
                                         

                                                                       

 

             
                       
             

                   

                  

                  

                  

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

   Nα διατηρηθεί μέχρι:.
   Βαθμός Ασφαλείας :
   Βαθμός Προτερ. : ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
   

                  
    Μαρούσι,  26-10-2022
    Αριθ. Πρωτ.  Φ14/132217/Δ2             

          
ΠΡΟΣ :  Διευθύνσεις  Δ.Ε. 
               Α΄ και   Γ΄ Αθήνας   
                   
ΚΟΙΝ:  1. Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής 
              2. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 
                   m.kamilaki@parliament.gr 

Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης  της Βουλής  
             των Ελλήνων «Εφηβική Λέσχη Ανάγνωσης»
Σχετ. έγγραφα:  1. το με αρ. πρωτ. 121946/ΓΔ4/05-10-2022 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

                          2. η με αρ. πρωτ.1614/Υ1/8-1-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών  
                                Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄8).

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, και ειδικότερα τα τμήματα 
Βιβλιοθήκης Πόλης και Μπενακείου Βιβλιοθήκης, κατά το  σχολικό έτος 2022-2023, 
διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εφηβική Λέσχη Ανάγνωσης», το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων που γειτονεύουν με το κτήριο του 
πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου στον Κολωνό (οδός Λένορμαν 218), όπου εδρεύουν τα 
εν λόγω τμήματα της Βιβλιοθήκης της Βουλής. 

 Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της φιλαναγνωσίας μεταξύ των μαθητών και 
των μαθητριών, η προσφορά ευρύτερων εμπειριών πολιτισμού προς όλα τα συμμετέχοντα 
μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης, η διασχολική συνεργασία και δικτύωση, η σύσφιξη των 
σχέσεων της Βιβλιοθήκης της Βουλής με την εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα η 
προαγωγή της δημιουργικότητας και της συμμετοχικότητας των μαθητών και των 
μαθητριών. 

Θεματικός άξονας και του φετινού προγράμματος θα αποτελέσει ο αναστοχασμός γύρω 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από το 1922.

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                         -----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ B΄
-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. 
Τηλέφωνο :  210-3443272 

  

mailto:m.kamilaki@parliament.gr
http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr


 Στο εφετινό πρόγραμμα θα πάρουν μέρος το 51ο Γυμνάσιο Αθήνας, το 66ο Γυμνάσιο Αθήνας 
και το 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Από κάθε σχολείο θα συμμετέχουν 8 μαθητές ή μαθήτριες, που 
θα κληθούν να δουλέψουν τόσο εντός του σχολείου τους όσο και σε κοινές συναντήσεις της 
Εφηβικής Λέσχης Ανάγνωσης στο κτήριο του Καπνεργοστασίου, αλλά και σε διαδικτυακές 
μηνιαίες συναντήσεις χωρίς μετακίνηση από το σπίτι τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, προβλέπονται και δύο ή τρεις μετακινήσεις για την παρακολούθηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρική παράσταση, κινηματογραφική ταινία κ.λπ.). Οι 
συναντήσεις στο κτήριο της Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα και θα 
έχουν δίωρη διάρκεια. Προβλέπεται η δωρεάν προσφορά των βιβλίων που θα διαβαστούν στο 
πλαίσιο της Λέσχης και η δωρεάν μετακίνηση των μαθητών για τη συμμετοχή τους στις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, εφόσον κριθεί απαραίτητη η χρήση τουριστικού λεωφορείου. Στις 
τακτικές μηνιαίες συναντήσεις στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, η μετακίνηση θα γίνεται με ευθύνη 
του σχολείου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση 
με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και 
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προαιρετική και 
για τη συμμετοχή τους απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την προστασία από τον κορονοϊό 
COVID-19.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα προαναφερόμενα Γυμνάσια της αρμοδιότητάς σας. 

                                                                                                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                  

                                                                                                                                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:     
1. Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α
5. Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. -  Τμήμα Β΄  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                   
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