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Ώρα Εκπαίδευσης

Το καλοκαίρι τελείωσε, οι διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει για τα παιδιά. Τα µικρά
παιδιά για πρώτη φορά θ΄ αποχωριστούν
από το περιβάλλον της οικογένειας και
µε ενθουσιασµό θα ενσωµατωθούν σε ένα
νέο περιβάλλον. Μια νέα πραγµατικότητα
λοιπόν ξεκινά για κάποια µε άγχος αγωνία
ξεκινώντας και φέτος οι υποχρεώσεις, οι
ανάγκες και οι απαιτήσεις µιας και συνεχώς πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται.
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Οι µαθητές ξεκινούν το ταξίδι στην γνώση,
εµπλουτίζοντας τον χρόνο τους µε δηµιουργικές δραστηριότητες, ξένες γλώσσες,
αθλητισµό και νέα χόµπυ έτσι ώστε να
αποκτήσουν νέες γνώσεις µα και να ξεκινήσει η γνωριµία µε συνοµήλικα παιδιά,
να καλλιεργήσουν τον εαυτό τους , να γνωρίσουν τον κόσµο της ψυχαγωγίας, και να
ωριµάσουν πέρα από την οικογένεια ώστε
να τα βλέπετε εσείς οι γονείς χρήσιµα για
την κοινωνία.
Β.Κ.
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Mπορεί το παιδί µου να γίνει Aϊνστάϊν;
Tο παιδί µου διαθέτει κάποια σπάνια
χαρίσµατα; Mπορεί να είναι ιδιαίτερα
προικισµένο και στο σχολείο ο χειρότερος µαθητής; Tι πρέπει να προσέξω
στην ανατροφή του αν το παιδί µου δείχνει πως έχει µία κλίση στη µουσική
ή τα µαθηµατικά; Όλα όσα πρέπει να
γνωρίζουν οι γονείς που µεγαλώνουν
ένα χαρισµατικό και ταλαντούχο παιδί.

«Eίναι το παιδί µου
έξυπνο; Έχει ταλέντο;
Eίναι
προικισµένο;» Mερικοί γονείς
αναγνωρίζουν ήδη
στο πρόσωπο του
βρέφους τους ένα
λαµπρό καλλιτέχνη
ή ένα σπουδαίο επιστήµονα! H αγωνία
τους για τις ικανότητες και τις επιδόσεις
των παιδιών τους
ξεκινάει πραγµατικά
από τη στιγµή που
αυτά θα πουν την
πρώτη τους λεξούλα
και θα κάνουν τα
πρώτα δειλά βήµατα. Έτσι, λέξεις όπως
«χαρισµατικό», «ταλαντούχο» ή «προικισµένο» παιδί αποκτούν διαφορετική
σηµασία, ανάλογα
µε τις προσδοκίες
των γονιών, κάτι που
είναι ανθρώπινο. Tο
αποτέλεσµα όµως
είναι να επικρατεί µια
σύγχυση ως προς
το πραγµατικό νόηµά τους. Tελικά, ποια
είναι τα προικισµένα
παιδιά και πόσο ευνοηµένοι είναι αυτοί
οι µικροί... Aϊνστάιν
που ακόµα φορούν
πάνες;
Ποιο θεωρείται
σήµερα
προικισµένο παιδί;
∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι
υπάρχουν
τόσοι
ορισµοί για τα προικισµένα παιδιά όσοι
και οι ειδικοί που
τους διατυπώνουν.
O λόγος είναι ότι
τα παιδιά αυτά δεν
αποτελούν µία οµοιογενή οµάδα. Όλοι

οι ορισµοί όµως συγκλίνουν σ’ ένα σηµείο: το προικισµένο
παιδί
είναι
αυτό
που δείχνει ότι έχει
τη δυνατότητα να
επιτύχει εξαιρετικές
επιδόσεις σε έναν
ή
περισσότερους
τοµείς. H γενικότητα
του ορισµού οφείλεται στο ότι προσπαθεί να συµπεριλάβει
διαφορετικές περιπτώσεις
παιδιών
που
θεωρούνται
προικισµένα, ή αλλιώς χαρισµατικά.
Ένα
προικισµένο
παιδί, λοιπόν, ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ως προς µία ή
πολλές ικανότητες,
οι οποίες µπορεί να
αφορούν τις τέχνες,
τα µαθηµατικά ή ένα
ευρύτερο
φάσµα,
όπως είναι η δηµιουργική σκέψη, η
φαντασία και η ηγετική ικανότητα.
Oι πρώτες
σηµαντικές
ενδείξεις
Mαθαίνει γρήγορα
Tα παιδιά αυτά µαθαίνουν
γρήγορα
και εύκολα, σε σύγκριση µε τα άλλα
παιδιά της ηλικίας
τους.
Mπορούν,
επίσης, να δείξουν
«αδιαφορία» στο να
µάθουν µία «εύκολη» λέξη, προκειµένου να µάθουν έναν
πιο δύσκολο όρο. (H
αδιαφορία
τίθεται
εντός εισαγωγικών,
γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί
να είναι ένδειξη προ-

βλήµατος και όχι
πλ εονε κ τ ή µ α το ς. )
Eπίσης,
συνήθως
µιλούν γρήγορα και
αναπτύσσουν ένα
πλούσιο λεξιλόγιο.
∆ιαβάζει καλά
Oι ειδικοί έχουν παρατηρήσει ότι τα
προικισµένα παιδιά
µαθαίνουν εύκολα
ανάγνωση και είναι
πιθανό να πάνε στο
δηµοτικό ξέροντας
ήδη να διαβάζουν.
Eίναι περίεργο
Θέλει απαντήσεις όχι
µόνο στα «τι», αλλά
και στα «πώς» και
στα «γιατί». Mε άλλα
λόγια, το επίπεδο
της περιέργειάς του
είναι υψηλό.
Eχει αφαιρετική
σκέψη
Tο παιδί αυτό είναι
σε θέση να επεξεργαστεί αφηρηµένες
έννοιες και να αντιµετωπίσει αφηρηµένα προβλήµατα.
Συγκεντρώνεται
εύκολα
Eίναι σε θέση να
συγκεντρώσει
το
ενδιαφέρον του σε
πράγµατα που το
ενδιαφέρουν
για
µεγάλο
χρονικό
διάστηµα. Aπό την
άλλη πλευρά, αν
κάτι τού είναι αδιάφορο, δεν µπορεί να
κάτσει ήσυχο ούτε
για µία στιγµή.
Eξαιρετική

ικανότητα
Tο παιδί µπορεί να
εκδηλώσει µη αναµενόµενες για την
ηλικία του ικανότητες σε επιστηµονικούς τοµείς ή ένα
µοναδικό
ταλέντο
σ’ έναν καλλιτεχνικό
τοµέα.
Eίναι «εύκολο» παιδί

Xρησι µοποι ών τας
τον όρο «εύκολο»
παιδί, δεν πρέπει να
γίνει σύγχυση µε το
«παθητικό»
παιδί.
Aντιθέτως, αυτό που
εννοούν οι ψυχολόγοι είναι το ευέλικτο
και ευπροσάρµοστο
παιδί, το οποίο είναι
σε θέση να επεξεργάζεται τα ερεθίσµατα χωρίς άγχος

και εκνευρισµό. Aπό
την άλλη πλευρά,
βέβαια, υπάρχουν
περιπτώσεις
κατά
τις οποίες τα παιδιά
συναισθάνονται τη
διαφορε τι κότητά
τους, και η αντιµετώπισή τους από τους
γονείς µπορεί να είναι πιο δύσκολη.
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Γεωργία Βασιλείου:

Απαντήσεις στους µαθητές µας...
Βρισκόµαστε στο φροντιστήριο «Εξέλιξη στη γνώση», µε αφορµή την επαναλαµβανόµενη επιτυχία του φροντιστηρίου στις πανελλαδικές εξετάσεις, για να συνοµιλήσουµε µε την ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη σπουδών του φροντιστηρίου Γεωργία Βασιλείου.
Ερώτηση:

Απάντηση:

Για µια ακόµη χρονιά το φροντιστήριο σας ανέδειξε πολλούς επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ποιο είναι το µυστικό της επιτυχίας σας;

∆εν υπάρχουν εδώ ιδιαίτερες συµβουλές. Φυσικά χρειάζεται διάβασµα, χωρίς αυτό
δεν γίνεται, συνεργασία µε έµπειρους καθηγητές που θα ξέρουν να οδηγήσουν τον
µαθητή χωρίς να ¨χαθεί¨ και δεδοµένου ότι ο κάθε µαθητής είναι µια ξεχωριστή
προσωπικότητα, θέτοντας το δικό του στόχο, θα πρέπει να βρει µε τους καθηγητές
του το δικό του τρόπο για να φτάσει στην επιτυχία.

