
 

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ 

 

 

Ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από τη σειρά βιβλίων 

του Αντώνη Παπαθεοδούλου με τα σημαντικότερα έργα του Ιουλίου Βερν 

διασκευασμένα για μικρά παιδιά, σε εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή.  

 

  



 

 

 

 

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος ανακοινώνουν ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα εμπνευσμένο από τα κλασικά βιβλία του Ιουλίου Βερν. Μέσα από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέες 

έννοιες, να αναγνωρίσουν και να εξασκήσουν τις ικανότητές τους και να έρθουν σε 

επαφή με το φυσικό περιβάλλον, άλλους πολιτισμούς, την τεχνολογία, να 

ευαισθητοποιηθούν για κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά ζητήματα καθώς και να 

αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις με άλλες τάξεις, σχολεία αλλά και με το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς άξονες: 

 

• Κύριος στόχος είναι η μαθητοκεντρική διαδικασία ώστε η πρωτοβουλία για 

τις δραστηριότητες να προέρχεται από τους μαθητές, ενισχύοντας παράλληλα 

το ομαδικό πνεύμα. 

• Τα μέλη της ομάδας να αλληλοϋποστηρίζονται αλλά και να αναπτυχθεί 

πνεύμα συνεργασίας με άλλες τάξεις ή σχολεία.  

• Να ενισχυθεί η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την 

προσωπική μελέτη, τη διεξαγωγή έρευνας κλπ.  

• Έχει δοθεί ειδική βαρύτητα στη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων 

και τη διαθεματικότητα.  

• Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες ώστε μέσα από τη δημιουργική και 

ελεύθερη έκφραση να δημιουργούνται συνεχείς μαθησιακές ευκαιρίες που 

καλύπτουν κοινωνικά και επιστημονικά θέματα.  

 

Η προτεινόμενη σειρά βιβλίων, η οποία αποτελείται από δημιουργίες των 

πολυβραβευμένων Αντώνη Παπαθεοδούλου, συγγραφέα, και Ίριδας Σαμαρτζή, 

εικονογράφου, αποδίδει τα κλασικά αγαπημένα βιβλία που όλοι αγαπήσαμε με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να είναι κατανοητά σε παιδιά μικρής ηλικίας. Κάθε ιστορία φέρει τον 

αυθεντικό της τίτλο αλλά και έναν υπότιτλο, που είναι ενδεικτικός του τρόπου με τον 

οποίο ο διασκευαστής προσεγγίζει τις ιστορίες. 

 



 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίζει το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας και είναι σε 

συνάρτηση με σημαντικά πεδία που μπορούν να αναλυθούν στην Ευέλικτη Ζώνη 

και τις Καινοτόμες Δράσεις, λειτουργώντας υποστηρικτικά στο έργο του 

εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα που 

στόχο έχει να εξοικειωθούν τα παιδιά με τα λογοτεχνικά βιβλία και τις βιωματικές 

δραστηριότητες ενώ παράλληλα ενισχύει τη γνώση και τα βοηθάει να αναπτύξουν 

νέες ικανότητες. 

 

 

α. Ποιοι λαμβάνουν μέρος: 

 

Οι μαθητές νηπιαγωγείων, α' έως δ' τάξεων του δημοτικού που επιθυμούν και θα 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019. 

 

Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα: 

Το κάθε τμήμα μπορεί να επιλέξει όποιες δραστηριότητες επιθυμεί από τουλάχιστον 

ένα από τα βιβλία που προτείνονται ή και περισσότερα και… να κάνει το ταξίδι! Οι 

προτεινόμενες δράσεις καλύπτουν διαφορετικές θεματικές, έτσι τα παιδιά μαζί με 

τους εκπαιδευτικούς μπορούν να επιλέξουν όσα βιβλία ή αντίστοιχες δράσεις 

θεωρούν πως είναι ωφέλιμες και καλύπτουν τις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος. 

Εφόσον το τμήμα αποφασίσει τη συμμετοχή σε κάποιες από τις δράσεις του 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη 

φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου και να την αποστείλουν 

στον εκδοτικό μας οίκο.  

