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Το κουδούνι κτύπησε για πρώτη
φορά. Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν στις τάξεις τους. Η Πρώτη και
η Δευτέρα Δημοτικού ξεχειλίζουν
από ζωή. Προσωπάκια μαυρισμένα από τον καλοκαιρινό ήλιο κάθονται στις θέσεις τους έτοιμα για τη
μεγάλη γνώση. Το Δημοτικό ξεκίνησε.

Το περιοδικό που κρατάς στα χέρια
σου και το site www.gonioscy.com
Στις σελίδες μας θα βρεις άρθρα
και πληροφορίες που θα βοηθήσουν. Επισκέψου και το site για περισσότερη ενημέρωση.

Στο πλάι σου έχεις και την Παγκύπρια Συνομοσπονδία των Οργανωμένων Γονιών που μπορεί να σου
Μπορεί σε αυτές τις τάξεις να μην λύσει όποια απορία σε όποιο πρόβρίσκεσαι εσύ, ο γονιός, όμως βλημα αντιμετωπίζει το παιδί σου
και ο δικός σου λόγος έχει βαρύ- στο σχολείο.
τητα. Και η δική σου στάση παίζει
ρόλο στην ομαλή λειτουργία του Δεν υπάρχει μοναξιά σε αυτήν την
Δημοτικού Σχολείου. Το Δημοτικό φάση της ζωή σου.
δεν είναι ο τοίχος της τάξης και το Είμαστε όλοι μαζί να στηρίζουμε ο
προαύλιο. Είναι ένας ζωντανός ορ- ένας τον άλλον.
γανισμός με έμψυχο δυναμικό. Και
σε αυτό το δυναμικό, κατά κάποιο Καλή επιτυχία στο Πρωτεάκι και
τρόπο, ανήκεις και εσύ.
Δευτεράκι σου.
Επειδή η είσοδος στην Δημοτική
Εκπαίδευση είναι μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ αλλαγή για κάθε παιδί, εξυπακούεται
ότι είναι και για εσένα. Θα προβληματιστείς, θα πανικοβληθείς,
θα χρειαστείς στηρίγματα που θα
σε βοηθήσουν να στηρίξεις με την
σειρά σου το παιδί σου. Ένα από
αυτά τα στηρίγματα είμαστε και
εμείς.

Καλή επιτυχία και σε σένα.
Και φέτος θα είσαι ο τέλειος
γονιός.
Με εκτίμηση
Ρένος Ασικίδης
Διευθυντής Προβολής και
Διαφήμισης
Εκδόσεων «Γονιός Εν Δράσει»
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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
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Για τους σκοπούς της
Παγκύπριας
Συνοµοσπονδίας Οµοσπονδιών
Συνδέσµων Γονέων Σχολείων
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Ιφιγενείας 73, Στρόβολος
(∆ηµοτικό Ακρόπολης ), Τ.Κ. 2003
T: 22 466022 | Φ: 22466005
Ε: info@goneisdemotikon.com
www.goneisdemotikon.com
FB: Συνοµοσπονδία Γονέων
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

Κοινωνικές Δεξιότητες
Ομαλή Μετάβαση στο
Δημοτικό
10-11 5 τρόποι Οργάνωσης
Διαβάσματος
12-13 Οικογένεια και Σχολική
Επίδοση
14-15 Μαθησιακές Δυσκολίες
16-17 Μουσική για Έξυπνα Παιδιά
18-21 Μικροί Ρεπόρτερ –
Χριστίνα Παυλίδου
22 – 23 Μικροί Ρεπόρτερ
24-25 Ανακύκλωση Μπαταριών
26-27 Μικροί Σεφ
28-29 Ψηφιακός Κόσμος
30-31 Σχολική Υγιεινή
32-33 Το Παιχνίδι Συνεχίζεται
34–35 Σωστός Φωτισμός
Διαβάσματος
36-37 Ύπνος και Σχολικό Άγχος
38–39 Οπτικός Έλεγχος
40-41 Στοματική Υγιεινή
42-43 Σωστή «Σχολική» Οδήγηση
44-55 Αφιέρωμα «Μετά Το Σχολείο»
56-57 Απαραίτητο Πρωινό
58-59 Γαλακτοκομικά και Υγεία
60-61 Όσα δεν ήξερες για το
Κοτόπουλο
62-63 Ζυμαρικά και Παιδί
64-65 Ιδέες για Πάρτι
66-67 H Κρέπα των Παιδιών
68-71 Εθελοντισμός και Σχολείο
72-73 Παρατηρητήριο Παιδιού
74-75 Ειδική Εκπαίδευση
76-77 Ημερίδα – Ενημέρωση
78-79 Σεξουαλικής Παρενόχλησης
81
Μοναδικά Κουπόνια
82-83 GoniosCy.com –
To site των Γονιών

Οµάδα αρχισυνταξίας:
Μορφάκης Σολοµωνίδης, ∆.Σ.
Παγκύπριας Συνοµοσπονδίας
Οµοσπονδιών Συνδέσµων Γονέων
Σχολείων ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,
Ρένος Ασικίδης
Επιµέλεια έκδοσης:
Καλλιόπη Ασικίδη
Συνεργάτες:
Επιστημονική Ομάδα του
www.gonioscy.com
Mind & Health
Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α,
3ος όροφος Στρόβολος,
Λευκωσία. Τηλέφωνο 70 087040
Resilient Lives - Centre for Social
and Emotional Health
Πατρόκλου Κόκκινου 1,
Στρόβολος , Λευκωσία.
Τ: 22 275700
Νικολέττα Ντορζή MS, RD, CDN
Κλινική ΔιαιτολόγοςΔιατροφολόγος
Σχεδιαστικό:
Θεογνωσία Χαραλάµπους,
Grass Design Studio
∆ιαφήµιση:
Ρένος Ασικίδης, Chillie Ideas
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
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Κοινωνικές Δεξιότητες

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΝΩΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι κάτι
περισσότερο από καλοί τρόποι συμπεριφοράς.
Δηλώνουν την ικανότητα του παιδιού να
αλληλοεπιδρά αποτελεσματικά με το περιβάλλον και να επιτυγχάνει κοινωνικούς
στόχους.
Σαφέστατα και δεν γεννιόμαστε με «εγχειρίδιο» κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα
παιδιά μαθαίνουν και βελτιώνουν τις
κοινωνικές τους δεξιότητες από άλλους
ανθρώπους. Η οικογένεια και το σχολείο
είναι η σημαντικότερη πηγή μάθησης.
Όμως κάποια παιδιά δυσκολεύονται να
έχουν μια καλή επικοινωνία/αλληλεπίδραση με τους άλλους.
ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΆΝΩ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΔΆΞΩ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ;

• Μίμηση: Διδάξετε κοινω-

νικές δεξιότητες μέσα από
το δικό σας παράδειγμα. Το
να επιτευχθεί η κοινωνική
μάθηση χρειάζεται υπομονή,
προσοχή και συνέπεια από τον
ενήλικα. Προσοχή όμως!
Δε φτάνει μόνο αυτό που
θα πείτε. Τα παιδιά σας
έχουν την ικανότητα να
παρατηρούν κι άλλες
μη λεκτικές πληροφορίες. Το ύφος σας, την
ένταση της φωνής, τη
στάση του σώματος.

• Καθοδηγείστε το
διακριτικά: Σε κάποιες
περιπτώσεις το παιδί σας
θα δυσκολευτεί να βρει
τον τρόπο που πρέπει να
συμπεριφερθεί σε μια κοινωνική κατάσταση. Δεν θα
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το αφήσετε μόνο αλλά δεν θα του δώσετε και την λύση άμεσα. Καταρχάς κάντε
μια συζήτηση μαζί του. Εξηγείστε του την
κατάσταση ή τη συμπεριφορά του άλλου
παιδιού και δώστε πιθανές απαντήσεις
/ λύσεις. Αφήστε το να ζυγίσει τα θετικά και τα αρνητικά και τέλος αφήστε το
να αξιολογήσει το πιθανό αποτέλεσμα
της κάθε υπόθεσης που έκανε. Μην σας
ανησυχεί αν κάνει τη λάθος επιλογή. Τα
παιδιά μαθαίνουν μέσα από τα λάθη και
τις δυσκολίες. Επίσης, δεν θα βοηθούσαν
οι φράσεις του τύπου «εγώ στα έλεγα».

• Ενεργητική Μάθηση:

Δημιουργήστε συχνά τις ευκαιρίες που θα μπορέσει το παιδί να εφαρμόσει ενεργά κοινωνικές δεξιότητες. Προσκαλέστε άλλα
παιδιά στο σπίτι για ομαδικό παιχνίδι
ώστε τα παιδιά να παίξουν μαζί.
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• Μοίρασμα (Sharing): Δείξτε στα

μικρά παιδιά πώς να μοιράζονται τα
αντικείμενα τους. Αν τα παιδιά δεν είναι
«έτοιμα», τότε βοηθήστε τα να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει με λέξεις αντί
να αρχίσουν να σπρώχνονται. Ταυτόχρονα, επιβραβεύστε τα παιδιά σας όταν
ακολουθούν τις θετικές συμπεριφορές.
Τέλος, το κάθε παιδί μαθαίνει με διαφορετικούς ρυθμούς. Να έχετε υπομονή!
Να είστε αισιόδοξοι και να μην απογοητεύεστε με κάθε αποτυχία του.
Η κάθε καινούργια κοινωνική κατάσταση
είναι μια νέα δοκιμασία για κάθε παιδί.

Ψάξε το εκπτωτικό
κουπόνι μέσα στο
περιοδικό

Στέφανη Ναζίρη,
Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Διαβάστε το άρθρο πιο αναλυτικά στο www.gonioscy.com

Ψωνίστε online

CY.COM

www.electroline.com.cy
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Ομαλή
Μετάβαση
ΑΠΟ ΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΊΟ

Ελεάνα Χατζημηνά,
Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολόγος

Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο
Δημοτικό σχολείο θεωρείται μια από τις
σημαντικότερες περιόδους της παιδικής
ηλικίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει
ομαλά.
ΟΙ ΣΥΝΗΘΈΣΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΊΝΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΑΚΆΤΩ:
1. Νέο σχολικό περιβάλλον
2. Αύξηση αριθμού μαθητών
3. Αλλαγή συμμαθητών και φίλων
4. Αλλαγές σχολικού προγράμματος,
αξιολόγηση επίδοσης
5. Αναγκαστική διαμονή στη τάξη και
παραμονή στην ίδια θέση για μια ολόκληρη διδακτική περίοδο
6. Νέα προσέγγιση από τον εκπαιδευτικό
7. Αλλαγές στον τύπο και το βαθμό εμπλοκής των γονέων
Τα παιδιά σε ένα πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα καλούνται να μάθουν καινούργιες συμπεριφορές ενώ ταυτόχρονα να
ξεμάθουν γρήγορα άλλες συμπεριφορές
και συνήθειες. Αυτή η διαδικασία είναι
πολύ πιθανό να αποφέρει και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των παιδιών
πέρα από τις θετικές επιπτώσεις που έχει
στην όλη ανάπτυξη τους.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΊΣΟΥΝ:
1. άγχος αποχωρισμού, άρνηση να πάνε
στο σχολείο
2. ευερέθιστη διάθεση ή νυχτερινή ενούρηση
8

3. αδιάφορη παθητική στάση
4. αντιδραστικότητα και επιθετική συμπεριφορά
5. αδυναμία στο να δημιουργήσουν νέες
φιλικές σχέσεις
6. αδυναμία στο να ακολουθήσουν τις
οδηγίες που δίνει ο δάσκαλος
7. κακή προσαρμογή στη σχολική τάξη.
Τα πιο πάνω είναι φυσιολογικά συμπτώματα, κατά τη διάρκεια της μετάβασης
και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Ως γονείς για να βοηθήσετε το παιδί σας
σε μια τέτοια περίοδο είναι να το κάνετε
πιο ανθεκτικό. Να του επιτρέψετε να μπορεί να ανεξαρτητοποιείται σε σχέση με
απλές καθημερινές δραστηριότητες για
τις οποίες βασιζόταν σε σας (π.χ. σχολική
τσάντα, επιλογή ρουχισμού, σχολική εργασία).

Τέλος, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι
το παιδί σας τη περίοδο της μετάβασης
δεν είναι εντελώς αρχάριο και ανέτοιμο, αφού έχει ήδη μάθει να σας αποχωρίζεται, να μένει αρκετό χρόνο μακριά
σας μαζί με άλλα συνομήλικα παιδιά, να
συμμετέχει σε δραστηριότητες, να περιμένει, να απογοητεύεται, να χάνει, να
ακολουθεί κανόνες, να ολοκληρώνει εργασίες, να μαθαίνει και να διασκεδάζει.
Επομένως είναι σημαντικό να χαλαρώσετε και να απολαύσετε όσο μπορείτε
αυτή την υπέροχη και μοναδική στιγμή
στη ζωή σας.

Διαβάστε το άρθρο πιο αναλυτικά στο www.gonioscy.com

CY.COM
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τρόποι οργάνωσης
διαβάσματος

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΎΧΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
Μαρία Κοντούλη,
Εγκεκριμένη Ψυχολόγος

Φθινόπωρο σημαίνει Σχολείο. Σημαίνει Διάβασμα. Εδώ συστήνουμε
5 βασικούς τρόπους που μπορούν οι
γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους
για μια ομαλή και ανθεκτική πορεία
στο Δημοτικό.

1.

Προσδοκίες γονιού για το παιδί
Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν οι γονείς
έχουν ψηλές και λογικές προσδοκίες για
τα παιδιά τους, αυτά όχι μόνο τις φτάνουν, αλλά και τις ξεπερνούν. Έτσι λοιπόν
και η μελέτη για το σχολείο απαιτείται να
είναι η πρώτιστη προσδοκία του γονιού
για να γίνει προτεραιότητα και του παιδιού.

2.

Χώρος μελέτης
Θετικά αποτελέσματα στο διάβασμα
φέρνει η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και οργανωμένου περιβάλλοντος
μελέτης. Οποιοσδήποτε καλά φωτισμένος, ήσυχος, και άνετος χώρος με τα
απαραίτητα εργαλεία (γραφείο, καρέκλα, και γραφική ύλη) μπορεί να λειτουργήσει σαν χώρος εργασίας.
Να αποφεύγονται οι αντιπερισπασμοί (όπως η τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά μέσα ή
η μουσική) και να υπάρχει
ξεκάθαρος χρόνος έναρξης των εργασιών. Γενικά τα
παιδία «πετάνε» όταν υπάρχει
ρουτίνα.

3.

Διδάξτε οργανωτικές
δεξιότητες
Όταν τα παιδιά οργανώνονται,
προσέχουν καλύτερα!
Ελέγξτε το φάκελο εργασιών του
παιδιού σας κάθε σχολική νύχτα.
Μάθετε του να διατηρεί το γραφείο
10

με τα βιβλία και τα φυλλάδια οργανωμένα. Κάθε βιβλίο ντύστε το με ξεχωριστό
χρώμα πλαστικού φακέλου για να το
βρίσκει εύκολα στη βαλίτσα του. Καλό είναι να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος επικοινωνίας για τα φυλλάδια που στέλνονται σπίτι. Χρησιμοποιείστε διαφορετικά
χρώματα για κάθε μάθημα που πρέπει να
μελετήσει και διαγράψτε το κάθε φορά
που το παιδί το ολοκληρώνει επιβραβεύοντας το.

4.

Χρόνος μελέτης
Ένας γενικός κανόνας για αποτελεσματική μελέτη είναι περίπου 10 λεπτά ανά
επίπεδο δημοτικού βαθμού. Στη πρώτη δημοτικού για παράδειγμα τα παιδιά
συνήθως τελειώνουν κάθε μάθημα που
έχουν σε περίπου 10 λεπτά. Αν όμως η
μελέτη παίρνει περισσότερο από 45-60
λεπτά τότε πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα στο τρόπο που μελετάει για αυτό μιλήστε με το δάσκαλο του παιδιού σας.
Καθώς το παιδί μελετάει να είστε κοντά
αλλά αντισταθείτε στην παρόρμηση να
ολοκληρώσετε τις εργασίες του. Η εκμάθηση από τα λάθη είναι μέρος
της διαδικασίας μάθησης και δεν
θέλετε να «κλέψετε» αυτή την
ευκαιρία από το παιδί σας.

5.

Διδάξτε τις δεξιότητες
μελέτης
Διδάξτε το παιδί σας πώς να
σπάσει την ύλη σε μικρότερα
κομμάτια έτσι ώστε η προετοιμασία για ένα διαγώνισμα να μην
είναι εξουθενωτική. Μπορείτε επίσης να μάθετε στο παιδί σας μνημονικές τεχνικές. Ένα διάλειμμά
5-10 λεπτών για κάθε 30-45 λεπτά μελέτης είναι σημαντικό για την επεξεργασία και μνήμη πληροφοριών.

Διαβάστε το άρθρο πιο αναλυτικά στο www.gonioscy.com
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Οικογενειακό Περιβάλλον
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στυλιάνα Κούβαρου
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος

Η οικογένεια αποτελεί έναν θεσμό και
ένα μικροσύστημα το οποίο επηρεάζει
την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η οικογένεια,
αποτελεί κι έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά την
σχολική πορεία και επίδοση του παιδιού.

υψηλή σχολική επίδοση όταν οι γονείς
τείνουν να έχουν σωστή συνεργασία και
συχνή επικοινωνία με το σχολείο, όταν
δείχνουν εμπιστοσύνη στην κρίση των
παιδιών, όταν τα ενθαρρύνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες, όταν εποπτεύουν
διακριτικά την κατ’ οίκον εργασία τους
και τείνουν να διατηρούν την οικογένεια
τους με σταθερότητα και συνοχή.

