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ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ 

 

 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Γ και ΣΤ τάξεων του σχολείου μας 

προχώρησαν στην υλοποίηση προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής  με θέμα 

«Φιλαναγνωσία». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχαν οι εκπαιδευτικοί των Γ 

και ΣΤ τάξεων του σχολείου μας , Σταυροπούλου Γεωργία & Βουλγαρόπουλος Γιώργος. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

 

Γνωριμία  με  τον  κόσμο  των  συγγραφέων, τα  είδη  του  βιβλίου, τη   σημασία  της  

συγγραφής   στον  πολιτισμό και   τις  επιστήμες. Ανάλυση   της  γλώσσας  και   του 

ύφους  της.  Τρόπος  συγγραφής  διαφόρων  ειδών  κειμένων, ενασχόληση  με  άλλους  

πολιτισμούς. 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι μαθητές γνώρισαν τον  κόσμο  των  βιβλίων, τους  συγγραφείς, σκέφτηκαν πάνω   

στους  λόγους  που  μας οδηγούν  στη  συγγραφή  και  ανάγνωση  βιβλίων, ανέπτυξαν  

κριτική  σκέψη  και  φιλολογικό  λόγο. Ταυτόχρονα ήρθαν  σε  επαφή  με  άλλους  

πολιτισμούς  και  τρόπους  σκέψης και  γνώρισαν  την  τεχνική  της  εικονογράφησης . 

 

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Το  πρόγραμμα  αυτό  βοήθησε  τα  παιδιά  να  γνωρίσουν  από  πολλές  πλευρές  το  

βιβλίο, τη  χρήση  του, το  σκεπτικό  με  το  οποίο  γράφτηκε, καθώς  και  τη  

σπουδαιότητά  του  στον  πολιτισμό. Διάβασαν,   ερμήνευσαν, κατανόησαν  την  εποχή   

και  το  περιβάλλον  στο  οποίο  γράφτηκε. Ασχολήθηκαν  με  το  ύφος της  γλώσσας  και  

του  κειμένου  τα  εκφραστικά   μέσα. Γνώρισαν  τους  τόπους  των  συγγραφέων , τον  

ψυχισμό  τους, τις  κοινωνικές  τους  θέσεις. 

Τέλος, έφτιαξαν τους δικούς τους πίνακες ζωγραφικής, στους οποίους αποτύπωσαν τα 

συναισθήματα που τους προκάλεσαν τα βιβλία τα οποία επεξεργάστηκαν, τις ακουστικές 

και οπτικές εικόνες που σχηματίζονταν σε κάθε ενότητα και σελίδα και τους παρουσίασαν 

στους υπόλοιπους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας σε έκθεση ζωγραφικής στις 

02/06/2015, με τίτλο «Ζωγραφίζουμε τα βιβλία και τη ζωή», καθώς και σε κοινή 

έκθεση ζωγραφικής που παρουσιάστηκε στο 92ο Δ.Σ. Αθηνών στις 12/06/2015, σε 

συνεργασία και με το 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών και με θέμα «Τα παιδιά 

συνARTώνται». 

 

http://11dim-athin.att.sch.gr/pupils/pupils0036.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0084.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0084.pdf


 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

  

 



 
 

 
 

Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας 


