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Υπεύθυνη διαγωνισμού: Στράνταρη Ολυμπία 
Η ζωή μας έχει αποκτήσει ρυθμούς γρήγορους. Οι εικόνες έχουν 

κυριεύσει το μυαλό μας . Η αντίδραση  είναι μηδαμινή . Η γρήγορη εναλλαγή 

εικόνων και καταστάσεων έχει αποκοιμήσει άλλες λειτουργίες  του μυαλού μας 

,τη σκέψη και την επεξεργασία μηνυμάτων, απαραίτητες για συγκροτημένες 

προσωπικότητες και ενεργούς πολίτες. 

Προκειμένου να δοθεί  μια  ακόμη αφορμή για ενεργοποίηση τέτοιων 

λειτουργιών  καλούμε γονείς και παιδιά να έρθουν πιο κοντά, κρατώντας ένα 

βιβλίο. Όχι το βιβλίο που έχει στόχο τις γνωστικές επιδόσεις και τους βαθμούς. 

Αλλά το βιβλίο που ξυπνά μνήμες , ενεργοποιεί τη φαντασία, δημιουργεί βιώματα, 

συσφίγγει τις σχέσεις γενεών, καλλιεργεί τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη 

μεταξύ μας, δημιουργεί βιώματα, συσφίγγει τις σχέσεις γενεών, καλλιεργεί τον 

σεβασμό και την εμπιστοσύνη μεταξύ μας, δημιουργεί προβληματισμούς και 

αφήνει περιθώρια δημιουργίας. 

  Με δεδομένη την ύπαρξη  μιας μικρής Σχολικής Βιβλιοθήκης 

600 περίπου τίτλων βιβλίων για 500 περίπου παιδιά σας καλούμε σε 

έναν αγώνα φιλαναγνωσίας. 

 Σας καλούμε να διαβάσετε όσο το δυνατόν περισσότερα βιβλία από 

τη δανειστική μας βιβλιοθήκη.  

 Ο στόχος δεν είναι να αναδειχθεί ένας μαθητής νικητής,  αλλά ένα 

τμήμα.  

 Όσα λοιπόν, περισσότερα παιδιά συμμετάσχουν στον διαγωνισμό –

ακόμη και με ένα βιβλίο ο καθένας- θα δώσουν την ευκαιρία  στο 

τμήμα τους να κερδίσει μια εξωσχολική εκπαιδευτική 

δραστηριότητα που θα επιλεγεί ειδικά για κάθε νικητή. 

 Η διαδικασία καλεί να εμπλακούν και οι γονείς στο διαγωνισμό με 

μια μικρή συμμετοχή που θα έχουν στην ανάγνωση κάποιου 

αποσπάσματος του βιβλίου και το σχολιασμό του. 

 Η ανάγνωση κάθε βιβλίου θα συνοδεύεται από ένα έντυπο  που θα 

συμπληρώνει το παιδί και στην περίπτωση συμμετοχής του και ο 

γονέας. 

 Η διάρκεια του διαγωνισμού θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που 

εσείς θα εκδηλώσετε  και μπορεί να κινηθεί ακόμη και σε μηνιαία 

βάση . 

 Η εξέλιξη του διαγωνισμού θα φαίνεται στον πίνακα ανακοινώσεων 

, ώστε να δημιουργηθούν …πολλές ανατροπές. 



        ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

                 Στοιχεία διαγωνιζόμενου 

Ονοματεπώνυμο μαθητή: 

Τάξη και τμήμα: 

                          Βιβλιοπαρουσίαση 

Τίτλος βιβλίου: 

Συγγραφέας: 

Έκδοση: 

Είδος βιβλίου: 

Αριθμός σελίδων: 

Εικονογράφος: 

Μεταφραστής: 

                          Περιεχόμενο 

Χρόνος: 

Τόπος: 

Υπόθεση( σύντομα): 

Πρόσωπα: 

 

                          Ενδιαφέροντα σημεία 

Απόσπασμα που θα ήθελα να διάβαζε ένας φίλος μου: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_____________________________________ 

 

Απόσπασμα που ζήτησα να διαβάσει ο γονιός μου: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________ 

 

Σχόλιο γονέα:___________________________________ 

_____________________________________________ 

 


