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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η εφημερίδα δημιουργήθηκε από τους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης, με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τη
Σκύρλα Θεοδώρα και τον Κίκα Ιωάννη

Το τεύχος αυτής της εφημερίδας είναι αφιερωμένο στην πανδημία covid - 19
 που σημάδεψε την παγκόσμια κοινότητα. Πραγματεύεται θέματα σχετικά με τις ποικίλες διαστάσεις

και τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Άρθρο: Covid-19 - Μείνε και εσύ ασφαλής      σελ. 2

Άρθρο: Covid-19 - Η ψυχική υγεία σε καιρό

πανδημίας                                                          σελ. 3

Άρθρο: Το χρονικό του κορονοϊού                σελ. 4

Συνέντευξη από έναν νοσηλευτή επειγόντων

περιστατικών κορονοϊού                             σελ. 4

Εικαστικές δημιουργίες                              σελ. 6

Εικαστικές δημιουργίες στον υπολογιστή  σελ. 7

Συνέντευξη από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης
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Παιχνιδοσκαλίσματα on line                      σελ.12

Παιχνιδοσκαλίσματα για εκτύπωση           σελ.13
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Συνέντευξη με τον κ. Δελή Γεώργιο Νοσηλευτή του

Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και Επειγόντων

Περιστατικών Covid του Γενικού Νοσοκομείου

Χαλκιδικής.

Τι κάνετε όταν έρχεται ένα κρούσμα στο νοσοκομείο;

Καταγραφή προσωπικών στοιχείων,

συμπτωματολογία, μέτρηση αρτηριακής πίεσης,

σφυγμών ανά λεπτό, κορεσμός οξυγόνου,

θερμοκρασία και ηλεκτροκαρδιογράφημα. Μετά

τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση θα

κρίνει ο γιατρός αν χρειάζεται περαιτέρω

εργαστηριακός έλεγχος

Συνέχεια σελ. 4

Το ήξερες ότι ...                                           σελ.21

Λίγα λόγια για εμάς ...                                σελ.22       

σελ. 1



Covid-19: Μείνε και εσύ ασφαλής!

 

Έχετε σκεφτεί ποτέ αν παίρνετε τα κατάλληλα

μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού; Το

2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ)

κήρυξε τον ιό Covid-19 ως πανδημία και η ζωή

όλων μας άλλαξε ριζικά. Για να εξοντώσουμε

τον ιό και να περιορίσουμε τον κίνδυνο

διασποράς, έπρεπε όλοι να εξοικειωθούμε και

να ακολουθήσουμε τα έκτακτα μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας που

πρότειναν οι ειδικοί.

Αρχικά, κρίθηκε πολύ σημαντικό να

αποφεύγουμε, όσο είναι δυνατόν, τον

συνωστισμό, γιατί ο κορονοϊός μεταδίδεται

εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο,

μιας κι αυτό ήταν πολύ δύσκολο σε χώρους

όπως η εργασία των ανθρώπων ή τα σχολεία, η

πολιτεία αξιοποίησε αρχικά, στις πρώτες

κρίσιμες μέρες, την τηλεργασία και την

τηλεκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια θέσπισε ως

υποχρεωτικό μέτρο την πραγματοποίηση self

ή rapid test. Επίσης, τονίστηκε η σημασία της

σωστής χρήσης της μάσκας σε εσωτερικούς και

εξωτερικούς χώρους, καθώς και η σωστή

τήρηση μέτρων υγιεινής όπως το να βάζουμε

συχνά αντισηπτικό, να μην αγγίζουμε το

πρόσωπό μας, να καλύπτουμε το στόμα και τη

μύτη μας όταν φτερνιζόμαστε και να πλένουμε

πολλές φορές τα χέρια μας. Ακόμη, μια πολύ

χρήσιμη συμβουλή των επιστημόνων ήταν να

αποφεύγουμε τις επαφές με ανθρώπους που

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και σε

περίπτωση που δεν αισθανθούμε καλά, να

παραμείνουμε προληπτικά στο σπίτι και να

προβούμε άμεσα σε διαγνωστικό έλεγχο. 

Αν τελικά είμαστε θετικοί στον κορονοϊό,

οφείλουμε να ειδοποιήσουμε τα άτομα με τα

οποία ήρθαμε σε επαφή και να μιλήσουμε με

το γιατρό μας. 

Μετά από δυο χρόνια διασποράς και τήρησης

των παραπάνω μέτρων από την πλειονότητα

των πολιτών και με σύμμαχο το εμβόλιο, ο ιός

έχει πάψει να είναι τόσο επιθετικός. Ωστόσο,

είναι ακόμα εδώ. Για να μπορέσουμε λοιπόν

να διώξουμε τους φόβους μας, να δώσουμε

τέλος σε αυτήν της πανδημία και να

απολαύσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής

πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα

προαναφερόμενα μέτρα.

Πηγές:

ΑΡΘΡΟ

•  Govgr  

• ΕΟΔΥ    

• Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής     

 Προστασίας       

• Υπουργείο Υγείας    

• Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

σελ. 2

Γιώβου Σουσάνα, Καραβασίλη Άννα, Χριστούδη Στέλλα,
 Κολγκέγκα Μελίτα, Παγώνης Τριαντάφυλλος

https://covid19.gov.gr/category/proliptika-metra-gia-tin-pandimia/
https://covid19.gov.gr/category/proliptika-metra-gia-tin-pandimia/
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/
https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies
https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies
https://www.civilprotection.gr/el/koronoios-covid-19-hrisimes-odigies
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/
https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/03/14/%CE%92_1099_11.03.2022__%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf
https://www.ynanp.gr/media/documents/2022/03/14/%CE%92_1099_11.03.2022__%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf


Αναμφίβολα λοιπόν, η πανδημία αποτελεί ένα

ψυχοτραυματικό γεγονός. Άξια αναφοράς

είναι η εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας (Π.Ο.Υ), σύμφωνα με την οποία το

μέγεθος των ψυχικών επιπτώσεων που θα

αφήσει η πανδημία θα είναι ακόμη

μεγαλύτερο και από εκείνο του Β’ παγκοσμίου

πολέμου.