 

 

β. Τα βιβλία 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από μια ποιοτική συνεργασία των 

πολυβραβευμένων Αντώνη Παπαθεοδούλου και Ίριδας Σαμαρτζή με τις Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, διασκευάζονται λογοτεχνικά τα βιβλία του Ιουλίου Βερν ώστε να 

μπορέσουν τα παιδιά μικρότερης ηλικίας να έρθουν σε επαφή με τα συγκεκριμένα 

αριστουργήματα της κλασικής λογοτεχνίας. Η εξαιρετική εικονογράφηση που 



 

 

συνδυάζει μεικτές εικαστικές τεχνικές (ζωγραφικής, κολάζ, φωτογραφίας) λειτουργεί 

συμπληρωματικά με το κείμενο, ώστε οι μικροί αναγνώστες να μπορούν με ευκολία 

να κατανοήσουν τον τεχνολογικό κόσμο των βιβλίων του Βερν, να αντιληφθούν το 

ιστορικό τους πλαίσιο, να ανακαλύψουν τη διαχρονικότητα των κειμένων και να 

ενεργοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.  

 

1. Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΜΕΡΕΣ ή ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ  

Ο Φιλέας Φόγκ στοιχηματίζει πως μπορεί να γυρίσει όλη τη γη μέσα σε 80 μέρες και 

πιστεύει πως πλούσιος είναι αυτός που μπορεί να ταξιδεύει και να μαζεύει εμπειρίες 

και όχι χρήματα!  

 

2. ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ή ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ! 

Η ιστορία του Μπαρμπικέιν, ο οποίος αποφασίζει να κατασκευάσει ένα τεράστιο 

κανόνι και να εκτοξεύσει με αυτό ένα βλήμα ως τη Σελήνη. Γιατί η φαντασία του 

ανθρώπου μπορεί να μετατρέψει ένα όπλο σε εργαλείο ειρήνης με στόχο την 

εξερεύνηση του αγνώστου.  

 

3. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ή ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΜΥΣΤΙΚΑ  

Ένας καθηγητής προσπαθεί να κατορθώσει αυτό που ποτέ κανείς δεν κατόρθωσε: 

να προχωρήσει και να φτάσει ως το κέντρο της Γης για να ανακαλύψει την 

απεραντοσύνη της ομορφιάς της Γης και τα ατέλειωτα μυστικά της.  

 

4. ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΕΥΓΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ή Ο ΝΕΜΟ, Ο 

ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ 

Στο έργο του αυτό, ο Βερν προφητεύει την εφεύρεση του υποβρυχίου, δίνοντας 

μαγικές περιγραφές του κόσμου των θαλασσινών βυθών μέσα από τα ταξίδια του 

μυστηριώδους πλοιάρχου Νέμο που έχει απομακρυνθεί από την ανθρωπότητα. Ένα 

βιβλία που δημιουργεί περισσότερες απορίες από όσες απαντήσεις δίνει.  

 

5. ΡΟΒΗΡΟΣ Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ή Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ! 

Έπειτα από την παρατήρηση διάφορων παράξενων ουράνιων φαινομένων 

ανακαλύπτεται πως ο Ροβήρος ο κατακτητής έχει κατασκευάσει την πρώτη ιπτάμενη 

https://www.epbooks.gr/product/101259/ο-γυροσ-του-κοσμου-σε-80-μερεσ
https://www.epbooks.gr/product/101275/απο-τη-γη-στη-σεληνη
https://el.wikipedia.org/wiki/Σελήνη
https://www.epbooks.gr/product/101322/ταξιδι-στο-κεντρο-τησ-γησ
https://www.epbooks.gr/product/101344/εικοσι-χιλιαδεσ-λευγεσ-κατω-απο-τη-θαλα%CF%258
https://www.epbooks.gr/product/101344/εικοσι-χιλιαδεσ-λευγεσ-κατω-απο-τη-θαλα%CF%258
https://el.wikipedia.org/wiki/Υποβρύχιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Θάλασσα
https://www.epbooks.gr/product/101405/ροβηροσ-ο-κατακτητησ


 

 

μηχανή. Κι όταν πετάς από τόσο ψηλά βλέπεις τον κόσμο ενιαίο, έναν και μοναδικό, 

χωρίς διαφορές.  

