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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ
Hazelwood

Επίσκεψη μελών της Γραμματείας της ΠΟΕΔ
στην ΚΕΑ και στα παροικιακά μας σχολεία.
Συνομίλησαν με την επιθεωρήτρια και τους
εκπαιδευτικούς,
επισκέφτηκαν
τον
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας
και Ελληνικά Παροικιακά
Σχολεία.

Southgate

Άγιος Ιωάννης
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John Kiki and the author of the book Keith Roberts at the gallery signing the book.

www.mandellsgallery.co.uk
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
CALENDAR
01.05.2018
Πρωτομαγιά
Αναστάσιμες ευχές και τσούγκρισμα
αυγών στα γραφεία της ΚΕΑ

07.05.2018
Bank Holiday
28.05 - 01.06.2018
Διακοπές ημιτριμήνου
Half Term
Μεγάλες Γιορτές
05.05.18
Αγίας Ειρήνης
21.05.18
Αγ. Κωνσταντίνου και
Αγ. Ελένης

An evening celebrating Cypriot
and Jewish cultures in the
Commonwealth
with
the
Foreign Minister of Cyprus Mr.
Nikos
Christodoulides,
organized by President of the
National
Federation
of
Cypriots in the UK Christos
Karaolis and Chief Executive
of the Jewish Board of
Deputies Gillian Merron.

26.05.18
Αναλήψεως
26.05.18

Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια,
αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις
την Άνοιξη να ‘ρθει.
Pablo Neruda, 1904-1973
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Νέος Υπουργός Παιδείας και
Πολιτισμού της Κύπρου ο
κύριος Κώστας Χαμπιαούρης

Γεννήθηκε στην Έμπα της Πάφου το 1963. Σπούδασε
παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά σπουδές
στην Κύπρο και στη Μ. Βρετανίας. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές
του σπουδές στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου
αναγορεύθηκε ως διδάκτορας. Εργάζεται στη Δημοτική
Εκπαίδευση για 32 συναπτά έτη. Υπηρέτησε ως Δάσκαλος,
Βοηθός Διευθυντής, Διευθυντής, Επιθεωρητής και Πρώτος
Λειτουργός Εκπαίδευσης. Συνεργάστηκε κατά καιρούς, ως
επισκέπτης καθηγητής, με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Κυπριακού Επιστημονικού
Συνδέσμου Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΚΕΣΕΑ-ΤΠΕ).
Συνέβαλε στη διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και στην
εφαρμογή πολλών ερευνητικών προγραμμάτων. Συμμετείχε σε
συνέδρια και άλλες ευρωπαϊκές δράσεις στην Κύπρο και στο
εξωτερικό. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Είναι νυμφευμένος
με την Ελένη Τζιαούρη-Χαμπιαούρη κι έχουν δύο παιδιά, την
Ιωάννα και τον Νικόλα.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης με την ευκαιρία της
επίσκεψης του στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στη σύνοδο των αρχηγών των 52 χωρών της
Κοινοπολιτείας, παρευρέθη σε δείπνο με ομογενείς μετά από πρόσκληση της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας του Ηνωμένου Βασιλείου, στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής
Αδελφότητας.
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Τελετή απονομής βραβείων και διπλωμάτων στα
σχολεία που συμμετείχαν στον Εταιρικό Διαγωνισμό
Φιλαναγνωσίας Κρίστης-Χαραλαμπίδης με θέμα την
δημιουργία παιδικού περιοδικού που έγινε στο
Προεδρικό Μέγαρο, την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018. Το
Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Αγίας Τριάδας
Birmingham εκπροσώπησαν η κα Μαρία Παπαλούκα,
Επιθεωρήτρια ΚΕΑ και ο Κος Αναστάσιος Μένοικος,
πρόεδρος
εκκλησιαστικού
συμβουλίου
της
Ελληνοκυπριακής Εστίας στο Μπέρμιγχαμ.
Την απονομή έκαναν ο Υπουργός Παιδείας και
Πολυτισμού της Κύπρου κ. Κώστας Χαμπιαούρης και η
Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου κ. Αίγλη
Παντελάκη