 Πηγές:
·Ηνωμένα Έθνη 

·Αθηναϊκό –Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων     

·Υγεία    

· ONMED  

·ΕΡΤ   

University of Nicosia    

Η ψυχική υγεία σε καιρό πανδημίας

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που

εμφανίστηκε ο κορονοϊός στη χώρα μας και

εύκολα κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί

ότι είναι πολλές οι αλλαγές που επέφερε στη

ζωή όλων μας. Αλλαγές που είχαν ως

αποτέλεσμα τη συναισθηματική και

ψυχολογική επιβάρυνση όχι μόνο των

νοσούντων από τον ιό Covid-19, αλλά και του

συνόλου των πολιτών. 

Οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο στην

προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον ιό

επέβαλλαν σκληρά μέτρα όπως ο εμβολιασμός,

η καραντίνα, η τήρηση αποστάσεων και

φυσικά το κλείσιμο των σχολείων μεταξύ

άλλων, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν

σημαντικά οι ζωές των ανθρώπων και

ιδιαιτέρως των νέων, οι οποίοι ένιωσαν πως

έχασαν την ελευθερία τους. Αισθήματα φόβου,

άγχους και λύπης βίωσαν εκατομμύρια

άνθρωποι εξαιτίας της ανησυχίας τους για την

ασφάλεια των ίδιων, αλλά και των κοντινών

τους προσώπων (οικογένεια, φίλοι,

συνεργάτες). Επιπλέον, αυξήθηκαν τα

συμπτώματα κατάθλιψης και

ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών (π.χ

υπερβολική έμφαση στο πλύσιμο χεριών) λόγω

του φόβου για τη νόσηση και της μοναξιάς

που επέφεραν οι καραντίνες.

Οι επιπτώσεις ήταν μεγάλες και για τα παιδιά.

Από τη μία πλευρά, η απομάκρυνση από το

σχολικό περιβάλλον, απόρροια της

τηλεκπαίδευσης και από την άλλη, ο

περιορισμός των δραστηριοτήτων και η

απομόνωση λόγω καραντίνας, οδήγησαν όχι

μόνο σε ανησυχία και θλίψη, αλλά σε πολλές

περιπτώσεις και στην εκδήλωση επιθετικών

συμπεριφορών. 

ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ
Το Χρονικό του Κορονοϊού

Δεκέμβριος 2019. Μια ημερομηνία που θα

μείνει χαραγμένη στη μνήμη των ανθρώπων

σε ολόκληρο τον πλανήτη, καθώς τότε

καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα του ιού

Covid-19. Το πρώτο κρούσμα του ιού

εντοπίστηκε στην πόλη Γιουχάν, στην Κίνα

στα τέλη του 2019, ενώ λίγο αργότερα, τον

Μάρτιο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός

Υγείας (Π.Ο.Υ) ανακήρυξε τον ιό ως

πανδημία.

Το πώς δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε ο

κορονοϊός είναι ένα ερώτημα που ταλανίζει

ακόμη την επιστημονική κοινότητα.

Επιστήμονες και επιδημιολόγοι καταθέτουν

τις απόψεις τους χωρίς όμως να είναι σε

θέση μέχρι στιγμής να αποδείξουν τα

λεγόμενά τους.  σελ. 3

Καρράς Βασίλης, Κυπαρισσά Θώμη, Σπανός Χρήστος, 
Μιχαλούδη Ελευθερία, Tola Sidorel

https://unric.org/el/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD/
https://unric.org/el/%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD/
https://www.amna.gr/health/article/588604/Simantikes-epiptoseis-stin-psuchiki-ugeia-ton-paidion-apo-tin-pandimia-tou-koronoiou-
https://www.hygeia.gr/i-katathlipsi-sto-chrono-tis-pandimias/
https://www.hygeia.gr/i-katathlipsi-sto-chrono-tis-pandimias/
https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/395099/genia-toy-koronoioy-oi-psyxologikes-epiptoseis-tis-pandimias-se-paidia-kai-efivoys
https://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/story/395099/genia-toy-koronoioy-oi-psyxologikes-epiptoseis-tis-pandimias-se-paidia-kai-efivoys
https://www.ertnews.gr/eidiseis/epistimi/gallia-koronoios-i-pandimia-apeilei-tin-psychiki-ygeia-ton-neon-long-read/
https://www.ertnews.gr/eidiseis/epistimi/gallia-koronoios-i-pandimia-apeilei-tin-psychiki-ygeia-ton-neon-long-read/
https://www.unic.ac.cy/el/pandimia-covid-19-ta-paidia-isos-ta-megalytera-thymata-tis-oi-epiptoseis-tis-pandimias-sta-paidia-kai-stoys-efivoys/
https://www.unic.ac.cy/el/pandimia-covid-19-ta-paidia-isos-ta-megalytera-thymata-tis-oi-epiptoseis-tis-pandimias-sta-paidia-kai-stoys-efivoys/


 

Από τη μία, πληθώρα επιστημόνων υποστηρίζουν

ότι ο ιός προήλθε από φυσική αιτία μέσω της

επαφής ανθρώπων και ζώων, ενώ άλλοι

ισχυρίζονται πως πρόκειται για το αποτέλεσμα

κάποιας ατυχούς διαρροής από εργαστήριο στη

Γιουχάν. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις

γενεσιουργές αιτίες του, ο κορονοϊός εξαπλώθηκε

ραγδαία τόσο στην Κίνα, όσο και πέρα από αυτή,

μολύνοντας ολοένα και περισσότερους

ανθρώπους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις

νοσηλεύτηκαν ή έχασαν τη ζωή τους. Στους

πρώτους μήνες της πανδημίας η Κίνα ήταν η χώρα

με τα περισσότερα κρούσματα στο κόσμο, όμως

σύντομα, μόλις λίγους μήνες μετά, τον Μάρτιο του

2020 οι Η.Π.Α και η Ιταλία την ξεπέρασαν. Στη

χώρα μας άρχισαν να καταγράφονται κρούσματα

από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 και τα περισσότερα

σχετίζονταν με ταξίδια στην Ιταλία, το Ισραήλ και

την Αίγυπτο. 

