ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ Γ΄ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΝΑΣ
19 Ιανουαρίου 2016
Θέμα: Εβδομάδα Δράσης Φιλαναγνωσίας
Αγαπητοί γονείς,
Στα πλαίσια της προσπάθειας του σχολείου μας για προώθηση της φιλαναγνωσίας και της ανάπτυξης
μιας στενής και δια βίου σχέσης των παιδιών μας με το βιβλίο, προγραμματίζουμε τις ακόλουθες
εκδηλώσεις:
1. Φιλαναγνωστικός καφές
Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016, θα φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας την καταξιωμένη συγγραφέα και
εκπαιδευτικό Έλενα Περικλέους από τις 7:45 – 9:00 π.μ. Οι γονείς του σχολείου μας θα έχουν την
ευκαιρία να απολαύσουν τον πρωινό τους καφέ με τη συγγραφέα και να μοιραστούν μαζί της
αναγνωστικά μονοπάτια.
2. Εγκαίνια έκθεσης βιβλίου
Η διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου μας θα διοργανώσει
έκθεση βιβλίου από τις 27 - 29 Ιανουαρίου 2016. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν
την έκθεση βιβλίου σε πρωινό χρόνο και να επιλέξουν τα βιβλία που επιθυμούν να αγοράσουν με τη
βοήθεια του/της εκπαιδευτικού της τάξης τους. Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 6:30 μ.μ. θα
τελεστούν τα εγκαίνια της έκθεσης, την οποία οι γονείς θα μπορούν να επισκεφθούν με τα παιδιά
τους. Την εκδήλωση θα προσφωνήσει η εκπαιδευτικός του σχολείου μας
κα Ρόη Ταλιώτη
– Χαλαμανδάρη, η οποία θα μας μιλήσει σχετικά με το θέμα «Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να
αγαπήσουν το βιβλίο». Μετά την τέλεση των εγκαινίων, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν σε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Προωθώντας τη φιλαναγνωσία στα παιδιά».
Παράλληλα, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε εργαστήρια με καταξιωμένους συγγραφείς.
3. Μέρα Δράσης φιλαναγνωσίας
Αποκορύφωμα της εβδομάδας φιλαναγνωσίας θα είναι η ετήσια, καθιερωμένη πλέον, «Μέρα
Δράσης Φιλαναγνωσίας» που θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2016. Τη μέρα αυτή θα
επισκεφθούν το σχολείο μας καταξιωμένοι συγγραφείς, ηθοποιοί, εικονογράφοι, μουσικοί και
ακαδημαϊκοί, οι οποίοι θα εμπλέξουν τα παιδιά σε διαδραστικές δραστηριότητες που έχουν σχέση
με τα βιβλία. Η τελετή έναρξης της μέρας αυτής θα πραγματοποιηθεί από τις 8: 00 – 9:00 π.μ. με την
παρουσίαση δραματοποιημένων παραμυθιών από τα παιδιά της Α΄1, και των Στ΄ τάξεων. Η μέρα
αυτή θα είναι ανοιχτή προς τους γονείς για να έρθουν και να συμμετέχουν στις φιλαναγνωστικές
δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά τους.
Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής για τις πιο πάνω εκδηλώσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η ………………………………………………….. πατέρας/μητέρα* του/της
………………………………………… της …………. τάξης, δηλώνω πως θα παραστώ στις ακόλουθες
δραστηριότητες:
Δραστηριότητα

Ημερομηνία

Φιλαναγνωστικός καφές
(7:45 – 9:00 π.μ.)

26 Ιανουαρίου

Εγκαίνια έκθεσης βιβλίου:

27 Ιανουαρίου

Σημειώστε √

(6:30 – 8:00 μ.μ.)


Βιωματικό εργαστήριο
για γονείς



Βιωματικά εργαστήρια
για παιδιά (παρακαλώ
σημειώστε τον αριθμό
και τις ηλικίες των

Αρ. Παιδιών:______________
Ηλικίες: __________________

παιδιών)
Μέρα Δράσης Φιλαναγνωσίας

1 Φεβρουαρίου

(9:25 – 12:15 π.μ.)
Υπογραφή……………………………………………………………
*Σε όλες τις πιο πάνω εκδηλώσεις μπορούν να παραστούν παππούδες και γιαγιάδες.

