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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩ
ΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

για τους μαθητές και τις μαθήτριες
της Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

Ήρωες και
ηρωίδες

του χθες και του σήμερα
Oκτώβριος 2016-Μάιος 2017
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Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ διοργανώνουν για έκτη συνεχόμενη
χρονιά ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με
τη μορφή διαγωνισμού και στόχο την καλλιέργεια της φιλικής
σχέσης των παιδιών με τη λογοτεχνία και εντέλει την αγάπη
τους για το βιβλίο, καθώς και τη γνωριμία τους με το έργο αξιό
λογων συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας.

Αποστολή:

Γνωρίζω ήρωες, άλλους βγαλμένους από
τους μύθους και τα παραμύθια κι άλλους που ζουν την καθημερινότητά τους δυνατά, όπως εσύ κι εγώ.

Κατά την αρχαία ελληνική μυθολογία, ήρωας είναι ο θνητός ο
οποίος έχει ξεχωριστές ικανότητες και ιδιότητες και συνήθως
συνδέεται με επικά κατορθώματα και την τέχνη του πολέμου.
Κατ’ επέκταση, στη λογοτεχνία ο όρος απέκτησε την έννοια του
σημαντικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου του βασικού προ
σώπου, αυτού που κοινώς ονομάζουμε κεντρικό
πρωταγωνιστή ενός έργου. Η μορφή του ήρωα
λοιπόν στη λογοτεχνία ξεπερνάει τα όρια του
ρωμαλέου –και πολλές φορές υπερφυσικού– για
να εστιάσει στις ιδιαιτερότητές του, την ξεχωριστή
του φύση, όποια κι αν είναι αυτή.
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Στον φετινό Μαραθώνιο έχουν επιλεγεί βιβλία καταξιωμέ
νων και νέων ταλαντούχων συγγραφέων, τα οποία διηγούνται
ιστορίες διαφορετικών κάθε φορά ηρώων. Οι μικροί μαραθω
νοδρόμοι καλούνται να τρέξουν μαζί με δεξιοτέχνες τσαγκαράκους και επίδοξους ιππότες, με Σειρήνες και Εσπερίδες, με
δαιμόνιους πράκτορες και ιδιωτικούς ντετέκτιβ, με μέλισσες
και παπαγάλους, με αγάλματα αλλά και με αγόρια και κορίτσια έξω από τα συνηθισμένα. Γιατί όλοι είναι ήρωες και έχουν
κάτι να μας πουν, είτε ανήκουν στο χτες είτε στο σήμερα.
Ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης εντάσσεται στο πλαίσιο του προ
γράμματος φιλαναγνωσίας και υποστηρίζει το έργο του εκπαι
δευτικού, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να
ασχοληθεί με θέματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά του
καθώς και με ζητήματα της επικαιρότητας.
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6ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

«Ήρωες και ηρωίδες
του χτες και του σήμερα»

Πώς θα «τρέξουν» οι μαθητές και οι μαθήτριες
στον 6ο Μαραθώνιο

Ποιος μπορεί να πάρει μέρος;
Όσα τμήματα των τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού επιθυμούν, εφόσον δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 31
Οκτωβρίου 2016, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη φόρμα
συμμετοχής, την οποία θα βρουν στον ιστότοπό μας: www.
metaixmio.gr (κάθε τμήμα συμπληρώνει ξεχωριστή φόρμα).

Γιατί να πάρω μέρος;
Ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκ
παιδευτικό πρόγραμμα λογοτεχνίας για να παρουσιαστεί και να
συζητηθεί ένα βιβλίο σε μια σχολική ομάδα. Υποστηρίζει και
ενισχύει το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας των μαθητών εξυπηρε
τώντας τους στόχους του. Το πρόγραμμα του Μαραθωνίου δεν
περιορίζεται μόνο στην ανάγνωση, αλλά δίνει αφορμή και κίνη
τρο στον δάσκαλο να εργαστεί με την ομάδα του διαθεματικά,
να καθοδηγήσει τα παιδιά να εξετάσουν ένα θέμα από πολλές
πλευρές, να ερευνήσουν, να μοιραστούν και να
ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις, να αναπτύ
ξουν διάλογο με στόχο να γίνουν ενεργητικοί
αναγνώστες. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα
γνωριμίας με καταξιωμένους αλλά και νέους
ταλαντούχους συγγραφείς.
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Τα παιδιά κάθε τάξης διαβάζουν συγκεκριμένα βιβλία και απα
ντούν σε ερωτήσεις.
Τα παιδιά της Β΄ Δημοτικού διαβάζουν βιβλία με ήρωες και ηρωίδες απο
τη σφαιρα τησ φαντασίας και συγκεκριμένα τα:
1. Τα μαγικά χέρια του τσαγκαράκου της Μαριέττας Κόντου
2. Ζητείται ιππότης της Τζένης Κουτσοδημητροπούλου
3. Παπαγάλος πειρατής της Ιουλίας Κωστοπούλου

