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Η εισήγησή µου έχει ως θέµα το παιδικό βιβλίο γνώσεων  και τη λογοτεχνία, 
ειδικότερα την παιδική, σε σχέση µε διάφορα αντικείµενα του Πειραµατικού Ολοήµερου 
Σχολείου (ΠΟΣ). Θα αναφερθώ αρχικά σε δύο πρακτικά παραδείγµατα, τα οποία δείχνουν τη 
δυναµική του βιβλίου, τις «συνεργατικές» πρακτικές που εµπνέει κι επίσης τη 
διαθεµατικότητα που αποτυπώνει και η οποία αρχίζει να έχει σηµαίνουσα θέση στο σηµερινό 
σχολείο. Στη συνέχεια θα σηµειώσω τις δυνατότητες χρησιµοποίησης του βιβλίου στις 
υπάρχουσες συνθήκες και τέλος θα προβώ σε µια πρόταση η οποία έχει σχέση µε το 
πρόγραµµα του σχολείου.   
 Το παιδικό βιβλίο, γνώσεων (τεχνολογικό, πληροφοριακό, δραστηριοτήτων κλπ) και 
λογοτεχνικό (ποίηση, µικρή ιστορία,  παραµύθι, διήγηµα, µυθιστόρηµα, θεατρικό έργο κλπ.) 
µπορεί θαυµάσια ν’ αποτελέσει ένα διαπολιτισµικό πλαίσιο ουσιαστικής «συνεργασίας» των 
διαφορετικών αντικειµένων και συνάµα των εκπαιδευτικών και των µαθητών-αναγνωστών-
δηµιουργών που εµπλέκονται στο Πειραµατικό Ολοήµερο Σχολείο (ΠΟΣ.) αλλά και στον 
κοινό τύπο Ολοήµερου Σχολείου. Πρώτα απ’ όλα ενισχύει περισσότερο τους στόχους και 
τους σκοπούς των ∆ιαθεµατικών και Αναλυτικών Προγραµµάτων τα οποία για όλα τα 
µαθήµατα, αλλά και για τα αντικείµενα που προσφέρονται, ειδικά στο ΠΟΣ., αναφέρονται 
είτε στην απόκτηση γνώσεων είτε περισσότερο στην άσκηση και ενίσχυση των δεξιοτήτων 
µέσα σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικό, επικοινωνιακό, παιγνιώδες, θελκτικό και ευχάριστο1.  

Έτσι λοιπόν, υπάρχουν κείµενα που εµπεριέχουν πρακτικές σχετιζόµενες  µε 
αντικείµενα του ΠΟΣ. Οι συγκεκριµένες πρακτικές αναφέρονται είτε µε άµεσο ή µε έµµεσο 
τρόπο σε πληροφορίες για το αντικείµενο είτε αποτυπώνουν ήρωες οι οποίοι σχετίζονται µε 
αυτό το αντικείµενο. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.)  

Για παράδειγµα, µια θαυµάσια σειρά γνώσεων που αναφέρεται στις εικαστικές Τέχνες 
είναι τα  «Παιχνίδια µε την Τέχνη». Ειδικά το βιβλίο Η τέχνη του Λεονάρντο2  περιέχει σε 
σκίτσα και πίνακες τη ζωή και το έργο του Ντα Βίντσι και στο τέλος προτείνει πλήθος 
διαθεµατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το έργο του ζωγράφου αλλά και 
γενικότερα µε τη δηµιουργία. Αυτές οι δραστηριότητες αναπτύσσουν το αισθητικό κριτήριο 
του παιδιού και το βοηθούν να καταλάβει περισσότερο τον εαυτό του και τον κόσµο. Ένα 
τέτοιο βιβλίο µπορεί να αποτελέσει για το διδάσκοντα των εικαστικών ισχυρό βοήθηµα και 
κυρίως πεδίο έµπνευσης και για άλλες δηµιουργικές δραστηριότητες σε σχέση και µε άλλα 
µαθήµατα ή αντικείµενα.  

