
 56 

Πξλιηιζηικά Ποξγοάμμαηα  

(ζςξλικό έηξπ 2010-11)  
 

1. Τξ δωδεκάθεξ και ξι μρθικξί ήοωεπ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο ζπμιηθμύ έημοξ μη μαζεηέξ ημο Γ 1 μαδί με 

ηε δαζθάια ημοξ θα Γηακκαθμύια Αηθαηενίκε οιμπμίεζακ 

Πμιηηηζηηθό Πνόγναμμα ζε ζοκενγαζία με ημ Γν. Πμιηηηζηηθώκ 

Θεμάηςκ & Ηαιιηηεπκηθώκ Αγώκςκ ηεξ Δ/κζεξ Π.Γ. Δοη. 

Θεζ/κίθεξ θαη ηεκ οπεύζοκμ θα Ραπαζάκε Ηαηενίκα με ζέμα:  

Τξ δωδεκάθεξ και ξι μρθικξί ήοωεπ  

Κοιηήοια επιλξγήπ ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

 Ε άμεζε ζπέζε ημο ζέμαημξ με ημ μάζεμα ηεξ Ζζημνίαξ 

ηεξ Γ΄ ηάλεξ 

 Ε γκςνημία με ημοξ 12 ζεμύξ θαη ημοξ μοζηθμύξ ήνςεξ 

 Ε εοθαηνία πμο δίκεηαη ζημοξ μαζεηέξ γηα ζοιιμγή, 

θαηαγναθή θαη μνγάκςζε πιενμθμνηώκ 

Σηόςξι ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

 Να γκςνίζμοκ ηα παηδηά έκα μένμξ ηεξ ειιεκηθήξ 

μοζμιμγίαξ θαη κα πανμύκ ηεκ μμμνθηά ηςκ ανπαίςκ 

μύζςκ 

 Να γκςνίζμοκ ημοξ 12 ζεμύξ ημο Οιύμπμο, ηηξ 

ηδηόηεηεξ, ηα παναθηενηζηηθά ημοξ θαη ημκ 

ακζνςπμμμνθηθό ημοξ παναθηήνα 

 Να ακαγκςνίδμοκ ημοξ μοζηθμύξ ήνςεξ 

 Να ζοκδέμοκ ημοξ μύζμοξ με ημκ ηνόπμ δςήξ ηςκ 

ακζνώπςκ θαη κα ακηιμύκ ζημηπεία γηα ημκ πμιηηηζμό θαη 

ηε ζνεζθεοηηθή δςή ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ 

 Να ακαδεημύκ ενμεκείεξ ηςκ μύζςκ 

 Να ζοζπεηίζμοκ πιενμθμνίεξ ηεξ μοζμιμγίαξ με 

ζύγπνμκεξ θαηαζηάζεηξ 

 Να ακαπηύλμοκ ενεοκεηηθό πκεύμα θαη δηάζεζε θνηηηθήξ 

ζηάζεξ απέκακηη ζηα πενηεπόμεκα ηεξ μοζμιμγίαξ 

Δοαζηηοιόηηηεπ 

 ογθέκηνςζε πιενμθμνηώκ από βηβιημζήθεξ, δηαδίθηομ, 

ελςζπμιηθά θαη ζπμιηθά βηβιία (οπάνπεη πιήζμξ 

ηέημηςκ βηβιίςκ ζηεκ παηδηθή δακεηζηηθή βηβιημζήθε 

ημο ζπμιείμο) 

 Πανμοζίαζε ημο οιηθμύ ζηεκ ηάλε 

 Γπηιμγή, θαηαγναθή θαη ηαληκόμεζε ημο οιηθμύ 

 Δεμημονγηθή έθθναζε με εηθαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ, 

