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Όταν νόμιζες ότι δεν σε κοιτούσα … 

… σε είδα να φτιάχνεις για εμένα το αγαπημένο 
μου γλυκό και έμαθα ότι μικρά πράγματα 
μπορεί να έχουν ξεχωριστή σημασία στη ζωή 

… σε παρακολουθούσα και έμαθα τα 
περισσότερα «μαθήματα ζωής» για να γίνω 
καλύτερο και παραγωγικότερο άτομο όταν 
μεγαλώσω 

… σε είδα να κρεμάς τη ζωγραφιά μου στο 
ψυγείο και αμέσως ήθελα να ζωγραφίσω την 
επόμενη 

… σε είδα να φτιάχνεις φαγητό για κάποιο φίλο 
που ήταν άρρωστο και έμαθα ότι όλοι πρέπει 
να φροντίζουμε και να νοιαζόμαστε ο ένας τον 
άλλο 

… ακόμη και όταν ήσουν θυμωμένη με συμβούλεψες ήρεμα και απλά για να 
καταλάβω το γιατί και έτσι έμαθα ότι ο διάλογος και η επικοινωνία είναι 
σημαντικά ακόμη και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα 

… σε είδα να φροντίζεις το σπίτι και όσους ζούμε σε αυτό και έμαθα ότι πρέπει 
να εκτιμάμε ότι μας προσφέρεται 

… σε είδα να φροντίζεις ένα αδέσποτο γατάκι και έμαθα ότι είναι καλό να είσαι 
ευγενικός με τα ζώα 

… ένιωσα ότι νοιαζόσουν και ήθελα να γίνω ακόμη καλύτερος 

… σε είδα να κλαις και έμαθα ότι κάποια πράγματα στη ζωή πληγώνουν αλλά 
έχεις δικαίωμα να είσαι στενοχωρημένος 

… σε είδα να αναλαμβάνεις τις ευθύνες  ακόμα και όταν οι καταστάσεις ήταν 
δύσκολες και έμαθα ότι πρέπει να είμαι ένα υπεύθυνο άτομο 

Καλή μας αρχή με υγεία, χαμόγελο και κουράγιο! 

 

(ΠΗΓΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) 

Σε αυτο το 
Τευχοσ: 

1  Σημείωμα του εκδότη 

2-3 Σχολική ένταξη και κοινωνική 
προσαρμογή παιδιών με ΥΛΑ ή  

Asperger 

3-4 Διάλειμμα στο σχολείο. Γιατί, Πόσο; 

5-6 
 

 
6-7 

Γιατί τα παιδιά χρειάζονται τη Yoga 
στη ζωή τους 

 
«Όσα πραγματικά θα έπρεπε να ξέρω 
τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο..» 

7-8 Η Στήλη του παιδιού και του εφήβου 

 

Το παρόν τεύχος μπορείτε να το 
κατεβάσετε έγχρωμο σε ηλεκτρονική 
μορφή στην διεύθυνση: 
http://www.proseggisi.gr/?cat=4 
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Για πολλά παιδιά με Αυτισμό Υψηλής λειτουργικότητας (ΥΛΑ) ή 
σύνδρομο Asperger η επιστροφή στα θρανία είναι μια τεράστια 
πρόκληση. Εκτός του ότι καλούνται να διαβάσουν και να 
κατανοήσουν την σχολική ύλη, που ενιότε είναι ακόμα πιο 
δυσνόητη εαν συνυπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες, καλούνται να 
‘διαβάσουν’ και να ‘κατανοήσουν’ και τα κοινωνικά σήματα όλων 
όσων συναντούν στο σχολείο (πχ του δασκάλου, των 
συμμαθητών, της κυρίας στο κυλικείο κτλ) με αποτέλεσμα να 
καταναλώνουν διπλάσιο κόπο και ενέργεια από τα ‘τυπικά’ παιδιά. 
Αυτή η συνθήκη από μόνη της μπορεί να προκαλέσει πολύ στρες 
στο παιδί πόσο μάλλον αν αυτό γίνεται συστηματικά και δέκτης 
κακοπροέραιτων αστείων ή σχολικού εκφοβισμού. Γι’αυτό το λόγο 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η στάση που θα κρατήσει σε 
τέτοιου είδους ’κρούσματα’ είναι πολύ σημαντικός.    

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών με ΥΛΑ/Αsperger είναι 
ότι, σε αντίθεση με τα περισσότερα ‘τυπικά’ παιδιά που μαθαίνουν 
διαισθητικά τους κανόνες που διέπουν μια κοινωνική 
συνδυαλλαγή, τα παιδιά με ΥΛΑ/Asperger μαθαίνουν με το 
’μυαλό΄ τους, και γι’αυτό χρειάζονται πολυετή εκπαίδευση σε 
αυτό. Επίσης μια άλλη δυσκολία των παιδιών με σύνδρομο As-
perger είναι ότι δεν κατανοούν εύκολα την έννοια της ιεραρχίας 
που μπορεί να βασίζεται είτε στην ηλικία είτε στην θέση εξουσίας 
και αυτό μπορεί να τα κάνει να φαίνονται αγενή ή επαναστατικά. 
Παρά όμως την φαινομενική σιγουριά που μπορεί να δείχνουν, 
συνήθως έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και είναι αρκετά 
ευαίσθητα στην κριτική και τα πειράγματα των άλλων. Μάλιστα οι 
επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στις κοινωνικές σχέσεις μπορεί να 
τα κάνουν να αναπτύξουν μια παρανοϊκή στάση απέναντι στους 
άλλους. Σε περιπτώσεις δε που κάποιο παιδί είναι χωρίς 
διάγνωση, εκτός από τους συμμαθητές, μπορεί να εκνευριστεί και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό με την ‘ξεροκεφαλιά’, την αναίδεια και 
την έλλειψη σεβασμού του, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να 
μην δείξουν την ανάλογη κατανόηση ή ακόμα χειρότερα να το 
στιγματίσουν ρίχνοντάς του το φταίξιμο για όλα τα κακώς κείμενα 
που συμβαίνουν στην τάξη...  
 
Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες συχνά δυσκολεύουν τα παιδιά με 
ΥΛΑ/Asperger να ενταχθούν και να αποκτήσουν φίλους καθώς, 
ειδικά στις πιο μεγάλες τάξεις 
του δημοτικού τα παιδιά και οι 
έφηβοι έχουν την τάση να 
πιέζουν αυτούς που δεν 
συμμορφώνονται στις νόρμες 
της ομάδας. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε φαινόμενα 
περιθωριοποίησης ή ακόμα και 
εκφοβισμού των παιδιών 
αυτών κυρίως κατά την ώρα 
του διαλείμματος ή μετά το 
σχολείο όπου δεν υπάρχει 
επιτήρηση ενηλίκων.  
 