Στο παρελθόν, οι ερευνητές έδιναν περισσότερη έμφαση στο μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη, την δομή, το
μέγεθος της και το κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο της οικογένειας του μαθητή.

Μερικές εισηγήσεις τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς,
έτσι ώστε να συμβάλουν περαιτέρω στην
θετική σχολική επίδοση του παιδιού είναι
οι ακόλουθες:

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στο οικογενειακό
περιβάλλον, αφού φάνηκε να υπάρχει
υψηλότερη συσχέτιση με την σχολική επίδοση.

• Καλή οργάνωση χρόνου και μελέτης στο
σπίτι και ύπαρξη ποιοτικού χρόνου μεταξύ
γονέα-παιδιού
• Η ενεργή συμμετοχή και συμβολή των γονέων στην μάθηση του παιδιού
• Η ανάδειξη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του παιδιού με την δημιουργία ενός κλίματος ενθάρρυνσης και εμπιστοσύνης
• Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών και η συνεργασία με άλλους ειδικούς για την διαχείριση
τους
• Η ύπαρξη ορίων και κανόνων στο οικογενειακό περιβάλλον με σταθερότητα και συνέπεια
• Η καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
• Η προώθηση διαφόρων μορφωτικών ερεθισμάτων στα παιδιά
• Η ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης μεταξύ
όλων των οικογενειακών μελών και η επίλυση των οποιοδήποτε διαφορών μέσω διαλόγου
• Η ψυχολογική υποστήριξη των γονέων
προς τα παιδιά όταν παρουσιαστεί μια κρίση στα ίδια

Πιο συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει
ότι τα παιδιά τείνουν να έχουν χαμηλή
σχολική επίδοση όταν οι γονείς είναι τιμωρητικοί και απορριπτικοί, όταν έχουν
μη ρεαλιστικές προσδοκίες
για τα παιδιά τους, όταν
χρησιμοποιούν πολύ αυστηρές μεθόδους πειθαρχίας, όταν επιρρίπτουν
συνεχώς την ευθύνη για την
σχολική αποτυχία του παιδιού
στο ίδιο το παιδί,
με τους ίδιους
να βρίσκονται
σε άρνηση ή
να αγνοούν το
δικό τους μερίδιο ευθύνης.
Αν τ ίθ ε τ α
έρευνες
έδειξαν
ότι τα παιδιά έχουν
12
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Μαθησιακές
δυσκολίες
από την 1η
στην 2α τάξη
Κωνσταντίνος Παπακυριακού
Ειδικευόμενος Κλινικός
Ψυχολόγος

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια σειρά
διαταραχών που έχουν να κάνουν κυρίως με το πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πληροφορίες και προκαλούν δυσκολία στη κατανόηση κάποιων εννοιών. Στα
παιδιά αυτές οι δυσκολίες παρουσιάζονται με ποικίλους τρόπους, όπως για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να μετρήσει
δυνατά μέχρι το 100 αλλά να αντιμετωπίσει δυσκολία στο να γράψει τους αριθμούς σε χαρτί ή μπορεί
να πει όλο το αλφάβητο αλλά να αντιμετωπίζει δυσκολία με συγκεκριμένα γράμματα.
Συνήθως τα παιδιά
που έχουν μαθησιακές δυσκολίες έχουν
κανονικό ή πάνω από
τον κανονικό δείκτη
νοημοσύνης. Δυστυχώς εξαιτίας αυτών
των
δυσκολιών
δεν μπορούν να
εκφράσουν αυτά
που γνωρίζουν.
Αυτή η κατάσταση είναι πιθανόν
να τους προκαλέσει συναισθήματα
θυμού απογοήτευσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση ακόμα
και κατάθλιψη.
Οι μαθησιακές δυσκολίες συνήθως ομαδοποιούνται σε τρεις
κατηγορίες, λεκτικές
δυσκολίες ή δυσκολί14

ες με την γλώσσα οι οποίες συμπεριλαμβάνουν δυσκολίες ανάγνωσης ή γραφής,
δυσκολίες στα μαθηματικά ή άλλες δυσκολίες που έχουν να κάνουν με κινητικές
δεξιότητες και δυσκολίες μνήμης.
Ο γονιός πρέπει να προσέχει εάν το παιδί
έχει δυσκολία στο να εκφωνήσει κάποιες
λέξεις, εάν έχει δυσκολία στο να μάθει νέες πληροφορίες ή δεξιότητες, εάν
συγχύζει γράμματα ή λέξεις όταν τα διαβάζει ή γραφεί. Εάν έχει δυσκολία στην
συγκέντρωση ή εάν έχει δυσκολία στο να
ακολουθεί οδηγίες, ή εάν δεν μπορεί να
κρατά πέννες ή μολύβια στα χεριά ή εάν
είναι αδέξιο.
Εάν ένα παιδί παρουσιάζει ένα ή περισσότερα από αυτά τα σημεία δεν
εξυπακούεται ότι αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες. Αλλά θα ήταν καλό
να γίνει επικοινωνία με το σχολείο και
να συζητηθούν αυτά τα συμπτώματα.
Όταν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες τότε θα ήταν καλό να γίνει μια επικοινωνία με δάσκαλους της ειδικής
εκπαίδευσης οι οποίοι θα προσφέρουν περαιτέρω καθοδήγηση. Μια εναλλακτική μέθοδος
είναι να γίνει επικοινωνία με
κάποιον σχολικό ψυχολόγο ο οποίος μπορεί βοηθήσει με αυτήν την διαδικασία.
Το πιο σημαντικό πράγμα που
μπορεί να κάνει ένας γονέας
σε τέτοιες περιστάσεις είναι
να είναι παρών και να προσφέρει υποστήριξη, κατανόηση και
αγάπη.
15
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Πιο έξυπνα
παιδιά μπορεί
μόνο η μουσική
να κάνει
«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΧΊΖΕΙ
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΎΝ
ΟΙ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ»

Μια υπέροχη έκφραση που περιγράφει τις άπειρες δυνάμεις της μουσικής. Εμείς σήμερα θα σταθούμε σε
μια λιγότερο διαδεδομένη δύναμη
της μουσικής. Στην δυνατότητα να
κάνει το παιδί κατά 20% εξυπνότερο απλά και μόνο με το να ασχοληθεί με έστω κι ένα μουσικό όργανο
σε παιδική ηλικία.
Τα Evagelismos music stores μαζί με την
επιστημονική ομάδα του περιοδικού, ενημερώνουν κάθε γονιό για μια ξεχωριστή
ευκαιρία εγκεφαλικής ανάπτυξης των
παιδιών που είναι κρίμα να πάει χαμένη,
παρουσιάζοντας μια σειρά από
έρευνες που επιβεβαιώνουν
πως η μουσική κάνει το παιδί εξυπνότερο.
Μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας που δημοσιεύτηκε
το 2016, τονίζει ότι η εκμάθηση μουσικών οργάνων
επιταχύνει την ανάπτυξη
του εγκεφάλου, στα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα των περιοχών
που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία ήχου,
γλωσσικής ανάπτυξης, αντίληψης
ομιλίας και δεξιοτήτων
16

Special prices
for students
ανάγνωσης. Στη μελέτη, οι νευροεπιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με μουσική παιδεία μπορούσαν πολύ πιο εύκολα
να μάθουν ξένες γλώσσες.
Άλλη μελέτη από το Boston Children’s
Hospital υποστηρίζει ότι η μάθηση ενός
οργάνου αναπτύσσει τις εκτελεστικές λειτουργίες οι οποίες επεξεργάζονται στον
μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου. Επιτρέποντας στο παιδί να διαχειρίζεται με
προσοχή τον χρόνο του, να οργανώνει
τις σκέψεις του και να ρυθμίζει την συμπεριφορά του. Αυτές οι δεξιότητες είναι
σημαντικές στην επιτυχία του σχολείου,
καθώς και στην ενήλικη ζωή.
Μια δεκαετής μελέτη του James Catterall,
που έγινε σε 25.000 σπουδαστές, έδειξε
ότι η ενασχόληση με την μουσική βελτιώνει τις βαθμολογίες τους στα τελικά τεστ.
Οι μαθητές γυμνασίου που έπαιζαν μουσικά όργανα βαθμολογήθηκαν υψηλότερα στα μαθηματικά, σε σύγκριση με τους
συμμαθητές τους.
Και τέλος, το IQ των νέων μαθητών του
δημοτικού, με μόνο 9 μήνες μαθήματα
στο πιάνο, αυξήθηκε 3 βαθμούς περισσότερο από των άλλων μαθητών.
Τα Evagelismos music stores τονίζουν
πως η μουσική διδάσκει στο κάθε παιδί
ότι εάν εργάζεται σκληρά σε κάτι, σταδιακά θα βελτιωθεί. Ένα μάθημα ζωής
που είναι επίσης πολύτιμο στην μετέπειτα
ζωή.

info@evangelismosmusic.com

www.evangelismosmusic.com
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Μ.Ρ: Έχετε παιδιά που πάνε σχολείο. Τι
σας δυσκολεύει περισσότερο;
Χ.Π: Δυστυχώς τους μήνες που εργάζομαι
λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και δεν
έχω τον έλεγχο των μαθημάτων τους.
Επειδή δεν έχω επάγγελμα με σταθερό
ωράριο είναι φορές όμως που μπορεί να
είμαι κι όλη την μέρα στο σπίτι. Και έτσι
τα αποζημιώνω με την παρουσία μου για
όσο καιρό λείπω.

Μικροί Ρεπόρτερ

POI

IK
OI M

ΜΕ ΓΆΛΑ ΡΕΠΟΡΤΆΖ
ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΠΑΥΛΊΔΟΥ
Οι Μικροί Ρεπόρτερς είναι ένας
υπέροχος θεσμός αυτού του περιοδικού και ευχαριστούμε το γάλα
ΑΧΝΑΓΑΛ που είναι στο πλάι τους
και τους στηρίζει. Παιδιά με ανησυχίες, με περιέργεια, με χιούμορ
και αφέλεια αλλά και με μικρόφωνο επισκέφτηκαν το σπίτι της γνωστής κύπριας ηθοποιού Χριστίνας
Παυλίδου και της υπέβαλαν τις
ερωτήσεις τους.

Μ.Ρ: Σε ποιο μάθημα πρέπει να είσαι καλός στο σχολείο για να γίνεις διάσημος
ηθοποιός;
Χ.Π: Το μάθημα που βοηθάει για να γίνει
κάποιος ηθοποιός είναι αυτό της Γλώσσας. Γιατί ο ηθοποιός πρέπει να έχει ευφράδεια, να εκφράζεται σωστά και να
έχει διαβάσει ιστορία, πολύ λογοτεχνία
και πολλά θεατρικά έργα. Για αυτό συμβουλεύω στα νέα παιδιά που θέλουν να
ασχοληθούν με το θέατρο να σπουδάζουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Μ.Ρ: Αγαπητή κυρία Χριστίνα σας χαιρετάμε. Είμαστε οι Μικροί Ρεπόρτερ και θέλουμε να σας υποβάλουμε τις δικές μας
ερωτήσεις. Ας ξεκινήσουμε.
Ποιος ήταν ο παιδικός σας μπαμπούλας;
Χ.Π: Δεν είχα συγκεκριμένο μπαμπούλα.
Απλά όταν ήμουν στην ηλικία σας φοβόμουν το σκοτάδι και ήθελα πριν κοιμηθώ
να κρατάω για ασφάλεια το χέρι της μαμάς μου.

Μ.Ρ: Πείτε μας μια σκανδαλιά που κάνατε μικρή.
Χ.Π: Έβαλα τόση πολύ ζάχαρη στο γιαούρτι μου, παρότι ο μπαμπάς μου έλεγε
ότι δεν θα μου αρέσει, ώστε στο τέλος
δεν μπόρεσα να το φάω. Και επειδή ο
μπαμπάς μου με είχε προειδοποιήσει πως
αν δεν το φάω θα μου το έλουζε στο κεφάλι, το έκανε.

Μ.Ρ: Ποια είναι τα τρία επαγγέλματα που
θα κάνατε αν δεν ήσασταν ηθοποιός;
Χ.Π: Αν δεν γινόμουν ηθοποιός θα ήθελα
πρώτον να είμαι Σεφ επειδή μου αρέσει
πολύ να μαγειρεύω, δεύτερον τραγουδίστρια και τρίτον μακιγιέρ για θέατρο,
τηλεόραση και κινηματογράφο.
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Μ.Ρ: Είστε σοβαρή ή αστεία ηθοποιός;
Χ.Π: Νομίζω ότι είμαι και τα δύο. Αγαπώ
και το δράμα και τη κωμωδία. Αυτό όμως
που μου αρέσει λίγο περισσότερο είναι η
κωμωδία, παρότι είναι πιο δύσκολη. Γενικά το κλάμα το έχω. Κλαίω εύκολα. Είναι
όμως πολύ δύσκολο να κάνεις τον κόσμο
να γελάσει. Χρειάζεται πολύ καλό κείμενο.

Μ.Ρ: Τα μικρά παιδιά που βλέπουμε στις
ταινίες κουράζονται στα γυρίσματα;
Χ.Π: Για ένα παιδάκι είναι δύσκολα τα γυρίσματα στην αρχή. Μέχρι να μάθουν τα
λόγια, μέχρι να νοιώσουν άνετα με τους
υπόλοιπους ηθοποιούς παίρνει λίγο χρόνο. Επειδή όμως τα μικρά παιδιά είναι
σαν σφουγγάρια, κρατάνε ότι τους πεις
και γίνονται με τον χρόνο όλο και καλύτερα. Και υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη.
Μ.Ρ: Αν ήσασταν Υπουργός Παιδείας για
μια μόνο μέρα τι θα κάνατε για να γίνουν τα Δημοτικά ομορφότερα;
Χ.Π: Για μια μέρα του χρόνου; Θα διαμόρφωνα τα σχολεία σε πελώρια Λούνα
Πάρκ. Θα άφηνα τα παιδιά να παίζουν
όλη μέρα. Θα καλούσα όλους τους αγαπημένους σας διάσημους, ηθοποιούς,
τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές για να
περάσετε την μέρα μαζί τους και θα τοποθετούσα μια μεγάλη πισίνα σε κάθε
σχολείο για ατελείωτες βουτιές.
Μ.Ρ: Σας ψηφίζουμε από τώρα για
Υπουργό Παιδείας. Πάμε στην επόμενη
ερώτηση. Ποια είναι η αγαπημένη σας
ηθοποιός;
Χ.Π: Από το Χόλυγουντ είναι η Μέριλ
Στρίπ. Την παρακολουθώ χρόνια. Έχω δει
όλες τις ταινίες της και την ζηλεύω. Θα
ήθελα να ήμουν στην θέση της.
Μ.Ρ: Αν σε μια ταινία πρέπει να φιλήσετε
έναν άντρα, ο πραγματικός σας άντρας
θα ζήλευε;
Χ.Π: Ο άντρας μου γράφει τα σενάρια των ρόλων που παίζω και δεν
βάζει πολλά φιλιά. (Ξεσπάνε όλοι
σε γέλια). Πάντως δεν θα ζήλευε
γιατί όλα γίνονται στα ψέματα.
Δεν είναι αληθινά τα φιλιά και
με τους συναδέρφους είμαστε
φίλοι.
Μ.Ρ: Ποιο μάθημα του σχολείου
μισούσατε περισσότερο;
Χ.Π: Τα Μαθηματικά, τα

Μαθηματικά, τα Μαθηματικά, τα Μαθηματικααά.
Μ.Ρ: Αν πείτε κάτι αστείο σε μια παράσταση και ο κόσμος δεν γελάσει,
στεναχωριέστε;
Χ.Π: Ναι. Όταν κάνεις κωμωδία αυτό
που περιμένεις για να απογειωθεί η
παράσταση είναι το γέλιο του κόσμου
και το χειροκρότημα. Αν ο κόσμος δεν
γελάσει τότε σε πιάνει κατάθλιψη. Είναι πάρα πολύ άσχημο να το διαχειριστεί κάποιος ηθοποιός αυτό πάνω
στην σκηνή.
Μ.Ρ: Μια ηθοποιός ξέρει να βάφεται
πολύ ωραία. Που το μαθαίνει αυτό;
Χ.Π: Επειδή στο θέατρο και την τηλεόραση υπάρχει πολύ βάψιμο, από
την σχολή θεάτρου μας μαθαίνουν να
βαφόμαστε. Επειδή όμως μου αρέσει,
συχνά μπαίνω σε ιστοσελίδες με συμβουλές μακιγιάζ και το έχω εξελίξει.
Θα μπορούσα να βάφω και επαγγελματικά. Συχνά βάφω και άλλους συναδέρφους.
Μ.Ρ: Ποια παιχνίδια παίζατε όταν
ήσασταν μικρή;
Χ.Π: Εγώ τελείωνα το σχολείο, διάβαζα τα μαθήματα μου και από το απόγευμα μέχρι την ώρα που ανάβανε
οι λάμπες της ηλεκτρικής ήμουν έξω
και έπαιζα. Σήμερα δυστυχώς εσείς
τα παιδιά είστε εξαρτημένα από την
τεχνολογία. Είναι πολύ λυπηρό. Μου
άρεσε να παίζω μήλα, κρυφτό, κυνηγητό, λάστιχο, βασιλέα, κλέφτες κι
αστυνόμους, ομάδες και άλλα πολλά
παιχνίδια.
Μ.Ρ: Ποιος από τους Θεούς του Ολύμπου θα θέλατε να ήσασταν;
Χ.Π: Για να σκεφτώ… Θα μου άρεσε να
ήμουν ο Ερμής. Για να μεταφέρω μηνύματα.
Μ.Ρ: Γιατί οι περισσότεροι στην οικογένεια σας έχουν ασχοληθεί με την
υποκριτική;
Χ.Π: Όλα ξεκίνησαν από τον θείο μου,
τον Νίκο τον Χαραλάμπους. Ήταν ο
πρώτος στην οικογένεια που ασχολήθηκε με το θέατρο. Ε, η μαμά μου
που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον αδερφό της μαγεύτηκε και έγινε και αυτή
ηθοποιός. Όταν γεννήθηκα εγώ η
μαμά μου με πήρε μαζί της στην Ελλάδα που σπούδαζε. Έγινε ηθοποιός
σε μεγαλύτερη ηλικία. Επειδή
19

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ

κάθε φορά αλλάζουμε ομάδα και έτσι
γνωριζόμαστε με νέους συναδέρφους
και δημιουργούμε μια πάρα πολύ μεγάλη
οικογένεια που τη χαρακτηρίζει ο σεβασμός και η αγάπη. Εγώ δεν ένοιωσα ποτέ
να υπάρχει ανταγωνισμός, έχθρες ή ζήλιες στον χώρο του Κυπριακού Θεάτρου.
Μ.Ρ: Ποια ήταν η πρώτη σας τηλεοπτική
σειρά;
Χ.Π: Όταν ήμουν επτά χρονών έπαιξα
στη τηλεόραση τη Σταχτομαζώχτρα του
Παπαδιαμάντη. Ήταν ένα μονόπρακτο.
Αλλά η πρώτη κυπριακή σειρά που έπαιξα
ήταν Οι Άνεμοι του Πάθους στο ΡΙΚ.

