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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΠΡΟΈΔΡΟΥ
ΠΑΓΚΎΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΏΝ ΣΥΝΔΈΣΜΩΝ
ΓΟΝΈΩΝ ΣΧΟΛΕΊΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
Με μεγάλη
χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω τη δεύτερη
έκδοση του
περιοδικού των
Οργανωμένων
Γονιών της
χώρας μας, της
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Γονιός Εν
Δράσει». 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 Το περιοδικό απευθύνεται στα
παιδιά που φοιτούν στην Δ’ και Ε’
τάξη την σχολική χρονιά 2017- 2018.
Το περιοδικό περιέχει την Εξελικτική
πορεία των Συνδέσμων Γονέων αλλά
και κείμενα για τον εθελοντισμό, την
εμπλοκή των γονιών στους Συνδέσμους Γονέων και των δράσεων των
επαρχιακών Ομοσπονδιών.
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
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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 Γονιών 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 δεύτερη έκδοση του
περιοδικού της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων
Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την εταιρεία
Chillie Ideas Ltd και τους Ρένο και Καλλιόπη Ασικίδη τους οποίους 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 Εκπαίδευσης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΠΡΏΤΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
ΔΡΑ ΚΏΣΤΑ ΧΑΜΠΙΑΟΎΡΗ

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
χαιρετίζω τη δεύτερη έκδοση του
περιοδικού «Γονιός Εν Δράσει» της
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Το «Γονιός Εν Δράσει» περιλαμβάνει
κείμενα που αφορούν στην ενημέρωση των γονιών, των οποίων τα παιδιά
φοιτούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού
Σχολείου. Πρόκειται για μία έκδοση
των οργανωμένων γονέων, η οποία
είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και εποικοδομητικής συνεργασίας με άτομα και φορείς που
σχετίζονται με την εκπαίδευση.
Η είσοδος του παιδιού στο Δημοτικό
Σχολείο είναι κομβικής σημασίας για
τη ζωή του. Χαρακτηρίζεται από τον
αποχωρισμό του μικρόκοσμου της
οικογένειας και από την ένταξή του
στο ευρύτερο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας, που σηματοδοτούν
μια νέα εποχή καθηκόντων και απαιτήσεων. Γι’ αυτό, το παιδί χρειάζεται
ιδιαίτερη στήριξη και καθοδήγηση
από εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόκειται για μια προσπάθεια που δεν
αποβλέπει μόνο στην ακαδημαϊκή του
επιτυχία αλλά πρωτίστως στην καλλιέργεια συναισθημάτων κοινωνικής
και συναισθηματικής επάρκειας, η
οποία αναδεικνύεται μέσα από την
παρούσα έκδοση.

Συγχαίρω τους οργανωμένους γονείς για την πρωτοβουλία τους να
εκδώσουν το «Γονιός Εν Δράσει». Με
τον τρόπο αυτό αποδεικνύουν για
άλλη μια φορά ότι αποτελούν έναν
από τους βασικούς εταίρους της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο έργο που επιτελεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για
ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά μας.

(Δρ Κώστας Χαμπιαούρης)
Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
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editorial

περιεχόμενα

Η σχολική χρονιά αυτούς τους
τρεις μήνες έβαλε όλους μας σε
γρήγορους ρυθμούς. Βουτηγμένοι γονείς μες το άγχος και το
τρέξιμο της καθημερινότητας,
αναρωτιόμαστε πως περνάνε οι
μέρες οι βδομάδες και νιώθουμε την ανάγκη ότι χρειαζόμαστε Εδώ θα ευχαριστήσουμε τον
μια παύση, μια ευχάριστη νότα πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας κύριο Μορφάκη
στην ζωή μας.
Σολομωνίδη που με υπέρμετρο
Tι πιο ωραίο όταν έρχεται αυτή ζήλο, εξαντλητικές ώρες συγκέη περίοδος του χρόνου, τα Χρι- ντρωσης υλικού και αρκετή διάθεση για εθελοντική εργασία,
στούγεννα, όπου καλούμαστε μας πρόσφερε το σημαντικόνα κάνουμε μια παύση. Να πε- τερο κομμάτι αυτού του περιοράσουμε πιο πολύ χρόνο με την δικού. Φυσικά μαζί θα ευχαριοικογένεια μας, να δημιουργή- στήσουμε και τα υπόλοιπα μέλη
σουμε, να χαρίσουμε χαρά, αγά- της. Συνομοσπονδίας από τον
πη και υλικά αγαθά αλλά και να πρώτο μέχρι και το τελευταίο.
χαράξουμε αναμνήσεις σε αυτά Καθώς επίσης και όλες τις εταιρείες που μέσω της προβολής
τα παιδικά προσωπάκια.
τους στο περιοδικό έκαναν εφιΈτσι δημιουργώντας αυτό το κτή την υλοποίηση του.
περιοδικό σκοπός ήταν από την
μια να σας περάσουμε το χρι- Γονείς, ξεφυλλίστε αυτό το πεστουγεννιάτικο κλίμα της αγο- ριοδικό. Απολαύστε τις σελίδες
του. Αγκαλιάστε την προσπάράς και από την άλλη να σας θεια να είμαστε κοντά σας και
μεταφέρουμε τους στόχους και μοιραστείτε με μας τις σκέψεις
τις δραστηριότητες των συνδέ- σας στο www.gonioscy.com
σμων γονέων. Να σας υπενθυμίσουμε την ανάγκη συμβολής Και μην ξεχνάτε το σλόγκαν
σας μέσα στον σύνδεσμο γο- που εμείς ποτέ δεν ξεχνούμε …
νέων και να αναδείξουμε όσο Και ο Γονιός Έχει Ψυχή.
μπορούμε το αστείρευτο έργο
της Παγκύπριας Συνομοσπον- Ρένος Ασικίδης
δίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Διευθυντής Προβολής και
Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκ- Διαφήμισης
Εκδόσεων «Γονιός Εν Δράσει»
παίδευσης.

4 -5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
• Προέδρου Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης
Δρα Κώστα Χαμπιαούρη
8 -10
• Θέσεις και προβληματισμοί της
Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
• Οργανωμένοι γονείς και ο ρόλος τους
στην δημοτική εκπαίδευση
12 -13
Πιλοτικό πρόγραμμα διακίνησης μαθητών
με κινητικές αναπηρίες
14 -15
• Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής
• Ο εθελοντισμός είναι πηγή ενέργειας και
προσφοράς
18 -19 Ανακύκλωση
20 -22 Κύπρος - Πολυπολιτισμικό σχολείο
24 Η σημασία του μικρογεύματος
26 -28 Αλλόγλωσσοι μαθητές
30 Μαμά θέλω πάλι μακαρόνια
32 Δράσεις Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αμμοχώστου
34 Μαξιλάρι, το κερασάκι στο γλυκό ύπνο
36 -38 Σχολικός εκφοβισμός
40 Μπαμπά άκου τι έμαθα για τα LED
42 Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά
44 Γράμμα στον μπαμπά μου οδηγό
46 Τα μάτια και τα μάτια του
48 Πρακτικό παιδικό δωμάτιο
50 Tips για παιδικό Χριστουγεννιάτικο πάρτι
52 -54 Η Σωστή Διατροφή για «Δεκάχρονα»
56 Gonios Cy Και οι γονείς έχουν ψυχή
58 -62 Πορεία στο χρόνο
63 -66 Δομή οργανωμένων γονιών
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Εκδόθηκε από την
Chillie Ideas LTD
Σαντορίνης 11Α, 1048 Λευκωσία,
Κύπρος
T: 22 270113
E: renos@gonioscy.com
www.gonioscy.com
Για τους σκοπούς της
Παγκύπριας
Συνοµοσπονδίας Οµοσπονδιών
Συνδέσµων Γονέων Σχολείων
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Ιφιγενείας 73, Στρόβολος
(∆ηµοτικό Ακρόπολης ), Τ.Κ. 2003
T: 22 466022 | Φ: 22 466005
Ε: info@goneisdemotikon.com
www.goneisdemotikon.com
FB: Συνοµοσπονδία Γονέων
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Οµάδα αρχισυνταξίας:
Μορφάκης Σολοµωνίδης,
∆.Σ. Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας
Οµοσπονδιών Συνδέσµων Γονέων
Σχολείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,
Λία Αγαμέμνωνος και
Ρένος Ασικίδης
Επιµέλεια κειµένων:
Κλειώ Περικλέους
Συνεργάτες:
Ομάδα του www.gonioscy.com
Σχεδιαστικό:
Θεογνωσία Χαραλάµπους,
Grass Design Studio
∆ιαφήµιση:
Ρένος Ασικίδης,
Chillie Ideas Ltd
Λογιστήριο Chillie Ideas LTD:
ECOVIS Karaolis Assurance
Limited
∆ικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος
Chillie Ideas LTD:
Κωνσταντίνος Νικολαΐδης
Σοφούλη 28, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ,
4ος όροφος γρ. 405
1096 Λευκωσία
Τ: 22665640 | Φ: 22668345
Ε: lawnicolaides@cytanet.com.cy
Εκτύπωση:
Printco Manufacturing &
Trading Ltd
∆ιανοµή:
Παγκύπρια Συνοµοσπονδία
Οµοσπονδιών
Συνδέσµων Γονέων Σχολείων
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
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ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

SMARTPHONES
ΑΠΌ €39

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤABLETS
ΑΠΌ €45

• 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
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DRONES
ΑΠΌ €59

SMARTWATCHES
ΑΠΌ €29.90

ΦEΤΟΣ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΣΟΥ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕLECTROLINE
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Οργανωμένοι γονείς
και ο ρόλος τους στην
δημοτική εκπαίδευση
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, έχει ζωτική σημασία, η ύπαρξη και η δημιουργική δράση των
Οργανωμένων γονιών (Τοπικοί
Σύνδεσμοι Γονέων, Ομοσπονδίες
Συνδέσμων Γονέων και Παγκύπρια
Συνομοσπονδία
Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων) στη Δημοτική
Εκπαίδευση. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, με καλή θέληση, εποικοδομητικές απόψεις και εισηγήσεις,
ουσιαστική βοήθεια αλλά και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς Δημαρχεία 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 εκ-
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παιδευτικών προβλημάτων. Στόχος μας η προαγωγή της παιδείας,
η δημιουργία ενός δημοκρατικού
σχολείου, αλλά και ενός σχολείου
ίσων ευκαιριών, για όλους τους
μαθητές είτε αυτοί φοιτούν σε
κανονικές 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 Συνδέσμους, 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.

Αποστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Σύνδεσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο που διοργανώθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας τον Νοέμβριο 2017. Γονείς σε διαρκή κίνηση!
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Πιλοτικό Πρόγραμμα
διακίνησης μαθητών με
κινητικές αναπηρίες
Η Συνομοσπονδία μας,
μετά από πολύμηνη έρευνα,
αρκετές συναντήσεις και μελέτη διαφόρων παραμέτρων κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού με την
οποία φιλοδοξούσε την διαχείριση των διακινήσεων των παιδιών με κινητικά προβλήματα με

πιο ορθολογικό τρόπο. Η πρόταση βρήκε άμεση ανταπόκριση από την πρώτη στιγμή. Μελετήθηκε και αποφασίστηκε να
εφαρμοστεί πιλοτικά τη φετινή
σχολική χρονιά σε 21 δημοτικά
σχολεία της Πόλης και Επαρχίας
Λευκωσίας. Η ρύθμιση εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διακίνηση
των μαθητών με κινητικές αναπηρίες, για όλες τις εξωσχολι-

κές δραστηριότητές τους, με λεωφορεία πλήρως προσβάσιμα
και μαζί με συμμαθητές τους,
χωρίς διακρίσεις. Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας και στόχος του προγράμματος είναι να
εφαρμοστεί σε Παγκύπρια βάση
σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Η Συνομοσπονδία
είναι ιδιαίτερα περήφανη που κατάφερε
να βρεί λύση σε ένα
χρόνιο πρόβλημα
αλλά και να εξυπηρετήσει ένα ιερό
σκοπό.
Οι Οργανωμένοι
γονείς δεν
κάνουν
διακρίσεις
είναι δίπλα
σε όλα τα
παιδιά.
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Ο εθελοντισμός
είναι στάση ζωής!!!

• Ανεβάζει το ηθικό των ατόμων ή ομάδων
που χρειάζονται βοήθεια.
• Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία.

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

• Aποτελεί τρόπο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών, αυξάνοντας την απασχόληση.

Η έννοια του εθελοντισμού
συνδέεται με την αλληλεγγύη
και την ανιδιοτελή προσφορά.

• Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του
πολίτη-εθελοντή και στη συνολική μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστική σε
κοινωνία αλληλεγγύης.

Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του έκταση και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό
όμως όλων είναι η προσπάθεια τους
στη θεμελίωση των δικαιωμάτων
όλων των πολιτών.

ένας όρος, είναι στάση ζωής και
δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους,
ανεξάρτητα κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων. Προάγει την
ενεργή συμμετοχή των πολιτών
και ενδυναμώνει την κοινωνική αλΣτη σημερινή εποχή ο εθελοντισμός ληλεγγύη και συνοχή.
έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών
και περιβαλλοντικών προβλημάτων
Συνδυάζει τα στοιχεία της
και καλείται να αναπληρώσει τα κενά
ελεύθερης βούλησης και επιπου δημιουργεί η αδυναμία του κράλογής, με την ένταξη σε ένα
τους και οι μηχανισμοί της αγοράς.
πρόγραμμα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωΣτο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα
πική υπόθεση, είναι τρόπος
τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμζωής και ατομική πειθαρχία.
φάνισή τους πολλές Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντιΗ αναγκαιότητα του εθελοκών δράσεων και κύρια πεδία εφαρντισμού πρέπει να είναι δεδομογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό,
μένη γιατί ο εθελοντισμός:
τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε
πεδίο εφαρμογής οι μη κυβερνητικές
• Φέρνει τους ανθρώπους
οργανώσεις έχουν μορφή ιδρύμαπιο κοντά και βοηθάει στην
τος, σωματείων ή συλλόγων και στηεπίλυση αρκετών κοινωνιρίζουν τη δράση τους στην εθελοντικών προβλημάτων.
κή προσφορά των μελών τους.
• Αναπτύσσει νέες ικανότηΟ εθελοντισμός δεν είναι απλά
τες.
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Το κράτος δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τη συνεισφορά των εθελοντών.
O εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει
την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο
στη ζωή μας.

Ο Εθελοντισμός
Πηγή Ενέργειας Και
Προσφοράς!!!

Γονέων. Το όραμα μου λοιπόν είναι να εμπεδωθεί όσο το δυνατό
περισσότερο στη συνείδηση των
γονέων αλλά και των μαθητών ο
εθελοντισμός και η ειλικρινής προσφορά προς τον συνάνθρωπο μας.
Να εμπλακούν όσο το δυνατό πεΏς πρόεδρος ενός από τους με- ρισσότεροι γονείς στους Τοπικούς
γαλύτερους εθελοντικούς οργα- Συνδέσμους αλλά και γενικότερα
νισμούς της χώρας μας, ο οποί- στις υπόλοιπες εθελοντικές οργαος εκπροσωπεί όλα τα δημοτικά νώσεις της χώρας μας. Η παιδεία,
σχολεία της Κύπρου, πέραν των για να είναι πραγματική, σωστή και
60’000 χιλιάδων μαθητών αλλά αληθινά άξια της αποστολής της,
και πέραν των 110’000 χιλιάδων όπως όλοι φιλοδοξούμε να είναι,
γονιών το όραμα μου για τον εθε- έχει ανάγκη από το ειλικρινές και
λοντισμό δεν θα μπορούσε να ήταν αμείωτο ενδιαφέρον όλων των
άλλο από το να έχει άμεση σχέση φορέων της Πολιτείας αλλά και
με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία των εθελοντών γονιών.
15

Ανακύκλωση

Γράφει ο Πέτρος Πέτρου, Ομοσπονδία Λευκωσίας

Ακούμε πάρα πολύ συχνά, να μιλούν
για την ανακύκλωση και να προσπαθούν να την προωθήσουν όσον το
δυνατόν πιο πολύ.

Τελικά είναι τόσο σημαντική η
ανακύκλωση;
Ας πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή και ας δούμε τι είναι ανακύκλωση.
Ανακύκλωση είναι η διαδικασία
διαχωρισμού, συλλογής και στην συνέχεια ανακατασκευής, αλλά και μετατροπής, μεταχειρισμένων υλικών
η απόβλητων σε προϊόντα, για να
έρθουν ξανά στα χέρια των καταναλωτών.
Ό,τι βρίσκεται γύρω μας μπορεί να νται σε κατηγορίες.
ανακυκλωθεί. Όπως ρούχα, πλαστικά, φιάλες, ηλεκτρικές συσκευές, κ.α.
Με λίγα λόγια η χώρα μας έχει τεράστιο πλούτο, αμύθητης αξίας, αλλά
πολύ απλά, δεν τον εκμεταλλεύεται.
Ας δούμε τώρα από ποια στάδια
αποτελείται η διαδικασία της ανακύκλωσης. Αποτελείται από τρία στάδια:
• τη διαλογή - το διαχωρισμό,
• το στάδιο κατασκευής αποκομιδής,

Πλαστικά,
χαρτί, γυαλί,
απόβλητα.

Αφού χωριστούν σε κατηγορίες, γίνεται η επεξεργασία τους. Έπειτα μετατρέπονται σε διάφορα προϊόντα, και
αυτό ήταν! Σαν καινούρια!
Τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι
πάρα πολλά και θα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψιν.

Καταρχήν η ανακύκλωση χαρτιού
βοηθάει τον πλανήτη ώστε να καταφέρει να «ανασυγκροτήσει» τα δάση
του. Δηλαδή ελαττώνεται ο αριθμός
Στο πρώτο στάδιο τα υλικά χωρίζο- των δέντρων που κόβονται.
• και τέλος η διάθεση στο
εμπόριο και τους καταναλωτές.
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Επίσης με την επεξεργασία
ανακυκλώσιμων
υλικών
χρειαζόμαστε πολύ λιγότερη
ενέργεια από ότι θα χρειαζόταν να δημιουργηθεί ένα φύλλο χαρτί, από ένα δέντρο.
Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι
ότι υπάρχει αποσυμφόρηση
να προϊόντα.
των χωματερών. Οι χωματερές όλο και μεγαλώνουν και όλο δεν
είναι αρκετές για να καλύψουν τις Τέλος ένας απλός τρόπος ανακύκλωανάγκες μας.
σης για να βοηθήσετε τόσο εσάς όσο
και τον κήπο σας, είναι ότι περισσεύει
Κατά κύριο λόγο στις χωματερές από φαγητό, (φλούδια από φρούτα
υπάρχει πρόβλημα γιατί τα πιο πολλά και λαχανικά), μπορείτε απλά να σκάυλικά, είναι μη βιοδιασπώμενα. Δη- ψετε μερικές τρυπούλες στο έδαφος,
λαδή το γυαλί και τα μπουκάλια θέ- δίπλα από τα φυτά σας και να τα θάλουν αμέτρητα χρόνια για να τεθούν ψετε εκεί.
σε διαδικασία αποσύνθεσης.
Συνεπώς όσο ο πληθυσμός του πλαΑκόμα μπορείτε να κερδίσετε και νήτη αυξάνεται τόσο η ανακύκλωση
χρήματα, προτιμώντας ανακυκλωμέ- γίνεται επιτακτική ανάγκη.
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που έρχεται ένα νέο παιδί το υποδέχονται με αγάπη. Στην αρχή οι νέοι
μαθητές είναι «κλειστοί» , φοβισμένοι με το άγνωστο περιβάλλον αλλά
στους 2-3 μήνες προσαρμόζονται.
Αρχίζουν δειλά δειλά να λένε τις
πρώτες ελληνικές λέξεις. Η ανάγκη
αυτών των παιδιών να επικοινωνήσουν με τα συνομηλίκα παιδιά είναι
τεράστια για αυτό και προσπαθούν
να μαθαίνουν γρήγορα αυτά που διδάσκονται.

