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ΕΚΠ/ΚΟΥ 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΕ02 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ   Όμιλος Φιλαναγνωσίας  «Η βιβλιο-παρέα» 

                           

 Θεματική:  «Βιβλία για την εφηΒΕΙΑ ενάντια στη ΒΙΑ» 

                                     (και στον εκφοβισμό) 

                           

ΤΑΞΗ  Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 10 - 20 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

   Μέσα όμως από τη διαδικασία της φιλαναγνωσίας και της συνανάγνωσης γενικότερα 

επιδιώκονται: 

 

 η άσκηση της δεξιότητας της προσεκτικής ακρόασης και της εκφραστικής 

ανάγνωσης 

 η καλλιέργεια της κατανοούσας ανάγνωσης 

 η συνεργατική και επικοινωνιακή ικανότητα 

 η ενεργοποίηση της φαντασίας 

 η καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας και της ικανότητας αναδιήγησης 

ιστοριών 

 η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικής σκέψης 

 η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της εξωτερίκευσης συναισθημάτων 

 ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση για θέματα της σύγχρονης 

πραγματικότητας  

 η ενδυνάμωση της αίσθησης του ανήκειν σε μία αναγνωστική κοινότητα 

 η καλλιέργεια της αναγνωστικής απόλαυσης  

 

 Πιο συγκεκριμένα, η «βιβλιο-παρέα» του σχολείου μας θα επιδιώξει: 

 

 τη συνανάγνωση δύο τουλάχιστον λογοτεχνικών βιβλίων με εκπόνηση 

δημιουργικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών και την ανάγνωση και άλλων 

βιβλίων στο σπίτι, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τον χρόνο των μαθητών 

 τη γνωριμία με την ιστορική βιβλιοθήκη του σχολείου μας, τις Βιβλιοθήκες του 

Ιδρύματος Λασκαρίδη και με άλλες Βιβλιοθήκες (Δημοτικές, Εθνική κ.ά.), με 

στόχο οι μαθητές να εξοικειωθούν με τους χώρους και τις χρήσεις της 

βιβλιοθήκης. 

 (δράση) τη δημιουργία και οργάνωση από τα μέλη του ομίλου μιας δανειστικής 

βιβλιοθήκης στον χώρο του σχολείου  

 τη γνωριμία με συγγραφείς (συζήτηση/ συνέντευξη)  και συντελεστές βιβλίων  

(εικονογράφους-μεταφραστές κ.ά.) 
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ΗΜΕΡΑ   Παρασκευή  (13:30 – 15.00) 

ΑΙΘΟΥΣΑ   A1 για ομαδική ανάγνωση, συζήτηση, παρουσιάσεις εργασιών 

 Εργαστήριο Πληροφορικής για αναζήτηση πληροφοριακού υλικού, με στόχο την 

εκπόνηση εργασιών 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

  Και τα δύο τετράμηνα ο όμιλος θα αφιερώνει 45 λεπτά των συναντήσεων στη 

συνανάγνωση των βιβλίων.  

   Τα άλλα 45 θα αφιερώνονται:  

 στον σχεδιασμό, εκπόνηση και παρουσίαση των μαθητικών εργασιών  

 στην παρακολούθηση ταινιών και ακρόαση τραγουδιών που ταιριάζουν  στη 



θεματική, στο πλαίσιο της διακαλλιτεχνικής προσέγγισης των λογοτεχνικών 

βιβλίων  

 στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ενεργειών για τη δημιουργία της μαθητικής 

δανειστικής βιβλιοθήκης 

 στην αναζήτηση πληροφοριών για Βιβλιοθήκες μέσα από τις ιστοσελίδες τους, εν 

όψει των προγραμματισμένων επισκέψεων των μαθητών σε αυτές  

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Για συνανάγνωση στον όμιλο θα επιλεγούν, ανάλογα με τη σύνθεση, την αναγνωστική 

ετοιμότητα και τις προτιμήσεις της ομάδας, κάποια από τα ακόλουθα λογοτεχνικά βιβλία: 

  

             

 «Θεατής ... ή το επόμενο θύμα;», Τζέϊμς Πρέλλερ, εκδόσεις Πατάκη 

 «Το λουζεράκι», Ελένη Τασοπούλου, εκδόσεις Καστανιώτη 

 «Ένα παιδί από το πουθενά», Άλκη Ζέη, εκδόσεις Μεταίχμιο 

 «Θαύμα», Palacio R.J., εκδόσεις Παπαδόπουλος 

 «Σάμι ο Ψευταράς», Νικόλα Μπρουνιάλτι, εκδόσεις Κέδρος 

 «Ο κόσμος από την αρχή», Ελένη Κατσαμά, ΚΕΘΙ-Unicef        κ.ά. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

  Δημιουργικές ατομικές και ομαδικές εργασίες των μαθητών, ανάλογα με τις προτιμήσεις 

και τις κλίσεις τους, όπως: 

 Εικαστικές αναπαραστάσεις ηρώων και σκηνών 

 Ψηφιακά κόμικς / ψηφιακές αφηγήσεις 

 Συγγραφή σύντομου σεναρίου, δραματοποίηση σκηνών, δημιουργία 

videoς 

 Συγγραφή λογοτεχνικών κριτικών 

 Δημιουργία εμπροσθόφυλλων και οπισθόφυλλων (ζωγραφιές/κολάζ/ 

ψηφιακές δημιουργίες) ως εναλλακτική πρόταση για τα βιβλία που θα 

διαβάσουν  

 Συγγραφή σύντομων κειμένων, ασκήσεων δημιουργικής γραφής 

(συνέχεια της ιστορίας, προσθήκη ενός ακόμη κεφαλαίου κ.ά.) και 

αναγνωστικής ανταπόκρισης  

 Παρουσιάσεις μαθητών για Βιβλιοθήκες που πρόκειται να 

επισκεφθούν    κ.ά. 

  

  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ/ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

 Συνεργασία με το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη:  

Ξενάγηση στους χώρους της Ιστορικής και Δανειστικής Βιβλιοθήκης, εκ/κές 

επισκέψεις, με στόχο την ενημέρωση για τα είδη των βιβλιοθηκών, τις σχολές και 

το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου – αρχειονόμου, παρακολούθηση εκ/κού 

προγράμματος με θέμα την ιστορία της τυπογραφίας κ.ά. 

 

 Αιτήσεις για ξεναγήσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη  (μετά την πιθανή 

έγκριση του ομίλου, ώστε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των 

μελών), στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά (την Άνοιξη που θα είναι 

ανοικτή στο κοινό) και σε εκδοτικούς οίκους 

 