Εύα Νικοπούλου: Α’ Δημοτικό Ιδαλίου,τάξη Ε2
Μαρίλια Κουμή: Δημοτικό Δευτεράς,τάξη Δ2
Κυριάκος Παφίτης: Α’ Δημοτικό Ιδαλίου τάξη Δ1
Αθηνά Παφίτη: Α’ Δημοτικό Ιδαλίου τάξη ΣΤ1

πήγαινα μαζί της στην σχολή και έβλεπα
τους άλλους ηθοποιούς, τα σκηνικά, τα
φώτα, τα καμαρίνια και εγώ μαγεύτηκα
και αποφάσισα από 3 χρονών παιδί να
γίνω ηθοποιός. Το ίδιο και η αδερφή μου.
Το θέατρο είναι ένας μαγικός κόσμος για
ένα παιδί. Τα δικά μας παιδιά μεγάλωσαν
κι αυτά μέσα στο θέατρο. Άρα και αυτά
μαγεύτηκαν. Το θέατρο είναι ένας πολύ
διαφορετικός κόσμος. Κι όποιος ασχοληθεί από μικρός δύσκολα ξεφεύγει.
Μ.Ρ: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας δάσκαλος ή δασκάλα;
Χ.Π: Η κυρία Ζωούλα της Δευτέρας Δημοτικού. Ήταν μια ζεστή αγκαλιά, πολύ γλυκός άνθρωπος και πολύ τρυφερή με τα
παιδιά. Δυστυχώς έφυγε από την ζωή και
μου έχει λείψει.
Μ.Ρ: Γιατί ο ηθοποιός είναι Φως;
Χ.Π: Αυτό το είπε ο μακαρίτης Δημήτρης
Χόρν σε μια παράσταση του. Αυτό γιατί
από τη μια ο ηθοποιός είναι προβεβλημένος από παντού. Πέφτει φως
στην προσωπική του ζωή, στην
δουλειά του και δεν μπορεί να
κρυφτεί. Βγαίνει σε μια λαμπερή
σκηνή και τον φωτίζουν οι προβολείς. Όμως από την άλλη ο
ηθοποιός μέσα από τους ρόλους
του βγάζει ωραία μηνύματα που
φωτίζουν τις ψυχές των θεατών
και εκτός από διασκέδαση τους
χαρίζει μόρφωση και κουλτούρα. Ο ηθοποιός
είναι ένα λίκνο
πολιτισμού.
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Μ.Ρ: Είναι αλήθεια ότι ένας ηθοποιός
δεν πρέπει να τρώει ότι του αρέσει για
να έχει ωραίο σώμα και για να του κάνουν τα κουστούμια που θα φορέσει στο
θέατρο;
Χ.Π: Σίγουρα ένας ηθοποιός που αγαπάει το επάγγελμα του χρειάζεται και καλή
φυσική κατάσταση για να μπορεί να κάνει
κάποιους ρόλους. Δεν πρέπει να καπνίζει
για να έχει δυνατό διάφραγμα. Για να έχει
καλή φωνή. Δεν πρέπει να κάνει καταχρήσεις όπως ποτό και ναρκωτικά και να
προσέχει το σώμα του. Γιατί ο ηθοποιός
έχει τρία όργανα. Το σώμα του, την φωνή
του και την έκφραση του προσώπου του.
Όταν δεν προσέχει τον εαυτό του δεν θα
μπορεί να εξελιχθεί και να κάνει πολλούς
ρόλους. Άρα πρέπει να τρέχει, να έχει
αντοχή. Η ζωή του ηθοποιού πρέπει να
μοιάζει σαν αυτή του αθλητή.

Μ.Ρ: Ποια τηλεοπτική σειρά σας άρεσε
όταν ήσασταν μικρή;
Χ.Π: Όταν ήμουν μικρή παρακολουθούσα
κρυφά από τη μαμά μου τις Ρίζες. Είχε
υπόθεση το δουλεμπόριο των Αφρικανών και τα βάσανα τους. Είχε και σκηνές
βίας που η μαμά μου δεν με άφηνε να δω
αλλά εγώ κρυβόμουν στον διάδρομο και
την έβλεπα από απόσταση.
Μ.Ρ: Πως ήταν η εμπειρία σας ως Ναστάζια στο Βουράτε Γειτόνοι;
Χ.Π: Με την Ναστάζια πέρασα πάρα πολύ
καλά. Ήταν σαν μια πάρα πολύ καλή μου
φίλη. Γελούσα μαζί της. Η Ναστάζια ήταν
ο πρώτος μου κωμικός ρόλος στην τηλεόραση. Και τώρα ετοιμάζουμε ταινία στο
σινεμά με το πώς είναι οι ήρωες σήμερα
το 2018. Που τους βρίσκουμε. Η ταινία θα
κρατήσει περίπου δύο ώρες και θα βγει
στους κινηματογράφους τα Χριστούγεννα. Ελάτε στην πρεμιέρα να πάρετε συνέντευξη από τους πρωταγωνιστές.

Μ.Ρ: Αν θα γυρνούσατε τον χρόνο πίσω
σε ποια εποχή της ζωής σας θα θέλατε
να πάτε;
Χ.Π: Στα φοιτητικά μου χρόνια. Πέρασα
πάρα πολύ ωραία. Ήμουν στην Ελλάδα.
Στο Εθνικό Θέατρο που ήταν και είναι μια
εξαιρετική σχολή. Και νοσταλγώ εκείνα
τα χρόνια γιατί ήταν πολύ σημαντικά για
μένα.
Μ.Ρ: Αγαπημένο σας άθλημα ποιο είναι;
Χ.Π: Δεν έχω αγαπημένο άθλημα. Δεν
είχα καλή σχέση με ότι είχε να κάνει με
μπάλα και στίβο. Μου άρεσε πάντα ο χορός. Ήμουν σε όλους τους χορευτικούς
ομίλους. Χόρευα τα πάντα. Από Κυπριακούς χορούς, λάτιν μέχρι BreakDance.
Τώρα μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ
Καλαθόσφαιρα
Μ.Ρ: Θέατρο ή τηλεόραση; Τι σας αρέσει
περισσότερο;
Χ.Π: Όποιον ηθοποιό και να ρωτήσετε θα
σας απαντήσει το ίδιο. Το Θέατρο. Το Θέατρο είναι μια μοναδική διαδικασία που
ξεκινάει με πρόβες περίπου δύο μηνών
πριν την παράσταση. Σε αυτό το σημείο
τον ρόλο τον χτίζεις σιγά σιγά, μέρα με
την μέρα. Πρέπει να δημιουργήσεις μέσα
σου έναν άλλον χαρακτήρα. Πρέπει να
μάθεις πως σκέφτεται, πως μιλάει, πως
ντύνεται. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ
μαγική. Και η επικοινωνία και επαφή με
τους άλλους συναδέρφους είναι κάτι το
υπέροχο. Το ζωντανό κοινό είναι ακριβώς
αυτό που θέλει ένας ηθοποιός. Στην τηλεόραση τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Πιο τεχνολογικά. Πιο στημένα.

Μ.Ρ: Σε κάποιους ρόλους όμως βλέπουμε ηθοποιούς να πίνουν και να καπνίζουν. Και άλλους να έχουν κιλά;
Χ.Π: Αν το απαιτεί ο ρόλος θα πρέπει να
το κάνεις. Όχι όμως στη πραγματική ζωή.
Υπάρχουν ηθοποιοί που για να παίξουν
ένα ρόλο πρέπει να βάλουν τριάντα κιλά.
Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Μ.Ρ: Έχετε καλές σχέσεις με τους συνεργάτες σας;
Χ.Π: Δόξα σοι το Θεό. Είμαι τριάντα χρόνια στο επάγγελμα και δεν έχω τσακωθεί
ποτέ με κανέναν συνάδερφο. Τους θεωρώ όλους φίλους μου, αδέρφια μου και
η ομορφιά του επαγγέλματος είναι ότι
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ΑΙΤΗΣΗ

ΜΙΚΡΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
ΜΕ…ΓΑΛΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΈΝΑΣ ΘΕΣΜΌΣ
ΠΟΥ ΣΤΗΡΊΖΕΙ
ΤΟ ΓΆΛΑ
ΆΧΝΑΓΑΛ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛ.:

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΗΛΕΚΤ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

ΗΛΙΚΙΑ:

Μικροί Ρεπόρτερ

Από το προηγούμενο τεύχος δημιουργήσαμε τον θεσμό των «Μικρών
Ρεπόρτερ». Μετά την συμπλήρωση παρουσίας είκοσι χρόνων στα
Κυπριακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και με την εμπειρία
παιδικών εκπομπών στην τηλεόραση του ΡΙΚ και του Sigma, είμαι πεπεισμένος πως οι καλύτεροι και πιο αντικειμενικοί δημοσιογράφοι της Κύπρου είναι
μαθητές των Δημοτικών Σχολείων. Τα
παιδιά έχουν μια αθωότητα και μια αμεσότητα που αφοπλίζει και τους πιο δύσκολους καλεσμένους. Επίσης μόνο παιδιά μπορούν πραγματικά να ασχοληθούν
με θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά.
Όλοι οι άλλοι απλά κάνουν τα παιδιά χωρίς να τα καταφέρνουν. Έτσι δημιουργήσαμε το θεσμό των «Μικρών Ρεπορτερ».
Παιδιά από τις τάξεις των Δημοτικών
Σχολείων της Κύπρου κρατάνε μικρόφωνο και κάμερα και καταγράφουν ειδήσεις
όπως θέλουν αυτά.

Οι «Μικροί Ρεπόρτερ» είναι ένα παιχνίδι δημοσιογραφίας για μαθητές
ηλικίας 6 έως 11 χρονών από το περιοδικό Γονιός Εν Δράσει και την ιστοσελίδα www.gonioscy.com
22

Στα πλαίσια της έκδοσης που κρατάτε στα χέρια σας συστάθηκε η ομάδα
των Μικρών Ρεπόρτερ που πήρε συνέντευξη της δημοφιλούς ηθοποιού
Χριστίνας Παυλίδου.

Μετά την ολοκλήρωση του project Μικροί Ρεπόρτερ και Μικροί Σεφ θα ακολουθήσουν και άλλες θεματικές ομάδες για τα παιδιά σας . Γι αυτό
να είστε πάντα συντονισμένοι
με το www.gonioscy.com
όπου θα σας ενημερώνουμε
συνέχεια για ότι καινούργιο
ετοιμάζουμε.
Σκέψη μας είναι να δημιουργήσουμε τους Μικρούς Μουσικούς, τους
Μικρούς Ηθοποιούς και τους Μικρούς
Ζωγράφους.

Από την επόμενη έκδοση του περιοδικού
Γονιός Εν Δράσει τα ρεπορτάζ των Μικρών Ρεπόρτερ θα καταγράφονται με
εικόνα και θα μπορεί ο καθένας να τα
δει στο www.gonioscy.com. Μάλιστα με
μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε
πως ετοιμάζεται και δελτίο ειδήσεων με
παιδιά.

Μπορείτε επίσης στο info@gonioscy.com
να μας προτείνετε εσείς ως γονείς μια
παιδική ομάδα – κατηγορία που θα θέλατε να ζωντανέψει με πρωταγωνιστές
τα παιδιά σας. Ή να επικοινωνήσετε μαζί
μας για μπείτε στην δημιουργική μας
ομάδα ώστε να βιώσετε και τα backstage
των παραγωγών που θα κάνουμε με τα
παιδιά.

Αν θέλετε και τα δικά σας παιδιά να
πάρουνε μέρος σε αυτό το υπέροχο
παιχνίδι δημοσιογραφίας και αναζήτησης συμπληρώστε την ψηφιακή αίτηση στο www.gonioscy.com

Ρένος Ασικίδης
Διευθυντής
Ψηφιακής
πλατφόρμας
www.gonioscy.com
Και Εκδόσεων «Γονιός Εν Δράσει»

CY.COM
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ΑΙΤΗΣΗ

Γράψε το παιδί σου
στους Μικρούς Σεφ
Η ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ
ΜΈΤΡΗΣΗ ΞΕΚΊΝΗΣΕ.
ΕΊΝΑΙ ΔΩΡΕΆΝ, ΚΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΟΧΟ!
Έφτασε ο καιρός που τα
παιδιά σας θα αναλάβουν
καθήκοντα «ΣΕΦ».
Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που
συμπλήρωσαν την αίτηση στο www.
gonioscy.com και περιμένουμε ακόμα περισσότερες αιτήσεις από σήμερα κιόλας.
Όταν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός παιδιών θα τα
υποδεχτούμε στο
μοναδικό Miele
Experience
Centre στην
Λευκωσία
για
να φορέσουν τους
σ κ ο ύ φους και
τις ποδιές
των «Μικρών Σεφ
Miele».

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

CHEF!

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΗΛΕΚΤ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

ΗΛΙΚΙΑ:

Έχουμε ετοιμάσει
ένα
μοναδικό
περιβάλλον
για
παιδιά
και φέραμε
τα υλικά για
να αρχίσει το
μαγείρεμα.
Ποιος θα μαγειρέψει;
Μα φυσικά οι «Μικροί Σεφ Miele».
Στο Miele Experience Centre στην Λευκωσία θα δημιουργηθούν 10 εκπομπές
μαγειρικής από παιδιά με θέμα τα λαχταριστά και υγιεινά πιάτα. Ένας κόσμος
ασφάλειας και τεχνολογίας Miele περιμένει κάθε παιδί Δημοτικού να δημιουργήσει το δικό του εκλεκτό πιάτο.
Στο πλάι των «Μικρών Σεφ Miele» θα
υπάρχει ο γνωστός Σεφ και συνεργάτης
της Miele, Χρήστος Χριστοδούλου με την
διαιτολόγο Νικολέτα Ντορζή.

Περιμένουμε τα παιδιά
σας γιατί ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΤΕΛΕΙΑ
ΣΕΦΟ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ!!!
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ΤΗΛ.:

Μικροί Σεφ
Η αίτηση στο www.gonioscy.com θα καλύπτει την παρουσία του παιδιού σε μια
από τις 10 εκπομπές. Η παρουσία δεύτερου ή τρίτου παιδιού επιτρέπεται αλλά
πρέπει να γίνει με προ ενημέρωση.
Οι εκπομπές των «Μικρών Σεφ Miele» θα
προβληθούν στην ιστοσελίδα
www.gonioscy.com

CY.COM

Έλα να βλέπω
αλευροφατσούλες!!!
Η Δημιουργική Ομάδα του περιοδικού
μας μαζί με το site www.gonioscy.com
ετοιμάζουν κι άλλες κατηγορίες με θέμα
τα παιδιά.
Στα «σκαριά» είναι η ιδέα των Μικρών
Φουρνάρηδων, των Μικρών Ζαχαροπλαστών και της Ομάδας του Μικρού Καφενείου που θα απαρτίζεται από παιδιά με
γευστικά υγιεινά ροφήματα.

Γι αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι με
το www.gonioscy.com όπου θα σας ενημερώνουμε συνέχεια για ότι καινούργιο
ετοιμάζουμε.
Μπορείτε επίσης στο info@gonioscy.com
να μας προτείνετε εσείς ως γονείς μια
παιδική ομάδα – κατηγορία που θα θέλατε να ζωντανέψει με πρωταγωνιστές
τα παιδιά σας. Ή να επικοινωνήσετε μαζί
μας για μπείτε στην δημιουργική μας
ομάδα ώστε να βιώσετε και τα backstage
των παραγωγών που θα κάνουμε με τα
παιδιά.
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ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΟΥ.