Γράφει η Αγγέλα Πισσουρίου, Ομοσπονδία Λεμεσού

Κύπρος Πολυπολιτισμικό
Σχολείο

σμών. Στο νησί μας αυτές οι αλλαγές σημειώθηκαν και συνεχίζουν να
σημειώνονται ειδικά μετά την ένταξη μας στην Ευρωπαική Ένωση το
-2004-, την διάλυση την πρώην Σοβιετικής Ένωσης και το πόλεμο στην
γειτονική Συρία.

Ένα πολυπολιτισμικό σχολείο εξωτερικά μοιάζει με ένα συνηθισμένο σχολείο της πόλης: ανάμεσα σε
κτίρια , σε πυκνοκατοικημένες
Η ανάγκη για δημιουργία των ψηλά
γειτονιές, κοντά σε κεντρικό δρόμο,
πρώτων πολυπολιτισμικών σχο- ο ίδιος ήχος κουδουνιού, τα ίδια μαλείων αναπτύχθηκε (το δεύτερο θήματα, οι ίδιες σχολικές αργίες…….
μισό του 20ου αιώνα) αρχικά σε Μπαίνοντας όμως στο προαύλιο του
πολυεθνικές χώρες όπως ο Κα- σχολείου και περπατώντας για λίγο
ναδάς και οι Η.Π.Α και στην συ- ανάμεσα στους μαθητές διαπιστώνει
κάποιος ότι εδώ δεν έχει μόνο παιδιά
νέχεια στον υπόλοιπο κόσμο.
από την Κύπρο αλλά παιδιά πολλών
Αυτό συνέβηκε γιατί η ανθρωπότητα διαφορετικών εθνικοτήτων.
έγινε μάρτυρας μαζικών μετακινήσεων πληθυσμών σε παγκόσμιο επί- Εδώ τα παιδιά είναι εξοικειωμένα
πεδο για οικονομικούς, πολιτικούς, με το διαφορετικό, με το ξένο, με το
και θρησκευτικούς λόγους, οι οποί- καινούργιο. Τα παιδιά δέχονται εύκοοι προκάλεσαν διεθνώς μια μεγάλη λα την διαφορετικότητα στο χρώμα,
αναδιάρθρωση του δημογραφικού στη γλώσσα και στη θρησκεία. Δεν
χάρτη. Η Κύπρος, όπως και άλλες Ευ- υποτιμούν και δεν κρίνουν κανένα
ρωπαϊκές χώρες, επηρεάστηκε από για αυτό που είναι . Δεν έχουν ρατσιαυτές τις μετακινήσεις των πληθυ- στικές συμπεριφορές και κάθε φορά
20

Οι μαθητές του πολυπολιτισμικού σχολείου έχουν περισσότερες γνώσεις για το
τι γίνεται στο κόσμο γιατί καθημερινά ακούνε το συμμαθητή τους από τη Ρωσία, την
Πολωνία, τη Συρία, τη Ρουμανία για τη ζωή στη χώρα
του, για το λόγο που αναγκάστηκε να μεταναστεύσει, για
τις εμπειρίες του να ζει σε
μια ξένη χώρα. Μέσα από τα
μάτια των συμμαθητών του,
βλέπει και ο ντόπιος ότι κάπου αλλού σε μια μακρινή ή
κοντινή χώρα άλλοι άνθρωποι, ίδιοι με εμάς, ζούνε με
διαφορετικό τρόπο, πιστεύουν σε άλλο Θεό και έχουν
άλλα ήθη και έθιμα ΑΛΛΑ
νιώθουν και αυτοί την λύπη,
την χαρά, τον φόβο ……

Οι δάσκαλοι που εργάζονται σε ένα
πολυπολιτισμικό σχολείο κάνουν περισσότερη προσπάθεια από τους
δάσκαλους που εργάζονται σε ένα
Δημοτικό. Είναι εκπαιδευτικοί που
εκτός από το να μορφώσουν τα παιδιά μας καλούνται να περάσουν σε
παιδιά μεταναστών την γνώση τους
για την ελληνική γλώσσα αλλά και
να κάνουν αυτά τα παιδιά να αγαπήσουν το τόπο που ήρθαν να ζήσουν
και να τον νιώσουν σαν δική τους πατρίδα.
Όσα περιγράφονται πιο πάνω ισχύουν όταν ένα πολυπολιτισμικό σχολείο δεν έχει περισσότερους αλλόγλωσσους από ότι ντόπιους μαθητές.
Όταν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή
οι αλλόγλωσσοι να είναι περισσότεροι από τους ντόπιους τότε το πολυπολιτισμικό σχολείο δεν λειτουργά
σωστά. Η Αρμόδια Αρχή δηλαδή
το Υπουργείο Παιδείας δεν σέβεται
το δικαίωμα του Κύπριου παιδιού
να μορφώνεται με συμπατριώτες
του αλλά ούτε και το δικαίωμα του
αλλόγλωσσου παιδιού να ενταχθεί
σωστά στη χώρα που ήρθε να ζήσει.
Έχοντας επαφή μόνο με αλλόγλωσσους στερείται του δικαιώματος να
ε ν ταχθεί γρήγορα και σωστά.
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Οι τάξεις γίνονται διαφορετικών
«ταχυτήτων» και η μαθησιακή διαδικασία γίνεται πολύ δύσκολη. Οι τάξεις σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο
πρέπει να έχουν μέγιστο αριθμό μαθητών 15 παιδιά και εκτώς από τα
παιδιά να αναγκάζονται στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και οι
γονείς τους για να μπορούν να βοηθού τα παιδιά τους.
Για να λειτουργούν σωστά αυτά τα «πολύχρωμα»
σχολεία πρέπει να γίνεται
σωστή κατανομή του μαθητικού αλλόγλωσσου πληθυσμού σε όλα τα σχολεία της
περιοχής. Τα παιδιά όλων
μας πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν εμπειρίες
αυτής της παγκοσμιοποίησης και της γνωριμίας με
άλλες κουλτούρες.
22

Τα παιδιά, οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε ένα σωστό πολυπολιτισμικό σχολείο
κερδίζουν εμπειρίες και γνώσεις
και είναι οι σωστοί πολίτες
του μέλλοντος. Σκοπός του
πολυπολιτισμικού
σχολείου πρέπει να είναι η ένταξη των παιδιών αυτών και
των οικογενειών τους στο
δικό μας κόσμο και στη δική
μας κοινωνία. Η συνύπαρξη
και ο σεβασμός μεταξύ των
λαών, η παγκόσμια ειρήνη
ίσως ξεκινά από σήμερα
από αυτά τα πρότυπα πολυπολιτισμικά σχολεία.
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TO TELEIO
SNACK

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ

Αυτό που οι Άγγλοι λένε Snack…

Τα παιδιά είναι απαραίτητο να καταναλώνουν ενδιάμεσα σνακ ή μικρογεύματα, επειδή έχουν πιο μικρό στομάχι από
τους ενήλικες και δεν μπορούν να φάνε
αρκετά ή να χορτάσουν με ένα μεγάλο
γεύμα. Καλό θα ήταν να τρώνε κάτι κάθε
3-4 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η επιστημονική ομάδα του
www.gonioscy.com τονίζει ότι τα
μικρογεύματα είναι απαραίτητα
στα παιδιά γιατί:
• προωθούν την ισορροπημένη
διατροφή τους
• τα βοηθούν να καταναλώσουν
τις κατάλληλες ποσότητες φαγητού,
αποφεύγοντας την παχυσαρκία
• ενισχύουν την ικανότητα
συγκέντρωσης στο σχολείο
• αυξάνουν την ενέργεια τους ως
μαθητές
• μειώνουν την κούραση και την
υπνηλία
• ελαττώνουν τις εκρήξεις νεύρων
τους
24

Ξέρατε ότι τα παιδιά σας λαμβάνουν το 1/3 των καθημερινών τους
θερμίδων από τα απογευματινά τους
μικρογεύματα;
Ισορροπήστε την διατροφή τους με
ένα πλούσιο πρωινό πριν το σχολείο.
Όπως καταλαβαίνετε η αξία της
αύξησης των μικρογευμάτων είναι
σημαντική, τόσο στην υγεία όσο και
στην απόδοση του μαθητή σας!

Ένα σάντουιτς με αλλαντικά
ή με φυστικοβούτυρο ή ένα
κομμάτι κέικ ή ότι άλλο εσείς
θεωρείτε κατάλληλο για
“μικρογεύμα” συνδυασμένο
μαζί με ένα χυμό, είναι
μια πολύ καλή διατροφική
συνήθεια που μπορείτε να
βοηθήσετε να αναπτύξει το
παιδί σας.
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Αλλόγλωσσοι
μαθητές
Τα τελευταία χρόνια ένα από τα
προβλήματα που καλούντο να
διαχειριστούν οι Οργανωμένοι
Γονείς Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πάφου ήταν το θέμα των Αλλόγλωσσων μαθητών ή σύμφωνα
με την νέα ορολογία του Υπουργείου Παιδείας, Παιδιών με
«Μεταναστευτική Βιογραφία».
Με την είσοδο μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την ελεύθερη διακίνηση
Προσώπων πολλές οικογένειες ήρθαν στην Κύπρο και στην Πάφο για
να εργαστούν ,ιδιαίτερα στον Ξενοδοχειακό Τομέα οπότε τα παιδιά τους
έκαναν
εγγραφή
στα κοντινά Δημοτικά Σχολεία. Ακόμα
με τις πολεμικές
συγκρούσεις στην
εγγύς Μέση
Ανατολή
π ο λλ έ ς
οικογένειες
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Πολιτικών Προσφύγων κατέφευγαν
στην Πάφο όπου και διέμεναν. Επειδή οι οικογένειες αυτές διέμεναν σε
συγκεκριμένες περιοχές ,αυτό είχε
ως αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα Δημοτικά Σχολεία στην παραλιακή περιοχή αλλά και στο κέντρο της Πάφου
να πλειοψηφούν οι Αλλόγλωσσοι μαθητές κάτι πρωτόγνωρο για μας.
Καλούμενοι λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα
ως Οργανωμένοι Γονείς
μαζί με τις Εκπαιδευτικές
Οργανώσεις θέσαμε από
τον πρώτο καιρό αίτημα
για δημιουργία τάξεων
Υποδοχής για εκμάθηση της
Ελληνικής γλώσσας πριν την
ένταξη των μαθητών αυτών
στα Σχολεία όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες της
Ευρώπης.

