
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΤΙΜΗ: € 5.00

3ο ΤΕΥΧΟΣ3ο ΤΕΥΧΟΣ



Yπεύθυνες Σύνταξης & Έκδοσης: 
Κλαούντια Πρωίμου & Σοφία Σμυρλάκη

Σχεδιασμός:
Μulti Progress, τηλ.: 28210 28720

Εκτύπωση:
Γεωρβασάκης, τηλ.: 28210 92482



Περιεχόμενα σελ.
Πρόλογος  ...............................................................................................................................................................5
Απορίες, σκέψεις & εμπειρίες Γονέων ......................................................................................................................6
Προλαμβάνω και Αντιμετωπίζω τη βία στο σχολείο ................................................................................................8
Οι ειδικοί μας λένε ................................................................................................................................................ 12
«Φύλλο Οικολογίες» .............................................................................................................................................. 16
«Φύλλο Επιστήμη» ............................................................................................................................................... 18
«Φύλλο Πολιτιστικό» ............................................................................................................................................20
«Φύλλο Γράμματα» ...............................................................................................................................................22
Η σελίδα των μικρών δημοσιογράφων ..................................................................................................................23
«Φύλλο Αθλιτισμός» .............................................................................................................................................27
«Φύλλο Δημιουργίες» ...........................................................................................................................................28
«Φύλλο Παιχνίδια» ...............................................................................................................................................30
«Φύλλο Αξιοθέατα» .............................................................................................................................................. 32
«Φύλλο Εκδρομές» ...............................................................................................................................................34
Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων .................................................................................................................36
«Φύλλο Links ........................................................................................................................................................44

« Αφιέρωση 6η τάξης 2011-2012 & 2012-2013»
Ο Σύλλογος αφιερώνει κάθε χρόνο ένα αναμνηστικό Φώτο-άλμπουμ σε όλα τα παιδιά της 

6ης τάξης.  Ένα άλμπουμ που καταγράφει κάποιες από τις πιο όμορφες στιγμές των παιδιών 

στο Σχολείο μας, τις οποίες μένουν αξέχαστες στο χρόνο! 

Ελπίζουμε να τις θυμούνται με την ίδια ένταση και χαρά όπως συνέβησαν.



Η ΣΥΝθΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕξΗΣ:
• Πρόεδρος: Πρωίμου Κλαούντια 
• Αντιπρόεδρος: Μαράκης Θρασύβουλος 
• Γενική Γραμματέας: Βαρουξάκη Λίτσα 
• Ταμίας: Προβιδάκης Γιάννης 
• Μέλη: Αργυρώ Κλαράκη, Σμυρλάκη Σοφία, Ράνια Καλιφατάκη, 

Λιονάκη–Μαναρώλη Κλειώ, Στρατουδάκη Πέτρα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210-83664 ή 38244

Οι εΚΠΑιδευτιΚΟι τΟυ ΝηΠιΑΓωΓειΟυ ΠΛΑτΑΝιΑ ειΝΑι:

• Διευθύντρια: Παπάρα Κυριακή, Κλασικό Τμήμα 

• Νηπιαγωγοί: Κούρκουλου Κατερίνα & Γουβεράκη ελένη, Ολοήμερο Τμήμα

Οι εΚΠΑιδευτιΚΟi τΟυ δηΜΟτιΚΟυ ΣχΟΛειΟυ ΠΛΑτΑΝιΑ ειΝΑι:

• Διευθυντής: Καλαϊζάκης Μύρων 

• Υποδιευθύντρια: Πιτουλάκου Ανδρονίκη 

• Εκπαιδευτικοί: Λαζαρίδου Σεβαστή Α1’  Τάξη, 

Κατσαντώνη χρύσα Α2’ Τάξη, 

Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη Β’ Τάξη, 

Μυλωνάκη ιωάννα  Γ1’ Τάξη, 

Στυλιανουδάκη ελένη Γ2’ Τάξη, 
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Καχρής Νικόλαος Ε2’ Τάξη, 

Κορωνάκη Αγαθονίκη ΣΤ’ Τάξη, 

Καραγκούνη Γεωργία Τμήμα Υποδοχής 1, 

Λουτριώτη Γεωργία Τμήμα Υποδοχής 2, 

Ντουντουλάκη ευαγγελία Τμήμα Ένταξης, 

Λαγουδάκης ευάγγελος Γυμναστής, 

Μανδενιώτη Θεανώ Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας



Πρόλογος
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Μετά από δύο χρόνια, το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας βγήκε στην δημοσιότητα, αυτή την φορά με περισσότερες 
σημαντικές πληροφορίες και για μας τους γονείς, πάντα με επίκεντρο τα παιδιά μας! Ήταν  χαρά μας να βοηθήσουμε 
ξανά με έναν απλό και ευχάριστο τρόπο όπως το περιοδικό.

Στο πρώτο μας τεύχος, είπαμε ότι το περιοδικό είναι «ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης». Όμως πώς 
επικοινωνούμε σήμερα στην «σύγχρονη ζωή» μας; Θα τα διαβάσετε στις «Απορίες, Σκέψεις & εμπειρίες Γονέων».  
«Προλαμβάνω και αντιμετωπίζω την βία στο σχολείο» είναι το θέμα επιμορφωτικού σεμιναρίου, το οποίο οργάνωσε 
το σχολείο μας και για το οποίο μας έγραψε ένα άρθρο ο διευθυντής, κ. Μύρωνας Καλαϊζάκης. 
η ψυχολόγος Μιράντα Βαφειάδου μας μιλάει για «επιθετικότητα μεταξύ παιδιών και θυματοποίηση» στην ενότητα 
«Οι ειδικοί μας λένε». τους ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον τους.
η μικρή ομάδα της 6ης τάξης ετοίμασαν τη «Σελίδα των μικρών  δημοσιογράφων», η οποία ελπίζουμε να δημιουργηθεί 
κάθε χρόνο από τα μεγαλύτερα παιδιά του δημοτικού! 

Και σ’ αυτό το τεύχος υπάρχουν πολλά «Φύλλα» για την Οικολογία, επιστήμη, διδασκαλία, δημιουργία, Παιχνίδια, 
Αξιοθέατα, εκδρομές, Γράμματα, Πολιτιστικό, Αθλητισμό. Σε κάθε φύλλο θα ενημερωθείτε, τα αφαιρεθείτε και 
σίγουρα θα μαγευτείτε!

δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας, οι οποίες τις έχουμε περιγράψει στο τέλος του 
περιοδικού. Πλέον έχουν καθοριστεί οι εκδηλώσεις του Συλλόγου και όλοι τις περιμένουν με χαρά!

δεν μας μένει παρά να σας πούμε να διαβάστε και αυτό το τεύχος και να μας πείτε τις εντυπώσεις σας! 

ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τα υπόλοιπα μέλη του δ.Σ του Σύλλογου μας, καθώς και τα παιδιά, τους γονείς, 
νηπιαγωγούς και δάσκαλους!

Καλά Χριστούγεννα!

Κλαούντια Πρώιμου & Σοφία Σμυρλάκη 
Yπεύθυνες έκδοσης
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Απορίες, Σκέψεις & Εμπειρίες Γονέων

Πώς επικοινωνούμε σήμερα...
Από την αρχαιότητα έως σήμερα οι τρόποι επικοινω-

νίας μεταξύ των ανθρώπων έχουν αλλάξει. Στα αρχαία 

χρόνια μέχρι και το Μεσαίωνα, η επικοινωνία γινόταν 

κατά τη διάρκεια της νύχτας με φωτιές. Αργότερα, με 

την εμφάνιση της γραφής άρχισε η μεταφορά γραπτών 

πληροφοριών με τη χρήση ποικίλων υλικών ανάλογα 

με την εποχή (πηλός, πάπυρος, όστρακα, χαρτί κ.ά.). Σή-

μερα, ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσα 

από το διαδίκτυο και τα κινητά τηλέφωνα.

Oι σύγχρονοι τρόποι μαζικής επικοινωνίας βελτιώνουν 

την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Όμως εγκυμονούν κινδύνους όταν δε λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προ-

στασίας.

Πολλά παιδιά στις μέρες μας μεγαλώνουν έχοντας το δικό τους ατομικό υπολογιστή. επικοινωνούν μεταξύ τους και 

κανονίζουν τις συναντήσεις τους μέσω διάφορων chat, ακούν μουσική και διασκεδάζουν, μιλούν τη δική τους κωδικο-

ποιημένη γλώσσα και ανταλλάσσουν φωτογραφίες. 

Πού και  πότε πρέπει να επεμβαίνουμε σαν γονείς;

«Θα βρεθούμε στο…  »
το τελευταίο διάστημα αυτό που μονοπωλεί το ενδιαφέρον παιδιών αλλά και εφήβων, λέγεται Facebook. Ένας διαδι-

κτυακός τόπος συνάντησης ανθρώπων όλων των ηλικιών, απ’ όλο τον κόσμο. Προσφέρει μεγάλη διασκέδαση και χα-

λάρωση, εφόσον εκεί μπορούν να επικοινωνήσουν με συνομηλίκους τους, να κάνουν νέους φίλους, να ανταλλάξουν 

απόψεις και να εκφραστούν με τον τρόπο που αυτοί θέλουν, χωρίς να λογοκρίνονται. 

