
  

Δράσεις 2017-2018 

Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας: 

Από τον Ιανουάριο 2018 θα ανακοινωθεί ο φετινός  Διαγωνισμός 

Φιλαναγνωσίας με θέμα: Αθήνα-Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού, οι προϋποθέσεις, το δικαίωμα συμμετοχής 

κτλ. θα ανακοινωθούν αρχές Ιανουαρίου. 

 

 

 

Μαραθώνιος Πατούσας 

Κάθε τάξη θα μπορεί να συμμετέχει στο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΠΑΤΟΥΣΑΣ. Ανάλογα 

με τον αριθμό των βιβλίων που θα δανείζονται οι μαθητές κάθε τάξης θα 

ακολουθούν τη δική τους διαδρομή. Η πρώτη πατούσα που θα φτάσει στη 

βιβλιοθήκη θα αποτελέσει και την αφορμή να είναι η νικήτρια και να 

εκπροσωπήσει την τάξη της άξια σε αυτόν το μαραθώνιο παίρνοντας ένα 

αναμνηστικό βραβείο(λεπτομέρειες θα μοιραστούν στις τάξεις αναλυτικά). 

Βιωματικά εργαστήρια και άλλες δράσεις 

Για τις υπόλοιπες δράσεις όπως επισκέψεις συγγραφέων και βιωματικά 

εργαστήρια θα πάρετε αναλυτικό κατάλογο με ημερομηνίες και θεματικές. 

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη Μαρασλείου 

Δράσεις 2016-2017 

~ Μαραθώνιος Πατούσας: Ο Διαγωνισμός Πατούσας αφορούσε κάθε τάξη. 

Ανάλογα με τον αριθμό των βιβλίων που θα δανείζονταν οι μαθητές κάθε 

τάξης, η πατούσα της τάξης προχωρούσε ένα βήμα. Νικητές ήταν οι μαθητές 

και μαθήτριες της Β’ Δημοτικού που μας εξέπληξαν πολύ ευχάριστα με τη 

συμμετοχή και την χαρά τους στην αναγνωστική εμπειρία.  

 

 

~ Ατομικά βραβεία Φιλαναγνωσίας: Στο πλαίσιο του Μαραθωνίου 

Πατούσας, υπήρξε και ατομική επιβράβευση για τα παιδιά χάρις στα οποία 

προχωρούσε ένα βήμα η πατούσα της τάξης τους.  

 

 

~ Διαγωνισμός Φιλαναγνωσίας:  Το θέμα του διαγωνισμού ήταν «Φυσικές 

Επιστήμες-Ευρωπαίοι Εφευρέτες» και συμμετείχαν μαθητές των Δ’ , Ε’ και 

ΣΤ’ Δημοτικού. Δήλωσαν ηλεκτρονικά συμμετοχή 33 μαθητές και  

διαγωνίστηκαν 19. Δόθηκε ένα βραβείο ανά τάξη κατά την εκδήλωση λήξης 

του Σχολικού έτους.  

 

 

~ Εργαστήρια με την συγγραφέα κ. Άννα Ιακώβου: Είχαμε τη χαρά να 

φιλοξενήσουμε στο σχολείο την συγγραφέα παιδικών βιβλίων Άννα 

Ιακώβου, που πραγματοποίησε δύο εργαστήρια φιλαναγνωσίας με αφορμή 

το βιβλίο «Η κυρά της Ρω» για τις Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις και το βιβλίο «Το 

τενεκεδένιο σχολείο» για τις Α’-Β’-Γ’ τάξεις.  

 

 

~ Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Σημεία Ανάγνωσης» της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδας:  Το Σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα 

«Σημεία Ανάγνωσης» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και έστειλε 

πλούσιο υλικό που θα παρουσιαστεί στο νέο κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης 

στο  Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

 

 

~ Παιχνίδι κρυμμένου μουσικού θησαυρού: Ανακαλύπτω τον Μότσαρτ! 

 

 

 

Οι υπεύθυνες της Βιβλιοθήκης 
Σοφία Σιμιτζόγλου  

Κωνσταντίνα Ζηκούλη 
Ελένη Αναστασιάδου 



 

Δανειστική Βιβλιοθήκη Μαρασλείου 

Οι υπεύθυνες συναδέλφισσες 

Κωνσταντίνα Ζηκούλη Eλένη 

Αναστασιάδου και Σοφία Σιμιτζόγλου σας 

καλοσωρίζουν στις νέες προσπάθειες της 

Σχολικής μας βιβλιοθήκης να την 

κάνουμε πιο ζωντανή, δημιουργική, την 

καρδιά του σχολείου μας. 

Αντί προλόγου... 

Ο χώρος μας, αν και μικρός, κρύβει πολλές όμορφες 

γωνιές, που μπορούν να γίνουν δημιουργικές και 

αφορμή για σκέψη, ηρεμία και ταξίδι μέσα από τις 

σελίδες ενός βιβλίου. Ας φροντίζουμε λοιπόν όλοι μας, 

να είναι όμορφος και φιλόξενος, ώστε ανά πάσα 

στιγμή να μπορούμε με τους μαθητές μας να λάβουμε 

μέρος σε αυτό το όμορφο ταξίδι αφού από φέτος 

φιλοξενεί και το εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου 

μας. 

Τα παιδιά μας θα πρέπει στο σύνολό τους να 

αποκτήσουν κουλτούρα βιβλιοθήκης (σεβασμός 

χώρου-ησυχία στο αναγνωστήριο-καρτέλα δανεισμού 

κτλ.). 

Δανεισμός 

Ο δανεισμός των βιβλίων θα γίνεται κάθε Παρασκευή στο 

β’ μεγάλο διάλειμμα, έχοντας ο κάθε μαθητής/τρια τη 

δανειστική του καρτέλα. Η κάθε δασκάλα και δάσκαλος 

θα έχουν, όταν αυτό θεωρείται απαραίτητο από τις 

υπεύθυνες, και την ατομική καρτέλα του μαθητή, όπου 

θα μπορούν να βλέπουν την πορεία δανεισμού υλικού, 

του κάθε μαθητή. 

 

Άριστο βιβλίο είναι 

εκείνο που 

ανοίγουμε με 

λαχτάρα και 

κλείνουμε με 

κέρδος.  

 

Άμος Άλκοτ 
Σας περιμένουμε στον 

φιλόξενο χώρο μας 
κάθε Παρασκευή 
στο 2ο διάλειμμα! 

 
Μην ξεχάσετε τις 
δανειστικές σας 

κάρτες! 
 
 

Θα διοργανωθούν και 
φέτος πολλές εκδηλώσεις, 
διαγωνισμοί με βραβεία  
και πολύ ενδιαφέροντα 

εργαστήρια! 
 

 
 


