
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2017-2018: 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη «Βιβλιοεργαστήριο: 

Το βιβλίο, ένας φίλος που επιλέγω» ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά. 14 σχολεία από 

όλη την Ελλάδα, 464 μαθητές και μια ανεξάντλητη ποικιλία δημιουργικών δράσεων είναι ο απολογισμός 

των φετινών συμμετοχών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν τα βιβλία που επέλεξαν και τα 

ανέδειξαν σε πηγή έμπνευσης για τις δικές τους εξερευνήσεις στη λογοτεχνία, τις τέχνες, την εναλλακτική 

μάθηση, το παιχνίδι. 

Λογοτεχνικές και ερευνητικές εργασίες, δραματοποιήσεις και αυτοσχεδιασμοί, ηλεκτρονικές 

παρουσιάσεις και οπτικοποιήσεις, κατασκευές παιχνιδιών, εικαστικές δημιουργίες εξωφύλλων και 

εικονογράφησης, ποιήματα και τραγούδια εμπνευσμένα από τα βιβλία και τους ήρωές τους, αλλά και η 

οργάνωση παρουσιάσεων σε άλλες τάξεις είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που οι μαθητές 

μοιράστηκαν μαζί μας. 

Αξίζει ιδιαιτέρως να επικροτήσουμε το πνεύμα συνεργασίας, την πρωτοβουλία των παιδιών και την 

πρωτοτυπία που αναδείχτηκαν μέσα από τη λειτουργία των ομάδων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το 

πρόγραμμα έδωσε την αφορμή για την επαναπροσέγγιση ή και αναδιοργάνωση των βιβλιοθηκών του 

σχολείου και της τάξης, με ανανεωμένη διάθεση και φρέσκες ιδέες. 

Το Ίδρυμα Λασκαρίδη ενίσχυσε με την προσφορά βιβλίων όλες τις βιβλιοθήκες των σχολείων που 

συμμετείχαν, παράλληλα με την εποπτεία της εξέλιξης του προγράμματος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς 

και την επικοινωνία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Επιλογή από το σύνολο των δραστηριοτήτων 

κάθε ομάδας παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Λασκαρίδη. Δυναμική υπήρξε η συμμετοχή σχολείων της 

περιφέρειας, που ήρθαν κοντά μας μέσω skype. 

Επιθυμώντας να επιβραβεύσουμε την έμπνευση και τις δημιουργικές δραστηριότητες των σχολείων που 

ξεχώρισαν με τη συμμετοχή τους, απονέμουμε τα εξής βραβεία: 

 

1) Για το Δημοτικό: 

Βραβεύεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλυθιών Ρόδου.  

Το σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα με δύο ομάδες φιλαναγνωσίας από την Στ΄ τάξη, με κοινό 

πρόγραμμα εργασίας, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κ. Σταματίας Χατζηνικόλα και κ. 

Ολυμπίας Πατέλη. Οι ομάδες επέλεξαν το βιβλίο της Ελένης Δικαίου «Η κοιλάδα με τις πεταλούδες». Οι 

δραστηριότητες συνδυάστηκαν ευρηματικά με το μάθημα της Φυσικής, της Γεωγραφίας και της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Οι μαθητές επισκέφτηκαν την ομώνυμη Κοιλάδα με τις Πεταλούδες 

στο νησί τους και το αντίστοιχο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και το τοπικό κέντρο 



ανακύκλωσης. Στη συνέχεια αποτύπωσαν την εμπειρία τους από το βιβλίο και τις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σε ευφάνταστες εικαστικές δημιουργίες. Εντυπωσιακή ήταν η δημιουργία επιτραπέζιων 

παιχνιδιών, με ζωγραφική και κολάζ, και των χειροτεχνημένων μικρών βιβλίων με γρίφους, κρυπτόλεξα 

και σταυρόλεξα, καθώς και η κατασκευή μακέτας σχετικής με το θέμα του βιβλίου. Η παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων, απέπνεε ενθουσιασμό, ευρηματικότητα και αίσθηση ενεργού συμμετοχής των παιδιών 

στην υλοποίηση του προγράμματος. Στο τέλος της παρουσίασης οι μαθητές έθεσαν ερωτήσεις στη 

συγγραφέα και μοιράστηκαν μαζί της τις προσωπικές τους εντυπώσεις από το βιβλίο, τους 

προβληματισμούς και τα συναισθήματα που τους προκάλεσε. Συγχαίρουμε εκπαιδευτικούς και παιδιά 

για τις όμορφες δημιουργίες τους! 

 

2) Για το Γυμνάσιο: 

Βραβεύεται το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. 

Ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας, αποτελούμενος από μαθητές και των τριών τάξεων, επέλεξε από τον 

προτεινόμενο κατάλογο το βιβλίο του Neil Gaiman «Το σπίτι στην ομίχλη». Η συμμετοχή του σχολείου 

βασίστηκε σε πρωτότυπες και πρωτοπόρες ιδέες, όπως, μεταξύ άλλων, οι αυτοσχεδιαστικές 

δραστηριότητες προανάγνωσης - ο κόσμος πίσω από τον καθρέφτη, η ανάλυση του λογοτεχνικού 

κειμένου βάσει των δομικών μοτίβων του παραμυθιού κατά τον V. Propp, η συνεργατική συγγραφή 

ιστορίας, ο εντοπισμός αλληγορικών και δυστοπικών στοιχείων σε λογοτεχνικά έργα παρόμοιας 

θεματικής, σε σύγκριση με το έργο που μελέτησαν. Οι μαθητές ανέλυσαν επίσης την εξέλιξη στις σχέσεις 

μεταξύ των ηρώων στα τρία στάδια της ιστορίας και τις διαφορές του βιβλίου από την κινηματογραφική 

του μεταφορά. Όλες οι εργασίες διακρίνονταν για την ευφάνταστη σκέψη, την κριτική ικανότητα και την 

ιδιαίτερη δημιουργική πνοή. Θερμά συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικούς κ.κ. Ελένη Ζήκου και Μαρία 

Πετρίδου και την εξαιρετική ομάδα τους! 

 

Ευχαριστούμε θερμά τους συγγραφείς Ελένη Δικαίου, Βαγγέλη Ηλιόπουλο, Θοδωρή Κούκια, Βασίλη 

Παπαθεοδώρου, Ελένη Σβορώνου και Γρηγόρη Χαλιακόπουλο, καθώς και την ψυχολόγο Κατερίνα 

Σοφιανοπούλου, που στήριξαν με τη φυσική ή και διαδικτυακή παρουσία τους τις παρουσιάσεις των 

μαθητών. 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα τα σχολεία: 

Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου, 1ο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης, 1ο Δημοτικό Καλυθίων Ρόδου, 2ο 

Δημοτικό Δράμας, Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Καραχάλιου, Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, 

Γυμνάσιο Καπανδριτίου, Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά, Μουσικό Γυμνάσιο Ιλίου, 1ο Γυμνάσιο 

Καλλίπολης, 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς, 2ο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου, 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και 6ο 

Γυμνάσιο Καβάλας. 

 

Η ομάδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βιβλιοεργαστήριο»: 

Άννα Κατρά-Πυλαρινού, Φιλόλογος, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, τ. Υπεύθυνη Σχολικής 

βιβλιοθήκης - Εισηγήτρια  

Κλεοπάτρα Κυρτάτα, Φιλόλογος, ΜΑ Classics - Υπεύθυνη επικοινωνίας 

Παναγιώτα Δεδετζή, Βιβλιοθηκονόμος 