LIKE

ΚΑΝΕ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΗ ΣΟΥ

Αν επιχειρούσαμε να χαρακτηρίσουμε
την εποχή μας με μια μόνο λέξη, αναμφίβολα θα την ονομάζαμε «ψηφιακή». Τα
πάντα γύρω μας εξελίσσονται καθημερινά και η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αλλά και του
ψηφιακού κόσμου των παιδιών μας.
Ενώ οι δυνατότητες που τους δίνονται
για μάθηση, παιχνίδι και επικοινωνία είναι πραγματικά εκπληκτικές, ως γονιός
πρέπει να γνωρίζεις ποιες είναι οι σημαντικότερες της ψηφιακής εποχής, καθώς
και πώς να τις αντιμετωπίζεις, λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις
Ανάμεσα στις προκλήσεις αυτές είναι
η υπερβολική χρήση, με ορατό τον κίνδυνο του εθισμού, η επικοινωνία με
αγνώστους, η πιθανότητα έκθεσης των
παιδιών σε ακατάλληλο περιεχόμενο, η
ψηφιακή παρενόχληση (cyberbullying)
και οι υποκλοπές προφίλ σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
EΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣEΝΑ ΚAΠΟΙΑ TIPS ΓΙΑ ΝΑ
ΓIΝΕΙΣ ΠΙΟ ‘HIGH TECH’ ΓΟΝΙOΣ:
• Μη φοβάσαι την τεχνολογία – ακόμα κι
αν νιώθεις ότι δεν κατέχεις απόλυτα τα
νέα δεδομένα των τεχνολογικών εξελίξεων, μην διστάσεις να ενημερωθείς για
αυτά ή να πειραματιστείς μαζί τους στην
πράξη. «Κατέβασε» μουσική, φτιάξε προφίλ στο Facebook ή παίξε ένα παιχνίδι
στο Wii του παιδιού σου.
• Καθοδήγησε εσύ το παιδί σου – ακόμα κι αν αισθάνεσαι πως ο «ειδικός» σε
θέματα τεχνολογίας είναι το παιδί σου,
πάρε εσύ τον έλεγχο και καθοδήγησε το
όπως κάνεις και στον πραγματικό κόσμο.
Πρέπει να θέτεις όρια και περιορισμούς
όταν χρειάζεται, ειδικότερα στα μικρά
παιδιά.
• Κάνε ψηφιακές συζητήσεις – αντάλλαξε κάποιες ιδέες με φίλους και συγγενείς
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για το πώς βοηθούν τα δικά τους παιδιά
να χειριστούν τον ψηφιακό τους κόσμο
και ίσως πάρεις μερικές χρήσιμες συμβουλές.

Nέο Πακέτο
Σύνδεσης
µε µόνο €2

• Μην κάνεις την τεχνολογία, «νταντά»
- η ενασχόληση του παιδιού σου με την
τεχνολογία δεν πρέπει να γίνεται «υποκατάστατο» του δημιουργικού του χρόνου.
Σιγουρέψου ότι μπορεί να έρθει σε σένα
για οτιδήποτε του δημιουργεί ανησυχία
στον ψηφιακό του κόσμο.
• Εκμεταλλεύσου τα «built-in-tools» χρησιμοποίησε επιλογές όπως Parental
Controls (Γονικοί Έλεγχοι), Safe Search
(Ασφαλής Αναζήτηση)
και
Privacy
Controls ( Έλεγχοι Απορρήτου).
• Μίλα ανοιχτά για τους ψηφιακούς κινδύνους – μη διστάσεις να μιλήσεις σε
εφήβους για δύσκολα ζητήματα όπως
για παράδειγμα το cyberbullying, η αποστολή μηνυμάτων με ερωτικό περιεχόμενο (sexting) και η παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright
infringement).

ΠΆΡΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΟΥ

Η Cytamobile-Vodafone, έχοντας αναγνωρίσει την ανάγκη αυτή, έχει δημιουργήσει μια
εφαρμογή (app), το SafeMobile, η οποία σου
δίνει το «εργαλείο» για να μπορείς να παρέχεις στο παιδί σου, μια «ελεγχόμενη» ελευθερία, επιτρέποντάς του να χρησιμοποιεί το
κινητό του τηλέφωνο για να έχει πρόσβαση
στο δικό του κόσμο, φιλτράροντας όμως την
πρόσβασή του.
Με την εφαρμογή SafeMobile, μπορείς να ενδυναμώσεις το ρόλο σου ως γονιός στη νέα
ψηφιακή εποχή.
Δες περισσότερα για
την εφαρμογή στο
www.cyta.com.cy/
safe-mobile

Η soeasy σου προσφέρει Λεπτά Οµιλίας,
SMS & πολλά MB στο Αξιόπιστο Δίκτυο
της Cytamobile-Vodafone.
Τώρα, νέο Πακέτο Σύνδεσης µε µόνο €2.
Συνδέσου & πάρε δώρο €1
στον λογαριασµό σου.

Το μέλλον συναρπάζει.

Ready?
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Μαγικοί Κανόνες
ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ ΈΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛA
ΞΕΚΙΝHΣΕΙ.

Μαζί όμως υπάρχει πιθανότητα
να έχουν επισκεφτεί το σπίτι σας
και διάφορες ιώσεις. Είναι λογικό.
Αρκεί μόνο ένα παιδί να είναι
φορέας ενός μικροβίου για να κολλήσει όλο το σχολείο.

Πριν την επίσκεψη στον παιδίατρο υπάρχουν κάποιοι μαγικοί κανόνες Υγιεινής
για το σχολείο που πρέπει η κάθε μαμά
να μάθει στο μικρό της. Η εταιρεία
maouris oikoset, πρώτο όνομα στα
είδη υγιεινής στην Κύπρο, μαζί με την
επιστημονική ομάδα του περιοδικού, σας
ανοίγουν τα μάτια και κλείνουν την πόρτα στις ανεπιθύμητες ιώσεις.

Μαντηλάκια χεριών:

Πλύσιμο Των Χεριών:

Μύτη, στόμα, φτάρνισμα:

Το τακτικό πλύσιμο των χεριών είναι ένας από τους πιο
απλούς κι αποτελεσματικούς τρόπους να μείνει το
παιδί υγιές στο σχολείο.
Μάθετε του να πλένει τα
χέρια του πριν από το
φαγητό, μετά αφού πάει
στην τουαλέτα ή αφού φυσήξει τη μύτη του ή παίξει
έξω. Για να είστε σίγουροι ότι
το πλύσιμο των χεριών είναι αρκετό ζητήστε του καθώς πλένει τα χέρια του να
λέει όλους τους στίχους από το αγαπημένο του τραγουδάκι.

Η Σωστή Χρήση Της Τουαλέτας:

Είναι απαραίτητο να μάθει το παιδί από
εσάς τους κανόνες υγιεινής σε μια κοινόχρηστη τουαλέτα. Ζητήστε τους να μην
κάθονται με την άνεση του σπίτι τους,
αλλά να προσπαθήσουν να είναι προσεκτικά για να μη λερώνονται. Το σκούπισμα είναι πολύ σημαντικό, γι’ αυτό πρέπει
να δώσετε μεγάλη προσοχή εκεί.
30

Δώστε στο παιδί μαντηλάκια με αντιβακτηριδιακό υγρό χεριών για να το έχει πάντα μαζί. Τονίστε του να τα χρησιμοποιεί
πάντα πριν φάει κάποιο σνακ ή φαγητό,
και μετά τη χρήση κοινόχρηστων αντικειμένων, όπως το ποντίκι του υπολογιστή,
μια βρύση, βιβλία της βιβλιοθήκης, μπάλες γυμναστικής κ.ά.
Στην τσέπη του καλό να έχει και ένα κουτί
χαρτομάντιλα για να βήχει ή να φταρνίζεται μέσα σε αυτά και να τα πετά μετά
από την χρήση. Αν δεν προλαβαίνει θυμίστε του να χρησιμοποιεί το εσωτερικό
του αγκώνα.

Άλλες Συμβουλές:

Εκπαιδεύστε το παιδί να μην βάζει τα χέρια στα μάτια και στο στόμα γιατί τα χέρια είναι εστίες μικροβίων. Επίσης να μην
μοιράζεται μπουκαλάκια νερού, φαγητό
ή άλλα προσωπικά αντικείμενα με άλλα
παιδία.

Δεν σημαίνει πως θα εξαφανιστούν
οι επισκέψεις στον Παιδίατρο με τις
πιο πάνω συμβουλές. Σίγουρα όμως
θα ελαχιστοποιηθούν.
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ
ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΟΜΩΣ;

Dr. Μάχη Κλεάνθους

Παιχνίδι

ορίζεται η δραστηριότητα
που διεξάγεται με σκοπό την ψυχαγωγία
ή που ασκείται σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Άρα, ένας λόγος παραπάνω να μην
σταματά το παιχνίδι κάθε Σεπτέμβρη.
Το 1989 τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν
το παιχνίδι ως δικαίωμα όλων των παιδιών, υπογραμμίζοντας τον θεμελιώδη
του ρόλο στην παιδική ηλικία.
Το παιχνίδι αποτελεί βασικό και απαραίτητο στοιχείο της ανάπτυξης αφού επηρεάζει θετικά τη σωματική υγεία, την
ψυχική υγεία και ευτυχία, τη μάθηση και
εκπαίδευση, την αλληλεπίδραση, συνεργασία και κοινωνικοποίηση µε συνομηλίκους, τη συναισθηματική ανθεκτικότητα
και την αυτοπεποίθηση. Το μειωμένο παιχνίδι αποδεδειγμένα οδηγεί σε παχυσαρκία, μειωμένες κινητικές και κοινωνικές
δεξιότητες, μειωμένη ικανότητα διαχείρισης ρίσκου, δυσκολία συγκέντρωσης,
απομόνωση, άγχος και κατάθλιψη.
Παρά την τεράστια σημασία του παιχνιδιού, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε
μείωση του χρόνου που παίζουν τα παιδιά,
ειδικά μόλις ανοίξουν τα σχολεία, καθώς
και αλλαγή του τύπου παιχνιδιού τους. Το
ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, ιδιαίτερα
σε εξωτερικούς χώρους, έχει περιοριστεί
δραστικά. Γιατί;

1.

Υπάρχει το γονικό άγχος για τις σχολικές επιδόσεις των
παιδιών, δυστυχώς από πολύ μικρή ηλικία. Θεωρούν το ελεύθερο, αδόμητο παιχνίδι χαμένο χρόνο. Στην πραγματικότητα το παιχνίδι παίζει καθοριστικό ρόλο
στη μάθηση των παιδιών και στην ανάπτυξη ικανοτήτων τους που σχετίζονται
άμεσα µε τη μετέπειτα σχολική πορεία.

2.

Με το που μπαίνει ο Σεπτέμβρης,
ο χρόνος των παιδιών περιορίζεται από
τον προγραμματισμό του χρόνου τους µε
δομημένες και κατευθυνόμενες από ενηλίκους δραστηριότητες. Ο χρόνος περιορίζεται ακόμη περισσότερο από
την ενασχόληση τους µε την τηλεόραση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια γιατί πολύ απλά αυτά τα
κάνουν στο σπίτι χωρίς να χρειάζονται συνεχή επίβλεψη.

3.

Υπάρχει η τάση υπερπροστασίας. Οι σύγχρονοι γονείς
προσέχουμε τα παιδιά μας να
μη χτυπήσουν, να μην πέσουν,
να μην κρυώσουν, ακόμη και να
μην αποτύχουν. Στην προσπάθεια αυτή όμως να μειώσουμε τα
ρίσκα, μειώνουμε τον χρόνο του
αδόμητου παιχνιδιού σε εξωτε32

ρικό χώρο καθώς και τα ερεθίσματα που
χρειάζονται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων που προαναφέρθηκαν.
Οι συνθήκες της σύγχρονης ζωής, δυστυχώς δεν δίνουν πολλές ευκαιρίες για
παιχνίδι. Ας κάνουμε προτεραιότητα την
εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου στα παιδιά και στους εαυτούς μας και να εντάξουμε το παιχνίδι στην καθημερινότητα
μας!
Στο Demetriou Sports και φέτος έχουμε
βάλει ένα σπουδαίο στόχο. Να σηκώσουμε τα παιδιά από τους καναπέδες.
Να τα βγάλουμε από την πρίζα. Θέλουμε
να τα ξυπνήσουμε από την ρουτίνα στο
σπίτι. Να τα φέρουμε σε επαφή μεταξύ
τους. Και να τα κάνουμε να παίξουν.
Εκπροσωπούμε το Αθλητικό Παιχνίδι. Το
πραγματικό παιχνίδι. Αυτό που κλωτσάς
μια Αληθινή μπάλα. Αυτό που ιδρώνεις
όταν τρέχεις. Αυτό που γυμνάζεσαι. Εκπροσωπούμε την Πραγματικότητα. Την
ίδια την Ζωή. Ελάτε να σας μάθουμε να
παίζετε.

Χρήστος Στύλιος
Διευθυντής Demetriou Sports
Επικοινωνήστε μαζί μας:
22669449
info@demetriousports.com
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Dimco Συμβουλές
ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΔΙΆΒΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΜΑΡΊΑ ΜΠΕΚΑΤΏΡΟΥ
Ξεκινάει το διάβασμα στο σπίτι.
Γονείς είστε έτοιμοι ψυχολογικά;
Θα χρειαστεί πολύ μα πάρα πολύ
υπομονή και …σωστός φωτισμός.
Στο άρθρο αυτό θα παραθέσουμε
κάποιες οδηγίες που θα διευκολύνουν
τα παιδιά σας στο να διαβάζουν ευκολότερα
χωρίς να κουράζουν τα μάτια τους.

Και σε εμάς αρέσει το φως της
μέρας

Τι πρέπει να
προσέξετε.

Καλό είναι να τοποθετηθεί το γραφείο
του «νέου μαθητή» σε ένα ηλιόλουστο
σημείο στο σπίτι. Το φυσικό φως βελτιώνει τις διαθέσεις, διευκολύνοντας την
εστίαση στην εργασία. Προσοχή όμως
στον τρόπο που θα τοποθετηθεί η θέση
του παιδιού ώστε να μην λάμπει ο ήλιος
κατευθείαν στο πρόσωπό του και του
αποσπά την προσοχή.

Αν το παιδί διαβάζει με το φως
πίσω από το κεφάλι του θα δημιουργούνται σκιές που θα δυσκολεύουν το διάβασμα. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει
μια πηγή φωτός πάνω από το βιβλίο του
παιδιού και λίγο πιο μπροστά του.

Χρησιμοποιήστε
τεχνητό
φωτισμό που κάνει
το διάβασμα
ευχάριστο.
Αποφύγετε τη χρήση
«σκληρού» φωτισμού που
κουράζει το μάτι. Αντ ‘αυτού, χρησιμοποιήστε φωτισμό που μιμείται περισσότερο το φυσικό φως,
όπως το LED. Ειδικά φωτιστικά
με διακόπτη αλλαγής της έντασης έχουν την δυνατότητα να
αντιγράψουν το φυσικό φως και
να δημιουργήσουν μια «γλυκιά»
ατμόσφαιρά στο γραφείο του
παιδιού σας.
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Αν το δωμάτιο που διαβάζει το παιδί
είναι σχετικά σκοτεινό μην κάνετε το ίδιο
λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Μην
τοποθετήσετε πολύ δυνατό φωτιστικό
κατευθείαν πάνω στα βιβλία του παιδιού.

από το γραφείο του. Θα αποκτήσει χαρακτήρα και θα του αρέσει να περνάει τον χρόνο
στο γραφείο του ευχάριστα. Επίσης ενημερω-

Ο «ζεστός» φωτισμός για διάβασμα πρέπει να πέφτει σχεδόν
κάθετα πάνω στο βιβλίο του
παιδιού. Εννοείται πως το διάβασμα χρειάζεται ζεστό φωτισμό για να είναι όσο το δυνατόν
πιο ξεκούραστο. Για να είναι
ένα χρώμα σε μια λάμπα θερμό θα πρέπει να είναι κάτω
των 3000 Κ. Ωστόσο για διάβασμα θα πρέπει να έχετε λάμπες που να εκπέμπουν φως
στα 3000-4500 Κ (το πόσους
βαθμούς Kelvin έχει μια λάμπα
αναγράφεται στο κουτί της).

θείτε για την τεράστια συλλογή φωτιστικών
για το παιδικό δωμάτιο. Για αστροναύτες, για
ποδοσφαιριστές, για πριγκίπισσες, για παιχνιδιάρικα παιδιά. Υπάρχουν άφθονες επιλογές που θα ξετρελάνουν τα μικρά σας.
Είπαμε από την αρχή. Υπομονή στην νέα
εμπειρία του Δημοτικού. Όμως δεν θέλει
κόπο, θέλει τρόπο. Και η Dimco έχει τον δικό
της.

Οι έντονες αντιθέσεις γενικά σε ό,τι
αφορά τον φωτισμό κουράζουν τα μάτια.

Με την Dimco στο πλάι.

Βέβαια με την Dimco στο πλευρό σας
δεν χρειάζεται να γίνετε επιστήμονες.
Υπάρχουν έξυπνα πακέτα φωτισμού που
θα αλλάξουν αμέσως την ατμόσφαιρα
στο παιδικό δωμάτιο.
Συνδυάστε την έναρξη της σχολικής του
χρονιάς με την προσθήκη Led χρωματιστών ταινιών κρυφού φωτισμού γύρω
35
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διά που ξεκινούν την πρώτη τους χρονιά στο δημοτικό. Για τα παιδιά αυτά ένα
καινούριο περιβάλλον θέτει σε απειλή
την εικόνα εαυτού τους που ήξεραν στην
προσχολική και νηπιακή ηλικία. Τα παιδιά
μπορεί να νιώσουν στρες για το «άγνωστο», αυτό που επρόκειτο να βιώσουν
σε ένα νέο περιβάλλον ως προς τα ίδια
αλλά και σε σχέση με τα άλλα παιδιά.
Για τα παιδιά, τέτοιες αλλαγές μπορεί να
«επιπλήξουν» τον εσωτερικό τους κόσμο,
και κατά συνέπεια να επηρεάσουν βασικές ανάγκες, όπως αυτή του ύπνου αλλά
και της διατροφής.

