«Μ΄ ένα βιβλίο αγκαλιά… ταξιδεύω μακριά…»
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας Δημοτικού

Το ταξίδι μας στον κόσμο των βιβλίων ολοκληρώθηκε και τη φετινή χρονιά..

Αφετηρία… η Σχολική μας Βιβλιοθήκη….

Πρώτος σταθμός... οι τάξεις: Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’.

Ενδιάμεσοι σταθμοί... τα βιβλία που επιλέγονται
σε συνεργασία με τους δασκάλους και τη
βιβλιοθηκονόμο του σχολείου μας, κα ΔομηνίκηΜαρκησία Ρουγγέρη.

Τερματικός σταθμός… οι δράσεις που
υλοποιούνται μετά την ανάγνωση των βιβλίων
και οι συναντήσεις μας με τους συγγραφείς.

Ένα ταξίδι που ξεκινά κάθε χρόνο αρχές Οκτώβρη και ολοκληρώνεται στα μέσα του Ιούνη με τη
βράβευση των βιβλιοφάγων μαθητών μας και τις προτάσεις βιβλίων για το καλοκαίρι.

Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φιλαναγνωσίας Δημοτικού

Με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας σχέσης αγάπης ανάμεσα στον μαθητή και το βιβλίο, τα τελευταία
χρόνια έχει δημιουργηθεί στο σχολείο μας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας «Μ’ ένα
βιβλίο αγκαλιά… ταξιδεύω μακριά..». Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
 η εδραίωση μιας φιλικής σχέσης των μαθητών με το βιβλίο
και τον χώρο της Βιβλιοθήκης και η δημιουργία μίας κοινότητας
αναγνωστών
 η εξοικείωση των μαθητών με την ανάγνωση και την
κατανόηση κειμένου
 η αφηγηματική ικανότητα και η έκφραση απόψεων, ιδεών,
συναισθημάτων και καταστάσεων
 η ανάπτυξη της ικανότητας της κριτικής, της δημιουργικής
σκέψης και της επικοινωνίας













ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης
η βελτίωση του προφορικού λόγου
η άσκηση της δεξιότητας της προσεκτικής ακρόασης - συγκέντρωσης
η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
η καλλιέργεια της φαντασίας και της εφευρετικότητας
η ανάπτυξη της συνεργατικής ικανότητας και η εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων
η ενθάρρυνση της δραματοποίησης του κειμένου, η παρουσίασή του μέσω ρόλων των ηρώων
και ο εμπλουτισμός της ιστορίας
η εικαστική έκφραση, δημιουργώντας δικές τους εκθέσεις ζωγραφικής με σχετικά έργα τους
που παρουσιάζονται στους συμμαθητές τους και στους συντελεστές των βιβλίων κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής τους στο σχολείο
η επαφή με τους συντελεστές δημιουργίας ενός βιβλίου.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φιλαναγνωσίας
κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τους δασκάλους και τη βιβλιοθηκονόμο του σχολείου, εντάσσονται
ποικίλες δράσεις, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν τη βιβλιοφιλία, τις γλωσσικές, εκφραστικές και
καλλιτεχνικές τους δεξιότητες:













