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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1.

Αφήστε αριστερό περιθώριο πλάτους 2,5 εκ. και χρησιμοποιήστε μονό διάστημα
μεταξύ γραμμών.

2.

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier new και το μέγεθος
γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.

3.

Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και
εντός του χρόνου των 10 λεπτών.

4.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, να το αναφέρετε αμέσως και αθόρυβα στον επιτηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιτυχία στο δοκίμιο αυτό πρέπει:


Να έχετε εξασφαλίσει ακαθάριστη ταχύτητα τουλάχιστον 35 λέξεων το λεπτό, με
ποσοστό λαθών που να μην υπερβαίνει το 2 τοις εκατό.



Να έχετε επιτύχει και στο ∆οκίμιο Ικανότητας, Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου, είτε
αυτής είτε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Σημείωση:
Η ακαθάριστη ταχύτητα και το ποσοστό ακρίβειας αναγράφονται στα πιστοποιητικά που
απονέμονται στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.
© Copyright 2011 – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο όλου
ή μέρους του περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη.

Λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κάθε χρόνο, ένα σημαντικό
ποσοστό παιδιών αρνείται να πάει σχολείο, είτε για πρώτη φορά (νήπια,
πρώτη τάξη) είτε για να συνεχίσει στο σχολείο στο οποίο ήδη απ’ την
περασμένη χρονιά είχε παρακολουθήσει μαθήματα. Διάφοροι πραγματικοί
και αποδεκτοί λόγοι υποχρεώνουν αρκετά παιδιά να μην μπορούν να πάνε
κανονικά στο σχολείο. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά υπάρχει κι ένα
ποσοστό των οποίων η άρνηση αυτή συνδέεται με ποικίλα ψυχολογικά
προβλήματα. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο σχολικό
περιβάλλον και αρνούνται επίμονα να πάνε στο σχολείο. Τέτοιες
αρνήσεις δημιουργούν εύλογα προβληματισμό και απορίες τόσο στους
εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς που βρίσκονται αντιμέτωποι με την
απροσδόκητη αντίδραση των παιδιών αυτών. Όλοι μας θεωρούμε
φυσιολογικό και δεδομένο ότι το παιδί το πρωί θα σηκωθεί, θα
ετοιμαστεί και θα πάει στο σχολείο. Έτσι όταν συμβεί, το παιδί να
αρνείται να πάει στο σχολείο και μάλιστα να παραμένει κατηγορηματικό
και αμετακίνητο στη θέση του αυτή, νιώθουμε αδύναμοι και στεκόμαστε
σκεπτικοί μπροστά στο πρόβλημα. Επιπλέον, καθώς διαπιστώνουμε ότι οι
οποιεσδήποτε απειλές, παρακλήσεις ή υποσχέσεις αποδεικνύονται μάταιες,
ο σκεπτικισμός μετατρέπεται σε αγωνία και πανικό.
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Φυσικά είναι πολλές οι περιπτώσεις παιδιών που σε κάποια στιγμή της
σχολικής τους ζωής δείχνουν κάποια περιστασιακή απροθυμία να πάνε στο
σχολείο, χωρίς όμως τελικά να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μέχρι και το 80%
των κανονικών παιδιών παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους στο
περιβάλλον του σχολείου, μολονότι τα ίδια υποστηρίζουν ότι τους αρέσει
το σχολείο ή ότι δεν τα πειράζει που πηγαίνουν στο σχολείο. Στις
περιπτώσεις αυτές οι γονείς πρέπει να δείξουν κατανόηση και υπομονή.
Αν το παιδί τους δηλώνει ότι δεν αισθάνεται καλά, γι’ αυτό και δεν
θέλει να πάει στο σχολείο, δεν έχουν παρά να ελέγξουν αν λέει την
αλήθεια. Αν τους λέει ψέματα, μπορούν μέσα από την συζήτηση και από
όσα ξέρουν για την προσωπικότητα του παιδιού τους να διερευνήσουν τους
λόγους που κάνουν το παιδί τους να μη θέλει να πάει σχολείο. Μ’ αυτό
τον τρόπο πιθανόν να ανακαλύψουν κάποιους φόβους του παιδιού ή κάποια
υπερευαισθησία που εύκολα μπορεί να ξεπεραστεί με την ενθάρρυνση του
παιδιού από τους ίδιους ή από τον δάσκαλο.
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Πώς όμως μπορούν οι γονείς να διαπιστώσουν ότι το παιδί τους έχει
πράγματι σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα σχετικά με τη φοίτηση στο
σχολείο; Οι γονείς θα πρέπει προηγουμένως να έχουν προσπαθήσει, για
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να πείσουν το παιδί τους να πάει στο
σχολείο, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, το παιδί θα πρέπει
να υποφέρει από άγχος σε σχέση με πολλά άλλα ζητήματα. Όπως να νιώθει
άγχος για την υγεία της μητέρας του, άγχος για τον «παλικαρά»
συμμαθητή που απειλεί να το δείρει, άγχος για το νευρικό δάσκαλο που
του φωνάζει συνέχεια ή που πολύ συχνά το ειρωνεύεται, άγχος για την
επίδοσή του στα μαθήματα κλπ. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι φόβοι
αυτοί δεν καταπραΰνονται όσο και αν προσπαθήσουμε. Επίσης, το παιδί
πρέπει να παρουσιάζει περιοδικώς επαναλαμβανόμενα οργανικά συμπτώματα,
τα οποία εξαφανίζονται συνήθως, όταν το παιδί δεν έχει σχολείο
(Σαββατοκύριακα, αργίες, διακοπές) ή αμέσως μόλις οι γονείς
συμφωνήσουν, έστω και διστακτικά, να παραμείνει στο σπίτι. Η παραπάνω
περιγραφή δίνει την εικόνα ενός σχολειοφοβικού παιδιού. Το παιδί αυτό
βιώνει το ψυχικό και σωματικό μαρτύριο μιας αγχώδους κρίσης και το
μαρτύριο αυτό είναι πραγματικό, άσχετα αν οι γονείς πιστεύουν ότι οι
φόβοι του δεν ευσταθούν. Στην πραγματικότητα το παιδί αυτό δεν μπορεί
να πάει σχολείο εξαιτίας ενός υπερβολικά έντονου φόβου που νιώθει για
το σχολείο. Η αιτία για το φόβο αυτό δεν είναι τόσο για το μέρος αλλά
κάτι πολύ σοβαρότερο και θεμελιακό.
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