Έναρξη σχολικής
χρονιάς με επιπτώσεις
στον ύπνο του
ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΙΣ;

Η Panstromasew, μια από τις μεγαλύτερες
αλυσίδες καταστημάτων Ύπνου στην Κύπρο,
ενδιαφέρεται περισσότερο από ποτέ για την
ποιότητα του ύπνου των παιδιών σας.

Μαζί με την Ψυχολογική Ομάδα Mind and
Health (συνεργάτη του www.gonioscy.
com) φέτος στην Panstromasew ενημερώνουμε τους γονείς για το τι πρέπει
να κάνουν ενάντια στους παιδικούς εφιάλτες. Σε αυτό το τεύχος στεκόμαστε στο
παιδικό άγχος και στο αν κατά πόσο η
ένταξη του παιδιού στο Δημοτικό μπορεί
να επηρεάσει ακόμα και τον ύπνο του.
Η Panstromasew μαζί με την Κατερίνα Κονή, Ειδικευόμενη Κλινική Ψυχολόγος,ρίχνουν φως σε ένα κάπως
σκοτεινό προσωπικό θέμα των
παιδιών σας.

Ύπνος και σχολικό στρες

Ο ύπνος των παιδιών είναι μια συχνή
ανησυχία των γονέων που μπορεί να διαταράξει την οικογενειακή γαλήνη. Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι η διαταραχή ύπνου μπορεί να επηρεάσει έως
και το 50% των παιδιών. Ο ύπνος είναι
ένα απαραίτητο κομμάτι της ζωής
του παιδιού. Αποτελεί εργαλείο
ξεκούρασης, αλλά και μια ένδειξη ότι το παιδί μπορεί να
βιώσει και να αντέξει τους
αποχωρισμούς από τους
«σημαντικούς άλλους», να
αντιμετωπίσει τις αγωνίες
και τους φόβους του π.χ.
για το σκοτάδι, αλλά και να
βιώσει την μοναξιά.
Τo πρόβλημα ύπνου στα παιδιά
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Πως επηρεάζεται ο ύπνος τους

αποτελεί και ένα μέρος της ανάπτυξης
τους. Οι οδοντικές εξάρσεις, οι παιδικές
αρρώστιες, η απόκτηση του περπατήματος και του λόγου αλλά και η ένταξη στο
δημοτικό είναι εξελικτικά στάδια στην
ζωή τους που μπορεί να επηρεάσουν τον
ύπνο.

δί μπορεί δηλαδή να ανησυχεί για ανύπαρκτους κινδύνους, για πιθανούς τραυματισμούς, ακόμα και για αρρώστιες ή
τον θάνατο. Τα παιδιά μπορεί επίσης να
εκλογικεύσουν το άγχος τους σε φοβίες ,
όπως π.χ. να πουν ότι φοβούνται το σκοτάδι ή ότι θα μπουν κλέφτες στο σπίτι.

Οι αϋπνίες και η νυχτερινή ενούρηση είναι συνήθη φαινόμενα κατά την διάρκεια
της σχολικής ηλικίας 5-12 ετών, που μπορεί να οφείλονται στο άγχος,
στην ντροπή ή και στην ενοχή
στα παιδιά.

Παράγοντες Παιδικού Άγχους

Τι είναι το άγχος;

Το άγχος προκαλείται όταν
ένα άτομο αντιμετωπίζει περισσότερες πιέσεις
από αυτές που μπορεί
να ελέγξει αποτελεσματικά. Ένα παιδί μπορεί
να παρουσιάσει αγχώδεις συμπεριφορές σε
οποιαδήποτε ηλικία.
Το άγχος δυστυχώς δεν είναι ένα
«προνόμιο» μόνο
των ενηλίκων. Το
παιδί συνήθως
βιώνει το άγχος
σαν ένα αρνητικό
συναίσθημα ενός
αόριστου κινδύνου και
το εκφράζει με τον ίδιο
αόριστο τρόπο. Το παι-

Οι παράγοντες του άγχους μπορεί να πηγάζουν από την οικογένεια αλλά και από
το σχολείο. Η αρχή ή το τέλος μιας σχολικής χρονιάς, η απόδοση στα μαθήματα,
η αποδοχή του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο της τάξης, οι σχέσεις του στο σχολείο και οι πιθανές αλλαγές σε σχέση με
το σχολείο (π.χ. αλλαγή σχολείων) μπορεί
να επιδεινώσει το στρες στα παιδιά. Το
παιδί θα εκφράσει το άγχος περισσότερο στην συμπεριφορά του, όπως π.χ. Η
προσκόλληση στην μητέρα ή σε κάποιο
άλλο πρόσωπο, η άσχημη απόδοση στο
σχολείο, οι εκρήξεις θυμού και
η παλινδρόμηση
σε νεότερο ηλικιακό στάδιο.
Το σχολικό στρες
είναι ένας σημαντικός παράγοντας
του
άγχους, ειδικά για
τα παι-

Οι δυσκολίες στον ύπνο στα παιδιά είναι
μια κραυγή αγωνίας και ένας συναγερμός για τους γονείς για να λάβουν την
κατάλληλη βοήθεια για τα παιδιά τους
αλλά και για τους ίδιους να βελτιώσουν
την αλληλεπίδραση με το παιδί τους.
Παρατηρήστε πρώτα σαν γονείς τα αίτια του άγχους όπως πχ. Μια αλλαγή στο
σχολείο ή στο σπίτι και μιλήστε στο παιδί
για το άγχος σαν μια φυσιολογική αντίδραση. Ενθαρρύνετε το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα του και συζητήστε
μαζί του για αυτή την αλλαγή, δείχνοντας
κατανόηση στο παιδί σας.
Η Panstromasew νοιάζεται για τον
ύπνο των παιδιών. Ανατομικά στρώματα. Παιδικά παπλώματα και κρεβάτια
που ομορφαίνουν το παιδικό δωμάτιο
μπορούν να προσθέσουν ποιότητα στον
ύπνο τους. Και ένα ζεστό χαμόγελο
χαρίζει πάντα την ασφάλεια που χρειάζονται.

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
20 Ηλία Παπακυριακού,
Μακεδονίτισσα, Λευκωσία, Κύπρος
Τ.: +357 22 444 610
1 Ριγένης, Λατσιά
Λευκωσία, Κύπρος
Τ.: +357 22 484 909
ΛΕΜΕΣΌΣ
22 Σπύρου Κυπριανού, Λεμεσός, Κύπρος
Τ.: +357 25 028 555
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Ξεκίνα και κράτα epafi
ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙΡΌΣ
ΝΑ ΦΟΡΈΣΕΙ ΓΥΑΛΙΑ
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΆΘΕΙΣ ΤΏΡΑ
Όταν το παιδί σου είναι μικρό δεν είναι σε θέση
να σου πει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην
όραση του. Η οπτική δυσλειτουργία, επειδή
είναι πάντα εκεί, το κάνει να πιστεύει ότι
είναι κάτι το φυσιολογικό. Ενώ πολλοί
γονείς παίρνουν τα μικρά τους για ελέγχους στον οδοντίατρο ακόμα κι αν δεν
υπάρχουν φανερά προβλήματα στα
δόντια, για κάποιο λόγο δεν φαίνεται
να παίρνουν τα παιδιά τους στον οπτικό
για μια απλή οπτομέτρηση λίγων λεπτών.

Με την είσοδο των παιδιών στην σχολική
ζωή του Δημοτικού ο οπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος. Τα παιδιά χρειάζονται
το οπτικό βοήθημα περισσότερο από
ποτέ αφού θα συγκεντρώνονται ώρες
σε βιβλία και πίνακες της τάξης και θα
κουράζουν το μάτι. Με την πρώτη οπτική
δυσκολία το παιδί χάνει το ενδιαφέρον
του για μάθηση και απομονώνεται από
το σύνολο χωρίς να ξέρει τον λόγο. Εσύ
ως γονιός θεωρείς ότι το παιδί σου έχει
μαθησιακές δυσκολίες. Όμως ο λόγος
μπορεί να είναι πολύ πιο απλός από ότι
νομίζεις.
Η αλήθεια είναι ότι το παιδί σου μέχρι
σήμερα σου έχει «φωνάξει» με τον δικό
του τρόπο ότι έχει πρόβλημα όρασης.
Μπορεί να μην το είπε με το στόμα αλλά
δες πιο κάτω τις περιπτώσεις και σκέψου αν σου θυμίζουν κάτι.

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για
συγκεκριμένες δραστηριότητες

Αν δεν θέλει να χρωματίσει (κάτι που
τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του
λατρεύουν), αν δυσκολεύεται να τελειώσει ένα παζλ ή το εκνευρίζουν οι χειροτεχνίες ή οι κατασκευές που χρειάζονται
λεπτομέρεια, μπορεί να είναι σημάδι κακής όρασης.

Πονοκέφαλοι

Αναπόφευκτα, η προσπάθεια που κάνει το παιδί για να δει καλύτερα (αν
έχει θεματάκια με την όραση του) μέρα με
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ΓΙΑΤΙ Ο ΟΠΤΙΚΌΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΌΣ:
Ενημερώσου για το πρόγραμμα
epafi του Συνδέσμου Οπτικών
Κύπρου που ζητάει από κάθε γονιό να ξεκινήσει ή να διατηρήσει
μια συχνή επαφή του παιδιού του
με τον οπτικό.
μακριά ή να εστιάσει κάπου δεν είναι
επειδή κάνει τον πειρατή.
• Αν τα μάτια του φαίνονται συχνά βουρκωμένα δεν είναι πάντα συναισθηματικοί
οι λόγοι.
• Αν τρίβει συχνά τα μάτια δεν είναι μόνο
από νύστα.

• για να ελέγχει την οπτική οξύτητα και να
διορθώνει τυχόν ελαττώματα της όπως
μυωπία υπερμετρωπία αστιγματισμό.
• για να προμηθεύει τους κατάλληλους
φακούς επαφής .
• για να κάνει τις σωστές διορθώσεις
ώστε να φοράει το παιδί σου τα καταλληλότερα γυαλιά οράσεως και φακούς
επαφής Π Α Ν Τ Α.
• για σε διαβεβαιώσει για την ποιότητα
όρασης του παιδιού σου πριν να μπει στα
βάσανα της σχολικής χρονιάς.
Πρόγραμμα epafi από το Σύνδεσμο Οπτικών Κύπρου
Είναι Δωρεάν - Ενημερώνει - Ελέγχει - Προστατεύει

την μέρα, θα του προκαλέσει πονοκεφάλους. Οι πονοκέφαλοι προκαλούν ίλιγγο,
δυσκολία εστίασης και προβλήματα στον
ύπνο.

Ατυχήματα

Δεν είναι πάντα το παιδί σου αδέξιο.
Η θολωμένη όραση ή η ανικανότητα
του να δει καλά μπορεί προφανώς να το
οδηγεί σε μικροατυχήματα. Συχνές γρατζουνιές και μώλωπες όταν επιστρέφει
από το παιχνίδι ή από μια εκδρομή θα
μπορούσε να ήταν η αιτία για μια επίσκεψη στον οπτικό.

Δυσκολία να βρίσκεστε έξω ή σε
φωτεινούς χώρους.

Καμιά φορά νομίζεις πως το παιδί σου είναι λίγο αντικοινωνικό και του
αρέσει να κλείνεται στο δωμάτιο αντί να
βγαίνει στον κήπο ή να σε ακολουθεί σε
μια βόλτα στην πόλη. Σκέφτηκες ότι μπορεί να υπάρχουν ζητήματα όρασης που
συνδέονται με τη δυσκολία χειρισμού του
άπλετου φωτός;

Άλλοι λόγοι.

• Φέρνει τα βιβλία πολύ κοντά στο
κεφάλι του. Υπήρχαν γονείς που νόμιζαν ότι αρέσει στο παιδί να μυρίζει τις
σελίδες. Όμως απλά δεν έβλεπε καλά.
• Δεν είναι πάντα από νάζι που αλληθωρίζει ή ανοιγοκλείνει συχνά τα μάτια του.
• Αν καλύπτει το ένα μάτι του για να δει
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ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
APP ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ

Κάντε το πλύσιμο των
δοντιών τους παιχνίδι
ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ
Στα πλαίσια παγκόσμιας έρευνας που διεξήχθη από το διεθνές πρόγραμμα (Health
Behaviour in School Aged Children, HBSC) υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, φάνηκε ότι οι Κύπριοι έφηβοι βουρτσίζουν λιγότερο τα δόντια τους σε σχέση
με τους άλλους εφήβους που έλαβαν μέρος στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα.
H επιστημονική ομάδα του www.gonioscy.com θέλει να αλλάξει
αυτό το δεδομένο στα δεκάχρονα παιδιά της Κύπρου. Προτείνει
λοιπόν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να
εκπαιδεύσουν σωστά στα παιδιά τους την στοματική υγιεινή.

Ομαδικό Πλύσιμο
Δοντιών
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Τα
παιδιά
λειτουργούν
μιμητικά. Μπορεί να μην ακούν
κατά γράμμα αυτά που τους λένε
οι γονείς όμως παρακολουθούν
στενά ότι αυτοί συνηθίζουν να
κάνουν. Εισηγούμαστε λοιπόν
να πλένετε τα δόντια σας
πάντα με ανοικτή την πόρτα
στο μπάνιο έτσι ώστε το παιδί
συνηθίσει οπτικά την
όλη
διαδικασία.
Κάθε φορά που πλένετε τα
δόντια σας να τονίζετε την
σημασία του βουρτσίσματος
έτσι ώστε να τη μάθει και το
παιδί αντίστοιχα. Φροντίστε να
αποδείξετε τα άμεσα οφέλη του
βουρτσίσματος, σχολιάζοντας
κάθε φορά πόσο όμορφο είναι
να έχετε καθαρά δόντια.

Τι πιο ωραίο από το να
καθιερώσετε
μια
ώρα
μέσα στη μέρα που όλη η
οικογένεια θα πλένει μαζί
τα δόντια της. Αυτό θα
κάνει τα παιδιά να νιώθουν
ότι παίρνουν μέρος σε κάτι
σημαντικό, κάτι που κάνει
και η μαμά και ο μπαμπάς
αλλάκαι τα μεγάλα αδέρφια.
Θα νιώσουν υπεύθυνα που θα
τα «βάλετε» στην ομάδα σας
και ασυνείδητα θα μυηθούν
στη όλη διαδικασία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ
Ζούμε την εποχή της τεχνολογίας
και στα παιδιά μας αρέσει
ιδιαίτερα να πατούν κουμπάκια.
Μια ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα βάζει
την στοματική υγιεινή
του παιδιού σε άλλο
επίπεδο. Το πάτημα του
κουμπιού , ο ήχος αλλά και
ή αυτόματη περιστροφή
της βούρτσας κάνουν
την οδοντόβουρτσα να
φαίνεται κάτι μαγικό στα
μάτια των μικρών παιδιών.
Μελέτες δείχνουν επίσης
ότι η χρήση ηλεκτρικής
οδοντόβουρτσας
είναι πολύ πιο
αποτελεσματική. Επίσης
η χρήση ηλεκτρονικής
οδοντόβουρτσας
εξοικειώνει και
προετοιμάζει το παιδί για
τον οδοντίατρο.

Όπως είπαμε, ό,τι έχει να κάνει με την
τεχνολογία και τον κινηματογράφο
κερδίζει αμέσως τους μικρούς μας
φίλους. Η Oral-B κατάφερε
να
συνδυάσει με επιτυχία αυτά τα δύο
έτσι δημιούργησε το Disney Magic
Timer. Ένα μοναδικό application που
βοηθάει μέσω του αγαπημένου τους
ήρωα τα παιδιά να θυμούνται να
πλένουν τα δόντια τους αλλά και να
παίρνουν ξεχωριστή βαθμολογία
σε κάθε πλύσιμο. Το κάθε παιδί
θα βρει δωρεάν παιχνίδια και
αυτοκόλλητα επιβράβευσης. Με
την χρήση της κάμερας μπορεί
να σκανάρει την Disney Oral-B
οδοντόβουρτσα του και να την
κάνει μέρος του παιχνιδιού. Πάνω
από ένα εκατομμύριο παιδιά
επέστρεψαν στη σωστή στοματική
υγιεινή μέσω του Disney Magic
Timer by Oral-B.
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ΕΚΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά και η ΕΚΟ σας ενημερώνει
για τους βασικούς κανόνες
οδήγησης κοντά σε σχολείο.
Ειδικά εσάς που είστε καινούργιοι στο Δημοτικό.
Όταν πηγαίνετε και όταν
παίρνετε τα παιδιά σας από
το σχολείο δημιουργείται συχνά συμφόρηση. Υπάρχουν σχολικά λεωφορεία που
αφήνουν παιδιά, υπάρχουν παιδιά πεζά ή
με ποδήλατα και υπάρχουν και οι άλλοι
βιαστικοί γονείς που θέλουν να προλάβουν να πάνε στην δουλειά τους. Αυτή
είναι μια καθημερινή φυσιολογική κατάσταση. Εσείς όμως πρέπει να είστε πάντα
«οπλισμένοι» με τεράστια υπομονή, σεβασμό και φυσικά οδική προσεκτικότητα.

Τηρείστε το όριο ταχύτητας της
σχολικής ζώνης.

Κάθε φορά που πλησιάζετε ένα σχολείο
να οδηγείτε προσεκτικά και με βάση το
όριο ταχύτητας της σχολικής ζώνης.
Αυτά τα όρια υπάρχουν για
να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά και οι άλλοι πεζοί φτάνουν στο σχολείο με ασφάλεια.

