
Προτάσεις 

Προγράμματα
Φιλαναγνωσίας



Θέματα:
Αρχιτεκτονική, καινοτομία,
διαχείριση ελεύθερου χρόνου,
σχέσεις με την τρίτη γενιά, 
 ενθάρρυνση έκφρασης

Περιγραφή:
Πώς ξετυλίγεται μία ιστορία από
ένα ρολό χαρτιού; Με βοηθό
τον μικρό Φρανκ αρχιτέκτονα
από το Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης της Νέας Υόρκης [ΜοΜΑ]
μεταμορφώνουμε βιβλία σε
πύργους, ενώ ανακαλύπτουμε τι
σημαίνει έργο μοντέρνας Τέχνης
και πώς αυτό συνδυάζεται
με την αρχιτεκτονική!

AΠΟ 1 ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ... ΣΕ
ΚΑΡΕΚΛΕΣ! ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ
ΦΡΑΝΚ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ

Προτεινόμενες τάξεις: Α ́ & Β ́ Δημοτικού



Θέματα:
Δύσκολα συναισθήματα
[ΦΟΒΟΣ] ακραίες συμπεριφορές
& διαχείριση, γνωριμία με τη ζωή
των Ελληνόπουλων στο
παρελθόν και σύγκριση με την
σημερινή.

Περιγραφή:
Παρέα με ένα αγόρι και ένα
κορίτσι των αρχών του 20ού
αιώνα μεταφερόμαστε σε άλλη
εποχή της χώρας μας, ενώ
γινόμαστε ταυτόχρονα το
βαρόμετρο των συναισθημάτων
τους μέσα από παιχνίδια
δραματοποίησης, ήχων, λέξεων.

MΠΟΡΩ... ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ...
ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΟΡΩ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ!

Προτεινόμενες τάξεις: Α ́ , Β ́  & Γ ́Δημοτικού



Περιγραφή:
Με έμπνευση το σπουργιτάκι
του Ξενόπουλου και με βοήθεια
τις σελίδες από το περιοδικό της
Διάπλασης των Παίδων η φιλία, 
 οι χαρές και οι δυσκολίες της
αναδύονται με φόντο (και
παραλληλισμό) τον ατικό
ουρανό και τα παιχνίδια του

Θέματα:
παλιά παιχνίδια, φαντασία, φιλία

MΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΙΑΣ!

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́  & Γ ́ Δημοτικού



Θέματα:
Μυθολογία, ανθρώπινα πάθη και
λάθος συμπεριφόρες, τα τέρατα
σήμερα στη ζωή μας!

Περιγραφή:
Τέρατα σπουδαίας καταγωγής
ελληνικής, τέρατα παγκοσμίου
φήμης, τέρατα παρεξηγημένα, ο
Μινώταυρος, η Μέδουσα και ο
Γρύπας  μας προσκαλούν
ν’ απαντήσουμε σε θεμελιώδη
ερωτήματα ζωής. 
Παίζοντας μαζί τους,
διαπιστώνουμε διαπιστώνουμε
την απήχησή τους στο
σήμερα, ενώ τα λάθη και οι
αδυναμίες τους φωτίζουν τον
δικό μας δρόμο ζωής.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΤΕΡΑΤΑ! 
ΕΣΥ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ;

Προτεινόμενες τάξεις: Α,́  Β ́  & Γ ́ ΔημοτικούΣυγγραφέας: Βαγγέλης Ηλιόπουλος,
Εικονογράφος: Σ. Λιβανός



Θέματα:
Ήθη και έθιμα του τόπου μας, 
 συμπεριφορές, αξίες!

Περιγραφή:
Από την παράδοση: Ένα
παραμύθι έχω να σου πω να σου
το ζωγραφίσω.
Γίγαντες που «δεν δίνουν τ’
αγγέλου τους νερού», παλικάρια
μικρά στο σώμα μα μεγάλα στην
ψυχή με φτερωτά άλογα και άλλα
μαγικά μας φωτίζουν το καλό, το
δίκαιο, την αγάπη, την ελευθερία,
τον σεβασμό. 
Με παραμύθια του τόπου μας
φανταζόμαστε και 
 ζωγραφίζουμε με χρώματα
ελληνικά ακολουθώντας τα
μυστικά της βραβευμένης
ζωγράφου Φωτεινής
Στεφανίδη!