 Επίσκεψη τμημάτων ανά 15 ημέρες στη Βιβλιοθήκη του
Δημοτικού για δανεισμό βιβλίων
 Επιλογή λογοτεχνικών βιβλίων ανά τάξη, τα οποία
επεξεργάζονται οι μαθητές μαζί με τους δασκάλους τους καθ’ όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους
 Επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη Γυμνασίου-Λυκείου, στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη του Πειραιά, σε άλλες Βιβλιοθήκες, σε Εκδοτικούς Οίκους
και Πολυχώρους
 Συμμετοχή των μαθητών σε σχολικά προγράμματα
δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 Συμμετοχή των μαθητών σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα
προώθησης της Φιλαναγνωσίας και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς
Ποίησης και Διηγήματος
Συμμετοχή των μαθητών στον σχολικό διαγωνισμό σχεδιασμού αφίσας για την Παγκόσμια
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου)
Κυνήγι θησαυρού με ερωτήσεις από τις ιστορίες των βιβλίων
Εκθέσεις Βιβλίου
Συναντήσεις με συγγραφείς, εικονογράφους, μεταφραστές και εκδότες
Εκθέσεις έργων ζωγραφικής των μαθητών σχετικών με το θέμα του βιβλίου
Δραματοποίηση και μουσικοκινητική παρουσίαση του θέματος του βιβλίου από τους μαθητές
Παρουσιάσεις νέων βιβλίων από συγγραφείς, εμψυχωτές, θεατρικές ομάδες
Αφηγήσεις βιβλίων και βιωματικές δράσεις στον χώρο της βιβλιοθήκης, στην τάξη ή στο
θέατρο του Δημοτικού
Οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων εργασίας σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες
Λίστες προτεινόμενων βιβλίων κατά τις περιόδους των διακοπών
Επιβράβευση τμημάτων και μαθητών που δανείστηκαν τα περισσότερα βιβλία.

Παρουσίαση των δράσεων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Φιλαναγνωσίας
Δημοτικού για το σχ. έτος 2019-2020

Το ταξίδι μας ξεκίνησε αρχές Οκτώβρη. Η δασκάλα
του Ε3 κα Βάλια Αϊδινοπούλου και οι μαθητές της, μ΄
έναν πρωτότυπο τρόπο, ευχήθηκαν μια αναγνωστική
χρονιά γεμάτη φαντασία, δημιουργικότητα και
γνωστικές εμπειρίες.
Οι μαθητές των τμημάτων επιβιβάζονταν ανά 15
ημέρες στα βαγόνια τους, με προορισμό τη
δανειστική βιβλιοθήκη του Δημοτικού.
Στο πρώτο τους ταξίδι, ενημερώθηκαν για τον
κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, την
ταξινόμηση και τους τρόπους αναζήτησης των
βιβλίων, καθώς επίσης και για τη διαδικασία
δανεισμού.
Στα επόμενα ταξίδια τους οι μικροί μας μαθητές και
μελλοντικοί αναγνώστες ήταν έτοιμοι να ταξιδέψουν
στον μαγικό κόσμο των βιβλίων….

Ωστόσο, η δανειστική Βιβλιοθήκη δεν αποτελούσε τον μοναδικό προορισμό των μαθητών. Υπήρξαν
καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους και ενδιάμεσοι σταθμοί…
Ο Σταθμός της Τάξης!
Κάθε τάξη και βιβλιοταξίδι… κάθε μαθητής και συνταξιδιώτης…
Προορισμός του Σταθμού της Τάξης… το ταξίδι της ανάγνωσης και της κατανόησης
κειμένου μέσα από επιλεγμένα λογοτεχνικά βιβλία:
Βιβλιοστάση «Διαφορετικότητα – Δικαιώματα του Ανθρώπου» Β΄ τάξης: Σ’ ένα ταξίδι
Μαραθωνίου Ανάγνωσης συμμετείχαν οι μαθητές της Β΄ τάξης. Επεξεργάστηκαν τα
κείμενα τριών βιβλίων που προορίζονταν για τη συμμετοχή τους στον 9ο Μαραθώνιο
Ανάγνωσης «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι» των εκδόσεων Μεταίχμιο:
o Ζωντανού Κατερίνα, Ομιλείτε Πλουτωνικά;
o Κάββαλου Στέργια, Η δυστυχία του να είναι κανείς μαθητής
o Παπαγαρυφάλλου Κατερίνα, Ο Τρεχαλητής και η Τίποτα
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να προβληματιστούν και να
ευαισθητοποιηθούν για ζητήματα διαφορετικότητας, περιθωριοποίησης και
ρατσισμού.