Πόσο αθώο είναι αυτό το νέο «παιχνίδι» των παιδιών; 
Πόσο έχει αλλάξει την καθημερινότητα και τις συνήθειες τους; 

Κανένας νόμος από μόνος του δεν μπορεί να προστατέψει ένα παιδί που βρίσκεται χωρίς επιτήρηση απέναντι από 

την οθόνη ενός υπολογιστή. Γι’ αυτό θα σας προτείνουμε κάποιες ενέργειες που μπορούν να κάνουν τη χρήση του 

Facebook ασφαλέστερη.
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• Τα μικρότερα παιδιά του Δημοτικού δεν επιτρέπεται να έχουν Facebook. 
• Εξοικειωθείτε οι ίδιοι με το site. Όσα περισσότερα γνωρίζετε για τη λειτουργία του και τα θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, τόσο 

περισσότερο μπορείτε να προστατέψετε το παιδί σας.
• Εξηγείστε στα παιδιά την σπουδαιότητα προστασίας των προσωπικών του δεδομένων.
• Θυμίστε του, ότι το Ιnternet γενικά και το Facebook ειδικότερα, δεν είναι χώρος μόνο για παιδιά και ότι το προφίλ του μπορούν να το 

βλέπουν και ενήλικες.
• Κάντε το παιδί σας “φίλο” στο Facebook. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, το γεγονός και μόνο ότι γνωρίζει πως είστε και εσείς “παρών” ως μέλος,

θα το κάνει να κινείται προσεχτικότερα.
• Τονίστε στο παιδί, ότι το Facebook είναι μόνο για φίλους και όχι για επαφές με αγνώστους. Ακόμη και εάν το προφίλ κάποιου μοιάζει με αυτό

του παιδιού (ίδια ηλικία, κοντινό σχολείο κτλ.), ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αξιοπιστία των πληροφοριών τρίτων.
• Ένα παιδί που έχει κάτι να κρύψει, πιθανότατα θα δημιουργήσει δύο προφίλ στο Facebook: ένα που θα ενέκριναν οι γονείς του και ένα

δεύτερο, πραγματικό, για τους φίλους του. Ένα προφίλ ιδιαίτερα «φτωχό» σε ενημέρωση και υλικό, είναι ένας σημάδι που πρέπει 
να μας προβληματίσει.

• Ελέγξτε εάν οι φωτογραφίες και οι ανακοινώσεις στο προφίλ του είναι κατάλληλες για την ηλικία του.
• Ενεργοποιήστε στις ρυθμίσεις, το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και την επιλογή για “φίλους μόνο”.
• Ενημερωθείτε και ενημερώστε στη συνέχεια και το παιδί σας για την ηλεκτρονικής παρενόχληση (cyberbullying).
• Εάν έχετε σημαντικό λόγο ανησυχίας για την χρήση του διαδικτύου από το παιδί σας, δοκιμάστε κάποια από τις διαδικτυακές υπηρεσίες 

που μπορούν να καταγράφουν on-line για τους γονείς όλες τις κινήσεις του παιδιού-χρήστη σε αυτό (safetyWeb, McGruff και άλλα).

Όπως σε όλα τα πράγματα, έτσι και σε αυτό, το νόμισμα έχει δύο όψεις.
τίποτα δεν βλάπτει αν γίνεται με μέτρο και τίποτα δεν είναι επικίνδυνο αν δεν το αφήσουμε  εμείς να γίνει.  δεν είναι 

δύσκολο για το γονέα να βρει τις ισορροπίες στη σχέση του με το παιδί του και να διατηρεί μια στενή επαφή μαζί του. 

Στο χέρι της οικογένειας είναι να μεγαλώνει ένα ώριμο και ικανό παιδί που θα είναι σε θέση να κρίνει τι είναι ωφέλιμο 

και τι επικίνδυνο γι αυτό. Πάντα υπάρχει κάποιος τρόπος να επιλέγει το παιδί το σωστό και ακίνδυνο δρόμο, χωρίς να 

χρειάζεται οι γονείς να του απαγορεύουν τίποτα και ταυτόχρονα να καταφέρνουν να βρίσκονται ουσιαστικά δίπλα 

του. το μόνο που χρειάζεται είναι να μην δεσμεύουν το παιδί, να μην  του αφαιρούν το δικαίωμα να κάνει τις επιλογές 

του, αλλά να κάνουν ότι μπορούν για να είναι παρόντες στον τρόπο ζωής του.

ξέρετε πώς επικοινωνεί το παιδί σας σήμερα στο διαδίκτυο;
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«ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ τη βία στο σχολείο»
την Πέμπτη  24 δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο 

δημοτικό Σχολείο Πλατανιά επιμορφωτική συνάντηση με 

θέμα την ενδοσχολική βία. η συνάντηση απευθυνόταν 

στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-

ας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα σχολεία του δήμου 

Πλατανιά. Φορέας υλοποίησης του σεμιναρίου ήταν η 

ομάδα: «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝω» 

το σεμινάριο είχε σαν στόχο στην επιμόρφωση και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με 

παιδιά και εφήβους και στην αποτελεσματική πρόληψη 

και αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας μεταξύ μαθητών 

στο σχολείο ή σε άλλους χώρους, που συνδέονται με τη 

σχολική ζωή και καθημερινότητα.

Ορισμός
Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying), όπως και ο όρος «θυματοποίηση» (victimization) χρησιμοποιούνται για να 
περιγράψουν μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική 
συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές 
τους, εντός και εκτός σχολείου

Μορφές Εκφοβισμού
Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές 

• Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές 
και κλοτσιές, τρικλοποδιές, χτυπήματα με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, περιορισμό του άλλου μέσω σωματικών πρακτικών. 
• Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών επιθέσεων, προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και 
ειρωνείας, χρήση παρατσουκλιών.

Επιμορφωτική συνάντηση
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• Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων, η οποία συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκα-
σμό σε αντικοινωνικές πράξεις.
• Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, για άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων ώστε 
να αισθανθούν αντιπάθεια για κάποιο συγκεκριμένο συμμαθητή τους, διάδοση κακόβουλων φημών και ψευδών. 
• Ηλεκτρονικός: αποστολή απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των υπηρεσιών MMS και SMS που παρέ-
χουν τα κινητά τηλέφωνα και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, χρήση ή παραποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου 
ατόμου, αποκλεισμός του από μια δικτυακή ομάδα, κλήσεις στο κινητό του από άγνωστο νούμερο.
• Ρατσιστικός: διάδοση αρνητικών σχολίων εξαιτίας της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης, της οικονομικής κατάστασης, της διαφορετικότητας.
• Σεξουαλικός: υβριστικά σχόλια, σκίτσα και γκράφιτι με σεξουαλικό περιεχόμενο, ανήθικες χειρονομίες, ανεπιθύμητο άγγιγμα, μέχρι και 
σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις.

Ποια η συχνότητα του προβλήματος

Το 10%-15% των μαθητών πέφτει θύμα διαφόρων μορφών βίας στο σχολείο. Οι μαθητές που ασκούν βία, δηλαδή οι θύτες, υπολογίζεται ότι 
ξεπερνούν το 5% του συνόλου των μαθητών. Έχει παρατηρηθεί ότι τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά βίας σε σύγκριση 
με τα κορίτσια τα οποία εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά λεκτικής βίας. Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια εμπλέκονται πιο συχνά σε 
περιστατικά, σε αναλογία 3 προς 1. Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο δημοτικό 
και στο γυμνάσιο και λιγότερο στο λύκειο. Οι μισοί από τους μαθητές-θύματα βίας δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός, ενώ οι υπόλοιποι μισοί 
σε φίλους και σπανιότερα σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
Κάποιες αποτελεσματικές πρακτικές, σε επίπεδο σχολείου και τάξης, για εφαρμογή μιας στρατηγικής ενάντια στη βία, είναι
σε επίπεδο τάξης:

• συζήτηση στην τάξη για τον ορισμό & τις μορφές της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού
• συζήτηση για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού
• ενημέρωση σχετικά με το γιατί η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτά από το σχολείο
• τρόποι & προτάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση από τους μαθητές: σύνταξη των κανόνων της τάξης ενάντια στη βία
• παροχή βοήθειας από μαθητές σε άλλους, για την επίλυση των συγκρούσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εκφοβισμό
• προαγωγή των συνεργατικών αλληλεπιδράσεων
• παροχή ευκαιριών για θετική έκφραση της επιθετικότητας (π.χ. μέσω των αθλημάτων)

Επιμορφωτική συνάντηση
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Επιμορφωτική συνάντηση

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, 
σχετίζεται τόσο με την ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του περιστατικού εκφοβισμού. Άλλος είναι ο ρόλος και 
η ευθύνη του διευθυντή του σχολείου, άλλος του δασκάλου, άλλος των συμμαθητών, άλλος των γονιών.
Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων δράσεων, διότι, αφού η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική και 
η αντιμετώπισή του θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη.

Άμεσες Δράσεις
Σχολείο:
• Καταγράψτε το περιστατικό, δίνοντας πληροφορίες για το πού και πότε συνέβη το περιστατικό, για το ποιοι συμμετείχαν, ποιοι παρατηρού-
σαν, τι μορφή εκφοβισμού ασκήθηκε και περιγράφοντας το τι ακριβώς έγινε.
• Προσδιορίστε αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά παραβίασης των κανόνων ενάντια στη βία
• Μιλήστε στο παιδί που εκφοβίζεται και ακούστε με προσοχή και σοβαρότητα αυτά που έχει να σας πει. Διαβεβαιώστε το παιδί ότι θα 
ανταποκριθείτε άμεσα για να το προστατεύσετε και ότι είστε διαθέσιμος να παράσχετε κάθε δυνατή βοήθεια. Πείτε στο παιδί, να σας κρατά 
ενήμερο σχετικά με οποιαδήποτε εξέλιξη
• Συζητήστε με τους γονείς του παιδιού, εκφράστε τις ανησυχίες σας και δείξτε ότι είστε αποφασισμένος να αναλάβετε δράση
• Εξακριβώστε ποιο παιδί είναι αυτό που εκφοβίζεται ή αυτό που εκφοβίζει
• Εξακριβώστε αν υπάρχει ομάδα παιδιών η οποία ενθαρρύνει ή/και υποστηρίζει το παιδί που εκφοβίζει
• Οδηγήστε το παιδί που εκφοβίζει στο γραφείο του Διευθυντή και συζητήστε σοβαρά μαζί του για το περιστατικό
• Υποστηρίξτε το παιδί που εκφοβίζεται σε συνεργασία με τον Διευθυντή
• Σχεδιάστε τον τρόπο παρακολούθησης του προβλήματος ώστε να έχετε εποπτεία της εξέλιξης της κατάστασης