Ένα άλλο παράδειγµα για το χώρο της Λογοτεχνίας: Το µυθιστόρηµα Κυνηγητό στο 
΄Ιντερνετ του  Αντρέας Σλύτερ (και για άλλα βιβλία βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2) αναφέρεται σε µια 
συντροφιά µικρών παιδιών   τα οποία προσπαθώντας να συµµετάσχουν σε ένα παιχνίδι του 
σχολείου τους, που διοχετεύεται στο διαδίκτυο, βρίσκονται αντιµέτωπα µε µια απίστευτη 
περιπέτεια: µια οµάδα κακοποιών επιχειρεί να εκµεταλλευτεί τις αδυναµίες του διαδικτύου 
για να ιδιοποιηθεί τις καταθέσεις ανυποψίαστων ανθρώπων. Τα παιδιά χρειάζεται να 
επιστρατεύσουν τις γνώσεις τους και µε τη γνωριµία και άλλων παιδιών από διάφορες χώρες 
και τη συνεργασία µε αυτά εξιχνιάζουν την υπόθεση.  Εδώ παρουσιάζονται ανάγλυφα και 

                                                           
1 Βλ. σχετικά στο: ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  ∆ιαθεµατικά Ενιαία Πλαίσια Προγραµµάτων Σπουδών, 
Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκάιδευσης, Αθήνα, 2002, τόµ. Β΄, καθώς και στα 
προγράµµατα για τα Πειραµατικά Ολοήµερα Σχολεία.  
2 Ζιραρντέ, Συλβί κ. ά. Η τέχνη του Λεονάρντο. Αθήνα, Καστανιώτης, 1996 



βέβαια µε έµµεσο τρόπο οι δυνατότητες του διαδικτύου, οι αρνητικές και κυρίως οι θετικές 
του πλευρές. Ένα τέτοιο βιβλίο µε τη διαθεµατική δυναµική που περικλείει µπορεί να 
αποτελέσει αντικείµενο µελέτης διαφόρων επιµέρους αντικειµένων του Ολοήµερου σε µια 
συνεργατική εννοείται βάση αλλά και µαθηµάτων του πρωινού σχολείου.  

Για όλα τα αντικείµενα και τα µαθήµατα υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις. (Βλ. 
ενδεικτικά και στον ΠΙΝΑΚΑ 1)  

Όµως µε αφορµή τα παραπάνω παραδείγµατα των εικαστικών τεχνών και της 
πληροφορικής, µπορούµε να σηµειώσουµε παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρονται στην 
υπάρχουσα πραγµατικότητα αλλά και στο δέον γενέσθαι.   

 
 Στην υπάρχουσα πραγµατικότητα έχοντας υπόψη τα παραπάνω παραδείγµατα τι 

µπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός, ας πούµε, των εικαστικών;. Αν γνώριζε το συγκεκριµένο 
βιβλίο (Η τέχνη του Λεονάρντο) θα µπορούσε να το προτείνει στους µαθητές του για να το 
συζητήσουν στην τάξη και ενδεχοµένως να κάνουν µαζί τις δραστηριότητες που προτείνονται 
και άλλες που θα επινοήσουν. Για παράδειγµα το βιβλίο να εµπνεύσει τρόπους για ανάλογα 
αυτοσχέδια βιβλία από τους µαθητές. Επίσης µπορεί να το προτείνει και σε άλλους 
διδάσκοντες για συνέχιση κάποιων δραστηριοτήτων σχετικών µε το µάθηµα ή το αντικείµενό 
τους.  

 Επίσης, αν ο διδάσκων στο αντικείµενο της Πληροφορικής γνώριζε την ύπαρξη του 
µυθιστορήµατος Κυνηγητό στο Ίντερνετ και αν υπήρχε το βιβλίο στη βιβλιοθήκη του σχολείου 
θα µπορούσε να το συστήσει στους µαθητές για διάβασµα. Θα ερχόταν δε σε συνεννόηση µε 
τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων (ξένης γλώσσας, εικαστικών, αθλητισµού, 
θεάτρου, µουσικής, δασκάλου για την ιστορία, τη γεωγραφία, τη λογοτεχνία) για 
διαθεµατικού τύπου δραστηριότητες. Γιατί το συγκεκριµένο βιβλίο εµπεριέχει ανάγλυφες 
«εικόνες» από τις παραπάνω περιοχές  µαθηµάτων και αντικειµένων. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 3)   

Βλέπουµε δηλαδή, ότι το παιδικό βιβλίο γενικά, έχει τις δυνατότητες να εµπλέξει 
λειτουργικά επιµέρους αντικείµενα και µαθήµατα, δράσεις και το κυριότερο να οικοδοµήσει 
σχέσεις συνεργασίας για ένα διαφορετικό ενιαίο σχολείο της συνεργατικότητας και της 
δηµιουργικής πράξης.  