Βιβλιοστάση «Ελληνική Μυθολογία» Γ΄ τάξης: Οι μαθητές της Γ΄ τάξης επιβιβάστηκαν
στη Μηχανή του Χρόνου και ταξίδεψαν στην εποχή της ελληνικής μυθολογίας με τρεις
ιστορίες μυθολογίας σε διασκευή του Φίλιππου Μανδηλαρά από τις εκδόσεις
Παπαδόπουλος:
o Ο Βασιλιάς Μίδας
o Ο Περσέας και η Μέδουσα
o Δαίδαλος και Ίκαρος
Βιβλιοστάση «Ελληνική Ιστορία» και
«Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» Δ΄ τάξης:
Οι μαθητές της Δ΄ τάξης ταξίδεψαν με τον
Πέτρο στις γειτονιές της Αθήνας στην
εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ
στις
διακοπές
των
Χριστουγέννων
επιβιβάστηκαν στο Πολικό Εξπρές παρέα
με τον Κάλι Καλ και κατευθύνθηκαν προς
τη Γελανδία, στη μυθική χώρα του γέλιου,
για να ανακαλύψουν τι συμβαίνει με τούτα
τα παράξενα Χριστούγεννα στη Γη.
o Ζέη Άλκη, Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, εκδ. Μεταίχμιο
o Ευσταθίου Αναστασία, Χριστούγεννα στη Γελανδία, εκδοτικός οίκος Α. Α.
Λιβάνη
Βιβλιοστάση «Κλασσική και σύγχρονη λογοτεχνία» Ε΄ τάξης: Σιδηροδρομικώς και
ατμοπλοϊκώς ξεκίνησαν και οι μαθητές της Ε΄ τάξης το ταξίδι τους για τον γύρο του
κόσμου:
o
o
o
o

Vernes Jules, Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, εκδ. Παπαδόπουλος
Ζέη Άλκη, Ο ψεύτης παππούς, εκδ. Μεταίχμιο
Dickens Charles, Χριστουγεννιάτικη ιστορία, εκδ. Παπαδόπουλος
Ζέη Άλκη, Ένα παιδί από το πουθενά, εκδ. Μεταίχμιο

Βιβλιοστάση «Ελληνική Ιστορία» και «Χριστουγεννιάτικες ιστορίες» ΣΤ΄ τάξης: Το
ταξίδι των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης περιελάμβανε μυστικά των Φιλικών και λίγη από τη
μαγεία των Χριστουγέννων:
o Τζώρτζογλου Νίτσα, Το μυστικό των Φιλικών, εκδ. Ψυχογιός
o Δάγλας Αριστείδης, Τα μαγικά Χριστούγεννα του Κωνσταντή, εκδ. Α. Α. Λιβάνη