όπςξ δςγναθηέξ θαη ακαπανάζηαζε μύζςκ  

 Παναθμιμύζεζε ζπεηηθώκ με ημ ζέμα μαξ DVD, 

ακάγκςζε μύζςκ, ενμεκεία μύζςκ 

 Πανμοζίαζε ζηεκ ηάλε δηαθόνςκ ιμγηζμηθώκ ζπεηηθά με 

ηεκ ειιεκηθή μοζμιμγία (power point) 

 Γκαζπόιεζε με αθνμζηηπίδεξ, ζηαονόιελα 

 Δεμημονγία εκόξ μηθνμύ βηβιίμο ηςκ ζεώκ με ηεκ 

ηαοηόηεηα ημο θάζε ζεμύ 
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Ανιξλόγηζη ηξρ ποξγοάμμαηξπ 

Ε οιμπμίεζε ημο πνμγνάμμαημξ βμήζεζε ηα παηδηά:  

 Να γκςνίζμοκ ημοξ 12 ζεμύξ ημο Οιύμπμο θαη ημοξ 

μοζηθμύξ ήνςεξ ηεξ ειιεκηθήξ μοζμιμγίαξ με ηα 

πνμηενήμαηα θαη ηα ειαηηώμαηά ημοξ. 

 Να γκςνίζμοκ μύζμοξ με ημοξ μπμίμοξ μη ανπαίμη 

ελεγμύζακ γεγμκόηα ή θαηκόμεκα ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ 

 Να δηαπηζηώζμοκ ηεκ επηβίςζε ηεξ ειιεκηθήξ 

μοζμιμγίαξ ζηε ζύγπνμκε επμπή (αζηνμκμμία, μκμμαζίεξ 

εηαηνηώκ θιπ.)  

 Να μάζμοκ κα ράπκμοκ, κα ενεοκμύκ γηα πνάγμαηα πμο 

ημοξ εκδηαθένμοκ. 

 Να ακαπηύλμοκ πνςημβμοιίεξ.   
 

2. Σςξλική Μαθηηική Εθημεοίδα - Ο κόζμξπ ζηα μάηια ηωμ παιδιώμ  
 

 

 
 
 

 

Τάνειπ: Σ1, Σ2  - Υπεύθρμξι Εκπ/ηικξί: Δώεξ Απόζημιμξ, 

Ηαναγηάκκε Έιζα, Αζιακίδε Νάζηηα, Μαονμμάηεξ Γαβνηήι, 

Μαιηβίηζε Δςή, Παπαδόπμοιμξ ηένγημξ 

Σκξπξί-ζηόςξι: Ηαηακόεζε εκκμηώκ, όπςξ επηθαηνόηεηα,  

ένεοκα θαη αιιειεπίδναζε ημοξ με άιια ζέμαηα. Ακάπηολε 

θώδηθα αληώκ θαη ζομπενηθμνάξ, αοημβειηίςζε, αοημεθηίμεζε & 

αοημζεβαζμόξ. Να ακαθαιύρμοκ ηα ζεηηθά ζημηπεία ηεξ 

δηαθμνεηηθόηεηαξ, ηε ζεμαζία ημο «εμείξ», ημο αιιειμζεβαζμμύ, ηεξ 

ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ δεμημονγηθήξ επηθμηκςκίαξ. 

Δοαζηηοιόηηηεπ: Σα παηδηά ενγάζηεθακ ζε μμάδεξ γηα ηεκ 

ακάπηολε πκεύμαημξ ζοκενγαζίαξ, μμαδηθόηεηαξ θαη ζεβαζμμύ 

ηεξ δηαθμνεηηθόηεηαξ ηςκ απόρεςκ. Ε ιήρε απμθάζεςκ 

γηκόηακ με δεμμθναηηθέξ δηαδηθαζίεξ, μέζα από δηάιμγμ. Γηα ηεκ 

επελενγαζία ηςκ ζεμάηςκ, ηα παηδηά έθακακ πνήζε ηόζμ ηεξ 

βηβιημζήθεξ όζμ θαη ηςκ ειεθηνμκηθώκ οπμιμγηζηώκ. Πμιιά 

από ηα θείμεκα μεηαθνάδμκηακ ζε άιιεξ γιώζζεξ, από ηηξ 

πώνεξ πνμέιεοζεξ θάπμηςκ μαζεηώκ (νςζηθά, αιβακηθά, 

γενμακηθά, θαη αγγιηθά). 

