Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄- Στυλιανός Λένας
Σπυρίδωνα Νόμπελη 3, 2402, Έγκωμη.

Τηλ.: 22355997,Φαξ: 22356103

Ηλ. Διεύθυνση: dim-makedonitissa3-lef@schools.ac.cy Ιστοσελίδα: http://dim-makedonitissa3-lef.schools.ac.cy

Αγαπητοί γονείς,

14/2/2017

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε πως οι τρεις Στ΄ τάξεις του σχολείου μας, θα
συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας που είναι και ένας από τους
υπό έμφαση στόχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για φέτος. Στόχος του προγράμματος,
είναι η δημιουργία κινήτρων για ανάγνωση λογοτεχνικών κυρίως κειμένων, ώστε τα παιδιά να
βελτιωθούν ακόμα περισσότερο πνευματικά και συναισθηματικά, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να
καλλιεργήσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους, καθώς και να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό τους
λόγο.
Επιπρόσθετα, έχουμε αποφασίσει να συνδέσουμε την προσπάθειά μας, με τον διαγωνισμό
«Βιβλιοδρομίες 2017», αξιοποιώντας τα τέσσερα βιβλία του διαγωνισμού από τη θεματική ενότητα
«Ιστορικές περιπλανήσεις με τη λογοτεχνία»:
1. Όταν έφυγαν τα αγάλματα – Αγγελική Δαρλάση
2. Οι ξυπόλυτοι ήρωες – Αλεξάνδρα Μητσιάλη
3. Ο μικρός αδελφός – Λότη Πέτροβιτς Ανδροτσοπούλου
4. Όταν ο ήλιος – Ζωρζ Σαρή
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα βιβλία, ένα για κάθε μαθητή/τρια,
τα οποία θα ανταλλάζουν μεταξύ τους με στόχο να αναγνώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και
τα τέσσερα βιβλία. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όσα παιδιά επιθυμούν θα μπορούν να
λάβουν μέρος στον διαγωνισμό «Βιβλιοδρομίες 2017», την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017. Τονίζεται ότι η
συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας είναι υποχρεωτική, ενώ η συμμετοχή στον
διαγωνισμό είναι προαιρετική.
Με την ευκαιρία της έκθεσης βιβλίου στο σχολείο μας, σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε το το ποσό
των €10 για την αγορά των βιβλίων του προγράμματος. Εάν κάποια οικογένεια δυσκολεύεται στην
καταβολή του ποσού, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους δασκάλους των
τμημάτων. Στο τέλος του προγράμματος θα γίνει κλήρωση των βιβλίων για να πάρει το κάθε παιδί, δικό
του στο σπίτι, έναν από τους τέσσερις τίτλους.
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και υπογράψετε τη δήλωση που επισυνάπτεται πιο κάτω, και να την
επιστρέψετε στον/στην εκπαιδευτικό του παιδιού σας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17
Φεβρουαρίου 2017 με το αντίτιμο των €10. Σας ευχαριστούμε και προσδοκούμε στην άμεση
ανταπόκριση σας.
Από το σχολείο.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εγώ, ο/η _________________________________________________ πατέρας/μητέρα/κηδεμόνας
του/της __________________________________________________ του τμήματος ____________
αποστέλλω το ποσό των €10 για την αγορά του βιβλίου για τις ανάγκες του προγράμματος
φιλαναγνωσίας.
Υπογραφή: _______________________________

Ημερομηνία: ____________________

