
 Διαβάζω Δυνατά – Read Aloud 2019 

 

Read Aloud Campaign 2019 

Αγαπητοί Γονείς,  
Φέτος στο σχολείο μας ξεκινάμε την καμπάνια 
Διαβάζω Δυνατά! Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε 
την φιλαναγνώσια στους μαθητές, το λεξιλόγιό 
τους και να εξάψουμε την φαντασία τους!  
Dear Parents, 
This year we start in our school the Read Aloud 
campaign. Our aim is to promote to our students 
the love for reading, enrich their vocabulary and 
prompt imagination! 

Πώς θα γίνει αυτό; 
How can we do that? 

Μόλις με 10 λεπτά από το χρόνο που διαθέτουμε 
για το μάθημα, θα τον αφιερώνουμε για να 
διαβάσουμε στα παιδιά μια ιστορία…ΔΥΝΑΤΑ!!  
With just 10 minutes. Every week we will allocate 10 
minutes to read a story to the kids (or they read 
one they like)…ALOUD! 

Ποιος, πώς και μετά τι; 
Who, how and what ‘s next? 

Όλα τα επίπεδα συμμετέχουν σε αυτή τη δράση. Οι 
εκπαιδευτικοί θα διαλέγουν κάθε εβδομάδα βιβλία 
από την πλούσια βιβλιοθήκη του σχολείου μας και 
θα μαζί με τους μαθητές τους θα διαβάζουν κάθε 
φορά από μια ιστορία. 
Το σχολείο μας θα ορίσει μια ημερομηνία όπου θα 
γιορτάσουμε μαζί με τα παιδιά, αυτή τους την 
προσπάθεια και θα μοιραστούν μαζί μας την 
εμπειρία τους. Θα σας κρατάμε ενήμερους με 
Newsletter updates και φωτογραφίες/βίντεο 
από τις δράσεις των μαθητών. 
All levels participate in this action of reading. The 
educators will pick each week several titles from our 
HEC Library and read one of them aloud with the 
students. Our school will set a date to celebrate this 
action and share the view of the students from this 
experience. We will keep you posted with 
Newsletter updates and photos/videos material. 

Πάμε λοιπόν, ΔΥΝΑΤΑ!!!  
Let’s Go ! 

 

“What we teach children to love 
and desire will always outweigh 

what we make them learn.” 
(Jim Trelease – Author of the book  

“The Read-Aloud handbook”) 

Ποια είναι τα οφέλη; 
What’s the benefits? 

Τα οφέλη της αφήγησης είναι πάρα πολλά! 
1. Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό μας. 
2. Εξάπτει την φαντασία μας. 
3. Αποκτάμε κριτική σκέψη. 
4. Μας βοηθάει να είμαστε συγκεντρωμένοι. 
The benefits of reading are numerous! 
1. Enriches our vocabulary. 
2. Prompts our imagination. 
3. We develop critical thinking. 
4. It helps us being more concentrated. 

Useful Links to read about the “Read Aloud” 
action: 

 http://kokkinialepou.gr/diavazo-dynata-2019/ 

http://teacher.scholastic.com/worldreadaloudday/ 

 