Γονείς παιδιού που εκφοβίζεται:
• Συνεργαστείτε στενά με το σχολείο για να πληροφορηθείτε για την έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού καθώς και για τους τρόπους 
αντιμετώπισής του
• Παρέχετε στο παιδί σας υποστήριξη και ασφάλεια, χωρίς να το κατακρίνετε
• Ακούστε προσεκτικά τι έχει να σας πει το παιδί σας για τα συναισθήματά του και για τις ανάγκες του
• Παρακολουθείτε την εξέλιξη της κατάστασης αλλά και την υγεία του παιδιού σας
• Αν το παιδί σας παραπονιέται για μεγάλο χρονικό διάστημα ότι έχει σωματικούς πόνους, αν παρατηρείτε ότι έχει δυσκολίες στον ύπνο ή αν 
αρνείται επίμονα να πάει στο σχολείο, επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για παιδιά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
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Επιμορφωτική συνάντηση

Γονείς παιδιού που εκφοβίζει:
• Συζητήστε με τον Διευθυντή του σχολείου για το περιστατικό εκφοβισμού που προκλήθηκε από το παιδί σας
• Συνεργαστείτε με το σχολείο, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού σας σχετικά με τη βία
• Συνεργαστείτε με τον Διευθυντή και τον δάσκαλο του παιδιού σας για την εφαρμογή των κανόνων, των συνεπειών και την πρόληψη τέτοιων 
συμπεριφορών
• Παρακολουθήστε την εξέλιξη της κατάστασης και συνεργαστείτε στενά με το σχολείο. Παρατηρήστε αν το παιδί σας εμπλέκεται συχνά σε 
καβγάδες ή εκδηλώνει εκφοβιστική συμπεριφορά και με τα παιδιά της γειτονιάς ή και με εσάς στο σπίτι. Μιλήστε γι’ αυτά στο Διευθυντή και 
το δάσκαλο της τάξης και συνεργαστείτε μαζί τους για να πάρετε βοήθεια.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν κάποιες άμεσες δράσεις σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης στις οποίες μπορεί 

να προβεί το σχολείο, από μόνες τους όμως δε μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα του εκφοβισμού και της 

βίας στο σχολείο. χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης, στο οποίο να συμμετέχει το σύνολο της 

σχολικής κοινότητας αλλά και ευρύτεροι κοινωνικοί φορείς, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική πρόληψη και 

αντιμετώπιση του φαινομένου.
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Οι ειδικοί μας λένε...

Επιθετικότητα μεταξύ παιδιών και θυματοποίηση
Δυνατότητες παρέμβασης γονέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων

το πλέον γνωστό φαινόμενο στις αγγλόφωνες χώρες ως bullying που αφορά μια συστηματική επιθετική 

συμπεριφορά προερχόμενη από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών που στοχεύει σε ένα μαθητή-θύμα, ο οποίος 

δυσκολεύεται να υπερασπίσει τον εαυτό του, παρουσιάζει και στη χώρα μας σημαντικά ποσοστά, παρόμοια  με αυτά 

των άλλων ευρωπαϊκών κρατών1. επιπλέον, τα τελευταία 2 χρόνια κατά τα οποία η χώρα μας βρίσκεται σε ραγδαία και 

σημαντική οικονομική ύφεση, η ματαίωση προσδοκιών, ο θυμός και το μεγάλο στρες προσαρμογής σε νέες συνθήκες, 

αυξάνουν αναπόφευκτα τα φαινόμενα της επιθετικότητας σε όλα τα πεδία της κοινωνικής δραστηριότητας, ένα 

από τα οποία είναι και το σχολείο. Συνεπώς, η επιθετικότητα μεταξύ των παιδιών αποτελεί θέμα επίκαιρο και χρήζει 

προσοχής και συστηματικής αντιμετώπισης.  

H επιθετικότητα και η θυματοποίηση μπορεί να είναι λεκτικής μορφής, να περιλαμβάνει συναισθηματικούς 

εκβιασμούς και υπονόμευση της κοινωνικής υπόστασης ενός παιδιού ή ακόμα και σωματική βία. 

διαφοροποιείται απο την απλή σύγκρουση μεταξύ φίλων ως εξής:

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ	 ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ισότητα	 Ανισότητα
Φιλική	σχέση	 Όχι	φιλική	σχέση
Τυχαία	 Προγραμματισμένη
1	φορά	 Κατ έπανάληψη
Δεν	επιφέρει	σοβαρές	συνέπειες	 Απειλεί	ψυχική	και	σωματική	υγεία
Όχι	για	απόκτηση	δύναμης	 Απόκτηση	δύναμης	έναντι	του	άλλου
Μεταμέλεια	 Όχι	μεταμέλεια,	το	θύμα	φταίει
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Τα αίτια της συγκεκριμένης επιθετικής 
συμπεριφοράς ενός μαθητή προς άλλον 
έχουν αναλυθεί από τους μελετητές του 
φαινομένου ως εξής:
Α) Πιθανή μαθησιακή δυσκολία ενός μαθητή, ο οποίος δεν λαμβά-
νει τη δέουσα υποστήριξη, οπότε ματαιώνεται στις προσπάθειές 
του, θυμώνει και απελπίζεται ,συναισθήματα που τα εκδηλώνει με 
τέτοια συμπεριφορά προς παιδιά στόχους.

Β) Το ίδιο το παιδί που επιτίθεται έχει πέσει θύμα εκφοβισμού και 
οι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για αυτό δεν έχουν καταφέρει 
να το προστατέψουν, οπότε αρχίζει ο ίδιος να παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά καθώς βρίσκει αυτόν ως το μόνο τρόπο να επιβιώσει σε ένα επιθετικό 
περιβάλλον.

Γ) Ένα παιδί που έχει επιθετικό μοντέλο επίλυσης των συγκρούσεων ή η οικογένειά του δεν του προσφέρει ευκαιρίες να μάθει κοινωνικές δεξιότητες 
χρήσιμες στις καθημερινές του σχέσεις.

Δ) Επιρροή από παρέα που χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους για ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών των μελών της.

Ε) Ψυχιατρική διαταραχή (1% στο γενικό πληθυσμό).
Ο μαθητής -θύμα μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε παιδί . Μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν οι μαθητές που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα-διαφορετικότητα 
σε σχέση με το μέσο όρο των μαθητών και εκείνοι που δείχνουν πιο έντονη συναισθηματική αντίδραση (φόβος, έντονη ενόχληση, συστολή) στις πρώτες 
επιθέσεις του θύτη.
Κυριαρχείται από άγχος, ανασφάλεια και χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να έχει έλλειψη διάθεσης να πάει στο σχολείο αίσθημα μοναξιάς και πιθανή πτώση 
στις επιδόσεις του στα μαθήματα. 
Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται διαταραχές στον ύπνο και τη διατροφή. 
Μπορεί να αναπτύξει φοβίες ή και κατάθλιψη.

Το φαινόμενο της θυματοποίησης εκτυλίσσεται μεταξύ τριών προσώπων ή ομάδων προσώπων:
Του θύτη του θύματος και των “μαρτύρων”.
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Οι ειδικοί μας λένε...

Οι παριστάμενοι ή μάρτυρες
Αν και στην πρώτη ματιά φαίνονται ως οι “κομπάρσοι του δράματος”, η στάση τους είναι καθοριστική στην πορεία αυτών των φαινομένων, 
είτε προς την ενίσχυση τους είτε προς την λύση τους. Συνήθως η πλειοψηφία των παιδιών ανήκει σε αυτή την ομάδα. Μπορεί να είναι από 
πιστοί ακόλουθοι του θύτη έως ανοιχτοί υποστηρικτές του θύματος.  
Στις περιπτώσεις της ανοχής της επιθετικής συμπεριφοράς ακούγονται ή υπονοούνται: 
«Δεν είναι δουλειά μου», «Δεν θέλω ή φοβάμαι να πάρω το μέρος κάποιου», «Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι πιο περίπλοκο από ότι φαίνεται. 
Δεν έχω πλήρη εικόνα», «Η συνεισφορά μου δεν θα κάνει και μεγάλη διαφορά.», «Εγώ μόνο ακολουθώ εντολές», «Είναι δικό του λάθος» (κατηγορία 
θύματος)
Πιθανές εξηγήσεις αυτής της στάσης:
Α) Κάθε παριστάμενος κοιτάει πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Εάν κανείς δεν αντιδράσει τότε η κατάσταση ερμηνεύεται ως ακίνδυνη και δεν 
δίδεται βοήθεια. Καθώς όλοι κάνουν ακριβώς το ίδιο, δηλαδή τίποτα, όλοι συμπεραίνουν από την αδράνεια των άλλων ότι δε χρειάζεται 
βοήθεια.
Β) Αναστολή λόγω θεατών. Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να παίρνουν θέσεις δημόσια σε καταστάσεις φαινομενικά ασφαλείς, φοβούμενοι 
στοχοποίησή τους ή απλώς την έκθεσή τους στην κρίση των άλλων.
Γ) Διάχυση ευθύνης: Οι παριστάμενοι υποθέτουν ότι κάποιοι άλλοι θα βοηθήσουν.