ΤΙ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  
«ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»: Ο Antwood στο βιβλίο του προτείνει 
κάποιες τεχνικές που φαίνεται να μειώνουν σημαντικά τις 
επιπτώσεις των κρουσμάτων εκφοβισμού σε σχολεία. Η 
σημαντικότερη από αυτές  είναι η «ομαδική ευθύνη»  που 
περιλαμβάνει την εμπλοκή τόσο της διοίκησης του σχολείου, τους 
δασκάλους και τους γονείς όσο και τα υπόλοιπα παιδιά σε ό,τι 
αφορά στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας και 
εκφοβισμού. Με άλλα λόγια το σχολείο υιοθετεί έναν κώδικα 
συμπεριφοράς κατά του εκφοβισμού που θα πρέπει να 
εφαρμόζεται από όλους. Έτσι καλλιεργείται η έννοια της ευθύνης 
για τέτοιες πράξεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τα παιδιά αυτά 
να μην νιώθουν ότι αφήνονται στην «τύχη» τους, αλλά να νιώθουν 

ότι υπάρχει στο σχολείο κάποιος που θα «συμμαχήσει» μαζί 
τους και θα τα βοηθήσει να βγουν από τη δύσκολη θέση.  
 
ΕΝΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ: Επίσης ο δάσκαλος μπορεί να ενθαρρύνει τη 
δημιουργία μιας ομάδας παιδιών με υψηλή κοινωνική κατανόηση 
ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν, αν χρειαστεί, τον/την 
συμμαθητή/τρια που δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα τις φιλικές 
από τις μη φιλικές πράξεις, αλλά και να αποτελέσουν μια 
‘γέφυρα’ που θα βοηθήσει την ένταξη του παιδιού αυτού στην 
παρέα-ομάδα της τάξης. Τον ρόλο αυτό μπορεί να τον αναλάβει 
και κάποιος ενήλικας με τη μορφή παράλληλης στήριξης. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Είναι σημαντικό το παιδί με 
Αsperger να καταλάβει ότι στο σχολείο υπάρχει συνέπεια και 
κύρωση εαν το ίδιο προβεί σε κάποια επιθετική συμπεριφορά, με 
την προϋπόθεση ότι την ίδια κύρωση θα λάβει και αυτός που 
προκάλεσε το παιδί να αντιδράσει έτσι. Με άλλα λόγια είναι 
σημαντικό να αποδίδεται δικαιοσύνη και στις δύο πλευρές γιατί 
σε άλλη περίπτωση υπάρχει ο φόβος το παιδί/έφηβος με Asper-
ger να πάρει το ίδιο τον «νόμο στα χέρια του» μέσω της 
στρατηγικής «οφθαλμός αντί οφθαλμού» με την πρόθεση να 
προκαλέσει στον θύτη του την ίδια δυσφορία (και συνήθως η 
ανταπόδοση που επιλέγουν δεν είναι λεκτική αλλά σωματική).  
 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ: Όταν το μάθημα τελειώνει τα παιδιά με ΥΛΑ ή 
σύνδρομο Asperger είναι συνήθως πνευματικά αλλά και 
συναισθηματικά φορτισμένα και γι’αυτό μπορεί να χρειάζονται 
λίγο χρόνο μόνα τους για να μπορέσουν αν «ξαναφορτίσουν τις 
μπαταρίες τους». Για να αποφευφθεί όμως η πιθανότητα τα 
παιδιά αυτά να γίνουν στόχος πειραγμάτων είναι σημαντικό να 
τους παρέχεται ένας ασφαλής χώρος όπως ένα πολύ καλά 
εποπτευόμενο προάυλιο, ή εαν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα,  
ένας άλλος χώρος όπως μια βιβλιοθήκη ή μια τάξη όπου το 
παιδί θα ασχοληθεί με ό,τι το χαλαρώνει. 
 
ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ: Η καλλιέργεια ενός φιλικού κλίματος μεταξύ 
των μαθητών και η ‘εκμετάλλευση’ κάθε ευκαιρίας να 
συμπεριλάβουμε τα παιδιά αυτά σε δραστηριότητες που έχουν 
καλή επίδοση και αναδεικνύουν κάποιο από τα  ταλέντα τους (πχ 
κάποιο άθλημα, μουσική, μαθηματικά, παιχνίδια ερωτήσεων, 
ζωγραφική, comic, κατασκευές κτλ) βοηθάει τόσο την ένταξή 
τους στην ομάδα  όσο και την αύξηση της αυτοεκτίμησης και 
αυτοπεποίθησης των παιδιών αλλά και το κύρος τους στην 
ομάδα. 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ 
Τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο για 2 βασικούς λόγους: την 
μάθηση και την κοινωνικοποίηση. Εαν το παιδί με YΛΑ/Asperger 
δεν είναι κοινωνικά επιτυχημένο είναι πολύ φυσιολογικό να 
προσπαθήσει να αντισταθμίσει την ‘χασούρα’ με ό,τι του 
απομένει, που συνήθως είναι η ιδιαίτερη κλήση-ταλέντο κάπου ή 
η ακαδημαϊκή επιτυχία. Έτσι η επίδοση στο σχολείο μπορεί να 
γίνει το πρωταρχικό κίνητρο ενός παιδιού και φυσικά να το 
βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της αυτoεκτίμησής του. 
Συχνά όμως βλέπουμε πως παρόλο που το παιδί μπορεί να 
είναι πολύ έξυπνο, τελικά δεν καταφέρνει να ανταπεξέλθει στις 
σχολικές εργασίες τόσο καλά όσο είχαν προβλέψει οι δάσκαλοι ή 
οι γονείς του. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό τόσο οι δάσκαλοι 
όσο και οι γονείς να καταλάβουν πως τα παιδιά με ΥΛΑ ή Asper-
ger έχουν ένα πολύ ανομοιογενές γνωστικό προφίλ και αυτό τα 
κάνει να μαθαίνουν και κατανοούν με διαφορετικό τρόπο.  
 
Συγκεκριμένα οι έρευνες δείχνουν πως ένα μεγάλο ποσοστό 
παιδιών με ΥΛΑ ή Asperger παρουσιάζει προβλήματα 
προσοχής, δυσκολίες στην οργάνωση ή στη μνημονική 
ικανότητα, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων ή στην 
διαχείριση λαθών καθώς και μαθησιακές δυσκολίες όπως 
δυσλεξία, δυσαναγνωδία, δυσαρθιμησία, δυσορθογραφία κτλ.  
 

