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Το διεπιστημονικό σωματείο «Διαβάζοντας Μεγαλώνω» και το Goethe-Institut 

Athen οργανώνουν διημερίδα με θέμα «Βιβλία και ανάγνωση στην πρώτη παιδική 

ηλικία». Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2022 στο  Goethe-

Institut Athen και είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Σοφίας Γαβριηλίδου, 

Καθηγήτριας Συγκριτικής Παιδικής Λογοτεχνίας στο Α.Π.Θ.  

 
 
Η διημερίδα απευθύνεται σε όλους τους φύσει και θέσει εμπλεκόμενους στην 

υπόθεση της ανάγνωσης: γονείς, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, 

βιβλιοθηκονόμους, επαγγελματίες υγείας, δημιουργούς, συντελεστές και 

μελετητές του βιβλίου, στελέχη και εργαζομένους των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και 

της Πρόνοιας, καθώς και των δομών που απευθύνονται στο παιδί και την 

οικογένεια. 

 

 

https://www.diavazontas.org/
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath.html
https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath.html


Στην διημερίδα θα συμμετάσχουν ομιλητές από την Ελλάδα, την Γερμανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α. και την Ιταλία και τα ερωτήματα στα οποία θα 

επικεντρωθούν οι ομιλίες τους είναι:  

• Χρειάζονται βιβλία τα βρέφη και τα νήπια; Γιατί έχει σημασία να τους 

διαβάζουμε;   

• Μέσα από ποια διαδικασία δημιουργείται ο αναγνώστης; Πόσο σημαντικός 

είναι ο ρόλος της οικογένειας, της βιβλιοθήκης,  του βρεφονηπιακού και του 

παιδικού σταθμού; Πόσο μπορούν να συνεισφέρουν στην υπόθεση της 

ανάγνωσης οι επαγγελματίες και οι δομές που προσφέρουν υπηρεσίες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο παιδί και στην οικογένεια; Ποια είναι τα 

βιβλία που απευθύνονται στα πολύ μικρά παιδιά και πώς τα επιλέγουμε;   

• Τι είδους πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάγνωσης στην οικογένεια 

υπάρχουν σε άλλα μέρη του κόσμου; Πώς ξεκίνησαν, πώς εξελίχθηκαν και ποια 

είναι τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους;  

 

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ειδική συνεδρία για την Σοφία Γαβριηλίδου, στην 

οποία θα συμμετάσχουν φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες της, καθώς και μέλη 

της οικογένειάς της.     

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 17.00 και θα 

ολοκληρωθούν το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 20.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη 

αλλά απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής.  Για τις ομιλίες που θα 

γίνουν στην αγγλική γλώσσα θα υπάρχει διερμηνεία στα ελληνικά.  

Tο αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.  

Ευχαριστούμε από καρδιάς  

• Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την ηθική και οικονομική στήριξη 

της διημερίδας 

• Την  AEGEAN για την υποστήριξη της εκδήλωσης με την παροχή εισιτηρίων για 

την μετακίνηση των προσκεκλημένων ομιλητών 

• Την GRECOTEL για την υποστήριξη της εκδήλωσης με την φιλοξενία των 

προσκεκλημένων ομιλητών στο ξενοδοχείο PALLAS ATHENA  

• Τα περιοδικά Ο Αναγνώστης, Elniplex, Κόκκινη Αλεπού και Τaλκ για την 

επικοινωνιακή στήριξη της εκδήλωσης. 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/19bJ00FIKVYAhXsCeRiHp3HWh7NsNUHSfX_O-9bIN3Ek/edit?pli=1
https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://el.aegeanair.com/
https://www.grecotel.com/el/index.html
https://www.grecotelpallasathena.com/el/index.html
https://www.oanagnostis.gr/
https://www.elniplex.com/
https://kokkinialepou.gr/
https://www.talcmag.gr/
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