Επίσκεψη της επιθεωρήτριας
της ΚΕΑ κας Μαρίας
Παπαλούκα στο Ε.Π.Σ.
Απ. Ανδρέα
Μπέρμιγχαμ.
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Το Ε.Π.Σ. Mansfield στο πρόγραμμα με τίτλο «Ο Νικόλας μάς ταξιδεύει…». Σκοπός της δράσης είναι η
εξοικείωση με την αίσθηση της ταυτότητας σε μια πλουραλιστική και πολυπολιτισμική
πραγματικότητα. Την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του προγράμματος ανέλαβε η Ελεονώρα
Νησανάκη .

Ε.Π.Σ Goffs
«Τα κάλαντα της άνοιξης»

6

Μια φορά κι έναν καιρό στην Ελλάδα…
μια Μεσογειακή γιορτινή μουσική II»
Την Κυριακή, 25 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκαν, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού και Αρχ. Μιχαήλ,
το μουσικό εργαστήρι και η συναυλία που διοργάνωσαν οι ομάδες
«Rebetiko Festival» και «Μουσικός Χαρταετός» (Μusic Kite) με
τη στήριξη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι μουσικοί δίδαξαν στα
παιδιά τραγούδια των Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Θεοδωράκη,
Χατζιδάκι και Ξαρχάκου. Τα παιδιά συνόδευε στο τραγούδι
ορχήστρα που αποτελούνταν από επαγγελματίες μουσικούς αλλά
και παιδιά που συμμετείχαν στο εργαστήρι. Ακόμα, τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μουσικά όργανα όπως το
μπουζούκι, ο μπαγλαμάς, το βιολοντσέλο κ.α.
Μετά το τέλος του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε συναυλία
όπου παρουσιάστηκαν τα τραγούδια που διδάχτηκαν τα παιδιά.
Όσοι την παρακολούθησαν εντυπωσιάστηκαν αλλά και
συγκινήθηκαν με το αποτέλεσμα.

60χρονα Ε.Π.Σ. Απ. Ανδρέα, Birmingham
Την Κυριακή 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση για τα 60
χρόνια ζωής και προσφοράς του Ελληνικού Σχολείου Απ. Ανδρέα, Μπέρμιγχαμ.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόξενος της Ελλάδας στο Μπέρμιγχαμ κ.
Φιλιππίδης, η Σύμβουλος Εκπαίδευσης της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας,
Επιθεωρήτρια κ. Μαρία Παπαλούκα, ο για 52 χρόνια δάσκαλος και διευθυντής
του σχολείου κ. Καρτούδης ΒΕΜ, ο Πρόεδρος της Ελληνοκυπριακής Εστίας
Μπέρμιγχαμ κ. Κουμής, η Διευθύντρια και η Πρόεδρος του Ελληνικού σχολείου
Αγ. Τριάδας Δρ. Τρύφωνος και κ. Κατερίνα Ιορδάνου αντίστοιχα, παλιοί και νέοι
γονείς, δάσκαλοι και μαθητές του σχολείου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΑ
ΣΤΟ BIRMINGHAM
Στις 29 Απριλίου, 2018 πραγματοποιήθηκε, σε ένα
ευχάριστο κλίμα συνεργασίας και ενθουσιασμού, στην
Ελληνοκυπριακή Εστία Birmingham, το ολοήμερο
Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τα Ελληνικά Παροικιακά
Σχολεία (Ε.Π.Σ.) των Midlands με θέμα, «Ελληνική
Γλώσσα: Μια Εκπαιδευτική Διαδρομή στο Ελληνικό
Παροικιακό Σχολείο».
Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) σε συνεργασία με τις κοινότητες και τα
Ε.Π.Σ. Αποστόλου Ανδρέα και Αγίας Τριάδας στο Birmingham και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Συνέδριο οργανώθηκε και διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της κ. Μαρίας
Παπαλούκα, εκπαιδευτικού Συμβούλου της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο.
Η προσέλευση εκπαιδευτικών, όχι μόνο από τα Μίντλαντς, αλλά και από την υπόλοιπη χώρα ήταν εντυπωσιακή. Εκατόν
πέντε (105) σύνεδροι, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών από δεκαοχτώ (18) σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν
την ευκαιρία να γνωριστούν και να συζητήσουν ιδέες και διδακτικές μεθόδους, αλλά και να συμμετάσχουν σε ένα βιωματικό
εργαστήρι και σε δραστηριότητες που αφορούσαν στην εφαρμογή διαφοροποίησης και εναλλακτικών μέσων διδασκαλίας.
Οι εισηγήσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Το πρώτο
μέρος εστίασε στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και διερεύνηση
εκπαιδευτικών πρακτικών στα πρώτα στάδια φοίτησης στο
ελληνικό παροικιακό σχολείο. Η επίτευξη της ομαλής σχέσης
ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της παροικιακής
εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν ο πυρήνας των εισηγήσεων του
δεύτερου μέρους με ποικιλία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων
για