Τρόποι Αντιμετώπισης
Α) Γενικά στάση γονιών που βοηθά στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων:
 Κατ’ αρχήν χρειάζεται να υπάρχει σταθερά μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ γονιού και παιδιού. Καλούμε, ρωτάμε και διερευνούμε στάσεις 
και συνήθειες δικές του και των γύρω του στην καθημερινή κοινωνική του ζωή. Μοιραζόμαστε και εμείς γεγονότα από τη δική μας. Το παιδί 
να έχει την αίσθηση και την ασφάλεια ότι ο γονιός του είναι εκεί να το ακούσει και να το στηρίξει χωρίς όμως να παρέμβει στην κοινωνική ζωή 
του δίχως και τη δική του συναίνεση. Είναι πιο εποικοδομητικό να βοηθήσουμε να βρουν τις δικές τους λύσεις στα προβλήματά τους. 
Προσοχή στις επικρίσεις, όχι σπάνια οδηγούν το παιδί μας να αποκρύπτει δύσκολα ή μη αρεστά σε εμάς θέματα.
Δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά μας να συμμετέχουν και σε άλλες δραστηριότητες εκτός σχολείου όπου θα έχουν τη δυνατότητα να σχετίζο-
νται με νέα πρόσωπα και θα ασχολούνται με πράγματα που τα ικανοποιούν και  ενισχύουν την αυτοεκτίμηση τους.
Μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση με σχετικά σενάρια. Ανοίγουμε το θέμα με κάποια αφορμή ( περιστατικό που συναντήσαμε, που είδε στο 
σχολείο, που μάθαμε στην τηλεόραση) και συζητάμε πάνω σε αυτό ως υποθετικό σενάριο, τί συμβαίνει και η κάθε πλευρά παίρνει τη στάση 
που παίρνει  και ποιός θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπος να αντιδράσουμε εάν συνέβαινε σε εμάς.
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Β) Εάν αντιληφθούμε ότι υπάρχει πρόβλημα:
Κρατάμε την ψυχραιμία μας, ακούμε και καλούμε σταθερά και διευκο-
λυντικά (ίσως σε ένα χρόνο που θέλει το παιδί, ίσως με την επιβεβαίω-
ση ότι δεν θα αναλάβουμε δράση πριν φτάσουμε σε κάποια συμφωνία 
μαζί του) το παιδί να μας μιλήσει για τα περιστατικά που του συμβαί-
νουν ή γενικά γίνεται μάρτυρας στο σχολείο του. Ερευνούμε και άλλες 
πλευρές της υπόθεσης.

Το ενισχύουμε:
α. Να παρουσιάζεται όσο το δυνατόν ήρεμο και με αυτοπεποίθηση απέναντι σε αυτόν που το τρομάζει, 
β. Να κάνει βλεμματική επαφή, και με τον τρόπο αυτό να υποχρεώσει να τον ακούσει ο άλλος.
γ. Να χρησιμοποιεί σταθερή, λιγόλογη, ξεκάθαρη και ευγενική γλώσσα.
δ. Αρκετά δυνατή φωνή ώστε να ακούγεται καλά.
ε. Να φροντίσει το χώρο του, να κρατήσει σταθερά αποστάσεις.
Επικοινωνούμε με τους δασκάλους και γενικά την εκπαιδευτική κοινότητα στη βάση της συνεργασίας προς περιορισμό τέτοιων φαινομέ-
νων. Το φαινόμενο είναι πολύπλοκο και χρήζει τη συνεργασία όλων των πλευρών.

Βαφειάδου Μιράντα
Ψυχολόγος, Εκπαιδεύτρια στις Σχολές Γονέων

Πηγές:

1 Κουρκούτας, Γιοβαζολιάς & Μητσοπούλου, 2006,         
  Πετρόπουλος και Παπαστυλιανού, 2001,
  Σε διεθνή έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγειινής, τα ποσοστά θυματοποίησης για τους μαθητές 
  πρώτης και μέσης εφηβικής ηλικίας στην Ελλάδα κυμαίνονται μεταξύ 34% και 39% αντίστοιχα.
  Κατσιγιάννη, Ξανθάκου και Κατσιγιάννη, 2005

2 Kidpower Teenpower Fullpower International
   Relational Agression.com
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Ο βυθός της θάλασσας
Ένα από τα θέματα που επίσης ασχοληθήκαμε εκτενώς ήταν ο 

βυθός της θάλασσας. Κριτήριο επιλογής του θέματος ήταν το 

ενδιαφέρον των παιδιών για τη θάλασσα, μετά από αναμνήσεις των 

καλοκαιρινών διακοπών.  
Τα παιδιά θαυμάζουν τον Γαλάζιο Πλανήτη, μαθαίνουμε πληροφορίες για τη χε-
λώνα καρέτα, γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή, τα θαλάσσια  σπορ, κ.λπ. Συλλέγουν 
πληροφορίες από το Internet, βιβλιοθήκη του κήπου (Δανειστική), μαζί με τους 
γονείς  τους. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Αλιείας και Θαλάσσιου πλούτου στο 
Κολυμπάρι.
  

Φύλλο... Οικολογίες

Επισκεφθήκαμε τον ιχθυοπώλη της δημοτικής αγοράς, Χανίων, 
πήγαμε στην προβλήτα των Χανίων και μάθαμε για το ιστιοφόρο 
ότι είναι οικολογικό μέσο μεταφοράς, αφού ταξιδεύει με τα πανιά.

Επισκεφθήκαμε τον Ι.Ο.Χ στο Νεώριο του Μόρο, 
όπου μάθαμε για τα optimist (μικρά σκάφη για παιδιά), 

είδαμε τον ψαρά στο λιμανάκι του Πλατανιά 
και μας μίλησε για τους τρόπους  ψαρέματος και μας 

έδειξε φυσικά την καθημερινή του ψαριά. 
Γλώσσες, σαλάχια, καλαμάρια, σουπιές, μπαρμπούνια, 

δράκαινες ήταν η σημερινή του ψαριά.

Εσείς έχετε πάει για ψάρεμα;
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Στήσαμε το πανό μας με μηνύματα οικολογικά, συναντήσαμε 
τον δάσκαλο των καταδύσεων και μας μίλησε για τις καταδύσεις.

Ταξιδέψαμε τη χελώνα 
Καρέττα - Καρέττα στη θάλασσα 

του Λαγανά, Πλατανιά, όπου γεννά κάθε 
καλοκαίρι τα αυγά της, 

κάναμε καθαριότητα παραλίας

Τα παιδιά μαθαίνουν πως τα φυτά για να μεγαλώσουν  χρειάζονται 
νερό, φως, αέρα καθαρό, χώμα καλό, και φυσικά την αγάπη μας και την φροντίδα μας.

Κηπουρική 
στο σχολείο μας
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Εργαστήριο φυσικής του σχολείου μας...

Οι φυσικές επιστήμες αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι της 

μάθησης. Συνδέονται με τον κόσμο που μας περιβάλλει, με 

την εξήγηση απλών και σύνθετων φυσικών φαινομένων, με 

την κατανόηση της λειτουργίας της φύσης, του ανθρώπου, του 

σύμπαντος…

Πολλοί από εμάς τους μεγαλύτερους όταν ακούμε τις λέξεις 

«Φυσική»,  «χημεία»,  «Βιολογία» ανακαλούμε άσχημες, 

τραυματικές εμπειρίες από τα δικά μας σχολικά χρόνια. είναι 

τόσο γοητευτικό και χρήσιμο, όμως το μάθημα αυτό, που στο 

δημοτικό Σχολείο εδώ στον Πλατανιά αποφασίσαμε εμείς οι 

δάσκαλοι να αναλάβουμε δράση…

Αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε πλήρως το Εργαστήριο Φυσικής. 
Είναι ένας χώρος στο δεύτερο όροφο του σχολείου, που 
παράλληλα στεγάζει και τους υπολογιστές του σχολείου. Μεγάλος 
χώρος, με υδραυλική εγκατάσταση επιτρέπει τη μεταφορά του 
μαθήματος της Φυσικής από την αίθουσα στο εργαστήριο…
Τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνονταν υλικά από δασκάλους 
και παιδιά, υλικά απλά, καθημερινής χρήσης, στα οποία 
στηρίζεται όλη η γνώση και η εκτέλεση των πειραμάτων. Το 
σημαντικότερο είναι όμως ότι υπάρχει και οργανωμένη βοήθεια 
για μας τους εκπαιδευτικούς, το ΕΚΦΕ(Εργαστηριακό Κέντρο 
Φυσικών Επιστημών)Χανίων. Το ΕΚΦΕ εκτός από συναντήσεις με 
εκπαιδευτικούς και παιδιά στο χώρο του, δίπλα στο Γενικό Λύκειο 
Ακρωτηρίου, αναλαμβάνει και επισκέψεις στα σχολεία. Έτσι κι 
εμείς ζητήσαμε τη βοήθειά τους. 

Φύλλο... Επιστήμη

1�



Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013,
ο αποσπασμένος δάσκαλος Στυλιανακάκης Γιάννης επισκέφτηκε 
το σχολείο με διπλό-ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Από τη μια, 
καταγράψαμε τα υλικά και τα όργανα που υπάρχουν στο σχολείο 
και καταγράψαμε τις ελλείψεις. Από την άλλη εκτέλεσε ο ίδιος 
απλά, αλλά πολύ εντυπωσιακά πειράματα με τη βοήθεια των 
μαθητών  της Ε και ΣΤ τάξης του σχολείου μας. Τη μέρα αυτή 
καταλάβαμε όλοι πόσο σημαντική είναι η σοβαρή ενασχόληση 
μας με το μάθημα των Φυσικών Επιστημών σε οργανωμένο-
πλήρες εργαστήριο…
Ευχαριστώντας θερμά τον κύριο Στυλιανακάκη για την πολύτιμη 
συνδρομή τους στο να γίνουμε όλοι καλύτεροι, θα θέλαμε να 
προσθέσουμε ότι οποιοσδήποτε, γονέας ή παιδί μπορεί να 
μπει στην ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Χανίων όπου έχει γίνει άριστη 
δουλειά. Στη σελίδα (στη μηχανή αναζήτησης γράφουμε ΕΚΦΕ 
Χανίων) υπάρχουν συμβουλές για γονείς, παιδιά και δασκάλους, 
όχι μόνο για το Δημοτικόαλλά και για το Γυμνάσιο και Λύκειο. 
Για τους γονείς παιδιών του Δημοτικού θα πρέπει να γίνει η 
επιλογή «ΔΗΜΟΤΙΚΟ» στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Έπειτα 
γίνεται επιλογή της τάξης (Δ, Ε, ΣΤ) και της ενότητας. Η σειρά 
των ενοτήτων και των κεφαλαίων  έχει γίνει σύμφωνα με τη 
δομή του σχολικού βιβλίου. Υπάρχουν δεκάδες πειράματα που 
επεξηγούνται ακριβώς και που δεν υπάρχουν μέσα στο βιβλίο.
Όλα με απλά υλικά και με απλές εξηγήσεις στο τέλος. Με δυο 
λόγια ένα εργαλείο χρήσιμο για όλους μας… Θα ήταν πολύ 
ενθαρρυντικό να μας αναφέρουν τα παιδιά στο σχολείο ότι 
εκτέλεσαν πειράματα με τους γονείς στο σπίτι…. Καλή επιτυχία, 
λοιπόν….

