
7o Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου

Δράσεις για το βιβλίο 2017-2019



Σχολικές Δράσεις (Π.Δ. 79/2018) (γιατί;)

• Σχολικές δράσεις θεωρούνται όλες οι προγραμματισμένες και κατάλληλα 
σχεδιασμένες δράσεις του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα 
προγράμματα σπουδών. Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
ωραρίου, εντός ή/και εκτός του σχολείου και σε συνεργασία με άλλα σχολεία ή/και 
με άλλους φορείς (όπως Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολικά 
δίκτυα, επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, βιβλιοθήκες, 
φυσιολατρικές λέσχες κ.λπ.). 

• Οι δράσεις αυτές έχουν διεπιστημονικό/διαθεματικό, βιωματικό χαρακτήρα και 
ενθαρρύνουν τη διερεύνηση. Αποσκοπούν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου των 
προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, 
στην αισθητική καλλιέργεια, στην έκφραση της δημιουργικότητας, στη 
συνεργατικότητα, στην ανάπτυξη της αυτονομίας και της υπευθυνότητας και στην 
ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

• Οι σχολικές δράσεις συντελούν στην ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους, στο άνοιγμα 
του σχολείου στην τοπική κοινότητα και επιτελούν αντισταθμιστικό ρόλο παρέχοντας τη 
δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

https://www.youtube.com/watch?v=O2r7wScIE7c


1. Αίτημα προμήθειας τίτλων για το σχολείο: σε 20 εκδοτικούς οίκους. 

Ανταποκρίθηκαν οι εκδόσεις Μίνωας και Καστανιώτης, οι οποίοι 

προσέφεραν στο σχολείο περίπου 50 τίτλους τον Οκτώβριο του 2017.



Τι είναι τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ:
• Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και

δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών
σχολείων. Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ ενθαρρύνουν τα παιδιά να ξεφυλλίσουν, να
ακούσουν ή να διαβάσουν τα βιβλία στο σχολείο, να αναγνωρίσουν τις σκέψεις και
τα συναισθήματα που τους προκαλούν και να τα μοιραστούν. Τους προσφέρει την
επιλογή να δανειστούν βιβλία στο σπίτι και να χαράξουν έτσι την προσωπική τους
αναζήτηση, καθώς το ένα βιβλίο τους δημιουργεί το ενδιαφέρον να διαβάσουν
το άλλο. Ετσι, σταδιακά αντιλαμβάνονται πως για κάθε θέμα υπάρχουν
πολλές προσεγγίσεις και πως ένα βιβλίο μπορεί να γίνει συνοδοιπόρος σε
διαφορετικές αναγνωστικές διαδρομές και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.

• Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ φθάνουν στο σχολείο μέσα σε ένα σάκο με ρόδες, ώστε να
μεταφέρονται εύκολα. Σε κάθε θεματικό σάκο συνδυάζονται 25 περίπου βιβλία
γνώσεων, μυθοπλασίας, λογοτεχνίας, εικνογραφημένα, που καλύπτουν
τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας. Παραμένουν στη σχολική τάξη επί
τέσσερεις εβδομάδες, ώστε να υπάρχει χρόνος για δανεισμό και για παράλληλες
δράσεις όπως εργαστήρια, λέσχη ανάγνωσης, συζητήσεις με συγγραφείς και
εικονογράφους, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, εκθέσεις κ.α

• Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ δημιουργήθηκε το 2012 από τη μη κερδοσκοπική
πολιτιστική εταιρεία Η ΠΥΡΝΑ, με τη συνεργασία του Γραφείου Περιβαλλοντικής
Aγωγής της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών. Η εφαρμογή του
ξεκίνησε από την Αθήνα, με τη συνεργασία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου
Αθηναίων .

• Το πρόγραμμα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΥΠΠΕΘ

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (4 ΦΟΡΕΣ) ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ

http://www.pyrna.gr/
http://dipe-a-athin.att.sch.gr/html/periballontikh.html
http://www.cityofathens.gr/texnes-politismos/xoroi-politismoy/bibliothikes/dimotiki-bibliothiki


Βαλίτσα 1η: Τα Δικαιώματα

Περίοδος: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2017

Τμήμα : ΣΤ΄

Υπεύθυνος: κα Καλύβα Έλενα

Ολοκληρώθηκε στις 10/11/2017 ο δανεισμός της βαλίτσας με 
τα βιβλία για τα Δικαιώματα που παρέμεινε στην αίθουσα του 

ΣΤ2 για περίπου 40 μέρες. Οι μαθητές του τμήματος 
δανείστηκαν και διάβασαν αρκετά βιβλία με κύριο θέματα τα 

δικαιώματα του παιδιού, την αποδοχή του άλλου, της 
διαφορετικότητας κλπ. Τα παιδιά εκπόνησαν σύντομες 

εισηγήσεις των βιβλίων που διάβασαν και σχεδιάσανε όμορφες 
ζωγραφιές, εμπνευσμένες από το περιεχόμενο των βιβλίων, 
αρκετές από τις οποίες αποστείλαμε στους διοργανωτές του 

προγράμματος.