Αφού επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα, η

ελληνική κυβέρνηση επέβαλλε μέτρα για τον

περιορισμό της διασποράς του ιού.  Τα μέτρα

αυτά ήρθαν να συμπληρώσουν τα εμβόλια που

ανέπτυξαν γρήγορα διάφορες εταιρείες. Η

πρώτη άδεια εμβολίου χορηγήθηκε στις 2

Δεκεμβρίου 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην

Ελλάδα ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε

κατά του κορονοϊού ήταν μια νοσηλεύτρια στο

Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 27 Δεκεμβρίου

2020 και έκτοτε χιλιάδες άνθρωποι

ακολούθησαν.

Πηγές:

·Metropolitan Hospital    

· El. Wikipedia   

·Naftemporiki     

ΕΡΤ    
Κρίκη Ελπίδα, Μπαμπαλή Χρυσούλα,  Μιχαλούδη Ιουλία, 

Παγώνης Μάκης, Κυπαρισσάς Νίκος

Συνέντευξη με τον κ. Δελή Γεώργιο Νοσηλευτή

του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και

Επειγόντων Περιστατικών Covid του Γενικού

Νοσοκομείου Χαλκιδικής.

Πόσοι άνθρωποι  έρχονται στο νοσοκομείο

την ημέρα με κορονοϊό ;

Ο αριθμός των νοσούντων εξαρτάται από την

έξαρση ή την ύφεση που βρίσκεται η

πανδημία. Στη συγκεκριμένη στιγμή

κυμαίνονται από 40 έως 60 άτομα συνολικά

θετικά και ύποπτα περιστατικά.

Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός;

Ο μεγαλύτερος αριθμός θετικών και υπόπτων

περιστατικών ήταν γύρω στα 100.

Τι κάνετε όταν έρχεται ένα κρούσμα στο

νοσοκομείο;

Καταγραφή προσωπικών στοιχείων,

συμπτωματολογία, μέτρηση αρτηριακής

πίεσης, σφυγμών ανά λεπτό, κορεσμός

οξυγόνου, θερμοκρασία και

ηλεκτροκαρδιογράφημα. Μετά τη λήψη

ιστορικού και την κλινική εξέταση θα κρίνει ο

γιατρός αν χρειάζεται περαιτέρω

εργαστηριακός έλεγχος(εξετάσεις  αίματος-

ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος) και περαιτέρω

ενέργειες. Η διαχείριση και οι ενέργειες

διαφέρουν ανάλογα την σοβαρότητα της

κατάστασης του ασθενούς.

Ποια προβλήματα υγείας επιβαρύνουν

όταν κολλήσει κάποιος κορονοϊό;

Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι

επιβαρύνονται ασθενείς, κυρίως ηλικίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

σελ. 4

https://www.metropolitan-hospital.gr/el/metropolitan-blog/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82/1562-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://www.metropolitan-hospital.gr/el/metropolitan-blog/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82/1562-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_COVID-19
https://www.naftemporiki.gr/infographics/1578473/to-xroniko-tis-eksaplosis-tou-koronoiou
https://www.naftemporiki.gr/infographics/1578473/to-xroniko-tis-eksaplosis-tou-koronoiou
https://www.ertnews.gr/eidiseis/mono-sto-ertgr/dyo-chronia-koronoios-stin-ellada-i-poreia-ta-lockdowns-ta-metra-kai-i-elpida/
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 μεγαλύτερης  των 75 χρόνων με υποκείμενα

νοσήματα όπως αναπνευστικά προβλήματα π.χ

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, 

 ανοσοκατασταλμένους ασθενείς,

καρδιαγγειακές παθήσεις και σακχαρώδη

διαβήτη. Γενικά ασθενείς με βεβαρημένο

ιατρικό ιστορικό.

Τι σημαίνει διασωληνωμένος; 

Με τον όρο αυτό εννοούμε τον ασθενή που

βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας συνείδησης  

(με την χρήση αναισθησιολογικών φαρμάκων)

η οποία είναι αναστρέψιμη και ελεγχόμενη και

η οξυγόνωση γίνεται μέσω ενός σωλήνα με

αεροθάλαμο που εισάγεται  δια μέσου του

στόματος στην τραχεία με σκοπό τη ροή αέρα

από και προς τους πνεύμονες με την βοήθεια

αναπνευστήρα.

Πόσες ζωές έχουν χαθεί από κορονοϊό στο

νοσοκομείο;

Δεν μπορώ να σας απαντήσω με ακρίβεια.

Δυστυχώς η πανδημία έχει στοιχίσει πολλές

ανθρώπινες ζωές παγκοσμίως.

Δε φοβάστε που έρχεστε σε επαφή με

ασθενείς covid;

Οποιαδήποτε δουλειά έχει τους δικούς της

κινδύνους. Κάνουμε σωστή χρήση των μέσων

ατομικής προστασίας. Τηρούμε τους κανόνες

ατομικής υγιεινής και προσπαθούμε να

βοηθήσουμε και να ανακουφίσουμε τον

ασθενή.  

Κολλήσατε ο ίδιος και αν ναι πως το

περάσατε;

Μέχρι στιγμής δεν έχω νοσήσει ακόμα.

Πρέπει να εμβολιαστούμε;

Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία όλα τα εμβόλια

που έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα

παρέχουν υψηλή προστασία όσον αφορά τη

νοσηλεία, τη σοβαρή νόσηση και τον θάνατο

με αποτέλεσμα άνω του 80% στο γενικό

πληθυσμό. Η προσωπική μου εμπειρία στο

χώρο του νοσοκομείου  δείχνει ότι τα

εμβόλια παρέχουν προστασία στους

νοσούντες, χωρίς να εντοπίζονται σοβαρές

παρενέργειες.

Τι λάθη έχουν γίνει και εξαπλώθηκε ο

covid-19 τόσο πολύ;

Όταν έχουμε να διαχειριστούμε μια

πρωτόγνωρη κατάσταση είναι λογικό να

υπάρχει μια αμηχανία στο σχεδιασμό της

αντιμετώπισης της καθώς δεν είναι πάντα

εύκολα προβλέψιμη η πορεία μετάδοσης της.

Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να

δώσουμε βάση στην ατομική ευθύνη και την

τήρηση των μέτρων προστασίας, όπως τη

χρήση μάσκας και αντισηπτικού, την ατομική

υγιεινή γενικότερα και τον εμβολιασμό έναντι

στον covid19. 