Απάντηση:
Οι πανελλαδικές εξετάσεις απαιτούν σωστή οργάνωση των µαθητών και µεγάλη
εξειδίκευση των καθηγητών που θα αναλάβουν να καθοδηγήσουν τους µαθητές
στις εξετάσεις µε επιτυχία. Λειτουργούµε µε κλειστά τµήµατα (σχεδόν ιδιαίτερα),
φροντίζουµε για την οµοιογένεια τους και προσαρµοζόµαστε εµείς (οι καθηγητές)
στις ανάγκες του κάθε µαθητή! Βρισκόµαστε δίπλα στο µαθητή, λύνουµε τις απορίες του, ασχολούµαστε µε τα προβλήµατά του και προσπαθούµε να καταπολεµήσουµε τον άγχος του. Είµαστε µια δυνατή οµάδα καθηγητών που στεκόµαστε στο
πλευρό του µαθητή.
Ερώτηση:
Μπορούν λοιπόν οι µαθητές όλων των κατευθύνσεων να έρθουν στο φροντιστήριο
«Εξέλιξη στη γνώση» ;
Απάντηση:
Στην «Εξέλιξη στη γνώση» δεν διδάσκονται µαθήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης.
∆ιδάσκονται τα µαθήµατα της «θετικής κατεύθυνσης» και της «κατεύθυνσης οικονοµίας και πληροφορικής» συµπεριλαµβανοµένου και της έκθεσης.
Ερώτηση:
Μιλάµε για πανελλαδικές εξετάσεις. ∆ηλαδή το φροντιστήριο δέχεται µόνο µαθητές
της τρίτης λυκείου;
Απάντηση:
Το φροντιστήριό µας εκτός από τµήµατα της τρίτης λυκείου, λειτουργεί και µε
τµήµηατα Α’ και Β λυκείου γιατί οι µαθητές πρέπει να έχουν δυνατές βάσεις και να
µάθουν πώς να σκέφτονται και πώς να διαβάζουν από την πρώτη τάξη του λυκείου.
Έτσι η Γ λυκείου θα είναι απλά το τέλος µιας επιτυχηµένης πορείας και όχι µια δυσβάστακτη χρονιά προσπαθώντας να καλύψουν τα κενά τους. Εποµένως απαιτείτε
µια δυνατή οµάδα καθηγητών και στην Α και στην Β λυκείου µε εξειδικευµένους
καθηγητές και µε πολύ εµπειρία.
Ερώτηση:
Φέτος για πρώτη φορά οι µαθητές εξετάστηκαν µε το νέο σύστηµα. Το γεγονός ότι
τα µαθήµατα µειώθηκαν σε σχέση µε το παλιό σύστηµα, διευκόλυνε τους µαθητές;
Απάντηση:
Η µείωση των µαθηµάτων, σαφώς διευκόλυνε την προετοιµασία των µαθητών και
µείωσε το κόστος των φροντιστηρίων για την Ελληνική οικογένεια. Όµως, µε το
νέο σύστηµα οι επιλογές σχολών στο µηχανογραφικό είναι πολύ περιορισµένες, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει ο κίνδυνος, επιλέγοντας λάθος κατεύθυνση, να µείνει εκτός
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το φροντιστήριο µας, ασχολείται ενεργά µε τον
επαγγελµατικό προσανατολισµό του κάθε µαθητή ξεχωριστά και τον καθοδηγούµε
µε βάση τις δυνατότητές του στη σωστή επιλογή της οµάδας προσανατολισµού.
Ερώτηση:
Στην εποχή της κρίσης πόσο εύκολα µπορούν οι γονείς να ανταπεξέλθουν στα δίδακτρα;
Απάντηση:
Θεωρώ ότι η µόνη µας δύναµη, στην εποχή που διανύουµε, είναι η µόρφωση , η
γνώση! Εµείς σαν φροντιστήριο για να βοηθήσουµε τους µαθητές και τις οικογένειες
τους, εκτός από το ότι έχουµε µειώσει σηµαντικά τα δίδακτρά µας, καθιερώσαµε το
¨∆ιαγωνισµό στη γνώση¨ στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, όπου ο νικητής κερδίζει
υποτροφία για έναν ολόκληρο χρόνο. Επίσης, µπορούν οι µαθητές να φτιάξουν το
δικό τους κλειστό τµήµα µε τους φίλους τους και να κερδίσουν µεγάλη έκπτωση
στα µαθήµατα της κατεύθυνσης τους.
Ερώτηση:
Τι συµβουλή θα δίνατε στους µαθητές που φέτος ξεκινούν την Γ λυκείου;

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου µας,
Γεωργία Βασιλείου, Οικονοµολόγος
Κώστας Σιδέρης, Μαθηµατικός
Κώστας ∆αλπαναγιώτης, Φυσικός
Ευδοξία Σταθοπούλου, Χηµικός
∆ηµήτρης Πάτσας, Πληροφορική
Χατζηνικολάου Νίκος, Πληροφορική
Στέλλα Τασίου, Οικονοµολόγος
Κατερίνα Αναστασιάδου, Φιλόλογος

Ευχόµαστε καλή σχολική χρονιά!!!

Ώρα Εκπαίδευσης
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Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών
και οι εξωσχολικές δραστηριότητες
Η σηµασία του ελεύθερου
χρόνου στη ζωή των παιδιών
είναι αδιαµφισβήτητη. Ο
ελεύθερος χρόνος αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωµα των
παιδιών και των εφήβων,
δικαίωµα στην αυτενέργεια και
την αυτοδιάθεση.

Κ

ατά τον ελεύθερο
χρόνο τα παιδιά
ξεδιπλώνουν τη
δηµιουργικότητά
τους, αποκτούν πολύτιµες
δεξιότητες, εξελίσσονται,
κοινωνικοποιούνται. Καθώς

έχει άρρηκτη σχέση µε την
ψυχική υγεία, βοηθά το
παιδί να αναπτυχθεί όχι
µόνο στο γνωστικό ή/και το
βιοσωµατικό τοµέα, αλλά
και τον κοινωνικό και συναισθηµατικό.
συνεχίζεται στη σελ. 6
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Ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών και οι εξωσχολικές δραστηριότητες
συνέχεια από τη σελ. 5

Οι δραστηριότητες µε τις
οποίες τα παιδιά αξιοποιούν
το χρόνο τους, εκτός των
ωρών του σχολείου συνήθως
αποκαλούνται «εξωσχολικές» και καλύπτουν τοµείς,
όπως: άθλησης και εξάσκησης σωµατικών/ κινητικών
δεξιοτήτων (αθλήµατα, χορός, µπαλέτο), µουσικής (εκµάθηση µουσικού οργάνου),
ξένων γλωσσών, καλλιτεχνικών (ζωγραφική, εικαστικά,
θέατρο κ.ά.) και ένταξης σε
οµάδες (θεατρικό παιγνίδι,
χορωδία, σκάκι, πρόσκοποι
κλπ.).

Οι δραστηριότητες που προσφέρονται σήµερα από διάφορα
πλαίσια για την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου των παιδιών
είναι πολλές και αυξάνονται διαρκώς. Τόσο στην Ελλάδα όσο
και διεθνώς, τα σύγχρονα παιδιά της µέσης παιδικής ηλικίας
και οι έφηβοι ασχολούνται µε
αρκετές εξωσχολικές δραστηριότητες. Πρόκειται για δοµηµένες
δραστηριότητες, οι οποίες νέµονται τη διάσταση του ελεύθερου
χρόνου και συχνά οδηγούν στη
δραµατική συρρίκνωσή του, φτάνοντας µερικές φορές ως και την
κατάργησή του. Είναι εξαιρετικά
λυπηρό και αποκαρδιωτικό να
ακούµε τα παιδιά ∆ηµοτικού,
αλλά και τους εφήβους να παραπονούνται ότι δεν έχουν καθόλου
ελεύθερο χρόνο, εννοώντας τον
αδόµητο χρόνο, τον οποίο µπορούν να αξιοποιήσουν κατά βούληση.

