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Πολιτιστικά Προγράμματα  
(σχολικό έτος 2011-12)  

 

1. Με το Α και το Β 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ονοματεπώνυμο εκπ/κών:  
Γιαννακούλα Αικατερίνη, Παπαμαρίνου Μαρία 
Τάξεις: Α1, Α2 
 

Κριτήρια επιλογής του προγράμματος 
Τα κριτήρια για την επιλογή του θέματος πηγάζουν από την 
ανάγκη επαφής των παιδιών με το ελληνικό αλφάβητο και την 
κατάκτησή του. Ακόμα, από την  ανάγκη για εξοικείωση με τη 
δομή και τα χαρακτηριστικά των ποιημάτων, τις τεχνικές 
απαγγελίας  και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου 
από τα παιδιά. 
 

Στόχοι του προγράμματος 
• Να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους για τα γράμματα 

του ελληνικού αλφάβητου μέσα από χιουμοριστικά ποιήματα 
• Να έρθουν σε επαφή με ποιήματα 
• Να κατανοήσουν τους «νόμους» που διέπουν τα ποιήματα 
• Να οδηγηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου «παίζοντας» με τα ποιήματα 
• Να εργαστούν συλλογικά και σε ομάδες 
• Να εκφραστούν δημιουργικά με τις ζωγραφιές τους 
• Να δημιουργήσουν το δικό τους βιβλίο με γράμματα 
 

Δραστηριότητες 
Στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας βρήκαμε το βιβλίο της 
Παυλίνας  Παμπούδη και επεξεργαστήκαμε τα ποιήματα που 
έχει για κάθε γράμμα της αλφαβήτας ξεχωριστά. 
Επισημάναμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά των ποιημάτων, 
δοκιμάσαμε τεχνικές απαγγελίας και προσπαθήσαμε (τις 
περισσσότερες φορές προφορικά) να δημιουργήσουμε τους 
δικούς μας στίχους. 
Ταυτόχρονα, έγινε ανατροφοδότηση των γνώσεων των παιδιών 
για τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, με τον εντοπισμό 
του γράμματος στο ποίημα, με την εύρεση και παραγωγή λέξεων 
που περιέχουν ή αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα και με 
τη δημιουργία προτάσεων  ή στίχων. 
Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν συλλογικά σε 
ομάδες, να ζωγραφίσουν και να εικονογραφήσουν το δικό τους 
γράμμα ή μία εικόνα από το ποίημα που επεξεργαζόμασταν. 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 
Το πρόγραμμα βοήθησε τα παιδιά να εξοικειωθούν με το 
ελληνικό αλφάβητο και να το κάνουν «κτήμα» τους. 
Με το πρόγραμμα αυτό είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια 
επανάληψη των γραμμάτων της αλφαβήτας, γεγονός που 
βοήθησε τους μαθητές της Α΄τάξης και κυρίως αυτούς που 
αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες στο μάθημα της Γλώσσας.  



 57 

 
 
 

 

Τα παιδιά «μυήθηκαν» στον κόσμο της ποίησης και απόλαυσαν 
την ανάγνωση και απαγγελία των ποιημάτων. 
Ακόμα, κατανόησαν τον μεγάλο πλούτο του ελληνικού 
λεξιλογίου και 
διασκέδασαν με την παραγωγή λέξεων  και στίχων. 
Έμαθαν να εργάζονται συλλογικά και ομαδικά και να μαθαίνουν 
από τις γνώσεις των συμμαθητών τους. 
Ενισχύθηκε η αλληλοβοήθεια και η  συνεργασία  μεταξύ των 
«αδύνατων» και πιο «δυνατών» μαθητών. 
Εκφράστηκαν δημιουργικά με τη ζωγραφική. 
Απόλαυσαν τη δυνατότητα που τους δόθηκε να γίνουν 
συγγραφείς και εικονογράφοι του δικού τους βιβλίου. 