C

Γράφει ο Χριστόδουλος Δημητρίου,
Ομοσπονδία Πάφου

WWW.EUROGNOSI.EU
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Ως μέτρα βελτίωσης της κατάστασης ως Ομοσπονδία Δημοτικής αλλά και ως Παγκύπρια Συνομοσπονδία ζητήσαμε όπως
εκεί όπου τα Σχολεία ήταν σε
μικρή απόσταση να γίνεται ισόποση κατανομή των Αλλόγλωσσων Μαθητών . Ακόμη ζητήθηκε
από το Υπουργείο Παιδείας να
εξεταστεί σοβαρά η περίπτωση μείωσης των Μαθητών ανά
τάξη, σε τάξεις όπου η πλειοψηφία των μαθητών είναι Αλλόγλωσσοι για να μπορούν οι
Εκπαιδευτικοί να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους αλλά και
οι Μαθητές να έχουν καλύτερες
συνθήκες Μάθησης. Επίσης τα
ίδια τα Σχολεία με την βοήθεια
και των Συνδέσμων Γονέων να
οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες που να φέρνουν

Η απόφαση όμως των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας ήταν ότι τα παιδιά θα
ήταν καλύτερα να ενταχθούν
στις Σχολικές Μονάδες και
να τους παρέχονται επιπρόσθετες ώρες εκμάθησης της
Ελληνικής γλώσσας κάτι που
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι
μαθητές εντάσσονται ανάλογα με τις γνώσεις τους σε
δύο επίπεδα, των Αρχάριων
και των υπόλοιπων που την
προηγούμενη χρονιά είχαν
παρακολουθήσει μαθήματα
ελληνικής γλώσσας. Η ενισχυ28

τα παιδιά αυτά κοντά στην
κουλτούρα μας και τον Ελληνικό
Πολιτισμό σεβόμενοι όμως την
δική τους κουλτούρα στο δικό
τους Πολιτισμό.

Ανακεφαλαιώνοντας
παρόλα τα προβλήματα
που υπάρχουν λόγω αυτής της αυξημένης ροής
Μεταναστών ως Γονείς
έχουμε αποδεχτεί αυτή
την Πολυπολιτισμική αλλαγή λόγω και Ευρωπαϊκής Ένωσης και απόδειξη είναι ότι δεν έχουμε
κρούσματα ρατσισμού
πλην ελαχίστων ίσως
εξαιρέσεων.

τική διδασκαλία της Ελληνικής
γλώσσας γίνεται σε ομάδες:
Στους αρχάριους μαθητές γίνεται καθημερινά ενώ στο 2ο
επίπεδο δύο φορές την εβδομάδα. Σε ώρες που δεν επηρεάζονται κύρια μαθήματα.
Εξακολουθούμε πάντως να
επιμένουμε στην δημιουργία
τάξεων υποδοχής, ως την
καλύτερη λύση βλέποντας και
τα προβλήματα που δημιουργούνται με αλλόγλωσσους
μαθητές, που εντάσσονται
στα Σχολεία στο μέσο της σχολικής χρονιάς .
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ΜΑΜΑ ΘΕΛΩ ΠΑΛΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Αν ρωτήσετε τα παιδιά
σας οποιαδήποτε μέρα
και ώρα της ημέρας “τί
θέλετε να φάτε;” θα σας
απαντήσουν με ενθουσιασμό “μακαρόνια!”. Σπάνια
θα βρεις παιδί που να
μην του αρέσουν τα
μακαρόνια. Σύμφωνα
με διεθνείς μελέτες,
τα ζυμαρικά και ειδικά
οι μακαρονάδες με
σάλτσα ντομάτας ή
κιμά είναι παγκοσμίως στη κορυφή των
προτιμήσεων
των
παιδιών.
Όλα τα μακαρόνια
και ιδιαίτερα τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, είναι μια αγνή τροφή, πολύ
χαμηλή σε λιπαρά, με σχεδόν καθόλου χοληστερόλη και
νάτριο. Αποτελούν επίσης μια καλή
πηγή απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, όπως σίδηρος, ασβέστιο,σελήνιο, φώσφορος, και βιταμίνες
συμπλέγματος Β και είναι μια εξαιρετική πηγή των τόσο ευεργετικών για
την υγεία μας φυτικών ινών.

Επίσης :
• δίνουν στα παιδιά όλη την
ενέργεια που χρειάζονται
• τονώνουν τη λειτουργία
του εγκεφάλου
• δίνουν τροφή στους μύες.
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Τέλος, τα μακαρόνια προσφέρουν
και μια εύκολη λύση για να δώσετε
στα παιδιά σας διάφορα λαχανικά
όπως κολοκύθι, καρότο, μανιτάρια,
μελιτζάνα και πολλά άλλα, αφού
μπορείτε να τα «κρύψετε»
σε μια πεντανόστιμη
και υγιεινή σάλτσα
ντομάτας!
Οπότε, μην
ανησυχείτε
αν το παιδί
σας ζητά ή
τρώει πολλές φορές
μακαρόνια.
Ά λλ ω στ ε ,
είναι
πολύ
καλύτερα να
τρώει ζυμαρικά
παρά άλλα τρόφιμα, που κρύβουν
επιζήμια λιπαρά για
την υγεία.
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ
Την 1η Απριλίου 1957 το BBC
πρόβαλε μια εκπομπή στην τηλεόραση, με θέμα …το σπαγγέτι φυτρώνει σε δέντρα! Για την
ακρίβεια προβλήθηκε ένα φιλμάκι
με σκηνοθετημένη συγκομιδή από
φυτά σπαγγέτι. Πιστεύεται, ότι
ήταν από τις πρώτες φορές που η
τηλεόραση γενικά, σκηνοθέτησε
πρωταπριλιάτικο ψέμα, το οποίο
μάλιστα προκάλεσε σύγχυση ανάμεσα στους τηλεθεατές!
Για περισσότερες νόστιμες και υγιεινές συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
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Αθλητισμός στα
σχολεία

Συγκεκριμένα αυτά τα 5 χρόνια τα παιδιά ήρθαν σε επαφή
με τα ακόλουθα Αθλήματα και
Ναυταθλήματα:

Τάε κβο Ντο, χορό, ποδήλατο, πετόσφαιρα, άρση
βαρών, παγκράτιο, πάλη,
ζιου ζίτσου, πυγμαχία,
τζούντο, στίβο, νευρομυϊκή συναρμογή, τοξοβολία, ξιφασκία, κανό,
ιστιοπλοΐα, beach volley,
κολύμπι κ.α. τα οποία
αθλήματα δεν διδάσκονται στα σχολεία και
ίσως δεν θα έρχονταν σε
επαφή με αυτά ποτέ.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αμμοχώστου είναι
ο συνδετικός κρίκος όλων των
Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικής Εκπαίδευσης της
επαρχίας Αμμοχώστου και οι
Σύνδεσμοι - μέλη της εκπροσωπούν τους γονείς σχεδόν 3500
μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης στην επαρχία μας.
Ένας από τους κυριότερους σκοπούς της Ομοσπονδίας μας, όπως
ορίζεται και μέσα από το καταστατικό μας, είναι η βελτίωση των
συνθηκών μελέτης, μόρφωσης,
ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και
ψυχαγωγίας του συνόλου των μαθητών των σχολείων της επαρχίας.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας μας να ανταποκριθούμε στους
σκοπούς μας, η Ομοσπονδία μας
διοργανώνει εδώ και 5 χρόνια το
θεσμό του Πολυπροπονητηρίου και
τα Ναυταθλήματα. Ο θεσμός αυτός
προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα
παιδιά της Δ’ τάξης στο Πολυπροπονητήριο και στα παιδιά της Ε’ τάξης
στα Ναυταθλήματα, των σχολείων
της επαρχίας μας (και όχι μόνο) να
γνωρίσουν και να αθληθούν σε πολλά και λιγότερο γνωστά αθλήματα σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φο32

Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά
παιδιά μετά την επαφή τους
με τα πιο πάνω αθλήματα να
ξεκινήσουν να προπονούνται
στο άθλημα που τους εντυπωσίασε περισσότερο.
ρείς του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού (ΥΠΠ) και εγκεκριμένους
εκπαιδευτές/εκπροσώπους
ομοσπονδιών των διαφόρων αθλημάτων. Το πολυπροπονητήριο και τα
Ναυταθλήματα αποτελεί πρότυπο
συνεργασίας των εμπλεκόμενων
φορέων στην εκπαίδευση - ΥΠΠ /
γονείς / εκπαιδευτικοί / μαθητές και έχει αναδείξει την προστιθέμενη
αξία που μπορεί να δημιουργήσει η
συνεργασία αυτή για τα παιδιά μας.
Επιπλέον, χάρη σε αυτό τον θεσμό, οι
μαθητές μας έρχονται σε επαφή με
λιγότερο γνωστά αθλήματα και μέσα
από τη χαρά που μόνο ο αθλητισμός
και η ολυμπιακή παιδεία μπορεί να
προσφέρει, δημιουργεί προοπτικές
να υπάρξει μελλοντικό ενδιαφέρον
για τα αθλήματα αυτά.

Χαράλαμπος Γεωργίτσης
Ομοσπονδία Αμμοχώστου
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Μαξιλάρι,
Το Κερασάκι
Στο Γλυκό Υπνο!