ENA ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ
ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΣΩ

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́  & Γ ́ Δημοτικού



Θέματα:
Φιλία, ελεύθερος χρόνος,
έκφραση δημιουργικότητας!

Περιγραφή:
Μία κούτα με ξύλινα τουβλάκια
και μία παράξενη
στρουθοκάμηλος μας οδηγούν
στην ψυχαγωγία του
παρελθόντος, σε παιχνίδια
διαχρονικά, αγαπημένα που
μπορούν να φέρουν την αλλαγή
στη ζωή μας!

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́  & Γ ́ Δημοτικού Συγγραφέας: Χρ. Μπουλώτης
Εικονογράφηση: Βασίλης Παπατσαρούχας



Θέματα:
Τέχνη, μύηση στις έννοιες
ρεαλισμός & ιμπρεσιονισμός,
επαγγέλματα, ενθάρρυνση
παρατηρητικότητας &
καταγραφής, αρχιτεκτονική
μεγαλουπόλεων 19ου αι.,
γειτονιά!

Περιγραφή:
Μέσα από τους περιπάτους
ενός ξεχωριστού καλλιτέχνη
"ρίχνουμε" μία ματιά στα τέλη
του 19ου αι., εποχή
βιομηχανικής επανάστασης
και αλλαγών και παίζουμε με
το τι βλέπουμε, τι μας κάνει
εντύπωση και πώς το
αποτυπώνουμε,
πειραματιζόμενοι τα μοντέλα
και τους ζωγράφους!

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΜΒΑ
ENTYΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́  & Γ ́ Δημοτικού 
ΜοΜΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ

Μτφρ. βιβλίου: Χρ. Μπουλώτης



Θέματα:
Τέχνη, μύηση στις έννοιες
ρεαλισμός & υπερρεαλισμός,
φαντασία, συναισθήματα ενός
δημιουργού

Περιγραφή:
Με τη βοήθεια ενός πράσινου
μήλου και μίας "μπουγάδας" από
διάσημους πίνακες ξεκινάμε
ταξίδι στον κόσμο της
φαντασίας, απολαμβάνουμε τη
μαγεία και το γέλιο της
διευρύνοντας το πνεύμα και τις
ικανότητές μας και
αισθάνομαστε δυνατοί να
καταφέρουμε τα πάντα!

ΔΕΣ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́  & Γ ́ Δημοτικού 
ΜοΜΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ

Μτφρ. βιβλίου: Βαγγέλης Ηλιόπουλος



Θέματα:
Τέχνη & συναισθήματα

Περιγραφή:
Τι σημαίνει τέχνη και πώς
αισθάνεται ένας καλλιτέχνης
όταν δημιουργεί; Με βοηθό τα
3 βασικά εργαλεία του Ανρί
Ματίς "ζωγραφίζουμε" αλλιώς,
μαθαίνουμε τη δύναμη των
χρωμάτων, των σχημάτων, της
διάταξης  και ανακαλύπτουμε
τη δύναμη της τέχνης στη ζωή
μας και στον χρόνο!

KOΛΛΑ ΨΑΛΙΔΙ ΧΑΡΤΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΤΙΣ

Προτεινόμενες τάξεις: Α ́, Β ́,  Γ ́, Δ ́
ΜοΜΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ

Μτφρ. βιβλίου: Χρ. Μπουλώτης



Θέματα:
Τέχνη & συναισθήματα,
ιαπωνικός  πολιτισμός και
αρχιτεκτονική vs αμερικάνικου

Περιγραφή:
Πώς το όνειρο μιας μικρής
γιαπωνέζας γίνεται
πραγματικότητα; Έλα να
ακολουθήσεις την τέχνη της
Γιαγιόι Κουσάμα
ανακαλύπτοντας
πώς κατάφερε να εκπλ́ηρώσει το
όνειρό της και να γίνει τελικά η
πιο δημοφιλής σήμερα pop art
καλλιτέχνις!

ΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΜΠΛΕ ΜΕ ΤΗ ΓΙΑΓΙΟΪ ΚΟΥΣΑΜΑ

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́,  Γ ́, Δ ́
ΜοΜΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ

Μτφρ. βιβλίου: Ελ. Κατσάμα



Θέματα:
Τέχνη, συναισθήματα,
ενεργοποίηση αισθήσεων

Περιγραφή:
Με μία Bugatti 35 και με οδηγό
τη διάσημη εικαστικό Σόνια
Ντελονέ πετάμε πάνω από
ευρωπαϊκές πόλεις! Παίρνουμε
αγκαλιά το αγαπημένο μας
ρούχο, αφηνόμαστε στα μυστικά
της Ντελονέ και στο τέλος του
ταξιδιού μας ανακαλύπτουμε
πώς οι άνθρωποι, τα
αντικείμενα, η φύση, οι ήχοι και 
η κίνηση μετασχηματίζονται σε
ένα έργο αφηρημένης τέχνης!
Ένα έργο που δεν είναι
μόνο πίνακας, αλλά ρούχο,
αυτοκίνητο και οποιοδήποτε
άλλο αντικείμενο, το οποίο
προσθέτει ομορφιά στη ζωή μας!

OΛΟ ΧΡΩΜΑ, ΟΛΟ ΦΩΣ, 
ΟΛΟ ΖΩΗ

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́,  Γ ́, ΔΜοΜΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ

Μτφρ. : Βαγγέλης Ηλιόπουλος



Θέματα:
Κινηματογράφος,
διαφορετικότητα,
συναισθήματα

Περιγραφή:
Η διαφορετικότητα ενός παιδιού
σε ασπρόμαυρο πλάνο,
πυροδοτεί τη συζήτηση γύρω
από την ιστορία του
κινηματογράφου, αλλά και τα
συναισθήματα που βιώνει ένα
παιδί, το οποίο νιώθει
διαφορετικό.

ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

Προτεινόμενες τάξεις:  
 Γ ́, Δ ́ Δημοτικού 
Μτφρ. βιβλίου: Βαγγέλης Ηλιόπουλος

ΜοΜΑ-ΜΕΛΙΣΣΑ



Θέματα:
συναισθήματα, επαφή του
ανθρώπου με τη φύση,
προστασία περιβάλλοντος,
οικολογική συνείδηση,
γεωγραφία

Περιγραφή:
Τα περιπετειώδη ταξίδια του
δημοφιλούς ήρωα Νιλς
Χόλγκερσον τροφοδοτούν το
«σκηνικό» του προγράμματος
για συζήτηση γύρω από
οικολογικά προβλήματα,
ανθρώπινες παρεμβάσεις και
πρωτοβουλίες. Οι
μεταμορφώσεις –φυσικές και
συναισθηματικές– του ήρωα
λειτουργούν ως απόδειξη της
άρρηκτα συνδεδεμένης σχέσης
του ανθρώπου με τη
φύση. Ακουλουθώντας το
παράδειγμα του Νιλς
ταξιδεύουμε» στην Ελλάδα, τα
βουνά, τα ποτάμια και τις λίμνες
της.

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́,  Γ ́, Δ ́
Δημοτικού 
Μτφρ. βιβλίου: Κίρα Σίνου

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΤΗΣΕΙΣ!



Θέματα: 
συντηρητισμός #
προοδευτισμός, φαντάσματα,
αγάπη, προδοσία 

Περιγραφή:
Με τους ήρωες του κλασικού
συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ
μπαίνουμε μέσα σε
στοιχειωμένο πύργο,
μαθαίνουμε να ερμηνεύουμε
τα σημάδια του καιρού, γελάμε
και φτιάχνουμε τον δικό μας
πύργο με πρωταγωνιστές τους
ήρωες.

 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ & ΑΓΑΠΗ
ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ!

Προτεινόμενες τάξεις: Β ́,  Γ ́, Δ ́
Μτφρ. βιβλίου: Κίρα Σίνου



Περιγραφή
Το πρόγραμμα, σχεδιασμένο να συντελέσει
στην εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής
νομοθεσίας για την κατάργηση των πλαστικών
μίας χρήσης, ενθαρρύνει τα παιδιά σε έναν
τρόπο ζωής με λιγότερο πλαστικό και
βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. 
Τα παιδιά αποτελούν το ιδανικό σημείο
εκκίνησης τέτοιων πρωτοβουλιών, ως
μελλοντικοί «διαχειριστές» του πλανήτη! Η
υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει σε
σχολεία των Κυκλάδων και σταδιακά θα
επεκταθεί και σε μεγάλα αστικά κέντρα. 
Το πρόγραμμα βασίζεται στο βιβλίο «Το
πλαστικό στη ζωή μας, στο περιβάλλον», εκδ.
Νεφέλη. 
.