Σεβασμό στους σχολικούς τροχονόμους.

Πολύ συχνά κοντά σε
διασταύρωση θα χρειαστεί να σταματήσει την
κυκλοφορία ένας τύπος
με φωσφορίζων γιλέκο.
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Ο σχολικός τροχονόμος είναι
υποχρεωμένος να διασταυρώσει με ασφάλεια τα παιδιά
κάτι που για εσάς μπορεί να
σημαίνει περισσότερη καθυστέρηση. Δεν χρειάζονται νεύρα. Πάντα μετρά η ασφάλεια
των παιδιών μας.

Προσοχή στα σχολικά λεωφορεία.

Όταν βλέπετε ένα σχολικό λεωφορείο,
κρατήστε μια ασφαλή απόσταση πίσω
του και προετοιμαστείτε για συχνές στάσεις. Ανεξάρτητα από το ποια πλευρά
του δρόμου βρίσκεστε, σταματήστε μόλις
αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα σήματα
στάσης του λεωφορείου. Σιγουρευτείτε
προτού ξεκινήσετε ξανά. Τα παιδιά κινούνται γρήγορα και δεν είναι πάντα τόσο
προσεκτικά στην κυκλοφορία όσο εμείς
θα θέλαμε να είναι.

Προσοχή στο Παρκάρισμα.

Εκμεταλλευτείτε τους χώρους παρκαρίσματος που υπάρχουν στα περισσότερα
σχολεία. Αν αργήσατε και δεν υπάρχει
ελεύθερος χώρος μην σταθμεύσετε σε
χώρο αναπήρων αντιθέτως κάντε έναν
γύρω από το σχολείο και επιστρέψτε
πάλι πίσω αφού η κίνηση θα έχει μετριάσει. Μια συζήτηση με το παιδί στο σπίτι θα βοηθούσε για να του εξηγήσετε σε
πιο μέρος να σας περιμένει μετά το τέλος
του σχολείου και πώς να κάνει υπομονή
αν δεν σας δει εκεί εφόσον έχει σχολάσει.

Νιώσε την υπεροχή
των 100 οκτανίων.
Η µόνη βενζίνη 100 οκτανίων στην Κύπρο, από την ΕΚΟ.
www.eko.com.cy
www.eko.com.cy

Περισσότερες πληροφορίες για τα πρατήρια που διαθέτουν την ΕΚΟ Racing 100 στο www.eko.com.cy
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«Μετά το
Σχολείο»

PETRIDES FARM PARK |
Μία φάρμα-όνειρο
λίγο έξω από την Λευκωσία
μας κλείνει το μάτι!
H Petrides Farm Park είναι μία καταπράσινη φάρμα που βρίσκεται
στο Μαρκί στη Λευκωσία, με ζώα
φάρμας, πτηνά, παιχνίδια, γήπεδα, στίβους μάχης, καφετέριες και
πολλά άλλα απλώνεται σε μια μεγάλη έκταση όπου θα μπορείς να
βολτάρεις με την παρέα, τα παιδιά
και την οικογένεια απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης εκτός
αστικού κέντρου.
Στον χώρο σήμερα πραγματοποιούνται και διάφορες εκδηλώσεις
και Φεστιβάλ, πάρτι γενεθλίων
κ.α. Επισκεφθείτε τη σελίδα μας
στο Facebook και στο Instagram
@petridesfarmpark και στο τηλέφωνο 22 525255.
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GOLDEN DONKEYS
FARM

«Golden Donkeys
Farm ένα πάρκο
κυπριακής παράδοσης με επίκεντρο τα γαϊδουράκια»

Βρίσκεται στη Σκαρίνου και είναι μια
από τις μεγαλύτερες φάρμες γαϊδουριών στην Ευρώπη. Είναι ανοικτά ολόχρονα και δέχεται επισκέψεις
σχολείων με οργανωμένα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα
παιδιά γίνονται «αγρότες» και συμμετέχουν στην διαδικασία της παραγωγής ελαιόλαδου ή «Ζυμώνουν
και φουρνίζουν παραδοσιακά» με τη
βοήθεια των ειδικών που εργάζονται
στην φάρμα μας.
Τις Κυριακές και τις αργίες του Χειμώνα απολαύστε παραδοσιακό φαγητό και πολλές δραστηριότητες
όπως τάισμα των ζώων, γνωριμία με
την κυπριακή φύση και παράδοση και
στα δύο μουσεία με τα κέρινα ομοιώματα θα δείτε παλιές ασχολίες και

επαγγέλματα.
Σταθείτε κάτω
από το αιωνόβιο ελαιόδενδρο των
1500 χρόνων
που βρίσκεται στην είσοδο
και μετά περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια για να ανακαλύψετε τον αλακατόλακκο, τον ελιόμυλο το αγροτόσπιτο και πολλά βότανα
που χαρίζουν απλόχερα τα αρώματα
τους και ζήστε στιγμές χαλάρωσης
με όσους αγαπάτε.
Ο χώρος είναι ιδανικός για παιδικά
πάρτυ και δεξιώσεις ενώ στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός της φάρμας γίνονται τελετές γάμων και βαφτίσεων.
Στο κατάστημα της φάρμας δοκιμάστε προϊόντα με γάλα γαϊδούρας
όπως σοκολάτα, λικέρ, λουκούμι,
μπισκότα βρώμης καθώς και προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος.
Μια τέλεια εκδρομή που θα λατρέψει
όλη η οικογένεια.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 70000620
Email:
goldendonkeysfarm@gmail.com
www.goldendonkeys.com
Facebook: Golden Donkeys Farm
Instagram: goldendonkeys
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«Παιδιά της Φύσης και της
Ecophysis»
Στην Ecophysis τα παιδιά γίνονται μικροί μελισσοκόμοι με προστατευτικές
στολές, ζυμώνουν πισιήες με μέλι και
παρασκευάζουν το δικό τους αρωματικό κεράκι. Πίνουν σπιτική μανταρινάδα και κάνουν υπαίθριο πικ νικ με
παραδοσιακά λαχταριστά εδέσματα.
Όλες οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για άτομα ηλικίας 3 ετών και
άνω και γίνονται στη υπέροχη Βάβλα
κάτω από
απόλυτη ασφάλεια. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 96373013 | 99171405
| 99529992 και στο www.ecophysiscy.com
και ενημερωθείτε για τα ειδικά εκπτωτικά
πακέτα. Παράλληλα μπορούν να διοργανωθούν θεματικά παιδικά πάρτι με αξέχαστες δραστηριότητες στην φύση.
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«Ξεκινά το Αστεροσχολείο»

Υπό την αιγίδα και σε συνεργασία
με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ξεκινά η λειτουργία του Αστεροσχολείου στον χώρο της Κρατικής
Έκθεσης στην Λευκωσία.
Το Αστεροσχολείο επίσης στηρίζεται
από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και
τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.
Με την συνεργασία του Κυπριακού
Οργανισμού Αστρονομίας, καθώς
και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων «Starlab» και «Earth Balloon»,
οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
• Εκπαιδευτική Αστρονομία
• Αστροπαρατηρήσεις και
εργαστήρια με τηλεσκόπια
• Ηλιακό Παρατηρητήριο
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να αποταθείτε στο
τηλέφωνο 96402325.

«Οικογενειακός
Κινηματογράφος»

Τα οικογενειακά μας πακέτα
ισχύουν μόνο για την παράσταση των 17:00 για Δευτέρα
– Κυριακή (παγκύπρια) και για
extra πρωινές παραστάσεις
των 11:00, 13:00, 15:00 κάθε
Σάββατο και Κυριακή (μόνο
στα Mall Λευκωσίας και Πάφου).
Οι τιμές εισιτηρίων για τα
οικογενειακά μας πακέτα
είναι €7.00 για ενήλικες
και παιδιά το άτομο.
Σημείωση:
Το Οικογενειακό Πακέτο
δε Μπορεί να συνδυαστεί
με οποιαδήποτε άλλη
προσφορά.
Τηλ.: 77 77 83 83
www.kcineplex.com
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Οργανισμός Νεολαίας
Πρόγραμμα «the STEAMers»
Η συμμετοχή των παιδιών σας στο
πρόγραμμα «the STEAMers» είναι
ένα διαφορετικό ταξίδι γνώσης
αλλά και απόκτησης δεξιοτήτων.
Το νέο αυτό παιδαγωγικό πρόγραμμα εργαστηρίων ρομποτικής, προγραμματισμού, μουσικής,
φωτογραφίας, ζωγραφικής, θεάτρου και δημιουργικής γραφής,
καλλιεργεί σε μεγάλο βαθμό τη
δημιουργικότητα των παιδιών και
ενισχύει την καθημερινότητα τους.
Τα εργαστήρια παρέχονται κάθε
απόγευμα στα Πολύκεντρα του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε
Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο από
επαγγελματίες εκπαιδευτές και
σ’ αυτά μπορούν να συμμετέχουν
παιδιά και νέοι ηλικίας 6 – 35 χρόνων.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε
στο 77777051 και στο
www.onek.org.cy
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Η Kinderdance® International,
η Νούμερο Ένα εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της
επεκτείνεται και στην Κύπρο για να
προσφέρει μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν
χορό, γυμναστική, δημιουργική κίνηση και εκμάθηση της Αγγλικής
γλώσσας. Τα προγράμματα στοχεύουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη
του παιδιού καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις σωματικές και νοητικές
του δεξιότητες και το

προετοιμάζουν για μια επιτυχημένη
εκπαιδευτική πορεία.
Απευθυνόμαστε σε παιδιά από 15
μηνών Μέχρι 12 χρονών.
Θα μας βρείτε στη Λευκωσία,
Λεμεσό και Λάρνακα!
Τηλ: 77776550
www.kinderdancecyprus.com
info@kinderdancecyprus.com
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«ΧαράΖω»
Ένα όνειρο, που έγινε επιτέλους
πραγματικότητα!

Η αγάπη μας για τα παιδιά και τη μάθηση, καθώς επίσης και ο ζήλος και το
πάθος για τη δουλειά μας, μας ώθησε
μετά από χρόνια εμπειρίας και πολυετής εκπαίδευσης, στη δημιουργία ενός
κέντρου μάθησης. Το ΧαράΖω Κέντρο
Μάθησης είναι ένας νέος, εγκεκριμένος χώρος μάθησης και δημιουργικής
απασχόλησης που έγινε πραγματικότητα στα πλαίσια του Ευρωπαικού
Σχεδίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Ο χώρος που
δημιουργήθηκε από μία ταλαντούχα
ομάδα νέων εκπαιδευτικών, φιλοξενεί παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω και
στόχο έχει την πολύπλευρη ανάπτυξή
τους μέσω της μάθησης και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στον
εν λόγω χώρο τα παιδιά μπορούν να
απολαύσουν ένα νόστιμο γεύμα, να
μελετήσουν τα μαθήματά τους, αλλά
παράλληλα να περάσουν όμορφα και
δημιουργικά το χρόνο τους. Εκπαιδευτικά εργαστήρια με θεματική το θέατρο, τη μαγειρική, την εκπαιδευτική
ρομποτική και τις εικαστικές τέχνες
είναι ορισμένες από τις δραστηριότητες που θα μας απασχολήσουν ευχάριστα και δημιουργικά, μέχρι οι γονείς
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Πάρτι Στο Σπίτι

μας να σχολάσουν. Θα είμαστε πλέον έτοιμοι και διαβασμένοι για να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί τους!
Βρείτε το νέο πολυχώρο στην οδό
Αγίου Δημητρίου 16, 2012 Ακρόπολη,
Στρόβολος Λευκωσία, Τηλ. 70003750,
facebook ΧαράΖω Κέντρο Μάθησης,
www.xarazw.com

Τώρα τα καλύτερα γενέθλια μπορούν
να γίνουν στο σπίτι σας. Φωνάξτε φίλους και συμμαθητές και εμείς αναλαμβάνουμε την διασκέδαση. Οποιοδήποτε από τα 250 BOOM φουσκωτά
(αποστειρωμένα και ελεγμένα), μετατρέπει τον χώρο σας σε μοναδικό
παιδότοπο. Τοποθετούμε Φουσκωτό
ακόμα και σε διαμέρισμα. Τα παιδιά
τα λατρεύουν, παίζουν χωρίς να ενοχλούν και ποτέ δεν τα βαριούνται.
Παραδίδουμε σε όλη την Κύπρο.
Ενημερωθείτε στο
www.boomfouskota.com
και στο 99607328
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Ο παιδότοπος bubble bubble, νέος ανανεωμένος, λειτουργεί από ανθρώπους που αγαπούν και νοιάζονται τα
παιδιά. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απολαύσετε τον καφέ σας
από την καφετέρια μας και να αφήσετε
τα παιδιά σας να εκτονωθούν στον απόλυτα φιλικό και ασφαλές χώρο του.
Δημιουργήσαμε ένα πρωτότυπο και
λιτό, αλλά συνάμα ενθουσιώδη περιβάλλον, όπου μέλημα μας είναι η διασκέδαση των παιδιών και η χαλάρωση
των συνοδών.
Φώτη Πίττα 1 & Γρηγόρη Αυξεντίου
γωνία, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία
+357 97 767 700
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λαχανικά προστατεύουν τον οργανισμό
του παιδιού από χρόνιες παθήσεις.
2. Χορταστικό και θρεπτικό:
Σάντουιτς με φέτες ψωμιού ολικής
αλέσεως + αυγό.
Το ψωμί ολικής άλεσης είναι πλούσιο
σε φυτικές ίνες και σε συνδυασμό με το
αυγό, αποτελεί μια από τις πιο θρεπτικές επιλογές για πρωινό! Το ασπράδι
του αυγού αποτελεί την τέλεια πρωτεΐνη
αφού περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για τον οργανισμό. Αν και το αυγό
είναι χαμηλό σε θερμίδες αφού ένα μέτριο αυγό προσδίδει μόνο 70 θερμίδες,
είναι πάρα πολύ χορταστικό.

Πρωινό:
Το «παραμελημένο»
Γεύμα
Οι καλοκαιρινές διακοπές ανήκουν πλέον στο
παρελθόν και η νέα σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Τα παιδιά έχουν επιστρέψει στα θρανία
και το πρωινό ξύπνημα σιγά σιγά γίνεται και
πάλι συνήθεια. Εκτός από το πρωινό ξύπνημα, μια άλλη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι οι γονείς, είναι να μάθουν
τα παιδιά τους να παίρνουν πρωινό! Εσείς
ξυπνάτε μερικά λεπτά νωρίτερα τα παιδιά
σας για να πάρουν πρωινό;
Όσο σημαντικό είναι να υιοθετήσετε μια υγιή
ρουτίνα ύπνου για τα παιδιά, τόσο σημαντικό
είναι να τους προσφέρετε ένα πλήρες και ισορροπημένο πρωινό.

Το πρωινό είναι απαραίτητο γιατί:
1. Γεμίζει το σώμα με ενέργεια. Όταν
τα παιδιά μας κοιμούνται το σώμα
τους καταναλώνει ενέργεια έτσι το
πρωί πρέπει να αναπληρώσουν την
ενέργεια που «έχασαν» με ένα ισορροπημένο και θρεπτικό πρωινό.

Γνωρίζατε ότι:
Το Πρόγευμα στα Αγγλικά
λέγεται breakfast και
σημαίνει «breaking the fast».
Δηλαδή σταματάει την ολονύκτια
νηστεία.
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2. Βοηθάει στη συγκέντρωση. Έρευνες
έχουν δείξει ότι τα παιδιά που έπαιρναν καθημερινά πρωινό είχαν καλύτερες επιδόσεις τόσο στα μαθήματα όσο
και στα σπορ, από τα παιδιά που δεν
έπαιρναν.
3. Προσφέρει τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. Το ισορροπημένο πρωινό
δίνει στα παιδιά το 1/3 των θρεπτικών
ουσιών που χρειάζονται καθημερινά.
4. Συμβάλει στη διατήρηση του βάρους. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που αποφεύγουν το πρωινό γεύμα
έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πάρουν βάρος από αυτά που παίρνουν
καθημερινά πρωινό.

Ιδέες για γρήγορο
και ισορροπημένο
πρωινό
1. Εύκολο, χορταστικό και αγαπημένο
γεύμα: Σάντουιτς με φραντζολάκι ολικής αλέσεως + τυρί χαμηλό σε λιπαρά +
γαλοπούλα + λαχανικά. Το ψωμί ολικής
αλέσεως είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες
κι έτσι συμβάλει σημαντικά στην πρόσληψη των 25-30γρ φυτικών ινών που
χρειάζεται το παιδί τη μέρα. Το τυρί είναι
πλούσιο σε ασβέστιο, η γαλοπούλα που
είναι χαμηλή σε λιπαρά, έχει υψηλής
βιολογικής σημασίας πρωτεΐνη και τα

3. Γλυκό και υγιεινό: Φέτα ψωμιού
ολικής αλέσεως με φιστικοβούτυρο
και μπανάνα. Μια μερίδα φιστικοβούτυρο περιέχει 2 γραμμάρια φυτικών ινών,
έτσι λόγω του ψωμιού ολικής αλέσεως
αλλά και της μπανάνας, αποτελεί ένα
από τα πιο πλούσια σε φυτικές ίνες γεύματα. Επίσης, το φιστικοβούτυρο περιέχει καλά λιπαρά, τα οποία χρειάζεται ο
οργανισμός γιατί ευεργετούν μακροπρόθεσμα στην υγεία. Η μπανάνα
δεν
είναι απλά ένα από τα πιο
αγαπημένα φρούτα των
παιδιών αλλά είναι και
πλούσια σε
βιταμίνες Β6
και Γ και
κάλιο.