Οι ειδικοί κρούουν τον
κώδωνα αφενός, για την
υπερβολική δέσµευση του
ελεύθερου χρόνου ακόµη
και των πολύ µικρών παιδιών, τα οποία δε βρίσκουν
χρόνο για ελεύθερο παιχνίδι και αφετέρου, (στην
περίπτωση που υπάρχει
ελεύθερος χρόνος) για τη
λανθασµένη αξιοποίησή
του από τα παιδιά µε υπερβολική έκθεση µπροστά
από την οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή. Η
πολύωρη έκθεση µπροστά
από την οθόνη έχει επιπλέον βρεθεί ότι σχετίζεται µε κακές διατροφικές
συνήθειες και παχυσαρκία, αλλά και µε διάσπαση
προσοχής και επιθετική
συµπεριφορά στα παιδιά.
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Παιδί & ∆ιάβασµα

Η

εφηβεία συµπίπτει µε τα χρόνια
των παιδιών στο
γυµνάσιο και το
λύκειο. Την ίδια περίοδο
που τα απασχολεί πολύ η εµφάνιση τους, που τρώγονται
για τη γνώµη των άλλων και
που οι ορµονικές αλλαγές
φέρνουν σκαµπανεβάσµατα στη διάθεση, ταυτόχρονα
οι µαθησιακές απαιτήσεις
πάνω τους αυξάνονται απότοµα. Μια µεγάλη µερίδα
µαθητών ειδικά όσων τώρα
ξεκινούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ξεχνάει
βιβλία, εργασίες και τεστ,
τα κάνει µούσκεµα στην
οργάνωση του χρόνου και
οι πλειοψηφία δεν ξέρει να
διαβάζει αποδοτικά. Χρειάζονται λοιπόν πλαισίωση,
οργάνωση και υποστήριξη
για να αντεπεξέλθουν.

Μιλήστε & Ακούστε
Κατ΄ αρχήν προσπαθήστε
να µιλήσετε µε το παιδί σας
για να µάθετε τις σκέψεις
και τα συναισθήµατά του
γύρο από το σχολείο και τα
µαθήµατα. Αυτό οµολογουµένως δεν είναι εύκολο µε
ένα εφηβάκι που δεν θέλει
να έχει ανάγκη τη µαµά
και τον µπαµπά. ∆ιαλέξτε
κάποια ήρεµη στιγµή ή
καλύτερα ακόµα µια ουδέτερη, πχ όταν οδηγείτε ή
όταν πλένετε τα πιάτα, για
να κάνετε την κουβέντα
σας. Αυτές οι συζητήσεις
θέλουν το χρόνο τους και τα
παιδιά θα νιώσουν λιγότερο
‘απειληµένα’, ιδιαίτερα τα’
αγόρια που έτσι κι αλλιώς
δεν θέλουν και πολύ τις τετα-τετ κουβέντες. Ανοιχτές
ερωτήσεις τύπου:
Πως

σου φαίνονται οι συµµαθητές σου; Τα βιβλία σου; Ο
καθηγητής αρχαίων σου;
Τι σκέφτεσαι για στο Χ
µάθηµα / καθηγητή; . Το
πιθανότερο είναι οι απαντήσεις αρχικά να είναι ‘Καλά’
και ‘Τίποτε’. ∆εν είναι µόνο
ότι τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία είναι ‘στρείδια’ αλλά και
ότι ίσως δεν έχουν ακόµα
σχηµατίσει µια εικόνα για
τα µαθήµατα και θα µιλήσουν περισσότερο για τους
νέους συµµαθητές τους ή
την εντύπωση για τους καθηγητές. Ακούτε σε βάθος
αποφεύγοντας να γίνεστε
διδακτικοί και απαντάτε επί
της ουσίας – ‘Σα να νιώθεις
πιο άνετα µε τα καινούργια
παιδιά που γνώρισες παρά
να ξέρεις τι θα γίνει µε τα
µαθήµατα ε;’

το καθηγητή. Πείτε ότι θα
το βοηθάτε να οργανώνει
το διάβασµά του για να προχωράει και να µην αγχωθεί
στο τέλος της χρονιάς που
θα έχει εξετάσεις. Ότι για
να γίνει αυτό θα εφαρµόσετε µια µικρή καθηµερινή
ρουτίνα. Είναι σηµαντικό
αυτή η κουβέντα να γίνει σε
ένα καλό κλήµα ιδιαίτερα
αν στο παρελθόν υπήρχαν
καυγάδες γύρο από το
διάβασµά του. Αν πράγµατι
αυτό συνέβαινε τονίστε ότι
η µικρή ρουτίνα θα µειώσει
τους καυγάδες σας. Και, ότι
έτσι κι αλλιώς θα τη δοκιµάσετε για δυο εβδοµάδες
και ‘Αν δεν µας βολεύει την
αλλάζουµε’. Εξηγήστε τη
αποτελεί τη ‘ρουτίνα’ σας.

Το µήνυµά σας

• Συµφωνήστε µαζί για την
ώρα που καθηµερινά θα
βλέπετε τις υποχρεώσεις
που έχει για την εποµένη.
• Κάντε µια προεπισκόπηση
των σελίδων που πρέπει να
διαβαστούν, των ασκήσεων
που πρέπει να λυθούν, των
απαντήσεων που πρέπει να
δοθούν.
• Ρωτήστε από πού θέλει να
αρχίσει και ξανακοιτάξτε τι
πρέπει να κάνει.
• Ρωτήστε αν χρειάζεται
βοήθεια µε κάποιο από τα
µαθήµατα,

Ο στόχος της κουβέντας
σας είναι να µεταφέρετε
το µήνυµα ότι θέλετε να βοηθήσετε το παιδί σας να τα
πάει καλά τώρα που οι απαιτήσεις είναι περισσότερες.
Πείτε ότι όπως θυµάστε κι
εσείς από τα σχολικά σας
χρόνια, είναι καµιά φορά
δύσκολο να αντεπεξέλθει
κανείς σε καθηµερινή βάση
πόσο µάλλον σε µαθήµατα
που δεν τον ενδιαφέρουν
ή που µπορεί να βαριέται

Η ρουτίνα σας

• Όταν τελειώσει ρίξτε µια
µατιά.
Τεχνικές µελέτης
• Αν η ύλη είναι πολύ ή και
δύσκολη, βοηθήστε το παιδί
‘κόβοντάς’ την σε µερίδες
για να προχωρά σταδιακά
και να µην αγχώνεται.
• Να διαβάζει πρώτα τα
ερωτήµατα στα οποία θα
πρέπει να απαντήσει προκειµένου να τα έχει στο νου
του όσο θα ‘ξεκοκοαλίζει’
την ύλη,
• Να διαβάσει πρώτα τους
τίτλους, υπότιτλους και την
περίληψη.
Προτείνετε χωρίς να
επιµένετε:
• Να διαβάζει την κάθε
παράγραφο δύο φορές:
την µια ‘από περιέργεια’,
τη 2η για να υπογραµµίσει
την ουσία.
• Να γράφει τους τίτλους
και τα κύρια σηµεία σε ένα
φύλο χαρτί. Οι σελίδες αυτές θα βοηθήσουν στην ανακεφαλαίωσης για το τεστ.
Οργάνωση &
Πρόγραµµα
• Έχετε στον τοίχο ένα
ηµερολόγιο που θα σηµειώνει µελλοντικά τέστ

• Συµφωνείστε πότε θα
αρχίσει να διαβάζει ώστε
να προλαβαίνει να ξεκουραστεί αλλά και να µη
ξενυχτάει.
• Για να µη χάνει φυλλάδια
και εργασίες, κολλήστε δυο
πλαστικούς φακέλους πλάτη µε πλάτη. Ο ένας να γράφει: Για το σπίτι ο άλλος
Για το σχολείο. Οι φάκελοι
θα βρίσκονται µόνιµα στην
τσάντα.
• Οι έφηβοι διαβάζουν σε
περίεργα µέρη και µε δυνατή µουσική, χωρίς αυτό
να επηρεάζει υποχρεωτικά
την απόδοσή ορισµένων.
Συγκρατηθείτε, και κρίνετε
εκ του αποτελέσµατος.
Ο στόχος µας στην εφαρµογή των παραπάνω δεν είναι
το παιδί να αριστεύσει
αλλά να το βοηθήσουµε να
οργανώνει το χρόνο του, να
το µάθουµε να προχωρά
µεθοδικά και να αναπτύξει
τεχνικές µελέτης που θα
του χρησιµεύσουν σε όλα τα
χρόνια των σπουδών του…
και όχι µόνο. Εφόσον το
παιδί σας δυσκολεύεται µε
το σχολείο και το διάβασµα
µια επίσκεψη σε ειδικό
µπορεί να διαλευκάνει τα
πράγµατα και να βοηθήσει
να µπουν σε µια σειρά.
Πηγή: http://
www.parentcoaching.gr

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ DOWN

της λογοπεδικού Κυριακής Καρβελά

Τ

ο
σύνδροµο
Down είναι µια
γενετική
κατάσταση
που
επηρεάζει 1:770 γεννήσεις.
∆ηµιουργείται
από ένα παραπάνω
χρωµόσωµα στο 21ο
ζευγάρι και αποτελεί
την πιο συνηθισµένη
χρωµοσωµική ανωµαλία
στους ανθρώπους 1 . Το
σύνδροµο Down συνοδεύεται από δυσκολίες
που σχετίζονται άµεσα
µε την νοητική ικανότητα, την αντίληψη, την
κατανόηση του λόγου
και την έκφρασή του. Το
σηµαντικότερο ερώτηµα

