
Βγείτε πρώτοί
στίσ δράσείσ φίλάνάγνώσίάσ

Λάβετε θέσεις… 
      Έτοιμοι…  

Πάμε!

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Οι Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ διοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με 
τίτλο ÇΒιβλιο-τρεχάλα ΦιλαναγνωσίαςÈ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο 
και Δημοτικό) και αποτελεί διαγωνισμό, ο οποίος διαρκεί από την 1/10/2014 έως τις 30/4/2015.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την έγκριση της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ð Τμήμα Γ‹ Μαθητι-
κών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας (αριθμός πρωτοκόλλου 152416/Γ1).

Το πρόγραμμα διενεργείται στο πλαίσιο της Eυέλικτης Zώνης και των Καινοτόμων Δράσεων Πο-
λιτισμού, Περιβάλλοντος, Αγωγής Υγείας και Φιλαναγνωσίας και εστιάζει στις εξής θεματικές 
ενότητες: συναισθήματα, οικογένεια, ζωή, απώλεια, σχολικός εκφοβισμός, οδική ασφάλεια, παιδι-
κές φοβίες, διατροφή, ρατσισμός, οικολογία, πολιτισμός, παράδοση, ανεργία, καθαριότητα, υγιεινή, 
κοινωνία, φιλία, Ιστορία, πολιτισμός, διαφορετικότητα, μουσική.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

– καλλιέργεια του πνεύματος φιλαναγνωσίας των μαθητών¯
– συμμετοχή στις Καινοτόμες Δράσεις που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας¯
– δημιουργική έκφραση των μαθητών¯
– ενημέρωση των μαθητών για σύγχρονα κοινωνικά θέματα¯
– γνωριμία των μαθητών με σημαντικά έργα βραβευμένων συγγραφέων¯
– συναντήσεις των μαθητών με καταξιωμένους Έλληνες συγγραφείς¯
– έμπρακτη ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και των εκπαιδευτικών.

Μαραθώνιος αναγνώςης ΒιΒλιών τών ΕκδοςΕών ΨΥΧογιος!

Δ ι α β ά Z ο υ μ ε  μ α ζ ί !



Με εκτίμηση,  

Η ομάδα των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται ανά τμήμα. 

Για τη συμμετοχή του, το κάθε τμήμα μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του  
στη φόρμα συμμετοχής που θα βρει στο www.psichogios.gr/vivliotrexala.

Διαδικασία προγράμματος:

Οι μαθητές κάθε τμήματος καλούνται να διαβάσουν τουλάχιστον ένα από τα βιβλία που αναφέρονται στο συνοδευτικό έντυπο.

Στη συνέχεια, το κάθε τμήμα, για να ολοκληρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, θα χρειαστεί να υλοποιήσει συνολικά 
έξι δράσεις φιλαναγνωσίας για τα βιβλία που διάβασε. Τα τμήματα πρέπει να κατεβάσουν το έντυπο με τις δράσεις από το 
www.psichogios.gr/vivliotrexala, να το εκτυπώσουν και να το στείλουν στις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ συμπληρωμένο μία φορά 
από έναν εκπρόσωπο ή μια ομάδα μαθητών, ταχυδρομικά, έως τη λήξη του προγράμματος, στις 30 Απριλίου 2015. Έγκυρες 
θα θεωρηθούν μόνο οι συμμετοχές που θα έχουν συμπληρώσει και τις έξι δράσεις από μία φορά την καθεμία (σημ.: το 
έντυπο μπορεί να είναι εκτυπωμένο έγχρωμο ή ασπρόμαυρο και να συμπληρωθεί με οποιοδήποτε είδος γραφικής ύλης).

Η αξιολόγηση των δράσεων θα γίνει από κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς-συγγραφείς και στελέχη 
των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ, οι οποίοι θα βαθμολογήσουν τα τμήματα με κριτήρια τη δημιουργική έκφραση, την πρωτοτυπία 
των μαθητών και τη συνεπή ανάγνωση των βιβλίων. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι:

Έλενα Αρτζανίδου, συγγραφέας Ð εκπαιδευτικός Ð δημιουργός-διαχειρίστρια του φιλαναγνωστικού blog:  
filanagnosiaprogram.blogspot.com, Μερκούριος Αυτζής, δάσκαλος Ð συγγραφέας (μάστερ λογοτεχνίας [MsL]),  
Ελένη Βαζούρα, brand manager (τομέας παιδικών προϊόντων), Σοφία Παράσχου, συγγραφέας Ð σχολική σύμβουλος Ð 
διδάκτωρ παιδικής λογοτεχνίας, Δομινίκη Σάνδη, υπεύθυνη παιδικού βιβλίου και Γιώτα Φώτου, συνταξιούχος σχολική 
σύμβουλος Ð συγγραφέας.

Για κάθε τάξη, το τμήμα με τον μεγαλύτερο βαθμό θα λάβει το μεγάλο βραβείο. Συγκεκριμένα, καθένα από τα επτά τμήματα-
νικητές θα λάβουν βιβλία αξίας 500 œ, επιλογής του διευθυντή του σχολείου και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήμα-
τος. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα θα μπουν σε κλήρωση και 10 από αυτά θα κερδίσουν δώρα για όλους τους μαθητές τους. Όλα 
τα τμήματα που θα δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα και σελιδοδείκτες-βεβαιώσεις 
συμμετοχής για όλους τους μαθητές. Επιπλέον, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους εκπαιδευτικούς.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσα στον Μάιο του 2015 στο www.psichogios.gr. 

Οι Έλληνες συγγραφείς, τα βιβλία των οποίων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι διαθέσιμοι για μια δημιουργική συνάντη-
ση με τους μαθητές έπειτα από συνεννόηση με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων των Εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ (τηλ.: 210 28 04 850, 
e-mail.: pr@psichogios.gr).

Υπεύθυνη επικοινωνίας για το πρόγραμμα ÇΒιβλιο-τρεχάλα ΦιλαναγνωσίαςÈ:
Ελένη Βαζούρα, e-mail: evazoura@psichogios.gr, τηλ.: 210 28 04 847, φαξ: 210 28 19 550.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Θα περιμένουμε με χαρά τις συμμετοχές σας! 

Έδρα - Γραφεία: Τατοΐου 121 & Σπ. Μερκούρη 1, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής 
Τηλ. κέντρο: 210 28 04 800 – Fax: 210 28 19 550

Πώληση χονδρική - λιανική: Μαυρομιχάλη 1, 106 79 Αθήνα – Τηλ.: 210 36 02 535 – Fax: 210 36 40 683

www.psichogios.gr – e-mail: info@psichogios.gr
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