διατηρείτε σταθερή τη θερμοκρασία 
του σπιτιού γύρω στους 21ο C. 

Θυμηθείτε να ελέγξετε το βιβλιάριο υγείας  του 
παιδιού και να κάνετε τους απαραίτητους επα-
ναληπτικούς εμβολιασμούς. 

Τέλος, να τονίσουμε ότι οι γονείς πρέπει πάντα 
να ζητάνε την γνώμη του παιδιάτρου και να 
μην δίνουν μόνοι τους τη διάγνωση της ίωσης, 
ώστε να αποφεύγουμε δυσάρεστες έως και 
επικίνδυνες εκπλήξεις, καθώς δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που μια πνευμονία ή μια μηνιγ-
γίτιδα για παράδειγμα ξεκίνησε με τον ίδιο 
τρόπο.

Γράφει η Δρ. Θεοδώρα Γονατά, Παιδίατρος
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Συμβουλές για να
προφυλάξετε τα παιδιά σας από 
τα ατυχήματα! 

Συμβουλές για να
προφυλάξετε τα παιδιά σας από 
τα ατυχήματα! Γράφει η Δρ. Θεοδώρα Γονατά, ΠαιδίατροςΓράφει η Δρ. Θεοδώρα Γονατά, Παιδίατρος

ΠΤΏΣΈΙΣ:
Αυτοί οι τραυματισμοί είναι πολύ συχνοί στην 
παιδική ηλικία. Στα μπαλκόνια πρέπει να 
υπάρχουν κάθετα κάγκελα ή προστατευτικό 
πλέγμα. Καρέκλες ή τραπέζια, δεν πρέπει να 
βρίσκονται κοντά σε παράθυρα. Εφαρμόστε 
προστατευτικά για πλήρη ασφάλεια.

ΈΓΚΑΎΜΑΤΑ:
Μην αφήνετε εκτεθειμένα κουτιά σπίρτων ή 
αναπτήρες. Τοποθετείτε μπρίκια και κατσαρό-
λες στη φωτιά με το χερούλι γυρισμένο προς 
τα μέσα, μην αφήνετε το σίδερο εκτεθειμέ-
νο, τοποθετείστε προστατευτικό πλέγμα στο 
τζάκι και προσοχή όταν υπάρχουν ηλεκτρικές 
σόμπες αναμμένες.

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΈΙΣ:
Στα παιδιά αρέσει να εξερευνούν τα πάντα. 
Φυλάγετε όλα τα φάρμακα σε κλειδωμένο 
ντουλάπι ψηλά κι όχι στις τσάντες σας, τα 
υγρά απορρυπαντικά και άλλα είδη καθα-
ρισμού σε μη προσιτό μέρος. Μην βάζετε 
φάρμακα ή καυστικές ουσίες σε δοχεία που 
προσελκύουν  την προσοχή του παιδιού.

ΈΙΣΡΟΦΗΣΗ ΞΈΝΟΎ ΣΏΜΑΤΟΣ:
Η εισρόφηση ξηρών καρπών, καραμελών, 
παιχνιδιών κ.ά. μπορεί να απειλήσει τη ζωή 
του παιδιού. Εάν αρχίσει ξαφνικά να βήχει ή 
αναπνέει με δυσκολία, πάρτε το με το κεφάλι 

ελαφρά προς τα κάτω και κτυπήστε το απότο-
μα στην πλάτη. Ταυτόχρονα καλέστε βοήθεια. 
Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ξένο 
σώμα βάζοντας το χέρι σας στο στόμα. Ίσως 
μετακινηθεί και διακόψει εντελώς την ανα-
πνοή του παιδιού. Εξηγείστε στα παιδιά να μη 
μιλούν ή να γελούν όταν τρώνε και φροντίστε 
να παίζουν με παιγνίδια ανάλογα της ηλικίας 
τους.

ΑΤΎΧΗΜΑΤΑ ΜΈ ΠΟΔΗΛΑΤΟ:
Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τα ποδή-
λατα σε πάρκα, γήπεδα και ποδηλατοδρό-
μους, φορώντας πάντα κράνος και επιγονατί-
δες. Ποτέ μην τα αφήνετε να ποδηλατούν σε 
αυτοκινητόδρομους.

ΑΛΛΑ ΑΤΎΧΗΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: 
Τοποθετείστε χρωματιστά αυτοκόλλητα στα 
τζάμια των πόρτων και συμβουλεύστε τα 
παιδιά να μην τις ανοιγοκλείνουν. Μπορεί 
να εγκλωβίσουν τα χέρια τους. Ποτέ μην τα 
αφήνετε μόνα τους στη μπανιέρα. Μπορεί 
να γλιστρήσουν. Αν υπάρχει όπλο στο σπίτι, 
πρέπει να είναι λυμένο και κλειδωμένο σε μη 
προσβάσιμο μέρος.

Τα παιδιά είναι «δώρο Θεού» 
γι’ αυτό έχουμε υποχρέωση να τα 
προστατεύουμε !!!

Σήμερα τα ατυχήματα αποτελούν ένα από τα κυριότερα αίτια θανάτου και μόνι-
μης αναπηρίας στα παιδιά. Οι γονείς, οι ειδικοί και η πολιτεία έχουν υποχρέωση να 
πάρουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαττωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων, τόσο 
εντός όσο κι εκτός σπιτιού.
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Κανόνες
υγιεινής για το 
Δημοτικό
Γράφει ο Δρ Νικος Μακρίδης,
Ass Prof Dr med Νίκος Μακρίδης
MD,PhD Ειδικός Παιδίατρος,Παιδοογκολόγος,
Παιδοαιματολόγος με μεταπτυχιακό στη παιδική διατροφή

Τα παιδιά παρατηρούν τους γονείς και όλους εμάς τους «μεγάλους» και μαθαίνουν. 
Για να τηρούν όμως σωστά αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά 
και να τους μάθουν καλά ούτως ώστε όταν θα είναι μόνα τους στο σχολείο να μπο-
ρούν να τους ακολουθούν αποφεύγοντας έτσι διάφορες ασθένειες και μολύνσεις που 
θα τα απομακρύνουν από το σχολείο.

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΈΣ ΠΟΎ 
ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΎΘΟΎΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΈΙΝΑΙ:

1. Σωστό πλύσιμο των χεριών
Το σωστό πλύσιμο των χεριών στο σχολείο εί-
ναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα προστα-
σίας από τις διάφορες λοιμώξεις, στην πλειο-
νότητα τους ιώσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Πρέπει να χρησιμοποιούν 
πάντα νερό και σαπούνι και να τρίβουν καλά 
τα χέρια τους σε όλες τις επιφάνειες και κυρί-
ως στις εσωτερικές επιφάνειες των δακτύλων. 
Το πλύσιμο πρέπει πάντα να γίνεται μετά τη 
χρήση της τουαλέτας αλλά και πριν και μετά 
το φαγητό, μετά τον καθαρισμό της μύτης, 
κυρίως σε συνάχι, και όταν είναι λερωμέ-
να, καθώς και επιστρέφοντας στο σπίτι από 
οποιαδήποτε έξοδο. Μετά να στεγνώνουν 
καλά τα χέρια με χαρτί ή αέρα.

2. Η χρήση της τουαλέτας
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν ήδη μάθει 
να χρησιμοποιούν μόνα την τουαλέτα όπως 
και να  σκουπίζονται μόνα τους. Το καλό 
σκούπισμα μετά την χρήση της τουαλέτας 
είναι πολύ σημαντικό για την υγιεινή του παι-
διού. Βοηθήστε το στην αρχή με την μέθοδο 
«σκουπίζω, βλέπω, πετώ». Πρέπει να το 
εκπαιδεύσουμε να πιέζει καλά το χαρτί στην 

πρωκτική περιοχή, να βλέπει αν καθάρισε 
και μετά να πετά το χαρτί στον κάλαθο. Αυτό 
πρέπει να το κάνει μέχρι το χαρτί να βγαίνει 
καθαρό. Και κάτι σημαντικό ! Τα κορίτσια πρέ-
πει να μάθουν να σκουπίζονται από μπροστά 
προς τα πίσω, ειδικά μετά την αφόδευση, για 
να μη μεταφέρονται μικρόβια από το έντερο 
στον κόλπο.

Όταν τελειώσουν με την τουαλέτα, θα πρέπει 
μετά να κλείνουν το καπάκι και να τραβούν 
το καζανάκι. Και φυσικά μετά πάμε πίσω στον 
κανόνα 1 -  να πλένουν καλά τα χέρια τους.

3. Το φύσημα της μύτης
Όταν τα παιδιά είναι άρρωστα, ο κύριος τρό-
πος μεταφοράς των λοιμώξεων σε άλλους 
είναι με τα σταγονίδια και γενικά τα υγρά 
του σώματος. Γι’ αυτό και ο σωστός τρόπος 
φταρνίσματος και σκουπίσματος της μύτης 
είναι πολύ σημαντικός. Τα παιδιά πρέπει να 
μάθουν να φτερνίζονται είτε σε ένα χαρτο-
μάντιλο είτε στο εσωτερικό του αγκώνα τους. 
Επίσης να φυσούν καλά τη μύτη τους με ένα 
χαρτομάντιλο, το οποίο να είναι καινούργιο, 
και ακολούθως να το πετούν. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να βγά-
ζουν τις μυξούλες (ούτε τα παιδιά, ούτε κι οι 
ενήλικες).
Και φυσικά μετά το φύσημα της μύτης, τα 
παιδιά πρέπει να πλένουν καλά τα χέρια 
τους.

Για περισσότερες νόστιμες και υγιεινές συνταγές για το παιδάκι σας
κατεβάστε το Baby’s First Cookbook από την ιστοσελίδα μας. 
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ΣΎΜΠΤΏΜΑΤΑ 
ΑΝΗΣΎΧΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ

ΠΑΙΔΟ-ΒΑΡΗΚΟΪ́Α 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ

Η καλή ακοή
ως εφόδιο
για μάθηση

Η φυσιολογική ακοή είναι πολύ σημαντική 
στα μικρά παιδιά και κυρίως μέχρι την κρίσι-
μη προσχολική ηλικία των 2-3 ετών κατά την 
οποία αναπτύσσεται η ομιλία και ο λόγος. Κατά 
τη σχολική ηλικία, από 5-6 χρόνων, η ακοή 
είναι απαραίτητη για τη σωστή και άνετη ακρό-
αση κατά την ώρα του μαθήματος, για καλή 
σχολική απόδοση και πρόοδο. Ακόμα πιο ση-
μαντική είναι η σωστή αμφίπλευρη ακοή, αφού 
μας δίνει την αίσθηση καλύτερου εντοπισμού 
του ήχου στο χώρο, μέγιστη μείωση θορύβου 
και μέγιστη και άνετη κατανόηση ομιλίας σε 
δύσκολα και απαιτητικά περιβάλλοντα. 

Για τον πιο πάνω λόγο, τα παιδιά που διαγι-
γνώσκονται με μόνιμη απώλεια ακοής που δεν 
μπορεί να διορθωθεί ιατρικά, όσο το συντο-
μότερο γίνεται η διάγνωση και αντιμετώπιση 
της βαρηκοΐας,  τόσο το καλύτερο. Πάντα με 

γνώμονα το όφελος του παιδιού. Η αντιμετώπι-
ση μπορεί να επιτευχθεί είτε με ακουστικά βοη-
θήματα είτε με κοχλιακά εμφυτεύματα ανάλογα 
με το βαθμό βαρηκοΐας.

Η φυσιολογική ακοή δεν έχει σαν μοναδικό 
σκοπό να ακούσει ένα παιδί και να δώσει τη 
δυνατότητα της φυσιολογικής ανάπτυξης της 
ομιλίας. Μπορεί επίσης να απολαμβάνει τη ζωή 
και τους ήχους της, με την μέγιστη συμμετοχή. 
Μεγιστοποιεί τη δυνατότητα επικοινωνίας του 
με τον κόσμο, έχοντας ως απώτερο στόχο την 
ευημερία και επιτυχία σε διαπροσωπικό και 
κοινωνικό επίπεδο. Μεγιστοποιεί τις ικανότη-
τες του να μάθει ξένες γλώσσες με πρόσβαση 
σε ένα εμπλουτισμένο και πλήρες ηχητικό και 
ομιλητικό φάσμα καθώς και να απολαμβάνει 
τη μουσική, η οποία έχει πολύπλοκο ηχητικό 
εύρος.