Δωρητής σχεδιασμού προγράμματος: 
« Ίδρυμα για την Ανάδειξη και Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

των Κυκλάδων (Cyclades Preservation Fund)»

 ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥ
 & ΕΓΩ

Θέματα:
περιβάλλον, βιωσιμότητα,
ενεργή πολιτειότητα

Προτεινόμενες τάξεις:  Γ ́, Δ ́, Ε΄́ 
& Στ ́Δημοτικού 



Η διαφορετικότητα με άλλη

ματιά!

Είναι η ζωή σου δύσκολη στο

σχολείο; 

Αισθάνεσαι αόρατος και χάλια;

Κι όμως υπάρχει τρόπος να

αλλάξεις τη διάθεση, τη ζωή

σου και τους άλλους. 

Έλα μαζί μας να το

ανακαλύψουμε.

 ΚΑΙ ΜΕΤΑ...
ΤΙ ΚΑΝΩ;

Περιγραφή

.

Θέματα:
διαφορετικότητα, σχολική βία,
επίλυση προβλημάτων,
διαχείριση σχέσεων

Προτεινόμενες τάξεις: 
 Γ ́, Δ ́, Ε΄́  & Στ ́Δημοτικού 



Περιγραφή
Με αφετηρία τη Φλωρεντία
της Αναγέννησης και με
βοηθούς την «Τζοκόντα»,
τον «Μυστικό Δείπνο», τα
πρώτα selfies και ρομπότ
«ξεκλειδώνουμε» την εποχή
και τον κόσμο του
Λεονάρντο ανακαλύπτοντας
τους κρίκους σύνδεσης
ανάμεσα στις επιστήμες και
τις τέχνες, 
με κέντρο τον Άνθρωπο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ;

Θέματα:
ιστορικό  πλαίσιο (μεσαίωνας,
Βυζάντιο, αναγέννηση),
δεξιότητες και χαρακτηριστικά
μίας χαρισματικής ιδιοφυίας,
σύνδεση της Τέχνης με την
επιστήμη και τον άνθρωπο.

Προτεινόμενες τάξεις: 
 Ε΄́  & Στ ́ Δημοτικού 



Περιγραφή:
Ελάτε ν’ ανακαλύψουμε τα
μυστήρια των συνδέσεων
στον χώρο φορώντας
καπέλο, «πατώντας» στον
κάνναβο και χορεύοντας! 
Οδηγός μας ο διάσημος
αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ
Ράιτ με τα 8 έργα του
παγκόσμιας κληρονομιάς
στην Unesco.

 Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ & ΕΓΩ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΦΡΑΝΚ ΛΟΪΝΤ ΡΑΪΤ

Θέματα:
αρχιτεκτονική, καλλιέργεια
δεξιοτήτων, ελεύθερος χρόνος

Προτεινόμενες τάξεις: 
 Ε΄́  & Στ ́Δημοτικού 



Περιγραφή
Κάθε πίνακας και μία αληθινή
ιστορία από τη ζωή ενός από
τους σημαντικότερους
καλλιτέχνες.
Ελάτε ν' ανακαλύψουμε πώς η
εποχή του και το πλαίσιό της 
 έ́γραψαν στην ψυχή του
ωθώντας τον  να αποδώσει με
τον χρωστήρα του τη φιλία, τη
φτώχια, την ελπίδα, τη
γέννηση, την ψυχική οδύνη,
τον θάνατο, τη ζωή!