Το σωστό μαξιλάρι, όχι μόνο επηρεάζει την ποιότητα ύπνου του παιδιού
μας - και του δικού μας - αλλά και
το πόσο καλά ξεκουράζεται και γεμίζει ενέργεια. Αν έχουμε κοιμηθεί
καλά το βράδυ, η επόμενη μέρα, θα
μας φαίνεται παιχνιδάκι. Ένα λάθος
μαξιλάρι από την άλλη, όσο σωστό
κι αν είναι το στρώμα μας, μπορεί
να επιδεινώσει καταστάσεις, όπως
πονοκεφάλους, αυχενικό πόνο, πόνο
στη μέση, πιασίματα κ.ά. Επειδή αυτά
τα συμπτώματα επηρεάζουν όλο και
μικρότερες ηλικίες καλό θα ήταν να
διαλέγαμε με πολλή προσοχή το μαξιλάρι στο οποίο θα κοιμηθεί το παιδί μας το βράδυ.
Σκοπός του μαξιλαριού είναι να διατηρεί το σώμα μας σε ευθυγράμμιση
ενώ κοιμόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι
το κεφάλι μας δεν πρέπει να γέρνει
ούτε προς τα πίσω ούτε μπροστά.
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Tips για το σωστό μαξιλάρι
Αν κοιμάται συνήθως ανάσκελα = λεπτό μαξιλάρι με
λίγο έξτρα πάχος στο κάτω
μέρος.
Αν κοιμάται συνήθως στο
πλάι = ένα πιο σκληρό μαξιλάρι να γεμίζει την απόσταση αυτιού και ώμου.
Αν κοιμάται συνήθως μπρούμυτα = πολύ λεπτό μαξιλάρι
σχεδόν επίπεδο.
Επίσης, προτείνουμε οποιοδήποτε μαξιλάρι έχει κλείσει
τα δύο χρόνια χρήσης, είναι
ώρα του να φύγει. Το πιο πιθανό είναι, να είναι γεμάτο
νεκρά κύτταρα, μούχλα, μύκητες και ακάρεα.
Με βάση λοιπόν όλα όσα αναφέραμε
πιο πάνω διαλέξτε το μαξιλάρι που
θα είναι το κερασάκι στο γλυκό
ύπνο του
παιδιού
σας.
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να του κρύβουν τα βιβλία, ή να του
πετάνε τα πράγματα. Αυτές οι ενέργειες ουσιαστικά συνιστούν συναισθηματική επίθεση χωρίς χειροδικίες
ή βρισιές.Οι κακοποιημένοι άνθρωποι συχνά συνειδητοποιούν ότι η ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση είναι και η πιο οδυνηρή μορφή.

Benetton Xmas
Wish List: √Done

Υπάρχει όμως και η λεκτική επιθετικότητα που περιλαμβάνει βρισιές,
κοροϊδία, ομοφοβικά σχόλια, χειρονομίες και γενικά ταπείνωση με
ύβρεις ή εκφοβισμούς. Περιγράφεται
ως μια αρνητική δήλωση που απευθύνεται προς το θύμα ή είναι σχετική
με το θύμα.

Σχολικός
Εκφοβισμός

Γράφει η Μαρία Σπαρσή, Ομοσπονδία Λάρνακας

Ο σχολικός εκφοβισμός είναι
ένα φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που εμφανίζεται
σε πολλές χώρες του κόσμου
όπου οι «νταήδες» μπορεί να
δρουν μεμονωμένα ή σε ομάδες ασκώντας βία.
Ας δούμε τα είδη κακοποίησης:

Συναισθηματική ή αλλιώς
Ψυχολογική κακοποίηση.
Είναι η συμπεριφορά που αποσκοπεί
στην περιφρόνηση του άλλου.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αποκλεισμός ενός παιδιού από ομάδες
συνομηλίκων και η κακή συνήθεια
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Οπωσδήποτε τα
σπρωξίματα, τα
χαστούκια, οι γροθιές,
οι κλωτσιές και γενικά η
σωματική βία είναι η πιο
ανησυχητική εκδήλωση
της σωματικής επιθετικότητας επειδή απειλεί
άμεσα την ασφάλεια
του παιδιού.
Τα θύματα του εκφοβισμού συνήθωςφοβούνται, ντρέπονται και σιωπούν γιατί νιώθουν ότι αυτά ευθύνονται και θα απογοητεύσουν τους
γονείς τους με τις αδυναμίες τους.
Όταν υφίστανται βία αντιδρούν με
έλλειψη αυτοπεποίθησης και αδυναμία αντιπαράθεσης, παθητική αποδοχή της βίας ενώ παρουσιάζουν
ψυχοσωματικά προβλήματα όπως
σύγχυση, απόγνωση, έντονο άγχος,
πανικό, απόσυρση, κλάμα, πονοκέφαλους, πόνους στην κοιλιά, διαταραχές ύπνου, ενούρηση, κατάθλιψη
και κάνουν πολλές απουσίες από το
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σχολείο με συνέπεια να οδηγηθούν σε σχολική αποτυχία
και να εμφανίσουν μαθησιακές δυσκολίες. Συχνά επίσης
τα παιδιά αυτά προέρχονται
από υπερπροστατευτικές οικογένειες.
Οι θύτες φαίνεται να είναι άτομα με έφεση στην επιθετική ή παραβατική συμπεριφορά, με παρορμητικά, χειριστικά, ή ναρκισσιστικά
στοιχεία προσωπικότητας, θετική
εικόνα εαυτού ή ισχυρή αυτοπεποίθηση, που όμως βασίζεται κυρίως
σε επίδειξη δύναμης και επιβολής. Η μειωμένη κατανόηση
για την διαφορετικότητα των
άλλων συχνά τους οδηγεί να
δικαιολογούν τις εκφοβιστικές πράξεις τους, να τις εκλογικεύουν αλλά να υποβαθμίζουν τις συνέπειες τους.

Όταν οι γονείς αντιληφθούν ότι το παιδί τους
βιώνει εκφοβισμό θα πρέπει να προσπαθήσουν να
κουβεντιάσουν μαζί του
τόσο γενικά για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού όσο και ειδικά
για την εμπειρία του.Πρέπει να απενοχοποιήσουν
το παιδί και να του εξηγήσουν ότι κανένας δεν
έχει το δικαίωμα να του
φέρεται άσχημα. Επιβραβεύοντας το παιδί που
αποκάλυψε
σημαντικά
πράγματα για την εμπειρία του με τον σχολικό
εκφοβισμό.
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Μέσα σε
αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί
του σύγχρονου σχολείου θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τα αισθήματα των μαθητών τους. Θα πρέπει να είναι ικανοί να οργανώσουν,
να αναπτύξουν και να συντονίσουν
ένα σύνολο κοινωνικόπαιδαγωγικών δράσεων που αποσκοπούν στην
πρόληψη και την αντιμετώπιση του
φαινομένου της σχολικής βίας.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι
το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού συντηρείται
από την αδιαφορία, και την
έλλειψη ενημέρωσης. Είναι
μια πραγματικότητα που απασχολεί πολλούς γονείς σε όλα
τα κράτη του κόσμου.
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LED!!
Μπαμπά άκου
τι έμαθα για τα LED!!

Οι λαμπτήρες LED, είναι η
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, για σωστό και οικονομικό
φωτισμό.

Επειδή το 20% του ρεύματος που
καταναλώνει κάθε χρόνο ένα νοικοκυριό οφείλεται στον φωτισμό, είναι
καλύτερο να προτιμάμε τους λαμπτήρες LED, για τους εξής σημαντικούς λόγους:

Οικονομία

Αντικαθιστώντας τους συνηθισμένους λαμπτήρες με λαμπτήρες LED,
επιτυγχάνετε μείωση στο ρεύμα για
φωτισμό, κατά 50% έως 80%. Δεν
χρειάζεται κάποια αλλαγή στην βάση
(τούγια) του λαμπτήρα, ή στην ηλεκτρολογική εγκατάστασή σας, απλά
βρίσκετε τον κατάλληλο τύπο λαμπτήρα, που ταιριάζει στις δικές σας
υφιστάμενες βάσεις.

Μικρός χρόνος απόσβεσης

Κοστίζουν λίγο περισσότερο από
τους κοινούς λαμπτήρες, αλλά το
χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο
θα σας εξοικονομήσει-αποσβέσει
τα χρήματα που σας στοίχισε, κυμαίνεται από 3 μήνες έως 1 χρόνο,
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διάστημα στο οποίο ένας κοινός λαμπτήρας, πολύ πιθανόν, θα ήθελεαντικατάσταση (ενώ ο νέος λαμπτήρας LEDθα συνεχίσει να λειτουργεί
για πολύ χρόνο ακόμα).

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Διαρκούν 50 φορές περισσότερο
από τις κλασσικές λάμπες πυρακτώσεως και 5 φορές περισσότερο από
τις λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας
(φλορέντζες).

Άφθονο φως και χαμηλή
απώλεια ρεύματος σε θερμότητα.

Οι λάμπες LED είναι υψηλής φωτεινότητας με μεγαλύτερες αποδόσεις
από αυτές των συνηθισμένων, σε
όλες τις αποχρώσεις του άσπρου.
Επίσης, δεν παρουσιάζουν απώλεια
ενέργειας λόγω υπερβολικής θερμότητας όπως οι παλιές λάμπες. Στους
κοινούς λαμπτήρες η έκκληση θερμότητας ισοδυναμούσε με μεγάλο
κόστος κατανάλωσης, γεγονός που
κυριολεκτικά σήμαινε ότι πετούσαμε
τα λεφτά μας…

LED= καθαρό περιβάλλον για τα παιδιά μας

Μαμά, μπαμπά
φέτος τα Χριστούγεννα
θέλω LED !!!

Δεν είναι επικίνδυνες για τον
άνθρωπο.

Δεν περιέχουν βλαβερά υλικά, σε
αντίθεση π.χ. με τους λαμπτήρες
φθορισμού που περιέχουν βαρέα
μέταλλα όπως υδράργυρος, και οι
οποίοι σε περίπτωση που σπάσουν
μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας. Επίσης, είναι φιλικές
στα μάτια γιατί έχουν σταθερό φως
και κατασκευάζονται με υλικά που είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.
Συμπέρασμα: Άρα μπαμπά
απλώς ξεβίδωσε τις παλιές
λάμπες, αντικατέστησε τις με
LED και Θα κάνουμε καλό και
στην γη και στο πορτοφόλι
μας!

www.dimco.eu | 77 77 60 69
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Φύλαγε τα ρούχα σου
να έχεις τα μισά!

ρείς να καθορίσεις εσύ με ποια
πρόσωπα θα μιλά ή θα ανταλλάζει SMSτο παιδί σου, προστατεύοντάς το από άγνωστα άτομα.

Εσύ ξέρεις με ποιούς μιλά στο κινητό
το παιδί σου και εάν μπαίνει σε σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου;

• Προστασία από ανεξέλεγκτη
χρήση - μπορείς να διαλέξεις
εσύ σε ποιες εφαρμογές θα έχει
πρόσβαση το παιδί σου και για πόση
ώρα.

Πώς θα διασφαλίσεις ότι το παιδί
σου έχει μια υγιή και προστατευμένη πρόσβαση και χρήση στο
smartphone του;

• Δυνατότητα εντοπισμού της θέσης
του παιδιού – μπορείς να εντοπίσεις
εύκολα και γρήγορα που βρίσκεται
το παιδί σου μέσω GPSLocator.