Το παιδί δεν ανταποκρίνεται συστηματικά στην ομιλία ή σε
διάφορους περιβαλλοντικούς ήχους
Ζητά από τον ομιλητή/δάσκαλο να επαναλάβει τα λόγια του
Προτιμά να παίζει μόνο του αποκλείοντας τον εαυτό του από
τα άλλα παιδιά
Φαίνεται συχνά πιο κουρασμένο, κυρίως προς το τέλος της
μέρας χωρίς άλλο λόγο
Αναζητά να κοιτάζει το πρόσωπο ή τα χείλη του ομιλητή για
να ανταποκριθεί σε οδηγίες  
Παίζει και φαίνεται αδιάφορο την ώρα του μαθήματος στην τάξη
Δεν ανταποκρίνεται σωστά στις οδηγίες του δασκάλου/γονέα

Κάθε σημείο, σαφώς πρέπει να θεωρηθεί και να αξιολογηθεί
σύμφωνα με το ανάλογο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού.

Ύπνος-Υγεία-Διατροφή

Γράφει η Αλεξία Ευθυμιάδου
BSc MSc CS, Κλινικός Επιστήμων Ακουολογίας
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Πολλές φορές οι μικροί μας φίλοι αι-
σθάνονται άγχος εξαιτίας των πολλών 
υποχρεώσεων που έχουν. Μερικές πρα-
κτικές συμβουλές για να βοηθήσετε το 
πρωτάκι σας είναι να φροντίσετε ώστε 
να τρέφεται σωστά, να ασχολείται με 
ένα είδος άσκησης, να κάνει μικρά και 
συχνά διαλείμματα από το διάβασμα και 
να πίνει αρκετά υγρά κατά την διάρκεια 
της ημέρας. 

Υπάρχουν κάποια τσάγια από βότανα 
που μπορούν να συμβάλουν τόσο στην 
ενυδάτωση των παιδιών όσο και στη 
χαλάρωση τους. 

Η γλυκόριζα συμβάλλει στη ρύθμιση της ενδο-
κρινικής ισορροπίας του οργανισμού και βοηθά 
στην καταπολέμηση του άγχους έτσι ώστε να 
διατηρείται η πνευματική ισορροπία. 
Η υπερκατανάλωση ίσως προκαλέσει πονο-
κεφάλους, αύξηση της πίεσης του αίματος, 
υπερένταση, λήθαργο και μυϊκή αδυναμία. 
Καταναλώνεται ως αφέψημα. Για την ετοιμα-
σία του βράστε για λίγα λεπτά 30 γραμμάρια 
γλυκόριζας (χωρίς φλούδα) σε 2 φλιτζάνια νερό. 

Το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε αντιοξει-
δωτικά όπως φλαβανοειδή. 
Η κατανάλωση του βοηθά 
στην τόνωση του οργανι-
σμού και στην ανανέωση 
του μυαλού επομένως βοηθά 
στην ενίσχυση της μνήμης. 
Η υπερκατανάλωση μπορεί 
να προκαλέσει ναυτία και 
ευερεθιστικότητα. Καταναλώ-

νεται ως έγχυμα. Βάλτε 1 κ. γ. από τα φύλλα του 
τσαγιού σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό και αφήστε 
το για 3 λεπτά. 

Το δεντρολίβανο θεωρείται 
ότι καταπολεμά την πνευματική 
κόπωση, καθώς και ότι ενισχύει 
τη συγκέντρωση και την αιμάτωση 
του εγκεφάλου. Καταναλώνεται ως 
αφέψημα. Για την ετοιμασία του το-
ποθετήστε ένα κλωνάκι δεντρολίβανο 
σε ένα ποτήρι βραστό νερό ή εναλλα-
κτικά σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό, 
ρίξτε 1-2 κουταλάκια ξηρού βοτάνου 
και αφήστε να ζεματιστούν τα φύλλα 
σε καλυμμένο δοχείο για 10’ με 15’. 

Η λεβάντα είναι γνωστή 
για το άρωμά της και 
θεωρείται ότι βελτιώνει 
τη διάθεση, ηρεμεί τα 
νεύρα, χαρίζει πνευματική 
διαύγεια και επιδρά κατα-
πραϋντικά σε περιπτώσεις 
ανησυχίας, υπερέντασης 

και εκνευρισμού. Καταναλώνεται ως αφέψημα. 
Για την ετοιμασία του βάλτε μία κουταλιά λου-
λούδια σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό και αφήστε 
τα για 10’. Η κατανάλωση τσαγιού λεβάντας 
πρέπει να αποφεύγεται σε άτομα με ευερέθι-
στο στομάχι. 

Το Ginkgo biloba είναι ευρέως γνωστό ως το 
βότανο που ενισχύει τη μνήμη. Συγκεκριμένα, 
βελτιώνει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο 
και δρα ως αντιοξειδωτικό έτσι ενισχύει τον 
οργανισμό μας. 

Συμβουλές: Πριν προσφέρετε στο πρω-
τάκι σας κάποιο από τα παραπάνω τσάγια ή 
βότανα, καλό είναι να  συμβουλευτείτε τον 
παιδίατρο σας που γνωρίζει το ιατρικό ιστο-
ρικό του παιδιού και μπορεί να έχει καλύτερη 
εικόνα. Καλύτερο θα ήταν να αποφεύγεται η 
προσθήκη ζάχαρης, γλυκαντικών υλών (π.χ. 
φρουκτόζης, στέβιας) και μελιού.

Διάβασμα και 
χαλάρωση με 
τσάι ή άλλα
βότανα Γράφει η Ιωάννα Μασούρα διατροφολόγος με ειδίκευση στη 

Δημόσια Υγεία και διατροφή
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Λειτουργική 
δυσκοιλιότητα 

σε παιδιά
σχολικής

ηλικίας και 
αντιμετώπιση 

Γράφει η Δρ. Ιωάννα Περικλέους 
Παιδίατρος

Η δυσκοιλιότητα στα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι κυρίως λειτουργικής αιτιολογίας και αναμφί-
βολα η έναρξη της σχολικής ζωής, είναι περίοδος που μπορεί να προδιαθέσει την ανάπτυξη της.  

Ως δυσκοιλιότητα ορίζεται η δυσκολία ή καθυστέρηση στην αφόδευση που διαρκεί πάνω από 2 
εβδομάδες και η οποία προκαλεί αίσθημα δυσφορίας στο παιδί (NASPGHAN). Η συχνότητα των 
κενώσεων  και η σύσταση των κοπράνων εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, τη διατροφή του 
στην παρούσα φάση και το στάδιο της ωρίμανσης του. 

ΑΝΤΙΜΈΤΏΠΙΣΗ ΛΈΙΤΟΎΡΓΙΚΗΣ 
ΔΎΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΊΑΤΡΟΦΊΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΊΣ: Προσφέρετε  
στα παιδιά τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες 
(φρούτα: αχλάδια, δαμάσκηνα, σύκα, φρά-
ουλες κτλ , λαχανικά και όσπρια:  φασόλια, 
μπιζέλια , μπρόκολο και δημητριακά ολικής 
αλέσεως). 
Προσοχή: η υπερβολική πρόσληψη φυτικών 
ινών μπορεί να επιδεινώσει τη δυσκοιλι-
ότητα. Αυξήστε την πρόσληψη υγρών και 
μειώστε τις λιπαρές τροφές και τα τροποποι-
ημένα τρόφιμα. Σε κάποια παιδιά φαίνεται 
να βελτιώνεται η δυσκοιλιότητα μειώνοντας 
την πρόσληψη αγελαδινού γάλακτος (πιθανός 
αλλεργικός μηχανισμός).

ΕΚΠΑΊΔΕΎΣΗ ΕΝΤΕΡΟΎ: Ενθαρρύνετε τα 
παιδιά να ακολουθούν το πρόγραμμα των 
κενώσεων τους ακόμα και στο σχολείο και να 
κάθονται στην τουαλέτα για 5-10 λεπτά κατά 
προτίμηση μετά τα γεύματα. Επιβραβεύστε 
κάθε τους προσπάθεια ανεξάρτητα με το 
αποτέλεσμα.

ΕΝΘΑΡΡΎΝΕΤΕ ΤΗ ΦΎΣΊΚΗ ΑΣΚΗΣΗ η οποία 
βελτιώνει την εντερική κινητικότητα και λει-
τουργία. 

ΦΑΡΜΑΚΕΎΤΊΚΗ ΑΓΏΓΗ: δίνετε κυρίως σε 
παιδιά με σοβαρή και χρόνια δυσκοιλιότη-
τα, ύπαρξη ραγάδας πρωκτικού δακτυλίου 
και όποτε κρίνει αναγκαίο ο παιδίατρος. Σε 
παιδιά με σοβαρή δυσκοιλιότητα και ενσφή-
νωση κοπράνων είναι σημαντικό να γίνεται 
καθαρισμός-κένωση του εντέρου πριν την 
έναρξη της θεραπείας. Υπάρχουν 3 κατηγορί-
ες φαρμάκων που μπορεί να σας χορηγήσει 
ο παιδίατρος: ωσμωτικά υπακτικά, διεγερτικά 
υπακτικά και λιπαντικά υπακτικά. Στόχος είναι 
η επίτευξη 1-2 μαλακών κενώσεων ανά 1-2 
μέρες. 
Προσοχή: Τα διεγερτικά υπακτικά δε συστή-
νονται για μακροχρόνια χρήση. 

Σε σοβαρότερες μορφές δυσκοιλιότη-
τας η φαρμακευτική αγωγή πάντα με 
οδηγίες παιδιάτρου είναι απαραίτητη. Η  
θεραπεία της δυσκοιλιότητας είναι πολύ 
σημαντική και βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής των παιδιών μας!
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Η σημαντικότητα 
της καλής
όρασης στη
σχολική 
επίδοση

Η πιο θαυμαστή ανάμεσα στις πέντε 
αισθήσεις, ειδικότερα για τον παιδικό 
κόσμο, είναι ο όραση. Κι αυτό γιατί χαρίζει 
πληθώρα πληροφοριών στα παιδιά, για 
το περιβάλλον τους. Συμβάλλει στη λήψη 
και επεξεργασία οπτικών παραστάσεων 
και έτσι εμπλουτίζει τις γνώσεις και την 
αντίληψη τους για τη ζωή. Η σημαντικότη-
τα της καλής όρασης είναι αδιαμφισβήτητη 
τόσο για τη μάθηση όσο και τις σχολικές 
επιδόσεις των παιδιών. Ας μην ξεχνάμε ότι 
ακόμη και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε 
τη γλώσσα, ο τρόπος που αυτή διατηρείται 
και εξαπλώνεται, είναι άμεσα συνδεδεμέ-
νος με την οπτική απεικόνιση των γραμμά-
των και των διαφόρων συμβόλων που την 
συνθέτουν.

Η όραση των παιδιών συνεχίζει να 
αναπτύσσεται κατά τα πρώτα 6 χρόνια 
της ζωής τους και σταθεροποιείται στα 
φυσιολογικά της επίπεδα μετά την ηλικία 
των 5 ετών. Προβλήματα που ενδεχομένως 
να εμποδίσουν την ομαλή της ανάπτυξη, 
μπορεί να διατηρήσουν χαμηλή την οπτική 
οξύτητα. Ας αναλογιστούμε ότι σε αυτή την 
ηλικία το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί 
πιο πολύ τα μάτια του και μάλιστα για 
δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτε-
ρη προσήλωση και συγκέντρωση όπως η 
γραφή, η ανάγνωση, η παρακολούθηση του 
μαθήματος στον σχολικό πίνακα κ.ά.