Τα πειράματα του ηλεκτρισμού της Ε’ τάξη
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Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
(2 Απριλίου)
Επίσκεψη της συγγραφέως Ρένα  Ρώσση  Ζαϊρη, στις 
2 Απριλίου, ημέρα παιδικού βιβλίου στο Νηπιαγωγείο 
μας. Μας διάβασε ένα από τα βιβλία της «Η  Νερένια  
προστατεύει τη θάλασσα». Τα παιδιά ενθουσιάστη-
καν, συμμετείχαν ενεργά, ζωγράφισαν  ότι  τους 
εντυπωσίασε.

Φύλλο... Πολιτιστικό
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Λαογραφικό μουσείο  Χανίων

Λαογραφική έκθεση
Ανοίξαμε την αποθήκη του παππού και το μπαούλο της γιαγιάς 
και βρήκαμε αντικείμενα που εκείνοι χρησιμοποιούσαν τα  πα-
λαιότερα χρόνια στην καθημερινή τους ζωή.  Τα φέραμε στην 
τάξη μας και ετοιμάσαμε μια μικρή λαογραφική έκθεση.

(Φωτογραφίες από τη λαογραφική έκθεση του Γ1 στην τάξη)
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Φύλλο... Γράμματα

   Σήμερα πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Το ξέρω είναι τόσο άδικο! Γιατί να υπάρχει 

η κακία, γιατί να υποφέρουμε, γιατί, γιατί , ΓΙΑΤΙ; Αυτό το γιατί  μας βασανίζει….

   Φαντάσου ότι έχεις την ευκαιρία να γίνεις Άγιος Βασίλης. Ακούς δίπλα σου μια φωνή. Είναι ένα ξωτικό 

που φωνάζει ότι άργησες για την πτήση, τρέχεις και μπαίν
εις μέσα στο έλκηθρο. Ξεκινάει…

   Πετάς πάνω από μια μεγάλη πόλη. Κοίτα κάτω. Φώτα, λαμπιόνια, όλα μια μεγάλη γιορτή… κι αυτή η στιγ
μή 

τέλειωσε. Πετάς πάνω από παλιά σπίτια. Το θέαμα σε τρομάζει, το ξέρω. Και μετά βλέπεις μια σκισμένη και 

παλιά κάλτσα κάτω από ένα δέντρο. Μα πού είναι οι γιρλάντες και τα μπαλάκια; Το αστέ
ρι; Καταλαβαίνεις 

τι πρέπει να κάνεις. Αφήνεις μέσα στη κάλτσα ένα χρυσό άστρο. Ζητάς από τα αστέρια (τα πραγματικά ) 

λίγη αστερόσκονη. Την παίρνεις και την απλώνεις πάνω στο δέντρο. Γυαλίζει. Προσθέτεις δύο ακόμα δώρα: 

μια γαλοπούλα, κι ένα δώρο που όλοι ξέρουν άμα το νιώσουν…

   Προχωράς, μα σταματάς, βλέπεις ένα  λεπρό με κουρέ
λια. Πέφτει κάτω! Δύο δάκρυα τρέχουν κι 

ακολουθούν κι άλλα ενώ τον πλησιάζεις… Έχει πέσει σε κώμα. Φωνάζεις, πουθενά βοήθεια. Νιώθεις μόνος, 

απελπισμένος…  Θυμήσου, είσαι ο Άγιος Βασίλης! Μα τι δώρο, τι δώρο θα του χαρίσεις… Ένα φάρμακο δεν 

αρκεί. Ο άνθρωπος είναι φτωχός, λεπρός  και βασανίζεται. Το τελευταίο που θ
έλει είναι να  χρωστάει 

και στο νοσοκομείο. Κάθεσαι και κοιτάς το φεγγάρι. Το αχνό του φως φωτίζει το πρόσωπο του λεπρού. 

Δείχνει αναστατωμένο, βασανισμένο. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να γαληνέψει την ψυχή του
. Αναστατώνεσαι  

και προσεύχεσαι στον θεό να γαληνέψει την ψυχ
ή του με τον τρόπο που ξέρει… Το φως του φεγγαριού 

δυνάμωσε… και το πρόσωπό του  γαλήνεψε όπως και η ψυχή του.

   Ξαναπετάς, φτάνεις στο φεγγάρι. Οι πρώτες αχτίδες του ήλιου βγαίνουν. Ρίχνεις τα δώρα τα οποία 

ταξιδεύουν σε όλη τη γη. Και πετάνε, πετάνε και… ντριν-ντριν, ντριν-ντριν. Α
νοίγεις τα μάτια και… μα τι 

στο καλό; 
   Πώς βρέθηκες στο δωμάτιό σου με το ξυπνητήρι να χτυπά; Φόρας τις ριγέ σου πιτζάμες και είσαι στο 

κρεβάτι. Χτυπάει το κουδούνι της πόρτας. Κατά βάθος ξέρεις ποιος είναι. Τρέχεις και παίρνεις 
τον κουμπαρά 

σου και μόλις άνοιξε την πόρτα η μαμά, ακούγεται μ
ια φωνή: <<Είμαστε από τον Ερυθρό Σταυρό, θα θέλατε 

να…>>  <<Ορίστε>>, λες γρήγορα προτού προλάβει η μαμά να πει
 τίποτα. Δίνεις τον κουμπαρά σου. Ξέρεις πόσα 

χρόνια τα μάζευες τα χρήματα… Ναταλία Πρωίμου, Ε2

Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. 
Φαντάσου ότι μπορείς να γίνεις για μια μέρα ο γενναιόδωρος  Άγιος Βασίλης. 
Γράψε ποια προβλήματα θα φρόντιζες να λυθούν και με ποιον τρόπο.
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Η ωραιότερη στιγμή που πέρασα στο δημο-
τικό ήταν όταν εγώ ήμουν στην 5η τάξη 
και πήγαμε στην Αθήνα μαζί με την 6η που 
φέτος είναι στο γυμνάσιο.
Ο λόγος που πήγαμε στην Αθήνα ήταν για 
να δούμε την Βουλή των Ελλήνων που ήταν 
πολύ ωραία,να δούμε την όμορφη Ακρόπολη 
και τον Παρθενώνα. Στο τέλος πήγαμε στο 
πλανητάριο που ήταν πολύ μαγευτικό και 
μετά φύγαμε.
Στην Αθήνα ήταν πολύ ωραία εκδρομή και 
θα ήθελα τέτοιες εκδρομές να κάνουμε και 
στο Γυμνάσιο.

Χάρης Μαναρώλης ΣΤ΄

Ημουν στη Γ ταξη με μια τελεια δασκαλα. 
Εκεικη τη μερα λοιπον,ειχε τα γενεθλια της 
.Ολη η ταξη εφερε κι απο κατι .Αλλος τη 
τουρτα ,αλλος τα πιατα κι αλλος τα φαγω-
σιμα. οταν μπηκαμε μεσα ,μαζεψαμε ολα τα 
πραγρματα μας και κρυφτηκαμε . Οταν μπηκε 
η δασκαλα,βγηκαμε απο τις κρυψωνες μας
και της δωσαμε την τουρτα να σβησει τα 
κερακια.Αφτη ηταν η κακιτερη μου αναμνηση 
από το δημοτικο σχολειο.Ευχομαι και οι μικρο-
τερες ταξεις τοσο ευχαρισεα οσο η δικια μας 
ταξη!!!!!!!!!!!!

ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤ
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Συμπέρασμα παιδικών ατυχημάτων Α’-Β’ τάξης
Τα περισσότερα παιδιά της Α’-Β’ τάξης τραυματίζονται συνήθως λόγω 
πτώσης από σκάλα. Κυρίως γίνονται στο χώρο του σπιτιού. Ο κυριό-
τερος λόγος είναι η δική τους απροσεξία. Ευτυχώς δεν παθαίνουν κάτι 
σοβαρό παρά μόνο μώλωπες και εκδορές. Τέλος, ο τραυματισμός τους 
δεν είναι τόσο σοβαρός που να τους οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Συμπέρασμα παιδικών ατυχημάτων Γ’-Δ’ τάξης
Στα λίγο μεγαλύτερα παιδιά ο κυριότερος λόγος των ατυχημάτων 
είναι οι συγκρούσεις με άλλο παιδί στο χώρο του σχολείου και 
συχνότερα στο χώρο του προαυλίου. Η δική τους αφηρημάδα είναι η 
πιο συχνή αιτία ατυχημάτων και τα πιο συχνά αποτελέσματα είναι οι 
μώλωπες και οι εκδορές. Ευτυχώς, η πλειοψηφία των μαθητών δεν 
χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Συμπέρασμα παιδικών ατυχημάτων Ε’-ΣΤ’ τάξης
Το γλίστρημα είναι η κύρια αιτία ατυχημάτων στις μεγάλες τάξεις. 
Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται στο χώρο του σχολείου και 
συγκεκριμένα στο προαύλιο. Η κύρια αιτία είναι η απροσεξία τους και, 
έπειτα, η υπερβολική βιασύνη, ενώ τα κύρια αποτελέσματα είναι οι 
μώλωπες και οι εκδορές. Οι περισσότεροι μαθητές δεν χρειάστηκε να 
μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Πηγή: Ερευνητές ΣΤ’ τάξης Δ.ΣΧ. Πλατανιά 2012-2013
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«Ένας πλάτανος διηγείται...,»
Μια μέρα, εκεί που μένω εγώ στα Δρακιανά, ήρθε το 
Δημοτικό Σχολείο Πλατανιά.
Εμένα με λένε Πλάτανο και θα ήθελα να σας διηγηθώ 
πως είναι το μέρος που ζω,δηλαδή τα Δρακιανά
Το μέρος το οποίο μένω είναι αρκετά μεγάλο. Έχει 
ένα μεγάλο ποτάμι, πολλά φυτά όπως και ζώα. Τα 
Δρακιανά είναι στον Πλατανιά και σχεδόν όλοι οι 
Πλατανιανοί έχουν δύο –τρία χωράφια κοντά μου, 
μπορεί και παραπάνω. Όμως έχουν παρέμβει πολύ οι 
άνθρωποι, έχουν κάνει κάποιες θετικές ενέργειες και 
κάποιες αρνητικές. Για παράδειγμα στα αρνητικά είναι 
ότι έχουν κόψει τα δέντρα για να φτιάξουν το δρόμο 
και για να φτιάξουν τα κτίρια που είναι εδώ. Απο την 
άλλη, όμως, είναι ότι έχουν βάλει κάδους απορριμά-
των και τις κούνιες για να έρχονται εδώ οι άνρθωποι 
και να διασκεδάζουν.
Στο σπίτι μου κοντά έχω πολλά φυτά για φίλους όπως 
τα καλάμια, τις ξινίδες, τα καταπράσινα τριφύλια και 
πολλά άλλα. Εδώ δεν έχω μόνο φυτά για παρέα αλλά 
και ζώα όπως πάπιες, πουλιά, μικρά έντομα, μέλισσες 
και μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν τα έχω δεί. 
Επίσης εδώ υπάρχει και ένας υδροχημικός σταθμός δί-
πλα στο ποτάμι για να ελέγχουν το νερό του ποταμού.
Πριν από εξήντα χρόνια που ήμουνα νεότερος ήταν 
πολύ πιο ωραία η περιοχή που μένω, δηλαδή, είχε 
πιο πολλά φυτά, πιο πολλά ζώα και δεν είχε παρέμβει 
καθόλου ο άνθρωπος.