ευχάριστη

και

αποτελεσματική

διδασκαλία,

που

εξασφαλίζουν, την παραμονή των παιδιών στο ΕΠΣ μέχρι την
αποφοίτησή τους. Το τρίτο μέρος του Συνεδρίου, είχε
ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπούσε στη σύντομη, αλλά
περιεκτική ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το νέες
προδιαγραφές εξέτασης των GCSE και GCE-A level.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα εργαστήρι το οποίο
ενέπλεξε τους συνέδρους σε διάφορες δραστηριότητες τις
οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν στις τάξεις των ΕΠΣ για
να διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών, για
βελτίωση των αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας .
.
Η μεγάλη συμμετοχή στο συνέδριο, καθώς και η εξαιρετική
ανατροφοδότηση που δόθηκε από τους συνέδρους
βεβαιώνουν την επιτυχία της επιμορφωτικής συνάντησης
στο Συνέδριο του Birmingham.
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Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου, καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό θα αναρτηθούν σύντομα τόσο στην
ιστοσελίδα της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής όσο και στις ιστοσελίδες των δύο σχολείων.
Η ΚΕΑ εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους όσους συνέβαλαν στην
οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου και ιδιαίτερα στις διευθύνσεις
των σχολείων Αγ. Τριάδας και Απ. Ανδρέα καθώς και τις δύο
κοινότητες στο Birmingham για τη ζεστή φιλοξενία του Συνεδρίου και
την προσφορά σε όλους τους συνέδρους γεύματος το μεσημέρι, καθώς
και καφέ με άλλα εδέσματα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

EDUCATIONAL CONFERENCE
IN BIRMINGHAM
On April 29th 2018 Cyprus Educational Mission (CEM), in cooperation with the Greek
schools of Agia Triada and Apostolos Andreas of Birmingham their respective Greek
communities, organized a very successful all-day educational conference, titled: “Greek
Language: A Learning Journey at the Greek Community School.” The conference was
under the auspices of the Ministry of Education and Culture of Cyprus.
The attendance of teachers, not only from the Midlands, but also from the rest of the
country was impressive. There were 105 attendances, teachers from eighteen (18) UK
schools, which had the opportunity to discuss ideas, best practise, changes in GCSE and
GCE-A Level curriculum, but also to participate in a workshop about teaching methods.
The conference programme was quite comprehensive and its submissions covered a wide
range of topics covering in three sections, from the early years to the exams of GCSE
and GCE-A Level, with suggestions of different activities and teaching technics and
activities, wish was the main aim of the conference, to ensure that the children have the
most possible enjoyable and productive learning journey at the Greek Community Schools.
CEM express its gratitude to the schools of Birmingham for their help and hospitality.

.