Τα ζώα κολλάνε κορονοϊό;

Υπάρχουν αναφορές ότι και τα ζώα μπορούν

να νοσήσουν από covid 19.

Μπορείς να ξανακολλήσεις κορονοϊό

δεύτερη και τρίτη φορά;

Έχουμε συναντήσει πολλές περιπτώσεις

που κάποιοι ασθενείς έχουν νοσήσει έως

και 3 φορές.Άρα φαίνεται πως αυτό μπορεί

να συμβεί.

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Δελή για τη συνέντευξη

που μας παραχώρησε

Οι μαθητές της Ε΄τάξης
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Παγώνης Μάκης και Tola Sidorel

Καραβασίλη Άννα

Γιώβου Σουσάνα

Μπαμπαλή Χρυσούλα Κολγκέγκα Μελίτα



 έχοντας ζωντανή επαφή με τους μαθητές

του. Άρα, η μαθησιακή διαδικασία άλλαξε! Η

τηλεκπαίδευση επηρέασε και θετικά και

αρνητικά. Θετικά από την άποψη ότι ήταν

κάτι καινούργιο και μάθαμε κάτι μέσα από

αυτή τη διαδικασία, γνωρίσαμε όλοι τα

διάφορα τεχνολογικά εργαλεία και πως να

δουλέψουμε από απόσταση, άρα εντοπίσαμε

τις δυνατότητές μας. Από την άλλη πλευρά οι

μαθητές έχασαν το κομμάτι της ζωντανής

διαδικασίας της μάθησης. 

Η τηλεκπαίδευση βοήθησε τα παιδιά

πραγματικά ή άφησε κενά;

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σίγουρο

ότι βοήθησε τα παιδιά από τη στιγμή που τα

σχολεία ήταν κλειστά, ήταν δηλαδή μια πολύ

καλή πρακτική στο να διατηρήσουν τα παιδιά

την επαφή με το σχολείο, με το δάσκαλο και

με τους συμμαθητές τους έστω κι από

απόσταση, έστω και μη ζωντανά. Άρα

βοήθησε τα παιδιά στο να παραμείνουν

ενεργοποιημένα στο σχολείο , να μην

ξεχάσουν το σχολείο , να μην

απομακρυνθούν από την διαδικασία της

μάθησης . Τώρα, όσον αφορά την λέξη κενό,

μάλλον αναφέρεστε στα μαθησιακά κενά. Αν

μάθανε τα ίδια πράγματα που θα μάθαιναν με

την δια ζώσης εκπαίδευση στο σχολείο.

Καταλαβαίνετε κι εσείς από την εμπειρία σας,

ότι είχε περιορισμούς η μάθηση μέσω της

τηλεκπαίδευσης και σίγουρα κάποιοι μαθητές  

δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι με τα μέσα ή 

 είχαν ελλείψεις. Για παράδειγμα, ο χρόνος

ήταν λιγοστός, τα μαθήματα

πραγματοποιούνταν μεσημεριανές ώρες και η

διαδικασία είχε κυρίως διδασκαλία, οπότε οι 

  Έχει επηρεάσει η τηλεκπαίδευση την

μαθησιακή διαδικασία;

Καταρχήν η έννοια της τηλεκπαίδευσης είναι

αυτό που λέγαμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

μια εκπαίδευση η οποία γίνεται από απόσταση

μέσω της τεχνολογίας. Εμείς είχαμε μία

πλατφόρμα την WebEx και μέσα από αυτή 

 γινόταν τα μαθήματα. Μέχρι τότε τι ίσχυε;

Μέχρι πριν από δύο χρόνια; Ίσχυε μόνο η δια

ζώσης διδασκαλία. Δια ζώσης τι σημαίνει;

Σημαίνει ζωντανή. Και ξαφνικά βρεθήκαμε να

πραγματοποιείται η διαδικασία της μάθησης

και η διδασκαλία από απόσταση με τα μέσα

τεχνολογίας. Άρα φυσικά έχει επηρεάσει. Γιατί

ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, κάτι το μοναδικό για

τα πεπραγμένα μας. Μέχρι τότε γνωρίζαμε ότι η

εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιούνταν

κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα

πανεπιστήμια. Τότε όμως ήταν η πρώτη φορά

που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, στο

εκπαιδευτικό σύστημα από το νηπιαγωγείο ως

και το λύκειο. Άρα, καταρχήν ήταν μια

πρωτόγνωρη διαδικασία, άλλαξε τα δεδομένα

που εμείς γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή ότι ο

δάσκαλος είναι με τους μαθητές του μέσα στην

τάξη και ξαφνικά βρέθηκε ο δάσκαλος να είναι

στο σχολείο στην καλύτερη περίπτωση ή στο

σπίτι του και τα παιδιά στο σπίτι τους, άρα δεν

υπήρχε η φυσική διαδικασία που γνωρίζαμε, η

δια ζώσης. Δεν μπορούσαν οι μαθητές να δουν

τους συμμαθητές τους, να παίξουν μαζί τους,

να συζητήσουν ζωντανά και ο δάσκαλος δεν

μπορούσε να κάνει τη δουλειά του

Συνέντευξη με τον κ. Σιδηρόπουλο Δημήτριο

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου

στους νομούς Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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μαθητές δεν εμπλέκονταν στην μάθηση. Άρα

είναι σίγουρο ότι άφησε μαθησιακά κενά στους

μαθητές. Σε άλλους λιγότερα και σε άλλους

περισσότερα. Για παράδειγμα, στα παιδιά που

είχαν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έρευνες

δείχνουν ότι αυτά είχαν τα μεγαλύτερα

μαθησιακά κενά. Σύμφωνα με έρευνες αυτά τα

κενά χρειάζονται έως και δύο χρόνια για να

καλυφθούν.    