Για να γίνει όµως πραγµατικότητα στις σηµερινές συνθήκες µια τέτοια δράση θα 
λέγαµε ότι, µάλλον εγγίζει τα όρια του αδύνατου. Γιατί, παρ’ όλα τα ικανά ποσά που 
δαπανώνται για την καλύτερη λειτουργία των ΠΟΣ, οι προσπάθειες που γίνονται κυρίως από 
εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων (των ΠΟΣ αλλά και άλλων σχολείων), δεν υπάρχουν 
αρκετά βιβλία και ενηµερωµένες και λειτουργικές βιβλιοθήκες. Αν υπήρχαν, αλλά και όπου 
υπάρχουν, απαιτείται: 
1.Ο δάσκαλος της ειδικότητας να είναι ενηµερωµένος παιδαγωγικά αλλά και να γνωρίζει την 
τρέχουσα κίνηση των βιβλίων τουλάχιστον της ειδικότητάς του. Γνωρίζουµε ότι αυτό, και 
βέβαια δίχως τη δική του ευθύνη, δεν συµβαίνει. Είναι άλλωστε θέµα γενικότερου 
εκπαιδευτικού σχεδιασµού και σχετικών στόχων. 
2. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου το βιβλίο «κινείται», έστω υποτυπωδώς, τούτο εξαρτάται 
από την έφεση την οποία  ενδεχοµένως έχει κάποιος εκπαιδευτικός και από όσο είµαι σε θέση 
να γνωρίζω µε δικά του έξοδα και µε αντικειµενικές δυσκολίες (αδυναµία συνεργασίας λόγω 
χρόνου, δυσκολίας προγραµµάτων κλπ). Όµως τα αποτελέσµατα είναι µάλλον ισχνά και 
αποσπασµατικά, ακόµη κι αν υπάρχει άτυπη συνεργασία, τηλεφωνική ή διαµεσολαβητική µε 
κάποιον εκπαιδευτικό άλλης ειδικότητας ή του πρωινού σχολείου. Αλλά όπως γνωρίζουµε 
δεν µπορεί να υπάρξει παιδαγωγική  «ευκαιριακού» χαρακτήρα.   
 

Ας πάρουµε τώρα την εφικτή αλλά φαίνεται αδύνατη για το άµεσο µέλλον περίπτωση 
όπου το σχολείο έχει µια πολύ καλή βιβλιοθήκη, ή στο πλαίσιο της εφικτής ουτοπίας, 
βιβλιοθήκη η οποία µάλιστα συνεχώς ενηµερώνεται από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ. Αν 



λοιπόν το κάθε σχολείο είχε µια κεντρική βιβλιοθήκη, τότε θα µπορούσε να συµβεί το εξής: 
Ο δάσκαλος, και όχι µόνον του ΠΟΣ, θα ενηµερωνόταν (ενδεχοµένως να υπήρχε και µια ώρα 
στο πρόγραµµα για παιδαγωγικού χαρακτήρα συζητήσεις) και για την κίνηση των βιβλίων.  
Έτσι θα επιλέγονταν τα κατάλληλα βιβλία τα οποία θα βοηθήσουν και για τα επιµέρους 
αντικείµενα αλλά και για το διαθεµατικό, συνεργατικό πλαίσιο δράσης που προαναφέρθηκε. 
∆εν γνωρίζω βέβαια αν στις προθέσεις του ΥΠΕΠΘ είναι να ιδρύσει σύγχρονες βιβλιοθήκες 
σε κάθε σχολείο. Ούτε βέβαια αν θα θεσπιστούν  ώρες παιδαγωγικών συζητήσεων µέσα στο 
πρόγραµµα, όπου θα συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί µεταξύ τους. Όµως µε τις σηµερινές 
συνθήκες (µη µόνιµο προσωπικό, έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας) ακόµα κι αν υπήρχε 
βιβλιοθήκη, καταλαβαίνουµε ότι θα ήταν δυσχερής µια τέτοια διαδικασία. Αλλά πάντως θα 
υπήρχε µια διαφορετική κίνηση και µια καλή χρησιµοποίηση των βιβλίων. Πιστεύω δηλαδή 
ότι σε ένα πρώτο βήµα θα µπορούσε το ΥΠΕΠΘ να ιδρύσει ολοκληρωµένες βιβλιοθήκες 
σε κάθε ΠΟΣ (και σε κάθε σχολείο βέβαια) µε µια υπηρεσία η οποία θα παρακολουθούσε 
την κίνηση των βιβλίων και θα τις εφοδίαζε µε αυτά. 