9

Ήθη και έθιμα του τόπου μας
Μαγιάτικα Έθιμα

Το στεφάνι του Μάη
Την Πρωτομαγιά γιορτάζεται η βελτίωση του καιρού, η επικράτηση της άνοιξης
και η επικείμενη έλευση του καλοκαιριού, η αναγέννηση προπαντός της φύσης.
Στην Ελλάδα το πιο διαδεδομένο έθιμο είναι η δημιουργία του πρωτομαγιάτικου
στεφανιού από λουλούδια κομμένα από τους αγρούς. Μία ευχάριστη
δραστηριότητα για τα παιδιά τα οποία απολαμβάνουν την ημέρα χωρίς σχολείο
και προσπαθούν να φτιάξουν το ομορφότερο στεφάνι της γειτονιάς. Το κρεμούν
στην πόρτα ή το μπαλκόνι όπου και το κρατούν μέχρι τις 23 Ιουνίου, παραμονή
του Αη Γιάννη του Κλήδονα, οπότε και το καίνε.

Το αμίλητο νερό
Σε νησιά του Αιγαίου την Πρωτομαγιά, τα κορίτσια σηκώνονταν την αυγή και έπαιρναν μαζί τους τα λουλούδια, που
είχαν μαζέψει από την παραμονή και πήγαιναν στα πηγάδια να φέρουν το «αμίλητο νερό» (αμίλητο γιατί το

κουβαλούσαν χωρίς να μιλούν). Όταν το έφερναν στο σπίτι, πλένονταν όλοι με αυτό.

Το Μαγιόξυλο
Σε χωριά της Κέρκυρας, οι κάτοικοι περιφέρουν έναν κορμό κυπαρισσιού, σκεπασμένο με
κίτρινες μαργαρίτες που γύρω του έχει ένα στεφάνι με χλωρά κλαδιά. Με το μαγιόξυλο
αυτό, οι νέοι εργάτες ντυμένοι με κάτασπρα παντελόνια και πουκάμισα και κόκκινα μαντήλια
στο λαιμό βγαίνουν στους δρόμους, τραγουδώντας το Μάη.

Το Πήδημα της φωτιάς
Νέοι και γυναίκες μεγάλης ηλικίας μαζεύονται την παραμονή της Πρωτομαγιάς, μόλις
δύσει ο ήλιος και ανάβουν φωτιές με ξερά κλαδιά που έχουν συγκεντρώσει αρκετές
μέρες πριν. Όσο η φωτιά είναι αναμμένη οι γυναίκες χορεύουν κυκλικούς χορούς γύρω
από τη φωτιά και τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια για την Πρωτομαγιά. Τα νέα
παιδιά, αφού βρέξουν τα μαλλιά και τα ρούχα τους, πηδούν πάνω από τις φωτιές σαν
μία συμβολική πράξη που αποσκοπεί στο να διώξει τον χειμώνα και την αρρώστια.
Στην συνέχεια όλοι παίρνουν έναν δαυλό από φωτιά και την πηγαίνουν στο σπίτι τους

για να φύγουν όλα τα κακά.

Ανθεστήρια
Το Μάιο οι Κύπριοι γιορτάζουν με τα Ανθεστήρια την αναγέννηση της φύσης και
του ανθρώπου. Η λέξη “Ανθεστήρια” σημαίνει γιορτή των λουλουδιών, αφού
προέρχεται από τη λέξη “άνθος”. Ανθεστήρια διοργανώνονται σε πολλές πόλεις
και χωριά της Κύπρου και περιλαμβάνουν εκθέσεις και αγορές λουλουδιών.
Αποκορύφωμα των εορτών είναι

η παρέλαση

αρμάτων

στολισμένων

λουλούδια.
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με

Our customs

The Feast of the Holy Ghost is one of the
major

feasts

Tradition.

It

in
is

our

Orthodox

celebrated

Christian

always

on

a

Monday, 7 weeks after Easter Sunday. This
feast honours the third member of the Holy
Trinity, the Holy Ghost.

Also named as Holy

Spirit, it is considered an equal part of the
Holy Trinity, along with God and his son Jesus
Christ
During this great feast day, we follow various
traditions. Because the Holy Ghost is often
associated with the cleansing of our souls, one of
the traditions is to throw water at each other,
which symbolizes cleansing from any sins.
People go by the beach and enjoy the day with
food and singing. This feast is well known as
“Kataklismos” and people are allowed to throw
water to each other. They organize different
competitions for singing and dancing and especially
the competition of rime lyrics “tsiatista”.

