


ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 







Το πρόγραμμά μας 

• Οργάνωση και λειτουργία σχολικής 
βιβλιοθήκης 

• Επαγγέλματα σχετικά με το βιβλίο: 
συγγραφέας, εικονογράφος, βιβλιοθηκονόμος 

• Ο ρόλος του αναγνώστη 

• Σχέση αναγνώστη και βιβλίου 

• Το βιβλίο ως όχημα αντιλήψεων και ιδεών 

  

 



ΣΤΟΧΟΙ 

 

• Καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης 

 

• Δραστηριοποίηση φαντασίας και ανάπτυξη 
συναισθηματικής νοημοσύνης. 

 

• Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 
μαθητών/τριών μέσα από ένα κλίμα υποστήριξης 
της προσωπικής τους έκφρασης  

 

• Διερεύνηση των ατομικών τους 
χαρακτηριστικών, των ενδιαφερόντων τους, των 
προσωπικών και επαγγελματικών τους αξιών, 
των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους 

 

• Ανάπτυξη ενός ευρύτερου φάσματος δεξιοτήτων 
ζωής όπως της επικοινωνίας, της συνεργασίας, 
της φιλαναγνωσίας, της αυτοπαρουσίασης, της 
χρήσης νέας τεχνολογίας, απαραίτητων για τη 
διαχείριση της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας 

 

 



 
Πρώτες ματιές.. 

 
 

 

 

Διαλέγουμε από ένα βιβλίο και παρατηρούμε 

τα εξής: 
 τον τίτλο             το εξώφυλλο 
 τον/την συγγραφέα  την περίληψη 
 την πρώτη σελίδα   το οπισθόφυλλο  
 τις εικόνες   τα περιεχόμενα 
 

 
 



Συμμετέχουμε στο 
πρόγραμμα του 
Ιδρύματος Αικ. 
Λασκαρίδη 
«Βιβλιοεργαστήριο: 
Το βιβλίο, ένας φίλος 
που επιλέγω». 

Το Ίδρυμα συνδράμει 
με δωρεά των 
επιλεγμένων βιβλίων. 

ΣΤΟΧΟΣ  Η 
δημιουργία ΕΝΕΡΓΩΝ 
αναγνωστών! 



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 
Τα παιδιά προσπαθούν 
να μαντέψουν το 
περιεχόμενο με βάση 
στοιχεία όπως: 

-ο τίτλος 

-η εικόνα του 
εξωφύλλου 

-η δομή.. 

 

και μαθαίνουν για τη 
συγγραφέα Στέλλα 
Κάσδαγλη 



Βρες τη σειρά.. 
 

Φωτοτυπούμε 
αποσπάσματα του 
βιβλίου και τα 
καρφιτσώνουμε στις 
πλάτες μερικών 
παιδιών, ενώ οι 
υπόλοιποι διαβάζουν 
και προσπαθούν να 
τα βάλουν στη σωστή 
σειρά 





Τα αντίτυπα του βιβλίου δανείζονται, αλλά σε κάθε 
συνάντηση αφιερώνουμε χρόνο στην ΑΝΑΓΝΩΣΗ! 



Δεν ξεχνάμε όμως και τα 
παιχνίδια!! 

Τι μπορώ να κάνω μ’ ένα βιβλίο 
πέρα από το να το διαβάσω; 



 Να χτυπάω τον 

αδελφό μου 

 

 

 Να το πετάω 
από ψηλά για να 
μελετήσω τη 
βαρύτητα 

 

 Να το κάνω ράφι 

 



Να κάνω αέρα 

 

 

Να το 
χρησιμοποιώ ως 
βαράκι για 
γυμναστική 

 

Να μάθω να 
περπατώ σωστά 



Εικονική συνέντευξη.. 
ένα παιδί δέχεται ερωτήσεις και απαντά σα να ήταν 

η ηρωίδα του βιβλίου 



Κι άλλο παιχνίδι! 
Αυτός είναι ο ήρωάς μου 







Η ηρωίδα του βιβλίου είναι η ΖΩΗ 

Τι θα ήταν η Ζωή αν ήταν: 

χρώμα 

παιχνίδι 

ζώο 

φαγητό  

τραγούδι 

καιρός   

; 

 

 

 





Δουλειά στη βιβλιοθήκη.. 
 

 

 

Αν ήσαστε βιβλιοθηκάριος, πώς θα 
τοποθετούσατε τα βιβλία; 

 

 







Ακούστε κι εμάς.. 

• https://www.dropbox.co
m/s/abj386r29wrrmkj/%C
E%92%CE%AF%CE%BD%C
F%84%CE%B5%CE%BF%2
0%CE%BF%CE%BC%CE%A
C%CE%B4%CE%B1%CF%8
2%20%CE%B2%CE%B9%C
E%B2%CE%BB%CE%B9%C
E%BF%CE%B8%CE%AE%C
E%BA%CE%B7%CF%82%2
01.mp4?dl=0 

• https://www.dropbox.co
m/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%
CE%92%CE%AF%CE%BD%
CF%84%CE%B5%CE%BF%
20%CE%BF%CE%BC%CE%
AC%CE%B4%CE%B1%CF%
82%20%CE%B2%CE%B9%
CE%B2%CE%BB%CE%B9%
CE%BF%CE%B8%CE%AE%
CE%BA%CE%B7%CF%82%
202.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abj386r29wrrmkj/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ti3yp1ea4s6wm1k/%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF %CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82 %CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7%CF%82 2.mp4?dl=0


Τέλος, τα παιδιά «παίζουν» το βιβλίο. 
Γράφουν την περίληψη και με βάση τις ενότητες φτιάχνουν 
και το σάουντρακ που θα συνοδεύσει τη δραματοποίηση. 