(συνέχεια) 
 
 
 

Σχολική ένταξη και κοινωνική προσαρμογή 
παιδιών με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας ή 
σύνδρομο Asperger. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

   



ΤΙ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α: Αυτό που βοηθάει 
περισσότερο ένα παιδί με ΥΛΑ ή As-
perger είναι κατ’αρχάς η στάση του/της 
δασκάλου/ας απέναντι στις 
ιδιαιτερότητές του, τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία του. Έρευνες δείχνουν 
πως δάσκαλοι με ενσυναίσθηση, 
χιούμορ και σεβασμό στο παιδί αλλά 
και ευελιξία στις στρατηγικές 
διδασκαλίας βοηθάνε πολύ την 
πρόοδο αυτών των παιδιών. Μια τέτοια 
στρατηγική είναι για παράδειγμα να 
συνδυάσει κάποιος τη διδασκαλία πχ 
των μαθηματικών με τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα κάποιου παιδιού πχ 
τρένα, δεινόσαυρους.   
 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ: Λόγω της αισθητηριακής 
ευαισθησίας που πολλά παιδιά με ΥΛΑ/Asperger έχουν πχ στον 
θόρυβο, στο φως, στα έντονα χρώματα κτλ μπορεί να 
στρεσαριστούν και να έχουν παραπάνω εκνευρισμό, χωρίς να 
είναι αντιληπτός ο λόγος. Είναι σημαντικό λοιπόν, με βάση τις 
ανάγκες του κάθε παιδιού η τάξη να είναι οργανωμένη με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην αποτελεί κάθε γωνιά της και μια 
«αισθητηριακή υπεφόρτωση» γι’αυτά. Πχ μπορεί να βοηθούσε ο 
πίνακας με τις ζωγραφίες και τις ανακοινώσεις να είναι 
τοποθετημένος στο πίσω μέρος της τάξης. Επίσης κάτι που 
συνήθως βοηθά, είναι να κάθονται στις μπροστινές θέσεις ώστε 
να υπάρχει καλύτερη οπτική επαφή με το δάσκαλο και να 
αποφεύγονται διασπαστικοί παράγοντες ή έντονο φως.   
 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Τα παιδιά με ΥΛΑ/Asperger δυσκολέυονται αρκετά 
στις προφορικές παραδόσεις πόσο μάλλον όταν πρέπει να 
‘συλλάβουν’ και να κατανοήσουν έννοιες αφηρημένες. Είναι 
σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν οπτικά βοηθήματα, 
οργανωγράμματα/σχεδιαγράμματα ή γραπτές οδηγίες/

πληροφορίες για να 
μπορέσουν να 
‘συντονίζονται’, να 
συμμετέχουν και να 
κατανοούν 
καλύτερα τις εισερχόμενες πληροφορίες.  
 
ΡΟΥΤΙΝΑ: Η ρουτίνα και το πρόγραμμα, 
αποδεδειγμένα πια, μειώνουν το στρες 
των παιδιών στο φάσμα και προάγουν 
την καλύτερη λειτουργία της τάξης. Είναι 
σημαντικό λοιπόν το παιδί με δυσκολίες 
να γνωρίζει πιο είναι το πλάνο της μέρας 
και αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές να 
ενημερωθεί εγκαίρως γι’αυτές. Είναι 
επίσης σημαντικό οι αλλαγές αυτές να 
παρουσιάζονται και γραπτώς, ώστε να 

σιγουρευτούμε πως το παιδί κατανόησε πλήρως αυτό που του 
ανακοινώθηκε. 
 
Παραπάνω αναφέρονται λίγες και ενδεικτικές προτάσεις για την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών που είναι στο φάσμα 
και φοιτούν σε κανονικά σχολεία. Σίγουρα η λίστα είναι πολύ 
μεγαλύτερη και φυσικά εξαιρτάται από τις ατομικές ανάγκες κάθε 
παιδιού. Για να είναι λοιπόν η βοήθεια που παρέχεται ουσιαστική 
και αντιπροσωπευτική για κάθε παιδί, είναι σημαντικό εκτός από 
τη συνεχή και σωστή ενημέρωση, να υπάρχει  επικοινωνία και 
συνεργασία των εκπαιδευτικών με την  οικογένεια και την 
θεραπευτική ομάδα του παιδιού.  
 
Πηγή:  -Σύνδρομο Asperger: ένας πλήρης οδηγός, Tonny Attwood 

-To αυτιστικό φάσμα: ένας οδηγός για γονείς και επαγγελματίες, 
Lorna Wing 

-Διδάσκοντας Αυτιστικά παιδιά, Kathleen Ann Quill 

Σελίδα     3 

σε σχέση με σχολεία που βρίσκονται 
στην επαρχία και τα προάστια. 
 
Μόνο το 36% των παιδιών 
ακολουθούν τις συμβουλές των 
γιατρών που προτείνουν σωματική 
άσκηση. 
 
Τα διαλείμματα αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 50% του χρόνου που 
αφιερώνεται σε κινητικές δραστη-
ριότητες. 
 
Το διάλειμμα μπορεί να αφαιρεθεί 
λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς. 
 
Η χρηματοδότηση για δομημένο 
παιχνίδι συνήθως δρομολογείται από 
εξωσχολικά προγράμματα. Το 
διάλειμμα είναι μία ανεκμετάλλευτη 
πηγή και ένας ειδικός μπορεί να 
αναπτύξει καινούρια προγράμματα 
και οφείλει να υποστηρίξει την 
σπουδαιότητα του παιχνιδιού. 
 

Τα πλεονεκτήματα του 
διαλείμματος 
1. Πλεονεκτήματα της σωματικής 
άσκησης 
Έλεγχος βάρους/ Μείωση κινδύνου 
για καρδιαγγειακές παθήσεις/ 
Μείωση κινδύνου για διαβήτη τύπου 
2/ Μείωση κινδύνου για καρκίνο/ 
Ενδυνάμωση μυών και οστών/ 
Αύξηση προσδόκιμου ζωής 
 
2. Πλεονεκτήματα στην προσοχή 
Μετά το διάλειμμα παρατηρείται 

μεγαλύτερη προσοχή σε μαθησιακές 
απαιτήσεις 
3. Πλεονεκτήματα στην ψυχική υγεία, 
στην συμπεριφορά και στην διάθεση 
Μετά από ένα διάλειμμα τουλάχιστον 15 
λεπτών κάθε μέρα παρατηρούνται 
θετικές συμπεριφορές/ Μειωμένα 
συμπτώματα κατάθλιψης 
 
4. Δεξιότητες παιχνιδιού παρέχουν μία 
ευκαιρία για δοκιμή δεξιοτήτων ζωής 
Συνεργασία/ Αυτορρύθμιση/ Κοινωνική 
συμμετοχή/ Μοίρασμα και εναλλαγή 
σειράς/ Δύναμη και συντονισμός/ Αυτό-
υπεράσπιση/ Αυτοπεποίθηση 
 

(συνέχεια) 

Ορισμός του διαλείμματος 
Το διάλειμμα είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι 
οποιασδήποτε μέρας στο 
σχολείο και μία κατάλληλη 
στιγμή για να εφαρμόσουμε 
καινοτόμα προγράμματα, ώστε 
να κατευθύνουμε διάφορα 
θέματα σχετικά με την σχολική 
επίδοση. Παρόλο που πολλοί 
τομείς της λειτουργικότητας 
μπορούν να επηρεαστούν κατά 
την διάρκεια του διαλείμματος, 
το παιχνίδι και η κοινωνική 
συμμετοχή είναι οι πιο φυσικοί τομείς 
που μπορούμε να στοχεύσουμε. Το 
διάλειμμα είναι ένας σημαντικός 
χρόνος για τους μαθητές, κατά τον 
οποίο μπορούν να αναπτύξουν 
σημαντικές δεξιότητες στους τομείς 
της συναισθηματικής ρύθμισης, της 
επικοινωνίας και της κοινωνικότητας. 
 