Χάρης Μαναρώλης ΣΤ΄

Ο αποχωρισμός μιας συμμαθήτριας 
αλλά και καλής φίλης!
Κι εκεί που νομίζεις ότι, έχοντας ήδη φτάσει στην Έ  δημοτικού και έχο-
ντας τους ίδιους συμμαθητές όλα αυτά τα χρόνια, είναι πλέον αδύνατον 
να αλλάξει κάτι έως το γυμνάσιο, ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με 
ένα αναπάντεχο γεγονός. 
Η είδηση της μετακόμισης της φίλης μας της Ανάφης και της οικογέ-
νειάς της στην Αθήνα, μας έκανε όλους να στενοχωρηθούμε.
Ακόμη θυμάμαι το σφίξιμο στην καρδιά και τον κόμπο στον λαιμό, όταν 
την αποχαιρετούσα. Πόσο θα μου έλειπαν τα παιχνίδια που εφευρί-
σκαμε, οι σκανταλιές που κάναμε! Υποσχεθήκαμε η μία στην άλλη, να 
μιλάμε στο τηλέφωνο αλλά και να στέλνουμε γράμματα με φωτογραφί-
ες. Παρόλα αυτά μέσα μου πίστευα ότι η καθημερινότητα του σχολείου 
μας δεν θα ήταν η ίδια!!!

Αναστασία  Αποστολάκη
Στ́  τάξη  
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Φύλλο... Αθλητισμός

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 
επισκέφτηκε το σχολείο μας αντιπροσωπεία  ποδοσφαιριστών 
από την ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ. Οι ποδοσφαιριστές μοίρασαν 
μπάλες διαφόρων αθλημάτων στους μαθητές του σχολείου 
μας. Στη συνέχεια συζήτησαν με τα παιδιά, έδωσαν 
αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν  μαζί τους. Ήταν μια 
κίνηση που άρεσε πάρα πολύ στους  μαθητές και τους έκανε 
να περάσουν όμορφες στιγμές. Το σχολείο ευχαριστεί θερμά 
την ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ και εύχεται στην ομάδα καλή πορεία σε 
πρωτάθλημα και κύπελλο.

Η Ομάδα Handball
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Φύλλο... Δημιουργίες

Αινίγματα
Τεντωμένη τη βάζω ζαρωμένη τη 
βγάζω, τι είναι;
(κάλτσα)
Έχει κεφάλι  μα δε μπορεί να 
σκεφτεί ,τι είναι ;
(καρφίτσα)
Ποιο πράγμα καίει ενώ είναι κρύο;
(πιπέρι)
Όλα τα ακούει μα τίποτα δεν 
μπορεί να πει τι είναι;
(το αυτί)
Ένα πουλί χωρίς φτερά ψυχή δεν 
έχει μα πετά ,τι είναι;
(ο χαρταετός)

(Λευτέρης  Φιωτάκης Γ1)

Γλωσσοδέτες
Βρίσκω τις πόρτες  κλειδωτές 
, κλειδωμένες και  
κλειδαμπαρωμένες.
Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. 
Γιατί παπά παχύ έφαγες παχιά φακή;
Κοράλλι  ψιλοκόραλλο και  
ψιλοκοραλλάκι.
Πίτα σπανακόπιτα και 
σπανακολαδόπιτα.

(Μαρία Αγγελάκη Γ1)

Άνοιξη 
 Άνοιξη ξύπνησες  γλυκά

φόρεσες τα καλά σου
και με λουλούδια κέντησες

όλο το  φόρεμά σου. 

 •
χρώματα έβαλες  πολλά

και στόλισες  τη φύση
με  λογιώ  λογιώ αρώματα

πλημμύρισες τη  ζήση.

(κολλαζ με θέμα την άνοιξη από το Γ1)

2�



Πασχαλινές
   κατασκευές! 2�



Φύλλο... Παιχνίδια

Παίζω, μαθαίνω με όλες τις αισθήσεις!

Μεταμορφωνόμαστε 
σε δάκο και τρώμε τα 
γραμματάκια της ελιάς 

τραγουδώντας!

Στο μουσείο ελιάς  
βουτάμε στη γνώση και 

αγκαλιάζουμε τη πιο αρχαία 
γιαγιά ελιά!!!

Γινόμαστε καλλιτέχνες  
φτιάχνοντας φηφιδωτό 

ελιάς με πολλή υπομονή!

Δουλεύουμε σκληρά! 
Μαζεύουμε ελιές στον 

ελαιώνα!

Παίζουμε στην αυλή και 
φοράμε την ’’κότινο’’

του νικητή!

Μαθαίνω για την ελιά 
φέρνοντας από το σπίτι 

θησαυρούς!

Βλέπουμε πώς παράγεται 
το λαδάκι με επίσκεψη στο 

ελαιοτριβείο!

Γευόμαστε και κερνάμε 
αλμυρό κέικ με ελιές που 
φτιάξαμε με τα χεράκια 

μας!

Η ζωή στο νηπ/γείο είναι φωτεινή! 
Να σας ξεναγήσω στο project  για την ελιά;
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Φύλλο... Παιχνίδια

Τα Πεντόβολα
Φέτος στα πλαίσια της αναβίωσης παλιών παιχνιδιών 

πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της δ τάξης ένα 

τουρνουά πεντόβολων…

τα παιδία χωρίστηκαν σε ομίλους και παίζοντας διαδοχι-

κά όλα μεταξύ τους βρέθηκαν οι 8 επικρατέστεροι, στη 

συνέχεια οι 4 και τέλος το ζευγάρι του τελικού.

Στον τελικό έφτασαν ο Βίκτωρας Πετκόβ και ο Λευτέρης 

Προβιδάκης. Νικητής ήταν ο Βίκτωρας, στον οποίο αφι-

ερώνουμε αυτό το άρθρο , μια και μετακόμισε για πάντα 

στην πατρίδα του και έτσι δεν τον έχουμε πια ανάμεσα 

μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό ήταν το δεύτερο τουρ-

νουά. Πέρσι νικητής είχε αναδειχθεί ο Στιλιάν Αλέξιεβ που 

κέρδισε στον τελικό την Αναστασία Αποστολάκη.

Σημασία έχει ότι τα παιδιά το καταχάρηκαν και ανακάλυ-

ψαν έναν τρόπο με τον οποίο διασκέδαζαν οι προηγούμε-

νες γενιές που δεν είχαν πρόσβαση στην τεχνολογία και 

στα καινούρια ηλεκτρονικά παιχνίδια…

Για να δούμε όμως τι ακριβώς είναι τα πεντόβολα.
Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από αγόρια και κορίτσια. Είναι παιχνίδι αρκετά δύσκολο. Χρειάζεται δεξιοτεχνία και γρηγοράδα. Κάθε παιδί έχει πέντε χαλίκια 
στρογγυλά και λεία, στο μέγεθος ενός φουντουκιού. Τα δύο παιδιά που θα πάρουν μέρος στο παιχνίδι, κάθονται αντικριστά και έχουν χάμω, μπροστά τους, 
τα τέσσερα χαλίκια, ενώ το πέμπτο το κρατάνε στη χούφτα τους. Ο πρώτος παίχτης πετάει ψηλά το χαλίκι που έχει στη χούφτα του και με μια γρήγορη 
κίνηση, ενώ το χαλίκι του είναι ακόμη στον αέρα, προσπαθεί να πάρει από κάτω ένα χαλίκι από τα τέσσερα. Αν προλάβει να το πάρει και να αρπάξει μαζί και 
το άλλο που κατεβαίνει από ψηλά, συνεχίζει ώσπου να πάρει ένα - ένα και τα τέσσερα. Αν δεν τα καταφέρει αρχίζει ο επόμενος. Κάθε φορά ο παίχτης αφήνει 
στην άκρη το πεντόβολο που έπιασε, για να πιάσει άλλο.
Υπάρχουν κι άλλες παραλλαγές, όμως εμείς εξασκηθήκαμε σε αυτήν.
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Φύλλο... Αξιοθέατα

Γνωρίζω τον τόπο μου 
(γράφουν μαθητές της Γ1 τάξης)

 

 

 
 
 

 

 
 

Βοτανικό Πάρκο
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα του Νομού Χανίων είναι 
το Βοτανικό Πάρκο. Έχει  πολύ μεγάλη έκταση και 
είναι κοντα στην πόλη. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν 
διάφορα είδη φυτών που φυτρώνουν σε άλλα μέρη του 
κόσμου αλλά και βότανα και φυτά του τόπου μας. Επίσης 
υπάρχει και ένας μικρός ζωολογικός κήπος. Το πάρκο 
είναι ανοιχτό καθημερινά από τις αρχές Απριλίου μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου.

