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Σημαντικός για την ανάπτυξη των
παιδιών είναι ο ρόλος των γονέων. 

H παρορμητικότητα, η απροσεξία και η αδυ-

ναμία συγκέντρωσης καθώς και αναπτυξιακά

ορόσημα της προσχολικής ηλικίας και πώς

μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

τους να αναπτυχθούν σωστά ήταν θέματα που

αναλύθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιή-

θηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αιθουσα

του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου

Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.). 

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ένας εκ

των ομιλητών, ο παιδοψυχολόγος δρ Σήφης

Κουράκης, τόνισε ότι «οι γονείς στα στάδια

ανάπτυξης των παιδιών τους, σε προσχολική

και σχολική ηλικία, θα πρέπει να γνωρίζουν

κάποια βασικά στοιχεία που έχουν να κάνουν

με την απροσεξία, την παρορμητικότητα και τη

διάσπαση προσοχής. Κάθε άξονας έχει κάποια

χαρακτηριστικά συμπτώματα. Κυρίως οι γονείς

θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη διάσπαση

προσοχής των παιδιών τους. Δηλαδή αν το

παιδί δεν μπορεί να εστιάζει για κάποια δευτε-

ρόλεπτα που χρειάζονται σε  μια κατασκευή ή

σε ένα αντικείμενο, δεν μπορεί να ολοκληρώνει

μια πρόταση ή να μεταπηδά από τη μια δρα-

στηριότητα στην άλλη ή ακόμα να αφήνει τα

παιχνίδια του ημιτελή και δεν μπορεί να ελέγξει

τις ενορμήσεις, ενώ δεν μπορεί να επιτύχει

έναν στόχο, όσο μικρός και να είναι, δεν έχει

αίσθηση του χρόνου, σε βαθμό δυσανάλογο με

αυτό που συμβαίνει με τα άλλα παιδιά της

ηλικίας του και αυτά τα συμπτώματα  διαρκούν

πάνω από ενάμισι έτος, τότε  οι γονείς θα

πρέπει  να ανησυχούν και να διερευνήσουν,

αν το παιδί τους παρουσιάζει ελλειμματική

προσοχή - διάσπαση προσοχής». 

Η παιδίατρος, αναπτυξιολόγος Ειρήνη Παπα-

δημητρίου, ομιλήτρια επίσης της εκδήλωσης,

υπογράμμισε ότι «για να αναπτυχθεί σωστά

ένα παιδί θα πρέπει να γνωρίζουμε τι θα πρέπει

να κατακτήσει και κάθε στάδιο της ανάπτυξής

του. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν για τα

παιδιά τους  στην προσχολική ηλικία, πότε θα

πρέπει να αρχίσουν να μιλάνε, να φτιάχνουν

προτασούλες, να χρησιμοποιούν τα χέρια τους,

πότε αρχίζει να ωριμάζει η σκέψη τους και να

πηγαίνει σε πιο κριτικές μορφές σκέψεις και το

σπουδαιότερο κομμάτι στην ηλικία αυτή είναι

οι κοινωνικές τους δεξιότητες, γιατί όλα τα πα-

ραπάνω τα μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι». 

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος των ιδιω-

τικών παιδικών σταθμών Ελένη Τζανιδάκη τό-

νισε ότι «συμμεριζόμαστε την αγωνία των

γονέων να μεγαλώσουν όσο γίνεται ισορροπη-

μένα συναισθηματικά τα παιδιά τους ώστε να

μπορέσουν αυτά να πατήσουν αργότερα γερά

στα πόδια τους.  Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό

να συνεργαζόμαστε ανά διαστήματα με κατα-

ξιωμένους επιστήμονες, να μας ενημερώνουν

και να απαντάνε στα ερωτήματα και τις απορίες

των γονιών».

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Σημαντικός ο ρόλος των γονιών
» Ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Μ.Α.Ι.Χ.

Από αριστερά: Η Ελένη Τζανιδάκη, ο Σήφης Κουράκης και η Ειρήνη Παπαδημητρίου.
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Το ΕΠΑ.Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Μουρ-

νιές) ενημερώνει μαθητές, γονείς και κη-

δεμόνες ότι κατά το σχολικό έτος 2014 - 15

θα λειτουργήσουν στο σχολείο: 

• Στην Α’ τάξη οι ομάδες προσανατολισμού:

Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και

Οικονομίας, Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τρο-

φίμων και Διατροφής.

• Στη Β’ τάξη οι παρακάτω τρεις τομείς

με τις αντίστοιχες ειδικότητες:

- Τομέας Πληροφορικής: Τεχνικός Εφαρ-

μογών Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ και

Δικτύων Η/Υ, Τεχνικός Εφαρμογών Λογι-

σμικού.

- Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας: Υπάλ-

ληλος Εμπορίας και Διαφήμισης, Υπάλληλος

Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό.

- Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων

και Διατροφής: Τεχνικός Φυτικής Παρα-

γωγής, Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής, Τε-

χνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τε-

χνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Το-

πίου, Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και

Ποτών, Τεχν. Δασοπονίας και Διαχείρισης

Φυσ.  Περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες:

1. Στο σχολείο οδός Αρπακουλάκηδων

(παραπλεύρως της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) στις Μουρνιές.  

2. Καθημερινά στα τηλέφωνα 28210-

93155, 2821088699 (8 π.μ. - 2 μ.μ.).

3. Τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και

Αύγουστο κάθε Πέμπτη 8.30 π.μ. - 1 μ.μ.

4. Στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας

http://www.epal-elvenizelou.gr/

Δεκαεννέα μαθητές της Στ’ τάξης του Δη-

μοτικού Σχολείου Σκινέ – Φουρνέ, συνοδευό-

μενοι από τις δύο δασκάλες τους, επισκέφθηκαν

χθες το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου

Αλικιανού, προκειμένου να έρθουν σε μία

πρώτη επαφή με το νέο τους σχολείο.  

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

τους μικρούς μαθητές υποδέχθηκε στην είσοδο

του σχολείου η δ/νση του Γυμνασίου. Στη

συνέχεια ενημερώθηκαν για την ιστορία του

Γυμνασίου Αλικιανού, για το ωρολόγιο πρό-

γραμμα της Α’ τάξης του Γυμνασίου, για τις

δράσεις του σχολείου και γενικότερα για τη

φύση, δομή και λειτουργία του  Γυμνασίου. 

Τέλος, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις αίθουσες

διδασκαλίας του σχολείου, στα εργαστήρια

της Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών και

Τεχνολογίας και ενημερώθηκαν σχετικά από

τις υπεύθυνες των εργαστηρίων καθηγήτριες.

Η όλη επίσκεψη των μικρών μαθητών ολο-

κληρώθηκε με την ξενάγησή τους στους

χώρους της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Γνωριμία με τη “μαγεία” των Φυ-

σικών Επιστημών με βιωματικό τρό-

πο είχαν οι μικροί μαθητές της Ε’

τάξης του 16ου Ολοήμερου Διαπο-

λιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Χα-

νίων που μέσω μικρών βασικών

πειραμάτων διαπίστωσαν πως η

Φυσική δεν είναι μόνο αποστήθιση

θεωρίας, αλλά ένας ολόκληρος κό-

σμος με εφαρμογή στην καθημερι-

νότητά μας, όπως ανέφεραν οι ίδιοι

οι μαθητές κατά τη διάρκεια εκδή-

λωσης προχθές στο σχολείο τους. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι εί-

κοσι οκτώ “μικροί επιστήμονες” με

πολύ μεράκι, κέφι, υπομονή και επι-

μονή παρουσίασαν με επιτυχία βα-

σικά πειράματα ενέργειας, θερμό-

τητας, οπτικής και ακουστικής με

την πολύτιμη συνεργασία του “Ερ-

γαστηρίου Δομής της Ύλης και Φυ-

σικής Λέιζερ” του Πολυτεχνείου

Κρήτης και των δασκάλων τους.

Οπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί

του σχολείου που βοήθησαν για την

πραγματοποίηση της παρουσίασης

Αντελίνα Σέμα Γκιόκα, Νυμφοδώρα

Φτυλιτάκη και Αφροδίτη Μιχαλο-

πούλου «τα παιδιά συνεργάστηκαν

όλα μαζί πάνω σε θέματα φυσικής

από τις ενότητες που είχαν διδαχτεί,

ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη

προθυμία, τους άρεσε και ήταν για

αυτά μια πολύ ωραία εμπειρία». Ο

φυσικός, M.Sc. Παναγιώτης Πετρά-

κης και ο δρ Φυσικής M.Sc, Ph.D.

Ναθαναήλ Κορτσαλιουδάκης από το

“Εργαστήρι Δομής της Ύλης και Φυ-

σικής Λέιζερ” του Πολυτεχνείου

Κρήτης τόνισαν πως «τα παιδιά

ήταν πολύ διαβασμένα πάνω σε θέ-

ματα Φυσικής κι αυτό μας έκανε

εντύπωση παρά το γεγονός ότι πρό-

κειται για μαθητές Ε’ τάξης Δημοτι-

κού. Φαίνεται πως οι δασκάλες είχαν

κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με

τη διδασκαλία. Και οι απορίες τους

ήταν εύστοχες και οι ερωτήσεις

τους, το ενδιαφέρον τους μας εντυ-

πωσίασε πραγματικά».  

ΕΛ.Φ.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 16ου ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

“Γνωριμία” με τις Φυσικές Επιστήμες

Από την παρουσίαση πειραμάτων των μικρών “φυσικών” στο 16ο Ολοήμερο
Διαπολιτισμικό Σχολείο Χανίων.

ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Τομείς και ειδικότητες 
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