
«Ζνασ ουρανόσ με ανοιγμζνα παράθυρα τα βιβλία μου» Νικ. Βρεττάκοσ 

Καινοτόμεσ δράςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ Φιλαναγνωςίασ 

Θ φιλαναγνωςία ωσ ςτάςθ ηωισ προςφζρει χαρά και απόλαυςθ, είναι 

αποτζλεςμα μακροχρόνιασ και ςυςτθματικισ παιδείασ, και δεν ζχει 

καταναγκαςτικό ι υποχρεωτικό χαρακτιρα.  

Θ ϊρα τθσ Φιλαναγνωςίασ, θ οποία διδάςκεται ςτο πρόγραμμα 

παρζκκλιςθσ των χολείων τθσ Φ.Ε., ςτόχο ζχει να κακιερϊςει μια 

ςτακερι και φιλικι ςχζςθ των παιδιϊν με το βιβλίο, ϊςτε αυτά να 

αποτελζςουν μελλοντικά μια «κοινότθτα αναγνωςτϊν».  

Ο δάςκαλοσ ς’ αυτιν τθν προςπάκεια με τισ επιλογζσ του βιβλίου, των 

δράςεων και των εργαςιϊν που αποφαςίηει, παίηει ρόλο εμψυχωτι, 

διαμεςολαβθτι και ςυναναγνϊςτθ.  Με τισ φιλαναγνωςτικζσ δράςεισ 

καταφζρνει να αναπτφξει τθ γλωςςικι καλλιζργεια του μακθτι, να 

εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ του, να καλλιεργιςει τθν αιςκθτικι του, να 

αναπτφξει τθ ςυναιςκθματικι του νοθμοςφνθ και τζλοσ να ςυμβάλλει 

ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτασ του.  

Σζλοσ θ οργάνωςθ μεταφθγθματικϊν δραςτθριοτιτων για το βιβλίο 

όπωσ θ ηωγραφικι, θ χειροτεχνία, το κουκλοκζατρο, θ δραματοποίθςθ, 

θ δθμιουργία παραμυκιϊν, προςφζρουν εκτόσ από ψυχαγωγία και 

διζξοδο ςτθ δθμιουργικι ζκφραςθ του μακθτι. Ζτςι το βιβλίο ςιγά – 

ςιγά μετατρζπεται ςε ζνα ηωντανό ςφντροφο ςτο παιχνίδι, ςτθ χαρά και 

ςτθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ.  

Με το όραμα όλα τα παραπάνω να γίνουν πράξθ και να ανοίξουν «τα 

παράκυρα» για το ταξίδι των παιδιϊν ςτον κόςμο και ςυνάμα ςτον 

εαυτό τουσ, οι δάςκαλοι του Αϋ Αρςακείου Σοςιτςείου Δθμοτικοφ 

χολείου Εκάλθσ για το α’ τρίμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2012-2013 

επζλεξαν εξαιρετικά βιβλία! Σα περιςςότερα από αυτά ςυνδυάηονται με 

τα διακεματικά των τάξεων ι τα μακιματα ι ζχουν επετειακό 

περιεχόμενο. Με αφορμι αυτά οργανϊνουν ποικίλεσ δράςεισ όπωσ 

ςυναντιςεισ με ςυγγραφείσ, εκπαιδευτικά προγράμματα με εκδοτικοφσ 

οίκουσ, ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ, κυριακάτικεσ εξόδουσ ςτο κζατρο, 

εκκζςεισ δθμιουργικϊν εργαςιϊν, ςυνεργαςία με άλλεσ τάξεισ και 

ςφνδεςθ με άλλα μακιματα (Μουςικι, Καλλιτεχνικά, Πλθροφορικι, 

Θεατρικι και Φυςικι Αγωγι) ςτοχεφοντασ τα παιδιά να ενδιαφερκοφν 

για το βιβλίο, να το αγαπιςουν και θ φιλαναγνωςία να γίνει ςτάςθ 

ηωισ.  



Πιο ςυγκεκριμζνα τα βιβλία που επεξεργάηονται οι μαθθτζσ του Α΄ 

Αρςακείου Τοςιτςείου Δθμοτικοφ Σχολείου Εκάλθσ είναι:  

Α΄ τάξθ:  

Οκτϊβριοσ – Νοζμβριοσ: ( Ωσ ακροατζσ και μεταφθγθματικοί δθμιουργοί) 

- «Ο Βιτα και θ Μίνθ, κυνθγοφν μια βιταμίνθ», τθσ Κ. 

Μανανεδάκθ, εκδ. Λιβάνθ 

- «Παραμφκια να τα φασ ςτο πιάτο», του Βαγ. Θλιόπουλου, εκδ. 

Πατάκθ.  

- «Ο μάγειρασ του τςίρκου», του Ευγ. Σριβιηά, εκδ. Γεωπονικό 

Πανεπιςτιμιο 

Δεκζμβριοσ: «Ο φον Κουραμπιζσ εναντίον του κόμθ Μελομακαρόνθ», 

του Κ. Χαρίτου, εκδ. Μεταίχμιο.  

Β’  τάξθ:  

«Σο ρόδο και ο βάτραχοσ», του Θ. Σςιοφςθ, εκδόςεισ Λιβάνθ.  

Γ΄ τάξθ:  

«Ομιρου Οδφςςεια» τθσ Κ. Ρουγγζρθ, εκδόςεισ Λιβάνθ.  

Δ1΄τάξθ:  

«Σα μαγικά μαξιλάρια» του Ευγ. Σριβιηά, εκδ. Πατάκθ.  

Δ1΄+Δ2΄ τάξθ: (από Νοζμβριο): «Θ μθχανι του χρόνου» τθσ Μ. 

Αναςταςιάδθ, Unicef.  

Ε1’ τάξθ:  

«Ο γάτοσ που ζμακε ςε ζνα γλάρο να πετάει», του Λ. επουλβζδα, εκδ. 

Όπερα.  

Ε2΄ τάξθ: 

 «Ζνασ αλλιϊτικοσ ιρωασ», του Χ. ακελλαρίου, εκδ. Πατάκθσ.  

Στ΄ τάξθ:  

«Ο μεγάλοσ περίπατοσ του Πζτρου», τθσ Άλκθσ Ηζθ, εκδ. Μεταίχμιο.  

Σημείωση:  
Ενημέρωζη για ηις θιλαναγνωζηικές μας δράζεις θα έτεηε ζηο ηέλος ηοσ ηριμήνοσ, όηαν 

ασηές ολοκληρωθούν, από ηην ενόηηηα «Δραζηηριόηηηες – Εκδηλώζεις» ηης 

ιζηοζελίδας μας.  