 

6. ΠΕΝΤΕ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ή Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  

Ένα βιβλίο γεμάτο περιπέτεια και εξελίξεις με παραγράφους γεωγραφικών, 

τεχνολογικών και ιστορικών πληροφοριών και περιγραφών της Αφρικής. Στις 

αποσκευές ενός ταξιδιού τα απαραίτητα είναι το θάρρος, η γνώση, η περιέργεια, η 

φιλία, το πείσμα και η τόλμη!  

 

7. Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ Ή ΠΩΣ ΝΑ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΟΛΑ  

Τι θα συμβεί άραγε όταν ο νεαρός Γκόντφρεϊ, μεγαλωμένος μέσα σε αμύθητα 

πλούτη, μαθημένος να τα έχει όλα, βρεθεί χωρίς στέγη, χωρίς τροφή, χωρίς ούτε τα 

στοιχειώδη για την επιβίωσή του, ναυαγός σε ένα έρημο νησί; Το νησί θα 

μεταμορφωθεί σε σχολή κι εκείνος θα πάρει τα πιο χρήσιμα αλλά και τα πιο 

σπουδαία μαθήματα του κόσμου. 

 

 

 

γ. Οι δημιουργοί:  

 

Αντώνης Παπαθεουδούλου, συγγραφέας 

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου γεννήθηκε το 1977 στον Πειραιά. Σπούδασε κινούμενο 

σχέδιο και εργάζεται στη διαφήμιση. Από το 1999 γράφει και μεταφράζει ιστορίες, 

τραγούδια και σενάρια για παιδιά. Πολλά από τα βιβλία του έχουν βραβευτεί σε 

Ελλάδα και εξωτερικό (Οι καλοί κι  οι κακοί πειρατές, Η Πόλη που έδιωξε τον πόλεμο, 

Ένα Τελευταίο Γράμμα κ.ά.) Έχει επίσης διασκευάσει σημαντικά βιβλία του Ιουλίου 

Βερν για μικρά παιδιά. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά, βασκικά, 

καταλανικά, σουηδικά, κινεζικά, ιαπωνικά κ.ά. κι έχουν μεταφερθεί στο θέατρο. 

www.antonispapatheodoulou.com 

 

https://www.epbooks.gr/product/101555/πεντε-εβδομαδεσ-με-το-αεροστατο
https://www.epbooks.gr/product/101824/%E7-%F3%F7%EF%EB%E7-%F4%F9%ED-%F1%EF%E2%E9%ED%F3%F9%ED%F9%ED-%DE-%F0%F9%F3-%ED%E1-%F4%E1-%E5%F7%E5%E9%F3-%EF%EB%E1
http://www.antonispapatheodoulou.com/


 

 

Ίρις Σαμαρτζή, εικονογράφος  

Η Ίρις Σαμαρτζή γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Γραφιστική και Αρχιτεκτονική 

εσωτερικού χώρου-διακόσμηση στη Σχολή Βακαλό, από όπου αποφοίτησε με 

υποτροφία. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παιδικής ζωγραφικής και δραματικής 

τέχνης στην εκπαίδευση. Ασχολείται από το 2004 με την εικονογράφηση παιδικών 

βιβλίων και πολλά βιβλία της έχουν βραβευτεί. Παράλληλα, διδάσκει εικαστικά σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. www.irissamartzi.com 

 

 

δ. Οι δράσεις  

Οι προτεινόμενες δράσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν 

επιλεχθεί με μεγάλη προσοχή και έπειτα από σημαντική έρευνα ώστε να καλύπτουν 

τις ανάγκες των συγκεκριμένων ηλιακών ομάδων αλλά και να λειτουργούν 

συμπληρωματικά στο έργο του εκπαιδευτικού. Για τις συγκεκριμένες διαθεματικές 

δράσεις θα υπάρξουν αναλυτικές οδηγίες, δημιουργικό υλικό, προτεινόμενα υλικά για 

τις κατασκευές, ιστοσελίδες με καταλόγους σχετικών μουσείων, οργανισμών κλπ., 

βίντεο και προτεινόμενοι ιστότοποι με πληροφοριακό υλικό στην ειδική κατηγορία 

στη σελίδα των εκδόσεων μας «Σχολεία», ούτως ώστε να διευκολυνθούν αλλά και να 

εμπνευστούν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές που θα συμμετάσχουν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα για κάθε βιβλίο.  