Η Cytamobile-Vodafone, για να καλύψει αυτή την ανάγκη και να ενδυναμώσει το ρόλο του γονέα, δημιούργησε, από το 2014,την εφαρμογή
(app) safeMobile.

• Πλήρη έλεγχο χρήσης – μπορείς να
ελέγξεις όποτε θέλεις το είδος και
το χρόνο της χρήσης που κάνει το
παιδί σου από το smartphoneτου.

Το safeMobile σου παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρεις στο παιδί σου
“ελεγχόμενη ελευθερία”.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη
αποκλειστικά σε όλους
τους συνδρομητές της
Cytamobile-Vodafone
και είναι συμβατή με
συσκευές με λειτουργικό
androidV2.3 (και νεότερο).
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εγκαταστήσεις
δωρεάν από το GooglePlay
την εφαρμογή στο κινητό
του παιδιού σου και να
την διαχειρίζεσαι από το
κινητό και τον υπολογιστή σου, έχοντας τις
ακόλουθες δυνατότητες:
• Προστασία από
επικοινωνία με
αγνώστους – μπο-
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Η Cytamobile-Vodafoneμε με την
εφαρμογήsafeMobile βρίσκεται δίπλα στους γονείς παρέχοντάς τους
ένα «εργαλείο» που θα τους επιτρέψει να παρέχουν στα παιδιά τους
ελευθερία στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά με την απαραίτητη
ασφάλεια που κρίνεται αναγκαία ανάλογα με την ηλικία
τους.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
www.cyta.com.cy

SAFE
MOBILE
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Γράμμα στον
μπαμπά μου οδηγό
Μπαμπά μου είσαι ο καλύτερος σε
όλα.
Και στην οδήγηση, μπαμπά, ξέρεις τι
κάνεις.
Οδηγάς γρήγορα για να μην καθυστερούμε.
Προσπερνάς συνέχεια τα άλλα αυτοκίνητα στον δρόμο.
Οι άλλοι οδηγοί σου φωνάζουν
αλλά δεν ξέρουν ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός.
Μπαμπά ξέρεις καλύτερα από τους
τροχονόμους τους κανόνες οδήγησης. Όταν είναι κόκκινο και δεν
έρχεται κανείς από την άλλη μεριά
πάντα περνάς.
Βέβαια κι άλλες φορές περνάς με
κόκκινο αλλά, μπαμπάς είσαι και
ξέρεις.
Και η ζώνη είναι για τους χαζούς.
Εσύ είσαι έξυπνος. Δεν φοράς
ζώνη. Και εγώ πολλές φορές στο
πίσω κάθισμα την βγάζω κρυφά για
να σου μοιάζω μπαμπά.
Και το καλύτερο; Όταν γυρνάμε από
επίσκεψη πάντα κάνουμε πάρτι στο
αυτοκίνητο. Μπαμπά έχεις κόκκινα
μάγουλα από το κρασί και κάνεις όλο
πλάκες. Και βάζεις δυνατά την μουσική και όλα είναι όμορφα. Δεν κοιτάς
μπροστά αλλά ξέρεις που πας. Τόσο
καλός οδηγός είσαι μπαμπά μου. Η
μαμά φωνάζει πως έπρεπε αυτή να
οδηγήσει αλλά σιγά μην αφήσουμε
να μας οδηγήσει γυναίκα.
Τώρα μπαμπά που είσαι στο νοσοκομείο μου λείπεις. Ένας απρόσεκτος
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οδηγός έπεσε πάνω σου. Σίγουρα
θα έφταιγε. Μετά το νοσοκομείο οι
αστυνόμοι θα σε πάρουν κάπου για
λίγες μέρες, είπε η μαμά. Δεν ξέρω
πόσες. Όλοι κλαίνε για ένα παιδάκι
στο αυτοκίνητο του άλλου αλλά δεν
καταλαβαίνω όπως τα λένε οι μεγάλοι.
Σε αγαπάω μπαμπά μου. Και είμαι
περήφανος που έχω τον καλύτερο οδηγό του κόσμου για μπαμπά.
Όταν μεγαλώσω θα οδηγάω όπως
και εσύ.

THE NEW FORD

KUGA
€18.900
FROM

1.5 DIESEL AUTO

Από μικρά τα παιδιά
αντιγράφουν τους γονείς
χωρίς αυτοί να το καταλαβαίνουν. Από τώρα είσαι
υπεύθυνος για τον τρόπο
που θα οδηγήσει μια μέρα
το παιδί σου.
Δείξε το καλύτερο και όχι
το χειρότερο παράδειγμα
στον δρόμο.
Γίνε καθημερινό πρότυπο οδήγησης για την νέα
γενιά.

KUGA
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αλλά και στο σπίτι, χρησιμοποιεί περισσότερο τα μάτια του σε σχέση με
τα άλλα αισθητήρια όργανα σε δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτερη προσήλωση και συγκέντρωση
όπως: η ανάγνωση, η γραφή, η παρακολούθηση ενός μαθήματος στον
σχολικό πίνακα, η οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού, η συνεχόμενη
παρακολούθηση τηλεόρασης κ.ά.

Τα μάτια και
τα μάτια του
Η σημαντικότητα της καλής όρασης
είναι αδιαμφισβήτητη τόσο για τη
μάθηση όσο και για τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών
μας.
H επιστημονική ομάδα του
www.gonioscy.com τονίζει ότι:

η αίσθηση που σχετίζεται
περισσότερο με τη μάθηση
είναι η όραση.
Τα ερευνητικά αποτελέσματα φανέρωσαν ότι αυτά που ακούμε, τείνουμε να τα ξεχνάμε ευκολότερα, σε
σχέση με αυτά που βλέπουμε. Αυτό
βέβαια, έρχεται να επαληθεύσει ένα
ρητό του Κομφούκιου «Ακούω και το
ξεχνώ, βλέπω και το θυμάμαι».

Απαιτείται λοιπόν από τους γονείς
αλλά και από τους δασκάλους, να
παρατηρούν με προσοχή τα παιδιά,
για να αντιληφθούν πιθανές ενδείξεις μειωμένης οπτικής οξύτητας.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΡΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
• επίμονο τρίψιμο ματιών
• πρησμένα ή κόκκινα
μάτια
• δακρύρροια
• κλείσιμο του ενός ματιού
• ασυνήθιστη ευαισθησία
στο φως
• έντονη κόπωση ή και
πονοκέφαλος κατά τη
1μελέτη
• αδυναμία διάκρισης
αντικειμένων
• μάτι που στραβίζει
Η παρέμβαση από ειδικό οπτικό θα
πρέπει να γίνεται έγκαιρα έτσι ώστε
να προλαμβάνονται τα πιθανά προβλήματα και η όραση του παιδιού
να βελτιώνεται.

Με αυτό το τρόπο αποφεύγεται η
δημιουργία μόνιμων και μη αναστρέψιμων προβλημάτων που σίγουρα
Έτσι λοιπόν το παιδί κατά τη διάρκεια αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει την
της σχολικής περιόδου, στο σχολείο ποιότητα ζωής των παιδιών.
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Τα Μάτια και
τα Μάτια Του

Ο Σύνδεσμος Οπτικών Κύπρου εύχεται σε κάθε πρωτεάκι καλή σχολική ζωή και
παρουσιάζει το Irida Alert. Το μόνο πιστοποιημένο σήμα για γυαλιά οράσεων του
μικρού σας.
Κάντε πρώτα έναν έλεγχο όρασης του παιδιού σας στον Οφθαλμίατρο πριν να
αυξηθούν οι υποχρεώσεις στο σχολείο και μετά ψάξτε για το irida alert στα
καταστήματα οπτικών για πιο ασφαλή γυαλιά οράσεως.
Όπου υπάρχει το Irida Alert υπάρχει Ασφάλεια.
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Πρακτικό Παιδικό
Δωμάτιο
Ένα παιδικό δωμάτιο, θα πρέπει να
φαίνεται και να είναι πολύ άνετο.

Να παρέχει επίσης αρκετό
χώρο για δραστηριότητες
όπως: διάβασμα, παιχνίδι,
ξεκούραση αλλά και ύπνο.

επιτρέψει στο παιδί να χαρεί το δωμάτιο του για πάρα πολλά χρόνια.
Ιδιαίτερα στις μέρες μας που και το
κάθε ευρώ μετρά, η μετάβαση του
παιδικού δωματίου σε εφηβικό δεν
θα κοστίσει καθόλου. Απλά αφήνοντας τα ίδια βασικά διαχρονικά
κομμάτια επίπλων, με μικρές πινελιές
μόνο στην υπόλοιπη διακόσμηση, θα
μετατρέπεται ανάλογα με την ηλικία
και τα ενδιαφέροντα του παιδιού-έφηβου-φοιτητή!

Κουρτίνες

Δημιουργήστεετοννδικόότουυκόσμοο
Wallpapers

Επειδήήμεγαλώνονταςςςαλλάζουννκαιιοιιανάγκεςςτουςς
Υπνοδωμάτια

Θα πρέπει λοιπόν, να λαμβάνεται υπόψη σας, όχι μόνο την
όμορφη εμφάνιση, αλλά και
τη λειτουργικότητα και άνεση
του χώρου. Ιδιαίτερη προσοχή, θα πρέπει να δώσετε και
στην διαχρονικότητα του,
σαν παιδικό-εφηβικό δωμάτιο.
Το κλειδί για να το πετύχετε αυτό, είναι η σωστή
επιλογή των επίπλων, που
θα το διαμορφώσουν. Ο
σωστός σύγχρονος τύπος
και σχεδιασμός επίπλου, θα

Διαλέξετε έπιπλα ξύλινα με φυσικό ανοικτό χρώμα ,π.χ. σκανδιναβικού τύπου που δίνουν μια νότα
ηρεμίας αλλά και “καθαρότητας”. Επίσης έπιπλα
σε καθαρές μίνιμαλ γραμμές ,χωρίς περίπλοκες και
σε κατοπινό στάδιο άχρηστες λεπτομέρειες. Να είστε σίγουροι ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
και ενώ το παιδί σας θα μεγαλώνει, θα το εκτιμήσει
όπως και η τσέπη σας!
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ΛεωφφφΑθαλάσσηςςςςς
ςΛευκωσία
Τηλλλλλλλλλλλλ

Wλ wwwφwallpaperartφcomφcy
Eλinfo@wallpaperartφcomφcy
kids_teens@cytanetφcomφcy

έκπτωση

έκπτωση

20% 15%
ή/και

Παρουσιάστε το συγκεκριμένο κουπόνι στο κατάστημα
της WALLPAPER ART στη Λευκωσία , πριν προχωρήσετε
σε αγορά. Διάρκεια ισχύος μέχρι 30.09.2018.

