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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
   Έχει παρατηρηθεί, ειδικά  στο σχολείο, 
ότι πολλά  παιδιά πέφτουν θύματα εκφο
βισμού. Ο εκφοβισμός  δηλώνεται ως  
μια ομάδα ή ένα άτομο  που πληγώνει  
κάποιο άλλο άτομο επίτηδες χρησιμοποι
ώντας βρισιές, επιτίθεται σωματικά ή κα
ταστρέφει τα πράγματα τους. 

   Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ σημα
ντικό διότι το παιδί είναι αναγκασμένο να 
ανέχεται τις προσβολές και τη βία των 
συνομηλίκων του. Αυτό έχει ως αποτέλε
σμα το παιδί να νιώθει μοναξιά, να μην 
έχει φίλους ,να ψάχνει τρόπους να φύγει 
από το σχολείο και να έχει χαμηλούς 
βαθμούς. 

   Όταν παρακολουθούμε ένα παιδί να 
προσβάλει κάποιο άλλο ή να το φωνάζει 
με παρατσούκλια ,ακόμα και να διαδίδει 
προσβλητικές ιστορίες ή να κλοτσάει 
ΠΡΕΠΕΙ να ειδοποιούμε τους δασκάλους 
μας ή τους γονείς και τους κηδεμόνες 
μας. 
 

   Στα σχολεία θα μπορούσαν να γίνουν 
πολλά πράγματα ώστε να σταματήσει 
αυτό το φαινόμενο. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να αδιαφορούν όταν ένας 
συμμαθητής τους πέφτει 
θύμα εκφοβισμού. Θα 
έπρεπε να υπάρχει συ
νεργασία ανάμεσα σε γο
νείς, δασκάλους και 
μαθητές. Οι μαθητές πρέ
πει σίγουρα να ενημερώνονται για τον 
σχολικό εκφοβισμό βαθιά και να δίνεται 
έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να εξα
λειφθεί πλήρως. Η επιτήρηση από τους 
δασκάλους στην σχολική αίθουσα και την 
αυλή θα πρέπει να είναι πολύ προσε
κτική. 

   Αν το σχολείο καταφέρει να δημιουργή
σει ένα τέλειο κλίμα συνεργασίας ,σεβα
σμού, εμπιστοσύνης και ανάπτυξης του 
αισθήματος της κατανόησης, της διαφο
ρετικότητας και αποδοχής του διαφορετι
κού τότε θα γίνει ένα μέρος κατάλληλο 
για όλα τα παιδιά χωρίς φόβο, σωματική 
βία και απειλές.  
 
Μαυροπούλου Μαρία 
Μπεσίρη Κλέα 
Πιλιτσίδου Ανδριάνα 
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ΚΔΑΠ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ

   Το Κ.Δ.Α.Π. Δημιουργική Μάθηση είναι 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 
δηλαδή δομή όπου παιδιά ηλικίας 5 12 
ετών απασχολούνται δημιουργικά εκτός σχο
λικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες. 
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η σω
ματική, συναισθηματική, νοητική και κοινω
νική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω νέων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών, 
αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες 
και τις γνώσεις τους, διαμέσου αθλητικών και 
πολιτιστικών δράσεων ή ακόμη και μέσω 
παιχνιδιού λόγου και αριθμών, στοχεύοντας 
στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου των παιδιών, μέσα από ατομικές ή 
ομαδικές δραστηριότητες. 
   Η επιστημονικήπαιδαγωγική ομάδα μας 
αποτελείται από επιστήμονες οι οποίοι δια
θέτουν επιστημονική και πιστοποιημένη παι
δαγωγική & ανδραγωγική εμπειρία άνω των 
15 ετών. 
   Πέρα των τυπικών προσόντων, εξίσου ση
μαντικό είναι το γεγονός ότι η ομάδα μας 
διακρίνεται για το μεράκι της αλλά και τη 
διάθεση της να παρέχει υψηλού επιπέδου 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες με γνώμονα το κα
λύτερο για τα παιδιά μας αλλά και για εσάς! 
Τέλος να αναφέρουμε ότι οι χώροι μας απο
λυμαίνονται τακτικά και ότι υπάρχει προσω
πικό καθαριότητας καθόλου τη διάρκεια της 
λειτουργίας των δομών μας. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
   Η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως η 3η Ιουνίου. Η απόφαση 
για να οριστεί αυτή η ημέρα ως παγκόσμια εορτή, πάρθηκε τον Απρίλιο του 2018, ύστερα 
από γενική συνέλευση του διεθνούς οργανισμού και παρότρυνση από τους λάτρεις του πο
δηλάτου. Τα κράτημέλη του ΟΗΕ καλούνται να δημιουργήσουν εκδηλώσεις για να παροτρύ
νουν τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα ποδήλατα ως μέσο μεταφοράς. Το ποδήλατο όχι μόνο 
βοηθάει τους ανθρώπους στο να ακολουθήσουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά είναι και ένα 
απλό και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μετακίνησης. Η ενημέρωση των πολιτών για το πο
δήλατο ως μέσο μεταφοράς είναι επιτακτική ανάγκη ώστε να υπάρξει ένα θετικό αντίκτυπο 
προς το περιβάλλον, ο οποίος είναι και ο βασικός στόχος του ΟΗΕ. 
 