Τα παιδιά της Γ΄ Δημοτικού διαβάζουν βιβλία με ήρωες
και ηρωίδες της ελληνικησ μυθολογίας και συγκεκριμένα τα:

1.
2.
3.
4.

Η αρπαγή του Κέρβερου της Μαρίας Αγγελίδου
Τα μήλα των Εσπερίδων της Μαρίας Αγγελίδου
Το τραγούδι των Σειρήνων του Κώστα Πούλου
Λαβύρινθος και Μινώταυρος του Κώστα Πούλου
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Τα παιδιά της Δ΄ Δημοτικού διαβάζουν βιβλία με ήρωες και ηρωίδες που
αγαπούν το περιβάλλον:
 ράκτορες του Πλανήτη: Η εκδίκηση του Πουφ
Π
της Ελένης Ανδρεάδη
2. Ο πιο γλυκός χορός της Σύρμως Μιχαήλ
3. Το μυστικό της φώκιας της Ελένης Σβορώνου
1.

Τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού διαβάζουν βιβλία με ήρωες και ηρωίδες της
καθημερινότητας:
1. Human net της Κατερίνας Ζωντανού
2. Μπάλα μπαλαρίνα της Αλεξάνδρας Μητσιάλη
3. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί της Λίνας Σωτηροπούλου

Τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού διαβάζουν βιβλία με ήρωες και ηρωίδες
απο τον χωρο τησ ιστορίας:
1. Όταν έφυγαν τ’ αγάλματα της Αγγελικής Δαρλάση
2. Κοντά στις ράγιες της Άλκης Ζέη

	Τα έντυπα για κάθε τάξη με τις ερωτήσεις προς απάντηση
(ερωτηματολόγια) θα βρίσκονται στα σχολεία έως τις 20
Ιανουαρίου 2017.
	Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα συγκεντρώνονται
από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος και
θα πρέπει να σταλούν στις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ έως τις
31 Μαρτίου 2017.
	Τα τμήματα τα οποία θα επιστρέψουν τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια θα μπουν σε κλήρωση. Η κλήρωση θα
αναδείξει τα 5 τυχερά τμήματα κάθε τάξης από τα οποία
θα προκύψουν οι μαθητές που θα κερδίσουν πλούσια
δώρα (5 μαθητές από κάθε τάξη, συνολικά 25 παιδιά).
	Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο με την παρου
σία συγγραφέων και θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ακριβής
ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν αργότερα.
	Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μπουν σε κλήρωση,
ώστε δέκα από αυτά να παραλάβουν τιμής ένεκεν πολ
λούς τίτλους βιβλίων για τη βιβλιοθήκη τους.
	Όλα τα παιδιά που θα ολοκληρώσουν τον Μαραθώνιο
θα λάβουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του σχολείου ένα
αναμνηστικό συμμετοχής στον 6ο Μαραθώνιο Ανάγνω
σης.
	Οι συγγραφείς μπορούν να επισκεφθούν διάφορα σχολεία
που θα συμμετάσχουν για να συνεχιστεί ο διάλογος με τα
παιδιά, εφόσον τα σχολεία το δηλώσουν και αφού προη
γηθεί συνεννόηση.
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Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ιπποκράτους 118, 114 72 Aθήνα, Tηλ.: 211 3003500, Fax: 211 3003562
E-mail: metaixmio@metaixmio.gr, Website: www.metaixmio.gr

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον 6o Μαραθώνιο Ανάγνωσης μπορείτε να επικοινωνείτε
με την κα Δαρεία Τζαννετάκη (211 3003500, εσωτ. 268, marathonios@metaixmio.gr).
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