Για βιαστικές μαμάδες
Αν πάλι δεν προλαβαίνετε να ετοιμάσετε πρωινό,
μια στάση στους Φούρνους Ζορπάς θα δώσει
στο σχολείο άλλη γεύση!
Επιλέξτε για το παιδί σας μπουκιές
ολικής αλέσεως με γέμιση από κοτόπουλο
ή τυρί Philadelphia light & γαλοπούλα
ή το αγαπημένο σε όλους κουλούρι
Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά μπορείτε
να επιλέξετε το κουλούρι Θεσσαλονίκης
με χαρουπόμελο και σταφίδες. Το χαρουπόμελο είναι
πηγή αντιοξειδωτικών και φυτοθρεπτικών συστατικών.
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Μαμά!

ΓΆΛΑ, ΓΙΑΟΎΡΤΙ ΚΑΙ ΤΥΡΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Νικολέττα Ντορζή MS, RD, CDN
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

Το γάλα είναι η πρώτη τροφή του ανθρώπου και υπάρχει όσο υπάρχει και η ανθρωπότητα. Τα τελευταία χρόνια ακούμε
πληθώρα απόψεων όσον αφορά το γάλα
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη
συμβολή τους στην απώλεια ή διατήρηση του βάρους.
Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
όπως το τυρί και το γιαούρτι θεωρούνται
τρόφιμα με ψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και πολλά θρεπτικά συστατικά όπως
ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο,
σίδηρο, ριβοφλαβίνη, βιταμίνη Α, φολικό
οξύ και βιταμίνη Δ.
Από διάφορες έρευνες, έχει αποδειχτεί
ότι καταναλώνοντας 3 ή περισσότερες
μερίδες από γαλακτοκομικά προϊόντα
βοηθά στη πρόληψη της
οστεοπόρωσης, στη διατήρηση του σωματικού
βάρους και μείωση της
λιπώδης μάζας, και
έχει θετική επίδραση
σε καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη τύπου
2 και μεταβολικό σύνδρομο.
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα
έρευνα, σε άντρες και
γυναίκες ηλικίας 4065 που ακολουθούσαν
μεσογειακή διατροφή,
έδειξε ότι τα άτομα που

κατανάλωναν τουλάχιστον 1½ φλιτζάνι (360ml)
γ ά λ α
ημερησίως
ή κατανάλωναν άλλες
πηγές γαλακτοκομικών που περιείχαν
580mg ασβέστιο, έχασαν 5½ κιλά σε δυο
χρόνια. Ενώ, τα άτομα που ακολουθούσαν την ίδια διατροφή έχασαν 3 κιλά.
Πρόσφατη ερεύνα του Πανεπιστημίου
Purdue που έγινε σε κοπέλες κανονικού
βάρους ηλικιών 18-30 έδειξε ότι σε περίοδο 18 μηνών, αυτές που κατανάλωναν 3
ή περισσότερες μερίδες γαλακτοκομικών
προϊόντων ημερησίως έβαλαν λιγότερο
ή καθόλου λίπος από άλλες κοπέλες που
κατανάλωναν λιγότερο από 3 μερίδες
γαλακτοκομικών προϊόντων ημερησίως. Επίσης, μετά από 6 μήνες, οι κοπέλες που συνέχιζαν να καταναλώνουν 3 ή
περισσότερες μερίδες γαλακτοκομικών
προϊόντων ημερησίως είχαν διατηρήσει
το βάρος τους, σε αντίθεση με τις κοπέλες που κατανάλωναν λιγότερες από 3
μερίδες ημερησίως που έβαλαν βάρος
και λιπώδη μάζα.

Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κάτι υπάρχει στο γάλα και
στα γαλακτοκομικά προϊόντα που
βοηθά στην απώλεια και διατήρηση του σωματικού βάρους και κάνουν την υγεία του παιδιού και των
μεγάλων να «πετάει».
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Διατροφική Αξία
ΚΑΙ ΌΣΑ ΔΕΝ ΉΞΕΡΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ
Να μια σωστή Διατροφή
Θες πρωτεΐνη;
Την πιο ψηλή
βιολογική ποιότητα
πρωτεΐνης θα την
βρεις στα πουλερικά.
Σε αυτά ανήκει και το
κοτόπουλο.

Το κοτόπουλο θεωρείται πλούσια πηγή
σιδήρου, σεληνίου, φωσφόρου, και ψευδάργυρου με μειωμένη περιεκτικότητα
σε ασβέστιο. Επίσης είναι καλή πηγή βιταμίνης Α και συμπλέγματος βιταμινών Β.
Το άσπρο του μέρος περιέχει λιγότερο λίπος από το πιο σκούρο και περισσότερη νιασίνη αντίστοιχα.
Το κοτόπουλο έχει λιγότερα λιπαρά και
θερμίδες από το
μοσχάρι, με την
προϋπόθεση ότι έχει
αφαιρεθεί
το δέρμα
του. Το κοτόπουλο,
συγκριτικά με το
μοσχαρίσιο κρέας, έχει
λιγότερη
βιταμίνη Β12,
ψευδάργυρο και
σίδηρο. Οι
π ρ ω τ ε ΐν ε ς
του
κοτόπουλου είναι
θρεπτικές, εύ60

πεπτες και δεν προκαλούν αλλεργίες ενώ
απορροφώνται κατά 100% από τον οργανισμό.

Ήξερες ότι…
για το κοτόπουλο

• Τα κοτόπουλα είναι εξημερωμένα όμως
μπορεί να βρει κανείς άγρια κοτόπουλα
στην Ινδία.
• Τα κοτόπουλα δεν είναι μόνο λευκά,
καφέ και μαύρα. Μπορούν να είναι χρυσά, ασημί, κόκκινα, μπλε και πράσινα!
• Παρά τη δημοφιλή άποψη ότι τα κοτόπουλα δεν πετάνε, πολλά μπορούν να
πετάξουν αρκετά καλά. Μπορούν να φτάσουν πάνω σε έναν ψηλό φράκτη ή ακόμα και πάνω σε ένα δέντρο.
• Το μέσο κοτόπουλο μπορεί να πιει μέχρι
και 500ml νερό την ημέρα. Στις όρνιθες η
αφυδάτωση μπορεί ακόμη και να επηρεάσει την ποιότητα των αυγών τους.
• Και για τέλος το καλύτερο. Τα κοτόπουλα κατάγονται από τον Tyrannosaurus
Rex! Απίστευτο αλλά αληθινό. Η ανάλυση
πρωτεΐνης που βρέθηκε σε έναν απολιθωμένο T-rex ηλικίας 68 εκατομμυρίων
ετών επιβεβαιώνει ότι πράγματι έχει κοινή καταγωγή με τα κοτόπουλα.

Paradisiotis Group
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Ποιος είπε ότι τα μακαρόνια
και γενικά όλα τα τρόφιμα
που περιέχουν υδατάνθρακες ανήκουν στην λίστα
των «κακών τροφίμων»;
Μέγα λάθος.

Νικολέττα Ντορζή MS, RD, CDN
Κλινική Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

Τα φαγητά που περιέχουν υδατάνθρακες
αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος
της υγιεινής διατροφής καθώς παρέχουν
γλυκόζη στο σώμα, η οποία στη συνέχεια
μετατρέπεται σε ενέργεια που είναι απαραίτητη για τις σωματικές λειτουργίες
και τη σωματική δραστηριότητα. Η αρκετή πρόσληψη υδατανθράκων στα παιδιά
είναι πολύ σημαντική, αφού είναι η κύρια
πηγή ενέργειας, και βοηθούν στην ανάπτυξη, την μνήμη και στη φυσική κατάσταση.
Οι υδατάνθρακες περιέχονται σε πάρα πολλά
τρόφιμα όπως ψωμί,
ρύζι, μακαρόνια, πατάτα, δημητριακά
προγεύματος, μπισκότα ή παξιμάδια,
φασόλια, καλαμπόκι
και πολλά άλλα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι
υδατάνθρακες
υπάρχουν σε διάφορες μορφές,
αλλά οι πιο βασικές είναι τα
σάκχαρα, οι φυτικές ίνες, και το
άμυλο.
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Οι πιο υγιεινές πηγές υδατανθράκων είναι τα μη επεξεργασμένα ή
ελάχιστα επεξεργασμένα δημητριακά
ολικής αλέσεως (ψωμί ολικής αλέσεως,
μακαρόνια ολικής αλέσεως, ρύζι καστανό, κινόα, βρώμη), τα λαχανικά, τα φρούτα και τα όσπρια, τα οποία παρέχουν
πολλές βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες
και διάφορα φυτοθρεπτικά συστατικά
στον οργανισμό μας και κατά συνέπεια
προωθούν την καλή υγεία.
Ακολούθως, για να ακολουθούμε μια υγιεινή διατροφή να θυμάστε ότι, οι υδατάνθρακες πρέπει να αποτελούν περίπου
το 55-60%.
Η ομάδα των δημητριακών (όπως τα
μακαρόνια) προσφέρει βιταμίνες του β
συμπλέγματος που βοηθούν στο μεταβολισμό της πρωτεΐνης, του λίπους και
των υδατανθράκων και
επίσης συμβάλλουν
στην ομαλή λειτουργία
του
νευρικού συστήματος. Τα
δημητριακά
ολικής άλεσης, εκτός
από τις φυτικές ίνες που
προσφέρουν,
είναι πλούσια σε
σελήνιο και μαγνήσιο που είναι αντιοξειδωτικά και βοηθούν στην
ανάπτυξη των οστών αντίστοιχα.

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

Παιδικό πάρτι:
ΙΔΈΕΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΉΜΑΤΑ

Τα παιδιά τρελαίνονται για πάρτι ειδικά
όταν πρόκειται για το δικό τους! Τι ισχύει
όμως για τους γονείς; Τα παιδικά πάρτι
χρειάζονται καλή οργάνωση και ειδική
μεταχείριση μιας και οι μικροί μας φίλοι
αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση!

στικς, το πανάρετε και το ψήνετε στον
φούρνο. Τόσο απλά!

Τι άλλο θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει ένα παιδικό μπουφέ εκτός
από πίτσα;

Εκτός από την διακόσμηση που πρέπει να
είναι φανταστική, το μπουφέ για τα τσιμπίματα των πιτσιρικάδων είναι ίσως η
πιο δύσκολη υπόθεση! Τα παιδιά πολλές
φορές τρώνε επιλεκτικά ενώ όταν πρόκειται για πάρτι περιμένουν πως και
πως να φάνε αυτά που δεν συνηθίζουν να τρώνε καθημερινά στο σπίτι
τους.

CK T O SCHOOL ~ BA CK T O SCHOOL ~ BA

O SCHOOL ~ BA CK T O SCHOOL ~ BA CK T

Μια καλή ιδέα είναι τα λουκανικοπιτάκια. Σχεδόν όλα τα παιδιά λατρεύµόνο

ουν τα λουκάνικα
ειδικά αν τα σερβίρετε σε μια πιατέλα με
παιχνιδιάρικο τρόπο,
τότε θα γίνουν ανάρπαστα!

To κοτόπουλο
πανέ είναι επίσης
μια καλή λύση.

Εκτός από εύκολο είναι και νόστιμο! Κόψτε το κοτόπουλο
σε μπουκιές ή
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Οι μικροί καλεσμένοι
τρελαίνονται για
πίτσα. Το μόνο που
χρειάζεται είναι να
την κόψετε σε μικρά
κομμάτια ώστε να
είναι πιο εύκολο για τα
παιδιά και θα δείτε την
πιατέλα σε λίγα λεπτά
να αδειάζει!

Ένα άλλο σνακ που θα
σας λύσει τα χέρια είναι
η αράβικη πίτα.

Μπορείτε να κόψετε την
πίτα σε μικρά τριγωνάκια,
να την ψήσετε στον φούρνο και τη συνοδεύσετε με
γιαούρτι ή λιωμένο τυρί.

Αν ετοιμάζεστε για παιδικό πάρτι λοιπόν, εφαρμόστε αυτές τις ιδέες και τα
παιδιά θα σας λατρέψουν
σίγουρα!

18

€

2

ΜΕΣΑΙΕΣ
ΠΙΤΣΕΣ

+1
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GARLIC
CHEESY
BREAD

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ
+1 POTATO
WEDGES+11.5LT
*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

KANΤE ΤΙΣ ΠΙΤΣΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ €
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7777 8558

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ:
ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 15, 4006 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΙΡΟΥ 12, 3075 ΛΕΜΕΣΟΣ
ΜΙΛΤΟΝΩΣ 76, 3047 ΛΕΜΕΣΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 7, 2020 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΩΦ. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ 46, 2108 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 37, 8027 ΠΑΦΟΣ
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ΛΕΩΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 62, 6017 ΛΑΡΝΑΚΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα Παιδιά Ψηφίζουν

ΠΟΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΡΈΣΕΙ ΝΑ ΈΧΕΙ
Η ΚΡΈΠΑ ΤΟΥΣ!

Η γαλλική κρέπα είναι ένα «απαλό» σνακ
για όλα τα γούστα.
Και τα παιδιά την λατρεύουν.
Έγινε διαγωνισμός στο διαδίκτυο για το ποια
υλικά κάνουν μια κρέπα απολαυστική. Τα
παιδιά ψήφισαν (μπορεί και εσείς οι γονείς
να βάλατε το δακτυλάκι σας στην τελική
βαθμολογία).
Κυρίες κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά σας
παρουσιάζουμε την λίστα με τα
10 πιο λαχταριστά συστατικά μιας
κρέπας:

1

ΦΡΑΟΥΛΕΣ
είναι πλούσιες σε ιώδιο, το οποίο είναι
πολύ χρήσιμο για την καλή λειτουργία
του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος του παιδιού.

2

6

ΚΕΡΑΣΙ
Αποτελούν ιδανική τροφή για τους μαθητές καθώς περιορίζουν την πνευματική
κόπωση.

7

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
Παίζουν σημαντικό ρόλο στην αιμοποίηση και τη διανοητική υγεία, κάτι που έχει
ιδιαίτερη σημασία κατά την ανάπτυξη
των παιδιών.

8

ΣΟΚΟΛΑΤΑ
λόγω της πληθώρας των θρεπτικών συστατικών που περιέχει μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή επιλογή συστατικού
στην κρέπα αφού εφοδιάζει άμεσα τον
οργανισμό του παιδιού με ενέργεια.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
Το στήθος κοτόπουλου έχει πολλή πρωτεΐνη, ενώ καλύπτει το 6% των ημερήσιων
αναγκών των παιδιών σε σίδηρο.

ΜΠΑΝΑΝΑ
Είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης C, καλίου
και φυτικών ινών.

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
Οι πολλές θρεπτικές της ιδιότητες, την
καθιστούν ιδανική επιλογή για ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά.

3
4

ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ
Τα φιστίκια περιέχουν βιοτίνη, μια βιταμίνη Β απαραίτητη για την καλή υγεία των
μαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής.

5

ΜΠΕΙΚΟΝ
Το Μπέικον δεν παχαίνει, ή τουλάχιστον
δεν παχαίνει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο. Η ποσότητα παχαίνει, όχι το τρόφιμο αυτό καθαυτό.
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9

10

ΤΥΡΙ ΤΣΕΝΤΑΡ - ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ
Τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται
στα τυριά (π.χ., ασβέστιο, πρωτεΐνες, φώσφορος) προέρχονται από το γάλα το
οποίο είναι το κύριο συστατικό τους.
Για περισσότερες γευστικές πληροφορίες
ελάτε μαζί μας στο www.gonioscy.com
Σας γευσοπεριμένουμε.

CY.COM
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Ο εθελοντισμός είναι
στάση ζωής!!!
Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με
την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. 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 στην θεμελίωση
των δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

Στη σημερινή εποχή ο εθελοντισμός έχει
καθιερωθεί ως ο θεσμός εκείνος, που
συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών 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 πληθώρα εθελοντικών δράσεων
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και κύρια πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρμογής 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 εποικοδομητικά 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
βούλησης 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.
• Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και
στη συνολική μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής
σε κοινωνία αλληλεγγύης.
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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.
και των μαθητών ο εθελοντισμός
και η ειλικρινής προσφορά προς
τον συνάνθρωπο 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.

