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ςασ ωρίηουμε ότι,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ
Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ Π.Ε.
ΣΜΗΜΑ Γϋ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ
----Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρ. Παπανδρζου 37
Σ.Κ. – Πόλθ: 151 80 Μαροφςι
Ιςτοςελίδα: http://www.minedu.gov.gr
e-mail: spudonpe@minedu.gov.gr
Πλθροφορίεσ: . Λαπατά
Σθλζφωνο: 210- 344 2247

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Να διατθρθκεί μζχρι
Βακμόσ αςφαλείασ
Μαροφςι, 3-11-2011
Αρικ. Πρωτ.
Βακμόσ Προτερ.
Φ.14 /646 / 126117 /Γ1

ΠΡΟ : 1. Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.
τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ &
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Δθμ. Εκπ/ςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε.& Δ.Ε.)
4. Δ/νςεισ και Γραφεία Π.Ε τθσ χϊρασ
(ζδρεσ τουσ)
5. Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. χολεία τθσ
χϊρασ (μζςω Δ/νςεων & Γραφείων Π.Ε.)
KOIN : Εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ
(Τπόψθ Τπεφκυνθσ Γραφείου Σφπου
κασ Σςακνάκθ )
Ιπποκράτουσ 118
11 472 Ακινα

Θέμα : «Μαραθώνιος Ανάγνωσης - Ο θαυμαστός κόσμος της Άλκης Ζέη»
ασ ενθμερϊνουμε ότι, οι εκδόςεισ Μεταίχμιο διοργανϊνουν, υπό τθν αιγίδα του Τπ. Παιδείασ Δ.Β.Μ.Θ.,
ετιςιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωςίασ «Μαρακϊνιοσ Ανάγνωςθσ –Ο καυμαςτόσ κόςμοσ τθσ
Άλκθσ Ζζθ», με κζμα το ςυγγραφικό ζργο τθσ ςπουδαιότερθσ εν ηωι ελλθνίδασ ςυγγραφζωσ παιδικισ
και εφθβικισ λογοτεχνίασ, Άλκθσ Ζζθ, από το Νοζμβριο του 2011 ζωσ το Μάιο του 2012.
Ο Μαρακϊνιοσ Παιδικισ Ανάγνωςθσ απευκφνεται ςε μακθτζσ των Δϋ, Εϋ και Σϋ τάξεων του Δθμοτικοφ
χολείου και αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα λογοτεχνίασ για να παρουςιαςτεί
και να ςυηθτθκεί ζνα βιβλίο ςε μια ςχολικι ομάδα.
κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενεργοποίθςθ τθσ φιλαναγνωςτικισ διάκεςθσ των παιδιϊν και θ
καλλιζργεια τθσ φιλικισ ςχζςθσ τουσ με τθ λογοτεχνία. Σο πρόγραμμα δίνει αφορμι και κίνθτρο ςτον
εκπαιδευτικό να εργαςτεί με τθν ομάδα του διακεματικά, να κακοδθγιςει τα παιδιά να εξετάςουν το
κζμα από πολλζσ πλευρζσ, να ερευνιςουν, να μοιραςτοφν και να ανταλλάξουν ςκζψεισ και απόψεισ, να
αναπτφξουν διάλογο με ςτόχο να γίνουν ενεργθτικοί αναγνϊςτεσ. Επιπλζον, δίνει ςτουσ μακθτζσ τθ
δυνατότθτα γνωριμίασ με μια ςυγγραφζα, τθσ οποίασ το ζργο αποτελεί ςτακμό ςτθν ιςτορία τθσ
ςφγχρονθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ.
Οι ςχολικζσ μονάδεσ που κα εκδθλϊςουν ςχετικό ενδιαφζρον κα πρζπει να αποςτείλουν το Δελτίο
υμμετοχισ ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ : Εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ, Σ.Θ. 21001, Σ.Κ. 11410 Ακινα ι
θλεκτρονικά ςτο e-mail : schools@metaixmio.gr, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2011.
Δεδομζνου ότι, από το επτζμβριο του 2010, ςτα χολεία με ΕΑΕΠ εςτάλθ θ με αρικ. πρωτ. 110525/Γ1/
8- 9-2010 εγκφκλιοσ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν Π.Ε, με κζμα «Φιλαναγνωςία» και ςφμφωνα με το Π.Δ. 201/98
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(ΦΕΚ 161Α), άρκρο 13,§3, εδ. γ, δ, παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ και οι φλλογοι Διδαςκόντων τθσ χϊρασ,
όπωσ μεριμνιςουν για τθ ςυμμετοχι των χολείων τουσ ςτο Μαρακϊνιο Ανάγνωςθσ.
Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ςχετικά με το Μαρακϊνιο Ανάγνωςθσ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κ.
Ντόρα Σςακνάκθ (211 3003500, εςωτ. 525, pressoffice@metaixmio.gr) ι με τθν κ. Μαρία Γεροςίδερθ
(211 3003500, εςωτ. 523, schools@metaixmio.gr).
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματζα
(ςχετ. με το ΦΕ 668/19-10-2011)
2. Δ/νςθ πουδϊν Π.Ε.
Σμιμα Γϋ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
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