Το πρόβλημα 
Ο χρόνος που αφιερώνεται για το 
διάλειμμα έχει περιοριστεί 
προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος του 
μαθήματος. Μία έρευνα το 2010 στην 
Αμερική του κέντρου της πολιτικής 
για την εκπαίδευση (Center of Educa-
tional Policy) κατέληξε πως το 20% 
των περιφερειών μείωσαν το 
διάλειμμα κατά 50 λεπτά την 
εβδομάδα, ώστε να αφιερωθεί περισ-
σότερος χρόνος στην ακαδημαϊκό-
τητα. Στην ίδια έρευνα φαίνεται πως 
αστικά σχολεία και σχολεία όπου οι 
μαθητές λαμβάνουν δωρεάν γεύματα 
έχουν λιγότερο χρόνο για διαλείμματα 

Διάλειμμα στο Σχολείο. Γιατί; Πόσο; 
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με διαδρομές εμποδίων κ.α. 

 Συνηγορούμε υπέρ του 
διαλείμματος στα σχολεία 
επιδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά 
του και συλλέγοντας δεδομένα που 
υποστηρίζουν την θετική 
συμπεριφορά και την βελτίωση σε 
ακαδημαϊκή επιτυχία, όταν 
συμπεριλαμβάνεται επαρκής 
χρόνος διαλείμματος κατά την 
διάρκεια της μέρας. 

 Εξασφαλίζουμε ότι η επίβλεψη 
γίνεται από εξειδικευμένους 
ενήλικες, οι οποίοι ενθαρρύνουν τα 
παιδιά για σωματικές 
δραστηριότητες, επιβάλουν 
κανόνες και προλαμβάνουν τον 
εκφοβισμό. Οι ενήλικες μπορούν 
να αντιπροσωπεύουν ένα πρότυπο 
κατάλληλης συμπεριφοράς, να 
παρέχουν ενίσχυση και να 
διευκολύνουν την συνεργατικότητα 
με δραστηριότητες που προωθούν 
την θετική συμπεριφορά και 
παρέχουν ιδέες για παιχνίδια 
κατάλληλα για κάθε ηλικία. 

 Βοηθούμε τους δασκάλους να 
κατανοήσουν πως κατά την 
διάρκεια της ημέρας πρέπει να 
υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις 
δραστηριότητες που είναι 
κατευθυνόμενες από εκείνους και 
σε άλλες που γίνονται μέσω 
πρωτοβουλίας των μαθητών, 
ανάμεσα στις δραστηριότητες σε 
κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους και 
ανάμεσα σε ενεργητικές και 
παθητικές δραστηριότητες, ώστε να 
ενισχύεται η προσοχή των 
μαθητών στις μαθησιακές 
δραστηριότητες. 

 Εξασφαλίζουμε τον κατάλληλο και 
ασφαλή εξοπλισμό στα προαύλια 
του σχολείου. 

 
Στοχευμένα (πρόληψη και πρώιμη 
παρέμβαση για μαθητές που φαίνεται 
να έχουν προδιάθεση για 
προβλήματα ψυχικής υγείας) 
 

 Συνεργαζόμαστε με τον δάσκαλο 
φυσικής αγωγής και το προσωπικό 
της αυλής για τον εντοπισμό 
παιδιών που δυσκολεύονται στην 

κοινωνική συμμετοχή ή στις κινητικές 
δραστηριότητες κατά την διάρκεια του 
διαλείμματος. Δομούμε στοχευμένες 
δραστηριότητες παιχνιδιού για αυτά 
τα παιδιά, μειώνοντας τα εμπόδια, 
τροποποιώντας την διάταξη της 
αυλής ή προσφέροντας μία σειρά από 
προκλήσεις σε αυτές τις ομάδες. 

 Διευκολύνουμε την ενσωμάτωση 
παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο 
κοινωνικής απομόνωσης, όπως αυτά 
που ζουν σε συνθήκες φτώχιας, αυτά 
που διαφέρουν στον σεξουαλικό 
προσανατολισμό, αυτά που 
βρίσκονται σε περιθωριοποιημένες 
εθνικές ομάδες και αυτά που είναι 
παχύσαρκα. 

 Συνεργαζόμαστε με 
Φυσικοθεραπευτές, ώστε να 
παρέχουμε προγράμματα πρόληψης 
της παχυσαρκίας. 

 Προσφέρουμε εκπαίδευση 
προσωπικού για την πρόληψη 
εκφοβισμού (bullying). 

 Δουλεύουμε συνεργατικά με το 
υπόλοιπο προσωπικό, όπως 
σχολικές νοσοκόμες, κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους. 

 
Εξατομικευμένα (για μαθητές με 
διαταραχές) 

 Τροποποιούμε τις δραστηριότητες και 
το περιβάλλον για την καλύτερη 
ενσωμάτωση μαθητών με αναπηρίες 
ή προβλήματα ψυχικής υγείας. 

 Προωθούμε την κοινωνική συμμετοχή 
σε παιδιά με συναισθηματικές 
διαταραχές δημιουργώντας μοντέλα 
συνομήλικων, τα οποία μπορούν να 
μιμηθούν. 

 Διαμορφώνουμε ομάδες παιχνιδιού 
κινητικών δεξιοτήτων κατά την 
διάρκεια του διαλείμματος για 
μαθητές που δυσκολεύονται στον 
κινητικό συντονισμό. 

 
ΠΗΓΗ:   American Occupational Thera-
py Association (2012). Recess Promo-
tion. Retrieved June 1, 2012, from http://
www.aota.org/Practitioners-Section/
Children-and-Youth/Browse/School/
Toolkit/Recess.aspx?FT=.pdf 

Επαγγελματικές συμβουλές 
       Τα κέντρα ελέγχου των 
παθήσεων (Centers of Disease Con-
trol) προτείνουν για τους μαθητές των 
δημοτικών σχολείων να συμμετέχουν 
στο διάλειμμα σε τακτικά 
προγραμματισμένες περιόδους κατά 
την διάρκεια της σχολικής ώρας. Το 
διάλειμμα είναι καλό να επιβλέπεται 
από εκπαιδευμένους ενήλικες που να 
μπορούν να ενθαρρύνουν τα παιδιά 
να εμπλέκονται σε κινητικές 
δραστηριότητες, να μπορούν να 
επιβάλλουν κανόνες και να 
προβλέπουν πιθανούς εκφοβισμούς 
(bullying). Ακόμα προτείνεται η 
παροχή ελκυστικού εξοπλισμού και 
υλικών. 

 Η εθνική ένωση του αθλητισμού 
και της φυσικής αγωγής (National 
Association for sport and Physical 
Education) προτείνει ότι οι μαθητές 
δημοτικών σχολείων πρέπει να έχουν 
χρόνο αδόμητου παιχνιδιού, ώστε να 
αυξάνονται οι φυσικές 
δραστηριότητες και να ενθαρρύνεται 
η απόλαυση της κίνησης. Το 
διάλειμμα δεν πρέπει να αντικαθιστά 
την φυσική αγωγή και δεν θα πρέπει 
να θεωρείται ως τιμωρία. Ακόμα 
προτείνεται ότι το διάλειμμα πρέπει 
να είναι επιβλεπόμενο από 
καταρτισμένους ενήλικες για να 
διευκολύνεται η επίλυση των 
συγκρούσεων και να ενισχύονται οι 
κανόνες ασφαλείας. 

