
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε2 

 
 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας τους οι μαθητές της Ε2 

συγκέντρωσαν επίσης χρήσιμες πληροφορίες από έντυπα και 

τις παρουσιάζουν εδώ, για όλους εσάς, τους αναγνώστες 

μας! 

 

Πρόκειται για ενδιαφέροντα άρθρα που αφορούν σε 

καταστάσεις όπως οι διαμάχες μεταξύ των παιδιών, ο φόβος 

για το σκοτάδι, η αυτοπεποίθηση, η ασφάλεια στα παιχνίδια, 

η οδική ασφάλεια, η σημασία του πρωινού και πολλά πολλά 

άλλα!!! 

 

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση! 

 

 

Η ομάδα εργασίας των μαθητών της Ε2 αποτελείται από: 

Αγγελική Κανδύλη - Γεωργακοπούλου 

Δήμητρα Τσουμάνη  



 
Όταν τα παιδιά περνούν χρόνο μαζί, είναι φυσικό να μη συμφωνούν συνεχώς μεταξύ 

τους. Το ήσυχο παιχνίδι μπορεί ξαφνικά να μετατραπεί σε καταστροφή, με τα παιδιά 

να τσακώνονται και να κλαίνε. 

Το πώς αντιδρά ένα παιδί σε τέτοιες στιγμές σχετίζεται με την ηλικία του και το 

στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται. Όσο πιο μικρό ή ανώριμο είναι ένα παιδί, 

τόσο περισσότερο εκφράζει τα συναισθήματά του με τρόπο ευθύ και άμεσο. 

Σημαντικό ρόλο βέβαια, παίζουν και χαρακτηριστικά όπως ο χαρακτήρας κάθε 

παιδιού, οι προηγούμενες εμπειρίες επαφής με άλλους εκτός του οικογενειακού 

κύκλου, και φυσικά το αν έχει αδελφάκια και έχει μάθει από το σπίτι, αφενός να 

μοιράζεται, κι αφετέρου να διεκδικεί. 

 

Οι γονείς, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα δεδομένα όταν φέρνουν σε 

επαφή το παιδί τους με άλλα. Δεν πρέπει να αποθαρρύνονται και να το απομονώνουν, 

προσπαθώντας να αποφύγουν τους καυγάδες. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης, ακόμη 

και του τσακωμού με άλλα παιδιά, προσφέρει μια σειρά από σημαντικές εμπειρίες και 

μαθήματα για την κοινωνικότητα και τις σχέσεις με τους άλλους, στην παιδική ηλικία 

αλλά και αργότερα. 

 

 

 
Φόβος για το σκοτάδι και τα ντουλάπια, φόβος για περίεργους θορύβους, φόβος για 

το άγνωστο…  

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε δυο κατηγορίες βιβλίων που θέμα τους είναι ο φόβος. Η 

πρώτη προσπαθεί να εξηγήσει στα παιδιά τους φόβους τους, να τους απομυθοποιήσει, 

να τους δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφαλείας. 

 

Η άλλη κατηγορία είναι οι ιστορίες που προκαλούν φόβο. Ξεκινώντας από τα λαϊκά 

παραμύθια (Η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Κυανοπώγων, Η Πούλια και ο Αυγερινός κ.α.) 



μέχρι τη σημερινή παιδική λογοτεχνία ο φόβος είναι πολύ συχνά ένας καθοριστικός 

παράγοντας στην εξέλιξη της πλοκής.  

 

Η αναφορά σε φόβους και σε πράγματα που γεννούν φόβο δρα τις περισσότερες 

φορές καθησυχαστικά. Ακόμη κι αν πρόκειται για ιστορίες με μάγισσες, λύκους και 

φαντάσματα, τα βιβλία αυτά είναι χρήσιμα καθώς τα παιδιά ταυτίζονται με τους 

ήρωες των βιβλίων οι οποίοι εντέλει κατορθώνουν να ξεφεύγουν και να βγαίνουν 

νικητές. 

 

Πώς θα ενισχύσετε την 
αυτοπεποίθηση των παιδιών σας. 

Για να μπορέσουν τα παιδιά να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις  τους θα 

πρέπει πρώτα να πιστέψετε εσείς σε εκείνα.  Δείξτε τους εμπιστοσύνη και εκφράστε 

την πίστη σας στην ικανότητά τους να πραγματοποιήσουν τους όποιους, μικρούς ή 

μεγαλύτερους, στόχους έχουν θέσει. Ακόμα και αν θεωρείτε πως κάτι είναι δύσκολο 

για εκείνα, αφήστε τα να δοκιμάσουν και μην τα αποθαρρύνετε. Πολλές φορές μπορεί 

να σας εκπλήξουν με όσα μπορούν να καταφέρουν! 

 

 Ένας ακόμα τρόπος για να βοηθήσετε τα παιδιά να αισθανθούν ικανά και άξια, είναι 

με το να ζητάτε την συνεργασία και την βοήθειά τους, όποτε θεωρείτε ότι αυτό 



είναι εφικτό. Έτσι τα βοηθάτε να νιώσουν σημαντικά και χρήσιμα μέσα από την 

συνεισφορά και την συμμετοχή τους . 

 

 
Η ασφάλεια των παιγνιδιών που επιλέγουμε και αγοράζουμε για τα παιδιά πρέπει να 

είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο παθαίνουν ατυχήματα 

που σχετίζονται με τη χρήση παιχνιδιών. Η ορθή επιλογή και χρήση των παιγνιδιών, 

σε συνδυασμό με την επίβλεψη μας όταν παίζουν, μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο 

ατυχημάτων. 