• Επίμονο τρίψιμο ματιών
• Δακρύρροια
• Κλείσιμο του ενός ματιού
• Ασυνήθιστη ευαισθησία στο φως
• Έντονη κόπωση ή παράπονα για 
  πονοκέφαλο κατά τη μελέτη
• Αδυναμία διάκρισης αντικειμένων 
  που συνομήλικα παιδιά αναγνωρίζουν 
• Μάτι που στραβίζει
• Πρησμένα ή κόκκινα μάτια   

Η πιο ευαίσθητη ηλικία για την όραση 
του ανθρώπου, είναι αυτή μεταξύ 6 με 7 
ετών. Απαιτείται λοιπόν οι γονείς αλλά 
και οι εκπαιδευτικοί, να παρατηρούν με 
προσοχή τα παιδιά για να αντιληφθούν 
πιθανά σημεία ή ενδείξεις μειωμένης 
οπτικής οξύτητας. Η παρέμβαση από ει-
δικό οπτικό θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα. 
Έτσι, τα πιθανά προβλήματα μπορούν να 
προλαμβάνονται, η όραση του παιδιού να 
βελτιώνεται, αποφεύγοντας τη δημιουργία 
μόνιμων μη αναστρέψιμων προβλημάτων, 
που θα επηρεάσουν και τις σχολικές του 
επιδόσεις. 

Σύνδεσμος Οπτικών Κύπρου

ΈΝΔΈΙΞΈΙΣ ΠΙΘΑΝΏΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΏΝ ΟΡΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΎ 
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Υγιή δόντια και 
ούλα για μια ζωή: 
Μια πρόκληση με λύση την πρόληψη
Η στοματική υγιεινή 
στα παιδιά είναι μια 
καθημερινή πρό-
κληση. Η διατήρηση 
όμως της καλής 
υγείας των 
δοντιών και των 
ούλων είναι σημαντι-
κή, όχι μόνο για τη 
διασφάλιση 
ένας όμορφου 
χαμόγελου, αλλά 
για την καλή υγεία 
ολόκληρου του 
οργανισμού. Πώς 
θα πετύχουμε όμως 
να δημιουργήσουμε 
σωστές συνήθειες 
στη φροντίδα των 
δοντιών; 

Μία παιδοδοντία-
τρος και μία ορθο-
δοντικός απαντούν 
στις πιο συχνές 
μας ερωτήσεις και 
δίνουν τις δικές τους 
συμβουλές.

Γράφει η Δρ. Αλεξία Βλοτομά, Παιδοδοντίατρος DDS, MDent.Sci (UK)

«Οδοντόβουρτσα, οδοντικό νήμα, στοματικό διάλυμα, οι καλύτε-
ροι μου φίλοι!»
Πρώτο μέλημα είναι να βουρτσίζουν τα δόντια τους 2 φορές τη 
μέρα μετά από το γεύμα, για περισσότερο από 1΄, με ποσότητα της 
οδοντόπαστας ίση με το μεγέθους μικρού μπιζελιού. Βοηθήστε τα 
στη χρήση οδοντικού νήματος, 1 φορά τη μέρα, για την απομά-
κρυνση της πλάκας και μετά τα 8 τους χρόνια, είναι σημαντική και 
η χρήση στοματικού διαλύματος.

«Καλές» τροφές για γερά δόντια!
Εντάξτε στο διαιτολόγιο τους: γαλακτοκομικά προϊόντα ξηρούς 
καρπούς (άριστες πηγές ασβεστίου και φωσφόρου), ψάρια και 
θαλασσινά (πλούσια σε φθόριο, θωρακίζουν την αδαμαντίνη των 
δοντιών και έτσι τα οξέα δεν διαβρώνουν το σμάλτο τους). 

«Αγαπώ τον οδοντίατρο!»
Κάθε 6 μήνες, πρέπει να επισκέπτονται τον οδοντίατρο, για έλεγχο 
και φθορίωση των δοντιών τους. Οι προληπτικές εξετάσεις, είναι 
πιο ανώδυνες εμπειρίες που συμβάλλουν στη δόμηση σχέσης 
εμπιστοσύνης με τον οδοντίατρο. 

«Μαμά, μπαμπά...εσύ βούρτσισες τα δόντια σου;»
Φροντίστε τα δόντια σας σωστά, δίνοντας το παράδειγμα για τα 
παιδιά σας. Μην ξεχνάτε ότι τα παιδιά μιμούνται τους γονείς! 

«Αν το παιδί μου αρνείται να φροντίσει τα δόντια του, τι πρέπει 
να κάνω;»
Βοηθήστε τα κάνοντας τη διαδικασία πιο διασκεδαστική. Αφήστε 
να επιλέξουν μόνα τους οδοντόβουρτσα, δοκιμάστε το βούρτσισμα 
σε διάφορους χώρους ή παρέα όλη η οικογένεια, χρησιμοποιώντας 
εικόνες με τα βήματα της διαδικασίας, χαρίστε τους σχετικά βιβλία 
και παρακολουθήστε βίντεο που προωθούν ανάλογες συνήθειες.

ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΊΑ ΓΊΑ ΜΊΑ ΖΏΗ
Κατάλληλή 

ποσότητα φθορίου 
για την κάθε ηλικία

Ασφαλής σύνθεση

Χωρίς parabens

Απίθανη γεύση

Διασκεδαστική

Απαλή

Αποτελεσματική

Εργονομική 

Η νέα σειρά GUM προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών σας, για κάθε ηλικία.

ΔΙΏΞΤΕ ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΕΡΑΤΑΚΙΑ
ΑΠΌ ΤΌ ΣΤΌΜΑΤΑΚΙ ΤΏΝ ΜΙΚΡΏΝ ΣΑΣ

Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας. 
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Τα ίσια δόντια, έχουν μεγάλη σημασία για την 
αισθητική και τη διατήρηση της υγείας των ού-
λων. Στην ηλικία των 6 περίπου ετών τα παιδιά, 
αλλάζουν τα νεογιλά τους δόντια και μέχρι τα 
12 γίνεται η ανατολή των κυνοδόντων και των 
γομφίων. Συνεπώς η πρώτη επίσκεψη στον 
ορθοδοντικό συνίσταται στην ηλικία των 
7 ετών, για να γίνει μια αρχική αξιολόγηση. Η 
σωστή ενημέρωση μπορεί να είναι αρκετή για 
την πρόληψη ορθοδοντικών προβλημάτων, σε 
αυτό το στάδιο.

Ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά είναι ο συνωστισμός, που συμβαίνει 
όταν ο χώρος των γνάθων δεν είναι επαρκής 
για την ομαλή διευθέτηση των δοντιών. Τα 
στραβά δόντια δυσκολεύουν την καλή υγιει-
νή του στόματος, εμποδίζουν τη σωστή τους 
σύγκλειση και δημιουργούν προβλήματα στη 
μάσηση και τη λειτουργία της άρθρωσης.

Η ορθοδοντική στόχο έχει την 
εξασφάλιση, όχι μόνο της βελτίω-
σης του χαμόγελου και της καλής 
λειτουργίας του στοματικού γνα-
θικού συστήματος, αλλά και της 
ψυχολογίας του παιδιού! 

Γράφει η Δρ. Έλενα Πέτρου Χρίστου, Ορθοδοντικός 

Όμορφα δόντια, 
όμορφα χαμόγελα 

Bullying για
το βάρος των 
παιδιών
Γράφει ο Πάνος Ν. Πλατρίτης, Διαιτολόγος-
Διατροφολόγος

Γιατί δεν μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά 
να δέχονται τη διαφορετικότητα; Γιατί δεν 
μπορούμε να τα εκπαιδεύσουμε να θέλουν να 
βοηθήσουν ένα παιδί που έχει το οποιοδήπο-
τε πρόβλημα, είτε αφορά στο βάρος είτε σε 
οτιδήποτε άλλο;

Προσπαθήστε να «διαισθανθείτε» νωρίς ή να 
διακρίνετε εγκαίρως, αν το παιδί σας έχει την 
τάση να παίρνει εύκολα ή γρήγορα βάρος, ή 
εντοπίστε κάποιου άλλου είδους πρόβλημα 
διατροφικής συμπεριφοράς.

Με λύπη μου ακούω όλο και περισσότερες 
περιπτώσεις bullying παιδιών στο χώρο του 

σχολείου για το θέμα του σωματικού βάρους. 
Δεν πρόκειται, βέβαια, μόνο για ελληνικό 
φαινόμενο, ούτε για κάτι που συναντάται 
μόνο τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν μελέτες 
που ανέδειξαν τη σχέση σωματικού βάρους 
και bullying, εδώ και τουλάχιστον μία δε-
καετία, ενώ και σε πρόσφατη μελέτη στην 
Ολλανδία, επιβεβαιώθηκε ότι τα παχύσαρκα 
παιδιά έχουν τουλάχιστον διπλάσιες πιθανό-
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Ένα παιδί δημοτικού 
μπορεί να κάνει
δίαιτα;
Τι συστήνουν οι ειδικοί

Τα παχύσαρκα παιδιά μπορούν να ξεκι-
νήσουν μια ισορροπημένη διατροφή και 
μπορούν να χάνουν 0.5 κιλό την εβδομά-
δα. Αν δεν είναι πάνω από την 75η κα-
μπύλη στο βάρος τότε μπορούν να ακολου-
θούν μια διατροφή που θα διατηρήσουν 
το βάρος τους και θα ψηλώνουν σε αυτό. 
Σε όσο πιο νεαρή ηλικία ξεκινήσουν μια 
ισορροπημένη διατροφή τόσο πιο πιθανόν 
να την υιοθετήσουν και στη μετέπειτα 
ενήλικη ζωή τους. 

Ο όρος «δίαιτα» είναι περιοριστικός, έτσι είναι 

προτιμότερο για όλα τα άτομα και ειδικά στα 
παιδιά να χρησιμοποιούμε τον όρο «υγιεινή και 
ισορροπημένη διατροφή». Πρέπει να ενθαρ-
ρύνουμε τα παιδιά να καταναλώνουν ποικιλία 
τροφίμων, να τους ενθαρρύνουμε να αθλούνται 
τουλάχιστον 60 λεπτά την ημέρα και να κάνου-
με τα γεύματα τους ενδιαφέρον και ευχάριστα. 
Πρέπει να είμαστε οι ίδιοι πρότυπα, να τρώμε 
όλοι μαζί στο τραπέζι τουλάχιστον ένα γεύμα 
της ημέρας και να μην τρώμε ποτέ μπροστά 
στην τηλεόραση. Οι γονείς οφείλουν να είναι 
οργανωτικοί με τα γεύματα και ενδιάμεσα σνακ 
των παιδιών και να τους τα ετοιμάζουν από 
πριν, έτσι ώστε, να μη χάνουν γεύματα ή ενδιά-

Νικολέττα Ντορζή – Κλινική Διαιτολόγος MS, RDN, CDΝ

τητες να πέσουν θύματα bullying, σε σχέση 
με παιδιά με φυσιολογικό ή έστω ελάχιστα 
αυξημένο βάρος.

Οι περιπτώσεις που μου έχουν περιγράψει, 
πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά, είναι πολ-
λές και διαφορετικές. Κυρίως πρόκειται για 
προσβολές και λεκτικές επιθέσεις, ίσως και 
προφορικές απειλές. Ωστόσο κάποιες φορές 
το bullying φτάνει στα όρια της τρομοκρατί-
ας, όπως στην περίπτωση ενός παιδιού που 
δεν ήθελε πια να τρώει τίποτα στο σχολείο 
γιατί της πετούσαν το φαγητό πάνω της.

Φυσικά, το θέμα μπορεί να πάρει διαφορετι-
κή τροπή ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία 
ενός παιδιού. Ένα παράδειγμα είναι οι δια-
τροφικές διαταραχές (ανορεξία ή βουλιμία, 
υπερφαγικά επεισόδια κ.α.), που είναι πολύ 
διαδεδομένες στην εφηβική ηλικία. Υπάρ-
χει όμως και η πιθανότητα το παιδί να μην 
μπορέσει ποτέ τελικά να αντιμετωπίσει σωστά 
το βάρος του και να παραμείνει παχύσαρκος 
ως ενήλικας, αφού πρώτα έχει ταλαιπωρηθεί 
χρόνια με ακατάλληλες, αυστηρές δίαιτες.

Μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις για τα κιλά 
του, που μπορεί να το προσβάλουν ή να το 
πληγώσουν… («Χοντρή-έ, βουβαλάκι, μπαλί-
τσα», κτλ.) ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ ΧΑIΔΕΎΤΊΚΑ!!! Ενισχύστε 
του την αυτοπεποίθηση για οποιοδήποτε χά-
ρισμα ή ταλέντο έχει… (Ζωγραφική, μουσική, 
αθλητισμός, χειροτεχνία, κ.α.)