 Η εθνική ένωση των ειδικών στην 
παιδική ηλικία (National Association 
of Earle Childhood) σε κρατικές 
υπηρεσίες της εκπαίδευσης ορίζει το 
διάλειμμα ως ‘’ένα ουσιώδες 
συστατικό της εκπαίδευσης’’ και 
αναγνωρίζει τις αναζωογονητικές 
επιδράσεις του σε μαθητές με ΔΕΠ 
(Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής). 

 Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
διδαχθούν πώς να δομήσουν ένα 
διάλειμμα, ώστε να προωθήσουν την 
θετική συμπεριφορά και να μειωθούν 
τα προβλήματα συμπεριφορών. 
Παρακάτω παρατίθενται 
παραδείγματα στρατηγικών 
παρέμβασης σε 3 άξονες: γενικά, 
στοχευμένα και εξατομικευμένα. 
 
Γενικά (μέσω προσπάθειας από 
όλο το σχολείο για πρόληψη και 
προώθηση) 

 Μπορούμε να προωθήσουμε την 
σωματική υγεία μέσω 
δραστηριοτήτων με νόημα. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να 
εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που 
να ονομάζεται ‘’Δραστηριότητες 
διαλείμματος της εβδομάδας’’, το 
οποίο να ενισχύει το κίνητρο της 
συμμετοχής και της 
δραστηριοποίησης. Αυτές οι 
δραστηριότητες μπορούν να 
περιλαμβάνουν παιχνίδια με χορό, 
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τη yoga στη ζωή τους; 

  

Η  Yoga είναι μία αρχαία τεχνική η οποία βοηθάει στην  υγεία και 
στην ευεξία μέσω της επίγνωσης, της ενδυνάμωσης και της 
ευελιξίας τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα. Προέρχεται από τη 
Σανσκριτική λέξη “yuj” που σημαίνει «ζεύξη», σε ελεύθερη 
μετάφραση σημαίνει «ένωση» του σώματος, του πνεύματος και 
της ψυχής. Οι στάσεις της yoga (asanas) εκτελούνται από 
ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου φυσικής κατάστασης και 
όλοι μπορούν να επωφεληθούν από την πρακτική της 
ανεξάρτητα από τις σωματικές τους ικανότητες. Είναι μία ολιστική 
πρακτική με εσωτερική και εξωτερική εστίαση, όμως το 
σημαντικότερο είναι ότι για τα παιδιά είναι διασκεδαστική! 
 
Τα παιδιά σήμερα περνούν περισσότερο χρόνο σε κλειστούς 
χώρους, στο σπίτι και στο σχολείο, καθιστά στα θρανία τους. 
Υπερδιεγείρονται και βομβαρδίζονται από το στρες και την πίεση 
να τα καταφέρουν σε ένα κόσμο πλυμμηρισμένο από 
πληροφορίες. Οι δραστηριότητες των παιδιών και ο ορισμός της 
«διασκέδασης» δε θα πρέπει να περιορίζεται στην τηλεόραση, 
στα tablets και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η yoga επιτρέπει σε 
εμάς και τα παιδιά ή στα παιδιά μεταξύ τους, την αλληλεπίδραση 
με έναν πιο παιχνιδιάρικο τρόπο, ενισχύοντας τη φαντασία και τη 
δίψα τους για ζωή. Επιπλέον, ενισχύει τη φυσική τους 
κατάσταση, τον ενθουσιασμό και την περιέργεια, ενώ 
ταυτόχρονα αποδεικνύεται εκπαιδευτική. 
 
Η  Yoga είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για τα παιδιά ώστε να 
αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες σε ένα υποστηρικτικό, μη 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα παιδιά συχνά νιώθουν πίεση στο 
σχολείο κοινωνικά και ακαδημαϊκά, ακόμη και από μικρή ηλικία. 
Στη συνέχεια, προστίθεται και η πίεση του ανταγωνισμού από 
κάποιο άθλημα. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν για τα παιδιά να 
γίνουν επικριτικά προς τον εαυτό τους και να χάσουν την 
αυτοπεποίθησή τους  καθώς μεγαλώνουν και αλλάζουν. Η  Yo-
ga, από την άλλη, δεν περιλαμβάνει κριτική ή ανταγωνιστικότητα. 
Σκοπός της είναι να καλλιεργήσει την εσωτερική δύναμη και να 
ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού, χωρίς να χρειάζεται 
να εκτελέσει τέλεια τις στάσεις. 
 
Στις συνεδρίες της yoga για παιδιά υπάρχει ισορροπία μεταξύ 
του αυθορμητισμού και της δομής, έτσι ώστε τα παιδιά να 
μάθουν να ακούν τους άλλους ενώ τα ίδια εκφράζονται 
δημιουργικά. Από τη στιγμή που τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 
όταν διασκεδάζουν, στις συνεδρίες διαπλέκονται οι στάσεις 
(asanas), η ιστορία, τα τραγούδια και τα παιχνίδια. Αυτό 
επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσα σε ένα πολύ-αισθητηριακό 
περιβάλλον, να εμπλακούν πλήρως παρέχοντας τους 
δραστηριότητες που συνδυάζουν σημαντικά μαθησιακά στυλ 
όπως το οπτικό, το κιναισθητικό, το μουσικό, το φυσιοδιφικό, το 
διασθητικό και το ακουστικό. Όπως επίσης, το διαπροσωπικό και 
το ενδοπροσωπικό στυλ μάθησης. Σκοπεύουμε να παρέχουμε 
στα παιδιά ενίσχυση σε εσωτερικές διεργασίες όπως η ηρεμία, το 
κεντράρισμα (αγγλικά: centering) και η αποδοχή του του εαυτού 
ετσι ώστε να νιώθουν συνδεδεμένα και «γεμάτα» για να έχουν 
υγιή, ισορροπημένη και πλήρη  ζωή. Η παιδική yoga  τους 
διδάσκει να σέβονται και να προσέχουν το σώμα τους, 
διασφαλίζοντας ότι κάθε στάση είναι είναι άνετη. Επιπλέον, εκτός 
από τα τεράστια σωματικά και πνευματικά πλεονεκτήματα, ένα 
βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας της yoga είναι ο σεβασμός και η 
τιμή για τον εαυτό μας, για όλους τους άλλους και για το 
περιβάλλον μας. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών τα παιδιά 
συνήθως κάνουν μαγικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, μαθαίνουν για 
διάφορους πολιτισμούς και τους κατοίκους τους. Τα παιδιά έχουν 
μία έμφυτη έλξη για το φυσικό κόσμο και τα ζώα. Ενώ εξασκούν 
τις στάσεις των ζώων καταλαβαίνουν περισσότερο τον κόσμο 
μας και τα πλάσματα που κατοικούν σε αυτόν, ανθρώπους και 
ζώα. 
 
Τα πλεονεκτήματα της Yoga για τα παιδιά 

1. Η επίγνωση της αναπνοής. Η συγκέντρωση στην 
αναπνοή χαλαρώνει τα παιδιά. Δίνεται η δυνατότητα στα 
παιδιά να αυτορυθμιστούν μέσω της αναπνοής και να 
συγκεντρωθούν, αποκτώντας ένα μεγάλο πλεονέκτημα, όχι 
μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Μαθαίνοντας να 
συγκεντρώνονται στην αναπνοή αποκτούν ένα εργαλείο για 

την αντιμετώπιση των στρεσογόνων καταστάσεων που θα 
αντιμετωπίσουν αργότερα στη ζωή τους. 