 
Και στο σηµείο εδώ να υπενθυµίσω µια κεντρική ιδεολογική αρχή ενός µεγάλου της 

παιδαγωγικής σκέψης και πράξης, του Σελεστέν Φρενέ.3 Αναφέρει, ότι η ύπαρξη διαρκώς 
ενηµερωµένης βιβλιοθήκης σε κάθε σχολείο είναι µια πράξη έντιµη για έναν σχεδιασµό και 
απολύτως απαραίτητη για την πρόοδο των µαθητών και της εκπαιδευτικής πράξης. Μάλιστα 
τη βιβλιοθήκη και το σχολικό τυπογραφείο ο Φρενέ τα έθετε σαν κεντρικά, εµβληµατικά 
στοιχεία και ίσως τα µόνα απαραίτητα του σχολείου που πρότεινε. Και αναφέρω το Φρενέ 
γιατί πιστεύω επιβάλλεται  υποχρεωτικά για το ΠΟΣ (και για τους άλλους τύπους σχολείου)  
η θέσπιση ενός άλλου, µάλλον υποχρεωτικού, αντικειµένου: αυτού της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. 
Ενός αντικειµένου που θα είναι συνάµα και ανοιχτό στην τοπική κοινωνία. Εδώ ο δάσκαλος 
της βιβλιοθήκης, ενηµερωµένος και µε απαραίτητες γνώσεις βιβλιοθηκονοµίας θα προέβαινε 
σε λειτουργικές ενέργειες όπως: 

1.Θα ενηµέρωνε τους εκπαιδευτικούς για την κίνηση των βιβλίων προφορικά σε κάποια 
ώρα θεσπισµένη στο πρόγραµµα. 

2. Θα εξέδιδε τακτικά ενηµερωτικά σηµειώµατα για τους εκπαιδευτικούς και τους 
µαθητές πάνω στα βιβλία και στο περιεχόµενό τους. 

3. Θα οργάνωνε µικρά σεµινάρια µε θέµα το βιβλίο. 
4. Θα επιτελούσε και ρόλο µεσάζοντα για τη βοήθεια των επιµέρους διαθεµατικών 

προγραµµάτων των µαθητών. 
     5.Θα πρότεινε βιβλία στους δασκάλους σχετικά µε τα µαθήµατα αλλά και θα βοηθούσε 
αποτελεσµατικά στην προώθηση της φιλαναγνωσίας. 
     6.Θα προγραµµάτιζε τη συµµετοχή των µαθητών στις διαδικασίες της βιβλιοθήκες 
(γνωριµία µε τα βιβλία, κατάταξη σε θέµατα, ηλικίες, επιστηµονικούς τοµείς κ.ά.). 
     7. Θα ενηµέρωνε τους γονείς γύρω από την κίνηση του σχολείου. 

Η ύπαρξη βιβλιοθήκης στο σχολείο ή καλύτερα το προτεινόµενο αντικείµενο 
«Βιβλιοθήκη» τελικά δηµιουργεί µια άτυπη «κοινότητα» όλου του σχολείου της οποίας η 
λειτουργία, µέσω του βιβλίου γνώσεων και κυρίως του λογοτεχνικού κειµένου, προσδίδει 
ουσιαστικό περιεχόµενο σε µια πολυµορφική- εξελικτική παιδαγωγική συνεργασία 
µαθηµάτων, µαθητών και εκπαιδευτικών. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 4) Κάθε φορά δε, µέσα από τη 
συµπλοκή µε τα βιβλία σε σχέση και µε τα αντικείµενα,  ο µαθητής βαδίζοντας για την 
ανακάλυψη (γνωστική ή αισθητική), παρακινείται  για συνεχή αλληλοδιαπλεκόµενη δράση 
όπου   το σαφές, όπως λέει ο W. Iser, µετασχηµατίζεται όταν το νοούµενο έρχεται στο φως.4 
Μια ανάλογη διαδικασία εµπλοκής ισχύει και για το διδάσκοντα. 
                                                           
3 Φρενέ, Σελεστέν. Το σχολείο του λαού. Αθήνα, Οδυσσέας, 1977 
4 Wolfgang Iser, «Interaction between Text and Reader» ,στο: S. Suleiman – I. Crosman,  The Reader in the 
Text; Essays on Audience and Interpretation, Rrinceton Univercity Press, USA 1980, p.106,111. 