Κάντε μια ειλικρινή και σοβαρή συζήτηση μαζί 
του, για να κατανοήσετε αν υπάρχει κάτι που 
το «πονάει», το πληγώνει, το ενοχλεί… χωρίς 
να γίνετε σε κανένα σημείο της συζήτησης, 
επικριτικοί για το βάρος του. Μιλήστε με τους 
δασκάλους του, για να ξέρετε αν έχει παρα-
τηρηθεί να δέχεται κάποιο «σχόλιο» ή κάποια 
«κοροϊδευτική» συμπεριφορά για τα κιλά του, 
από τον οποιονδήποτε στο σχολείο. 

Κάνοντας συμμάχους και 
φίλους τα παιδιά σας… 
έχετε ΜΟΝΟ να κερδίσετε 
ΠΟΛΛΑ!!!
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«Προσωπικά θα χρησιμοποιούσα τον 
όρο σωστή ορθολογιστική διατροφή, 
όταν απευθυνόμαστε σε μικρά παιδιά 
που χρειάζονται να αποβάλουν βάρος 
για να είναι πιο υγιή. Σαφώς πάντα 
πρέπει να συμβουλεύονται οι γονείς 
κάποιον ειδικό στην παιδική διατροφή 
ώστε το παιδί να λαμβάνει τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά για την 
ομαλή του ανάπτυξη!»

Δρ Νικος Μακρίδης, Ass Prof Dr med Νίκος Μακρίδης 
MD,PhD Ειδικός Παιδίατρος,Παιδοογκολόγος,Παιδοαιμα-
τολόγος με μεταπτυχιακό στη παιδική διατροφή

«Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε στα παι-
διά έχουν μεγάλη σημασία γιατί, όντας τα πρότυπα 
τους και τα πιο κοντινά τους άτομα, από τις δικές 
μας λέξεις θα μάθουν τον εαυτό τους. Από τα δικά 
μας λόγια θα δημιουργήσουν την αυτό-εικόνα τους. 
Η λέξη δίαιτα παραπέμπει στο ότι το άτομο έχει 
περισσότερα κιλά, ότι είναι υπέρβαρος. Επομένως, 
λέγοντας στα παιδιά πως χρειάζονται δίαιτα, είναι 
σαν να τους λέμε πως είναι παχουλά. Έτσι, τα παιδιά 
το παίρνουν σαν δεδομένο και συμπεριφέρονται 
σαν να είναι παχουλά. Έρευνες έδειξαν επίσης πως 
όταν παιδιά άκουγαν από τους γονείς πως έχουν 
περισσότερα κιλά, έβαζαν περισσότερα. Αντί αυτού, 
οι γονείς μπορούν να προωθήσουν την υγιεινή 
διατροφή και άσκηση, με τη συζήτηση και με το να 
συμπεριφέρονται σαν πρότυπα».

Τόνια Λοϊζίδου. 
MSc, MSc, CBTdip, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

«Αν το παιδί σύμφωνα με τον 
παιδίατρο έχει παραπάνω κιλά σε 
σχέση με την ηλικία του θα πρέπει 
ο γονιός να προβληματιστεί και 
να λάβει κάποια μέτρα. Κατά την 
γνώμη μου το παιδί δεν θα πρέπει 
να ακολουθήσει μια περιοριστική 
διατροφή. Ωστόσο, τόσο η οικογέ-
νεια (γονείς, αδέρφια, παππούδες) 
όσο και το παιδί θα πρέπει με την 
βοήθεια ενός διατροφολόγου να 
μάθουν την σημασία του υγιεινού 
τρόπου ζωής. Συγκεκριμένα, πως 
επιλέγω προϊόντα, τρόπους μαγει-
ρέματος, σωστή ποσότητα αλλά 
και η ένταξη της κίνησης μέσα 
στην ημέρα. Ποτέ δεν απαγορεύ-
ουμε κανένα τρόφιμο όπως για 
παράδειγμα, γλυκά. Να θυμάστε 
ότι κανένα τρόφιμο δεν ευθύνεται 
για την αύξηση του σωματικού 
βάρους αλλά η συχνότητα και η 
ποσότητα είναι οι κύριες αιτίες. 
Τέλος, η προσπάθεια είναι ομαδι-
κή και σε καμία περίπτωση το παι-
δί δεν πρόκειται να ακολουθήσει 
ένα νέο τρόπο ζωής αν δεν έχει 
τα σωστά πρότυπα, την σωστή εκ-
παίδευση, την ενθάρρυνση και την 
υποστήριξη από το οικογενειακό 
περιβάλλον».

Ιωάννα Μασούρα - Διατροφολόγος με 
ειδίκευση στη Δημόσια Υγεία και διατροφή

μεσα σνακ αν βρίσκονται εκτός σπιτιού. 
Οι γονείς πρέπει να αναμείξουν τα παιδιά τους 
στην κουζίνα και προετοιμασία των γευμάτων 
αλλά και στα ψώνια στην υπεραγορά. Επίσης, 
δεν πρέπει να περιορίσουν τα γλυκά εντελώς 
από τη διατροφή ενός παιδιού αλλά να τα προ-
σφέρουν λιγότερο συχνά μέσα στη βδομάδα και 
να επιλέγουν επιδόρπια με βάση τα φρούτα.  
Ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση ενός υγιή 
βάρους έχει και η ποσότητα φαγητού που 
προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά. Συγκεκρι-
μένα, συνιστάται να προσφέρουν τα γεύματα 
σε μικρές ποσότητες και να αφήνουν το παιδί 

να ζητήσει μόνο του περισσότερο φαγητό εάν 
πεινάει. Ταυτόχρονα, οι γονείς δεν πρέπει να 
αναγκάζουν το παιδί να τελειώσει όλο το φα-
γητό στο πιάτο του ή να φάει περισσότερο από 
όσο θέλει. 

Είναι σημαντικό οι αλλαγές αυτές να είναι 
μικρές και να γίνουν σταδιακά στη διατροφή 
ενός παιδιού. Ξεκινήστε για παράδειγμα με το 
να προσθέσετε σαλάτα στο δείπνο του παιδιού 
αλλά και το δικό σας ή με το να αντικαταστήσε-
τε τις τηγανητές πατάτες με πατάτες ψημένες 
στον φούρνο. 
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1. ΒΟΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: Τα κατοικίδια 
ζώα αποτελούν σπουδαίους φίλους ανάγνω-
σης στο σπίτι και στο σχολείο, καθώς ερευ-
νητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά είναι πιο 
χαλαρά όταν κάνουν ανάγνωση δίπλα από 
ένα ζώο. 

2. ΚΡΑΤΟΎΝ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΎΓΊΗ: Σύμφωνα με 
μελέτη του παιδίατρου Dennis Ownby, MD, τα 
παιδιά που έχουν κατοικίδια, έχουν μειωμένο 
κίνδυνο να αναπτύξουν αλλεργίες. Επιπλέον 
άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η πρώιμη έκθε-
ση σε κατοικίδια ζώα μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο παιδικής ανάπτυξης του άσθματος.

3. ΚΟΊΝΏΝΊΚΗ ΑΝΑΠΤΎΞΗ ΚΑΊ ΕΎΘΎΝΗ: Τα 
κατοικίδια ζώα βοηθούν στην κοινωνική και 
συναισθηματική ανάπτυξη και διδάσκουν στα 
παιδιά την ευθύνη, καθώς χρειάζονται πολλή 
φροντίδα. Δίνοντας στο παιδί σας την ευθύνη 
για το κατοικίδιο του, το βοηθάτε να μάθει να 
αναλαμβάνει κι άλλες ευθύνες όπως η σχολι-
κή εργασία του. 

4. ΤΑ ΚΑΤΟΊΚΊΔΊΑ ΕΝΘΑΡΡΎΝΟΎΝ 
ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ ΤΊΣ ΦΎΣΊΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ
Όταν τα παιδιά συναναστρέφονται με τα 
κατοικίδια τους, δεν είναι προσκολλημένα 
στην τηλεόραση ή τις οθόνες υπολογιστών. 
Επιπλέον ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε 
φυσικές δραστηριότητες (παιγνίδι με το κα-
τοικίδιο, περπάτημα κ.ά.). Οποιοδήποτε είδος 
σωματικής άσκησης είναι καλό για τη μάθη-
ση, τον εγκέφαλο και για τη γενική υγεία των 
παιδιών!

ΜΈΤΡΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ 
ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΊΔΙΑ
• καλό πλύσιμο των χεριών, έπειτα από κάθε  
  επαφή με ζώο
• συστηματική  καθαριότητα της περιοχής 
  όπου κοιμάται το ζώο
• τακτικές επισκέψεις σε κτηνίατρο για τη 
  φροντίδα του κατοικίδιου και καταπολέμηση 
  των παρασίτων και άλλων ασθενειών που 
  προσβάλλουν τα ζώα.

Γράφει η Ευγενία Αντωνίου, Κτηνίατρος

Πώς τα κατοικίδια μπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη του 
παιδιού
Τα κατοικίδια ζώα διδάσκουν τα παιδιά πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα τους 
προσφέρουν κι ένα μοναδικό είδος συντροφιάς. Σαφώς όμως υπάρχουν αρκετοί πα-
ράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν πριν πάρετε ένα κατοικίδιο στο παιδί σας. 
Αν αποφασίσετε ότι τα οφέλη αντισταθμίζουν τη δέσμευση χρόνου και ενέργειας, 
τότε ίσως να ψάχνετε για κατοικίδιο σύντομα!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aυτοεκπληρούμενη
προφητεία
Πείτε του ότι μπορεί
να καταφέρει ότι θέλει

Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία - 
self fulfilling prophecy -αποτελεί ένα 
βασικό όρο της ψυχολογίας και αφο-
ρά την αρνητική στάση ή ερμηνεία 
που δίνουμε για κάτι και που σύμφω-
να με την αντίδραση μας, το προκα-
λούμε να συμβεί. 

Η άποψη που διαμορφώνουμε για ένα 
παιδί, διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην 
εξέλιξη του. Οι απόψεις που έχουμε για 
τις δυνατότητες, αδυναμίες, ανάγκες και 
επιδιώξεις του, διαμορφώνουν τις προσ-
δοκίες μας για το παιδί. Το αποτέλεσμα 
είναι, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, να 
το ωθούμε να συμπεριφερθεί ανάλογα με 
αυτές, αφού προσαρμόζει τη συμπεριφο-
ρά του στα δικά μας λόγια και ενέργειες. 
Έτσι καταλήγει να επιβεβαιώνει αυτό που 
αρχικά πιστεύαμε. 

Αρκετοί γονείς προκείμενου να κινητοποιή-
σουν τα παιδιά τους να κάνουν πράγματα 
ή να επιτύχουν τους στόχους τους, συνηθί-
ζουν να τονίζουν τα αρνητικά στοιχεία των 
συμπεριφορών τους. Η αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία, χαρακτηρίζει αυτή την πεποί-
θηση, όμως τις πλείστες φορές, φέρνει τα 
αντίθετα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 
εάν δώσετε στο παιδί σας την «ταμπέλα» 
του αποτυχημένου, του κακού παιδιού 
ή του κακού μαθητή, τότε το κάνετε να 
πιστέψει πως δεν είναι ικανό και έξυπνο, 
παρακινώντας το να μην προσπαθήσει 
να εξαντλήσει τις ικανότητές του. Έτσι, η 
προσπάθεια του δεν θα έχει ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα και το παιδί χρεώνεται την 
αποτυχία και «εκπληρώνεται» ο τίτλος του 
αποτυχημένου. 