 

2. Γνωριμία με το βιβλίο και τις βιβλιοθήκες 
 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Μπασλή Μαριάνθη 
Τάξη: Β 1  
Κριτήρια επιλογής του θέματος 
Το κίνητρο ήταν να αγαπήσουν τα παιδιά το βιβλίο και το 
διάβασμα, να γνωρίσουν τα είδη των βιβλίων και των ιστοριών, 
καθώς και το λεξικό και τη σωστή χρήση του. Οι επισκέψεις σε 
διαφορετικές βιβλιοθήκες έγιναν για να γνωρίσουν τα παιδιά τους 
χώρους όπου μπορούν να βρουν μεγάλη ποικιλία βιβλίων αλλά και 
να πληροφορηθούν για διάφορες δράσεις που λαμβάνουν χώρα 
εκεί. 
 

Στόχοι του προγράμματος 
Οι μαθητές επιδιώκεται: 
• Να γνωρίσουν τη διαδικασία κατασκευής ενός βιβλίου και τον 

τρόπο ανακύκλωσης του χαρτιού. 
• Να μάθουν να χρησιμοποιούν ένα είδος βιβλίου, το λεξικό. 
• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 
• Να αγαπήσουν τα παιδιά τη «Λογοτεχνία» και να την 

προσεγγίσουν αυτενεργώντας. 
• Να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με ανθρώπους που γράφουν 

βιβλία. 
• Να γνωρίσουν τους κυριότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων. 
• Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη 

βιβλίων. 
• Να μάθουν να επισκέπτονται βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και να 

επιλέγουν βιβλία. 
• Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διαδικασίες δανεισμού 

βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του σχολείου. 
 

Δραστηριότητες 
• Γνωριμία με το λεξικό και αναζήτηση λέξεων σε μορφή 

παιχνιδιού. 
• Ξεφύλλισμα και ανάγνωση της σχολικής εφημερίδας. 
• Επίσκεψη και γνωριμία με τη σχολική μας βιβλιοθήκη καθώς 

και με τους κανόνες λειτουργίας της. Παιχνίδι ρόλων με σκοπό 
τη γνωριμία των κατηγοριών των βιβλίων και τη σωστή τους 
ταξινόμηση. 
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• Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κορδελιού-
Ευόσμου, στο Κορδελιό. Γνωριμία με τους χώρους της, τα είδη 
βιβλίων, τους κανόνες λειτουργίας. 

• Ανάγνωση ιστορίας με τίτλο «Δεν πάω πουθενά με ξένους» 
και συζήτηση πάνω σε αυτή, από την υπεύθυνη της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. 

• Συμμετοχή σε δραστηριότητα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο με τίτλο «Το Παιχνίδι της Ανάγνωσης», υπό την 
εποπτεία της κ. Αποστολίδου Βενετίας, καθηγήτριας του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. 

• Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 
κατά την οποία παρευρέθηκε και μίλησε για την παιδική 
λογοτεχνία συγγραφέας παιδικών βιβλίων. 

• Ανάγνωση του μύθου του Αισώπου «Η μαϊμού και το δελφίνι» 
και ταυτόχρονη απεικόνισή του από τους μαθητές/τις 
μαθήτριες. 

• Δόθηκε διάστημα ενός μήνα στα παιδιά να διαβάσουν μία 
οποιαδήποτε ιστορία ήθελαν και να ζωγραφίσουν κάτι που να 
έχει σχέση με το νόημά της. Παρουσίασαν τις ζωγραφιές τους 
μέσα στην τάξη καθώς και την ιστορία που διάβασαν. 

• Το τελικό μας προϊόν και το πιο χρονοβόρο ήταν η δημιουργία 
ενός λεξικού με λέξεις που έχουν σχέση με το σχολείο και την 
καθημερινότητά του. Τα παιδιά αναζητούσαν τις λέξεις που 
συζητούσαμε στο λεξικό στο σπίτι τους και συγκεντρώνοντάς 
τες όλες τις δέσαμε σε ένα βιβλιαράκι προσθέτοντας και 
σχετικές με τα λήμματα εικόνες. 