2. Ισορροπία. Απαιτεί συγκέντρωση και ενισχύει τον 
συντονισμό. 

3. Ευελιξία. Ενίσχύει την ευελιξία τόσο του σώματος όσο και 
του πνεύματος/ της σκέψης. 

4. Δύναμη. Ένα δυνατό σώμα είναι ένα υγιές σώμα. Κάθε 
σωματική λειτουργία βελτιώνεται με την αύξηση της 
δύναμης, από την πέψη ως τον έλεγχο του βάρους και τη 
χαμηλή πίεση του αίματος. 

5. Μη ανταγωνισμός. Σε μια ηλικία που τα παιδιά 
διαγωνίζονται σε τόσους πολλούς τομείς της ζωής τους, όχι 
μόνο στα αθλήματα αλλά και στην σχολική αίθουσα, αυτή 
είναι μια ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία δραστηριότητα 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Νιώθουν ασφαλή και δε 
χρειάζεται να ανησυχούν για την επίδοσή τους ή την κριτική 
των συνομηλίκων τους. 

6. Αύξηση της αυτοπεποίθησης. Τα παιδιά νιώθουν 
υπερήφανα βλέποντας την πρόοδο τους καθώς κατακτούν 
τις στάσεις. Ένα υγιές σώμα οδηγεί στην αύξηση της 
αυτοπεποίθησης και στην ενίσχυση της εικόνας σώματος. 

7. Ενίσχυση της συγκέντρωσης της προσοχής. Καθώς τα 
παιδιά συγκεντρώνονται ώστε να επιτύχουν τις στάσεις, η 
συκέντρωση της προσοχής επιτυγχάνεται φυσικά. 

8. Μαθαίνουν το «εδώ και τώρα». Η yoga είναι μία τεχνική 
που εστιάζει στο παρόν και στην επίγνωση της κατάστασης 
του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής κάθε στιγμή. 

9. Επίγνωση του σώματος. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να 
«ακούν» το σώμα τους και αποκτούν επίγνωση για το πώς 
θα έπρεπε να το νιώθουν. 

10. Επίγνωση της ανατομίας. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να 
μάθουν τα μέρη του σώματος και να προσδιορίσουν μυϊκές 
ομάδες, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους μαθητές. 

11. Διδάσκει την πειθαρχία και την αίσθηση ευθύνης. Τα 
παιδιά μέσα από τα παιχνίδια μαθαίνουν να προστατεύουν 
το σώμα τους και να είναι υπεύθυνα για αυτό. 

12. Διασκέδαση. Το καλύτερο; Διασκεδάζουν! Όταν μαθαίνουν 
μέσα από αιχνίδια, τα παιδιά δεν κατανοούν όλα τα 
παραπάνω πλεονεκτήματα, απλώς διασκεδάζουν! 

 
(Συνέχεια) 

 

*Εκπαιδευόμενη σε Προγράμματα Yoga για παιδιά, 

συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για παιδιά με 
Αυτισμό και Ειδικές Ανάγκες, 



Πιο συγκεκριμένα, 
ανά ηλικία: 
 
3-6 ετών 
Η Yoga αποτελεί 

μια εξαιρετική δραστηριότητα για την 
ανάπτυξη της αδρής κίνησης και της 
κίνησης όλου του σώματος, κάτι που 
ευδοκιμεί σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 
Μαθαίνουν μέσω της φυσικής 
αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. 
Δίνεται έμφαση στο αυθόρμητο 
παιχνίδι και στη δημιουργικότητα. Η 
Yoga για τα μικρά παιδιά δεν είναι 
καθόλου όπως για τους ενήλικες, 
περισσότερο τους επιτρέπει να 
συνδεθούν με την ενέργεια και τα 
πλεονεκτήματα των στάσεων και δεν 
εστιάζει στην τέλεια ευθυγράμμιση αυτών. Τα παιχνίδια είναι 
το κυριότερο μέσο για να συμπεριλάβουμε τη yoga  και τη 
φιλοσοφία της σε διασκεδαστικές και με νόημα 
δραστηριότητες. 
 
7-9 ετών 
Η Yoga σε αυτή την ηλικιακή ομάδα παρέχει την ευκαιρία να 
βελτίωσουν τις δεξιότητες αδρής κίνησης και να 
αντιμετωπίσουν προκλήσεις ενδυνάμωσης, ευκινησίας και 
αντοχής. Συγκεκριμένα, τα παιδιά επωφελούνται από 
εμπειρίες που τα βοηθούν να  αλληλεπιδράσουν με τους 
άλλους μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων. Επίσης, αυτή 
η ηλικιακή ομάδα έχει την τάση να εστιάζει στους κανόνες ή 
στην τελειότητα. Ωστόσο, η yoga μπορεί να βοηθήσει στην 
αποδέσμευση από αυτή την έγνοια και να προωθήσει την 
απλή απόλαυση της δραστηριότητας. 
 
10-12 ετών 
Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αποτελείται από παιδιά στην 
προεφηβεία των οποίων τα σώματα αλλάζουν γρήγορα. Οι 
σχέσεις με τους συνομηλίκους και η κοινωνικοποιήσή τους 
είναι στο αποκορύφωμα. Η yoga παρέχει ένα ασφαλές μέρος 
για τους προέφηβους ώστε να αισθάνονται επιτυχείς και 
μαθαίνουν πως μπορούν να προχωρήσουν μέσα σε ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι τελειομανείς και 
να αποθαρρύνονται εύκολα όταν η πρακτική τους δεν αγγίζει 
την τελειότητα. Επωφελούνται από τη μη-ανταγωνιστικότητα 
της yoga και θα πρέπει αυτό να τους υπενθυμίζεται συχνά. 
Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη yoga γιατί ο καθένας πρέπει 
να φροντίζει τις δικές του ανάγκες εξερευνώντας τους 
τρόπους που είναι καλύτεροι για εκείνον ενώ ταυτόχρονα 
είναι υποστηρικτικοί ο ένας προς τον άλλο. 
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Έφηβοι 
Η Yoga για τους εφήβους αποτελεί 
φυσική έξοδο και πρόκληση. Ενώ 
άλλα αθλήματα μπορεί να 
αποκλίσουν τους εφήβους λόγω του 
αυξημένου ανταγωνισμού, των 
κανόνων ή της επικέντρωσης στην 
αθλητική ικανότητα, η yoga μπορεί να 
είναι μία διασκεδαστική σωμάτικη 
άσκηση με νόημα. Αυτά τα χρόνια 
μπορεί να είναι μία περίοδος 
αποσύνδεσης των εφήβων από τις 
τεράστιες αλλαγές που συμβαίνουν 
στο σώμα τους καθώς ωριμάζουν. Τη 
yoga είναι εύκολο να τη μάθουν, είναι 
διασκεδαστική και ασφαλής και 
παρέχει μία ατμόσφαιρα φροντίδας 
και συμπερίληψης. Επιπλέον, τους 
παρέχει έναν τρόπο να 
ισορροπήσουν όταν «παλεύουν» με 

τα μαθήματα του σχολείου, την οικογένεια, τους φίλους, το 
σώμα και τις ορμόνες τους. Η yoga για τους εφήβους 
ενθαρρύνει τη μελέτη του εαυτού και τη φροντίδα, καθώς 
επίσης και για την ανάπτυξη της, ζωτικής σημασίας, 
διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής νοημοσύνης ενώ 
βελτιώνει τις δεξιότητες επικοινωνίας. 
 