Απξηελέζμαηα: Παναγςγή ηνηώκ (3) ηεοπώκ έγπνςμεξ 

12/ζέιηδεξ πμιοπμιηηηζμηθήξ ζπμιηθήξ εθεμενίδαξ ζε έκηοπε 

μμνθή με ηε πνήζε Ε/Τ, ε μπμία ηοπςκόηακ ζε 2.500 ακηίηοπα 

ζε ηοπμγναθείμ. Έθηακε ζε όια ηα παηδηά ημο ζπμιείμο (300), 

ζηεκ ημπηθή θμηκςκία ημο Δήμμο Ημνδειημύ-Γοόζμμο. Γπίζεξ 

απμζηειιόηακ ηαποδνμμηθώξ (μέζς ηςκ γναθείςκ εθπ/ζεξ) ζε 

όια ηα δεμμηηθά ζπμιεία ημο κμμμύ Θεζ/κίθεξ, ζηα 26 

δηαπμιηηηζμηθά ζπμιεία ηεξ Γιιάδαξ, ζημκ Πνόεδνμ ηεξ 

Δεμμθναηίαξ, ζημκ Πνςζοπμονγό, ζημοξ ανπεγμύξ ηςκ 

θμμμάηςκ, ζηε Μεηνόπμιε Νεαπόιεςξ & ηαονμοπόιεςξ, ζημ 

Τπμονγείμ Παηδείαξ-Δηα Βίμο Μάζεζεξ & Θνεζθεομάηςκ, 

ζημοξ βμοιεοηέξ ηεξ Θεζ/κίθεξ, ζημ Α.Π.Θ (Παηδαγςγηθή 

πμιή), ζηα ΜΜΓ θαη ζε άιιμοξ θμνείξ. Μπμνμύζε κα 

δηαβαζηεί θαη ζηεκ ειεθηνμκηθή ηεξ μμνθή ζηε βναβεομέκε γηα 

5 ζοκεπόμεκα πνόκηα (2007-2011) ηζημζειίδα μαξ. Σα παηδηά 

ήηακ εκζμοζηαζμέκα θαζ’ όιε ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ. 
 



 58 

3. Ποόγοαμμα Φιλαμαγμωζίαπ:  Τανίδια με ηα βιβλία μέζα από αθίζεπ 
 

Οη μαζεηέξ ημο ημήμαημξ Δ1 μαδί με ημ δάζθαιμ ημοξ θ. 

Ηαναηδίδε ηνάημ οιμπμίεζακ έκα πνςηόηοπμ πνόγναμμα 

θηιαγκςζίαξ. Ε ακάγθε γηα γκςνημία με ηεκ παηδηθή ιμγμηεπκία 

λέκε θαη ειιεκηθή ηςκ παηδηώκ ηεξ ζογθεθνημέκεξ ηάλεξ ώζεζε ημ 

δάζθαιμ ηεξ ηάλεξ κα δεμημονγήζεη μηα ζεηνά θηκήηνςκ γηα 

ακάγκςζε από πιεονάξ ηςκ παηδηώκ ιμγμηεπκηθώκ βηβιίςκ.  