 

Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες 

Θεματικές ενότητες που καλύπτονται: Πολιτισμός - διαπολιτισμική επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση, κοινωνικό περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον, μαθαίνουμε πως να 

κυκλοφορούμε στην πόλη, γεωγραφία, ζωή́ σε άλλους τόπους, εικαστικά - συλλογική 

δραστηριότητα και έκφραση, τεχνολογία κ.ά. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς 

μπορούν:  

 

• Να μεταμορφώσουν έναν τοίχο της τάξης σε χάρτη του κόσμου με κολάζ 

χρησιμοποιώντας χρώματα, φωτογραφίες, και ανακυκλώσιμα υλικά π.χ. 

http://www.irissamartzi.com/
https://www.epbooks.gr/product/101259/ο-γυροσ-του-κοσμου-σε-80-μερεσ


 

 

κουμπιά, εφημερίδες κλπ. Στον χάρτη αυτόν μπορούν να προσθέσουν και τις 

«στάσεις» του ταξιδιού του Φιλέα Φογκ.  

• Να μαγειρέψουν φαγητά ή να φτιάξουν κρύα πιάτα με συνταγές από όλο τον 

κόσμο και να καλέσει τους γονείς της τάξης για φαγητό. 

• Να διοργανώσουν μια βραδιά μουσικής ή παραμυθιού με τραγούδια και 

παραμύθια από διάφορες χώρες. 

• Να «αδελφοποιηθούν» μέσω skype ή αλληλογραφίας με μια τάξη αντίστοιχης 

ηλικιακής ομάδας σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου ή με ένα ελληνικό 

σχολείο του εξωτερικού. 

• Να κάνουν ένα ταξίδι σε χώρα του εξωτερικού! Αν όχι σαν τάξη τότε θα 

μπορούσαν να μιλήσουν για την εμπειρία τους παιδιά που έχουν ταξιδέψει με 

τους γονείς τους στο εξωτερικό.  

• Να διαλέξουν τα παιδιά ένα μεταφορικό μέσο με το οποίο θα κάνουν τον δικό 

τους γύρο του κόσμου και να το κατασκευάσουν σε συνδυασμό με το φυσικό 

περιβάλλον (π.χ. στα χιόνια έλκηθρο, στο βουνό αερόστατο).  

• Τα παιδιά να ζωγραφίσουν καρτ-ποστάλ από ένα μέρος του κόσμου που θα 

διαλέξουν και να τις στείλουν ηλεκτρονικά στις Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

Έπειτα από κλήρωση, 20 ζωγραφιές θα τυπωθούν από τον εκδοτικό μας οίκο 

σε κανονικό χαρτί καρτ-ποστάλ και θα αποσταλούν στους νικητές ώστε να 

ανταλλάξουν καρτ-ποστάλ με κάποιο άλλο σχολείο. 
 

 

   

20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα 

 

Θεματικές ενότητες που καλύπτονται: Φυσικό περιβάλλον, εικαστικά - συλλογική 

δραστηριότητα και έκφραση, συμμετοχή και παρέμβαση σε σχολικά και εξωσχολικά 

δρώμενα, τεχνολογία κ.ά. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς μπορούν:  

 

• Να επισκεφθούν ένα πλοίο, ένα πλοίο-μουσείο όπως το πλοίο Νεράιδα ή ένα 

ναυτικό μουσείο (μουσείο Πειραιά) κ.ά. 

• Να επισκεφθούν το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στην Ανάβυσσο 

www.hcmr.gr.  

• Να επισκεφθούν ένα ενυδρείο ή κάποιο θαλάσσιο πάρκο, όπως το ενυδρείο 

στην Κρήτη, στην Καστοριά, τα πάρκα της Ζακύνθου ή το Αττικό ζωολογικό 

πάρκο. 

• Να οργανώσουν μια έκθεση στο σχολείο με εκθέματα για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Να γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ για τη θαλάσσια ζωή με ένα κινητό τηλέφωνο ή 

μια φωτογραφική μηχανή. 

