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Διήμερο Δράσης Φιλαναγνωσίας 
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Αγαπητοί γονείς,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του 1ου και του 3ου στόχου υπό έμφαση που έχει θέσει 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σχετικά με τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων  με 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, καθώς και στην αξιοποίηση του πολιτιστικού μας 

πλούτου και την ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, 

μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη, θα 

πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας το Διήμερο Δράσης Φιλαναγνωσίας.  

Θέλοντας να συνταιριάσουμε τους πιο πάνω στόχους και αναγνωρίζοντας την αξία του λαϊκού 

παραμυθιού ως θεματοφύλακας του πολιτισμού μας και ως παιδαγωγικό μέσο ανάπτυξης 

γνωστικών δεξιοτήτων, η ομάδα φιλαναγνωσίας φέτος έχει θέσει ως επίκεντρο της φετινής ημερίδας 

το λαϊκό παραμύθι.   

Το διήμερο θα αρχίσει στις 7 Φεβρουαρίου με την επίσκεψη του καταξιωμένου Κύπριου χαράκτη 

Χαμπή Τσαγγάρη, ο οποίος θα παρουσιάσει στους μαθητές των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων, μέρος της 

δουλειάς του και της τεχνικής με την οποία δουλεύει. Παράλληλα θα έχουμε τους ιδρυτές του 

Μουσείου «Η Βούρκα», οι οποίοι θα φέρουν και θα εκθέσουν μέρος του Μουσείου στο σχολείο μας 

τόσο στις 7 όσο και στις 8 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα δείξουν στα παιδιά όλων 

των τάξεων την τεχνική της καλαθοπλεκτικής καθώς και τη διακόσμηση μιας κολοκύθας. Στις 8 

Φεβρουαρίου,  στις 8:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σχολείου θα γίνει η έναρξη της 

δεύτερης μέρας δράσεων. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος της ημέρας, η κάθε τάξη θα 

ακολουθήσει το δικό της ξεχωριστό πρόγραμμα περνώντας από διάφορους σταθμούς φιλαναγνωστικών 

και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με το λαϊκό παραμύθι και τη λαϊκή μας παράδοση. Συγκεκριμένα, 

τη δεύτερη μέρα θα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο σχολείο μας τη Βασιλική Χατζηαδάμου 

(Μουσικός) μαζί με την ομάδα της, τη Θάλεια Ποντίκη (ζωγράφος) και την Alma Suarez μητέρα 

παιδιών από το Μεξικό,η οποία θα μοιραστεί μαζί μας ιστορίες και λαϊκά παραμύθια από το Μεξικό. 

Τη μέρα θα ενισχύσουν με την παρουσία τους και τη συμβολή τους, μαθητές της Ε’ τάξης του 

Δημοτικού σχολείου Άγιος Αντώνιος, Λευκωσίας οι οποίοι θα μας αφηγηθούν και θα μας 

παρουσιάσουν δραματοποιημένες σκηνές από λαϊκά παραμύθια. Τα παιδιά θα έχουν επίσης την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Οι τρίπλαροι τζαι ο δράκος της μηλιάς» 

από τη θεατρική ομάδα «Αντίλογος». Οι ηθοποιοί θα συμμετέχουν και σε εργαστήρια με τα 

παιδιά.   

Την ημερίδα θα ενισχύσουν με το ταλέντο τους και αρκετή δάσκαλοι του σχολείου μας οι οποίοι θα 

πραγματοποιήσουν εργαστήρια θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής, τεχνολογίας, δραματοποίησης, 

αφήγησης, χειροτεχνιών.  

Την ημέρα αυτή θα γλυκάνουν με τους λαχταριστούς λουκουμάδες τους ομάδα εθελοντριών 

γιαγιάδων που θα τους φτιάχνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας για τα παιδιά. Τα παιδιά θα μπορούν 

να περάσουν από το εργαστήρι μαγειρικής για να δουν μέρος της διαδικασίας παρασκευής 

λουκουμάδων και να γευτούν τους λουκουμάδες. 

Στις 8 Φεβρουαρίου τα παιδιά θα έρθουν ντυμένα με ελεύθερη στολή και χωρίς τη σχολική τους τσάντα, 

αλλά με μια μικρότερη τσάντα για να μεταφέρουν το φαγητό τους, καθώς επίσης και την κασετίνα τους 

με μολύβια, χρωματιστά, γόμα, ψαλίδι. Τα παιδιά θα χρειαστεί να φέρουν μόνο 1 ευρώ για την 

οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων αυτών.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 


