
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ - GREEK 
 

Τι είναι η Πρόκληση του Πρωθυπουργού για 
Διάβασμα? 
 
Η Πρόκληση του Πρωθυπουργού για Διάβασμα είναι 
ένα πρόγραμμα απασχόλησης στην ανάγνωση που 
εισήγαγε ο Πρωθυπουργός το 2004 για να:  
• ενθαρρύνει μαθητές να διαβάζουν περισσότερα 

βιβλία και να απολαμβάνουν το διάβασμα 
• βελτιώσει τα επίπεδα διαβάσματος 
Η Πρόκληση απαιτεί από τους μαθητές να διαβάζουν 
12 βιβλία από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι 
τις αρχές Σεπτεμβρίου. 
 
Πώς μπορείτε να μάθετε τα σχετικά για την 
Πρόκληση? 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη 
σελίδα Γονείς και Οικογένειες της ιστοσελίδας για την 
Πρόκληση του Πρωθυπουργού για Διάβασμα.  
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/
families/ 
Επικοινωνήστε με τους Υπαλλήλους Σύνδεσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Εξέλιξης του Παιδιού στο 
τηλέφωνο 8226 2756. 
 
Επικοινωνήστε με το σχολείο του παιδιού σας. 
 
Ποια βιβλία μπορούν να διαβάσουν οι μαθητές? 
 
Οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν βιβλία από τους 
καταλόγους βιβλίων της Πρόκλησης του 
Πρωθυπουργού για Διάβασμα και βιβλία δικής τους 
επιλογής. Οι κατάλογοι διατίθενται στην ιστοσελίδα 
της Πρόκλησης του Πρωθυπουργού για Διάβασμα. 
Οι μαθητές μπορούν να εκλέξουν να διαβάσουν 
βιβλία και σε γλώσσες άλλες από την Αγγλική. 
• Προ-δημοτική μέχρι την 7η Τάξη οι μαθητές 

διαλέγουν τουλάχιστον 8 βιβλία από τους 
καταλόγους στην ιστοσελίδα της Πρόκλησης του 
Πρωθυπουργού για Διάβασμα και 4 βιβλία δικής 
τους επιλογής. 

• 8η και 9η Τάξη οι μαθητές διαλέγουν τουλάχιστον 
4 βιβλία από τους καταλόγους βιβλίων της 
Πρόκληση του Πρωθυπουργού για Διάβασμα και 
8 βιβλία δικής τους επιλογής  

• Οι μαθητές της 10ης, 11ης και 12ης Τάξης 
διαλέγουν 12 βιβλία δικής τους επιλογής. 

 
Που διατίθενται τα βιβλία? 
 
Τα βιβλία διατίθενται στα σχολεία και σε δημόσιες 
βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και «επί γραμμής» σε 
ιστοσελίδες για βιβλία. 
 
 
 
 
 

Τι είναι τα βραβεία για την ολοκλήρωσης της 
Πρόκλησης του Πρωθυπουργού για Διάβασμα? 
 
Πρώτη τάξη – Πιστοποιητικό 
Δεύτερη τάξη – Χάλκινο μετάλλιο 
Τρίτη τάξη - Αργυρό μετάλλιο  
Τέταρτη τάξη – Χρυσό μετάλλιο  
Πέμπτη τάξη – Μετάλλιο Πρωταθλητή  
Έκτη τάξη – Μετάλλιο Θρύλου  
Εβδόμη τάξη – Μετάλλιο Ομάδας Διασημοτήτων  
Δια Βίου Αναγνώστης (R4L):  
R4L Όγδοη τάξη 
R4L Ένατη τάξη – Χάλκινο 
R4L Δέκατη τάξη – Αργυρό 
R4L Ενδέκατη τάξη – Χρυσό 
R4L Δωδέκατη τάξη – Πρωταθλητής  
R4L Δεκάτη τρίτη τάξη - Θρύλος 
R4L Δεκάτη τετάρτη τάξη - Ομάδα Διασημοτήτων  
 
Ποιοι είναι οι Πρεσβευτές για την Πρόκληση του 
Πρωθυπουργού για Διάβασμα? 

Δέκα εννέα υψηλού προφίλ Νότιο-Αυστραλοί και έξι 
ομάδες πρεσβευτών υποστηρίζουν την Πρόκληση 
του Πρωθυπουργού για Διάβασμα. Αυτοί είναι: 
Adelaide United Football Club, Adelaide Lightning, 
Port Adelaide Football Club, Thunderbirds Netball 
Club, Adelaide Football Club και οι Scorpions cricket 
club γυναικών.  

Πόσοι μαθητές εμπλέκονται στην Πρόκληση του 
Πρωθυπουργού για Διάβασμα? 

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 120,000 μαθητές από 
το 95% των σχολείων της Νότιας Αυστραλίας 
ολοκληρώνουν την Πρόκληση του Πρωθυπουργού 
για Διάβασμα. Πολλοί μαθητές διαβάζουν 
περισσότερα από 12 βιβλία. 

Ποια είναι τα οφέλη συμμετοχής στην Πρόκληση 
του Πρωθυπουργού για Διάβασμα? 

• Ενθαρρύνει όλους τους μαθητές να διαβάζουν 
περισσότερα βιβλία και να απολαμβάνουν το 
διάβασμα περισσότερο  

• Δίνει στους μαθητές επικέντρωση στο διάβασμα 
τους 

• Παρέχει ένα αίσθημα επιτυχίας  
• Ενθαρρύνει την εμπλοκή των γονέων στο 

διάβασμα των παιδιών  
• Αυξάνει το δανεισμό από βιβλιοθήκες  
• Βελτιώνει την ανάγνωση. 

http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/
http://www.premiersreadingchallenge.sa.edu.au/prc/pages/parents/families/