• Να κατασκευάσουν σε κολάζ τον θαλάσσιο βυθό χρησιμοποιώντας υλικά από 

τη θάλασσα, κοχύλια, άμμο φύκια κλπ. 

https://www.epbooks.gr/product/101344/εικοσι-χιλιαδεσ-λευγεσ-κατω-απο-τη-θαλα%CF%258
http://www.hcmr.gr/


 

 

• Να βρουν ελληνικά υποβρύχια από το ίντερνετ από σχετικές σελίδες όπως το 

www.hellenicnavy.gr/el/o-stolos-mas/ypovryxia.html και να τα κατασκευάσουν 

με πλαστικά μπουκάλια και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.  

 

 

 

Ταξίδι στο κέντρο της Γης 

 

Θεματικές ενότητες που καλύπτονται: Φυσικό περιβάλλον, εικαστικά - συλλογική 

δραστηριότητα και έκφραση, συμμετοχή και παρέμβαση σε σχολικά και εξωσχολικά 

δρώμενα, γνωριμία με το τοπικό περιβάλλον κ.ά. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς 

μπορούν:  

 

 

• Να επισκεφθούν ένα μουσείο Γεωλογίας, Φυσικής Ιστορίας, Ορυκτολογίας ή 

Παλαιοντολογίας π.χ. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Κρήτη, Μουσείο 

Γουλανδρή κ.ά. 

• Να επισκεφτούν ένα σπήλαιο ώστε να δουν από κοντά τα διαφορετικά 

πετρώματα και να γνωρίσουν τι βρίσκεται κάτω από τη γη.  

• Να επισκεφθούν ένα πάρκο ή μια παραλία, να μαζέψουν όστρακα και 

διαφορετικές πέτρες και βότσαλα και να τις παρουσιάσουν στην τάξη για να 

μιλήσουν για τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

• Να καλέσουν έναν ομιλητή για να ενημερώσει γονείς και δασκάλους και να 

οργανώσουν την αντισεισμική προστασία όλου του σχολείου. 

• Να επισκεφθούν ένα βουνό της περιοχής αφού πρώτα μάθουν για τη 

γεωλογική του δομή και τι κρύβεται από κάτω του. 

• Να κάνουν ένα πείραμα χημείας με ξίδι και μαγειρική σόδα για να φτιάξουν το 

δικό τους ηφαίστειο. Τα παιδιά μπορούν να βιντεοσκοπήσουν το πείραμα και 

να μας στείλουν το βίντεο. (Δείτε εδώ ένα αντίστοιχο πείραμα) 

 

 

 

Ροβήρος ο κατακτητής 

 

Θεματικές ενότητες που καλύπτονται: Τεχνολογία, Φυσικές επιστήμες, συμμετοχή και 

παρέμβαση σε σχολικά και εξωσχολικά δρώμενα, εικαστικά - συλλογική 

δραστηριότητα και έκφραση, κ.ά. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς μπορούν:  

 

 

https://www.epbooks.gr/product/101322/ταξιδι-στο-κεντρο-τησ-γησ
https://www.youtube.com/watch?v=T4QNoKfsRh0
https://www.epbooks.gr/product/101405/ροβηροσ-ο-κατακτητησ


 

 

• Να επισκεφθούν ένα αεροδρόμιο ή ένα ελικοδρόμιο. 

• Να καλέσουν έναν πιλότο και να μάθουν τα μυστικά των πτήσεων και τα 

βασικά μέρη ενός αεροπλάνου. 

• Να κατασκευάσουν ένα αερομοντέλο και να το κάνουν να πετάξει. 

• Να φτιάξουν έναν ανεμοδείκτη στο σχολείο και να παρατηρήσουν την 

κατεύθυνση του ανέμου.  

• Να οργανώσουν διαγωνισμό σχεδιασμού και αγώνες σαΐτας με έπαθλα και 

κοινό. 

• Να επισκεφτούν το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας ή άλλα σχετικά μουσεία ή 

κάποια αερολέσχη της περιοχής τους.  

• Να φτιάξουν ένα κολάζ με την εξέλιξη της κατασκευής των αεροπλάνων και να 

συζητήσουν για τις διαφορές που παρατηρούν. 
 