Πώς μπορείτε να επιτύχετε θετικά απο-
τελέσματα με την αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία:
• Δείξτε ενδιαφέρον για τις ανησυχίες, 
  απορίες και τις σκέψεις του.
• Ενισχύστε την ανεξαρτησία του και 
   επιβραβεύστε τις προσπάθειές του.
• Βοηθήστε το να αντιλαμβάνεται και να 
  διαχειρίζεται σωστά την αποτυχία, ως 
  κίνητρο για περισσότερη προσπάθεια κι 
  όχι παραίτηση. 
• Περιγράψτε και συζητήστε μια συμπεριφορά 
  του παιδιού, χωρίς να κάνετε χαρακτηρι
  σμούς ή να χρησιμοποιείτε ταμπέλες
• Το παιδί σας πρέπει να αντλεί ικανοποίηση 
  από την προσπάθεια του, ανεξαρτήτως  
  αποτελέσματος και να είναι περήφανο που 
  αγωνίστηκε και δεν αδιαφόρησε
• Αποφύγετε συμβιβασμούς στο θέμα της 
  σχολικής επίδοσης, όπως «Πάρε καλούς 
  βαθμούς, για να σου πάρουμε ποδήλατο», 
  «Να είσαι καλός μαθητής, για να σε αγαπά
  με». Η επιτυχία πρέπει να είναι προσωπικό 
  επίτευγμα, χωρίς ανταλλάγματα. Βοηθήστε 
  το παιδί να καταλάβει πως η μόρφωση είναι 
  ουσιώδης για τη ζωή του.

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να πιστέψουν 
στις δυνατότητές τους, όχι στις αδυναμίες 
τους. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αποδέχεστε 
το παιδί, διότι με την αποδοχή το βοηθάτε να 
στηριχθεί στα πόδια του, στις δυνάμεις του 
και να πιστέψει στις δυνατότητες του. Αυτό 
που χρειάζονται τα παιδιά προκειμένου να 
βλέπουν θετικά τον εαυτό τους και να πιστεύ-
ουν στις ικανότητές τους είναι να τα βλέπουμε 
εμείς με θετικό τρόπο και να έχουμε ρεαλιστι-
κές προσδοκίες. 

Να θυμάστε πως οι προσδοκίες και απόψεις 
που έχουμε για τα παιδιά μας διαμορφώνουν 
αναλόγως τη συμπεριφορά και τα πιστεύω 
τους γύρω από τον εαυτό τους.  Επομένως λοι-
πόν, τονίστε στο παιδί σας πως «μπορεί να 
καταφέρει ότι θέλει κι ότι το ικανοποιεί»!

Γράφει η Νικολέττα Πιτσιλλίδου
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση 
σε θέματα Παιδιών και Εφήβων Ασκ. Σχολική 
Ψυχολόγος

Λεωφ.Αθαλάσσης 71, Λευκωσία 
Τηλ.: 22514900

W: www.wallpaperart.com.cy 
E: info@wallpaperart.com.cy

Δημιουργήστε τον δικό του κόσμο!
Wallpapers

Υπνοδωμάτιο

Κουρτίνες

Για κάθε νέο ξεκίνημα θέλουμε να έχει και τα κατάλληλα εργαλεία. 
Ένα λειτουργικό, φωτεινό και χαρούμενο δωμάτιο βοηθάει κάθε 
παιδί να μελετά και να δημιουργεί στο δικό του χώρο.

Επισκεφθείτε τις εκθέσεις μας για να δείτε τις συλλογές μας και για 
να φτιάξουμε μαζί το δωμάτιο που ονειρεύεστε για το παιδί σας!

Η WALLPAPER ART από το 2007 προσφέρει λύσεις και εφαρμογές 
σε έπιπλα, κουρτίνες/blinds και φυσικά ταπετσαρίες τοίχου και 
πόστερς για παιδικά υπνοδωμάτια και όχι μόνο.
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Πώς να βοηθήσω
το παιδί μου να 
προσαρμοστεί
στην Α’ Δημοτικού;

Πώς να βοηθήσω
το παιδί μου να 
προσαρμοστεί
στην Α’ Δημοτικού;
Γράφει η Μηλίτσα Δημητρίου – Ψυχολόγος με μεταπτυχιακό 
στην Εφαρμοσμένη Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Γράφει η Μηλίτσα Δημητρίου – Ψυχολόγος με μεταπτυχιακό 
στην Εφαρμοσμένη Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Η προσαρμογή ενός παιδιού που μεταβαίνει από την προδημοτική στην Α’ δημοτικού είναι ένα 
θέμα που απασχολεί τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά. Ο λόγος είναι ότι η μετάβαση επιφέρει 
αλλαγές σε πολλούς τομείς της ζωής και την περίοδο αυτή γονείς και παιδιά βιώνουν άγχος και 
φόβο για το καινούργιο και το άγνωστο. Είναι σημαντικό οι γονείς να εμπλακούν στην διαδικασία 
της προσαρμογής των παιδιών τους στο νέο τους ξεκίνημα ώστε να γίνει πιο εύκολα και γρήγορα.

ΈΙΣΗΓΗΣΈΙΣ ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΓΟΝΈΙΣ:

1. Διαχειριζόμαστε τους δικούς μας φόβους 
και άγχος για το καινούργιο ξεκίνημα του παι-
διού μας. Σε καμία περίπτωση δεν γινόμαστε 
υπερπροστατευτικοί. Είμαστε σταθεροί στις 
απόψεις μας και αποφασιστικοί. Δεν εκφρά-
ζουμε τις ανησυχίες μας μπροστά στο παιδί.

2. Αφήνουμε το παιδί να  εκφράσει τα συναι-
σθήματα του, ακούμε χωρίς να το κρίνουμε 
και συζητάμε μαζί του. Εξηγούμε στο παιδί 
ότι είναι φυσιολογικό να αγχώνεται λίγο όταν 
συμβαίνουν νέα πράγματα στη ζωή. 

3. Αποχαιρετούμε το παιδί μας όταν το αφή-
νουμε στο σχολείο. Αποφεύγουμε να πούμε 
αντίο και αφήνουμε να υπάρχει το μήνυμα 
πως θα το δούμε αργότερα.

4. Σημαντικό ρόλο στην καλή προσαρμογή 
του παιδιού στο σχολείο είναι η σχέση που θα 
δημιουργήσει με τη δασκάλα της τάξης. Ως 
γονείς είναι σημαντικό να τηρούμε ουδέτερη 
στάση και να μην εκφράζουμε τη δυσαρέ-
σκεια μας μπροστά στο παιδί για τους τρό-
πους διδασκαλίας ή τρόπους διαχείρισης της 
τάξης. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι καλύτερα 
να κάνουμε μια συζήτηση με την ίδια την εκ-
παιδευτικό για θέματα που μας απασχολούν. 

5. Συζητούμε με το παιδί δικές μας θετικές 
εμπειρίες από το δημοτικό. Αναφέρουμε ότι 
στην αρχή βιώσαμε αρνητικά συναισθήματα 
(άγχος και φόβο) που πιθανόν να βιώνει και 
το ίδιο, και τονίζουμε ότι είναι φυσιολογικά 
στο καινούργιο του ξεκίνημα. Μεγαλύτερα 

αδέλφια στην οικογένεια μπορούν να εμπλα-
κούν στην συζήτηση. Επίσης, μπορούμε να 
δώσουμε παραδείγματα από άλλα παιδιά που 
γνωρίζει το παιδί. 

6. Διαβάζουμε στο παιδί βιβλία και παρα-
μύθια που σχετίζονται με το καινούργιο του 
ξεκίνημα. Συζητούμε τις αλλαγές που θα προ-
κύψουν και τα συναισθήματα του. 

7. Ο χρόνος για παιχνίδι και οι εξωσχολικές 
δραστηριότητες παραμένουν στο πρόγραμμα 
του παιδιού όμως δε φορτώνουμε το παιδί με 
πολλά ιδιαίτερα μαθήματα.

8. Επιδιώκουμε απογευματινές συναντήσεις 
με άλλα παιδιά από την τάξη του με σκοπό 
την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τους (κοι-
νωνική ανάπτυξη). 

9. Υιοθετούμε ένα πρόγραμμα για τη σχολική 
μελέτη, τις απογευματινές δραστηριότητες, 
την παρακολούθηση τηλεόρασης και τη χρήση 
του ηλ. υπολογιστή. Το πρόγραμμα είναι καλό 
να τηρείται από τα παιδιά με τη συνεργασία 
ολόκληρης της οικογένειας.

10. Το παιδί είναι σημαντικό να γίνει ανεξάρ-
τητο. Αρχικά, είναι καλό να συμμετέχουμε στη 
μελέτη του παιδιού, να συνοδεύουμε το παιδί 
τις πρώτες μέρες στο σχολείο, να διαλέγου-
με μαζί τα ρούχα, και να φτιάχνουμε μαζί τη 
τσάντα για το σχολείο. Σταδιακά, το παιδί 
είναι σημαντικό να μάθει να διαβάζει ανεξάρ-
τητα, να φτιάχνει μόνο του τη τσάντα του, να 
επιλέγει τα ρούχα του και να βρίσκει μόνο του 
τη θέση του στη τάξη.
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Πώς βοηθάμε 
το πρωτάκι να 
μάθει να μελετά;

Πώς βοηθάμε
το πρωτάκι να 
μάθει να μελετά; Γράφει η Μαριλένα Παπουτέ

Ειδική Παιδαγωγός

H κατ’ οίκον μελέτη, αποτελεί μια νέα εισδοχή στην καθημερινή ρουτίνα του παιδιού η 
οποία θα το συντροφεύει για τα επόμενα χρόνια της ζωής του. Ο σωστός προγραμμα-
τισμός και οργάνωση μπορούν να ενισχύσουν την θετική στάση του παιδιού απέναντι 
στην κατ’ οίκον εργασία του. Μερικές πρακτικές συμβουλές είναι να υπάρχει καθορισμέ-
νος χώρος και χρόνος για τη σχολική μελέτη, οι γονείς να παρακολουθούν το παιδί την 
ώρα του διαβάσματος και να ανατροφοδοτούν θετικά την όλη διαδικασία καθώς και να 
φροντίσουν να έχουν συχνή επαφή και επικοινωνία με τη δασκάλα του. 

• Καθορισμένος χώρος μελέτης: Μαζί με 
το παιδί σας επιλέξτε το χώρο που θα μελετά 
καθημερινά. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας 
καθορισμένος χώρος, όπου το παιδί να νιώθει 
άνετα, χωρίς πολλά ακουστικά ή οπτικά ερεθί-
σματα που θα αποσπάσουν την προσοχή του.

• Καθορισμένη ώρα μελέτης: Καθορίστε μαζί 
με το παιδί σας την ώρα που θα μελετά. Αυτό 
εξαρτάται τόσο από την καθημερινή ρουτίνα 
της οικογένειας όσο και από τις προτιμήσεις 
του ίδιου του παιδιού. Πιθανό  να προτιμά να 
ολοκληρώνει την μελέτη του αμέσως μετά την 
επιστροφή του από το σχολείο, ή να κάνει κά-
ποια άλλη δραστηριότητα πριν μελετήσει. 

• Παρακολουθήστε το παιδί σας ενώ 
μελετά: Δεν χρειάζεται να επεμβαίνετε στην 
καθημερινή μελέτη του παιδιού αν το ίδιο δεν 
σας το ζητήσει, ωστόσο παρακολουθώντας τον 
τρόπο που διαβάζει μπορείτε να εντοπίσετε 
σημαντικές πληροφορίες, και να προλάβετε 
δυσκολίες που πιθανό να αντιμετωπίζει, όπως 
αν υπάρχει κάποιο μάθημα που το δυσκολεύει 
περισσότερο από τα άλλα, αν διασπάται συχνά 
η προσοχή του, αν κατανοεί τις οδηγίες των 
ασκήσεων που καλείται να ολοκληρώσει κ.ο.κ.

• Δώστε θετική ανατροφοδότηση: Ακόμα 
και αν το παιδί σας δεν ζητά βοήθεια κατά την 
καθημερινή του μελέτη, αφιερώστε λίγο χρόνο 
να δείτε τις εργασίες που έχει ολοκληρώσει και 
δώστε του θετική ανατροφοδότηση. Σε καμία 
περίπτωση δεν κρίνουμε το παιδί και δεν σχο-
λιάζουμε αρνητικά. 