(Λευτέρης Κάτσουρας)
Φαράγγι Σαμαριάς
Ένα  μέρος που αξίζει να 
επισκεφτεί κάποιος είναι το 
φαράγγι της Σαμαριάς.Είναι 
ένα όμορφο μέρος γεμάτο με δέντρα και 
πολλά φυτά.Το φαράγγι ξεκινάει από τον Ομαλό και 
τελειώνει στην Αγία Ρουμέλη. Είναι μια διαδρομή με 
τα πόδια 17 χλμ. όπου Χαίρεσαι τη φύση. Μέσα στο 
φαραγγι ζει και ο κρητικός αίγαγρος. Είναι ένα από τα 
ομορφότερα μέρη του κόσμου.

(Φίλιππος Πετακάκης)

Παλιό λιμάνι
Ένα μέρος που προτείνω να 
επισκεφτεί κάποιος είναι το 
παλιό λιμάνι. Εκεί θα δεις 
το φάρο, τα νεώρια και το συντριβάνι. Μπορείς να 
περπατήσεις μέσα στα στενά της παλιάς  πόλης  και 
να δοκιμάσεις νόστιμες κρέπες .Επίσης  στο λιμάνι 
βρίσκεται και το Ναυτικό Μουσείο.

(Κοτίνη Δέσποινα)

Πλατανιάς
Ο Πλατανιάς είναι ένα 
τουριστικό παραθαλάσσιο 
μέρος που βρίσκεται κοντά 
στα Χανιά. Έχει πολλά μαγαζιά 
και ξενοδοχεία με πισίνες. Κάθε καλοκαίρι 
έρχονται πολλοί τουρίστες από όλο τον κόσμο για 
να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα.Ο πάνω 
Πλατανιάς  είναι χτισμένος σε ένα λόφο και έχει 
υπέροχη θέα.

(Νικολέτα Πάτερου)
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Φύλλο... Αξιοθέατα

Νοχιά
Τα Νοχιά είναι ένα 
όμορφο χωριό που 
αξίζει να επισκεφτεί 
κάποιος. Είναι μεγάλο 
χωριό με παράδοση 
στην κατασκευή πήλινων αντικειμένων. 
Σπουδαίοι αγγειοπλάστες εκθέτουν 
τα έργα τους και δίνουν την ευκαιρία 
στους επισκέπτες να τα θαυμάσουν 
και αν θέλουν να τα αγοράσουν. Όπως 
όλα τα Χωριά του νομού έτσι και αυτό 
έχει φυσική ομορφιά και φιλόξενους 
ανθρώπους. Αυτό είναι το χωριό του 
παππού μου! 

(Αντιγόνη Αποστολάκη)

Αγορά
Η Αγορά είναι ένα μεγάλο 
κτίριο που βρίσκεται 
στο  κέντρο της πόλης 
των Χανίων.Έχει σχήμα 
σταυρού και είναι γεμάτη με μαγαζιά 
που πωλούν ψάρια,γαλακτοκομικά, 
παιχνίδια,παγώτα και ψωμιά. 
Καθημερινά την επισκέπτονται  
πολλοί άνθρωποι για να κάνουν τα 
ψώνια τους.

(Λευτέρης Φιωτάκης)

Την Τετάρτη 23 Μαϊου  το Β1 τμήμα μου 
επισκεφτήκαμε το οδοντιατρείο της μαμάς της συμμαθήτριας μας  
Αντιγόνης . Εκεί γνωρίσαμε τα εργαλεία αλλά και  τους τρόπους με τους οποίους  ο 
οδοντίατρος μας φτιάχνει τα δόντια μας όποτε χρειάζεται .Καταλάβαμε επίσης ότι δεν 
πρέπει να φοβόμαστε  τον οδοντίατρο αλλά  με τη βοήθεια του και τη δική μας καθημερινή 
φροντίδα τα δόντια μας θα είναι πάντα  γερά και  όμορφα.

(Φιωτάκης  Λευτέρης Β1)
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Φύλλο... Εκδρομές

Επίσκεψη στο Πάρκο  
Κυκλοφοριακής  Αγωγής
τον Μάιο  πραγματοποιούμε εκπ/κή εκδρομή στο Π.Κ.Α στο Καμπάνι. 

τα παιδιά συνειδητοποιούν πως  πρέπει πάντα να περνάνε από τις 

διαβάσεις,  μαθαίνουν για τους φωτεινούς σηματοδότες, τον Σταμάτη 

και τον Γρηγόρη, κρατάνε πάντα τη μαμά πάντα από τη μέσα πλευρά 

του πεζοδρομίου όταν περπατάνε πεζοί.

Γινόμαστε οδηγοί αυτοκινήτων, ποδηλάτων 
και φυσικά δεν ξεχνάμε να φοράμε ζώνες 
και κράνος στο ποδήλατο 
(Νηπιαγωγείο).
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Φύλλο... Εκδρομές

Φθινοπωρινές  αποδράσεις
στο δάσος των Δρακιανών 
Πειραματιζόμαστε, παίζουμε λύκε, λύκε 
είσαι εδώ; Παρακολουθούμε τη ροή του 
ποταμού Ιάρδανου.  

(Νηπιαγωγείο).
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Γενική Συνέλευση και Εκλογές του Συλλόγου μας
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας έγινε την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011 στο Δημοτικό Σχολείο Πλατανιά. Τα μέλη του Δ.Σ. παρουσίασαν 
τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων ετών, την οικονομική κατάσταση του ταμείου, τα προβλήματα και οι πιθανές λύσεις, κ.λπ. Αφού πλήρωσαν 
την ετήσια συνδρομή τους, έγιναν εκλογές. Η Σύνθεση του Δ.Σ. είναι γραμμένη στην πρώτη σελίδα αυτού του νούμερού του περιοδικού. 
Ακολούθησε μια ομιλία της κα. Μιράντας Βαφειάδου, ψυχολόγος, με θέμα «Επιθετικότητα - Σχολικός Εκφοβισμός. Οι δυνατότητες 
παρέμβασης των γονέων προς μία πιο ικανοποιητική καθημερινότητα μεταξύ των παιδιών της σχολικής κοινότητας». 

Έκδοση του περιοδικού μας
Το δεύτερο τεύχος του περιοδικού μας εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 
και είχε μεγάλη επιτυχία. Άρθρα από το περιοδικό έχουν δημοσιευθεί δύο φορές στα «Χανιώτικα Νέα». 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΙΜΗ: € 5.00

2ο ΤΕΥΧΟΣ2ο ΤΕΥΧΟΣ2222  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Οι γιορτές του Σχολείου μας...

Αποχαιρετιστήρια Γιορτή 2012

Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων
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Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων

   Με το 1, 2, 3 φύγαμε…

Διασκεδάζουμε... Τραγουδάμε... Παίζουμε...
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Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων

Summer School
2012

Summer School
2013
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Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων

Κοπή της Βασιλόπιτας 2013

Το δώρο του Αγ. Βασίλη 
στον Μανούσο

Καφενείο του Αγ. Βασίλη
Χριστουγεννιάτικα Γλυκά

Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων αντικειμένων & δώρων

Χριστούγεννα 2012
3�



Αποκριάτικος Χορός 2013

Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων
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Τα μέλη του Συλλόγου, που έβαλαν υποψηφιότητα για μέλη του Δ.Σ., 
στελέχωσαν  τις παρακάτω 4 ομάδες: 

Ομάδα 1η: Τεχνική Υποστήριξη 
Ομάδα 2η: Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις
Ομάδα 3η: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 
Ομάδα 4η: Οικονομικά 

Ομάδα 1η: 
τεχνική 

υποστήριξη

Ομάδα 2η: 
Ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις

Ομάδα 3η: 
εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

Ομάδα 4η: 
Οικονομικά

Το Δ.Σ.
του Συλλόγου

Ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων είναι “η συμβολή του στην πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη και προαγωγή 

των μαθητών και στην εκπαίδευση γενικότερα, σε συνεργασία με τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό”, όπως 

επίσης και η “συμπαράσταση σε γονείς και μαθητές που έχουν ανάγκη βοήθειας”.

Για να πετύχει ένας Σύλλογος τους στόχους του, θα πρέπει να υπάρχει πρώτα στενή και συνεχή συνεργασία με τα μέλη του. Όλα τα μέλη 
οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά τους ρόλους τους και να προσφέρουν ότι καλύτερο μπορούν ανάλογα με τις δικές τους ικανότητες, χωρίς 
ανταγωνισμό αλλά με δημιουργικές σκέψεις και εθελοντική δουλειά. Αφαιρώντας λίγο χρόνο από την καθημερινότητα μας για κοινά θέματα 
που αφορούν το σχολείο δεν είναι παρά να προσθέτουμε θετικά στοιχεία στην διαμόρφωση και εκπαίδευση του παιδιού μας. Ο γονέας πρέπει 
να συμμετέχει ενεργά από την πρώτη κιόλας μέρα που το παιδί του πάει στο Νηπιαγωγείο. Γίνεται αυτόματα μέλος του Συλλόγου Γονέων 
και έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες δραστηριότητες του Συλλόγου, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και 
ψηφοφορίες και να εκλέγει και να εκλέγεται.
Επίσης η οργάνωση μέσα στο Δ.Σ. είναι πολύ σημαντική για την ομαλή λειτουργία του Συλλόγου. Μετά από εφτά χρόνια εμπειρία στο Δ.Σ., σας 
παρουσιάζουμε το δικό μας «μοντέλο λειτουργίας», που μας βοήθησε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Οργάνωση του Δ.Σ.
(Κλαούντια Πρωίμου, Πρόεδρος) 

Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων
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Ομάδα 1η: Τεχνική Υποστήριξη 
•	Συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων των δύο Σχολείων (καθαρισμός και βαφές καθώς και ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ξυλουργικές,  
κηπουρικές και άλλες εργασίες)
•	Αναβάθμιση των δύο Σχολείων: αναδιαμόρφωση και συμπλήρωση των εγκαταστάσεων στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους 
(αξιοποίηση του υπογείου ως γυμναστηρίου και χώρου διαφόρων εκδηλώσεων, προσθήκη νέου τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ, δημιουργία
χώρου αθλητικών παιχνιδιών, κ.λπ.) 