 
 

 Συνοψίζοντας, αναφέρω ότι µε τις παρούσες συνθήκες σίγουρα το βιβλίο δεν έχει 
σηµαίνουσα θέση στο πρόγραµµα κανενός τύπου σχολείου. Ένα καλύτερο τοπίο που 
διαγράφεται στα ΠΟΣ αλλά και οι φιλότιµες ενέργειες πάντως που γίνονται από 
εκπαιδευτικούς ή από εκπαιδευτικούς σε µερικά σχολεία που υπάρχουν υποτυπώδεις 
βιβλιοθήκες είναι αποσπασµατικές και οδηγούν σε µη ουσιαστικά και σε µη µόνιµα 
αποτελέσµατα. Ουσιαστικά αποτελέσµατα θα εξαχθούν µόνον από την οργάνωση και 
ενηµέρωση βιβλιοθηκών, µε τα απαραίτητα τεχνολογικά και επικοινωνιακά µέσα σε κάθε 
σχολικό συγκρότηµα. Όµως σηµαντικά θα αλλάξει το τοπίο µε ουσιαστικά αποτελέσµατα σε 
όλο το σχολικό πρόγραµµα µόνο µε τη θέσπιση του νέου αντικειµένου «Βιβλιοθήκη» που θα 
επηρεάσει συνολικά όλη τη µαθησιακή διαδικασία. 

  
 

 
ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ Π.Ο.Σ. 

 

             Α. ΓΝΩΣΕΩΝ 

 

 

        Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1. Βιβλία µε πληροφορίες για τις 
τεχνικές της µουσικής και για 
διάφορα µουσικά έργα. 

2. Βιβλία πληροφορικής µε 
πληροφορίες και δραστηριότητες. 

 
3. Βιβλία για τη φυσική αγωγή, την 

ολυµπιακή παιδεία µε πληροφορίες 
και δραστηριότητες. 

 
 
4. Βιβλία για το θέατρο µε πληροφορίες 

και θεατρικά έργα για παιδιά. 
 
 
5. Βιβλία µε θέµα την εικαστική 

αγωγή µε πληροφορίες για τις 
εποχές, τους δηµιουργούς και µε 
δραστηριότητες. 

 
6. Βιβλία ξένων γλωσσών.  
 
 
7. Βιβλία µε άλλα θέµατα. 
 
 

1. Βιβλία (παραµυθικές ιστορίες, 
µυθιστορήµατα) όπου ο ήρωας 
ασχολείται µε τη µουσική. 

2. Βιβλία (µυθιστορήµατα) όπου ο 
ήρωας εµπλέκεται µε την 
πληροφορική και το διαδίκτυο. 

3. Βιβλία (µυθιστορήµατα, παραµυθικές 
ιστορίες) όπου ο ήρωας είναι 
αθλητής, συµµετέχει σε αγώνες 
διαφόρων εποχών (αρχαιότητα, 
µετέπειτα αιώνες, σύγχρονη εποχή). 

4. Βιβλία (µυθιστορήµατα) όπου ο 
ήρωας ασχολείται µε το θέατρο (είναι 
θεατής, ηθοποιός ή θέλει να γίνει 
ηθοποιός). 

5. Βιβλία (παραµυθικές ιστορίες) όπου ο 
ήρωας εµπλέκεται µε τη ζωγραφική 
κυρίως.  

 
 
6. Βιβλία (µυθιστορήµατα όπου ο 

ήρωας εµπλέκεται µε την εκµάθηση 
κάποιας ξένης γλώσσας. 

7. Υπάρχουν βιβλία µε όλα τα θέµατα 
που αναφέρονται στα επιµέρους 
µαθήµατα. 
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                                      ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

 

Α.Για το Θέατρο 

1. Ζωρζ Σαρή, Ο χορός της ζωής, Πατάκης, 1998 
2. Μάνος Κοντολέων,  Μάσκα στο φεγγάρι, Πατάκης, 1997 
3. Πόλυ Μηλιώρη,  Ένα εισιτήριο παρακαλώ, Πατάκης, 1996 
4. Σοφία Ζαραµπούκα,  Φίλοι φίλοι καρδιοφίλοι- Μάγια, Πατάκης, 1996  
5. Άλκη Ζέη,  Η µωβ οµπρέλα, Κέδρος, 1995 
6. Σοφία Παράσχου,  Το παιδί της καρδιάς, Καστανιώτης, 1998 
 
   Β.Για την Πληροφορική: 
 