που προκύπτει είναι το
εξής: Για ποιο πράγµα θα
πρέπει να µεριµνήσουν
οι γονείς, έτσι ώστε να
προάγουν την γλωσσική
ανάπτυξη του παιδιού
τους; Η φροντίδα για
αυτή την ανάπτυξη ξεκινά από την πρώτη βρεφική ηλικία µε τη σωστή
θέση σίτισης κατά τον
θηλασµό ή το τάισµα µε
το µπιµπερό. Ο θηλασµός προτιµάται, διότι
οι χειρισµοί που κάνει το
βρέφος κατά τη διάρκειά
του, ενδυναµώνουν τους
στοµατοκινητικούς µύες
του και πρακτικά ακυρώνουν µια σειρά χαρακτηριστικών που θεωρούνταν ορόσηµα στο
σύνδροµο Down, όπως
προεκβολή και µεγάλο
µέγεθος της γλώσσας,
στενός ουρανίσκος, βαρηκοΐα αγωγιµότητας,
χρόνια
αναπνευστικά
προβλήµατα και στοµατική αναπνοή2 .
Φυσικά, σε αυτή την
πρώιµη φάση είναι αποφασιστικής
σηµασίας
η διερεύνηση σε βάθος
όλων των παθολογικών
παραγόντων που µπορεί να επηρεάσουν την
γλωσσική εξέλιξη, όπως

αδυναµία και ελλιπής
λειτουργικότητα
των
µυών κατά τη µάσηση,
υπερτροφία αδενοειδών
εκβλαστήσεων (κρεατάκια) ή/και αµυγδαλών,
πιθανή βαρηκοΐα. Είναι
σηµαντική µια συνεχής
αξιολόγηση του παιδιού
από τον παιδίατρο, τον
ιατρό ΩΡΛ (προκλητά
δυναµικά, ακουόγραµµα)
και τον/την λογοπεδικό
(αξιολόγηση κατάποσης,
µάσησης και γλωσσικής
ανάπτυξης).
Σε µεταγενέστερο στάδιο, οι δυσκολίες που
µπορεί να επηρεάσουν
γλωσσικά το παιδί είναι
οι δυσκολίες στην εργαζόµενη µνήµη. Πιο συγκεκριµένα, η διαταραχή
στην βραχύχρονη µνήµη
ακουστικών πληροφοριών καθιστά την επεξεργασία τους δύσκολη και
κατά συνέπεια δυσκολεύει την µάθηση µέσω
ακοής. Έτσι, επηρεάζεται
η µάθηση λεξιλογίου και
προτάσεων, που αποτελεί την µεγαλύτερη αιτία
των φωνολογικών και
γλωσσικών δυσκολιών
στο σύνδροµο Down. Ο
αριθµός των γλωσσικών
αντικειµένων (φθόγγοι,

λέξεις) που συγκρατούνται στη φωνολογική
µνήµη αυξάνεται αναλογικά µε την ηλικία, µε τις
πιο γρήγορες αλλαγές να
συµβαίνουν στις ηλικίες
µεταξύ των 3 και των 1011 χρόνων. Στο µεταξύ, η
ικανότητα να µαθαίνουν
καλύτερα µέσω οπτικών
πληροφοριών
µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για
να ενισχύσει τις πιο
αδύναµες
ικανότητες
ακουστικής
επεξεργασίας. Συµπερασµατικά,
οι γονείς οφείλουν να
ενηµερώνονται έγκυρα
και έγκαιρα για ειδικές
δυσκολίες και ικανότητες που σχετίζονται µε
το σύνδροµο Down, έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται
το καλύτερο δυνατό στο
κατάλληλο κάθε φορά
ηλικιακό στάδιο.

1 Ηλιόπουλος ∆., Κουρή
Γ., Περιστέρη Β., Ρεκλείτη
Α., Ανδρέου Α., Βογιατζής
Ν. στο περιοδικό
“Κυτταρική”.
2 The Oral-Motor Myths
of Down Syndrome,
Sara Rosenfeld-Johnson,
ADVANCE Magazine,
August 4, 1997.
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Παιδικό στρες: Πόσο επικίνδυνο είναι για τα παιδιά µας;
Συχνά εµείς οι ενήλικες πιστεύουµε ότι τα παιδιά ζουν σε έναν κόσµο ανέµελο και χαλαρό,
απαλλαγµένο από άγχος και στεναχώριες. Στην πραγµατικότητα, όµως, ήδη από πολύ µικρά
νιώθουν συχνά άγχος και ανησυχία. Άλλωστε, το στρες µπορεί να επηρεάσει τον καθέναν που
νιώθει ότι τον βαραίνουν πράγµατα τα οποία δεν µπορεί να αλλάξει ή καταστάσεις τις οποίες
δυσκολεύεται να διαχειριστεί. Και από αυτό το βίωµα δεν εξαιρούνται τα παιδιά.
Από ποια ηλικία
εµφανίζεται το στρες;
Το άγχος δεν είναι αποκλειστικό «προνόµιο»
των ενηλίκων. Στην
πραγµατικότητα,
η
παιδική ηλικία είναι µια
εποχή κατά την οποία
δηµιουργούνται µεγάλες συναισθηµατικές
εντάσεις. Τα παιδιά
αγωνιούν για καταστάσεις ανάλογες µε αυτές
των ενηλίκων.
Όµως το δικό τους
άγχος
εκφράζεται
διαφορετικά: Ενώ οι
ενήλικες είναι επιρρεπείς σε σωµατικά συµπτώµατα ή ασθένειες,
σωµατοποιούν δηλαδή
το άγχος τους, τα παιδιά εµφανίζουν κυρίως
προβλήµατα συµπεριφοράς ή αναστάτωση
στον συναισθηµατικό
τους κόσµο.
Τα συµπτώµατα του
άγχους
στα
παιδιά
αφορούν
σωµατικά
προβλήµατα, αλλαγή
στη συµπεριφορά καθώς και διαταραχή στις
σχέσεις τους µε τους
άλλους.

Τέτοια
συµπτώµατα
µπορεί να είναι:
• επιθετικότητα (λεκτική, σωµατική)
• αντιδραστικότητα
(συνεχώς να λέει «όχι»)
• υπερβολικό κλάµα
χωρίς προφανή αιτία
• διαταραχές ύπνου
(αϋπνία ή υπνηλία, πετάγµατα στη διάρκεια
της νύχτας, εφιάλτες)
• προβλήµατα στη διατροφή ή στο βάρος
• σφίξιµο ή τρίξιµο στα
δόντια κατά τη διάρκεια του ύπνου
• υπερκινητικότητα ή
συνεχής κούραση
• µυοσπασµοί (νευρικά
τικ), όπως παίξιµο των
µατιών ή των µυών του
προσώπου
• νυχτερινή ενούρηση
(ειδικά σε µεγαλύτερα
παιδιά)
• τραύλισµα, δυσκολία
στη συγκέντρωση και
διάσπαση προσοχής
Πώς να βοηθήσω το
παιδί µου;
∆ώστε του το χρόνο
που έχει ανάγκη και
δικαιούται
Ας µην ξεχνάµε πως τα

παιδιά δεν έχουν τόσο
καλή αίσθηση του χρόνου όσο οι ενήλικες και
δεν µπορούν να χειριστούν από µόνα τους
τη συσσώρευση πολλών δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά κινδυνεύουν
από τη συσσώρευση
άγχους και την αίσθηση
του «δεν προλαβαίνω».
Μια καλή κατανοµή
του χρόνου, λοιπόν, σε
σχέση µε τις δραστηριότητές του µπορεί να
το βοηθήσει πολύ.
Εκδηλώστε τα
συναισθήµατά σας
Τα παιδιά χρειάζονται
την αγκαλιά και τα
χάδια µας ιδιαίτερα
σε περιόδους στρες,
γιατί τα κάνει να αισθάνονται
ασφάλεια
και παρηγοριά. Ένα «σ’
αγαπώ» αρκεί για να
µάθει στο παιδί πως οι
γονείς δεν το αγαπάνε
λιγότερο όταν δεν τα
καταφέρνει ή όταν δεν
τα προλαβαίνει όλα.
Μάθετέ του να
υπερασπίζεται τον
εαυτό του