 

Αξιολόγηση 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μόνο στα πλαίσια της τάξης. Τα παιδιά 
έμαθαν να συνεργάζονται και να δρουν μέσα στο ομαδικό πλαίσιο. 
Τους άρεσε πως μέσα από παιχνίδια και ζωγραφιές έμαθαν να 
γνωρίζουν τα είδη των βιβλίων και να χρησιμοποιούν σωστά το 
λεξικό. Γενικά, ήταν ένα πρόγραμμα ευχάριστο, αποδοτικό με 
δραστηριότητες που εντυπωσίασαν τα παιδιά. Ο βιωματικός 
τρόπος μάθησης επικράτησε σε όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. 
Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και θεωρώ ότι έχει γίνει μια αρχή για να 
αγαπήσουν τα παιδιά το διάβασμα και γενικά τα βιβλία αλλά και να 
εξοικειωθούν με τους χώρους εύρεσής του. 

 
 

 
 

 
 

3. Μύθοι του Αισώπου  
 

 
 

Ονοματεπώνυμο εκπ/κού:  
Ζώης Απόστολος 
Τάξεις: Δ2 
ΣΤΟΧΟΙ: 
• Η καλλιέργεια της αγάπης για τα ζώα 
• Η διέγερση της φαντασίας τους    
• Άσκηση στην αφήγηση των μύθων 
• Προβληματισμός για τους λόγους για τους οποίους οι μύθοι 

ζουν και έχουν αξία ακόμα και σήμερα 
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• Κατανόηση της λειτουργίας των μύθων στην κοινωνία και 
σύνδεσή τους με τις παροιμίες 

• Να συνδέσουν τους χαρακτήρες των ζώων με ανθρώπινους 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ: 
Από τα δημιουργήματα του ανθρώπου στην προφορική 
παράδοση αρχικά και στο γραπτό λόγο μετέπειτα, ο μύθος είναι 
αυτό που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση, κυρίως στα παιδιά.  
Οι μύθοι έχουν μεγάλη μορφωτική αξία, καθώς αποτελούν το 
πνευματικό προϊόν της σοφίας των λαών του κόσμου. Ιδιαίτερα, 
οι μύθοι του Αισώπου, αποτελούν ένα άριστο παιδαγωγικό μέσο, 
καθώς ικανοποιούν τη φυσική τάση του παιδιού να δίνει ζωή σε 
όλα τα όντα και τα φαινόμενα. Είναι σχετικά συνοπτικές και 
ευκολομνημόνευτες διηγήσεις, με λιτό ύφος, με έντονες 
εικόνες, προσωποποιήσεις και συμπυκνωμένο νόημα. Αυτό, 
δίνει ώθηση στη γλωσσική εκφραστική ικανότητα και στη 
φαντασία του παιδιού και παράλληλα, του διδάσκει την ηθική 
τάξη και τις αλήθειες του κόσμου. 
Οι μύθοι του Αισώπου είχαν χρησιμοποιηθεί πολύ νωρίς για 
παιδαγωγικούς σκοπούς από τους Αρχαίους Έλληνες και 
πιστεύεται ότι από την κλασική εποχή οι αρχαίοι πρόγονοί μας 
είχαν συμπεριλάβει μύθους του σε αναγνωστικά βιβλία τους. 
Την παιδαγωγική αξία των Αισώπειων Μύθων αναγνώρισε 
πρώτος και ο μέγιστος των Ελλήνων σοφών Σωκράτης. 
 Οι αρχαίοι πρόγονοί μας είχαν επισημάνει ότι με τις 
αλληγορικές και συμβολικές διηγήσεις, όπου πρωταγωνιστούσαν 
ζώα, ήταν πιο εύκολο να διδάξουν στα παιδιά, φυσικά και 
αβίαστα, αρετές, ηθικές και κοινωνικές αξίες και να επικρίνουν 
ανθρώπινες κακίες. Το λιοντάρι στους μύθους του εκφράζει τη 
μεγαλειότητα του ζωικού βασιλείου. Η αλεπού είναι σύμβολο 
πονηριάς και δολιότητας. Το μυρμήγκι συμβολίζει την 
εργατικότητα. Το αρνάκι είναι το απονήρευτο θύμα...  
Γραμμένοι με ζωντάνια, αλλά και τρυφερότητα, όπως και οι 
ηλικίες που απευθύνεται, δίνουν φωτεινά παραδείγματα και 
υψώνουν εποικοδομητικά στην καρδιά και το νου των παιδιών 
την αρετή, τη δικαιοσύνη, την ειλικρίνεια, την ευγνωμοσύνη, την 
τιμιότητα, την εργατικότητα. Όλα εκείνα που συγκροτούν το 
σωστό άνθρωπο και πολίτη. Δεν διστάζει όμως να δείξει και τα 
προς αποφυγήν, στα "πρόσωπα" του λιονταριού και του λύκου, 
που συμπεριφέρονται υπεροπτικά με φονική κακία, εγωισμό και 
υποκρισία.  Δείχνει έτσι τους χαρακτήρες, αλλά και τις παγίδες 
που κρύβονται σε κάθε παιδικό βήμα και στη ζωή. Στο τέλος 
κάθε ιστοριούλας υπάρχει κι ένα διδακτικό συμπέρασμα.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
Οι μαθητές έψαξαν από διάφορες πηγές ( διαδίκτυο, 
εγκυκλοπαίδειες,  βιβλιοθήκες κ.ά.) παροιμίες σχετικές με τους 
μύθους του Αισώπου: 
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Παροιμίες για τα ζώα του αγρού  
 Παροιμίες για την αλεπού  
• Όσα δε φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. 
• Μια από τις πιο γνωστές παροιμίες με την αλεπού που μας 