Έκα από αοηά ήηακ θαη ε  δεμημονγία αθίζαξ από πιεονάξ ηςκ 

παηδηώκ γηα θάζε βηβιίμ πμο δηάβαδακ. ηεκ αθίζα θάζε βηβιίμο 

ηα παηδηά είπακ ηε δοκαηόηεηα κα δςγναθίζμοκ θάηη ζπεηηθό με ημ 

βηβιίμ, μοζηαζηηθά κα δεμημονγήζμοκ έκα άιιμ ελώθοιιμ γηα ημ 

βηβιίμ θαη επηπιέμκ κα γνάρμοκ ζηεκ αθίζα ημκ ηίηιμ ημο θαη ημ 

όκμμα ημο/ ηεξ ζογγναθέα.  Ο θαζέκαξ από ημοξ μαζεηέξ δηάβαζε 

ζοκμιηθά 4 βηβιία ηε θεηηκή πνμκηά, μπόηε θαη ζπεδίαζε 4 

δηαθμνεηηθέξ αθίζεξ μεγάιμο μεγέζμοξ. Ε επηιμγή ηςκ βηβιίςκ 

θάζε θμνά γηκόηακ από ηε ζπμιηθή βηβιημζήθε. Σμκ πνώημ ιόγμ 

ζηεκ επηιμγή ημκ είπακ μη μηθνμί μαζεηέξ, εκώ μ δάζθαιμξ ηεξ 

ηάλεξ με ηε βμήζεηα ηεξ οπεύζοκεξ εθπαηδεοηηθμύ  γηα ηε 

βηβιημζήθε, πνόηεηκακ θαη θαζμδεγμύζακ, όπμο πνεηαδόηακ. Θα 

πνέπεη κα ζεμεηώζμομε, όηη πμιιέξ θμνέξ θάπμημη μαζεηέξ όηακ 

λεθηκμύζακ έκα βηβιίμ ζοκεηδεημπμημύζακ όηη δεκ ημοξ πνμζέιθοε 

ε ηζημνία ή ημοξ θαηκόηακ δοζκόεηε ε γιώζζα μπόηε θαη είπακ ηεκ 

δοκαηόηεηα κα ημ επηζηνέρμοκ θαη κα δηαιέλμοκ θάπμημ άιιμ. 

Πνμζπαζήζαμε, μη μαζεηέξ κα αγαπήζμοκ ημ βηβιίμ θαη όπη κα ημ 

δμοκ ςξ έκα αθόμε ζπμιηθό εγπεηνίδημ πμο ημοξ επηβιήζεθε θαη 

πμο έπνεπε κα ημ δηαβάζμοκ γηα ηηξ ακάγθεξ ημο ζπμιείμο.  Σέιμξ 

ζα  πνέπεη κα ζεμεηώζμομε όηη μη μηθνμί μαζεηέξ δεκ έγναθακ γηα 

θάζε βηβιίμ θάπμηα πενίιερε, όπςξ δοζηοπώξ ζοκεζίδεηαη ζηα 

ζπμιεία, αιιά είπακ ηε δοκαηόηεηα ζηεκ ώνα ημο μαζήμαημξ ηεξ 

Νεμειιεκηθήξ γιώζζαξ κα πανμοζηάζμοκ ηηξ δεμημονγίεξ ημοξ 

αιιά θαη κα πενηγνάρμοκ ζημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ με ιίγα ιόγηα ημ 

πενηεπόμεκμ ημο βηβιίμο ημοξ. Σηξ ηέλξπ ηηπ ζςξλικήπ ςοξμιάπ 

ξι καλύηεοεπ αθίζεπ παοξρζιάζηηκαμ ζηξ 16ξ Φεζηιβάλ 

Παιδείαπ ηξρ Δήμξρ Ελερθεοίξρ Κξοδελιξύ-Ερόζμξρ. Σα παηδηά 

εοειπηζημύκε ημο πνόκμο κα ζοκεπίζμοκε ημ πνόγναμμα θαιώκηαξ 

θαη θάπμημκ επώκομμ ζογγναθέα παηδηθώκ βηβιίςκ μεηαλύ ηςκ 

άιιςκ δνάζεςκ-πνμζανμμζμέκςκ γηα μεγαιύηενεξ ειηθίεξ- 

πνμθεημέκμο ζηα μάηηα ηςκ παηδηώκ μ ιόγμξ κα απμθηήζεη θαη 

πνόζςπμ. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

     