Συνοψίζοντας, η Yoga είναι μία υπέροχη πηγή ενέργειας για 
τα παιδιά, με πολυάριθμα πλεονεκτήματα τα οποία 
μπορούν να έχουν αντίκτυπο στη ζωή και στο μέλλον τους 
με πάρα πολλούς τρόπους. 
 
Πολλοί άνθρωποι παρ’ όλο που βρίσκουν σημαντικά τα 
πλεονεκτήματα της yoga θεωρούν πως σχετίζεται με τη 
θρησκεία (Ινδουισμός) λόγω της χρήσης λέξεων (π.χ. 
«Ομ», «Νάμαστε» κτλ.) και στάσεων (π.χ. «Οι χαιρετισμοί 
στον Ήλιο»). Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, σημειώνεται 
πως οι περισσότεροι δάσκαλοι παιδικής yoga εστιάζουν 
στα πλεονεκτήματα των ασκήσεων και χρησιμοποιούν 
γενικούς όρους (αντί για Σανσκριτικά ονόματα) στις στάσεις, 
όπως «η γάτα», «το δέντρο», «η γέφυρα» κτλ. που είναι και 
πιο εύκολα κατανοητά από τα ίδια τα παιδιά. 
  
Πηγές: 
https://www.yogajournal.com/teach/yoga–for–kids 
https://www.mindbodygreen.com/0-18701/why–kids–need–
yoga–in–their–lives–now–more–than–ever.html 
https://www.doyouyoga.com/why–children–need–yoga–
more–than–ever/ 
http://www.parents.com/fun/sports/exercise/the–benefits–of
–yoga–for–kids/ 
http://www.parents.com/health/healthy–happy–kids/the–
benefits–of–yoga–for–kids/ 
http://upliftconnect.com/kids–yoga/ 
http://basmati.com/2016/05/25/9-reasons–why–kids–need–
yoga 

«Όσα πραγματικά θα έπρεπε να ξέρω τα έμαθα 
στο Νηπιαγωγείο»….Robert Fulghum 

 Να μοιράζεσαι τα πάντα. 

 Να παίζεις τίμια. 

 Να μη χτυπάς τους άλλους. 

 Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί 
που τα βρήκες. 

 Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές 
σου. 

 Να μην παίρνεις τα πράγματα που 
δεν είναι δικά σου. 

 Να λες συγγνώμη, όταν πληγώνεις 
κάποιον. 

 Να πλένεις τα χέρια σου πριν 
από το φαγητό. 

 Να κοκκινίζεις. 

 Ζεστά κουλουράκια και κρύο γάλα 
κάνουν καλό. 

 Να ζεις μια ισορροπημένη ζωή, 
να μαθαίνεις λίγο, να σκέπτεσαι 
λίγο, να σχεδιάζεις, να ζωγραφίζεις, 

να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις 
και να εργάζεσαι κάθε μέρα από λίγο. 

 Να παίρνεις έναν υπνάκο το 
απόγευμα. 

 Όταν βγαίνεις έξω στον κόσμο, να 
προσέχεις την κίνηση, να κρατιέσαι 
από το χέρι και να μένεις μαζί με τους 
άλλους. 

 Να αντιλαμβάνεσαι τα θαύματα. Να 
θυμάσαι το μικρό σπόρο μέσα στο 
δοχείο από φελιζόλ. Οι ρίζες πάνε 
προς τα κάτω και το φυτό προς τα 
πάνω. Κανείς πραγματικά δεν 
ξέρει πώς και γιατί, αλλά όλοι μας 
μοιάζουμε σ’ αυτό. 

 Τα χρυσόψαρα, τα χάμστερς, τα 
άσπρα ποντίκια, ακόμη κι ο μικρός 
σπόρος μέσα στο πλαστικό δοχείο, 
όλα πεθαίνουν. Το ίδιο κι εμείς. 

 
(συνέχεια) 

Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου του 
Robert Fulghum*, ενός πολύ 
δημιουργικού ανθρώπου που σε 
μεγάλη ηλικία, πια, κατανόησε πως 
όσες εμπειρίες, γνώσεις και εικόνες κι 
αν απέκτησε στη ζωή του, τα πιο 
σημαντικά πράγματα τα διδάχτηκε 
στο Νηπιαγωγείο, όπως ίσως κάνει 
αυτή τη στιγμή και το δικό σας παιδί. 
Να ένα απόσπασμα από το 
βιβλίο του:  

«... Όσα πραγματικά πρέπει να ξέρω 
για το πώς να ζω, τι να κάνω και πώς 
να είμαι, τα έμαθα στο Νηπιαγωγείο. 
Η σοφία δε βρισκόταν στην 
κορυφή του σχολικού βουνού, 
αλλά εκεί, στα βουναλάκια από 
άμμο, στο νηπιαγωγείο. Αυτά είναι 
τα πράγματα που έμαθα: 



στον κόσμο σας και θα 
παραμείνει αληθινή, ξεκάθαρη, 
σταθερή. 
 
Σκεφτείτε πόσο καλύτερος θα 
ήταν ο κόσμος, αν όλοι εμείς οι 
άνθρωποι τρώγαμε γάλα με 
κουλουράκια γύρω στις τρεις το 
απόγευμα και μετά ξαπλώναμε 
κάτω από τις κουβέρτες για 
έναν υπνάκο. 
 
Ή, αν όλες οι κυβερνήσεις είχαν 
ως βασική αρχή να βάζουν 
πάντα τα πράγματα εκεί που τα 

βρήκαν και να καθαρίζουν τις 
τσαπατσουλιές τους. 
 
Είναι ακόμη αλήθεια, ανεξάρτητα από 
την ηλικία σας, πως όταν βγαίνετε 
έξω στον κόσμο είναι καλύτερα να 
κρατιέστε από το χέρι και να μένετε 
μαζί με τους άλλους... 
...Τελικά πρέπει να σας πω πως έχω 
«άδεια παραμυθά». Ενας φίλος μου 
μου την έβγαλε και την κρέμασε στον 
τοίχο, πάνω από το γραφείο μου. 
Αυτή η άδεια μού επιτρέπει να 
χρησιμοποιώ τη φαντασία μου, για να 
ξαναβάζω σε σειρά τις εμπειρίες μου 
και να προωθώ το μύθο, όσο αυτός 

εξυπηρετεί κάποια 
όψη της αλήθειας. 
Ακόμη περιέχει το 
"πιστεύω" ενός 
παραμυθά: 

 Πιστεύω ότι η φαντασία είναι πιο 
δυνατή από τη γνώση. 