 
 

Η μικρή μας Παναγιώτα, ζωγράφισε την εκκλησία «Άγιος Γεώργιος» 
του χωριού της .
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ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κακαζάνης Δημήτρης 
Παπακαρμέζη Σοφία 

Μαυροπούλου Μαρία  



Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τι είναι για εσένα το ΚΔΑΠ  Δημιουργική Μάθηση;

Μαρία: Στο ΚΔΑΠ  περνάω πολύ  καλά και  απασχολούμαι ευχάριστα 
κάθε μέρα με κάτι διαφορετικό! Μου αρέσει πολύ η ενόργανη και 
η γυμναστική! Eπίσης οι χοροί είναι πολύ ωραίοι! Μου άρεσε που 
πριν την καραντίνα κάναμε μαγειρική και κάθε  εβδομάδα δημιουρ
γούσαμε κάτι  νόστιμο και μετά το τρώγαμε! Κάθε μέρα κάνουμε 
κατασκευές και περιμένω πως και πώς να δείξω τη έφτιαξα στην με
γάλη μου αδερφή! 
 
Νεφέλη: Στο ΚΔΑΠ Δημιουργική Μάθηση μου αρέσουν όλα πάρα 
πολύ! Για εμένα όταν φτάνει η ώρα να πάω στο ΚΔΑΠ σημαίνει πως 
ήρθε η ώρα για παιχνίδι, γυμναστική και επιτραπέζια! Κάνω και τα 
μαθήματα για το σχολείο και είμαι πανέτοιμη για την επόμενη 
μέρα! Παίζουμε και επιτραπέζια με τα παιδιά πολλές φορές!!! 

Ελεάνα: Στο ΚΔΑΠ διαβάζω κάθε μέρα για το σχολείο και είμαι 
έτοιμη μετά για παιχνίδι! Κάνουμε πολλές κατασκευές και μετά  κά
νουμε παρέα με τις φίλες μου! Παίζουμε κουκλοθέατρο με τα παι
διά και γελάμε πάρα πολύ με τις παραστάσεις!!! 
 
Παναγιώτης: Εγώ περιμένω κάθε μέρα να πάω στο ΚΔΑΠ  για να 
κάνω τζούντο με τον κ. Πέτρο! Είναι το αγαπημένο μου άθλημα! 
Μου αρέσουν οι αριθμοί και τα  γράμματα! Το σκάκι είναι τέλειο 
και παίζω κάθε μέρα! Έχω γίνει πολύ καλός! 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   Η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 
12 Ιουνίου. Στόχος αυτής της ημέρας είναι η ενημέρωση των πολιτών για την 
καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών και την καταπολέμηση της παιδικής 
εργασίας, κυρίως στις αφρικανικές χώρες. Τα παιδιά σε αυτές τις χώρες εργά
ζονται από πολύ μικρή ηλικία κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς καμία ασφά
λεια και προστασία. Αν και οι περισσότερες χώρεςμέλη της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας έχουν υπογράψει μια συμφωνία για την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών, παρατηρούνται ελάχιστες αλλαγές. Στη χώρα μας, η 
παιδική εργασία παρατηρείται κυρίως με δουλειά στο δρόμο, όπως η πώληση 
διαφόρων αντικειμένων. Η παιδική εργασία είναι μία παγκόσμια μάστιγα που 
χρήζει άμεση και αναγκαία αντιμετώπιση. Για την δημιουργία μια κοινωνίας 
χωρίς διακρίσεις και εργασιακής εκμετάλλευσης των παιδιών, οφείλουμε να 
ενημερωνόμαστε και να συμμετέχουμε όλοι ενεργά σε δράσεις προώθησης της 
δημοκρατίας και προστασίας των παιδιών. 

ΚΔΑΠ Δημιουργική Μάθηση  
 
Κιλκίς 
Τηλέφωνο: 2341070621 
Οδός: 21ης Ιουνίου 280

ΚΔΑΠ Δημιουργική Μάθηση  
 
Γουμένισσα 
Τηλέφωνο: 2343042664 
Οδός: 1ου Λόχου Ταβουλάρη 53

Σελίδα 3

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κακαζάνης Δημήτρης 
Παπακαρμέζη Σοφία

Καρακόλης Γρηγόρης 
Τσερκετζίδου Σοφία



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

   Σήμερα είναι η Παγκόσμια  Ημέρα Πε
ριβάλλοντος. Όταν φτάσαμε στο ΚΔΑΠ 
μιλήσαμε για το τι είναι καλό να κάνουμε 
ώστε να προστατεύουμε το περιβάλλον 
και τι είναι κακό και επιβλαβή για το πε
ριβάλλον. Στην συνέχεια κατασκευάσαμε 
την υδρόγειο σφαίρα ως κρεμαστό στο
λίδι και την πήραμε όταν φύγαμε για να 
την στολίσουμε στα δωμάτια μας! 
‘Έπειτα διαβάσαμε ένα βιβλίο για την 
προστασία του περιβάλλοντος  και μας 

άρεσε πάρα πολύ. Μετά το διάβασμα του βιβλίου παίξαμε με τις 
κούκλες στο καινούργιο μας κουκλοθέατρο μια θεατρική παρά
σταση με θέμα την ανακύκλωση !Ακούσαμε ωραία τραγούδια για 
το περιβάλλον και τραγουδήσαμε και εμείς! 