Η τηλεκπαίδευση θα μείνει και μετά την

πανδημία;

Αν μιλάμε για την τηλεκπαίδευση και τις

πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν όπως η

WebEx και  η e-me ή η e-class, φυσικά θα

παραμείνουν, γιατί αυτές οι υποδομές που

δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας

μπορούν να αξιοποιηθούν από τα σχολικά

δίκτυα και μπορούν να στηρίξουν την εξ

αποστάσεως εκπαίδευση και σε άλλες

περιπτώσεις. Άρα τα εργαλεία αυτά που

έχουμε για να κάνουμε το μάθημα θα

υπάρχουν. Επομένως, εφόσον υπάρχει αυτή η

τεχνολογία πλέον είναι σίγουρο ότι θα

χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά. Δηλαδή

εφόσον τα σχολεία συνεχίσουν να είναι

ανοιχτά και δεν θα υπάρξουν πάλι περιορισμοί

λόγω της πανδημίας θα τα χρησιμοποιήσουν

ως εργαλεία οι δάσκαλοι και οι μαθητές στο να

συμπληρώνουν την διδασκαλία που παρέχουν

στην τάξη.      

Τα σχολεία του νομού ήταν κατάλληλα

εξοπλισμένα για να συμμετέχουν στην

τηλεκπαίδευση;

Δεν μπορώ να μιλήσω για το Νομό, γιατί η  

θέση η δική μου δεν είναι όπως του διευθυντή

εκπαίδευσης του νόμου. Είμαι σχολικός

σύμβουλος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου

σε κάποια σχολεία, συγκεκριμένα σε επτά

σχολεία του Νομού Χαλκιδικής. Από αυτά που

γνωρίζω όμως από την επαφή που έχω και με

την ενημέρωση που έχω από τους διευθυντές 

 και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων

κάποια σχολεία ήταν εξοπλισμένα καλύτερα

από κάποια άλλα, τα οποία είχαν ελλείψεις.

Για παράδειγμα, δεν υπήρχαν λάπτοπ σε όλες

τις τάξεις ή η σύνδεση ήταν πάρα πολύ αργή.

Παράλληλα υπήρχαν ελλείψεις και στους

μαθητές και γι’ αυτό το λόγο σε πολλές

περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί  έκαναν την εξ

αποστάσεως εκπαίδευση από τις οικείες τους,

γιατί αδυνατούσαν να το κάνουν από το χώρο

του σχολείου. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, ότι

υπήρχαν ελλείψεις. Όμως έγιναν κάποιες

προσπάθειες και από το υπουργείο και από

τους δήμους και από τους εκπαιδευτικούς και

από τους γονείς για να αμβλυνθούν. Και

νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια είμαστε σε

πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ήμασταν

προ της πανδημίας Χωρίς αυτό να σημαίνει

πως έχουν εκλείψει οι ελλείψεις.     

Τι ποσοστό των μαθητών στην Χαλκιδική

δεν κατάφερε να πάρει μέρος στην

τηλεκπαίδευση; (π.χ λόγω έλλειψης μέσων)

Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τη συνέντευξη

είπαμε ότι η πανδημία ήταν μία πρωτόγνωρη

κατάσταση, είναι λοιπόν σίγουρο ότι υπήρξαν

πολλά ζητήματα, ένα από τα οποία αφορά την

έλλειψη τεχνολογικών μέσων από τους

μαθητές, έλλειψη laptop, ταμπλετ, κινητών.

Επομένως,  ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών 

σελ. 9



αδυνατούσε να παρακολουθήσει τα εξ

αποστάσεως μαθήματα. Στην αρχή αυτό ήταν

ένα 10-15 %, αλλά με τον καιρό αυτό μειώθηκε.

Και νομίζω ότι σήμερα η πλειοψηφία των

παιδιών διαθέτει αυτά τα μέσα. Μάλιστα η

πολιτεία πέρσι το Πάσχα είχε δώσει κάποια

χρήματα για να προμηθευτούν laptop ή

ταμπλετ, περίπου 200 €. Με αυτό τον τρόπο

σίγουρα περιορίστηκε ο αριθμός των μαθητών

που δεν είχαν τα μέσα για να

παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως

εκπαίδευση. Άρα σήμερα το ποσοστό είναι

ελάχιστο. Μπορεί σήμερα να είναι και

μηδενικό.    

Η Πανδημία επηρέασε ψυχολογικά τους

εκπαιδευτικούς και τα παιδιά;

Η μάθηση έχει δύο πυλώνες τον ακαδημαϊκό,

δηλαδή το περιεχόμενο της μάθησης, αλλά και

τον ψυχολογικό - συναισθηματικό,  ο οποίος

επηρεάζεται από το περιβάλλον της μάθησης  .

Είπαμε ότι για πρώτη φορά δεν υπήρχε αυτή

ίδια ζώσης διαδικασία. Αυτή όμως η

διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική στο να

γίνει το μάθημα, άρα το πρώτο πράγμα που

επηρεάστηκε ήταν το κοινωνικό και

συναισθηματικό κομμάτι. Όλοι μας έχουμε

συνηθίσει και νιώθουμε καλύτερα όταν

είμαστε δια ζώσης με τους ανθρώπους. Άλλο

είναι να μιλάμε όπως τώρα μπροστά σε έναν

υπολογιστή και άλλο είναι να σας βλέπω και

να με βλέπετε και να είμαστε στον ίδιο χώρο.

Έρευνες δείχνουν ότι και οι εκπαιδευτικοί,

που δεν είχαν την καθημερινή επαφή με τα

παιδιά, με τους συναδέλφους, με τον

διευθυντή, αλλά και οι μαθητές που δεν είχαν 

αυτή την δια ζώσης επαφή και επικοινωνία με

τους συμμαθητές τους είχαν ψυχολογικά

ζητήματα να επιλύσουν. Και αυτά τα ζητήματα,

τα ψυχολογικά και τα κοινωνικά και τα

συναισθηματικά, παραμένουν. Ευτυχώς φέτος

άνοιξε η χρονιά και τα σχολεία είναι ανοικτά.

Αλλά τα δύο προηγούμενα χρόνια έχουν

σίγουρα επηρεάσει αμφότερους και στο

κομμάτι της κοινωνικοποίησης και στο κομμάτι

της συναισθηματικής ευεξίας και στο κομμάτι

το ψυχολογικό και χρειάζεται χρόνος για να

επουλώσουν όλες αυτές οι πληγές των δύο

χρόνων της πανδημίας και των κλειστών

σχολείων. Άρα έχει σίγουρα επηρεάσει

αρνητικά και τους εκπαιδευτικούς και τα

παιδιά.     