• Να είστε σε επαφή με τη δασκάλα του 
παιδιού σας: Η πρώτη τάξη απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή για την ομαλή ένταξη και προσαρμο-
γή του παιδιού στο σχολείο. Η συχνή επαφή 
και συνεργασία με τη δασκάλα του παιδιού 
σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική, 
αφού μπορείτε να ενημερωθείτε για την ακα-
δημαϊκή πρόοδο και τη γενική του εικόνα στο 
σχολείο, ενώ μπορείτε να συζητήσετε μαζί της, 
τους προβληματισμούς που πιθανό να προκύ-
πτουν από την ενασχόληση σας με το παιδί στο 
σπίτι. 
Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η κατ’ οίκον 
μελέτη του δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη 1 
ώρα και το παιδί δεν θα πρέπει να πιέζεται 
για να την ολοκληρώσει. Σε περίπτωση που 
εντοπίζονται οποιεσδήποτε ακαδημαϊκές ή 
συμπεριφορικές δυσκολίες, θα ήταν ωφέλιμο να 
συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ούτως ώστε να 
αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό.

Η γραφή είναι από τις σημαντικό-
τερες δεξιότητες που αποκτούν, 
αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν 
τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια των 
σχολικών τους χρόνων. Το 50% μιας 
τυπικής σχολικής ημέρας αφιερώνε-
ται στη γραφή και στη χρήση εργαλεί-
ων γραφής. 

Σε ηλικία 1-2 ετών  το παιδί ξεκινά να κρατά 
εργαλεία γραφής χρησιμοποιώντας όλη την 
παλάμη και να μουντζουρώνει είτε σε χαρτί  
είτε σε άλλη επιφάνεια. Στην ηλικία των 2-3 
ετών κρατά γραφικά μέσα με όλα τα δάκτυλα 
και τον αντίχειρα, μιμείται κάθετη, οριζόντια 
γραμμή και κύκλο. 3-4 ετών γίνεται η πρώτη 

προσπάθεια για τριποδική λαβή μολυβιού 
(στατική τριποδική), αντιγράφει κύκλο και μι-
μείται σταυρό και τετράγωνο. 4-5 ετών κρατά 
μολύβι με δυναμική τριποδική λαβή, αντιγρά-
φει σταυρό και τετράγωνο. Στην ηλικία πια 
των 5-6 αντιγράφει πιο σύνθετα σχήματα 
όπως τρίγωνο και ρόμβο.

Μερικές δεξιότητες απαραίτητες για την 
κατάκτηση της γραφής συμπεριλαμβάνουν  
απτική και ιδιοδεκτική επεξεργασία, οργά-
νωση της κίνησης, ανάπτυξη πλευρίωσης, 
οπτικοκινητικό και αμφίπλευρο συντονισμό, 
λεπτή κινητικότητα, λειτουργική σύλληψη 
μολυβιού, ισορροπία, χίασμα μέσης γραμμής, 
οπτική αντίληψη, μνήμη και διάκριση, χωρικός 
προσανατολισμός, συγκέντρωση, οργάνωση, 
ακουστική επεξεργασία, λεκτική κατανόηση.

Εν κατακλείδι, η γραφή δεν είναι μια συνήθεια 
που μαθαίνεται. Είναι μια σύνθετη δεξιότητα  
που προϋποθέτει την ανάπτυξη και την ωρί-
μανση  αισθητηριακών, κινητικών, γνωστικών 
και αντιληπτικών δεξιοτήτων.

Γράφουν η Λουιζα Λοίζου
& η Στεφανια Λοίζου - Εργοθεραπεύτριες

ΦΎΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΎΞΗ
ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΏΝ
ΔΈΞΙΟΤΗΤΏΝ
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Η «απόχρωση» της μελέτης και 
της ξεκούρασης σε παιδικούς 
χώρους

Η «απόχρωση» της μελέτης και 
της ξεκούρασης σε παιδικούς 
χώρους Γράφει ο Ευάγγελος Ορφανίδης 

Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος, DipCH
Γράφει ο Ευάγγελος Ορφανίδης 
Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος, DipCH

Η ανάγκη του ανθρώπου να χρησιμοποιεί τα χρώματα ήταν βαθιά ριζωμένη στην καθη-
μερινότητα του, από την Πρώιμη Παλαιολιθική περίοδο με τις τοιχογραφίες της εποχής. 
Με την πάροδο των χρόνων, το χρώμα απέκτησε συμβολική αξία και έγινε ένα πολύ 
σημαντικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης δημιουργικότητας. 

Η αντίληψη των διαφόρων χρωμάτων, πέραν 
της όρασης, γίνεται βαθύτερα στον εγκέφαλο, 
επηρεάζοντας ταυτόχρονα και την ψυχοσυναι-
σθηματική μας κατάσταση. Ο Carl Jung είχε δι-
απιστώσει ότι «τα χρώματα είναι η μητρική 
γλώσσα του υποσυνείδητου», μιλούν δηλαδή 
απευθείας στο υποσυνείδητό επηρεάζοντας τη 
συμπεριφορά μας και κατ΄ επέκταση τις επιλο-
γές και τη διάθεση μας.

Παρόλο που η αντίληψη των χρωμάτων είναι 
μια υποκειμενική κατάσταση, επηρεαζόμενη 
από την κουλτούρα και τις προσωπικές μας 
εμπειρίες, η επιρροή ορισμένων χρωμάτων 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι κοινής σημα-
σίας. Για αυτό και η σωστή επιλογή τους στο 
χώρο όπου ένα παιδί μελετά ή ξεκουράζεται, 
είναι εξαιρετικά σημαντική!

Χρώματα όπως το μωβ αυξάνουν την δημι-
ουργικότητα μας. Όσο πιο «ανοιχτό» είναι, 
τόσο περισσότερο ευνοεί την ανακούφιση 
από την ένταση, κάτι που το καθιστά ιδα-
νικό για χώρους μελέτης. Οι αποχρώσεις του 
κόκκινου και του μπλε προσφέρουν ευχάριστη 
ισορροπία μεταξύ ηρεμίας αλλά και ερεθισμού 
της αδρεναλίνης. Οι αποχρώσεις του κίτρι-
νου και του πορτοκαλί μπορούν να αυξή-

σουν την αίσθηση ενέργειας και όρεξης. 
Οι αποχρώσεις του πράσινου και του μπλε 
θεωρούνται χρώματα «ξεκούρασης». Έρευ-
νες έχουν δείξει ότι οι πράσινες και μπλε 
αποχρώσεις, βελτιώνουν την ικανότητα 
ανάγνωσης και ενισχύουν τη συγκέντρω-
ση, πράγμα που τα κάνει καταλληλότερα 
για τα υπνοδωμάτια των παιδιών.

Επιλέγοντας τα σωστά χρώματα, μπορούμε να 
συνδράμουμε στην υποστήριξη της γνωστικής 
απόδοσης, των θετικών συναισθημάτων και 
στην τόνωση της πνευματικής ανάπτυξης των 
παιδιών μας.

ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΡΏΜΑ ΕΧΕΊ ΤΗ ΔΊΚΉ ΤΟΎ ΕΠΊ-
ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΏΠΊΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΊ 
ΣΤΗ ΨΎΧΟΛΟΓΊΑ ΜΑΣ. ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΎΜΒΆ-
ΛΕΊ ΣΤΗΝ ΕΝΊΣΧΎΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ ΜΑΣ, 
ΤΗΣ ΞΕΚΟΎΡΑΣΗΣ Ή ΚΑΊ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 
ΣΎΜΒΟΎΛΕΎΤΕΊΤΕ ΤΟΎΣ ΕΊΔΊΚΟΎΣ ΤΗΣ 
PELETICO ΓΊΑ ΝΑ ΣΎΝΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΊΔΑΝΊ-
ΚΉ ΑΤΜΟΣΦΑΊΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΏΡΟ ΤΟΎ ΣΠΊ-
ΤΊΟΎ ΣΑΣ, ΏΣΤΕ ΑΎΤΟΣ ΝΑ ΕΠΊΤΕΛΕΊ ΣΤΟ 
ΕΠΑΚΡΟ ΤΟΎΣ ΣΚΟΠΟΎΣ 
ΔΗΜΊΟΎΡΓΊΑΣ ΚΑΊ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΎ.
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Παιδί και αυτοεκτίμηση
Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση ενός 
παιδιού που φοιτά στην Α΄ τάξη
δημοτικού και γιατί είναι σημαντικό;
Γράφει η Ράνια Χατζηκώστα Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

Ο όρος αυτοεκτίμηση αναφέρεται στη 
γενική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό 
μας και την αίσθηση που έχουμε για την 
προσωπική μας αξία. Οικοδομείται από τις 
πρώτες κιόλας μέρες της γέννησης ανάλο-
γα με τις εμπειρίες μας και έχει τη δύναμη 
να διαμορφώσει ολόκληρη τη ζωή μας, 
την προσωπικότητά μας, τα ενδιαφέροντα 
μας, τις επιλογές μας κ.ο.κ. 

Ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση νιώθει 
σίγουρο για τον εαυτό του, τις πράξεις 
του και τις αποφάσεις του. Αντίθετα, ένα 
παιδί με χαμηλή αυτοεκτίμηση ενδεχομέ-
νως να παρουσιάζει χαμηλή επίδοση στο 
σχολείο, χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται 
στις πραγματικές του ικανότητες. Πιθανόν 
να αισθάνεται κατώτερο από τους άλλους 
και να εκφράζεται με αρνητικούς χαρακτη-
ρισμούς για τον εαυτό του και κοινωνικά 
ίσως αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κάνει 
φίλους. Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικής 
σημασίας η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης 
στα παιδιά.

Οι γονείς, σαν τα πιο
σημαντικά άτομα στη ζωή ενός 
παιδιού, μπορούν να βοηθήσουν: 
 
• αποφεύγοντας αρνητικά σχόλια για 
  το παιδί αλλά και για τις σχολικές του   
  επιδόσεις 

• επικροτώντας το σε κάθε επιτυχία έστω   
  και για μικρούς στόχους  

• ενθαρρύνοντας το να συνεχίσει την    
  προσπάθεια, όταν δεν πετυχαίνει κάτι 

• βοηθώντας το να βρίσκει εναλλακτικές
  λύσεις σε ένα πρόβλημα 

• αποφεύγοντας τη σύγκριση του με τα
  αδέλφια ή τους συμμαθητές του

• ενθαρρύνοντας το να δοκιμάζει 
  καινούρια πράγματα, να παίρνει 
  πρωτοβουλίες και να κάνει αλλαγές

• υπενθυμίζοντας του συχνά ότι το 
   αγαπάνε 
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Ποιά αναπτυξιακή διαταραχή 
εγκυμονεί κίνδυνο για εθισμό 
των παιδιών στο διαδίκτυο;
Γράφει ο Ευάγγελος Ορφανίδης
Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος, DipCH

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι τα τελευ-
ταία χρόνια το διαδίκτυο έχει μπει και έχει ρι-
ζώσει για τα καλά στη ζωή μας. Όπως σε κάθε 
περίπτωση όμως το νόμισμα έχει πάντα δύο 
όψεις. Η χρήση του διαδικτύου με τον απεριό-
ριστο όγκο πληροφόρησης παρέχει από τη μια 
απίστευτα οφέλη, αλλά από την άλλη εγκυμονεί 
και πολλαπλούς κινδύνους, ειδικότερα για τις 
πιο μικρές ηλικίες που δεν έχουν ακόμα δια-
μορφώσει την κριτική σκέψη και τις αντιστά-
σεις που πιθανό να έχει ένας ενήλικας. 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί και 
τεκμηριωθεί μέσα από έρευνες ένα νέο κλινικό 
φαινόμενο, «ο εθισμός στο διαδίκτυο». Συνή-
θως, η εξάρτηση συνυπάρχει με άλλες διαταρα-
χές, όπως η κατάθλιψη, η κοινωνική φοβία, η 
ελλειμματική προσοχή, ακόμη και διαταραχές 
ύπνου. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Καρολίν-
σκα διαπίστωσε ότι για κάθε ώρα χρήσης 
του διαδικτύου, τα παιδιά παρουσίαζαν 
164 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για 
κατάθλιψη, πράγμα που σημαίνει ότι ένα 
παιδί που κάνει υπερβολική χρήση θέτει 
σε άμεσο κίνδυνο τη ψυχική του υγεία. 