   Σήμερα μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε το πε
ριβάλλον και να κάνουμε ανακύκλωση. Μάθαμε να ξεχωρίζουμε 
τα σκουπίδια της  ανακύκλωσης και  με ποιους τρόπους να κρατάμε 
το περιβάλλον καθαρό. Επίσης  μάθαμε με ποιους τρόπους  μπο
ρούμε να εξοικονομούμε  νερό αλλά και ενέργεια στο σπίτι μας. 
Τέλος μιλήσαμε για τα θετικά του να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο, 
πάντα με ασφάλεια, στις καθημερινές μας μετακινήσεις και πόσο 
σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε τα Μ.Μ.Μ για τις μετακινήσεις 
μας! Ήταν μια υπέροχη μέρα  στην οποία μάθαμε πολλά και δια
σκεδάσαμε ακόμα περισσότερο. 
Η γη είναι το μεγάλο μας σπίτι και  είναι υποχρέωση μας να την 
φροντίζουμε και να την κρατάμε καθαρή ώστε να ζούμε σε ένα 
υγιεινό περιβάλλον.   
 
Ματζάρη Νεφέλη 
Κυριαζίδης Παναγιώτης 
Μπεσίρι Κλέα 
Μπεσίρη Άιβη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΔΑΠ

   Όταν μάθαμε πως θα επιστρέψουμε στο σχολείο – ΚΔΑΠ 
μετά από τόσο πολύ καιρό που ήμασταν μέσα στο σπίτι αι
σθανθήκαμε χαρά και ενθουσιασμό! Επιτέλους θα γυρνού
σαμε στην καθημερινότητα μας. Δεν μας άρεσε που μέναμε 
όλη την ημέρα  στο σπίτι χωρίς να μπορούμε να πάμε έξω και 
νιώθαμε εγκλωβισμένοι. Καθ όλη την διάρκεια της καραντίνας 
κάναμε διαδικτυακά μαθήματα αλλά πάλι μας έλειπε το σχο
λείο και οι όμορφες ώρες που περνούσαμε στο ΚΔΑΠ. 
   Όταν  ήρθε η ώρα να που πήγαμε επιτέλους στο σχολείο όλα 
τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα και είχαν πολύ όρεξη για μά
θηση. Κάναμε πολλές ασκήσεις και εργασίες καθώς και επα
νάληψη τα παλιότερα μαθήματα. Όλοι νιώσαμε γεμάτοι 
ευτυχία! Είδαμε τους φίλους μας μετά από τόσο καιρό και συ
ζητήσαμε μαζί τους αρκετά για το πώς περάσαμε στην διάρ
κεια της καραντίνας.Σήμερα είναι η πρώτη μας μέρα στο κδαπ! 
Το περιμέναμε πως και πως όλοι μας! 
   Όταν φτάσαμε στο ΚΔΑΠ μιλήσαμε με τους κυρίους μας για 
το πως περάσαμε στην  καραντίνα και πόσο λείψαμε μεταξύ 
μας. Στην συνέχεια παρακολουθήσαμε ένα βίντεο σχετικό με 
τους κανόνες προσωπικής υγιεινής που πρέπει να ακολου
θούμε και συζητήσαμε για αυτούς αρκετή ώρα! Την πρώτη 
ώρα που πήγαμε κάναμε τα μαθήματα μας για το σχολείο. 
Έπειτα κάναμε μια επανάληψη στα μαθηματικά. Στην συνέχεια 
κατασκευάσαμε καλοκαιρινά βραχιόλια και κολιέ! Μετά τα 
βραχιόλια κατασκευάσαμε μικρά τερατάκια από χαρτί και 
άλλα υλικά τα οποία τα πήραμε σπίτι μας μαζί με τα βραχιόλια 
και κολιέ!!! 
   Αργότερα είχε μάθημα ενόργανης το οποίο το απολαύσαμε 
υπερβολικά!! Στο τέλος κάναμε judo.Η προπόνηση ξεκίνησε 
με ζέσταμα και παιχνίδια! Τελειώσαμε την προπόνηση εξα
ντλημένοι αλλά πιο χαρούμενοι από ποτέ! 
Η πρώτη μας μέρα στο ΚΔΑΠ συνεπώς ήταν υπέροχη! Είχε 
πολύ μάθηση αλλά και πολύ παιχνίδι! 
Περιμένουμε με ανυπομονησία την επόμενη μέρα μας στο  
ΚΔΑΠ! 
 
Αμανατίδου Κωνσταντίνα 
Μαυροπούλου Μαρία 
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Διεύθηνση Εφημερίδας 
Μαυροπούλου Μαρία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Γρηγοριάδου Δήμητρα 

 Ιρούκη Κατερίνα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Γρηγοριάδου Δήμητρα 