Θέματα:
χρώματα & συναισθήματα,
φιλία, αδελφική σχέση

 ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΝΕΛΟ
ΤΟΥ ΒΙΝΣΕΝΤ

Προτεινόμενες τάξεις: 
 Δ ́, Ε΄́  & Στ ́ Δημοτικού 



Περιγραφή:
Γιατί κάποιοι άνθρωποι έμειναν στην
Ιστορία; Τι σημαίνει σπουδαία πράξη;
Πώς η θεωρία της εξέλιξης έφερε την
επανάσταση στην επιστήμη;
Πώς βαφτίστηκε ο Ειρηνικός ωκεανός;
Μπορεί ο άνθρωπος να ταξιδέψει μέσα
στον χρόνο; 
Η απάντηση όλων αυτών δόθηκε από
ανθρώπους με χαρίσματα μα και
αδυναμίες! Άνθρωποι αξέχαστοι στην
Ιστορία, οι οποίοι μας προσκαλούν να
ανακαλύψουμε τις δυνάμεις μας, να
τολμήσουμε και ν’ αναζητήσουμε στο
περιβάλλονμας μικρές ή μεγάλες πράξεις
που φέρνουν αλλαγές μικρές ή μεγάλες!

ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ - 
ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέματα:
η παιδική ηλικία σπουδαίων
προσωπικότητων, χαρακτήρες,
δεξιότητες

Προτεινόμενες τάξεις: 
 Δ ́, Ε΄́  & Στ ́ Δημοτικού 



Περιγραφή:
Είναι δύσκολο να γίνεις ήρωας; 
Τι σημαίνει σπουδαία πράξη;

Παραδείγματα ανθρώπων
διαφορετικών εθνοτήτων
αποτελούν την αφετηρία συζήτησης
γύρω από τις έννοιες δικαιώματα και
αξίες, με σκοπό ν’ ανακαλύψουμε τον
δικό μας ηθικό κώδικα και τις
δυνάμεις μας
μετασχηματίζοντάς τες σε πράξεις
για έναν καλύτερο κόσμο.Προτεινόμενες τάξεις: 

 Δ ́, Ε΄́  & Στ ́ Δημοτικού 

ΗΡΩΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ



Περιγραφή:
Μέσα από τον διάσημο homo
faber και ναυαγό Ροβινσώνα,
διανύουμε την ιστορία του
ανθρώπινου γένους παίζοντας
με τρεις λέξεις: 
επιβίωση, πολιτισμός,
παγκοσμιοποίηση! 

--------------------------------------
Δυνατότητα επίσκεψης της
συγγραφέως Ελένης Σβορώνου

ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ

Προτεινόμενες τάξεις: 
 Δ, Ε, ΣΤ   Δημοτικού 



Μικροί φιλόσοφοι
Με 15 διηγήματα, λέξεις, εικόνες, ζώα
& αντικείμενα  συζητάμε για έννοιες
και αξίες της ζωής για να ζούμε

καλύτερα!

Με τη ματιά του ντέτεκτιβ
Με τη βοήθεια των ηρώων του αστυνομικού

μυθιστορήματος βουτάμε στον κόσμο των αστυνομικών
μυθιστορημάτων ανακαλύπτοντας της γοητεία τους, αλλά

και τα μυστικά της επιτυχίας τους!

Προτεινόμενες τάξεις: 
 Δ, Ε, ΣΤ   Δημοτικού 

Με έμπνευση τον κλασικό συγγραφέα & μεταφραστή Γρ. Ξενόπουλο



Περιγραφή:
Μέσα από μία ιστορία που
γεννήθηκε ανάποδα και με τη
βοήθεια ενός παραμυθιού
που αναζητά τον εαυτό του
μαντεύουμε, 
παίζουμε αναζητώντας τον
δικό μας εαυτό!

ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ...
ΕΞΕΛΙΞΗ

Θέματα:
αυτογνωσία, παραμύθι

Προτεινόμενες τάξεις: Ε & Στ



ΚΤΗΡΙΑ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ
ΑΞΙΕΣ "ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ"

Περιγραφή:
Ελάτε ν' ανακαλύψουμε τι
σχέση έχουν οι ουρανοξύστες
με τις αξίες και τη ζωή μας;
Μπορούμε να καταλάβουμε τα
νοήματα που κρύβουν οι
εικόνες και να γράψουμε τη
δικιά μας ιστορία και κλίμακα
αξιών;

Θέματα:
αρχιτεκτονική, αξίες, ακόνιση
της παρατηρητικότητας,
καλλιέργεια δεξιοτήτων
γραπτού λόγου

Προτεινόμενες τάξεις: Δ, Ε, Στ


