
Στα πλαίσια της υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με τίτλο 
θεματικής «Ζω καλύτερα-Ευ ζην- Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία» 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχέδιο φ-Ηλίας 
από τους μαθητές του Ε’1 τμήματος.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λάσκαρη Άννα

Υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης: Μάντζιου Ελένη



Στα πλαίσια του ετήσιου εορτασμού του Παιδικού Βιβλίου, το Ε΄1 Τμήμα του σχολείου μας με υπεύθυνη

εκπαιδευτικό, την κα Λάσκαρη Άννα και η υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης, κα Μάντζιου Ελένη,

υποδέχτηκαν διαδικτυακά τη γνωστή και επιτυχημένη συντοπίτισσα συγγραφέα παιδικών και νεανικών

βιβλίων, κα Ταράτσα Χριστίνα, η οποία παρουσίασε ένα από τα παιδικά της βιβλία με τίτλο «Πέταγμα μ’

ένα κλαδί ελιάς». Πρόκειται για ένα παιδικό παραμύθι βιωματικής προσέγγισης που μπορεί να

αξιοποιηθεί διαθεματικά από διάφορες γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος στα σχολεία.



Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης του βιβλίου από τη συγγραφέα, οι μαθητές ανέλαβαν ρόλο

δημοσιογράφου κάνοντας της ερωτήσεις που αφορούσαν τη ζωή και το έργο της. Με μεγάλη προθυμία και

υπομονή, η κα Ταράτσα έλυσε όλες τις απορίες τους και η συζήτηση τους απέφερε «λογοτεχνικής φύσεως»

καρπούς.



Το βιβλίο της κας Ταράτσα προωθεί και αναδεικνύει την άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση της πατρίδας μας,

της Ελλάδας με το δέντρο της ελιάς από τα αρχαία χρόνια. Παράλληλα, μέσα από το βιβλίο της, οι

μαθητές μας μαθαίνουν για διάφορα έθιμα τους τόπου μας που είναι συνυφασμένα με την παραγωγή και

τη συγκομιδή της ελιάς και ταξιδεύουν νοερά σε αυτά χάριν στην άμεση και ζωντανή περιγραφή εικόνων

που μας προσφέρει απλόχερα η συγγραφέας.

Επιπλέον, μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο προωθούνται έννοιες και ορόσημα όπως φιλία,

εμπιστοσύνη, σεβασμός, αλληλεγγύη, ηθικές αξίες, ιδανικά κ.α. Μέσα από την παραγωγική συζήτηση

που προηγήθηκε με τη συγγραφέα, οι μαθητές αποφάσισαν να προβούν σε ένα λογοτεχνικό εγχείρημα και

να δημιουργήσουν από κοινού το δικό τους παραμύθι μέσα από το οποίο να περνούν τα δικά τους

μηνύματα σχετικά με τις προαναφερθείσες έννοιες.

Οι μαθητές του Ε'1 τμήματος του σχολείου μας, ύστερα από τη διαδικτυακή συνάντηση με τη συγγραφέα

Ταράτσα Χριστίνα, της οποίας τα λόγια και οι συμβουλές αποτέλεσαν σημαντικό ερέθισμα για εμάς,

εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν!

Αφού μελετήσαμε και αναλύσαμε το "Ποίημα στους φίλους" του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, δημιουργήσαμε ένα

δικό μας εικονογραφημένο παραμύθι! Αυτό το παραμύθι είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου

που βιώνουν έντονα τα συναισθήματα τους! Είναι μια μικρή υπενθύμιση στους μεγάλους να ανοίγουν

πρώτα την καρδιά τους και μετά τα αφτιά τους σε όλα όσα έχουν να τους πουν τα παιδιά! Είναι ένα ταξίδι

στον κόσμο του συναισθήματος, της αγάπης και της φιλίας!


