
Στολικό έηος 2018-2019 

Υπεύθσνη εκπαιδεσηικός: Ανηωνιάδη Παγώνα 

 

Απολογιζμός προγράμμαηος ζτολικών δραζηηριοηήηων 

 



Πξόγξακκα Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

• Θεκαηηθή ελόηεηα: Φηιαλαγλσζία 

 

• Τίηινο πξνγξάκκαηνο: «Οι μικροί βιβλιουάγοι ανακαλύπτοσν 

τοσς θησασρούς της Βιβλιοτώρας» 

 

• Τάμε Β΄(16 καζεηέο)  

 

• Υπεύζπλε εθπαηδεπηηθόο: Αλησληάδε Παγώλα 

 



H αλάπηπμε θηιναλαγλωζηηθήο ζπλείδεζεο θαη  θηιηθήο 

ζρέζεο κε ην βηβιίν. 

Γεληθόο ζθνπόο πξνγξάκκαηνο 



Φξνληθή εμέιημε πξνγξάκκαηνο 



• Γλσξηκία κε ην βηβιίν «κέζα θαη έμσ»: (εμώθπιιν, νπηζζόθπιιν, πινθή, 

ζπγγξαθέαο, εηθνλνγξάθνο θ.ιπ.). 

• Σπδήηεζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλαγλώζηε θαη ηηο σθέιεηεο από ην δηάβαζκα. 

• Δπίζθεςε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ – ζπδήηεζε γηα ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε απηό ην ρώξν- Έλαξμε δηαδηθαζίαο δαλεηζκνύ. 

• Γηήγεζε θαη αλάγλσζε παξακπζηώλ. 

• Σπδήηεζε γηα ηε δνκή ησλ παξακπζηώλ, δσγξαθηθή- δξακαηνπνίεζε αγαπεκέλσλ 

ζθελώλ. Καηαζθεπή ζειηδνδεηθηώλ. 

Αλάγλσζε βηβιίσλ : 

i. γηα ηελ εηξήλε, ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, ηε  δηαθνξεηηθόηεηα, ηε θηιία, ηνλ  

ζρνιηθό εθθνβηζκό. 

ii. κε αθνξκή επίθαηξα ζέκαηα ( επέηεηνο Πνιπηερλείνπ, Φξηζηνύγελλα, απόθξηεο, 

Πάζρα, γηνξηή Μεηέξαο). 

Φηινμελία  ηεο βαιίηζαο κε ζέκα « Ο κόζμορ μαρ», από ην πξόγξακκα Βιβλία ζε Ρόδερ 

Δπηινγή ελόο βηβιίνπ από απηά πνπ δηαβάζηεθαλ γηα δξακαηνπνίεζε, κνίξαζκα ξόισλ 

θαη παξνπζίαζή ηνπ ζηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 



Δραζηηριόηηηες ηοσ προγράμμαηος 

 Αλάγλωζε βηβιίωλ (ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη) 

 Σπδήηεζε πάλω ζηηο ηζηνξίεο ηωλ βηβιίωλ 

 Ζωγξαθηθή & θαηαζθεπέο 

 Δεκηνπξγία ζειηδνδεηθηώλ 

 Δεκηνπξγία εμώθπιινπ 

 Δεκηνπξγία αθηζώλ θαη παλό γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό 

 Δξακαηνπνηήζεηο, παηρλίδηα ξόιωλ  

 



Βηβιίν: «Από ηη γη ζηη ζελήνη» 



Βηβιίν: «Το ζηπαηιωηάκι πος ήθελε να γίνει 

απσιηέκηοναρ και ποιηηήρ» 



Κνιάδ θαη δξακαηνπνίεζε κε αθνξκή 

ην βηβιίν: «Το Κίβι» 



Βηβιίν: « Έλμεπ, ο παπδαλόρ ελέθανηαρ» 



Βηβιίν: «Η σώπα με ηοςρ παπάξενοςρ 

ανθπώποςρ» 



Πεξίγξακκα ηνπ ήξσα κε αθνξκή ην βηβιίν: 

«Ο Τζοςπέκηρ πος ηον έλεγαν Ελία» 



Βηβιίν: «Τα σέπια δεν είναι για να δέπνοςμε» 



Αθίζεο θαη παλό 



Δμώθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηεο Σηέξγηαο Κάββαινπ: 

 «Η δςζηςσία ηος να είναι κανείρ μαθηηήρ» 



Σειηδνδείθηεο κε αθνξκή ην ίδην βηβιίν 



2 Απξηιίνπ 2019: επίζθεςε από ηε ζπγγξαθέα 

Σηέξγηα Κάββαινπ 





Βηβιίν: 

«Έλα ζπίηη γηα όινπο» 



Τα «Βιβλία ζε Ρόδερ» θνληά καο 



Απνραηξεηάκε ηα «Βιβλία ζε Ρόδερ» 



Τηο απόθξηεο δηαζθεδάζακε κε ην βηβιίν: 

«Μια ζκούπα μα ηι ζκούπα» 





Άιια βηβιία πνπ δηαβάζακε ζηελ ηάμε 

«Τα κπιε γπαιηά» 

«Τα κπαιόληα ηεο θηιίαο – Η Μόλα ζε θαηλνύξην ζρνιείν» 

«Οη ιέμεηο δελ είλαη γηα λα πιεγώλνπκε» 

«Έρω έλα κπζηηθό» 

«Χάξεο θαη Φάξηο» 

«Τν καγηθό κνιύβη ηεο Μαιάια» 

«Η θπξά Δεκνθξαηία» 

«Αγάπε κνπ» 

«Τν θνπηί ηνπ Σηιάλ» 

«Τν γηαηί ηωλ παηδηώλ θέξλεη ηελ ειπίδα», θ.ά. 

 



Παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

Τελ Τεηάξηε  5 Ινπλίνπ  

2019 ζηελ αίζνπζα 

εθδειώζεσλ  ηνπ 

Σρνιείνπ καο 

παξνπζηάζακε κηα 

γηνξηή γηα ηα  βηβιία. 

Έγηλε παξνπζίαζε ησλ 

πεπξαγκέλσλ ζρεηηθά 

κε ην πξόγξακκα 

θηιαλαγλσζίαο , 

θαζώο θαη παξνπζίαζε 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

Βαγγέιε  Ηιηόπνπινπ 

«Το γιαηί ηων παιδιών 

θέπνει ηην ελπίδα». 



 Απηό ην ηαμίδη ηεο αλαδήηεζεο ηωλ ζεζαπξώλ κέζα από ηα 

βηβιία βνήζεζε ηα παηδηά : 

 Να απνιαύζνπλ ηελ αλάγλωζε. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ αθεγεκαηηθή ηνπο ηθαλόηεηα. 

 Να εμαζθήζνπλ ηελ δεμηόηεηα ηεο πξνζεθηηθήο αθξόαζεο 

θαη ηεο θαηαλόεζεο θεηκέλνπ. 

 Να αλαπηύμνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο. 

 Να εμνηθεηωζνύλ κε ηε ιεηηνπξγία ηωλ νκάδωλ. 

 Να αλαπηύμνπλ ζπλεξγαζία θαη επηθνηλωλία. 

 

Απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 