Σε αυτό το σημείο είναι καλό να διερωτηθούμε: 
«Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς; ».
Η πρόληψη είναι εξαιρετικής σημασίας όπως 
και η ενημέρωση των γονέων και η εκμάθηση 
των κανόνων ασφαλούς πλοήγησης στο διαδί-
κτυο. Από μικρή ηλικία θα πρέπει να τίθενται 
όρια και να τηρούνται. Τα όρια δεν καταπι-
έζουν τα παιδιά, αλλά τα κατευθύνουν και 
τα καθοδηγούν με ενδιαφέρον. Όσο το παιδί 
μεγαλώνει, τα όρια καλό είναι να συζητούνται, 
ώστε να λαμβάνεται η γνώμη του παιδιού. Το 
πιο βασικό συστατικό πρόληψης για οτιδήποτε 
αφορά τα παιδιά, είναι ο ουσιαστικός χρόνος 
που τους αφιερώνουμε και η διάθεση για να 
ικανοποιούμε και να καλύπτουμε τις συναισθη-
ματικές τους ανάγκες.

ΑΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΏ ΚΡΊΤΗΡΊΑ ΟΊ ΑΠΑΝΤΗΣΕΊΣ 
ΕΊΝΑΊ ΝΑΊ ΤΟΤΕ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟ ΝΑ 
ΑΠΟΤΑΘΕΊΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΕΊΔΊΚΟ ΨΎΧΊΚΗΣ ΎΓΕΊΑΣ 
Έχεις συνέχεια στο μυαλό σου το διαδίκτυο;
• Θέλεις να περνάς όλο και περισσότερο χρόνο 
  συνδεδεμένος στο διαδίκτυο για να νιώσεις 
  ικανοποιημένος;
• Έχεις προσπαθήσει να ελέγξεις / μειώσεις / 
  σταματήσεις τη χρήση του διαδικτύου, χωρίς 
  επιτυχία;
• Είσαι ανήσυχος, κακόκεφος, μελαγχολικός 
  ή οξύθυμος όταν προσπαθείς να μειώσεις τη 
  χρήση του διαδικτύου;

ΕΠΊΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΊΣΧΎΕΊ ΚΑΊ ΕΝΑ 
ΤΟΎΛΑΧΊΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΏ ΚΡΊΤΗΡΊΑ: 
• Έχεις διακινδυνέψει να χάσεις μια σημαντική 
σχέση, εκπαιδευτική ή επαγγελματική ευκαιρία 
λόγω της χρήσης του διαδικτύου;
• Έχεις πει ψέματα για να αποκρύψεις την έκτα-
ση της ενασχόλησής σου με το διαδίκτυο;
• Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο σαν μέσο διαφυ-
γής από προβλήματα ή για να ανακουφίσεις 
μια δυσάρεστη διάθεση;
• Συνεχώς μένεις συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, 
παραπάνω χρόνο απ’ ότι σκόπευες αρχικά;
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Κυπριακή 
διάλεκτος:
Γράφει η Άντρη Αγαπίου
Πτυχιούχος Εγγεγραμμένη Λογοθεραπεύτρια

Συχνά αναφερόμαστε στην κυπριακή διάλεκτο 
παρουσιάζοντας την ως τη βασική δυσκολία 
των παιδιών της πρώτης δημοτικού, τα οποία 
θα πρέπει να κατανοήσουν πλέον  συνειδητά 
τις διαφορές ανάμεσα στην κυπριακή διάλε-
κτο και την ελληνική γλώσσα . Άλλοτε θεω-
ρείται ο λόγος δυσκολιών του προφορικού 
και γραπτού λογού, καθώς και το εμπόδιο να 
εκφραστούν σωστά και με πλούσιο λεξιλόγιο 
τα Κυπριόπουλα.

Είναι όμως αυτή η αλήθεια; 
Προκαλεί όντως τις δυσκολίες 
αυτές η κυπριακή διάλεκτος ή 
είναι μύθος; Πρέπει μήπως να την 
αποφεύγουμε;

Τα στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης του λόγου 
που ακολουθεί ένα παιδί, είναι τα ίδια σε όλο 
τον κόσμο, ανεξάρτητα από το ποια γλώσσα 
χρησιμοποιεί. Σε ηλικία 5 χρονών ο λόγος 
ολοκληρώνεται και τα παιδιά πρέπει να έχουν 
την ικανότητα να εκφραστούν σωστά χωρίς 
καμία δυσκολία.

Έκφραση είναι η ικανότητα του ατόμου να δι-
ατυπώνει τις σκέψεις του. Ο τρόπος δηλαδή, 
που μεταφέρει λεκτικά τις σκέψεις του στο 
συνομιλητή  του. Επομένως, οι σκέψεις του θα 
πρέπει να είναι σε σωστή σειρά, οι προτάσεις 
του σωστά δομημένες και ολοκληρωμένες, 
να έχει καλή ροή και άρθρωση.  Οι δυσκολίες 
στην έκφραση, δεν αφορούν τη γλώσσα και 
το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσει  κάποιος. 
Μπορεί να μιλήσει κυπριακά, αρκεί να τα 
εκφράσει σωστά.

Ας θυμηθούμε για λίγο  τις γιαγιάδες μας, 
που με μεγάλη ευκολία μας έλεγαν όμορφα 
παραμύθια και μας εξιστορούσαν αναμνήσεις 
των παιδικών τους χρόνων,  χρησιμοποιώντας 
μόνο κυπριακά. Τα τόσα κυπριακά ποιήματα 

και τραγούδια από σπουδαίους Κύπριους 
ποιητές και συνθέτες. Τις κυπριακές παροιμίες 
που είναι όλο νόημα  και χρησιμοποιούνται 
χρόνια τώρα από κάθε γενιά. Για κανένα από 
τους πιο πάνω δεν στάθηκε εμπόδιο η κυπρια-
κή διάλεκτος.

Σημαντικό βέβαια είναι να αναφερθούμε στο 
γραπτό λόγο, όπου εκεί χρησιμοποιείται η 
ελληνική γλώσσα. Τα παιδιά από τα πρώτα 
σχολικά χρόνια μαθαίνουν να μεταφέρουν τις 
σκέψεις τους γραπτώς στην ελληνική γλώσ-
σα. Αν έχουν μάθει να εκφράζονται σωστά 
λεκτικά, η μεταφορά στο γραπτό λόγο δεν θα 
αποτελέσει πρόβλημα. Ακόμη και αν χρησι-
μοποιούν την κυπριακή διάλεκτο, στο γραπτό 
λόγο δεν θα εμφανίσουν δυσκολία, γιατί στο 
σχολείο μαθαίνουν τη γραμματική και το λεξι-
λόγιο της ελληνικής γλώσσας.

Εξάλλου, η κυπριακή διάλεκτος έχει τις ρίζες 
της στην αρχαία ελληνική γλώσσα, εκ τούτου 
οι ομοιότητες είναι πολλές. Το αλφάβητο είναι 
κοινό, εκτός από κάποιους επιπρόσθετους 
ήχους που εμφανίζει η κυπριακή διάλεκτος. 
Παράλληλα, η κυπριακή διάλεκτος είναι η μη-
τρική μας γλώσσα και μόνο μέσα από αυτήν 
μπορούμε να μεταφέρουμε τα συναισθήματά 
μας, τόσο στα παιδιά μας, όσο και στους 
γύρω μας. Κάποιοι χρησιμοποιώντας την 
πολύ και κάποιοι λιγότερο.

Εν κατακλείδι η κυπριακή διάλεκτος δεν απο-
τελεί πρόβλημα στην ανάπτυξη του λόγου ή 
στον τρόπο έκφρασης των παιδιών. Αντίθετα, 
τα Κυπριόπουλα αναπτύσσουν πλουσιότερο 
λεξιλόγιο, αφού κάθε αντικείμενο μπορεί 
να έχει περισσότερες από μία ονομασίες 
και όσον αφόρα την άρθρωση, αρθρώνουν 
περισσότερους ήχους.

Εμπόδιο ή προνόμιο;

Μελέτη, γνώση και Επιβράβευση
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e- l i fe t imek idsrooms.com

LIFETIMEKidsrooms CY-  GR

DIEXODOS GROUP: NICOSIA - LIMASSOL - PAPHOS. TEL. 77778887

Τα προϊόντα της LIFETIME είναι τόσο ποιοτικά που διαρκούν για πολλά χρόνια. 
Για αυτό τον λόγο ένα κρεβάτι της LIFETIME είναι το συστατικό - κλειδί για όλες 
τις μορφές δωματίου που επιλέγουν τα παιδιά στα πρώτα τους χρόνια. Μπορείτε 
να περιστοιχίσετε το κρεβάτι με αξεσουάρ που δημιουργούν όλων των ειδών τις 
συνθέσεις, ώστε να ταιριάζουν με τις διάφορες ανάγκες που βιώνουν τα παιδιά 
καθώς μεγαλώνουν και περνούν από την παιδική ηλικία στην εφηβεία.
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3 σημαντικοί
λόγοι για να
ενθαρρύνετε τα 
παιδιά σας να 
ασχοληθούν 
μ’ ένα μουσικό 
όργανο 
Γράφει η Ρένα Φωτίου, BA Piano Performance, MA Musical Pedagogy Ιδιοκτήτρια του «At Vivo Music 
School by Rena Photiou»

Η μουσική, τα τελευταία χρόνια, αποτελεί, όλο και περισσότερο, σημαντικό θέμα επιστη-
μονικής έρευνας και μελέτης. Επιστήμονες μελετούν τις θετικές επιδράσεις της μουσικής 
στον ανθρώπινο εγκέφαλο και υποστηρίζουν ότι η μουσική κατάρτιση, κατά την παιδική 
ηλικία, συμβάλλει όχι μόνο στη διαμόρφωση του εγκεφάλου αλλά και στην ανάπλαση της 
προσωπικότητας.

3 σημαντικοί λόγοι για να 
ασχοληθεί το παιδί σας με ένα 
μουσικό όργανο δικής του επι-
λογής:

• Τα κάνει εξυπνότερα και καλύτερους 
μαθητές
Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που μαθαίνουν 
ένα καινούργιο μουσικό όργανο αυξάνεται ο 
δείκτης ευφυΐας τους, έχουν την ικανότητα να 
μαθαίνουν ευκολότερα ξένες γλώσσες και να 
είναι καλύτεροι στα μαθηματικά.

• Τους μαθαίνει πειθαρχία, ενισχύει τη 
μνήμη, τη συγκέντρωση και την αυτοπε-
ποίθηση
Η διαδικασία της μελέτης οποιουδήποτε 
μουσικού οργάνου  απαιτεί πειθαρχία, αφού ο 
βαθμός δυσκολίας είναι ψηλός. Υποχρεώνεται, 
το παιδί, να αποκτήσει καλό συντονισμό των 
κινήσεων του, να υπακούσει στους κανόνες του 
ρυθμού και της μελωδίας.

• Καταπολεμά το άγχος και μειώνει το 
στρές
Η μουσική έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει τον 
ανθρώπινο οργανισμό, πόσο μάλιστα όταν την 
μελετάς. Κατά τη διάρκεια της εκμάθησης του 
μουσικού κομματιού εκφράζονται συναισθή-
ματα και κατ’ επέκταση η βαθύτερη κατανόησή 
τους. Προκαλεί διασκέδαση και ευφορία κάθε 
φορά που φτάνει στο στόχο του.
Σπρώξτε, λοιπόν, τα παιδιά σας στον κόσμο της 
μουσικής και βοηθήστε τα να διαλέξουν το όρ-
γανο της αρεσκείας τους. Δώστε τους επιλογές 
χωρίς να έχετε την απαίτηση να εξελιχθούν 
σε μικροί Μότσαρτ. Αφήστε τα να διδαχθούν 
και να αναπτύξουν αρετές, φαντασία και να 
καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους. Μέσω 
της μουσικής, κατανοούν καλύτερα την ύπαρξη 
τους, καλλιεργούν αισθήματα ευγένειας και  
καλοσύνης. 

Η κατάλληλη ηλικία είναι τώρα! 

Ποτέ δεν είναι πολύ γρήγορα, ποτέ δεν είναι 
πολυ αργά!