στις κουρτίνες και στα
wallpapers

στα παιδικά
49έπιπλα

Δύο Μοναδικές Ιδέες

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΤΙ
Χριστούγεννα σημαίνει παιδί.
Παιδί σημαίνει παιχνίδι. Κι αν
τα ανακατέψουμε όλα αυτά μαζί
έχουμε τα πιο όμορφα
Χριστουγεννιάτικα πάρτι.
Υπάρχουν πολλές ιδέες στο
διαδίκτυο για πάρτι
Χριστουγέννων.
Η ερευνητική ομάδα του
www.gonioscy.com κατέληξε
σε δύο ιδέες που θα αρέσουν
στα παιδιά.

Xmas Πιτζάμα Πάρτι

Καλέστε τους φίλους του παιδιού σας
για ένα Xmas πιτζάμα πάρτι (οι πιτζάμες που θα φορούν τα παιδιά πρέπει
να έχουν χριστουγεννιάτικο θέμα) και
κανονίστε με τους γονείς των άλλων
παιδιών να κοιμηθούν στο σπίτι σας
εκείνο το βράδυ. Θα μπορούσαν να
κοιμηθούν με υπνόσακο γύρω από το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο λέγοντας
ιστορίες Χριστουγέννων.

Βραδιά
Χριστουγεννιάτικου Σινεμά

Αφήστε το παιδάκι σας να διαλέξει μία Χριστουγεννιάτικη ταινία για
να δει μαζί με τους φίλους του. Συνήθως σε αυτά τα πάρτι τα παιδιά
διαλέγουν πάνω από δύο ταινίες και
γίνεται μαραθώνιος Χριστουγεννιάτικων ταινιών.
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Το www.gonioscy.com σας προτείνει τις πέντε καλύτερες ταινίες
Χριστουγένων:
• Elf
• How the Grinch Stole Christmas
• Polar Express
• The Muppet Christmas Carol
• Miracle on 34th Street
Όσο για φαγητό, δεν είναι ανάγκη να
έχετε κάτι πολύπλοκο. Σκεφτείτε κάτι
εύκολο, που θα σας επιτρέψει να έχετε το χρόνο, να επιβλέπετε τα παιδιά,
να τα καθοδηγήσετε, ακόμα και να
παίξετε και εσείς μαζί τους.
Στο κάτω κάτω, τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος και η ευκαιρία μας να γίνουμε και εμείς
πάλι παιδιά μαζί με τα δικά μας!
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Η Σωστή Διατροφή
για «Δεκάχρονα»

από την Νικολέτα Ντόρτζη, MS, RD, CDN
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

Αναμφισβήτητα, η υιοθέτηση σωστών διατροφικών αρχών για
παιδιά ηλικίας 9-11
συμβάλλει
καθοριστικά στην υγιή
ανάπτυξη τους.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ποικιλία φρούτων και
λαχανικών
στη διατροφή των
παιδιών
ώστε να
επιτυγχάνεται
η πρόσληψη
όλων των
θρεπτικών
σ υ στ α τ ι κών,
ενώ συστήνεται τουλάχιστον τα μισά από τα
δημητριακά και τα προϊόντα τους να είναι ολικής
αλέσεως.

52

Το ελαιόλαδο
μπορεί
να χρησιμοποιείται κάθε μέρα, με
μέτρο, στις σαλάτες που συνοδεύουν τα κύρια γεύματα των παιδιών.
Τα ψάρια πρέπει να βρίσκονται στη
διατροφή των παιδιών 2-3 φορές
την εβδομάδα, δίνοντας έμφαση σε
λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, ο
τόνος. Θρεπτικοί είναι και οι ανάλατοι ξηροί καρποί αλλά να καταναλώνονται με μέτρο.
Οι ανάγκες των παιδιών 9-11 χρόνων
σε πρωτεΐνη μπορούν πολύ εύκολα να καλυφτούν
μέσα από την
κατανάλωση
οσπρίων αλλά
και κρέατος. Συστήνεται η κατανάλωση οσπρίων 2-3 φορές την
εβδομάδα,
ενώ
όσον αφορά το κρέας προτείνεται η επιλογή λευκού κρέατος,
όπως
κοτόπουλο χωρίς

C
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την πέτσα και γαλοπούλα. Το κόκκινο κρέας μπορεί να περιοριστεί σε 1
φορά τη εβδομάδα.
Είναι καλό τα παιδιά να λαμβάνουν
τουλάχιστον 2-3 μερίδες γαλακτοκομικών προϊόντων καθημερινά.
Έμφαση πρέπει να δοθεί στην κατανάλωση άπαχου ή ημιάπαχου
γάλακτος και γιαουρτιού,
έναντι ολόπαχων γαλακτοκομικών, καθώς και στην επιλογή τυριών χαμηλά
σε λιπαρά.
Η επαρκής πρόσληψη νερού είναι εξίσου
σημαντική, για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα απέναντι στην
αφυδάτωση. Ειδικά παιδιά τα οποία
είναι δραστήρια κατά την διάρκεια
της ημέρας θα πρέπει να καταναλώνουν αρκετά υγρά.
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Σε περίπτωση που κάποια
παιδιά δεν καταναλώνουν
τα φαγητά που τους δίνετε,
μην απελπίζεστε. Θυμηθείτε
πως για να καμφθεί η αντίσταση των παιδιών πρέπει
να έρθουν σε επαφή με ένα
συγκεκριμένο τρόφιμο 1520 φορές. Ένας έξυπνος
τρόπος να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τρόφιμα τα
οποία αρνούνται να καταναλώσουν είναι να αφήσετε
τα παιδιά να συμμετέχουν
στην προετοιμασία του φαγητού. Με αυτόν τον τρόπο
δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να εξερευνήσουν τα
φρούτα και τα λαχανικά και
να τα συνηθίσουν.
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Γονιός Εν Δράσει
Και οι γονείς έχουν
ψυχή
Για πρώτη φορά έρχεται στα χέρια σου, πριν την περίοδο των
Χριστουγέννων, το περιοδικό
«Γονιός Εν Δράσει» που μπήκε
ΔΩΡΕΑΝ στις τσάντες των μαθητών της Τετάρτης και Πέμπτης
Δημοτικού.
Το περιοδικό «Γονιός Εν Δράσει» περιλαμβάνει συμβουλευτικό υλικό προς τον γονέα (από την
επιστημονική ομάδα του www.
gonioscy.com), ιδέες και προτάσεις για την ζωή με ένα δεκάχρονο, εξειδικευμένες εκπτώσεις
για τον γονέα, το σπίτι και το
παιδί και ταυτόχρονη υποστή-

Στόχος του περιοδικού
είναι να σταθούμε δίπλα
στον σύγχρονο γονέα.

ριξη στην ψηφιακή πλατφόρμα
«www.gonioscy.com».

THE STYLIST
HIGH DEFINITION EFFECT MASCARA

Να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή ομάδας δράσης / λέσχης
με όλους τους γονείς, η οποία
θα παρουσιάζει με μοναδικό
τρόπο: ενέργειες, συνήθειες,
δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά, μέσα και κυρίως έξω από
το σχολείο. Γι αυτό έχουμε στο
πλάι μας την Παγκύπρια Συνομοσπονδία
Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης και το
Υπουργείο Παιδείας που στηρίζουν το έργο μας.

Από σήμερα γίνε και εσύ
μέλος του www.gonioscy.
com και απόλαυσε μαζί μας
το μοναδικό προνόμιο του
να είσαι γονιός.

Τα προϊόντα Mesauda θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ινστιτούτα αισθητικής
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Πορεία Στο Χρόνο
Γράφει ο Μορφάκης Σολομωνίδης,
Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Η έρευνα μου αφορά
το ιστορικό ίδρυσης των
Συνδέσμων Γονέων, τους
σκοπούς και επιδιώξεις
που είχαν όταν πρωτοιδρύθηκαν αλλά και την
εξελικτική πορεία τους,
επισημαίνοντας
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 συμμετοχής και του ενδιαφέροντος
των γονιών. Ιδιαίτερα σε μια εποχή
που φωτισμένοι παιδαγωγοί επισήμαιναν την ανάγκη για άνοιγμα
του σχολείου προς την κοινωνία.
Μετά την περίοδο των Οκτωβριανών, σταδιακά το εκπαιδευτικό
σύστημα γίνεται απόλυτα συγκεντρωτικό με τις εξουσίες όλες να
περιέρχονται στον Άγγλο Κυβερνήτη και τον Διευθυντή Παιδείας.
Σκοπός ήταν η οργάνωση της Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου,
βάσει των Αγγλικών προτύπων.
Αυτό έμμεσα είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς πολλά στοιχεία του
αγγλικού εκπαιδευτικού συστήματος αποτέλεσαν παράδειγμα
για την δική μας εκπαί δευση. Ένα
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τέτοιο πρότυπο ήταν 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 σχολείων 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 εκπαιδεύτηκαν στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Ακολούθως εισάχθηκε κι
ο θεσμός των Συνδέσμων Γονέων
και Διδασκάλων. Πρώτος Σύνδεσμος Γονέων ιδρύθηκε το 1949 στο
πρότυπο Αρρεναγωγείο Μόρ φου.
Από το 1950 άρχισαν να ιδρύονται
Σύνδεσμοι Γονέων και σε άλλα δημοτικά σχολεία 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. και η οργάνωση Συνδέσμων Γονέων και
Δασκάλων.