Είναι σηµαντικό για τα
παιδιά να ξέρουν πώς
να χειρίζονται το θυµό
τους, ποιες αντιδράσεις είναι αποδεκτές
και ποιες όχι από τον
κοινωνικό τους περίγυρο. Η κριτική των
άλλων, των δασκάλων,
των συγγενών και των
φίλων, αποτελεί πηγή
άγχους, ειδικά αν το
παιδί δεν ξέρει πώς να
την αντιµετωπίσει. Συνήθως το παιδί που δεν
έχει την προσοχή των
γονιών του εκδηλώνει
αρνητική συµπεριφορά προκειµένου να
τραβήξει την προσοχή
τους Όταν ο γονιός
περιµένει πάρα πολλά
από το παιδί, η παραµικρή αποτυχία ερµηνεύεται από εκείνο ως
ανεπάρκεια ή ανικανότητα. Αν αντικαταστήσουµε την κριτική στην
κάθε µικρή αποτυχία
µε ενθάρρυνση και
επιβράβευση για την
προσπάθεια, το παιδί
θα προσπαθεί περισσότερο, γιατί θα θέλει
να εισπράξει ξανά την
επιβράβευση.
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Γίνετε εσείς το
σωστό πρότυπο
Οι πράξεις µιλούν καλύτερα από τα λόγια.
Οι επιλογές του γονιού
στο χειρισµό του δικού
του άγχους είναι η πιο
ισχυρή επιρροή για το
παιδί και τις δικές του
αντιδράσεις απέναντι
στο
άγχος.
Πρέπει
πρώτα οι ίδιοι να αντιµετωπίσουν το άγχος
τους και µετά να αξιώνουν από το παιδί τους
να µην αγχώνεται.
Μάθετε να περνάτε
χρόνο µε το παιδί σας
καθηµερινά
Όταν καταλάβετε ότι
θέλει να σας µιλήσει
ή απλά θέλει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο
µε σας, µη χάνετε ευκαιρία να του δείξετε
ότι είστε διαθέσιµοι.
Σε οποιαδήποτε ηλικία
κι αν βρίσκεται το παιδί
σας ο ποιοτικός χρόνος
που περνάτε µαζί του
είναι πολύ σηµαντικός
τόσο για το ίδιο όσο
και για τη µεταξύ σας
σχέση.
Βοηθήστε το παιδί
σας να αντιµετωπίσει
το άγχος του
Συζητείστε

µαζί

του τους λόγους που
µπορεί να το προκαλούν. Από τη µεταξύ
σας συζήτηση µπορεί
να προκύψουν κάποιες
καινούργιες ιδέες και
λύσεις.

αν αυτό σηµαίνει πως
οι γονείς θα έχουν τα
παιδιά «µέσα στα πόδια
τους».

Απενοχοποιήστε το

Τα παιδιά –όπως κι
εσείς άλλωστε– χρειάζονται κάποιον που να
είναι διατεθειµένος να
ακούσει τα καθηµερινά µικροπροβλήµατά
τους, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι πρέπει να
γίνουν το νούµερο ένα
πρόβληµα για την οικογένεια. Η φράση «πώς
κάνεις έτσι για τέτοιες
χαζοµάρες;» ίσως κάνει
το παιδί να αισθάνεται
ανόητο.
Η
διαπίστωση
«σε
ενοχλεί πολύ αυτή η
κατάσταση. Τι θα µπορούσες να κάνεις για
να την αλλάξεις; Θα σε
βοηθήσω κι εγώ» εκφράζει κατανόηση και
συµπαράσταση.

Πείτε του ότι είναι
απολύτως φυσικό να
νιώθει κάποιες φορές µοναξιά, φόβο ή
θυµό. Είναι καλό να
ακούει από σας ότι και
οι άλλοι άνθρωποι θα
αισθάνονταν το ίδιο
εάν βρίσκονταν στη
θέση του.
∆ώστε του χρόνο για
παιχνίδι
Τα παιδιά, περισσότερο
από οποιαδήποτε καινούργια γνώση έχουν
ανάγκη το παιχνίδι,
χρόνο χωρίς πρόγραµµα, χρόνο µε άλλα
παιδιά, µεγάλα διαστήµατα
χαλάρωσης
και ηρεµίας, ακόµη και

Σεβαστείτε την
«γκρίνια» τους

Πηγή: www.imommy.gr

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΩ
ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟ;
Συχνά προβλήµατα στην
προσχολική και σχολική ηλικία

Σ

επτέµβριος, και έφτασε ο καιρός που τα παιδιά
θα πάνε στο σχολείο. Ένα παιδί 5 ετών, για να
ενταχθεί σε µία σχολική µονάδα, θα πρέπει να
πληροί όχι µόνο τα ηλικιακά όρια.

• Θα πρέπει να έχει αποκτήσει την ωριµότητα, σε
γνωστικό και συναισθηµατικό τοµέα καθώς και
δεξιότητες της καθηµερινής ζωής.
• Να έχει κατακτήσει την οµιλία σε φωνολογικό, συντακτικό και µορφολογικό επίπεδο. Να προφέρει
δηλαδή καθαρά, όλα τα σύµφωνα, να χρησιµοποιεί
σωστά τους χρόνους, τα πρόσωπα, τις προθέσεις,
τις αντωνυµίες, κ.α.
• Επίσης να µπορεί να επικεντρώσει την προσοχή
του σε κάποια δραστηριότητα.
• Το λεξιλόγιο του να αποτελείται περίπου από
2.000 λέξεις
• Να µπορεί να κάνει απλές και σύνθετες προτάσεις, να εξιστορεί ένα παραµύθι ή να αφηγείται µια
ιστορία.
• Να µπορεί να κατανοεί τους κανόνες ενός παιχνιδιού καθώς και τις καθηµερινές συζητήσεις που

γίνονται στο σπίτι.
• Να γνωρίζει τα χρώµατα, τα σχήµατα, τους αριθµούς, να ξεχωρίζει το δεξί και το αριστερό.
Σε ό,τι αφορά, στα παιδιά της σχολικής ηλικίας, το 25%
των παιδιών σε µία τάξη αντιµετωπίζουν κάποια µορφή µαθησιακών δυσκολιών ή δυσλεξίας.
Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι:
• Ανάγνωση αργή, µε συλλαβισµό, χωρίς ρυθµό
• Ελλιπής κατανόηση του κειµένου
• Κακογραφία, ακαταστασία, µουντζούρες στο
γραπτό
• Καθρεφτική γραφή
• Πολλά ορθογραφικά συντακτικά και γραµµατικά
λάθη.
• Κατάργηση διαστηµάτων ανάµεσα στις λέξεις,
αδικαιολόγητα κενά
• Ελλιπής τήρηση τονισµού και στίξης
• Παράλειψη, αντικατάσταση , αντιµετάθεση ή
πρόσθεση γραµµάτων (ή συλλαβών ή λέξεων)
• Ανάγνωση αργή, µε συλλαβισµό, χωρίς ρυθµό

• Αλλαγή θέσης, κυρίως του δεύτερου ψηφίου σε
πολυψήφιους αριθµούς
• Συχνή διάσπαση της προσοχής
• Τάση αποφυγής του γραψίµατος και της σχολικής
µελέτης γενικότερα κ.α.

Όταν το παιδί δεν προφέρει σωστά ένα φώνηµα, ή
το παραλείπει / αντικαθιστά κάποιο/α µία λέξη . δεν
χρησιµοποιεί σωστά τα άρθρα, τα επίθετα ή τις
προθέσεις, έχει περιορισµένο λεξιλόγιο,
ή τραυλίζει ( επαναλαµβάνει το πρώτο
σύµφωνο ή συλλαβή σε κάποιες λέξεις
ή προφέρει παρατεταµένα το πρώτο
φωνήεν), ή αντιµετωπίζει δυσκολίες
στην κατάκτηση του µηχανισµού
της ανάγνωσης, της γραφής ή στα
µαθηµατικά τότε θα πρέπει να συµβουλευτείτε ένα Λογοπεδικό.
Ελευθέριος Θ. Τσακιρίδης
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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ / ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ƹį ǏĴǀǋǇ ĳǏǒ Kick Boxing
ǅǉį ĳǏ Ĳǚµį Ǌįǉ ĳǏ µǒįǋǘ
Ǌįǋǁ µǏǐĴǁ ƿĲǊǇĲǇǑ Ǌįǉ Ĳı įǍĳǂǈıĲǇ µƿǋǉĲĳį µı ĳǏ
įȷǋǘ kickboxing, ĳǏ cardio kickboxing İıǍ įȷįǉĳıǂ ıǎǏȷǋǉĲµǘ. ƩǑ İǏǙµı ǘµǕǑ ĳį 8 ĲǇµįǍĳǉǊǘĳıǐį ǏĴǀǋǇ ĳǏǒ
kickboxing:
1. ƩǍįǊǏǒĴǂǆıǉ ĳǏ ĲĳǐıǑ

