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ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τι είναι οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ είναι ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου που 
προκηρύσσεται από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα για 25η συνεχόμενη χρονιά. Είναι ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα 
που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Τα παιδιά 
καλούνται να διαβάσουν τέσσερα (4) βιβλία τα οποία εντάσσονται σε μια ενιαία θεματική ενότητα και να 
επεξεργαστούν θέματα σχετικά με τα βιβλία που διάβασαν. 

2. Στόχοι του Προγράμματος

Στην εκπαιδευτική κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση 
λογοτεχνικών βιβλίων συμβάλλει στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί 
απέναντι στα προβλήματα της ζωής, τον προβληματίζει και διευρύνει ουσιαστικά τις προσωπικές του εμπειρίες.
 
Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση 
λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων, είναι και η ουσιαστική επαφή με σημαντικά έργα της ελληνικής και 
της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. 

Η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας τους είναι ένας 
επιπλέον στόχος του προγράμματος, καθώς με τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού προβλέπεται και η 
ομαδική συμμετοχή. 

3. Επιλογή θεματικής ενότητας για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023

Για τις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023 επιλέχθηκε η θεματική ενότητα «Περιβαλλοντική καταστροφή». Σήμερα 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες, λόγω της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και της αύξησης του 
παγκόσμιου πληθυσμού της Γης, προκαλούν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η αύξηση της 
ρύπανσης του αέρα, των θαλασσών, των ποταμών και των λιμνών, της ποσότητας των αποβλήτων και 
ειδικότερα των τοξικών είναι μερικά από αυτά  που καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί ολόκληρη 
η ανθρωπότητα σε καθημερινή βάση. Παράλληλα η καύση ορυκτών καυσίμων εντείνει το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και προκαλεί την άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης σε 
τέτοιο βαθμό που κάνει τους επιστήμονες να μιλούν για κλιματική κρίση. Η ταχύτατη κλιματική αλλαγή 
που επιδεινώνεται, πυροδοτεί σειρά πληθυσμιακών μετακινήσεων και ερημοποίηση σε πολλά μέρη του 
πλανήτη.  Τα πρωτοφανή κύματα καύσωνα και οι πυρκαγιές, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, 
η θαλάσσια ζωή που πεθαίνει, οι πάγοι στους πόλους που λιώνουν και τα οικοσυστήματα που 
καταρρέουν αποτελούν οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο επιτακτικό είναι το γεγονός να παρθούν άμεσα 
μέτρα αντιμετώπισης και μετριασμού του φαινομένου καθώς και μέτρα προσαρμογής σε αυτό. Μέσα από 
λογοτεχνικές διαδρομές τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώση, θα αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και θα 
κατανοήσουν πως το φυσικό περιβάλλον είναι η πηγή της ζωής μας και το κοινό μας σπίτι και για αυτό 
οφείλουμε να το προστατεύουμε. Οι τίτλοι των βιβλίων παρουσιάζονται στους καταλόγους που 
ακολουθούν

4. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που 
φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και του Απόδημου Ελληνισμού.

5. Λεπτομέρειες – Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό
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 Στις ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά, έχοντας διαβάσει τα τέσσερα 
(4) βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτούν. 

 Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, οι ομάδες θα αποτελούνται από δύο (2) έως τέσσερα (4) μέλη, τα 
οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι 
αποτελεσματική η συνεργασία της ομάδας, προτείνεται κάθε μέλος να έχει διαβάσει όλα τα βιβλία. 

 Οι Βιβλιοδρόμοι επιτρέπεται να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού. Επιτρέπονται, ακόμη, σημειώσεις των παιδιών πάνω στα βιβλία, αρκεί να είναι μικρής 
έκτασης.

 Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να επεξεργαστούν γραπτά θέματα, σχετικά με τα βιβλία που διάβασαν. Με τον 
τρόπο αυτό κάθε Βιβλιοδρόμος αξιολογείται στην κατανόηση της δομής και της πλοκής του περιεχομένου 
των βιβλίων, των χαρακτήρων αλλά και στην εμπέδωση της δημιουργικής πρόσληψης των αφηγηματικών 
και γλωσσικών στοιχείων. 

 Κάθε συμμετοχή, ατομική ή ομαδική, μπορεί να συγκεντρώσει έως χίλια (1.000) μόρια. Ως επαρκείς 
θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων η βαθμολογία υπερβαίνει τα 600 μόρια. 

 Οι βαθμολογίες, τα θέματα και τα γραπτά του Διαγωνισμού δεν δημοσιοποιούνται. 
  
6. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής 

Ως ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί η 12η Μαΐου 2023,  ημέρα Παρασκευή.  

7. Βράβευση των διαγωνιζομένων

Τα βραβεία και οι τιμητικές διακρίσεις θα επιδοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 
του 2023. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθούν κατά το σχολικό έτος 2023-2024. 

Όλοι οι Βιβλιοδρόμοι θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους. 

Θα απονεμηθούν συνολικά είκοσι τρία (23) βραβεία και έξι (6) τιμητικές διακρίσεις:

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» (http://www.paideia-aristeia.gr), στο πλαίσιο της ανάπτυξης προγραμμάτων  που 

ανιχνεύουν και τροφοδοτούν τη χαρισματικότητα των παιδιών, απονέμει τρία (3) βραβεία (ένα για κάθε τάξη) στις ατομικές 

συμμετοχές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία και θα διακριθούν σε θέματα δημιουργικής σκέψης. Ως 

προϋπόθεση ορίζεται ότι η βαθμολογία τους θα υπερβαίνει τα 800 μόρια. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Απονέμονται έξι (6) βραβεία στις 

συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που 

θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες.