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που

σας αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί και που

σχετίζονται με τον κορονοϊό;

Οι εκπαιδευτικοί είχαν τα ίδια προβλήματα που

είχαν και οι μαθητές. Στο κομμάτι δηλαδή το

κοινωνικό και το συναισθηματικό υπήρχε

μεγάλο έλλειμμα διότι είχαν συνηθίσει να είναι

με τους μαθητές τους στην τάξη, άρα ένιωθαν

ότι δεν ήταν κοντά στους μαθητές τους για να

τους βοηθήσουν, να τους καθοδηγήσουν, να

τους συμβουλεύσουν. Ακόμη, μου ανέφεραν ότι

ο χρόνος ήταν περιορισμένος στο να

επιδράσουν πάνω τους και φυσικά έλειπε και το

κομμάτι του συλλόγου διδασκόντων, δηλαδή

δεν μπορούσαν να έχουν συνεργασία με τους

συναδέλφους και το διευθυντή. Φυσικά κάτι

ακόμα που τους απασχολούσε πάρα πολύ ήταν

το κομμάτι της μάθησης, γιατί ο χρόνος ήταν

περιορισμένος και δεν μπορούσαν να κάνουν

αυτά που θα έκαναν όταν θα είχαν ένα πλήρη

χρόνο. Άρα, είχαν προβλήματα και στο θέμα της 
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διδασκαλίας, αλλά και στο κοινωνικό

συναισθηματικό κομμάτι.    

Τι άλλαξε στη δουλειά σας εξαιτίας του

κορονοϊού; 

Άλλαξε ότι άλλαξε και για τους περισσότερους

ανθρώπους, ότι δηλαδή έπρεπε να ασκώ τον

ρόλο μου και τις αρμοδιότητές μου από

απόσταση. Για παράδειγμα, οι επιμορφώσεις

μας, τόσο οι ενδοσχολικές, όσο και ανά τάξη,

γινόταν μέσω της πλατφόρμας WebEx, εξ

αποστάσεως, Η σχολή γονέων που

λειτουργούσαμε έγινε κι αυτή από απόσταση,

οι συναντήσεις μου με άλλους συντονιστές

γινόταν από απόσταση! Το ίδιο και η

συνεργασία μας με τους διευθυντές

εκπαίδευσης, με το υπουργείο, με τις

υπηρεσίες γενικότερα.  Δεν μπορούσα να κάνω

μάθημα, που μου αρέσει τόσο πολύ να

έρχομαι και να κάνουμε μαζί μάθημα.  Έπρεπε

λοιπόν να προσαρμοστώ. Όμως τώρα χαίρομαι

πάρα πολύ, γιατί άνοιξαν και πάλι τα σχολεία

και ελπίζω να έρθουμε και πάλι στην

προηγούμενη μορφή και να κάνουμε τις

συναντήσεις μας και τις επιμορφώσεις μας διά

ζώσης, να κάνω μάθημα μαζί σας διά ζώσης

και όλα αυτά που έκανα πριν.    

Έχετε κολλήσει κορονοϊό; Αν ναι, ήταν σε

κάποιο σχολείο που επισκεφτήκατε;

Εγώ δε σταμάτησα να επισκέπτομαι τα

σχολεία, παρόλο που εσείς δεν κάνατε μάθημα

δια ζώσης. Δεν άλλαξε κάτι στη συχνότητα

επισκέψεών μου και στην συνεργασία μου με 

 τους δασκάλους. Ωστόσο, δεν κόλλησα από

κανένα σχολείο, δεν έχω νοσήσει από 

 κορονοϊό. Απλώς έκανα τις τρεις δόσεις του

εμβολιασμού όπως προβλεπόταν και φυσικά

στα σχολεία που πηγαίνω κάνω κανονικά τα

τεστ όπως κάνετε κι εσείς και οι δάσκαλοι σας.     

Υπάρχει σχολείο στο οποίο δεν έχει νοσήσει

κάνεις;

Δε νομίζω να υπάρχει κάποιο τέτοιο σχολείο,

δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρηση. Είπαμε

ότι ο ιός είναι γύρω μας, δεν κοιτάει περιοχές,

και δεν επιλέγει σε ποιο σχολείο και σε ποιο

χωριό θα πάει. Άρα, θεωρώ ότι σε όλα τα

σχολεία υπήρξαν κρούσματα και έχουν νοσήσει

εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.    

Θεωρείται ότι τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν

επαρκή ή θα μπορούσε να γίνει κάτι

διαφορετικά;

Για τα μέτρα που πάρθηκαν και αφορούν την

προστασία μας από τον κορονοϊό στο κομμάτι

της υγείας δεν είμαι εγώ αρμόδιος γι’ αυτό

είναι καλύτερα να μιλήσουν οι ειδικοί, αλλά

για τα θέματα εκπαιδευτικά θεωρώ ότι παρόλο

που στην αρχή δεν ήμασταν προετοιμασμένοι

σε ζητήματα που αφορούν τις πλατφόρμες που

χρησιμοποιήθηκαν για την εξ αποστάσεως

εκπαίδευση με το χρόνο σιγά-σιγά καταφέραμε

να ξεπεραστούν. Αν βγάλουμε λοιπόν μια

ανασκόπηση όλων αυτών που έγιναν θα δούμε

ότι πραγματικά έγιναν πράγματα που ίσως σε

μια άλλη περίπτωση, αν δεν είχαμε την

πανδημία, δεν ξέρω κατά πόσο θα γινόταν τόσο

γρήγορα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε ακόμα

καλύτερα, εδώ είμαστε για να δουλέψουμε μαζί

με εσάς, με τους γονείς, με τους

εκπαιδευτικούς και να τα κάνουμε ακόμα

καλύτερα.
Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Σιδηρό́πουλο για τη συνέντευξη

που μας παραχώρησε

Οι μαθητές της ΣΤ ́τάξης σελ. 11



Εδώ δοκιμάζουμε on line τις γνώσεις μας για την πανδημία 
Covid -19 λύνοντας σταυρόλεξα και κρυπτόλεξα. 