ƴ

ǉ ȷǏǋıµǉǊǀǑ ĳǀǓǍıǑ įǍǀǊįǈıǍ ǈıǕǐǏǙǍĳįǍ
µǉį ȷǏǋǙ İǒǍįĳǁ ıǊǅǙµǍįĲǇ. Ʊǉį ȷǏǋǙ İǉįİıİǏµǀǍǇ ĳį ĳıǋıǒĳįǂį ǓǐǘǍǉį ıǂǍįǉ ĳǏ
kickboxing.
ƸǏ kickboxing ıǂǍįǉ ĲĳǇǍ ȷǐįǅµįĳǉǊǘĳǇĳį ǀǍį µįǓǇĳǉǊǘ ƿǈǋǇµį ȷǏǒ ĲǒǍİǒƿǆıǉ ȷǒǅµįǓǂį Ǌįǉ ǋįǊĳǂĲµįĳį
Ǌįǉ įȷıǒǈǙǍıĳįǉ Ĳı ƿǍİǐıǑ, ǅǒǍįǂǊıǑ, įǊǘµį Ǌįǉ Ĳı
ȷįǉİǉƿ. Ƹį ĳıǋıǒĳįǂį ǓǐǘǍǉį, ĳǏ kickboxing ǀǓıǉ ıǎıǋǉǓǈıǂ ĳǘĲǏ Ĳı ǀǍį ƿǈǋǇµį ĲǒǍįǅǕǍǉĲµǏǙ, įǋǋƿ Ǌįǉ ǕǑ
µǇǓįǍǉĲµǘǑ ȷǐǏȷǘǍǇĲǇǑ Ǌįǉ įǒĳǏƿµǒǍįǑ. ƩǍıǎƿǐĳǇĳį
įȷǘ ĳǏ ĳǉ ǈį ĲįǑ ǕǈǁĲıǉ Ĳı įǒĳǘ, įǒĳǁ Ǉ İǐįĲĳǉǊǁ
µǏǐĴǁ ƿĲǊǇĲǇǑ, µȷǏǐıǂ Ǎį ǕĴıǋǁĲıǉ ĳǇǍ ǒǅıǂį Ǌįǉ
ĳǇǍ ȷǏǉǘĳǇĳį ǆǕǁǑ ĲįǑ µı ȷǏǋǋǏǙǑ Ǌįǉ ĲǇµįǍĳǉǊǏǙǑ
ĳǐǘȷǏǒǑ, ǊįǈǚǑ ǅǒµǍƿǆıǉ ǏǒĲǉįĲĳǉǊƿ ǏǋǘǊǋǇǐǏ ĳǏ
Ĳǚµį ǊǉǍǇĳǏȷǏǉǚǍĳįǑ ȷǏǋǋǀǑ įǐǈǐǚĲıǉǑ Ǌįǉ µıǅƿǋıǑ
µǒǖǊǀǑ ǏµƿİıǑ. ƴ ĲǒǍİǒįĲµǘǑ µƿǋǉĲĳį įıǐǏǄǉǊǁǑ µı
kickboxing, ĳǏ cardio kickboxing, įȷǏĳıǋıǂ µǉį ȷǏǋǋǁ

ƸǏ kickboxing µȷǏǐıǂ Ǎį ǓǐǇĲǉµǏȷǏǉǇǈıǂ ǕǑ µǉį
ĳıǓǍǉǊǁ ǓįǋƿǐǕĲǇǑ, ǊįǈǚǑ įȷıǋıǒǈıǐǚǍıǉ ĳǇǍ
ǏǐµǘǍǇ ıǍİǏǐĴǂǍǇ, ĳǇǍ ǏǐµǘǍǇ ȷǏǒ µįǑ ǊƿǍıǉ Ǎį
įǉĲǈįǍǘµįĲĳı Ǌįǋƿ, įǍįǊǏǒĴǂǆıǉ įȷǘ ĳǏǍ ȷǘǍǏ Ǌįǉ
ǄǏǇǈƿ ĲĳǇ µıǂǕĲǇ ĳǇǑ ǊįĳƿǈǋǉǔǇǑ. ƴ įǈǋǇĳǁǑ ĳǏǒ
kickboxing µȷǏǐıǂ Ǎį «įǍĳǉǊįĳįĲĳǁĲıǉ» ĳǏ ĲĳǐıĲǏǅǘǍǏ
ȷįǐƿǅǏǍĳį ĲĳǏ ĲƿǊǏ Ǌįǉ Ǎį ıȷǉĳıǈıǂ µı ǊǋǕĳĲǉǀǑ ǁ
ǅǐǏǈǉǀǑ, ǚĲĳı Ǎį ıǊĳǏǍǕǈıǂ.

kickboxing, Ǐǉ µǙıǑ ĳǏǒ ǊǏǐµǏǙ ıǐǅƿǆǏǍĳįǉ ĲǒǍıǓǚǑ. ƴǉ
ǊǏǉǋǉįǊǏǂ İǏǒǋıǙǏǒǍ, ıǍǚ ĲĳǐǂǄıĳı ĳǏ Ĳǚµį ĲįǑ ǅǉį Ǎį
ǐǂǎıĳı µǉį ǅǐǏǈǉƿ, ĲǇǊǚǍıĳı ĳǏ ȷǘİǉ ĲįǑ ǅǉį Ǎį İǚĲıĳı
µǉį ǊǋǕĳĲǉƿ Ǌįǉ ǊǉǍıǂĲĳı ǅǉį Ǎį įǋǋƿǎıĳı ǊįĳıǙǈǒǍĲǇ.
ƥǋį įǒĳƿ ǄǏǇǈǏǙǍ ĲĳǇ ǄıǋĳǂǕĲǇ ĳǇǑ ıǒıǋǉǎǂįǑ Ǌįǉ ĳǇǑ
ĲĳƿĲǇ ĲįǑ.
3. ưıǉĳǏǒǐǅıǂ ǕǑ µǇǓįǍǉĲµǘǑ įǒĳǏƿµǒǍįǑ
ƥȷǕǑ Ǌįǉ ƿǋǋıǑ ȷǏǋıµǉǊǀǑ ĳǀǓǍıǑ, įǊǘµǇ Ǌįǉ ĳǏ cardio
kickboxing ǁ ĳǏ kickboxing ĲĳǏ ǅǒµǍįĲĳǁǐǉǏ, µȷǏǐıǂ Ǎį
ǄǏǇǈǁĲıǉ ĲĳǇǍ įǒĳǏƿµǒǍį. ƴǉ ǅǐǏǈǉǀǑ Ǌįǉ Ǐǉ ǊǋǕĳĲǉǀǑ
ǈį ȷǐǀȷıǉ Ǎį ǅǂǍǏǍĳįǉ µı ĲǕĲĳǁ ĳıǓǍǉǊǁ Ǌįǉ ǓǐǏǍǏİǉƿǅǐįµµį.
4. ƪıǋĳǉǚǍıǉ ĳǏ ĲǒǍĳǏǍǉĲµǘ µįǑ

2. ƪıǋĳǉǚǍıǉ ĳǇǍ ĲĳƿĲǇ ĳǏǒ ĲǚµįĳǏǑ
TǏ kickboxing ǈį ĲįǑ ǄǏǇǈǁĲıǉ Ǎį «ǓĳǂĲıĳı» ĳǏǒǑ
µǒǑ ĳǏǒ ǊǏǐµǏǙ ĲįǑ, įǒĳǏǙǑ ȷǏǒ ǄǐǂĲǊǏǍĳįǉ ĲĳǇǍ
ǊǏǉǋǉƿ Ǌįǉ ǓįµǇǋƿ ĲĳǇǍ ȷǋƿĳǇ. ƴǉ µǙıǑ ĳǏǒ ǊǏǐµǏǙ
įǍĳįȷǏǊǐǂǍǏǍĳįǉ ǊįǋǙĳıǐį ĲĳǉǑ įĲǊǁĲıǉǑ ȷǏǒ įȷįǉĳǏǙǍ ıǋƿǓǉĲĳǏ ĴǏǐĳǂǏ Ǌįǉ ȷįǐįĳıĳįµǀǍǇ ǀǍĳįĲǇ. ƷĳǏ