Και … κρύβονται πίσω απ’ το σεντόνι !! 
 

https://www.dropbox.com/s/t1cj0u2vmmkfeax/
VTS_02_1.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/t1cj0u2vmmkfeax/VTS_02_1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t1cj0u2vmmkfeax/VTS_02_1.mp4?dl=0


Γνωρίσαμε από κοντά τη συγγραφέα του βιβλίου  
Στέλλα Κάσδαγλη  

Μας μίλησε για το βιβλίο της και για τις διατροφικές 
διαταραχές. Άκουσε τις πολλές ερωτήσεις μας και 

απάντησε υπομονετικά σε όλες.  



Τα παιδιά της ομάδας 
συστήνονται 
με τη μικρογραφία του 
αρχικού του ονόματός τους 

Θεοφανία 

Ισμήνη 

Αλεξάνδρα 

Κωνσταντίνα 

Σοφία 

Δημήτρης 

Αναστασία 

Γιούλη 



Τα παιδιά της ομάδας 
συστήνονται 
με τη μικρογραφία του 
αρχικού του ονόματός τους 

Θεοφανία 

Ισμήνη 

Αλεξάνδρα 

Κωνσταντίνα 

Σοφία 

Δημήτρης 

Αναστασία 

Γιούλη 

Μαρία 

Ειρήνη 

Εβελίνα 

Δήμητρα 

Εμμανουήλ 

 



Τα παιδιά της ομάδας 
συστήνονται 
με τη μικρογραφία του 
αρχικού του ονόματός τους 

Θεοφανία 

Ισμήνη 

Αλεξάνδρα 

Κωνσταντίνα 

Σοφία 

Δημήτρης 

Αναστασία 

Γιούλη 

Μαρία 

Ειρήνη 

Εβελίνα 

Δήμητρα 

Εμμανουήλ 

Χριστίνα 

Γιώτα 

 

 



Τα παιδιά της ομάδας 
συστήνονται 
με τη μικρογραφία του 
αρχικού του ονόματός τους 

Θεοφανία 

Ισμήνη 

Αλεξάνδρα 

Κωνσταντίνα 

Σοφία 

Δημήτρης 

Αναστασία 

Γιούλη 

Μαρία 

Ειρήνη 

Εβελίνα 

Δήμητρα 

Εμμανουήλ 

Χριστίνα 

Γιώτα 

Ειρήνη 

Κωνσταντίνος 

Μαρία 

Γεωργία 



ΚΙ ΑΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ.. 
Ήταν το δεύτερο βιβλίο 
που αναλύσαμε με την 
ομάδα μας.  
Ασχοληθήκαμε με τα 
βασικά θέματα του 
βιβλίου, τη μετανάστευση 
και το ρατσισμό. Ποιοί 
είναι οι λόγοι που 
αναγκάζουν τους 
ανθρώπους ν’ αφήσουν 
την πατρίδα τους; Τι 
σημαίνει πρόσφυγας; Τι 
είναι ρατσισμός; Πώς 
εκδηλώνεται; Τι μπορούμε 
να κάνουμε; 



Βαγγέλης Ηλιόπουλος 

Βρήκαμε και διαβάσαμε πληροφορίες για τον 
πολυγραφότατο συγγραφέα  



Τα παιδιά εντόπισαν τις βασικές θεματικές 
έννοιες του βιβλίου και...τις ζωγράφισαν  







ΠΗΓΕΣ 

• Διαδίκτυο 

• Φιλίπ Μπρασέρ, ‘1001 δραστηριότητες για ν’ 
αγαπήσω το βιβλίο’, 2014, εκδ. Μεταίχμιο 

 



Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη για την 
υποστήριξη του προγράμματος με την 

αποστολή βιβλίων και την κα Πυλαρινού για 
τη συμπαράστασή της.  

                                                                 Οι καθηγήτριες 

Στούμπου Κωνσταντινιά 

                                                              Πέννα Μαριάννα    



ΚΑΙ  ΦΤΑΝΕΙ Η 
ΜΕΡΑ.. 
..που το Ίδρυμα Αικ. 
Λασκαρίδη οργανώνει την 
κεντρική του εκδήλωση για 
την παρουσίαση και 
βράβευση των σχολείων 
που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμά του. 

 



Σάββατο 20 Μαΐου 2017: 
Δέκα μέλη της ομάδας μας παρουσιάζουν στιγμιότυπα 

της δουλειάς που έκαναν και κερδίζουν το βραβείο!  
 







Γιορτάζοντας τη νίκη στον κήπο του Ιδρύματος 



Τα έπαθλα 



Συγχαρητήρια παιδιά!! 
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
και  να θυμάστε: 

Υπάρχουν περισσότεροι θησαυροί 
στα βιβλία από ό,τι σ’ ολόκληρη τη 
λεία των πειρατών στη Νήσο των 

Θησαυρών. 
                                   Walt Disney 

 