1. Ανδρέας Σλύτερ, Η πόλη των παιδιών, Πατάκης, 1999   
2. Ανδρέας Σλύτερ, Κυνηγητό στο Ίντερνετ, Πατάκης, 1999 
3. Μ. Κόλεµαν, Σφάλµα συστήµατος, Μεταίχµιο, 2002 
 

Γ. Για τη Φυσική Αγωγή και την Ολυµπιακή Ιδέα: 

1. Ειρήνη Μάρρα, Ο µικρός Ντουπ, Πατάκης, 2000       
2. Λίτσα Ψαραύτη, Οι άγγελοι του ουρανού, Πατάκης, 2001 
3. Αγγελική Βαρελλά, Αρχίζει το µατς, Πατάκης, 1995 (6) 
4. Πέντε κύκλοι ζητούν χρώµα, Α΄, Β΄ τόµοι, Άγκυρα 
5. Φ. Μανδηλαράς, Ο Ολυµπιονίκης που έβλεπε τα ψάρια να περνούν, Πατάκης, 2003   
6. Λ. Ψαραύτη, «Έχω ένα όνειρο…», Πατάκης, 2003 
7.   Αγγελική Βαρελλά, Σε δυο τρελά ηµίχρονα, Μίνωας, 1995 
8.   Γρηγοριάδου-Σουρέλη, Πριν από το τέρµα, Πατάκης, 1988 
9. Μάνφρεντ Μάι, Μόνο ποδόσφαιρο στο µυαλό;, Πατάκης 
 

∆. Για τη Μουσική: 

1.  Παραµύθια της Καλαβρίας: «Ο Μακόφα η γκάιντα και το φεγγάρι», Ακρίτας, 2003 
2.  Εϋη Κοντόρα, Το κυνήγι της χαµένης παρτιτούρας, Σύγχρονη Εποχή, 1987 
3.  Φ. Βακάλη-Συρογιαννοπούλου, Το µαγικό βιολί, Άγκυρα, 1991 
4.  Ν. Κοκκινάκη, Ναταλία, Πατάκης, 1994 
4. Ε. Τσιάλτα, Η γιαγιά µου η µάγισσα, Πατάκης 1991 
 

 Ε. Για τα Εικαστικά: 
1. Μαρία Μπλαζεγιόφσκι, Η Λία ζωγραφίζει, Κέδρος 2000 
2. Ε. Τριβιζάς, Η ζωγραφιά της Χριστίνας, Ψυχογιός, 1992 
3. Ε. Πριοβόλου, ∆άφνη και Λεονάρδος, Ντοντούµης, 1987 
4. Ι. ∆. Ιωαννίδης, Ο ερχοµός της Βεατρίκης, Καστανιώτης, 1992 
5. Π. Βασιλάκη, Φαντασµατάκια χρώµατα, Πατάκης 2000 
6. Μ. Καπλάνογλου, Τα χρώµατα της Ίριδας, Ελληνικά Γράµµατα, 2002 
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              ΜΟΥΣΙΚΗ                   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ              ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ                           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
     Σύγχρονη µουσική         Έρευνα σε µεγάλες                      Οι Γλώσσες στις                     Οι Ολυµπιακοί Αγώνες στις 
   χωρών της Ευρώπης           βιβλιοθήκες χωρών             χώρες των παιδιών                                διάφορες χώρες 
             (µητρική γλώσσα)                      
                                             

       
         ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 
   Μουσεία – Οι τέχνες               
                                                         

 ΚΥΝΗΓΗΤΟ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ   
        Αντρέας Σλύτερ 
      
             ΘΕΑΤΡΟ              ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 Μεγάλα θέατρα-                 Γνωριµία των χωρών         
∆ραµατοποίηση σκηνών 
            ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ         
       Ανάγνωση βιβλίων         
       (Μεταφράσεις)-Παραγωγή        
        γραπτού λόγου        
 ΙΣΤΟΡΙΑ             ΦΥΣΗ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 Ευρωπαϊκή                                        ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΣΙΜΟΣ               Οικολογικά προβλήµαα-
 ιστορία-                         ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ           Αρχιτεκτονική-Παράδοση                    Η φύση στις χώρες 
Σχέση µεταξύ χωρών   Θρησκευτική παράδοση 

χωρών   
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     Πληροφορική          Θεατρική Αγωγή         Αθλητισµός-Χορός  
 
 
 
 
 
 

   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 
 
 
 
 
 
      Εικαστική Αγωγή               Μελέτη Μαθηµάτων               Μουσική   Ξένες Γλώσσες 
 
 
 
 
 
   Άλλες δραστηριότητες     Μαθήµατα του πρωινoού σχολείου  
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