ƩǍ İı µȷǏǐıǂĳı Ǎį ĲǒǍĳǏǍǉĲĳıǂĳı ıǙǊǏǋį (ĳį ǍıǒǐǉǊƿ
ıǐıǈǂĲµįĳį įȷǘ ĳǏǍ ıǅǊǀĴįǋǏ Ǌįǉ ĳǇǍ ǊǂǍǇĲǇ ĳǕǍ µıǋǚǍ ĳǏǒ ĲǚµįĳǏǑ) Ǌįǉ ǀǓıĳı ȷıǐǉǏǐǉĲµǀǍį įǍĳįǍįǊǋįĲĳǉǊƿ ĲĳǇ ĲĳƿĲǇ ĳǏǒ ĲǚµįĳǘǑ ĲįǑ, ĳǘĳı ĳǏ kickboxing
µȷǏǐıǂ Ǎį įȷǏĳıǋıǂ ĳǇ ǋǙĲǇ. ƪıǋĳǉǚǍıǉ ĳį įǍĳįǍįǊǋįĲĳǉǊƿ ĳǏǒ ĲǚµįĳǘǑ ĲįǑ Ǌįǉ ȷǐǏĲĴǀǐıǉ ĲǒǍĳǏǍǉĲµǘ.
5. ƷǒµǄƿǋǋıǉ ĲĳǇǍ ǏǋǏǊǋǇǐǕµǀǍǇ ƿĲǊǇĲǇ
ĲǚµįĳǏǑ
ƸǏ ǉİįǍǉǊǘ ıǂǍįǉ Ǎį ǊƿǍıĳı ȷǐǏȷǘǍǇĲǇ ǅǉį ǏǋǘǊǋǇǐǏ ĳǏ
Ĳǚµį, µı įıǐǏǄǉǊǀǑ įĲǊǁĲıǉǑ Ĳı ĲǒǍİǒįĲµǘ µı įĲǊǁĲıǉǑ įǍĳǏǓǁǑ. ƸǏ kickboxing ĳį ȷǐǏĲĴǀǐıǉ ǘǋį. ƯįǍǀǍį
µǀǐǏǑ ĳǏǒ ĲǚµįĳǏǑ İıǍ ıǎįǉǐıǂĳįǉ Ǌįĳƿ ĳǇǍ ıǊĳǀǋıĲǇ
įǒĳǁǑ ĳǇǑ ƿĲǊǇĲǇǑ. Ʊı ĳǇǍ ĳįǒĳǘǓǐǏǍǇ ǋıǉĳǏǒǐǅǂį
ĳǕǍ µǒǚǍ ĳǏǒ ǊǏǐµǏǙ, Ǐǉ µǙıǑ ĳǕǍ µǇǐǚǍ, ĳǕǍ ǓıǐǉǚǍ Ǌįǉ ĳǕǍ ȷǏİǉǚǍ, ǈį ǀǓıĳı µǉį ȷǋǁǐǇ ȷǐǏȷǘǍǇĲǇ.
6. ƪıǋĳǉǚǍıǉ ĳǇǍ įǍĳǏǓǁ Ǌįǉ İǒǍįµǚǍıǉ ĳǇǍ Ǌįǐİǉƿ
ƸǏ Cardio kickboxing, ǕĴıǋıǂ Ǌįǉ ĳǇǍ Ǌįǐİǉƿ. ƴǉ ǊǉǍǁĲıǉǑ ȷǏǒ ȷıǐǉǋįµǄƿǍıǉ, ǄǏǇǈǏǙǍ ĳǇǍ Ǌįǐİǉƿ Ǎį įǍĳǋıǂ
ĳǏ įǂµį ȷǉǏ ǅǐǁǅǏǐį Ǌįǉ ǀĳĲǉ ĳǇǍ ıǍǉĲǓǙǏǒǍ, ıǍǚ Ǉ
įǍĳǏǓǁ ĲįǑ ǈį įǐǓǂĲıǉ Ǎį įǒǎƿǍıĳįǉ. Ʒı µįǊǐǏȷǐǘǈıĲµǇ ǄƿĲǇ, ǄǏǇǈƿ ıȷǂĲǇǑ ĲĳǏǍ ǀǋıǅǓǏ ĳǇǑ ȷǂıĲǇǑ ĳǏǒ
įǂµįĳǏǑ. ƸǏ kickboxing ǀǓıǉ ǈıĳǉǊǘ įǍĳǂǊĳǒȷǏ ĲĳǏ ǊįǐİǉįǅǅıǉįǊǘ ǊįǈǚǑ Ǌįǉ ĲĳǏ įǍįȷǍıǒĲĳǉǊǘ ĲǙĲĳǇµį.
7. ƪǏǇǈƿ ĲĳǇǍ įȷǚǋıǉį ǄƿǐǏǒǑ
ƥȷǕǑ Ǌįǉ ƿǋǋıǑ µǏǐĴǀǑ ƿĲǊǇĲǇǑ, ĳǏ kickboxing «Ǌįǂıǉ»
ǈıǐµǂİıǑ, ĳǏǍǚǍıǉ Ǌįǉ Ǔĳǂǆıǉ ĳǏǒǑ µǒǑ Ǌįǉ ǀĳĲǉ µȷǏǐıǂ Ǎį
ǏİǇǅǁĲıǉ Ĳı įȷǚǋıǉį ǄƿǐǏǒǑ. ƩǍƿǋǏǅį µı ĳǏǍ ĳǙȷǏ Ǌįǉ
ĳǇǍ ǀǍĳįĲǇ ĳǇǑ ƿĲǊǇĲǇǑ, ȷǏǉǊǂǋǋıǉ Ǌįǉ Ǐ įǐǉǈµǘǑ ĳǕǍ
ǈıǐµǂİǕǍ ȷǏǒ ǊįĳįǍįǋǚǍǏǍĳįǉ. ƷǙµĴǕǍį µı ǀǐıǒǍıǑ,
µı ĳǏ kickboxing µȷǏǐǏǙµı Ǎį ǊƿǔǏǒµı 350 µı 450
ǈıǐµǂİıǑ Ĳı µǉį ǚǐį, ǁ įǊǘµǇ ȷıǐǉĲĲǘĳıǐıǑ įǍ ĲǒǍİǒƿĲǏǒµı ǊǉǍǁĲıǉǑ ĳǏǒ ȷƿǍǕ Ǌįǉ ǊƿĳǕ µǀǐǏǒǑ ĳǏǒ ĲǚµįĳǏǑ. ƸǏ American College of Sports Medicine, ȷǐǏĳıǂǍıǉ
ǊįǐİǉǏįǍįȷǍıǒĲĳǉǊǁ ƿĲǊǇĲǇ, ǘȷǕǑ ĳǏ kickboxing ǅǉį
30 ǋıȷĳƿ ĳǇǍ Ǉµǀǐį Ǌįǉ ȷǀǍĳı ǇµǀǐıǑ ĳǇǍ ıǄİǏµƿİį,
ǅǉį Ǎį ȷıĳǙǓǏǒµı ĳį ǊįǋǙĳıǐį įȷǏĳıǋǀĲµįĳį įȷǚǋıǉįǑ ǄƿǐǏǒǑ.
8. ƪıǋĳǉǚǍıǉ ĳǇǍ ǉĲǏǐǐǏȷǂį
Ʊı ĳį ǅǐǁǅǏǐį ĲĳǐǉĴǏǅǒǐǂĲµįĳƿ ĳǏǒ, ĳǏ kickboxing
µȷǏǐıǂ Ǎį ǄıǋĳǉǚĲıǉ ĳǇ ĲĳįǈıǐǘĳǇĳį Ǌįǉ ĳǇǍ ǉĲǏǐǐǏȷǂį ĲįǑ. ƯįǈǚǑ µıǅįǋǚǍǏǒµı, Ǐ ǄǇµįĳǉĲµǘǑ µįǑ
ǅǂǍıĳįǉ ǋǉǅǘĳıǐǏ įǍƿǋįĴǐǏǑ Ǌįǉ ǓƿǍǏǒµı Ĳǉǅƿ Ĳǉǅƿ ĳǇ
ĲĳįǈıǐǘĳǇĳƿ µįǑ. Ƹį ȷǏĲǏĲĳƿ ȷĳǚĲǇǑ ıȷǂĲǇǑ įǒǎƿǍǏǍĳįǉ µı ĳǇǍ ǇǋǉǊǂį ǋǘǅǕ ĳǇǑ µıǉǕµǀǍǇǑ ĲĳįǈıǐǘĳǇĳįǑ.
Ʊǉį Ǌįǋǁ ǉĲǏǐǐǏȷǂį, ǈį µįǑ ǄǏǇǈǁĲıǉ Ǎį ȷǐǏǋƿǄǏǒµı
ȷǐǏǄǋǁµįĳį ĲĳǇ ĲĳįǈıǐǘĳǇĳƿ µįǑ ĲĳǏ µǀǋǋǏǍ, įǋǋƿ
Ǌįǉ ĲĳǇǍ ȷǐǘǋǇǔǇ ǊįĳįǅµƿĳǕǍ ĳǕǍ ǏĲĳǚǍ. ƸǀǋǏǑ, µǉį
µıǋǀĳǇ ǊįĳǀǋǇǎı ĲĳǏ ĲǒµȷǀǐįĲµį ǘĳǉ ĳǏ kickboxing ıǂǍįǉ įȷǏĳıǋıĲµįĳǉǊǘ ĲĳǇ ǄıǋĳǂǕĲǇ ĳǇǑ ǉĲǏǐǐǏȷǂįǑ Ǌįǉ
ĳǇǑ ǄƿİǉĲǇǑ Ĳı įĲǈıǍıǂǑ µı ƷǊǋǁǐǒǍĲǇ Ưįĳƿ ƵǋƿǊįǑ.
ƵǇǅǁ: neadiatrofis.gr
Πηγή: neadiatrofis.gr
ƫȷǉµǀǋıǉį ǊıǉµǀǍǏǒ: ƵįǍįǅǉǚĳǇǑ
ƯįǐįǍǉǊǏǋǁǑ
Επιµέλεια κειµένου: Παναγιώτης Καρανικολής
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10 συµβουλές