Διασκεδάζουμε παίζοντας παιχνίδια σχετικά με την πανδημία
 
 
 

Ασκήσεις κρυπτόλεξου:
 

Για μικρές τάξεις 1
 

Για μικρές τάξεις 2
 

Για μεγάλες τάξεις
 

Ασκήσεις σταυρόλεξου:
 

Άσκηση 1
 

Άσκηση 2

Κολάζ :
 

Σχέδιο 1
 

Σχέδιο 2
 
 
 

Παιχνίδια μνήμης:
 

Ταιριάζω τις κάρτες

ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ

σελ. 12
Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄τάξης

https://learningapps.org/watch?v=p5xfzertv22
https://learningapps.org/watch?v=p9mq9k3wa22
https://learningapps.org/watch?v=phib5ffpj22
https://learningapps.org/watch?v=pnnseuyra22
https://learningapps.org/watch?v=pygrq14yc22
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2ab691e03b75
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=059036b64fcf
https://learningapps.org/watch?v=ptih8zi1c22


Εκτυπώνουμε τη σελίδα για να λύσουμε 
το σταυρόλεξο και τα κρυπτόλεξα

ΠΑΙΧΝΙΔΟΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ

σελ. 13
Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄τάξης



Δημιουργήσαμε αφίσες με συνθήματα για την προστασία από τον κορωνοϊό 

Οι αφίσες δημιουργήθηκαν με το δωρεάν πρόγραμμα postermywall

ΑΦΙΣΟΜΑΝΙΑ

σελ. 14

Καρράς Βασίλης

Κρίκη Ελπίδα

Μιχαλούδη Ελευθερία

Μιχαλούδη Ιουλία Παγώνης Τριαντάφυλλος Σπανός Χρήστος



Φτάνει πια η καρτερία 
ήρθε η ελευθερία.

Άραγε θα τελειώσει 
αυτή η πανδημία

για να ξεκουραστούμε 
και να ‘χουμε ηρεμία; 

Δε μπορώ να καρτερώ  άλλο,
θέλω έξω να βγω 

χωρίς μάσκα να κυκλοφορώ
κι ελεύθερα να ζω. 

Αγκαλιές και φιλιά 
δε μας τα επιτρέπουν πια

γιατί κορονοϊό θα κολλήσουμε 
και στο σπίτι θα μας κλείσουνε. 

Πότε θα τελειώσει αυτή η καραντίνα,
να βγούμε απ’ το σπίτι πια 

να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά 
να δώσουμε πολλά φιλιά; 

Είχαμε τόση καρτερία 
όμως πλέον θέλουμε ελευθερία.

Να βγούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί
και να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί. 

Κάναμε πολλή υπομονή,
πότε θ’ αρχίσει η μουσική;

Να χορεύουμε και πάλι
όλοι οι άνθρωποι στη γη. 

Σα βελόνα που τρυπάει
έτσι είναι η μάσκα

που μας τυραννάει. 

Ήρθες μια μέρα ξαφνικά 
σαν συννεφιά, σαν μπόρα.
Μας  έγινες μια συμφορά. 

Φορέσαμε όλοι μάσκες
 ζούσαμε χωριστά

κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, 
σα να ‘μαστε σε κελιά. 

Πότε θα φύγει η πανδημία
να αγκαλιαστούμε από κοντά

ξανά μ’ αγάπη και χαρά 
πάντα να είμαστε κοντά; 

Συνεχώς μάσκες φοράμε 
και ταξίδι δε θα πάμε

Μέσα στις τηλεδιασκέψεις
δυο άτομα στο μάθημα

μπορείς να το πιστέψεις; 

Όλα ήταν τέλεια,
 περνούσαμε ωραία

ώσπου ήρθε η πανδημία 
και μας έκανε παρέα.

Μάσκες, self tests και πιστοποιητικά
γίνανε αναγκαία.

Η ζωή μας πλέον άλλαξε, 
δε βγαίνουμε παρέα. 

Θα περάσει κι αυτό 
όπως κι όλα τα άλλα
και θα έρθει η χαρά 

στα πρόσωπά μας ξανά. 

Ορίστε και το ποιητικό μας ένστικτο

 Τα ποιήματα επιμελήθηκε η Δασκάλα Μουσικής κ. Κοψαλή Αλεξία
 

σελ. 15

Παγώνης Μάκης

Καρράς Βασίλης

Καρράς Βασίλης

Καραβασίλη Άννα

Κυπαρισσάς Νίκος

Γιώβου Σουσάνα

Γιώβου Σουσάνα

Γιώβου Σουσάνα

Κυπαρισσά Θώμη

Χριστούδη Στέλλα

Κολγκέγκα Μελίτα

Μπαμπαλή Χρυσούλα



Είμαι ο κορονοϊός και

έχω βαρεθεί σε αυτόν

τον απέραντο Γαλαξία

μόνος μου. Λέω να πάω

ένα ταξίδι στη γη.

 

Είμαι

ενθουσιασμένος

που φτάνω στη Γη!

Μια νέα περιπέτεια

αρχίζει .

 

Αυτή θα είναι η

πρώτη κυρία που θα

κολλήσω.

 

 

Δε νιώθω πολύ καλά.

Μάλλον κουράστηκα.

Καλύτερα να

ξεκουραστώ και να βγω

αργότερα για έναν

καφέ.

 

 

 

"Η περιπέτεια του κορονοϊού στη Γη"
 COMIC

σελ. 16



Μμμ, καλοί μου

φαίνονται κι αυτοί.

Θα τους κολλήσω

όλους.

 

 

 

Νιώθω ότι έχω

πυρετό

 

 

 

Σίγουρα

κόλλησα γρίπη.

 

 

 

Με πονάει το

κεφάλι και όλο

το σώμα μου

 

 

 

Έκτακτο Δελτίο

Νέος κορονοϊός

εμφανίστηκε. Προσοχή

είναι εξαιρετικά

μεταδοτικός

 

 

 

Να φοράς τη

μάσκα σου στο

σχολείο και να

βάζεις συνέχεια

αντισηπτικό

 

 

 

Χα, χα,χα.

 

 

 

σελ. 17



ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

 

 

Είμαι πολύ χαρούμενη.

Ήρθε η ώρα για το

εμβόλιο. Ελπίζω να με

βοηθήσει

 

 

 

Είμαστε όλοι

εμβολιασμένοι

 

 

 

Γκρρρ

Δεν μπορώ να

κολλήσω

κανέναν

 

 

 

Γεια σου Δέλτα

 

 

 Φίλε μου Όμικρον,

Καλά που ήρθες. Δεν

μπορώ να κολλήσω

κανέναν.