Στην πορεία του ταξιδιού, μερικοί μαθητές των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων ξέφυγαν από τον Σταθμό της
Τάξης τους τρέχοντας ως μαραθωνοδρόμοι με συνταξιδιώτες συνομηλίκους τους από την Ελλάδα, την
Κύπρο και το Εξωτερικό, για να λάβουν μέρος στον 9ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης των Εκδόσεων
Μεταίχμιο, μελετώντας τα βιβλία:
Δ΄ τάξη:
o Κόντου Μαριέττα, Συγγνώμη μπορώ να πω κάτι;
o Μαντούβαλου Σοφία, Το φουστάνι με τις πεταλούδες
o Πατσαρός Κωνσταντίνος, Το κουτί
Ε΄ τάξη:
o Δαρλάση Αγγελική, Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα
o Μπανσέρους Γίργκεν, Η απίστευτη κούρσα της Φατίμα
Μπραΐμι
o Χαραλάς Κώστας, Μαύρο πρόβατο στο Τέξας
ΣΤ΄ τάξη:
o Τριβιζάς, Ευγένιος, Η τελευταία μαύρη γάτα
o Χάου, Καθ, Η Έλλα στο περιθώριο
o Γιαν φον Χόλεμπεν, Τζέιν Μπερ-Κράουζε, Πώς τον λένε τον θεό
σου;
Ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκε αρχές
Μαρτίου με την αποστολή των ερωτηματολογίων στο Μεταίχμιο. Έπειτα από
κλήρωση, νικήτρια αναδείχθηκε από το σχολείο μας η μαθήτρια ΧριστίναΠαρασκευή Ράλλη (Ε3).
Σταθμός «Συνάντηση»
Κάθε τάξη… και κάθε μαθητής συναντά τους συγγραφείς από κοντά… προβληματίζεται…
συνομιλεί… επικοινωνεί… συμμετέχει…
Β΄ τάξη:
o Κάββαλου Στέργια, Η δυστυχία του να είναι κανείς μαθητής, εκδ. Μεταίχμιο:
Μια ιστορία για τον σχολικό εκφοβισμό που δεν αγαπάει τις συγκρίσεις, τη βία και την
αντιπαλότητα, αλλά λατρεύει τα ξεχωριστά μας χαρακτηριστικά, τον σεβασμό και την ανοιχτή
αγκαλιά. Συντροφιά με τον Κάρολο, τον ήρωα του βιβλίου, οι μαθητές συνάντησαν τη
συγγραφέα, στο θέατρο του Δημοτικού, όπου μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις εμπιστοσύνης,
έγιναν μια ομάδα. Και οι ομάδες, όπως και τα γλυκά, δένουν μόνο όταν τα υλικά τους είναι
ενωμένα.

o Παπαγαρυφάλλου Κατερίνα, Ο Τρεχαλητής και η Τίποτα, εκδ. Μεταίχμιο:
Μια τρυφερή ιστορία για τη διαφορετικότητα, την απουσία, την απόρριψη και τέλος την
ένταξη και την αποδοχή, συντρόφευσε τους μαθητές μέχρι τη συνάντησή τους με τη
συγγραφέα. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του Δημοτικού, οι
μαθητές συνομίλησαν με την κα Κατερίνα Παπαγαρυφάλλου, έθεσαν τους
προβληματισμούς τους, συμμετείχαν σε βιωματικά παιχνίδια και συνεργατικά
δημιούργησαν τον πίνακα της Φιλίας.

Γ΄ τάξη:
o Γιαγκάζογλου-Παπούδα Βούλα, Οδός Αλκυόνης, εκδ. Ελληνοεκδοτική:
Μια τυχαία συνάντηση ανάμεσα σε μια όμορφη αλκυόνα και ένα σαλιγκάρι θα γίνει η
απαρχή μιας ξεχωριστής φιλίας με απόλυτο σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε
πλάσματος. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης παρακολούθησαν στο θέατρο του Δημοτικού την
παρουσίαση του βιβλίου της κας Βούλας Γιαγκάζογλου-Παπούδα.
Δ΄ τάξη:
o Ευσταθίου Αναστασία, Χριστούγεννα στη Γελανδία, εκδ. Α. Α.
Λιβάνη:
Οι μαθητές της Δ΄ τάξης αφού μελέτησαν το βιβλίο, συναντήθηκαν και
συνομίλησαν με τη συγγραφέα, στο θέατρο του Δημοτικού, ενώ με την
καθοδήγηση του ηθοποιού Γιάννη Βουράκη θεατροποίησαν σκηνές του βιβλίου.

Ε΄ τάξη:
o Γιαγκάζογλου-Παπούδα Βούλα, Ο Βαρόνος που Δ.Ε.Π.Υ., εκδ. Ελληνοεκδοτική:
Μία ιστορία γεμάτη χιούμορ και περιπέτεια για τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς και
την αποδοχή της διαφορετικότητας παρουσίασε η κα Βούλα Γιαγκάζογλου-Παπούδα στους
μαθητές της Ε΄ τάξης, στο θέατρο του Δημοτικού.

