
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
 Στα πλαίσια του 1ου  Διαδικτυακού Φεστιβάλ Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας,

τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, η Ά Τάξη του σχολείου μας είχε την τιμή να

υποδεχτεί στο μάθημά της, την Αγρινιώτισσα συγγραφέα Ευτυχία Σαμαρτζοπάνου,

η οποία διατηρεί το συγγραφικό ψευδώνυμο, Αριάδνη Δάντε.

 



Η συγγραφέας αφού συστήθηκε στους μικρούς μαθητές,  έπαιξε μαζί τους ένα ενδιαφέρον 
παιχνίδι γνωριμίας παρέα με τα αγαπημένα τους αντικείμενα κι έπειτα, εκείνοι της 
παρουσίασαν τις δικές τους πολύχρωμες ζωγραφιές.



Η Αριάδνη φάνηκε εντυπωσιασμένη από τις ιστορίες που έκρυβαν μέσα τους οι ζωγραφιές των μικρών 
μαθητών και με αυτόν τον γλυκό τρόπο ξεκίνησε να μας καθοδηγεί στα μαγικά μονοπάτια της πυκνής 
ζούγκλας της Πυθωνίας, συστήνοντάς μας έναν έναν τους ήρωες της… την αγαπημένη θεία Μνήμη, τον 
πρόθυμο ανιψιό της Απόστολο, τον φιλικό Λίο το λιοντάρι, την πανύψηλη Λίλι την καμηλοπάδαλη, τη 
ζωηρή Μάνια  τη μαϊμού, τον κομψό Ζακ τη ζέβρα και τον σοφό Πάκη τον πύθωνα.    



Αφού συζητήσαμε με τον κάθε ήρωα ξεχωριστά, μάθαμε εύκολα και γρήγορα για τους βασικούς 
τύπους των δεδομένων στον προγραμματισμό μέσα από το παιχνίδι και δημιουργήσαμε χάρτες 
ενσυναίσθησης για τον καθένα από αυτούς. Στο τέλος, τα πρωτάκια μας «στρίμωξαν» τη 
συγγραφέα, κάνοντάς της έξυπνες ερωτήσεις για τη ζωή και το έργο της, αναλαμβάνοντας ρόλο 
δημοσιογράφου.



Χάρτες ενσυνθαίσθησης των ηρώων της Πυθωνίας μέσα από τα μάτια των μαθητών της Ά Δημοτικού!

Χαράλαμπος

Μυρτώ

                  Σωτηρία-Υακίνθη



Άρτεμις

Δημήτρης Α.

          Μαρία Β.

      Μαρία Π.



       Φίλιππος

Δημήτρης Δ.

    Άγγελος



Κατερίνα Χριστίνα

Γεράσιμος



              Ευφραίμ

                         Κωνσταντίνα



Ως δραστηριότητα μετάγνωσης, οι μαθητές μας δημιούργησαν χάρτες ενσυναίσθησης των δικών τους 
αγαπημένων ηρώων. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά!

Δημήτρης Α.

Δημήτρης Δ.



Μαρία Β.

     Μυρτώ



           Άρτεμις

Κωνσταντίνα



Μαρία Π.

Θανάσης



       Φίλιππος

                     Σωτηρία-Υακίνθη



                                     Χαράλαμπος



Ευχαριστίες

• Ευχαριστούμε  το Δήμο Αγρινίου για την ένταξη και συμμετοχή του σχολείου μας στο 1ο 
Διαδικτυακό  Φεστιβάλ Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας

• Ευχαριστούμε τη συγγραφέα Δάντε Αριάδνη που δέχθηκε να παρέμβει στο μάθημα της Ά Τάξης 
του 17ου Δημοτικού Σχολείου  και να μυήσει τους μικρούς μαθητές στα μονοπάτια της 
Δημιουργικής Γραφής.

Ευχόμαστε η επόμενη χρονιά να επιτρέψει σε όλους μας να γιορτάσουμε 
την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
με δια ζώσης  λογοτεχνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες! 

Επιμέλεια παρουσίασης: 
Μάντζιου Ελένη, δασκάλα της 
Ά Τάξης του 17ου Δημ. Σχ. Αγρινίου 
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