φέρνει στη μνήμη και τον αντίστοιχο μύθο της αλεπούς με 
τα σταφύλια. Η αλήθεια είναι ότι ο λαός "αγκάλιασε" την 
κυρά -Μάρω  και αυτό φαίνεται από τις πολυάριθμες 
παροιμίες που υπάρχουν γι' αυτή .  

• Εβάλανε την αλεπού, τις κότες να φυλάει. 
• Από γίγαντα δανείσου κι από αλεπού αλαργίσου. 
• Η αλεπού σαν γεράσει γίνεται καλόγρια. 
• Μια αλεπού κοψονούρα, όλες τις θέλει κοψονούρες. 
• Ο λύκος έχει τ’ όνομα κι αλεπού τη χάρη. 
• Η αλεπού και το παιδί της ένα τομάρι έχουνε. 
• Η πονηρή αλεπού πιάνεται με τα τέσσερα. 
• Η παλιά η αλεπού στην παγίδα δεν πιάνεται. 
• Η γριά αλεπού δεν πιάνεται με ξόβεργες. 
• Δώδεκα η αλεπού , δεκατρία το αλεπόπουλο. 
• Η αλεπού δέκα χρονών και το αλεπουδάκι έντεκα! 
• Η αλεπού στην ανεμοζάλη χαίρεται. 
• Η αλεπού έχει την ακοή κι ο λύκος τρώει τ’ αρνιά. 
• Η αλεπού με ακρίδες δε χορταίνει. 
• Την αλεπού ορίζουν κι η αλεπού ορίζει την ουρά της. 
• (Την παροιμία αυτή θυμάμαι που την έλεγε η γιαγιά μου. Δεν 

τη βρήκα σε κάποιο βιβλίο . ) 
• Αλεπού που κοιμάται, κότες δεν πιάνει. 
• Τι γυρεύει η αλεπού στο παζάρι; 
 

 Παροιμίες για το λαγό 
• Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγια .  
• (Τεράστια διαφορά!) 
• Δύο  λαγούς κι αν κυνηγάς  κι οι δύο θε να σου φύγουν. 
• Άλλοι βγάζουν τον λαγό απ’ το ρουμάνι κι άλλοι τον τρώνε. 
• Άλλοι προγκάνε το λαγό κι άλλοι τον μαγειρεύουν.  
• Λαγός τη φτέρη κούναγε , κακό του κεφαλιού του. 
 

 Παροιμιώδεις εκφράσεις για το λαγό  
• Έγινε λαγός ! 
• Του ‘ταξε λαγούς με πετραχήλια . 
• Δεν πραγματοποίησε τίποτε από όσα είχε υποσχεθεί ! 
 

