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ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ



Άρθρο 24 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, 
σε ελεύθερο χρόνο, και ιδιαίτερα, 
σε λογικό περιορισμό του χρόνου 
εργασίας και σε περιοδικές άδειες 

με πλήρεις αποδοχές.



Τι εννοούμε λέγοντας 
ανάπαυση?

Ανάπαυση είναι η ξεκούραση 
του οργανισμού μας, η 

χαλάρωση που προσφέρει  
ένας υπνάκος, το διάλειμμα 

στις υποχρεώσεις



Τι εννοούμε λέγοντας 
ελεύθερο χρόνο;

• Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που 
διαθέτει ο άνθρωπος για να 
αναπαυθεί, να αναπτύξει το πνεύμα 
του, να καλλιεργήσει τα ταλέντα του, 
να αξιοποιήσει τις κλίσεις του.

• Είναι ο χρόνος που δεν 
καταναλώνεται αναγκαστικά σε 
κάποια υποχρεωτική απασχόληση 
(σχολείο, επάγγελμα, οικιακές 
εργασίες)



Έχει ο σύγχρονος άνθρωπος 
ελεύθερο χρόνο;

• Στην εποχή μας που όλοι έχουμε 
φορτωμένο πρόγραμμα και  πολλές 
υποχρεώσεις

• Αν πρέπει να κάνουμε αναφορά και 
στα παιδιά θα λέγαμε ότι το 
πρόγραμμά τους είναι ασφυκτικό:
σχολείο, δραστηριότητες, 
φροντιστήρια…



Αν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, 
αξιοποιείται δημιουργικά; 

• Οι μεγάλοι …

ή

• Τα παιδιά …

ή



Θυμηθείτε!!! Η ξεκούραση και η αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου είναι σημαντική υπόθεση. 

Γιατί άραγε?  

1. Μειώνεται το στρες

2. Καθαρίζει το μυαλό

3. Αυξάνεται η δημιουργικότητα

4. Ανανεώνεται ο άνθρωπος

5. Εξασφαλίζεται η ποιότητα ζωής



Οι προτάσεις μας

Μικρά διαλείμματα μέσα στην ημέρα

• Η έλλειψη ξεκούρασης οδηγεί στην 
υπερκόπωση

• Όλοι λοιπόν πρέπει να αφιερώνουμε 
κάποιο διάστημα μέσα στην ημέρα για 
να ξεκουραζόμαστε. 



Καλοκαιρινές Διακοπές    
• Οι καλοκαιρινές διακοπές ορίστηκαν για 

να ξεκουράζονται και οι ενήλικες και οι 
μαθητές. 

• Στην ουσία είναι ένα μεγάλο διάλειμμα 
για να χαλαρώνουμε. 

• Βέβαια, όταν το  μεγάλο διάλειμμα
τελειώνει, ξαναμπαίνουμε στη ρουτίνα 
μας που επαναφέρει το άγχος και τις 
ευθύνες. 

• Γι’ αυτό είναι σημαντικά τα μικρά 
διαλείμματα ξεκούρασης καθημερινά.



Πώς μπορούμε να έχουμε δημιουργικό 
ελεύθερο χρόνο; 

1) Διαβάζοντας ένα βιβλίο

2) Κάνοντας κάποιο άθλημα (χορό,  
τρέξιμο, γιόγκα)

3) Φτιάχνοντας κατασκευές

4) Μαγειρεύοντας

5) Παίζοντας κάποιο όργανο/ 
ακούγοντας μουσική  



Για την παρουσίαση εργάστηκαν 
οι μαθήτριες του α1:

• Κακούτη Χαρά

• Μπακοπούλου Ιφιγένεια 

• Μποκόρου Σοφία 