ΣΤ΄ τάξη:
o Δάγλας Αριστείδης, Τα μαγικά Χριστούγεννα του Κωνσταντή, εκδ. Α. Α. Λιβάνη:
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης αφού μελέτησαν το βιβλίο, συναντήθηκαν, στο
θέατρο του Δημοτικού, με τον συγγραφέα Αριστείδη Δάγλα.
Εμπνευσμένοι από το κείμενο του βιβλίου, έδωσαν τις δικές τους
ερμηνείες και τις δικές τους παραλλαγές στην πλοκή της ιστορίας. Με
την καθοδήγηση του ηθοποιού Γιάννη Βουράκη θεατροποίησαν μια
σκηνή του βιβλίου.

o Γιαγκάζογλου-Παπούδα Βούλα, Ο Βαρόνος που Δ.Ε.Π.Υ., εκδ. Ελληνοεκδοτική:
Μία ιστορία γεμάτη χιούμορ και περιπέτεια για τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς και
την αποδοχή της διαφορετικότητας παρουσίασε η κα Βούλα Γιαγκάζογλου-Παπούδα και
στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης στο θέατρο του Δημοτικού.

Τερματικός Σταθμός «Βραβεία Φιλαναγνωσίας»:
Το ταξίδι στον μαγικό κόσμο των βιβλίων, παρά τις φετινές δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλοι σε
παγκόσμιο επίπεδο, έφτασε αισίως στο τέλος του. Πολλές προγραμματισμένες δράσεις και
εκδηλώσεις λόγω της πανδημίας ακυρώθηκαν. Ωστόσο οι μαθητές μας απόλαυσαν ένα μέρος του
εκπαιδευτικού μας προγράμματος φιλαναγνωσίας έως τις 10/3/2020. Στο κλείσιμο αυτής της
σχολικής χρονιάς έγινε και η αποτίμηση του έργου της λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης.
Φέτος, δόθηκαν προς εξωτερικό δανεισμό συνολικά 2.636 τίτλοι βιβλίων και απονεμήθηκαν τα
Βραβεία ΦΙλαναγνωσίας στα τμήματα και τους μαθητές μας:




Τμήματα που δανείστηκαν τα περισσότερα βιβλία:
o Χρυσό: Ε3 (404 τίτλοι βιβλίων)
o Αργυρό: Ε2 (309 τίτλοι βιβλίων),
o Χάλκινο: Ε1 (329 τίτλοι βιβλίων).
Μαθητές που δανείστηκαν τα περισσότερα βιβλία:
Βελαλής Γεώργιος ΣΤ2 (80 βιβλία), Τσαγκάρη Κωνσταντίνα-Μαρία Ε3 (72 βιβλία), Σερφιώτη Ιωάννα Ε3
(68 βιβλία), Επιτροπάκη Έλενα Ε1 (68 βιβλία), Γρηγορίου Σοφία-Αγάπη Ε1 (57 βιβλία), Μπαλώκα
Αικατερίνη-Ειρήνη ΣΤ2 (55 βιβλία).

Μέχρι να ανταμώσουμε ξανά τον Σεπτέμβρη… μας συντροφεύουν οι προτάσεις βιβλίων για το
καλοκαίρι…
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας "Μ' ένα Βιβλίο αγκαλιά... ταξιδεύω μακριά"... και το
καλοκαίρι! – ανά τάξη…. Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ (Για να δείτε αναλυτικά τις λίστες με τα
προτεινόμενα βιβλία πατήστε το link στην ονομασία της τάξης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις δράσεις παλαιότερων ετών, μπορείτε να ανατρέξετε
και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Δημοτικού, στη σελίδα Εκδηλώσεις, καθώς επίσης και στη
σελίδα Πληροφοριακό Υλικό (Για να μεταβείτε στις σελίδες της βιβλιοθήκης πατήστε το link στην ονομασία
των σελίδων).

Ο Διευθυντής του Δημοτικού
Γιώργος Κοντοστέργιος

Η Βιβλιοθηκονόμος της Σχολής
Δομηνίκη-Μαρκησία Ρουγγέρη