 

Η επιλογή του παιχνιδιού δε μπορεί να γίνεται, κάτω από τις εντυπώσεις μιας 

τηλεοπτικής διαφήμισης. Πρέπει να γίνεται με κριτήρια την ασφάλεια, την ηλικία, τις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Ένα παιχνίδι πρέπει να δίνει στο παιδί 

την ευκαιρία να αναπτύξει κοινωνικότητα, επιδεξιότητες, πνευματικές και σωματικές 

ικανότητες. 

 

 

 
 

Τα παιδιά πρέπει να αποφεύγεται να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού, καθώς 

ατυχήματα έχουν δείξει ότι παθαίνουν σοβαρές κακώσεις και τραυματισμούς από 

τους αερόσακους. Κατά συνέπεια, είναι υποχρεωτικό το παιδικό καθισματάκι που 

πρέπει να είναι τοποθετημένο στο πίσω κάθισμα υπό την επίβλεψη του ενός γονιού. 



Όταν το παιδί, λόγω ηλικίας, αποχωριστεί το παιδικό κάθισμα, πρέπει να δένεται και 

αυτό πάντα με ζώνη ασφαλείας στο πίσω κάθισμα όμως και ποτέ στο κάθισμα 

του συνοδηγού, έως την ηλικία των 12 ετών τουλάχιστον, όπως προβλέπει 

σχετικά ο Κ.Ο.Κ. 

 

 

 

Πέρα, όμως, από τη μετακίνηση των παιδιών εντός του αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να τα ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με την κυκλοφοριακή συμπεριφορά 

τους, όταν μετακινούνται με τα πόδια. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μάθουμε τα παιδιά μας να διασχίζουν τους δρόμους από 

τις διαβάσεις στους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια), να ελέγχουν προσεκτικά 

την κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενός δρόμου, προτού τον διασχίσουν 

και να χρησιμοποιούν πάντα το πεζοδρόμιο, όπου είναι αυτό διαθέσιμο για τις 

μετακινήσεις τους. 

Επίσης, να μην παίζουν σε δημόσιους δρόμους, αλλά στους ειδικούς χώρους 

άθλησης και στα πάρκα, όπου αυτό επιτρέπεται... 

 

 

 

Μας τροφοδοτεί με την απαραίτητη ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά για να 

αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, ρυθμίζει την πείνα μας, ώστε να λαμβάνουμε 



συχνά γεύματα, φτιάχνει την διάθεση και, τέλος, συμβάλει στην πνευματικής μας 

διαύγεια. 

Το πρωινό είναι ένα γεύμα που δεν πρέπει να απουσιάζει από τη διατροφή των 

παιδιών και κατ’ επέκταση ολόκληρης της οικογένειας, πολύ περισσότερο όταν οι 

πνευματικές τους επιδόσεις είναι αυξημένες λόγω διαβάσματος. 

 

 

Επιλέξτε για το πρώτο γεύμα της ημέρας κάτι που μπορείτε να το καταναλώνετε μαζί: 

1 ποτήρι ημί-αποβουτυρωμένο γάλα και 1-2 φέτες ψωμί με μαργαρίνη και μέλι ή 1 

ποτήρι ημί-αποβουτυρωμένο γάλα και 1 φλιτζάνι δημητριακών πρωινού. 

Καθίστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Έτσι, ξεκινάτε ευχάριστα την ημέρα σας και 

ελέγχετε το βάρος του παιδιού σας. 

 

 

 

 

 

 

Κατά την πειραματική βαθμολόγηση 50 γραπτών της Φυσικής των εφετινών υποψήφιων 

από τους βαθμολογητές του Υπουργείου Παιδείας, σε επτά από αυτά ήταν γραπτά 

μαθητών, οι οποίοι είχαν λύσει το περίφημο ερώτημα Γ4 . Οι υποψήφιοι μαθητές της Γ’ 



Λυκείου, απάντησαν, δηλαδή, σωστά το θέμα που τέθηκε στη Φυσική, ως «επιστημονικά 

λάθος» από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. 

 

 

 

 

Σαν μια μικρή τριχωτή μπάλα έμοιαζε από μακριά το μόλις τεσσάρων μηνών αρσενικό 

αρκουδάκι που εντοπίστηκε στην περιοχή Κρανιάς Γρεβενών από διερχόμενο οδηγό, ο 

οποίος ειδοποίησε την ομάδα άμεσης επέμβασης για την άγρια ζωή του Αρκτούρου. 

 

 

                                         

Τη συχνότερη αιτία των επισκέψεων των πασχόντων στα ιατρεία, στα κέντρα Υγείας και στα 

νοσοκομεία αποτελεί η κεφαλαλγία η οποία αποτελεί πλέον μια από τι δέκα αναπηρίες. 

 

 

                    

 

Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα.  

 

Στηρίζεται στα συναίσθημα αλλά δε μένει σ’ αυτό και στα λόγια. Έχει να κάνει πράξη την 

αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο μέλημά του είναι να 

προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο στη θεωρία αλλά στην πράξη. Καθημερινά 



24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, 

ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, 

Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.) όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που 

συμβάλουν στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών. Ως 

εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα 

παιδιών. 

 

 

                 

 

Η Σύμβαση επικυρώθηκε πριν από 18 χρόνια και η γενιά κλείνει φέτος τα 18 της χρόνια 

είναι η πρώτη γενιά που από τη γέννηση της μέχρι και ενηλικίωσή της βρισκόταν σαν 

σήμερα το 1989 γεννήθηκε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού κάτω από την 

προστασία  της Σύμβασης. 
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