This celebration is said to have descended to us
from the feasts in honour of Aphrodite, which
were also held on the water fronts.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βοηθώντας τα παιδιά στο διάβασμα
Ως γονείς έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε σε ό,τι αφορά τη βοήθεια που μπορούμε να
δώσουμε στα παιδιά στην προσπάθεια τους να μάθουν να διαβάζουν. Είναι σημαντικό οι γονείς να
αφιερώνουμε κάθε μέρα λίγο χρόνο διαβάζοντας μαζί με τα παιδιά μας για να τους δημιουργηθεί μια
καλή συνήθεια γύρω από το διάβασμα. Αυτό μπορεί να γίνει από πολύ νωρίς στη ζωή των παιδιών,
πριν ακόμα τα ίδια μπορούν να διαβάζουν ή να γράφουν. Τα βιβλία με εικόνες και ιστορίες είναι πολύ
κατάλληλα για αυτό το σκοπό. Οι γονείς μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να περιγράψουν τι
βλέπουν στις εικόνες και να προβλέψουν την ιστορία του βιβλίου.
Τα παιδιά αποτυπώνουν βιβλία με πολύ καλές ιστορίες τις οποίες και απολαμβάνουν να λένε και να
ξαναλένε. Καθώς τα παιδιά λένε μια ιστορία μετροφυλλώντας ένα βιβλίο, εμείς μπορούμε να δείχνουμε
με τα δάχτυλά μας το κείμενο έτσι που τα παιδιά να αντιληφθούν τη σχέση του προφορικού με το
γραπτό λόγο. Στα αρχικά στάδια είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε τα ακόλουθα βήματα:
Διαβάζουμε όλο το βιβλίο με τα παιδιά μας, από την αρχή ως το τέλος, έτσι
αντιληφθούν πώς ξετυλίγεται μια ιστορία.

που τα παιδιά να

Εστιαζόμαστε στον τίτλο και το εξώφυλλο και ζητάμε από τα παιδιά να προβλέψουν την ιστορία.
Καθώς περνάμε από τη μια σελίδα στην άλλη ενθαρρύνουμε τα παιδιά να προβλέψουν πώς θα
εξελιχθεί η ιστορία.

Αρχικά στάδια ανάγνωσης
Όταν τα παιδιά αρχίζουν να διαβάζουν από μόνα τους,
παραβλέπουμε τυχόν λάθη τους και δεν τα διακόπτουμε. Εάν
δυσκολεύονται να βρουν κάποια λέξη, τους δείχνουμε μια εικόνα
από το κείμενο για να τα βοηθήσουμε ή ακόμα τους αναφέρουμε το
πρώτο γράμμα της λέξης αυτής. Δεν παραλείπουμε να συζητήσουμε
μαζί τους το βιβλίο που διάβασαν.

Προχωρημένα στάδια ανάγνωσης
Όταν τα παιδιά έχουν φτάσει πλέον στο σημείο που μπορούν να
διαβάζουν από μόνα τους και προτιμούν να μη σας έχουν κοντά
τους, επιτρέψετέ τους το. Μπορείτε όμως να τους ζητήσετε να
μοιραστούν μαζί σας τι έχουν διαβάσει, καθώς και το ποιες
προβλέπουν να είναι οι επόμενες επιλογές τους για διάβασμα.
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EDUCATIONAL ISSUES
HELPING STUDENTS WITH READING
Guidelines for Parents
As parents you have an important role to play when it comes to helping your children learn to read.
Spending time with them every day around their reading establishes good routines. You can start spending
time with your children around books very early in their lives, even before they know how to read. Story
books come in handy. You can ask your children to describe what it is they think the story is about. And you
can comment together on the illustrations and come up with other stories.

Children remember books with good stories which they enjoy re-telling. As they re-tell a story, run your fingers through the print so that they get an idea how reading and print work together. In the beginning stages, it
is important to follow particular steps:
Read the whole book with your children so that they get the overall sense of the story.
Work with the title and the cover page and have the children predict what the book is going to be about.
Before you turn to the next page, encourage the children to predict how the story will evolve.
Once you finish the book discuss it with your children: what was the story about? What did they like about it?
What did they find interesting? What does it remind them of?
Early readers
When children begin to read, do overlook any mistakes they may make (to
avoid losing momentum). If children cannot come up with a word they are
looking for, point to the pictures to help them out, or offer them the first letter
of the word to get them started. You still need to discuss the book with the
children once they read it.