 

 

 

Πρέπει να κάνουμε

όλες τις δόσεις του

εμβολίου.

 

 

 

Ναι. Θα νικήσουμε κι

αυτόν τον κορονοϊό

 

 

 

σελ. 18



Ο Κορονοϊός

τελείωσε και πλέον

όλοι μπορούν να

βγουν έξω

 

 

 

Γιούπι!!!

Τα μέτρα και τα

εμβόλια απέδωσαν.

 

 

 

Δεν τα καταφέραμε

στη Γη. Πάμε στον

πλανήτη Κρόνο.

 

 

 

Ναι. Ίσως έχουμε

καλύτερη τύχη. 

 

 

 

ΤέλοςΤέλοςΤέλος

σελ. 19

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης



Οι μαθητές της Ε ́και ΣΤ ́τάξης δημιούργησαν στη Ρομποτική μία διαδρομή για τον Κορονοϊό.

Σκοπός ήταν να φτάσει το Ρομπότ στο εμβολιαστικό κέντρο. Πιο συγκεκριμένα, στη διαδρομή

υπήρχαν κάποια καρτελάκια με εικόνες για τον κορονοϊό. Σε κάποια από αυτά έπρεπε το ρομπότ

να σταματήσει, γιατί απεικόνιζαν μέτρα προστασίας (αντισηπτικό, selfe test, εμβολιασμός) και σε

κάποια δεν έπρεπε γιατί απεικόνιζαν τρόπους μετάδοσης του κορονοϊού (συγχρωτισμός,

ευπαθείς ομάδες). Αφού δημιουργήθηκε η διαδρομή, κλήθηκαν οι μαθητές της Β τάξης να κάνουν

τον προγραμματισμό. Μπορείτε να δείτε σε βίντεο όλη τη διαδικασία πατώντας εδώ

Η διαδρμή, όπως τη δημιούργησαν οι μαθητές της Ε και Στ τάξης

Οι μαθητές της Β τάξης προσπαθούν να προγραμματίσουν 
τη σωστή διαδρομή Η  Σάντη το ρομποτάκι έτοιμη να ξεκινήσει

Η προσπάθεια της Σάντη το ρομποτάκι να φτάσει στο Εμβολιαστικό Κέντρο

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

σελ. 20

https://video.link/w/TQ1pd


1. Η ονομασία «κορονοϊός» προέρχεται από τη λατινική λέξη «corona”, που σημαίνει

στέμμα.

2. Έξι είδη ανθρώπινων κορονοϊών είναι γνωστά, με ένα είδος να χωρίζεται σε δύο

διαφορετικά στελέχη, καθιστώντας συνολικά επτά στελέχη ανθρώπινων κορονοϊών.

3. Η ασθένεια Covid-19, προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.

4. Ο ιός Covid-19 καταγράφηκε για πρώτη φορά στην πόλη Γιουχάν της Κίνας στα τέλη

του 2019.

5. Η ονομασία COVID-19 για την ασθένεια, αποτελεί ένα ακρωνύμιο των γραμμάτων, CO,

από το corona, που σημαίνει κορώνα, VI, από το virus, που σημαίνει ιός, D από το

disease, που σημαίνει ασθένεια και το 19 από το έτος της πρώτης καταγραφής της. 

6. Το πρώτο κρούσμα που καταγράφηκε εκτός της Κίνας ήταν στην Ταϊλάνδη στις 13

Ιανουαρίου 2020.

7. Στην Ελλάδα κρούσματα άρχισαν να καταγράφονται από τις 26 Φεβρουαρίου 2020.

8. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε τον Covid-19 ως πανδημία, τον Μάρτιο

του 2020.

9. Μέχρι τον Απρίλιο του 2020, περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού βρισκόταν

υπό κάποιας μορφής lockdown, με περισσότερους από 3,9 δισεκατομμύρια ανθρώπους

σε περισσότερες από 90 χώρες ή περιοχές να έχουν κληθεί να μείνουν στο σπίτι από τις

κυβερνήσεις τους.

10. Η πρώτη άδεια εμβολίου κατά του COVID-19 χορηγήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2020 στο

Ηνωμένο Βασίλειο.

ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...

Πηγές: 

• Euronews 

• Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

• World Health Organization

•National Library of Medicine

• Wikipedia

σελ. 21

Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης

https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou
https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavirus-in-europe-spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou
https://www.kathimerini.gr/life/health/561202624/simera-to-emvolio-tis-pfizer-lamvanei-eyropaiki-egkrisi/
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7252012/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...

Είμαστε οι μαθητές της Ε ́ και ΣΤ ́ τάξης (συνδιδασκαλία) του Δημοτικού Σχολείου Μεταγγιτσίου

Χαλκιδικής. Το σχολείο μας είναι 4/θέσιο και σε αυτό φοιτούν 43 μαθητές. Το χωριό μας ανήκει στο Δήμο

Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στον διαγωνισμό εφημερίδας, γιατί σκεφτήκαμε ότι μέσα από αυτή τη

διαδικασία μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα, αλλά και να διασκεδάσουμε. Σίγουρα και το θέμα της

εφημερίδας είναι κάτι που κυριαρχεί στη ζωή μας και θέλαμε να το αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. 

Ε ́  τάξη

Γιώβου Σουσάνα

Καραβασίλη Άννα

Καρράς Βασίλειος

Κυπαρισσάς Νικόλαος

Μπαμπαλή Χρυσούλα

Χριστούδη Στυλιανή

ΣΤ ́  τάξη

Tola Sidorel

Κολγκέγκα Μελίτα

Κρίκη Ελπίδα

Κυπαρισσά θωμαή

Μιχαλούδη Ελευθερία

Μιχαλούδη Ιουλία

Παγώνης Ιωακείμ

Παγώνης Τριαντάφυλλος

Σπανός Χρήστος

Την εφημερίδα δημιούργησαν οι μαθητές:

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: 

Κίκας Ιωάννης και Σκύρλα Θεοδώρα

Τα ονόματα των μαθητών δημοσιοποιούνται μετά από την έγγραφη συναίνεση

των γονέων τους. 

σελ. 22
Η εφημερίδα δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Canva.gr