Βιβλία σε Ρόδες

(Βίντεο)

http://www.vivliaserodes.gr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=


Βαλίτσα 2η

Περίοδος : Φεβρουάριος  – Μάρτιος 2018 
Σάκος: Books on wheels

Υπεύθυνη: κα Ντζούρα Αικατερίνη

Books On Wheels



Βιβλία σε Ρόδες 

Βαλίτσα 3η: Τέχνη

Περίοδος: Απρίλιος – Ιούνιος 2018

Τμήμα : Ολοήμερο

Υπεύθυνος: κος Δούναβης



Βιβλία σε Ρόδες 
Βαλίτσα 4η: ΘΑΛΑΣΣΑ

Περίοδος : Φεβρουάριος – Απρίλιος 2018

Τμήμα: Δ1 

Υπεύθυνη: κα Ροδίτου Ελένη



19 Απριλίου 2018 – Μικροί Αναγνώστες –

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Τάξη : Γ΄ (2017-2018)

«Μικροί Αναγνώστες στον κόσμο των Βιβλίων»

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στους μικρούς αναγνώστες των σχολικών τάξεων του 
Δημοτικού. Στόχος του Προγράμματος είναι να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των παιδιών για τον κόσμο των βιβλίων, 
να τα οδηγήσει να αντιληφθούν ότι μια βιβλιοθήκη μπορεί να ικανοποιήσει τα πιο διαφορετικά ενδιαφέροντα, 

να προκαλέσει εκπλήξεις ανοίγοντας νέους ορίζοντες κι ό,τι χρειάζεται οδηγό.

Το δικαίωμα στη μάθηση, στην περιέργεια και στην ανάγνωση εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο σε μια 
βιβλιοθήκη. Ιδιαίτερα εάν η βιβλιοθήκη είναι δανειστική. Μέσω βιωματικών δράσεων, δίνεται στα παιδιά η 

ευκαιρία να γνωρίσουν τα παιδικά βιβλία και την κατηγοριοποίησή τους: παραμύθια, λογοτεχνικά, ιστορικά, 
γνώσεων κ.λπ. Εδώ έχει την αφετηρία του το ταξίδι στο κόσμο των βιβλίων. Στη συνέχεια μαθαίνουν να 

αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη που συνθέτουν ένα βιβλίο: το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο, τον τίτλο, την 
ταυτότητα του βιβλίου. Προχωρούν στη γνωριμία με τον συγγραφέα, τον εικονογράφο και τον εκδότη. Τους 

προσφέρεται η ευκαιρία να ξεφυλλίσουν καταλόγους εκδοτών, να συγκρίνουν θέματα, συγγραφείς και τίτλους, 
να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η επιλογή των βιβλίων και ποια τα βασικά κριτήρια. Τέλος, τα παιδιά 

συμμετέχουν στη διαδικασία έκδοσης του δικού τους βιβλίου.



20 Απριλίου – 5 Μαΐου 2018

Γέφυρες Ανάγνωσης 
(Πρόγραμμα Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου – Σακίδιο 

για τη μετανάστευση και την προσφυγιά / 10 τίτλοι) ΣΤ1

Περίοδος: Απρίλιος – Μάιος 2018

Τμήμα : ΣΤ΄τάξη

Υπεύθυνος: Εργαζάκης Μανώλης



Το «Αγόρι με τη βαλίτσα»

Το «Αγόρι με τη βαλίτσα» είναι ένα       

θεατρικό έργο του δημοφιλέστερου 
συγγραφέα για παιδιά και εφήβους στη 
Μεγάλη Βρετανία Μάικ Κένι. Αφηγείται την 
ιστορία ενός νεαρού αγοριού, που ζει 
κάπου στη Μέση Ανατολή και φαντάζεται 
ταξίδια σαν του Σεβάχ του Θαλασσινού. Το 
βιβλίο διανεμήθηκε στους μαθητές του ΣΤ2 
(δ.ε. 2017-2018) και έγινε σχετικό σχέδιο 
εργασίας.



«Το Πιο Κρύο Καλοκαίρι – Τρεις Πραγματικές 
Ιστορίες Προσφύγων» Οκτώβριος 2018

• Διανεμήθηκε τον Oκτώβριο του 2018 το βιβλίο 
«Το Πιο Κρύο Καλοκαίρι – Τρεις Πραγματικές 
Ιστορίες Προσφύγων» στους μαθητές και 
μαθήτριες της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης του Σχολείου 
μας. Η διανομή του έχει την έγκριση της 
Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Πρόκειται για κόμικ που έχει ήδη μεταφραστεί 
σε 5 γλώσσες.



Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στο ιστολόγιο του 
Σχολείου 

Φιλοξενεί ψηφιακά βιβλία από τους δικτυακούς τόπους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, του Μικρού Αναγνώστη, των εκδόσεων Πατάκη κλπ.



1. Ο Κόσμος των Βιβλίων: διεξάγεται από τον κο Καραμέτο Θεόδωρο στο ΣΤ2.
Σύντομη περιγραφή: Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
αναγνώστη, γνωρίζουν την ιστορία του βιβλίου, συγκρίνουν τα έντυπα με τα
ηλεκτρονικά βιβλία. Αναγνωρίζουν την αξία του βιβλίου, γίνονται υπεύθυνοι και
συνειδητοί αναγνώστες. Φτιάχνουν οι ίδιοι βιβλία, αναγνωρίζουν τα είδη βιβλίων,
φτιάχνουν περιλήψεις, παίζουν παιχνίδια ρόλων.

2. Το Βιβλίο είναι η μεγάλη μου αγάπη: διεξάγεται από την κα Σιδέρη Άρτεμη στο
Β2. Σύντομη περιγραφή: Τα παιδιά γνωρίζουν τη σχολική βιβλιοθήκη και τον τρόπο
δανεισμού, την διαδικασία λειτουργίας της και τις υποχρεώσεις τους ως
αναγνώστες. Συμφωνούν σε κριτήρια αξιολόγησης των βιβλίων και επιλέγουν τα
μέσα της παρουσίασης του περιεχομένου τους.

Τα προγράμματα αυτά έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και λάβει 
σχετική έγκριση για τη διεξαγωγή τους.

Διεξαγωγή Καινοτόμων 
Πολιτιστικών Προγραμμάτων



Και συνεχίζουμε….