Experienced readers
When your children reach the stage where they would like to be left alone to read
silently, respect that but do ask them to share their reading experience with you
(what the book was about), and their future reading plans (what do they plan to
read next).
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Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ
Παιδιά και εθισμός στο κινητό τηλέφωνο: Πώς μπορούν οι γονείς να
παρέμβουν εποικοδομητικά
Εδώ και αρκετά χρόνια βιώνουμε δραστικές αλλαγές στο πώς η τεχνολογία, τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης χρησιμοποιούνται, ενώ ολοένα και περισσότεροι έφηβοι αναπτύσσουν ένα είδος εθισμού στις φορητές
ηλεκτρονικές συσκευές που τους κρατούν “συνδεδεμένους” με τον κυβερνοκόσμο. Μάλιστα αρκετές έρευνες
διαπιστώνουν πως πολλά παιδιά και έφηβοι είναι εθισμένοι στο κινητό τηλέφωνο. Οπωσδήποτε, οι γονείς είναι σε θέση
να παρέμβουν και να βοηθήσουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο αλόγιστα υιοθετώντας τους
παρακάτω τρόπους:
Θέστε τα όρια στη χρήση του τηλεφώνου
Οι γονείς δεν μπορούν απλά να πάρουν τα διάφορα gadgets από τα παιδιά τους με
την ελπίδα ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να
καθορίσουν για πόση ώρα θα επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου τις
καθημερινές και τα σαββατοκύριακα, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν
στην οικογένεια.
Ελέγξτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά σας
Οι γονείς θα πρέπει να ελέγχουν τις εφαρμογές που έχει το παιδί στο κινητό του, να βεβαιώνονται ότι είναι κατάλληλες
για την ηλικία του και ότι είναι χρήσιμες και επωφελείς για όλη την οικογένεια. Υπάρχουν εφαρμογές που ενισχύουν τη
δημιουργικότητα και την ποιότητα του χρόνου που περνάει όλη η οικογένεια μαζί. Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα
παιδιά τους ώστε να γίνουν δημιουργικοί και υπεύθυνοι χρήστες της τεχνολογίας και όχι απλά παθητικοί συνδρομητές
κάθε λογής εφαρμογών που είναι διαθέσιμες.
Ασχοληθείτε πραγματικά με τα παιδιά
Οι γονείς θα πρέπει να αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους, ενώ εκείνα χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα και άλλες
συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να υποστηρίζουν την μάθηση των παιδιών τους, να τα βοηθούν να
εξερευνούν νέα πράγματα, να βλέπουν ποια είναι εκείνα που τραβάνε την προσοχή τους στο διαδίκτυο και να παίζουν
μαζί τους. Θα βοηθήσει επίσης αν οι γονείς καθοδηγούν τα παιδιά τους για το πώς να αμφισβητούν και να κρίνουν τα
μηνύματα των ΜΜΕ, ώστε να ενισχύσουν την κατανόησή τους για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών
δικτύων στην κοινωνία.
Γίνετε το παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά
Οι γονείς θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα απ' όλα με τον εαυτό τους. Ξεκινήστε με το να αφήνετε στην άκρη το κινητό
την ώρα που κάθεστε στο τραπέζι να φάτε, όταν οδηγείτε ή και σε άλλες
οικογενειακές στιγμές. Γενικά θα πρέπει με τις πράξεις και τη συμπεριφορά σας
να δείχνετε στα παιδιά τις αξίες που θέλετε να τους περάσετε.
Αναζητήστε βοήθεια από τους ειδικούς
Τέλος, στην περίπτωση που οι γονείς παρατηρούν ότι η χρήση κινητών
τηλεφώνων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή επίδοση, τη
συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των παιδιών τους και δεν μπορούν πλέον να
το χειριστούν μόνοι τους, είναι προτιμότερο να συμβουλευτούν έναν ειδικό ή έναν ψυχολόγο για επαγγελματική βοήθεια.
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OUR ADVICE
Children Struggle From Phone Addiction: Here's How Parents Can Help
As society has witnessed drastic changes in how technology and media are being used, people have
incorporated mobile devices in their daily lives now, more than ever and it is found that many children and teens
struggle from phone addiction.
Addressing this growing issue, parents’ help is of paramount importance. Undoubtedly parents are in the position to
help their children find balance and use social media and mobile devices responsibly. Here is how parents can help:
Set Limits In Phone Usage
Parents cannot just take gadgets away from their children in the hopes of addressing
the problem. What they can do is to set screen times and technology-free zones.
Some may opt to establish simple limits such as putting mobile phones away during
meal times. Others may choose to set more specific rules with absolutely no screen
time after 9:00 p.m. on school days and after 10:00 p.m. on weekends.
Check The Apps The Children Are Using
Parents should check what apps teens in the family are hooked into. They should specifically look at ratings and
reviews of the app. Make sure they are age-appropriate, enriching, and beneficial for the entire family.
There are apps that foster creativity, good family bonding time, and new discoveries. Parents should encourage their
children to be creative and responsible tech users rather than just passive app subscribers.
Get Involved
Parents should interact with their kids while using mobile gadgets and apps. They should support their kids' learning,
helping them to explore what they read, see and play. It would also help if parents guide their kids on how to question
and consider media messages, in effect enhancing their understanding of media's role in the society.
Set An Example
Parents should start with themselves. They could start by
putting down phones at meal times, while driving, or during
family bonding sessions. They should demonstrate to the kids
the values that they want to instil inside the home.
Seek For Professional Help
Finally, in cases when parents notice that the use of mobile
phones is already distracting their children academic performance, behaviour, and mental health, and that they cannot
handle it alone anymore, it is best to consult an expert or a psychologist for professional help.