Απονέμονται έξι (6) βραβεία στις 

συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που 

θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες.

Απονέμονται έξι (6) βραβεία στις 

συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που 

θα συγκεντρώσουν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες.

http://www.paideia-aristeia.gr/
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α. με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας

Απονέμεται στο Σχολείο του οποίου οι συμμετοχές θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, με την 

προϋπόθεση οι Βιβλιοδρόμοι του να είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24). 

β. με τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών (εξαιρουμένων των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα)

Απονέμεται στο Σχολείο που θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές μαθητών, με την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας 

των Βιβλιοδρόμων του θα υπερβαίνει τα 600 μόρια. 

Β. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Απονέμονται τιμητικές διακρίσεις στις συμμετοχές (ατομικές ή ομαδικές) που θα βρεθούν στις θέσεις επτά (7) έως οκτώ (8)  

κάθε τάξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία τους θα υπερβαίνει τα 600 μόρια.

Τα Εκπαιδευτήριά μας έχουν λάβει όλα τα μέτρα προστασίας διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και την μετέπειτα ψήφιση του Ν.4624/2019 περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Λαμβάνοντας υπόψιν την θεμελιώδη σημασία που έχει για το Σχολείο μας ο σεβασμός και η προστασία της 
προσωπικότητας των παιδιών, παρακαλούμε να υπογράψετε την Δήλωση Συγκατάθεσης Προσωπικών 
Δεδομένων, εφόσον επιθυμείτε το τέκνο σας να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ που 
διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στις 12 Μαΐου 2023.
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ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023: «Περιβαλλοντική καταστροφή»

Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Δ΄ τάξης του Δημοτικού

1. 4 ½ φίλοι και η μόλυνση του 
περιβάλλοντος, 
Γιόαχιμ Φρίντριχ, 
Εκδόσεις Μίνωας

2. Η περιπέτεια της πλαστικούρας,
Μαρία Καριωτάκη,
Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική

3. Πέντε πράσινα παραμύθια,
Ζωή Θ. Σπυροπούλου,
Εκδόσεις Κέδρος

4. Τι τρέχει στο χρυσό κοράλλι;,
Ελένη Γεωργοστάθη,
Εκδόσεις Ψυχογιός

ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023: «Περιβαλλοντική καταστροφή»
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Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού

1. Η κοιλάδα με τις πεταλούδες,
Ελένη Δικαίου,
Εκδόσεις Πατάκης

2. Η λευκή απεργία των ροζ φλαμίνγκο,
Βασίλης Παπαθεοδώρου,
Εκδόσεις Καστανιώτης

3. Ο Τζάστιν Γκρέϊ και οι φύλακες της Γης,
Ελένη Ανδρεάδη,
Εκδόσεις Μεταίχμιο

4. Τα παιδιά του τελευταίου νησιού,
Ζουλφί Λιβανελί,
Εκδόσεις Πατάκης

ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023: «Περιβαλλοντική καταστροφή»
Βιβλία για μαθητές/μαθήτριες της Στ΄ τάξης του Δημοτικού
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1. Η ιστορία του γάτου που έμαθε                
σ’ ένα γλάρο να πετάει, 
Luis Sepulveda
Εκδόσεις Opera

2. Ο Πρίγκιπας των Νεφών: Η οργή του 
ουρανού και του ανέμου, 
Κριστόφ Γκαλφάρ,
Εκδόσεις Καλέντης

3. Το αγόρι που δάμασε τον άνεμο,
William Kamkwamba – Bryan Mealer
Εκδόσεις Παπαδόπουλος

4. Η οικογένειά μου και άλλα ζώα,
Gerald Durrell, 
Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιθυμώ να συμμετάσχει το τέκνο μου στον Διαγωνισμό «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ», που διοργανώνουν 
τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στις 12 Μαΐου 2023

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ &ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ …………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ               ……………………………………………………………
ΤΑΞΗ              ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ             ……………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ             ……………………………………………………………

       ……………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………
e-mail ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ           ……………………………………………………………
ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.         ……………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ          ……………………………………………………………
e-mail           ……………………………………………………………

  Ο Δηλών γονέας ………………………………..……………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………..……….........
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ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Επιθυμούμε να συμμετάσχουν τα τέκνα μας στον Διαγωνισμό «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ», που 
διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στις 12 Μαΐου 2023

Στοιχεία Μελών της Ομάδας

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ &ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ………………………………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ               ……………………………………………………………
ΤΑΞΗ              ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ             ……………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

       ……………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………
e-mail ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ            ……………………………………………………………
ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.           ……………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ           ……………………………………………………………
e-mail           ……………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ &ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ………………………………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ               ……………………………………………………………
ΤΑΞΗ              ……………………………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ             ……………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ             ……………………………………………………………

       ……………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………
e-mail ΣΧΟΛΕΙΟΥ            ……………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ            ……………………………………………………………
ΠΕΡΙΟΧΗ – Τ.Κ.           ……………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ           ……………………………………………………………
e-mail           ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
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ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΟΣ   ……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ &ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ………………………………………………………….
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