Σταδίου 47, 2058 Στρόβολος
47 Stadiou, 2058 Strovolos
Τ: 22 591222 | F: 22 658053
www.ilsportivo.com
facebook.com/NLHCenter/

Το µόνο ολοκληρωµένο Health Centre στη Λευκωσία,
πολυδιάστατο, µε όραµα να προσφέρει ποιοτικές
υπηρεσίες στο χώρο της άσκησης, της υγείας,
της οµορφιάς και της ψυχαγωγίας.
Οι εγκαταστάσεις του New Life περιλαµβάνουν το
Il Sportivo (Γυµναστήριο, κολυµβητήριο),
το Oasi Rejuve και το Second Cup.
Η κάθε υπηρεσία του New Life συµβάλλει στην ποιότητα
ζωής των πελατών µας. Αποκτήστε µια νέα ζωή, πιο
ποιοτική, πιο υγιεινή, γεµάτη νέες εµπειρίες.

Γίνετε µέλος του New Life!
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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.

παγκύπρια
συνομοσπονδία
ομοσπονδιών συνδέσμων γονέων
σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης

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 ρόφημα
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 σχολείων που ήταν κοινά για
όλους τους Συνδέσμους κι ήταν
ανέφικτο να λυθούν διαμέσου
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Είναι γεγονός ότι την
δεκαετία 1983-1993 η
οικονομική
ενίσχυση
των σχολείων από τους
Συνδέσμους,
ολοένα
και αυξάνεται με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό των μέσων που
διαθέτουν τα σχολεία.
Η Ίδρυση της Συνομοσπονδίας. Η Παγκύπρια
Συνομοσπονδία ιδρύθηκε το 1968 ύστερα από
την
πραγματοποίηση
Ιδρυτικής Συνέλευσης
στην Πνευματική Στέγη

της ανεξάρτητης 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 πορείας των Συνδέσμων Γονέων. Ιδρύεται η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων
Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης
με βασικούς σκοπούς τη συνένωση όλων των Ομοσπονδιών για
συντονισμό 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.
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Λευκωσίας. Την 11η Δεκεμ- δημοτικά σχολεία, τη δημιβρίου 1982 απέκτησε νομική ουργία προδημοτικών σε
υπόσταση.
όλα τα δημοτικά σχολεία, το
διορισμό σχολικών τροχοΤο έργο της Παγκύπριας Συ- νόμων αλλά και την ποιοτική
νομοσπονδίας κρίθηκε από αναβάθμιση του ρόλου των
ανεξάρτητους θεσμούς ως διευθυντών.
ουσιαστικό, ποιοτικό και
πολύ υψηλού επιπέδου. Στις
17/12/1992 ομόφωνα η Βου- Σήμερα η Παγκύπρια
λή των Αντιπροσώπων ψή- Συνομοσπονδία μεφισε τον Περί Συνδέσμων τέχει στην Επιτροπή
Γονέων Νόμο που κατοχύ- Παιδείας της Βουλής,
ρωσε νομικά και θεσμικά την Κεντρική Επιτροπή
την υπόσταση των οργανω- Ελέγχου Σχολικών Κυμένων γονιών. Η απόφαση λικείων, το Ολοήμερο
της Βουλής δικαίωσε τους Σχολείο, το Συμβούλιο
κόπους των προκατόχων Δημοτικής και Μέσης
μας και επιβράβευσε πλήρως την αξία, αναγνώριση Εκπαίδευσης, στο Πακαι εκτίμηση του έργου τους. γκύπριο Συμβούλιο
Αυτό επιτεύχθηκε με συλλο- Εθελοντισμού, στην
γική δουλειά από το εκάστο- Επιτροπή Προστασίτε Δ.Σ. της και με επιδέξιους ας Δικαιωμάτων του
χειρισμούς της για όλα ανε- Παιδιού, στην Εθνιξαιρέτως τα θέματα και προ- κή Επιτροπή Οδικής
βλήματα που κατά καιρούς Ασφάλειας, στο ΑΓΟ,
αντιμετώπιζε. Η Παγκύπρια στην Επιτροπή ΕγκαΣυνομοσπονδία ασχολήθηκε ταστάσεων Δημοτικών
μεταξύ άλλων και με όλα τα Σχολείων, στο ΚΕΝΘΕΑ,
θέματα τα οποία υπέβαλλαν στο Φορέα Δημογραφιπρος αυτήν οι επαρχιακές κής και Οικογενειακής
Ομοσπονδίες μέλη της. Με
τη συμβολή και παρέμβαση Πολιτικής, στην Πατης πέτυχε την αλλαγή των γκύπρια Σχολή Γονέων,
δημοσιονομικών οδηγιών στην Εθνική Επιτροπή
των σχολικών εφορειών, την Περιβάλλον και Υγεία
εγκατάσταση
θέρμανσης του Παιδιού και στο
στα σχολεία, την αποφυγή Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
συστέγασης γυμνασίων με Οργανωμένων Γονιών.
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Δομή Οργανωμένων
Γονιών

Μέλη της είναι οι Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων και των έξι επαρχιών της Κύπρου (Λευκωσία, ΛεμεΣε κάθε Δημοτικό Σχολείο, συμπερι- σός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος
λαμβανομένων και των ειδικών μο- και Κερύνεια).
νάδων, λειτουργεί μόνο ένας Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων. Μέλη Τόσο οι Τοπικοί Σύνδεσμοι όσο και οι
του είναι όλοι οι γονείς ή κηδεμόνες Ομοσπονδίες και η Παγκύπρια Συνοτων μαθητών που φοιτούν στο σχο- μοσπονδία λειτουργούν βάσει των
λείο. Σε κάθε επαρχία λειτουργεί καταστατικών τους, τα οποία εγκρίμόνο μια Ομοσπονδία Συνδέσμων θηκαν από το Υπουργείο Παιδείας
Γονέων και Κηδεμόνων. Μέλη της και Πολιτισμού. Τα όργανα διοίκηείναι όλοι οι Σύνδεσμοι Γονέων και σης τόσο των Τοπικών Συνδέσμων
Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολεί- όσο και των Ομοσπονδιών και της
ων της ίδιας επαρχίας. Παγκύπρια Παγκύπριας Συνομοσπονδίας είναι
λειτουργεί μόνο μια Συνομοσπονδία οι Γενικές Συνελεύσεις, το Διοικητικό
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Συμβούλιο, η Εκτελεστική Γραμματεία
και οι Τοπικοί Σύνδεσμοι.
και Κηδεμόνων.
Γράφει ο Σωτήρης Χριστοφή,
Αν. Πρόεδρος Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Σκοπός και
Αρμοδιότητες:
• Εισηγείται στο Διευθυντή του σχολείου ή / και
στη Σχολική Εφορεία έργα
και δραστηριότητες για
βελτίωση της εμφάνισης
και λειτουργικότητας του
σχολικού χώρου και της
ποιότητας ζωής των παιδιών και του προσωπικού,
με στόχο την αύξηση της
αποδοτικότητας.

• Διαθέτει οικονομικούς
πόρους που εξασφαλίζει
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 συ• Επιδιώκει την ανάπτυξη
γκατάθεση και συνεργασία
σχέσεων και την τακτική
επικοινωνία μεταξύ των με- του σχολείου για ενίσχυση
λών του γι’ ανταλλαγή από- των πολιτιστικών, κοινωψεων, ιδεών, για προαγωγή νικών, εθνικών και ηθικών
δραστηριοτήτων του σχοζητημάτων που αφορούν
το σχολείο και για τα οποία λείου.
ενημερώνει τον Διευθυντή
• Προσλαμβάνει και εργοτου σχολείου.
δοτεί προσωπικό για την
υποβοήθηση των σκοπών
• Αναλαμβάνει από μόνος
του ή σε συνεργασία με τον και δραστηριοτήτων του.
Διευθυντή και το προσωπι• Μεταφέρει προς την Ομοκό του Σχολείου προγράμσπονδία, στην οποία ανήματα επιμόρφωσης των
κει, τα ζητήματα που τον
μελών του.
αφορούν και πιθανόν να
• Ακολουθεί τις ενδεδειγμέ- χρήζουν γενικότερης αντιμετώπισης.
νες διαδικασίες σε συνεργασία με τον Διευθυντή για
• Διαθέτει πόρους για την
αντιμετώπιση προβλημάπρόνοια και ευημερία των
των που αφορούν το σχομαθητών του σχολείου.
λείο.
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Μέσα για επίτευξη των σκοπών και
αρμοδιοτήτων αποτελούν οι τακτικές συγκεντρώσεις 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 εκδηλώσεων (φιλανθρωπικές, αθλητικές, πολιτιστικές, θεατρικές, κινηματογραφικές κ.ά.).
Η έκδοση, εκτύπωση και κυκλοφορία οποιουδήποτε έντυπου, δελτίου,
φυλλαδίου, περιοδικού, βιβλίου, ηλεκτρονικών εντύπων / μέσων, κ.ά..
Επιπλέον η ίδρυση ταμείου για την
εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας και την εκπλήρωση των σκοπών
και αρμοδιοτήτων της και για οικονομική βοήθεια άπορων μαθητών. Η
σύναψη δανείου ή δανείων, η συνεργασία με διάφορες Αρχές ή Φορείς.
• Μελέτη της εκπαιδευτικής ή άλλης
νομοθεσίας, κανονισμών, μέτρων ή
εκπαιδευτικής πολιτικής και την υποβολή των εισηγήσεων της Ομοσπονδίας.
Πέραν αυτών η παροχή συμβουλής
ή υπηρεσιών και η καταβολή οικονομικών ωφελημάτων προς τους
Συνδέσμους – Μέλη της, η εκπροσώπηση των Συνδέσμων Γονέων σε
οποιεσδήποτε Αρχές, Επιτροπές ή
Σώματα, η πρόσληψη προσωπικού 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 απαιτείται 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 προωθούν τους σκοπούς της όπως προβλέπονται στο καταστατικό.
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• Μελετά την ισχύουσα νομοθεσία, την εκπαιδευτική 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 εκπαίδευσης 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 αντιμετώπιση
επιμέρους προβλημάτων των
Ομοσπονδιών – 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 Εκπαίδευσης και τον
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 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 ενη66

μερωτικά των δραστηριοτήτων
της δελτία, φυλλάδια, περιοδικά ή βιβλία, ηλεκτρονικά
έντυπα, ιστοσελίδα, κ.ά..
• Οργανώνει συγκεντρώσεις,
διαλέξεις, δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, καθώς και άλλες
πνευματικές 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
Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης
για υποβοήθηση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού
Συμβουλίου 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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