Πηγή/ Resource: http://www.techtimes.com/articles/155758/20160503/half-of-all-teens-struggle-from-phone-addiction-heres-how-parents-canhelp.htm
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Για τους μικρούς μας φίλους
Κατασκευή
Γιορτάστε το Μάη με τα λουλούδια του!
Οδηγίες για μια πρωτομαγιάτικη κάρτα.



1

Διάλεξε ένα χαρτόνι σε όποιο χρώμα σου αρέσει.
Choose a colour carton paper.



Κόψε το όπως το πατρόν που βλέπεις πιο κάτω.
Cut it in the shape of a cup as in the picture below.



Διάλεξε το αγαπημένο σου λουλούδι.
Choose your favourite flower.



Σχημάτισε το και κόψε το 2 φορές.
Design it and cut it 2 times.



Φτιάξε ένα μπουκέτο και κόλλησε το στο εσωτερικό της κάρτας όπως στην εικόνα 1.
Make a bouquet and stick it on the insight of the card as in picture 1.



Κόλλησε άσπρο χαρτί για τις ευχές στο δίπλα εσωτερικό μέρος
Attach a white piece of paper for your wishes.



Διακόσμησε το εξωτερικό της κάρτας.
Decorate the outside of the card.

http://www.kinderella.gr/o-mais-echimistika-iliko-ke-kataskeves-gia-tin-protomagia/
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ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Κοίταξε προσεκτικά το κρυπτόλεξο. Κύκλωσε τους μήνες της άνοιξης και τα ονόματα
των λουλουδιών.
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ΜΑΡΤΗΣ, ΑΠΡΙΛΗΣ,
ΜΑΗΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
ΓΑΡΥΦΑΛΟ,
ΤΟΥΛΙΠΑ, ΓΙΑΣΕΜΙ,
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Γαβριήλ Σούτσιου, Ε' τάξη