για ευτυχισµένα
αγόρια και κορίτσια

Α

νεξάρτητα από το φύλο,
υπάρχουν κάποια στάνταρ
πράγµατα που κάνουν καλό
τόσο στα αγόρια όσο και στα
κορίτσια, όπως:
1. Οι αγκαλιές, τα χάδια και τα φιλιά.
2. Όµορφες ιστορίες ή τρυφερά τραγούδια πριν τον ύπνο.
3. Η µαµά είναι καλή, µπορεί όµως και
να επιβληθεί.
4. Να τα εµπιστευόµαστε και να τα
πιστεύουµε.
5. Να τα επιβραβεύουµε για τις προσπάθειές τους.

6. Να τα αφήνουµε να κλαίνε και
µετά να τα παρηγορούµε.
7. Να τους δίνουµε κίνητρο και αυτονοµία. Μαµάδες και µπαµπάδες που
µπορούν να παραδεχτούν τα λάθη
και τις αδυναµίες τους.
8. Να ακούνε ότι είναι µοναδικά, αξιαγάπητα, δυνατά και έξυπνα.
9. Να τους µάθουµε ότι τα προβλήµατα λύνονται χωρίς φωνές και
εντάσεις.
10. Να µην τους επιλύουµε κάθε (µικρή) δυσκολία που αντιµετωπίζουν.
Πηγή: http://www.imommy.gr

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

Η

εποχή
τ ο υ
καλοκαιριού
αποτελεί τη χρονική περίοδο
του
έτους που όλοι,
µικροί
και
µεγάλοι, αλλάζουν
τις διατροφικές τους συνήθειες λόγω διακοπών, άδειας
από τη δουλειά και κυρίως από το κλείσιµο των σχολείων, πόσο µάλλον όταν αυτό συνοδεύεται µε φύλαξη
των παιδιών από τους παππούδες (κατοχικό σύνδροµο). Η δύσκολη σχετικά µετάβαση των παιδιών από τις
συνήθειες του καλοκαιριού στου φθινοπώρου γίνεται
εύκολη αν ακολουθηθούν οι παρακάτω συµβουλές.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η πρόσληψη
υδατανθράκων, κυρίως απλών (ζάχαρη), είναι πολύ
αυξηµένη σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιόδους του
έτους. Πέρα από τη πληθώρα γλυκών που υπάρχει,
τα παγωτά αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους
και συνηθέστερους πειρασµούς για τα παιδιά. Λόγω
αυτού, η αντικατάστασή τους από τρόφιµα µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε ζάχαρη και ταυτόχρονα µε υψηλή
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταµίνες και ιχνοστοιχεία θα αποτελούσε ιδανική λύση, ιδίως αν αυτή
η αντικατάσταση γινόταν σταδιακά. Τέτοιου είδους
τρόφιµα είναι τα φρούτα, το ταχίνι, το µέλι, τα µπισκότα ολικής αλέσεως, οι µπάρες δηµητριακών, τα ζελέ
φρούτων, τα σοκολατάκια υγείας σε mini συσκευασίες
κλπ Για παράδειγµα ένας συνδυασµός των παραπάνω

θα µπορούσε να είναι ένα γιαούρτι χαµηλό σε λιπαρά
µε µπισκότα, µέλι, ξηρούς καρπούς και κανέλα.
Αύξηση όµως παρατηρείται και στην κατανάλωση
λίπους τους θερινούς µήνες. Η αιτία που συµβαίνει
αυτό είναι συνήθως η µείωση χρόνου προετοιµασίας
του φαγητού µε σκοπό την αξιοποίηση της περίσσειάς
του σε άλλες δραστηριότητες. Έτσι, η µητέρα σπαταλά
λιγότερο χρόνο στο να τηγανίσει γεύµατα (ακόµα και
τα λαχανικά, όπως µελιτζάνες, κολοκυθάκια κλπ) ώστε
να προλάβει η οικογένεια να απολαύσει περισσότερες
ώρες στη θάλασσα. Είναι προφανές ότι η αντικατάσταση των τηγανητών λαχανικών από φρέσκα, καθώς
και η κατανάλωση άλλων τροφών πλούσια σε λιπαρά
οξέα απαραίτητα για τον οργανισµό όπως ξηροί καρποί (καρύδια, αµύγδαλα), πάστα ελιάς, άπαχο ψητό
κρέας και άπαχο ψητό ψάρι, έχει ως αποτέλεσµα την
καλυτέρευση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών και κατ’ επέκταση την αποφυγή αποθήκευσης
περίσσειας λίπους στον οργανισµό (παχυσαρκία) ή και
ακόµα τη µείωση αυτού (απώλεια βάρους). Επίσης, στη
κατηγορία των λιπών και ελαίων ανήκουν το ελαιόλαδο, ο λιναρόσπορος καθώς και οι ελιές.
Επίσης, την περίοδο των θερινών µηνών παρατηρείται υπερκατανάλωση κόκκινου κρέατος. ∆υστυχώς,
οι πολλαπλές έξοδοι της οικογένειας από το σπίτι
συνοδεύονται από κατανάλωση φαγητού σε χώρους
εστίασης όπου το κυριότερο και συνηθέστερο γεύµα
που σερβίρεται είναι το κόκκινο κρέας. Το θετικό όµως
είναι ότι µε την είσοδο στους φθινοπωρινούς µήνες, οι
έξοδοι µειώνονται µε αποτέλεσµα κατά το µεγαλύτερο ποσοστό η προετοιµασία του φαγητού να γίνεται
σπίτι. Εποµένως, µία ισορροπηµένη διατροφή που
θα περιέχει τρόφιµα πλούσια σε πρωτεΐνες όπως το
ψάρι, το κοτόπουλο, το αυγό, τα γαλακτοκοµικά και
τα όσπρια, µπορεί να αποτελέσει τη σηµαντικότερη

- Αθλητική, παιδική, εφηβική και κλινική διατροφή
- ∆ιατροφή εγκύων και γαλουχίας
- Τροποποίηση διατροφικής συµπεριφοράς - Αντιµετώπιση παχυσαρκίας
- Πλήρη ανάλυση σώµατος και µέτρησης Βασικού
Μεταβολισµού σε αποκλειστικότητα µε τον αναλυτή σώµατος Body Mirror 3

βάση για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού. Το κόκκινο
κρέας δε θα πρέπει να καταναλώνεται πάνω από µία
φορά την εβδοµάδα ως βασικό γεύµα και δε πρέπει να
συνδυαστεί µε γαλακτοκοµικό προϊόν.
Συνοψίζοντας, η σωστή σίτιση των παιδιών αποτελεί
βάση για την ανάπτυξής τους, όχι µόνο σωµατικά
αλλά και εγκεφαλικά. Έτσι, η σωστή ενηµέρωση και
εκπαίδευση των γονιών από τους ειδικούς αποτελεί το
πρώτο και πιο βασικό στάδιο για την ανάπτυξη αυτή.
∆εν είναι θέµα µόνο ποσοτήτων αλλά και συνδυασµού
τροφών. Τέλος, η σωστή διατροφή αποτελεί πρόληψη
για τη παχυσαρκία και χιλιάδες άλλες ασθένειες (όπως
σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστερολαιµία, υπερουριχαιµία, λιπώδης διήθηση κ.α.) και σε συνδυασµό
µε άσκηση αποτελεί ασπίδα για την εµφάνιση προβληµάτων υγείας στην ενήλικη ζωή.
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ΚΑΒΑΛΑ

Αβέρωφ 13 & Οµονοίας Τηλ.: 2510 229145
www.facebook.com/eurognosi.kavalas
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