Ομάδα 2η: Ψυχαγωγικές Εκδηλώσεις
•	Οργάνωση γιορτών και κοινωνικών εκδηλώσεων (χριστουγεννιάτικο πάρτι, αποκριάτικος χορός, αποχαιρετισμός των μαθητών της 6ης 
τάξης, τσάι, εκδρομές, χοροί, κ.λπ.) με σκοπό την ψυχαγωγία των γονέων, των δασκάλων και των μαθητών και την ενίσχυση του Ταμείου 
του Συλλόγου.

•	Προσφορά δώρων στους μαθητές και στους δασκάλους (Χριστούγεννα, Πάσχα, κ.λπ.).

Ομάδα 3η: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
•	Οργάνωση προαιρετικών μαθημάτων για μαθητές και γονείς (μαθήματα ψυχολογίας, συμπεριφοράς, χρήσης υπολογιστών, γλώσσας, σκακιού, 
ζωγραφικής, κλπ.)
•	Οργάνωση διαλέξεων και ομιλιών σε επίκαιρα θέματα γενικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.
•	Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές προβολές (DVD, CD, ταινίες, κ.λπ)
•	Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων. 
•	Συμπλήρωση της εκπαίδευσης με πρακτική άσκηση σε χρήσιμες  χειρωνακτικές δεξιότητες (υδραυλικά, ξυλουργικά, μαγειρικά κ.λπ.).

Ομάδα 4η: Οικονομικά
• Έσοδα: 
-	Είσπραξη από τους γονείς της ετήσιας συνδρομής υπέρ του Συλλόγου.
-	Είσπραξη δωρεών από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς καθώς και από Ιδιώτες.
-	Οικονομικά κέρδη από εισιτήρια ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.
• Έξοδα:
- Αγορές υλικών για συντήρηση, επισκευές και εξοπλισμό των σχολείων.
- Πληρωμές τεχνιτών για τις παραπάνω εργασίες. 
- Πληρωμές διδασκόντων στα εξωσχολικά μαθήματα. 
- Αγορές διαφόρων δώρων για τους μαθητές και τους δασκάλους (Χριστούγεννα, Πάσχα, κ.λπ.).

Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων
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Λειτουργία των Ομάδων 
•	Η συμμετοχή σε κάποια από τις τέσσερις ομάδες είναι προαιρετική.
•	Κάθε Ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη.
•	Κάθε μέλος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της Ομάδας του, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις 
γνώσεις του.

•	Δύο φορές το μήνα, θα συνεδριάζουν όλες οι Ομάδες μαζί.
•	Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνεται στην αρχή κάθε μηνός. Τότε, κάθε Ομάδα θα παρουσιάζει στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα 
(επιτυχίες, δυσκολίες και αποτυχίες) του περασμένου μηνός και τις προτάσεις της Ομάδας για τον επόμενο μήνα.

•	Κάθε Ομάδα μαζεύει ιδέες, προτάσεις και λύσεις από μέλη του συλλόγου, μαθητές, δασκάλους, γονείς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.
•	Η Ομάδα επεξεργάζεται τις παραπάνω προτάσεις (εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει) και προτείνει τη δική της άποψη στο Συμβούλιο. 
•	Το Συμβούλιο εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει την πρόταση της Ομάδας. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, η Ομάδα, που έκανε την πρόταση, 
οργανώνει την πραγματοποίησή της, αναθέτοντας τις αναγκαίες  δραστηριότητες σε μέλη των Ομάδων.

Οργανόγραμμα Εσωτερικής Λειτουργίας
Κάθε Ομάδα συνεργάζεται με όλες τις υπόλοιπες Ομάδες. Το Δ.Σ. παίζει τον κεντρικό ρόλο 
του συντονιστή των Ομάδων. Τελικά το Δ.Σ. κρίνει, αποφασίζει, εγκρίνει και αναθέτει τις 
αντίστοιχες δραστηριότητες στις Ομάδες.
 
Οργανόγραμμα Εξωτερικής Λειτουργίας 
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων συνεργάζεται με τους Δασκάλους και 
τους Νηπιαγωγούς, τους Γονείς, τους Μαθητές και με τη Σχολική Επιτροπή καθώς και με 
το Δήμο και τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν 
δουλέψει σκληρά, έχουν βοηθήσει ομαδικά και έχουν υποστηρίξει  δυνατά τις δραστηριότητες του 
Συλλόγου. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καταφέρει τόσα πολλά εάν δεν υπήρχε η ευχάριστη ατμόσφαιρα 
που δημιούργησε καινούριες φιλίες και συνεργασίες.  Και όλα αυτά για την αγάπη των παιδιών μας και του 
τόπου μας!  
Ευχαριστούμε την Κλειώ, την Λίτσα, τον Θρασύβουλο, τον Γιάννη, την Ράνια, την Αργυρώ, την Petra, 
την Sofia & την Claudia. 
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!

Γονείς 
& Μαθητές

Δήμος & 
Δημόσιες 

Υπηρεσίες 

Σχολική 
Επιτροπή

Το Δ.Σ.
του Συλλόγου

Δάσκαλοι 
& Νηπιαγωγοί

Δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων
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Φύλλο... links

Ψηφιακό Σχολείο: 

www.digitalschool.minedu.gov.gr

Οργανισμός Εκδόσεως 

Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ): 

www.oedb.gr

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής 

Διαχείρισης Τάξης - “η-τ@ξη”:

eclass.sch.gr 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη:
www.e-yliko.gr Υπουργείο Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης 
& Θρησκευμάτων: 

www.minedu.gov.gr 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:www.pi-schools.gr 

Εκπαιδευτική Πύλη για Θέματα 

Ισότητας των Φύλων :

www.isotita-epeaek.gr

Διεθνή Κέντρα Εκμάθησης 
Υπολογιστών:www.technokids-technoplus.gr

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο:
www.sch.gr Δικτυακός Τόπος: 

www.plefsis.gr/goneispaidia.htm
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Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων στο διάστημα  Σεπτέμβριος 2013 – Ιούνιος 2014 είναι οι εξής:

Ημερολόγιο

ΔΡΑΣΤΗΡΙoΤΗΤΕΣ ΠΕΡiΟΔΟΣ

1.
Συντήρηση και επισκευές των εγκαταστάσεων των δύο Σχολείων 
(καθαρισμός, βαφές και ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, ξυλουργικές 
κηπουρικές και άλλες εργασίες)

Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος

2. Κατασκευή νέου παιδότοπου στο χώρο του Νηπιαγωγείου Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος

3. Κατασκευή λαχανόκηπου στο χώρο του Δημοτικού Οκτώβριος

4. 3η Έκδοση του Περιοδικού των δύο Σχολείων Δεκέμβριος

5.
Γενική Συνέλευση & Εκλογές του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 
& Κηδεμόνων

Δεκέμβριος

6. Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
Δεκέμβριος

7. Έναρξη Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων Παιδιών & Γονέων Ιανουάριος

8.
Οργάνωση σεμιναρίων Συμβουλευτικής Γονέων 
σε επιλεγμένα θέματα

Ιανουάριος - Ιούνιος

9. Οργάνωση ψυχαγωγικών εκδρομών Ιανουάριος - Ιούνιος

10. Αποκριάτικη Εκδήλωση Φεβρουάριος

11. Αποχαιρετιστήρια Γιορτή Ιούνιος

12. Καλοκαιρινό Σχολείο Ιούνιος/Αύγουστος
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
η δημιουργία του περιοδικού αυτού, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την οικονομική βοήθεια 

από τις παρακάτω επιχειρήσεις τις οποίες ευχαριστούμε θερμά.

Minoa Palace Hotel 

Porto Platanias Beach Resort

Era Jewelry

Βοτανικό Πάρκο

Blue Dome Hotel

Sonio Apartments

Μemo Computers

E.V. Tours Car Rental

Social Café bar

Ιωάννα Mαθιουλάκη & Σία, Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική

Μαράκης Supermarket

Εύα Παπαδημητρίου 

Vienna – Avrofιliton Restaurant 

Diogenis Restaurant

Τα Στρουμφάκια, Παιδικό Σταθμό

GS Coiffure

Geraniotis Beach, Hotel- Apartments

Mythos Ceramics

Πόπη Θεοδοράκη, Βιβλιοπολείο 

Portray, Quick Film

Incontro Cocktail – Bar

Plus Lounge Café

Πρωιμάκη Ιωάννα, Φροντιστήριο

Blue Sea Hotel – Apartments

Σοκολάτα Ζαχαροπλαστείο - Πλατανιάς

Οίνος & Πνεύματα
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www.mazigiatopaidi.gr

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

ελ. Βενιζέλου 126, χανιά – Tηλ. 28210-52550   

http://www.redcross.gr  - email: ird@redcross.gr 

WWF Ελλάς

Φιλελλήνων 26 - 105 58 Αθήνα

τηλ.: 210 3314893 - Fax: 210 3247578

http://www.wwf.gr - email: support@wwf.gr

Υποστήριξη παιδιών, εφήβων και γονέων

Παιδικά Χωριά SOS

ερμού 6 - 105 63 Aθήνα

τηλ.: 210 33 13 661-3 - Fax:  210 32 26 652

http://www.sos-villages.gr - e-mail: sosathens@sos-villages.gr



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