Εργασίες παιδιών του
Ε.Π.Σ. Mansfield στα πλαίσια του
“project”
« Ο Νικόλας ταξιδεύει...»
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ΓΝΩΡΙΖΩ, ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… ΔΙΕΚΔΙΚΩ
Περιστερωνοπηγή
Το χωριό Περιστερωνοπηγή ήταν συνένωση δύο κοινοτήτων,
της Περιστερώνας και της Πηγής. Το όνομα
Περιστερωνοπηγή είναι το κοινό όνομα των δυο χωριών
Περιστερώνας και Πηγής που απέχουν μεταξύ τους μόνο
μερικά μέτρα. Βγαίνοντας προς τα έξω, η ανοιχτοσύνη του
κάμπου σου επιτρέπει να βλέπεις τα γειτονικά χωριά: Το
Λευκόνοικο, τα Γένρα, την Πυρκά, το Πραστιότη Γαϊδουρά,
τη Μαράθα και τη Μηλιά.
Η Περιστερώνα πήρε το όνομά της από τα περιστέρια, γιατί
ήταν τόπος που εκτρέφονταν στα παλιά χρόνια. Στα
προχριστιανικά χρόνια τα περιστέρια ήταν τα ιερά πτηνά της
Θεάς Αφροδίτης. Η Πηγή είναι νεότερη. Ο συνοικισμός
σχηματίστηκε αργότερα. Η παράδοση λέει πως κάποιος
βοσκός, που έβοσκε το κοπάδι του, είδε ένα γουρούνι να
σκάβει τη γη. Όταν πλησίασε είδε πως το χώμα ήταν υγρό,
και όταν το καθάρισε έβγαινε νερό. Ο τόπος ονομάστηκε
Πηγή, και τότε άρχισε να χτίζεται ο συνοικισμός κοντά στην
Πηγή.
Η Περιστερωνοπηγή ήταν
ένα από τα μεγαλύτερα
γεωργοκτηνοτροφικά
χωριά της Μεσαορίας. Τα
κύρια προϊόντα τους ήταν
τα σιτηρά και ιδιαίτερα το
κριθάρι,
γιατί
άντεχε
περισσότερο
στην
ανομβρία. Το Χωριό ήταν συνένωση δύο κοινοτήτων, της
Περιστερώνας
και
της
Πηγής.
Η Περιστερωνοπηγή έχει τη φήμη πως είναι γενέτειρα
πολλών δασκάλων και μορφωμένων. Το πρώτο σχολείο
λειτούργησε το 1875 στο μοναστήρι του Αγίου Αναστασίου.
Το 1929 οι κάτοικοι έκτισαν το πρώτο τους σχολείο, που
λειτούργησε με 4 δασκάλους.

Saint Anastasios chuch
The name of Saint Anastasiou holds a special
place in the hearts of Christians throughout
Cyprus. He was also one of the Orthodox
Greeks who served mistreated in Germany and
participated in the first Crusade for the release
of the Holy Land from the hands of the
Muslims. As the Crusade, many of whom retired
to the Jordan mission to practice. But when the
Saracens conquered Palestine, they were forced
to flee to smooth off their attacks. They boarded
a ship and started for their homeland. However,
they were able to bring them to Cyprus. They
were three hundred, including Saint Anastasios.
They were divided into groups and settled in
various parts of Cyprus. Saint Anastasios settled
in Peristeronopigι, where he quickly became
famous for his holiness and piety.
Today, under the church of the same name,
there is the cave of Saint, which is mined in a
rock. Here patients went to heal. In this cave the
visitor descends from the nine stairs. Its roof is
splendid and in the middle is supported by a
Corinthian rosette. It has been said that patients
were visiting the cave to heal their joints and
their neuralgia. On the south side of the cave
there is a small terrace, beneath which is the
tomb of the Saint. The icon was placed on the
terrace, and beside it some wooden tools,
scarves and textile shutters, used by Saint for his
work. The temple of Saint was built in 1755 by
Agios Panaretos, born and hounded as well as
that of Peristeronopigi.

Η εισβολή του 1974 επέφερε πληγές και σε αυτό το χωριό με
πολλούς κατοίκους της Περιστερωνοπηγής αγνοούμενους,
νεκρούς. Οι πρόσφυγες του χωριού λένε ότι ποτέ δεν έφυγαν
από το χωριό τους αφού είναι στη σκέψη τους καθημερινά
και ελπίζουν ότι σύντομα θα είναι και πάλι ελεύθερο.
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