CM

MY

CY

CMY
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Δημιουργία ιδανικού χώρου
μελέτης στο σπίτι
Γράφει η Μαριάννα Καταλάνου - πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με μεταπτυχιακό στην Εκπαί-
δευση με κατεύθυνση στη Διοίκηση και Διαχείριση και στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση.

Ένας προσεκτικά επιλεγμένος και διαμορφωμένος χώρος για μελέτη, δημι-
ουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, αυξάνει τις πιθανότητες για καλύτερα μαθη-
σιακά αποτελέσματα και εκπαιδεύει το παιδί σε καλές συνήθειες. Τι πρέπει να 
έχουμε στο μυαλό μας όταν δημιουργούμε αυτό το χώρο;

• Να είναι σε ήσυχο και απομονωμένο, από 
έντονα ερεθίσματα (π.χ. τηλεόραση, άλλα 
παιδιά που παίζουν, υπολογιστή), σημείο του 
σπιτιού. Στα μικρότερα παιδιά ή σε παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία χρειάζονται 
υποστήριξη, επιδιώκουμε ο χώρος για μελέτη 
να είναι σε σημείο που να μας επιτρέπει τη 
συστηματική - αλλά διακριτική - επίβλεψη. 
Όσο ωριμάζει το παιδί και ανεξαρτητοποιεί-
ται από τη δική μας βοήθεια, καλύτερα να το 
αφήσουμε να επιλέξει το χώρο μελέτης. 

• Να υπάρχει άπλετο φως, φυσικό ή τεχνητό. 
Προσέξτε ώστε να μη δημιουργείται στο ση-
μείο μελέτης σκιά από το σώμα του παιδιού 
ή άλλα αντικείμενα. Σε περίπτωση αγοράς 
φωτιστικού γραφείου, αφήστε το παιδί σας να 
επιλέξει ανάμεσα σε 2-3 επιλογές που θα του 
προτείνετε.

• Ακόμη και ένα απλό τραπέζι μπορεί να αξιο-
ποιηθεί ως γραφείο φτάνει να είναι εργονομι-
κό. Καταλληλότερο είναι ένα μεγάλο γραφείο 
για να μπορεί να τοποθετήσει επάνω όλα 
τα απαιτούμενα. Το ύψος του γραφείου να 

καθορίζεται από το ύψος του παιδιού, ώστε 
να μπορεί ενώ κάθεται πατώντας στο πάτωμα 
τα πόδια του, τα γόνατά του να χωράνε κάτω 
από το γραφείο και οι αγκώνες του να ακου-
μπούν επάνω. Στα μικρότερα ή «υπερκινητικά» 
παιδιά αποφύγετε τις καρέκλες με τροχάκια!

• Ενθαρρύνετε το παιδί σας από την πρώτη 
δημοτικού, να τοποθετεί το εβδομαδιαίο πρό-
γραμμα του (μαθημάτων, εξωσχολικών δρα-
στηριοτήτων), όπως και επίκαιρες ανακοινώ-
σεις, σε πινακίδα η οποία να βρίσκεται κοντά 
στο γραφείο. Στόχος είναι να αξιοποιεί την 
πινακίδα, ώστε να προετοιμάζεται κατάλληλα 
για τις δραστηριότητες του και να εξασκηθεί 
σε δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης 
και ανάληψης ευθυνών.

Συμπερασματικά, στη δημιουργία χώρου 
μελέτης για το παιδί μας θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις 
προτιμήσεις του αλλά και τη διασφάλιση 
κατάλληλων συνθηκών, ώστε να επιτυγ-
χάνεται η εποικοδομητικότερη αξιοποίη-
ση του χρόνου.
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Η αποδοχή της
διαφορετικότητας και ο ρόλος 
του γονέα
Κάντε το παιδί σας να 
αγαπήσει τον εαυτό του!
Γράφει η Νικολίνα Δράκου, συγγραφέας του παραμυθιού «Η Γλυκιά Κόκκινη Πιπεριά»

Το παιδάκι σας έχει πλέον εγκαταλείψει το μι-
κρόκοσμο του νηπιαγωγείου και έχει ενταχθεί 
σε μία μεγαλύτερη κοινωνία παιδιών, αυτήν 
του δημοτικού σχολείου. Πόσο απλό είναι άρα-
γε για αυτό, να διατηρήσει την προσωπικότητα 
του σε αυτό το μεγαλύτερο σχολείο, ανεπηρέα-
στο από τα υπόλοιπα παιδιά;

Το πρώτο ένστικτο που διεγείρεται σε κάθε παι-
δί, όταν βιώνει κάτι διαφορετικό ή καινούργιο, 
είναι αυτό της επιβίωσης. Σύμφωνα μάλιστα με 
το Δαρβίνο, όσο πιο προσαρμοστικός είναι κα-
νείς, τόσο περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης 
έχει. Συχνά γίνεται λόγος για την «προσαρμογή 
του παιδιού» στα νέα δεδομένα.

Ο ρόλος μας ως γονείς είναι να μεγαλώσουμε 
τους πολίτες του αύριο. Μαζί με τους εκπαιδευ-
τικούς αποτελούμε τα πρότυπα με τα οποία τα 
παιδιά ταυτίζονται κι από τα οποία παίρνουν 
τα μεγαλύτερα παραδείγματα για τη συμπερι-
φορά τους αλλά και την αποδοχή της διαφορε-
τικότητας και του εαυτού τους. Το πόσο εύκολα 

λοιπόν ένα παιδί θα προσαρμοστεί, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένο και με το πόσο εμείς το 
έχουμε προετοιμάσει αλλά και πόσο εμείς το 
ενδυναμώνουμε καθημερινά.

Τα παιδιά πρέπει να ακούνε συχνά πόσο 
σημαντική είναι η μοναδικότητά του καθενός. 
Είναι πανέμορφο το να αγαπήσουν τον εαυτό 
τους όπως ακριβώς είναι. Είναι ουσιαστικής 
σημασίας να δέχονται και τις διαφορές που 
έχουν με τα άλλα παιδιά στο περιβάλλον τους 
και να τα αποδέχονται κι αυτά ως ισότιμα μέλη 
της κοινωνίας στην οποία μεγαλώνουν. 
 
Αυτό είναι το στοίχημα που καλούμαστε να 
κερδίσουμε εμείς οι μεγάλοι, εμείς που αποτε-
λούμε τα πρότυπα! Να τους δώσουμε τις βάσεις 
και το καλό παράδειγμα ώστε να μπορούν να 
προστατεύσουν τον εαυτό τους και να κυνηγή-
σουν τα όνειρα τους στη ζωή, δίχως δισταγμό! 
Γιατί όλη η ομορφιά της ζωής εναπόκειται στο 
ότι όλα και όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά και 
ίσοι μεταξύ μας!

«Σε όλα τα μεταβατικά στάδια της ζωής του παιδιού, σημαντικό είναι 
εμείς οι γονείς να δημιουργούμε συνεχώς κανάλια επικοινωνίας μαζί 
τους, μεταδίδοντας τους τις αξίες της αλληλεγγύης και του αλληλοσε-
βασμού. Όπως αναφέρεται και στο κείμενο, το να γίνουμε πρότυπα των 
παιδιών μας είναι πράγματι ένα μεγάλο στοίχημα επειδή προνοεί την 
δική μας συνεχή εξέλιξη και βελτίωση. Ας μην ξεχνάμε ότι η αλληλουχία 
είναι μέρος της φύσης μας, οπότε τα παιδιά μας δεν είναι παθητικοί 
δέκτες σε αυτά που λέμε αλλά μιμούνται αυτά που πράττουμε».

Ευάγγελος Ορφανίδης, Εγγεγραμμένος Κλινικός 
Ψυχολόγος, DipCH

Τόνια Λοϊζίδου, MSc, MSc, CBTdip, 
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

«Συμφωνώ πως οι πιθανότητες είναι πως το παιδί θα επηρεαστεί από 
το περιβάλλον του σχολείου, θετικά και αρνητικά, έτσι αν τα πρότυπα 
στο σπίτι είναι σταθερά και δυνατά, αν υπάρχει συζήτηση, ενθάρρυνση 
και ενδυνάμωση των παιδιών για τη διαφορετικότητα τους, την ισότη-
τα και το σεβασμό, τότε σίγουρα οι γονείς είναι σε καλό δρόμο για το 
ανάθρεμμα των πολιτών του αύριο. »
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Επιβράβευση – σχολικές 
επιδόσεις – κίνητρα
Επιβράβευση – σχολικές 
επιδόσεις – κίνητρα
Γράφει η Τόνια Λοϊζίδου  MSc, CBTdip Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

Η χαμηλή σχολική επίδοση οφείλεται συνή-
θως στα χαμηλά κίνητρα που έχει ο μαθητής 
για να μάθει. Ένας τρόπος που υιοθετείται  
συνήθως από γονείς και δασκάλους, και που 
έχει προωθηθεί και από τους ειδικούς, είναι 
η επιβράβευση. Η επιβράβευση δίνεται για 
να αυξήσει το κίνητρο του μαθητή να ψηλώ-
σει την επίδοση του. Παρόλο που αυτό είναι 
ένας αποτελεσματικός τρόπος για αύξηση της 
επίδοσης, σύγχρονες έρευνες έδειξαν πως 
η (αυξημένη) επιβράβευση στους μαθητές 
μειώνει ή επισκιάζει τα ενδογενή κίνητρα τους 
για μάθηση, με αποτέλεσμα η επίδοση τους 
να μην είναι σταθερή.     

ΕΝΔΟΓΕΝΗ VS ΕΞΏΓΕΝΗ ΚΊΝΗΤΡΑ 
Τα εξωγενές κίνητρα είναι η επιθυμία του 
μαθητή να αποκτήσει, για παράδειγμα καλούς 
βαθμούς, για να κερδίσει ένα βραβείο ή ένα 
δώρο από τους δασκάλους ή τους γονείς του. 
Το κίνητρο δηλαδή σχετίζεται με την αντίδρα-
ση εξωγενών παραγόντων στην επίδοση του.  
Τα ενδογενές κίνητρα είναι η επιθυμία να 
αποκτήσει ψηλή επίδοση γιατί τον ευχαριστεί 
και απολαμβάνει να μαθαίνει. Ένα παιδί μπο-
ρεί να έχει ψηλή απόδοση στο ποδόσφαιρο 
γιατί του αρέσει και το απολαμβάνει. 
Επομένως, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 
χρειάζεται να δίνουν έμφαση στη δημιουργία 
ενδογενών κινήτρων για την σχολική επίδοση 

των μαθητών.  Τα εξωγενή κίνητρα δεν έχουν 
διάρκεια στο χρόνο, κι έτσι δε μπορούν να 
συμβάλουν στην μακροπρόθεσμη αυτοβελτί-
ωση του μαθητή.

ΕΠΊΒΡΑΒΕΎΣΗ 
Πότε πρέπει να δίνεται; Μόνο όταν είναι απα-
ραίτητη και ανταποκρίνεται στη πραγματικό-
τητα. Δηλαδή, όταν ένα παιδί δείχνει βελτίω-
ση ή προσπάθεια για βελτίωση σε ένα τομέα. 
Η λεκτική επιβράβευση έχει θετικά αποτελέ-
σματα όταν γίνεται με σκοπό την ανατροφο-
δότηση. Αρνητικά αποτελέσματα έχει όταν 
γίνεται με κριτική και με σκοπό να ελέγξει τη 
συμπεριφορά του παιδιού. Η επιβράβευση με 
υλικά αγαθά έχει αρνητικά αποτελέσματα 
γιατί ενθαρρύνει την επιθυμία ολοκλήρω-
σης μιας δραστηριότητας με σκοπό την 
απόκτηση του αγαθού και όχι τη μάθηση. 

Η επιβράβευση πρέπει να δίνεται για περιο-
ρισμένο χρόνο.  Πολλές φορές οι συμβουλές 
που δίνονται από τους ψυχολόγους είναι να 
δίνεται επιβράβευση για συγκεκριμένη συμπε-
ριφορά με σκοπό την ενθάρρυνση της.  Είναι 
σημαντικό η επιβράβευση να είναι σταθερή 
για περιορισμένο διάστημα και μετά να «σιγο-
σβήνει» για να μπορέσει το παιδί να κρατήσει 
τη συμπεριφορά χωρίς εξάρτηση από την 
επιβράβευση.
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