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΌΣ ΕΊΝΑΙ Ο
ΔΕΊΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΏΡΑΣ!!!
Ως πρόεδρος ενός από τους μεγαλύτερους εθελοντικούς οργανισμούς της
χώρας μας, ο οποίος εκπροσωπεί όλα
τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, πέραν
των 60’000 χιλιάδων μαθητών 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 Γονέων. Το όραμα μου λοιπόν
είναι να εμπεδωθεί όσο το δυνατό περισσότερο στη συνείδηση των γονιών αλλά
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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 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.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Παρατηρητήριο για τα παιδια

Οι εικόνες της ζωής γίνονται πιο λαμπερές, οι στιγμές αποκτούν περιεχόμενο και η
βουή του κόσμου γίνεται μελωδία, όταν αισθάνεσαι μέσα σου εκείνο το φτερούγισμα της χαράς που σου δίνει η συμμετοχή σου σε προσπάθειες που γίνονται για το
ευρύτερο καλό της κοινωνίας και των συνανθρώπων σου.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
99620282
Thechildrensobservatory.ngo@gmail.com
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΡΕΤΗ»:
Επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους συνεργάτες του Ινστιτούτου Ανάπτυξης (N.
Charalambous) Ltd
22465106 vicky@iodevelopment.eu.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΕΤΗ»
Η εθελοντική προσφορά αποδίδει στην
ύπαρξη σου, μια τελείως διαφορετική διάσταση, σε μεταμορφώνει και σε ανυψώνει.
Πόσον μάλλον, όταν αυτή η προσφορά έχει
ως σημείο αναφοράς τα μικρά παιδιά και
τους έφηβους. Δημιουργήσαμε το Παρατηρητήριο Για Τα Παιδιά, ένα ΜΚΟ, με ένα
και μοναδικό στόχο: να προσφέρουμε πολυεπίπεδα μέσα από προγράμματα, ώστε
να βελτιώσουμε, να αναβαθμίσουμε, να
ανοίξουμε νέους ορίζοντες για όλα τα παιδιά που ζουν στον τόπο μας.
Ξεκινήσαμε με πολύ ενθουσιασμό και μεγάλες δυσκολίες, χωρίς καμιά οικονομική
στήριξη, με Μοναδικό εφόδιο την αγάπη μας για τα παιδιά. Στην πορεία του
χρόνου καταφέραμε να δώσουμε πνοή
σε διάφορα προγράμματα. Το μεγαλύτερο μας επίτευγμα είναι το πρόγραμμα ΑΡΕΤΗ. Ένα πρόγραμμα για τις αξίες
της ζωής, που τρέχει τώρα εδώ και 11
χρόνια, με την οικονομική στήριξη του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα, ήταν έμπνευση του αείμνηστου
Νεόφυτου Χαραλάμπους που κατατέθηκε
στο τότε Δ.Σ. του Παρατηρητηρίου και
εγκρίθηκε ομόφωνα. Έκτοτε, λειτουργεί
άψογα, με εξαιρετικά αποτελέσματα, σε
ολόκληρη τη Κύπρο και σε μερικές περιοχές της Ελλάδας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, σήμερα είναι η
Βίκυ Χαραλάμπους.
Το Παρατηρητήριο Για Τα Παιδιά είναι
ανοιχτό σε νέες ιδέες και εισηγήσεις. Το
σημερινό Δ.Σ. προχωρεί σε υπογραφή
πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Πα72

γκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης και από το προσεχές σχολικό
έτος ξεκινούμε μαθήματα σκακιού για τα
παιδιά του Δημοτικού σε συνεργασία με
τον Όμιλο Φίλων Σκακιού Κύπρου. Επίσης
ο ΟΠΑΠ χρηματοδοτεί τη σειρά διαλέξεων για αντι-ντόπινγκ που διοργανώνουμε. Ταυτόχρονα βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας για
ένα νέο πρόγραμμα που αφορά τα αλλόγλωσσα παιδιά.
Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθούν το έργο μας, να μας στηρίζουν, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
και να προτείνουν προγράμματα προς
υλοποίηση, να εγγραφούν ως μέλη του
Παρατηρητηρίου Για Τα Παιδιά. Η εγγραφή δεν απαιτεί καμία οικονομική επιβάρυνση.
Ελάτε μαζί μας, να γίνουμε μια ακόμα πιο
μεγάλη ομάδα
και, όλοι μαζί,
ο κάθε ένας με
τον δικό του
τρόπο, να βάλουμε το δικό
μας λιθαράκι
ώστε αυτός ο
κόσμος να γίνει φιλικότερος για τα παιδιά μας.
Μαρία
Βασιλειάδου
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ένα Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης Χαρακτήρα
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Μέσα στην κοινωνία της γνώσης, της πολυπλοκότητας και της πολυπολιτισμικότητας, τα άτομα και οι κοινωνίες βρίσκονται μπροστά σε πολλαπλά διλήμματα και
πολλαπλές επιλογές. Οι κοινωνικοί θεσμοί (οικογένεια, σχολείο) περνούν όλοι
τη δική τους κρίση. Το άτομο βρίσκεται σε
μία φάση απόγνωσης, αποδιοργάνωσης,
κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται ολοένα
και πιο εγωκεντρικό και ατομικιστικό. Τα
συμπτώματα αυτής της απόγνωσης και
της σύγχυσης τα ζούμε καθημερινά με
διάφορες μορφές: παραβατικότητα, βία
και επιθετικότητα, αυτοκαταστροφικές
συμπεριφορές, χρήση ουσιών, φοβίες,
ανασφάλειες, κατάθλιψη, ρατσιστικές
συμπεριφορές, ξενοφοβία.
Η οικογένεια παρουσιάζεται ανήμπορη
να βοηθήσει, γιατί περνά τη δική της κρίση της αποδιοργάνωσης και της απορρύθμισης, της μεταμόρφωσης της δομής
και της λειτουργίας της.
Το σχολείο παρακολουθεί τις τεχνολογικές, κοινωνικές και επιστημονικές εξελίξεις αλλά δεν μπορεί να ανταποκριθεί
στις ραγδαίες αλλαγές. Η εκπαίδευση
εξακολουθεί να παραμένει γνωσιοκεντρική με λιγότερη έμφαση στη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη.
Κοινή διαπίστωση γονιών και εκπαιδευτικών το έλλειμμα αξιών στην όλη αγωγή
και εκπαίδευση των νέων. Το πρόγραμμα
«ΑΡΕΤΗ» επιχειρεί να καλύψει αυτό το
κενό και ταυτόχρονα αποτελεί ένα δυνα-

τό εργαλείο στην πρόληψη κοινωνικών
προβλημάτων, όπως η χρήση ναρκωτικών, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα. Αποτελεί, πιστεύουμε, σημαντική
συμβολή στον αγώνα προετοιμασίας
υγιών, ενάρετων και δημοκρατικών πολιτών.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΕΤΗ
Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρακτήρα,
μέσα από τη βίωση 12 πυρηνικών αξιών
της ζωής. Που δημιουργεί ευκαιρίες για
γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική
ανάπτυξη, που στοχεύει στην ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Είναι ένα ετήσιο πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2007. Σ’ αυτό
συμμετείχαν μέχρι τώρα πάνω από 2000
παιδιά, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και
περισσότεροι από 1000 γονείς. Γίνονται
ετήσιες αξιολογήσεις και έρευνες του
προγράμματος, οι οποίες αποδεικνύουν
την πολύ θετική επίδραση στη συμπεριφορά, στην αυτοεκτίμηση και στο σύνολο των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των παιδιών. Μπορεί επίσης να
αποτελέσει και τη βάση για την πρόληψη
και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού
και ενίσχυση της δέσμευσης προς το σχολείο, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της
ευτυχίας των παιδιών.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα «ΑΡΕΤΗ» έχει σκοπό
να βοηθήσει τα παιδιά:
• Να αναπτύξουν όλες τις διαστάσεις
της προσωπικότητάς τους με ιδιαίτερη
έμφαση στην ηθική, συναισθηματική
και κοινωνική ανάπτυξη.
• Να κατανοήσουν, να βιώσουν, να
εμπεδώσουν και να ενισχύσουν τις 12
βασικές αξίες της ζωής, 6 ενδοπροσωπικές και 6 διαπροσωπικές.
• Να αποκτήσουν αυτογνωσία ως προς
τις 12 αξίες.
• Να αποφεύγουν πράξεις και συμπεριφορές που αντίκεινται στις αξίες.
• Να εφαρμόζουν στις καθημερινές
τους πράξεις και συμπεριφορές τις αξίες της ζωής.
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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 προχωρήσει στην εφαρμογή της πρότασης πιλοτικά στην επαρχία Λευκωσίας.

Ειδική
Εκπαίδευση:

ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΟΙ
ΓΟΝΕΊΣ ΔΕΝ ΚΆΝΟΥΜΕ
ΔΙΑΚΡΊΣΕΙΣ.
ΑΓΚΑΛΙΆΖΟΥΜΕ ΌΛΑ ΤΑ
ΠΑΙΔΙA!!!

Γράφει ο Μορφάκης Σολομωνίδης

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών 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. Αναγνωρίζοντας το ρόλο αυτό, έχει προβεί από φέτος, στη

δημιουργία ειδικής θέσης συμβούλου, με
σκοπό να ενημερώνεται άμεσα ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 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 Ομοσπονδιών και των Τοπικών
Συνδέσμων για την
καταγραφή όλων των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ειδικές
μονάδες σε κτιριακές
ανάγκες, ηλεκτρονικό
εξοπλισμό αλλά και
προβλήματα διαδικα-
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σιών. Με πρωτοβουλία της Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας κατατέθηκε πρόταση
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 μας θεωρεί πολύ σημαντική 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
διάφορους 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 παιδιά!!!
Υπόσχεση του Δ.Σ αλλά και
εμένα
προσωπικά
προς
όλους τους γονείς είναι ότι
θα είμαστε πάντα δίπλα σας
ακούραστοι για να ακούμε
και να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα όλων των παιδιών
με αναπηρίες.
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Πρόληψη της Παιδικής
Σεξουαλικής Κακοποίησης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Στις 24 Φεβρουαρίου, σε μια κατάμεστη αίθουσα από γονείς και εκπαιδευτικούς ολοκληρώθηκε η Ημερίδα για
την “Πρόληψη της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης”.
Ομιλητές της Ημερίδας ήταν ο κ. Λοΐζος Γιάσουμας Πρόεδρος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, ο κ. Μορφάκης
Σολομωνίδης Πρόεδρος Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο κ.Κώστας Καδής Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού.
Ομιλίες – Εισηγήσεις:
«Καμπάνια ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ για τον
τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης»
Έλενα Ράπτη Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Συντονίστρια της εκστρατείας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» για
τον τερματισμό της παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης του
Συμβουλίου της Ευρώπης στην
Ελλάδα

«Προστασία των παιδιών από την σεξουαλική βία και θυματοποίηση»
Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος, Διευθυντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ινστιτούτου Υγείας
του Παιδιού Πρόεδρος της Επιτροπής
Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης
Θερμές ευχαριστίες στην αγαπητή Έλενα Ράπτη και τον φίλο Δρ. Γιώργο Νικολαΐδη για τις καταπληκτικές παρουσιάσεις τους. Η Συνομοσπονδία μας και

η Παγκύπρια Σχολή Γονέων απέδειξαν για
ακόμη μια φορά πόσο ουσιαστικός είναι
ο ρόλος που διαδραματίζουν.

ΩΝ
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕ
«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΟ
ΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ
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Σεξουαλική
παρενόχληση
ΤΈΛΟΣ ΤΟ ΣΚΟΤΆΔΙ

Δρ. Ειρήνη Λόρδου
Παιδοψυχίατρος MD, Msc

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μία
μορφή βίας-κακοποίηση.
Αναφερόμαστε στην εμπλοκή ενός ανήλικου σε σεξουαλικού τύπου δραστηριότητα με ενήλικα ή ακόμη και με άλλο ανήλικο, την οποία αδυνατεί να κατανοήσει και
είναι αναπτυξιακά ανώριμος να δεχτεί
και να δώσει την συγκατάθεση του.
Σύμφωνα με κυπριακά ερευνητικά δεδομένα 1 στα 5 παιδιά, βρίσκεται σε ρίσκο
για να γίνει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης- κακοποίησης.
Ο Θύτης είναι κάποιος ξένος;
ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΌΧΙ!
Στις συνήθεις περιπτώσεις ο θύτης έχει
στενό συναισθηματικό δεσμό με το θύμα,
είναι από τον οικογενειακό κύκλο του παιδιού.
Αρχικά χτίζει σχέση εμπιστοσύνης μαζί
του, του μιλά γλυκά, γίνεται ο στενός του
φίλος, ο προστάτης. Έπειτα προχωράει σε προμελετημένη σωματική επαφή,
που εξελίσσεται σε χάδια σε όλα τα μέρη
του σώματος, στη συνέχεια στα απόκρυφα σημεία του σώματος και αργότερα
σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή η
οποία είναι σπάνια.
Αρχικά, το παιδί δεν αντιλαμβάνεται τί γίνεται λόγω της στενής συναισθηματικής
επαφής μαζί με το θύτη. Σε αυτή τη φάση
επιτυγχάνεται και η “συνεργασία” του
παιδιού και αρχίζουν τα δώρα, τα ειδικά
προνόμια.
Πως μπορούμε να καταλάβουμε ότι το παιδί μας έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά;
Υπάρχουν συμπεριφορές μη-ειδικές και
ειδικές που μπορεί να μας αφυπνίσουν.
Μη-ειδικές: όπως απότομες ή αιφνίδιες
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αλλαγές συναισθήματος ή συμπεριφορές
διαταραχής ύπνου, ακατάλληλη σεξουαλική δραστηριότητα με παιχνίδια ή αντικείμενα, χρήση νέων ενήλικων λέξεων
για μέρη του σώματος, ξαφνική αποφυγή
ή έντονη προσκόλληση σε κάποιον ενήλικα.
Ειδικές: η μη αναμενόμενη για την ηλικία
γνώση σεξουαλικών θεμάτων, το παιδί
επιζητά από άλλο παιδί ή ενήλικα φιλιά ή
χάδια στη γεννητική περιοχή.

C

Φταίει σε κάτι το παιδί, προκαλεί αυτό το
θύτη; Πώς προστατεύω το παιδί μου από
τέτοιο ρίσκο κακοποίησης;
Το παιδί ΠΟΤΕ δεν φταίει και ΠΑΝΤΑ χρειάζεται:
1. Συνεχώς ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους γονείς, ώστε να νιώθει
ανά πάσα στιγμή ασφάλεια να μιλήσει.
Γρήγορος εντοπισμός και έγκαιρη παρέμβαση, οδηγούν στη θεραπεία του ψυχισμού του παιδιού.
2. Σεξουαλική ψυχοεκπαίδευση. Το παιδί
πρέπει να μάθει τι είναι σεξουαλικά υγιές και τι είναι ανωμαλία, από προσχολική
ηλικία. Τί είναι δηλαδή φυσιολογικό χάδι
και εκδήλωση φυσιολογικής αγάπης και
τί όχι. Πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματα
γύρω από το σώμα του και να το προστατεύει από έκθεση σε άλλους.
3. Να μιλούμε ανοικτά γύρω από αυτά τα
θέματα, στόχος μας δεν είναι μόνο να κυνηγούμε τους θύτες αλλά να κάνουμε τα
παιδιά μας ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ !!!

Διαβάστε το άρθρο πιο αναλυτικά στο www.gonioscy.com

WWW.EUROGNOSI.EU
CY.COM
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ

Επιτέλους υπάρχει
ένας ψηφιακός κόσμος
αποκλειστικά για τον
Κύπριο Γονιό.
Ελάτε στην πιο υπέροχη ομάδα που
δημιουργήθηκε για σας. Επισκεφτείτε το
www.gonioscy.com και απολαύστε ένα
ψηφιακό portal που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Ανανεώσαμε την σελίδα μας και είναι
έτοιμη να υποδεχθεί τον κάθε κύπριο γονιό.
Το www.gonioscy.com είναι η ηλεκτρονική
επέκταση του περιοδικού που κρατάτε στα
χέρια σας.

ΤΟ GONIOSCY.COM
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΜΠΛΟΥΤΊΖΕΤΑΙ:
Με ενημέρωση:

Επιστήμονες από διάφορες κατηγορίες
μας πληροφορούν για ότι πρέπει να ξέρουμε για την υγεία, την ψυχολογία, την
διατροφή, την μάθηση και την ζωή γενικότερα των παιδιών.

Με ειδικά αφιερώματα:

Ρεπορτάζ και παρουσιάσεις χώρων, προϊόντων και ενεργειών που τονώνουν την
κοινωνικοποίηση, την ψυχαγωγία, την
άθληση αλλά και την εκπαίδευση των παιδιών.

Με Μοναδικές
Προσφορές:

Πριν αγοράσεις κάτι για τα παιδιά σου
ρίξε πρώτα μια ματιά εδώ. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να το βρεις πολύ πιο
φθηνά. Το τμήμα προσφορών ανανεώνεται συνέχεια.
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Με τους Μικρούς
Ρεπόρτερ:

Βίντεο και συνεντεύξεις επωνύμων από
παιδιά. Τα δικά σας παιδιά πιάνουν το
μικρόφωνο και ρωτάνε αδιάκριτα μικρούς και μεγάλους σταρ της Κύπρου
για ότι τα απασχολεί.

Με τους Μικρούς
Σεφ:

Για ακόμα μια φορά τα παιδιά ξεδιπλώνουν την φαντασία τους στην κουζίνα
και ετοιμάζουν πιάτα γκουρμέ. Η κάμερα τα καταγράφει και οι γονείς γλύφουν και τα δάκτυλα τους.

Με το Μαγικό
Ημερολόγιο:

Γύρω μας συμβαίνουν πολύ ωραία
πραγματάκια που είναι κρίμα να τα χάνουν τα παιδιά. Το Μαγικό Ημερολόγιο
καταγράφει όλες τις δραστηριότητες,
events, διοργανώσεις που θα «μαγέψουν» μικρούς και μεγάλους και τις
παρουσιάζει για να είστε οργανωμένοι.
(Σε κάποιες εισόδους θα υπάρχει και
καλύτερη τιμή).

Μην ξεχάσετε να γραφτείτε και στο
newsletter του gonioscy.com για να
έχουμε ακόμα πιο άμεση επικοινωνία.
Θα σας στέλνουμε στο email σας πληροφορίες για οτιδήποτε εσείς έχετε
επιλέξει. Μόνο αυτά που σας ενδιαφέρουν (για παράδειγμα: μόνο τις προσφορές και το ημερολόγιο ή αν υπάρχει
καινούργιο βίντεο με τους μικρούς σεφ
ή τους μικρούς ρεπόρτερ).

Με μεράκι και αγάπη
για τα παιδιά φτιάξαμε
αυτό το portal.
Περιμένουμε να το
αναδείξετε ως το πιο
χρήσιμο εργαλείο κάθε
Γονιού της Κύπρου.
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