
APPENDIX 5 

B2 level written mediation activity 
(From the May 2007 exam) 

ACTIVITY 2 

Imagine you are working for the team preparing the promotion leaflets for a 
Greek book exhibition abroad. Write a short text (about 150 words) presenting 
the series below. 

«Η τέχνη σαν Παραμύθι» 
Εκδόσεις Λιβάνη 

ISBN: 978-960-14-1329-7 

Η σειρά πέντε βιβλίων της Φίλιας Δενδρινού, γράφτηκε και 
φιλοτεχνήθηκε με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν 
σε επαφή με σημαντικά έργα τέχνης. Κάθε βιβλίο φέρνει το παιδί σε 
επαφή με έργα τέχνης συγκεκριμένων ζωγράφων και τις τάσεις που 
αντιπροσωπεύουν, μέσα από μια φανταστική ιστορία η οποία 
γράφτηκε με αφορμή τους πίνακες που παρουσιάζονται. Το τελευταίο 
τμήμα κάθε βιβλίου της σειράς αποτελείται από δημιουργικές 
δραστηριότητες παρατήρησης ή θεατρικής έκφρασης. Τα παιδιά, με 
τη βοήθεια του ενήλικα, καλούνται να ανακαλύψουν και να 
συνομιλήσουν με τα έργα τέχνης ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν. 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
Οι επτά ημέρες της εβδομάδας καταγράφονται στο ημερολόγιο ενός 
παιδιού που μεγαλώνει σε μια συνοικία του Παρισιού το 18ο αιώνα. 
Μέσα στις σελίδες του ημερολογίου, γραμμένες το 1872 
(χρονολογία συμβολική, αφού ο Claude Monet εκθέτει τον πρώτο 
τοu πίνακα με τίτλο “Εντύπωση: Ήλιος που Ανατέλλει”), 
παρακολουθούμε την καθημερινή ζωή μιας οικογένειας. Το πινέλο 
των ζωγράφων ζωντανεύει οικογενειακές στιγμές, αποτυπώνοντας 
όχι τόσο τα γεγονότα αλλά την εντύπωση, την αίσθηση που οι 
στιγμές προκαλούν. 

ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΟΥ ΧΟΥΑΝ ΜΙΡΟ  
Μια ευθεία γραμμή γίνεται μαγικό ραβδάκι, μια μαύρη κουκκίδα γίνεται 
ημίψηλο καπέλο και ένα θαλάσσιο λουλούδι  φουσκώνει και 
ξεφουσκώνει σαν μεγάλο κόκκινο μπαλόνι. Όλα αυτά συναντιούνται 
μέσα απ’ τα χέρια του Jοan Miró για να ζήσουν τη δική τους ιστορία. 

ΜΑΡΚ ΣΑΓΚΑΛ – Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ  
Μέσα στην κυκλική σκηνή του τσίρκου υπάρχουν όλα όσα αγάπησε 
o Marc Chagall. Οι κλόουν, οι ακροβάτες αλλά και το χωριό του 
καλλιτέχνη με τα ξύλινα σπίτια, τα πολύχρωμα φουστάνια των 
κοριτσιών, ένα μικρό βιολί και η Μπέλα, η αγαπημένη του 
σύντροφος. Ψηλά, το φεγγάρι που παρακολουθεί το όνειρο. 

ISBN: 978-960-14-1327-3 

ISBN: 978-960-14-1323-5 
 

Η συγγραφέας, Φίλια Δενδρινού, είναι θεατροπαιδαγωγός και 
ηθοποιός που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την τέχνη της αφήγησης 
(storytelling). Είναι επίσης σεναριογράφος και συγγραφέας παιδικού 
βιβλίου. Το πρώτο της βιβλίο για παιδιά «Με Νότες και με Γράμματα», 
μια ποιητική συλλογή με εικονογράφηση της ίδιας, τιμήθηκε από τον 
Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. 

 

 