 Οτι ο μύθος είναι πιο δραστικός 
από την ιστορία. 

 Οτι τα όνειρα είναι πιο ισχυρά από 
τα γεγονότα. 

 Οτι η ελπίδα πάντα θριαμβεύει 
έναντι της εμπειρίας. 

 Οτι το γέλιο είναι η μόνη θεραπεία 
της θλίψης. 

 Και πιστεύω ότι η αγάπη είναι πιο 
δυνατή από το θάνατο. 

 Προσπάθησα πολύ να μη γράψω 
κάτι που θα γινόταν η αιτία να μου 
αφαιρέσουν την «άδεια»..." 

 
 

Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του 
Robert Fulghum με τίτλο: «Όσα 
πραγματικά θα έπρεπε να ξέρω τα 
έμαθα στο Νηπιαγωγείο» (από τις 
εκδόσεις: ΛΥΧΝΟΣ)  

Πηγή: http://www.imommy.gr 
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 Να θυμάσαι τελικά τα βιβλία και 
την πρώτη λέξη που έμαθες την 
πιο μεγάλη απ’ όλες: τη λέξη 
ΚΟΙΤΑ. 

 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε 
βρίσκονται κάπου εδώ μέσα. Ο 
χρυσός κανόνας, η αγάπη και οι 
βασικές αρχές υγιεινής, η 
οικολογία, η πολιτική, η ισότητα και 
η υγιεινή ζωή 

 
Πάρτε μια απ’ αυτές τις συμβουλές, 
εκφράστε την με επιτηδευμένη 
ορολογία ενηλίκων και εφαρμόστε τη 
στην οικογενειακή σας ζωή, στην 
εργασία σας, στην κυβέρνησή σας, 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΜΟΤΙΒΟ Παρατηρώ την πρώτη εικόνα και αντιγράφω στη δεύτερη το 
μοτίβο. Αν θέλω να το κάνω δυσκολότερο καλύπτω το πρώτο, ασκώντας έτσι και τη μνήμη μου.!! 

http://www.imommy.gr
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Προσέγγιση  
 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ:  
 

Αλεξάνδρου Στράτος,      
Μάντη Ειρήνη 
Βακάλη Αγάθη 
Τσακίρη Μάρθα 
Βίκτωρας, 11 ετών   Ιωάννης, Ε’ Δημοτικού 
Νικόλας, 7 ετών   Νίκος, Ε’ Δημοτικού 
Παναγιώτης, Γ΄Δημοτικού  
Μαρία, Δ Δημοτικού      

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Αλεξάνδρου Στράτος 
Βουρλιόγκα Βασιλική 
Κοκμοτός Παναγιώτης 
Μαρτίνης Γιάννης 
 
Επιμέλεια: Μάντη Ειρήνη 
 
 

 

 

 ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ!! 
Στην  αρχή του σχολείου κάναμε αγιασμό και 
την άλλη μέρα πήρα τα βιβλία. Την επόμενη 
μέρα άρχισα το διάβασμα και διαπίστωσα ότι 
γράφω πιο γρήγορα από πέρυσι. Εύχομαι καλή 
χρονιά σε όλους! 

Βίκτωρας, 11 ετών 
 

ΠΩΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Νιώθω χαρά επειδή είδα τους φίλους μου αλλά 
και λύπη επειδή είχα πολλά μαθήματα!! 

Νικόλας, 7 ετών 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΟΤΟCROSS  
1. Από πόσο χρονών ασχολείσαι με το moto-
cross?   
Aπό τεσσάρων χρονών. 
2. Ποιο ήταν το πρώτο σου μηχανάκι; 
Πενηντάρι του Πίουι του 2014. 
3.Τί μηχανάκι έχεις τώρα; 
Έσιξ 65 του 2008.  
4. Σε πόσους αγώνες έχεις λάβει μέρος; 
Σε τέσσερις: στο Άργος, Γαλάτσι, Αγρίνιο 
(βγήκα στους 3 πρώτους), Άρτα και στις 14/5 
έχω αγώνα στο Αγρίνιο. 
5. Είναι για’σένα το motorcross ένα χόμπι ή 
θα ήθελες να το κάνεις καριέρα; 
Για μένα είναι και το χόμπι μου και μπορεί να 
γίνει και καριέρα.   
              Παναγιώτης, Γ΄Δημοτικού 

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 
Μια μέρα ο ήλιος πήρε τηλέφωνο τον φίλο του το 
φεγγάρι να δουν τηλεόραση. Το φεγγάρι δέχτηκε 
και με το αυτοκίνητό του πήγε στον ήλιο. Το 
φεγγάρι χτύπησε το κουδούνι και ο ήλιος του 
άνοιξε. Τότε το φεγγάρι είδε ένα πανό που 
έγραφε «Χρόνια πολλά φεγγάρι». Επίσης είδε 
πάνω στο τραπέζι και μια μεγάλη τούρτα.  

Μαρία P., Δ’ Δημοτικού 

ΡΟΒΙΝΣΩΝΑΣ ΚΡΟΥΣΟΣ 
Το καλοκαίρι του 1419 ο Ροβινσώνας Κρούσος 
ξεκίνησε για την Αφρική. Θα ταξίδευε μέχρι εκεί 
για εμπόριο μετάλλων μαζί με το πλήρωμά του. 
Στην αρχή το πλοίο ταξίδευε στην γαλήνια 
θάλασσα και το πλήρωμα εργαζόταν με τις 
οδηγίες του Ροβινσώνα Κρούσου. Ξαφνικά όμως 
πλησίασε ένα πειρατικό καράβι . Όταν έφτασαν 
κοντά οι πειρατές επιτέθηκαν και το καράβι του 
Ροβινσώνα αναγκάστηκε να παραδοθεί. Τότε 
πήρανε ό,τι πολύτιμα αντικείμενα είχαν και 
βούλιαξαν το καράβι. 
Μετά από λίγες μέρες ο Ροβινσώνας και το 
πλήρωμά του δεν υπάκουσαν. Έτσι τους πέταξαν 
κοντά στις ακτές της βραζιλίας.  

Ιωάννης, Ε’ Δημοτικού 

ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Πας Γιάννινα– Πλατανιάς 
Ολυμπιακός-Πανιώνιος 
Ατρόμητος—Αστέρας Τρίπολης 
ΠΑΟΚ—Λαμία 
Απόλλων Σμύρνης—ΑΟΚ Κέρκυρας 
Πανατολικός—Λεβαδιακός 
Ξάνθη—ΑΕΚ 
Παναθηναϊκός—Λαμία 
Ο Πλατανιάς με τον Γιάννινα μάλλον θα έρθει    
2-1. Ο Ολυμπιακός με τον Πανιώνιο μάλλον θα 
έρθει 4-1. Ο Ατρόμητος με τον Αστέρα Τρίπολης 
θα έρθει 1-1. Κέρκυρα — Απόλλων 2-0. ΠΑΟΚ —
Λαμία 2-1. Πανατολικός Λεβαδιακός 0—3. 
Ξάνθη—ΑΕΚ 2-1 Παναθηναϊκός—Λαμία 0-3. 
 

Νίκος Ρ. Ε’ Τάξη 

«ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 


