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ΘΕΜΑ : 15οσ Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ Ανάγνωςησ Παιδικοφ Λογοτεχνικοφ Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕ     
2013» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι, τα Εκπαιδευτιρια Γείτονα διοργανϊνουν, υπό τθν αιγίδα του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  το 15ο 

Πανελλινιο Διαγωνιςμό Ανάγνωςθσ Παιδικοφ Λογοτεχνικοφ Βιβλίου «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕ 2013».  
Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε μακθτζσ των Δϋ, Εϋ και Σϋ τάξεων Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν 
χολείων και ςτοχεφει ςτθν ουςιαςτικι επαφι των μακθτϊν με ςθμαντικά ζργα τθσ ελλθνικισ και τθσ 
παγκόςμιασ λογοτεχνίασ, ςτθν απελευκζρωςθ των δθμιουργικϊν δυνάμεων τουσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
κριτικισ τουσ ςκζψθσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ του δείκτθ ςυνεργαςίασ των παιδιϊν, αφοφ ςτουσ 
όρουσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ενιςχφεται θ ομαδικι ςυμμετοχι. 
τισ Βιβλιοδρομίεσ 2013, οι μακθτζσ μποροφν να διαγωνιςκοφν ατομικά ι ομαδικά (μζχρι τζςςερα (4) 
μζλθ). Οι βιβλιοδρόμοι κα κλθκοφν να απαντιςουν γραπτά ςε ερωτιςεισ ςχετικζσ με τα βιβλία που κα 
διαβάςουν, οι οποίεσ αποβλζπουν ςτθν κατανόθςθ του περιεχομζνου των βιβλίων, ςτθ διευκόλυνςθ τθσ 
δθμιουργικισ πρόςλθψθσ των κειμενικϊν ςτοιχείων και ςτθν ζμφαςθ τθσ ςφνδεςθσ των βιβλίων με άλλα 
κείμενα τθσ ίδιασ κεματικισ ομάδασ. Οι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ατομικά κα πρζπει να διαβάςουν τα 
τζςςερα (4) βιβλία που ζχουν οριςτεί για τθν τάξθ που φοιτοφν, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που κα ςυγκροτιςουν 
ομάδεσ, οι ερωτιςεισ κα απευκφνονται ςε όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ, που κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 
ςυνεργάηονται κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ. 
 Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί πανελλαδικά τθν Παραςκευή 17 Μαΐου 2013 και θ διάρκεια του είναι δίωρθ. 
Ωσ κεντρικό εξεταςτικό κζντρο ορίηονται τα Εκπαιδευτιρια Γείτονα (Βάρθ Αττικισ), ενϊ κα οριςκοφν και 
κατά τόπουσ εξεταςτικά κζντρα ςε περιοχζσ τθσ υπόλοιπθσ Ελλάδασ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα 
ςυμμετάςχουν τουλάχιςτον πενιντα (50) μακθτζσ από τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 
Για το διαγωνιςμό Βιβλιοδρομίεσ 2013 επιλζχκθκε θ κεματικι ενότθτα «Άνθρωποσ & Φφςη», με αφορμι το 
κεματικό ςχολικό ζτοσ 2012-2013 που είναι αφιερωμζνο ςτο Ανκρωπογενζσ Περιβάλλον και τθν Αειφόρο 
Διαχείριςθ. 
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Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό είναι προαιρετική. Οι μακθτζσ ι οι ομάδεσ μακθτϊν μποροφν να δθλϊςουν 
ςυμμετοχι μζχρι τθν Πζμπτη 25 Απριλίου 2013, ςυμπλθρϊνοντασ τθν θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ  και 
αποςτζλλοντάσ τθν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://geitonas.edu.gr . 
Όλοι οι μακθτζσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό κα λάβουν αναμνθςτικό ζπαινο για τθ ςυμμετοχι 
τουσ, ενϊ κα απονεμθκοφν ςυνολικά δεκαοκτϊ (18) βραβεία. 
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςχετικά με το διαγωνιςμό, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Εκπαιδευτιρια 
Γείτονα, με τθν κα Εφθ Παραδείςθ (210- 9656200-10, evpar@geitonas-school.gr ). 

 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
 
 
 
 

         ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΟ 
Εςωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζα  
    (ςχετ. με το ΦΕ 11251/19-11-2012)                                         
2. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματζα                                        
3. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε.                                      
     Σμιμα Γϋ                                                                                           
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            ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 
 

1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. και Δ.Ε. τησ  χώρασ (ζδρεσ τουσ) 
2. Προϊςταμζνουσ Επιςτημονικήσ και  Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ Π.Ε. & Δ.Ε. 

               (μζςω Περ/κών Δ/νςεων Π.Ε. και Δ.Ε. τησ  χώρασ) 
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Ε (μζςω Περ/κών Δ/νςεων Π.Ε. τησ χώρασ) 
4. Δ/νςεισ Π.Ε. τησ χώρασ 
5. Δημόςια & Ιδιωτικά Δημ. χολεία τησ χώρασ (μζςω Δ/νςεων Π.Ε.) 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ (ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ) 
 

               Εκπαιδευτήρια Γείτονα 
               Βάρη Αττικήσ 
               16 602 

            