 Παροιμίες για την κουκουβάγια  
• Η κουκουβάγια βλέπει το δικό της το παιδί πιο όμορφο από 

τ’ άλλα.  
• Αλήθεια, εσάς σας φαίνεται όμορφο το παιδί της 

κουκουβάγιας. Είναι γνωστός ο μύθος της κουκουβάγιας με 
την πέρδικα, που δε βρήκε πιο όμορφο παιδί από το δικό 
της. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε μανούλα, γιατί βλέπει το 
παιδάκι της με τα μάτια της καρδιάς της, με απέραντη 
αγάπη! 
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Οι μαθητές, αφού διάβασαν από ένα μύθο του Αισώπου, 
ζωγράφισαν αυτόν τον μύθο χρησιμοποιώντας τη φαντασία 
τους: 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
• Οι μαθητές μέσα από τους μύθους διαπίστωσαν ότι στη ζωή 

δεν είναι νικητής πάντα ο πιο δυνατός, αλλά ο πιο έξυπνος 
• Έμαθαν να κρίνουν το δίκαιο και το άδικο 
• Έμαθαν ότι με την εργατικότητα και τη θέληση όλα είναι 

δυνατά να συμβούν 
• Οι μύθοι έκαναν τα παιδιά να καταλάβουν ότι με τη 

συνεργασία και την ομαδικότητα μπορούν να καταφέρουν 
πολλά πράγματα 

 

4. Σχολική Μαθητική Εφημερίδα - Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών  
 

 

 
 

 
 
 

 

Τάξεις: ΣΤ1, ΣΤ2  - Υπεύθυνοι Εκπ/τικοί: Γεωργούση 
Ευαγγελία,  Φιλιππίδης Αντώνης, Ασλανίδη Νάστια, Μαυρομάτης 
Γαβριήλ, Μαλιβίτση Ζωή, Στέλα Μωυσή, Παπαδόπουλος Στέργ. 
Σκοποί-στόχοι: Κατανόηση εννοιών, όπως επικαιρότητα,  
έρευνα και αλληλεπίδραση τους με άλλα θέματα. Ανάπτυξη 
κώδικα αξιών και συμπεριφοράς, αυτοβελτίωση, αυτοεκτίμηση & 
αυτοσεβασμός. Να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της 
διαφορετικότητας, τη σημασία του «εμείς», του αλληλοσεβασμού, της 
συνεργασίας και της δημιουργικής επικοινωνίας. 
Δραστηριότητες: Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες για την 
ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και σεβασμού 
της διαφορετικότητας των απόψεων. Η λήψη αποφάσεων 
γινόταν με δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από διάλογο. Για την 
επεξεργασία των θεμάτων, τα παιδιά έκαναν χρήση τόσο της 
βιβλιοθήκης όσο και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά 
από τα κείμενα μεταφράζονταν σε άλλες γλώσσες, από τις 
χώρες προέλευσης κάποιων μαθητών (ρωσικά, αλβανικά, 
γερμανικά, και αγγλικά). 
Αποτελέσματα: Παραγωγή τριών (3) τευχών έγχρωμης 
12/σέλιδης πολυπολιτισμικής σχολικής εφημερίδας σε έντυπη 
μορφή με τη χρήση Η/Υ, η οποία τυπωνόταν σε 2.500 αντίτυπα 
σε τυπογραφείο. Έφτανε σε όλα τα παιδιά του σχολείου (300), 
στην τοπική κοινωνία του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Επίσης 
αποστελλόταν ταχυδρομικώς (μέσω των γραφείων εκπ/σης) σε 
όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού Θεσ/νίκης, στα 26 
διαπολιτισμικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των 
κομμάτων, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, στο 
Υπουργείο Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 
στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο Α.Π.Θ (Παιδαγωγική 
Σχολή), στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Μπορούσε να 
διαβαστεί και στην ηλεκτρονική της μορφή στη βραβευμένη για 
5 συνεχόμενα χρόνια (2007-2011) ιστοσελίδα μας. Τα παιδιά 
ήταν ενθουσιασμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
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