 

 

Από τη Γη στη Σελήνη 

 

Θεματικές ενότητες που καλύπτονται: Φυσικές επιστήμες, εικαστικά - συλλογική 

δραστηριότητα και έκφραση, τεχνολογία, δημιουργική γραφή και λογοτεχνία κ.ά. Τα 

παιδιά με τους εκπαιδευτικούς μπορούν:  

 

• Να επισκεφθούν ένα αστεροσκοπείο ή το πλανητάριο. 

• Να καλέσουν έναν ομιλητή π.χ. έναν αστροφυσικό που να μιλήσει για το 

διάστημα ή τους αστερισμούς.  

• Να στήσουν ένα τηλεσκόπιο στην ταράτσα του σχολείου και να κάνουν 

αστρονομικές παρατηρήσεις. 

• Να φτιάξουν έναν χάρτη του ουρανού με τους αστερισμούς στο ταβάνι της 

τάξης. 

• Να φτιάξουν μια 3D κατασκευή του διαστήματος με μπαλόνια, παπιέ μασέ 

κ.ά. Να γίνει διαγωνισμός για να ψηφιστούν οι πιο εντυπωσιακές κατασκευές.  

• Να δούνε βιντεάκια στο ίντερνετ από προσσεληνώσεις και να γράψουν μια 

μικρή ιστορία για ένα ταξίδι σε κάποιον πλανήτη.  

• Να σχεδιάσουν σε ένα μεγάλο πανό τις διαφορετικές θέσεις του φεγγαριού 

κατά την έκλειψη.  

 

 

 

 

 

Πέντε εβδομάδες με το αερόστατο 

 

https://www.epbooks.gr/product/101275/απο-τη-γη-στη-σεληνη
https://www.epbooks.gr/product/101555/πεντε-εβδομαδεσ-με-το-αεροστατο


 

 

Θεματικές ενότητες που καλύπτονται: Πολιτισμός - διαπολιτισμική επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση, κοινωνικό περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον, γεωγραφία, αναγνώριση 

και έκφραση συναισθημάτων, ζωή σε άλλους τόπους, εικαστικά - συλλογική 

δραστηριότητα και έκφραση, τεχνολογία κ.ά. Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς 

μπορούν:  

• Να φτιάξουν τον χάρτη της Αφρικής σε έναν τοίχο του σχολείου ή σε ένα 

γιγαντιαίο κολάζ και να ζωγραφίσουν επάνω τα ζώα, τα φυτά, και τα 

περιβαλλοντικά στοιχεία (ερήμους, οάσεις, Σαβάνες) της συγκεκριμένης 

ηπείρου.  

• Να φτιάξουν το δικό τους μίνι-αερόστατο με απλά υλικά και να το αφήσουν να 

πετάξει. Δείτε εδώ βασικές οδηγίες κατασκευής.  

• Να κατασκευάσουν τις δικές τους αφρικανικές μάσκες με χαρτιά γκοφρέ, 

χάρτινα πιάτα και μπογιές.  

• Να κάνουν ένα αφρικανικό πάρτι, χορεύοντας αφρικανικούς χορούς και 

κάνοντας αφρικανικό βάψιμο με μπογιές face painting.  

• Να επισκεφθούν μια πρεσβεία αφρικανικής χώρας ή κάποια έκθεση 

Αφρικανών καλλιτεχνών ή το φεστιβάλ Αφρικανικής Γαστρονομίας, Μουσικής 

και Λαϊκής Τέχνης ή το Πολιτιστικό Κέντρο Αφρικάνικης Τέχνης και 

Πολιτισμών ANASA κ.ά.  

• Να μιλήσουν και να ζωγραφίσουν για τα εφόδια ζωής που αναφέρονται στο 

τέλος του βιβλίου: το θάρρος, τη γνώση, την περιέργεια, τη φιλία, το πείσμα 

και την τόλμη.  

 

 

 

Η σχολή των Ροβινσώνων ή πώς να τα έχεις όλα  

Θεματικές ενότητες που καλύπτονται: Κοινωνικό περιβάλλον, δημουργική γραφή, 

φυσικό περιβάλλον, γεωγραφία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, ζωή σε 

άλλους τόπους, εικαστικά - συλλογική δραστηριότητα και έκφραση, τεχνολογία κ.ά.  

Τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς μπορούν:  

• Να ψάξουν στο ίντερνετ πληροφορίες για φυλές Ιθαγενών και να 

παρουσιάσουν όσα βρήκαν στην τάξη, είτε ιστορικά δεδομένα, είτε κάποιο 

χορό ή τραγούδι.  

• Να ζωγραφίσουν ή να φτιάξουν σε μικρογραφία το δικό τους ξύλινο 

δεντρόσπιτο.  

https://www.youtube.com/watch?v=27jP83JYUlo
https://www.youtube.com/watch?v=27jP83JYUlo
https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/17o-festival-afrikanikis-gastronomias-mousikis-kai-lakis-technis/
https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/17o-festival-afrikanikis-gastronomias-mousikis-kai-lakis-technis/
http://www.anasa.org.gr/
http://www.anasa.org.gr/


 

 

• Να γράψουν ή να αφηγηθούν μια ιστορία για τα αγαπημένα αντικείμενα που 

θα έπαιρναν μαζί τους αν θα έπρεπε να ζήσουν για λίγο καιρό σε κάποιο 

ερημονήσι. 

• Να επισκεφθούν κάποιο τοπικό σώμα προσκόπων και να παρατηρήσουν πως 

οι πρόσκοποι με ξύλα και σκοινιά κατασκευάζουν πράγματα τα οποία 

χρησιμεύουν στο μαγείρεμα κ.λπ όταν κατασκηνώνεις στη φύση.  

• Να σχεδιάσουν ένα μεγάλο χάρτη της αμερικανικής ηπείρου και να 

χρωματίσουν τις περιοχές με τους διαφορετικούς πολιτισμούς των Ιθαγενών. 

Μπορούν να να κολλήσουν εικόνες που θα βρουν σε περιοδικά ή στο 

διαδίκτυο.  

  

 

 

 

Συλλογική Δραστηριότητα και για τα έξι βιβλία του Βερν 

 

Μέσα από τα βιβλία του Ιούλιου Βερν προκύπτουν επτά διαφορετικά θέματα που 

αφορούν ηθικές αξίες, τον τρόπο που ζούμε τη ζωή μας και τη σχέση μας με τη φύση 

και την τεχνολογία. Έτσι καλούμε όλους τους μαθητές να γράψουν μια μικρή ιστορία 

εμπνευσμένη από ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω θέματα και να μας τη 

στείλουν με e-mail. Οι ιστορίες μπορούν να είναι ατομικές ή να γραφτούν συλλογικά 

από όλη την τάξη. Έπειτα από κλήρωση θα δημιουργηθεί ειδικό e-book με 20 

ιστορίες που θα μπορείτε να κατεβάσετε από τη σελίδα μας και να διαβάσετε μέσα 

στην τάξη. Το μέγεθος της κάθε ιστορίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις.  

 

• Η αξία της ζωής μέσα από τα ταξίδια και τις ανθρώπινες σχέσεις.  

• Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της δημιουργικότητας σε περιόδους ειρήνης. 

• Η απέραντη ομορφιά της γης και της φύσης.  

• Τι μας απομακρύνει από τους ανθρώπους; Τι μας φέρνει κοντά;  

• Η γνώση είναι περιπέτεια.   

• Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά: η γνώση, η περιέργεια, η φιλία, το πείσμα και 

η τόλμη.  

• Τι είναι πιο σημαντικό κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής;  
 

 

Υποστήριξη  

 



 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος το υλικό στην ιστοσελίδα του εκδοτικού μας 

οίκου ενδέχεται να ανανεωθεί με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και διευκόλυνση των 

συμμετεχόντων. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα 

συμμετοχής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φόρμα συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

 

 

(έγκυρες συμμετοχές έως τις 13/12/2019) 

Σχολείο: 

 

Διεύθυνση (πόλη, οδός, τ.κ.): 

 

Τηλέφωνο: 

 

Email σχολείου: 

 

Τάξη και τμήμα:  

 

Αριθμός μαθητών: 

 

Όνομα εκπαιδευτικού:  

 

Email επικοινωνίας:  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email 

 

 

k.barkoura@epbooks.gr και στο τηλέφωνο 210 2816134 (εσ. 817).

Mε τη φαντασία του Ιούλιου Βερν

mailto:e.dermitzaki@epbooks.gr



