EBΔΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

εσύ τι… ομάδα είσαι;

γίνε πρωταγωνιστής στην Εβδομάδα Βιβλίου!
Δημοσίων Σχέσεων: δώσε διαστάσεις δημοσιότητας στην εβδομάδα βιβλίου. Βγάλε είδηση,
ανακοινώσεις απ’ το μικρόφωνο, φτιάξε graffiti. Τράβα φωτογραφίες, ετοίμασε φωτοκολλάζ.
Εντός, εκτός, δημοσίως και prive μοίρασε έντυπο υλικό, ετοίμασε δελτίο τύπου, γράψε ραδιοφωνικό,
να παιχτεί σε σταθμούς, πάρε συνεντεύξεις, γέμισε με εντυπώσεις το βιβλίο επισκεπτών, κράτα την agenda της ημέρας.

Αφισοκολλητών: κόλλησε έγκαιρα αφίσες και προγράμματα, μέσα κι έξω από το σχολείο,
να φαίνονται, να… βγάζουν μάτι, να έρθουν όλοι, θέλουμε κοινό!

Λοταρίας: πούλησε λαχνούς σε… λυτούς και δεμένους
από κοντά, από το τηλέφωνο ή το internet. Βγάλε αλησμόνητες photo.
Γίνε για λίγο «πράκτορας» ή λαχειοπώλης, συγκέντρωσε ρευστό!

Δανειστικής Βιβλιοθήκης: δάνεισε, διάδωσε ποιοτικά βιβλία εντός και εκτός ομάδας, πληροφόρησε για τη
λειτουργία της Δανειστικής σας Βιβλιοθήκης. Βγάλε φωτογραφίες, διάλεξε “σκόρπια πουλιά”. Προετοίμασε βιβλία για
τη βιβλιοθήκη του σχολείου σου ή του χωριού που θα σταλούν, φτιάξε φωτοκολλάζ, παίξτε θέατρο, γνωρίστε τον “Φιλιτά”.

Ζωγραφικής: όλοι μαζί εμπνευστείτε ελεύθερα,
κάντε έκθεση, διαγωνιστείτε,
βραβεύστε-βραβευτείτε, είστε team! Photo απαραίτητες.

Ποίησης-μουσικής-τραγουδιού-χορού: δημιουργήστε μια ομάδα τέχνης.
Διαβάστε, γράψτε, απαγγείλετε, μελοποιήστε, ηχογραφήστε ποιήματα.
Τραγουδήστε συντροφιά με αγαπημένα σας μουσικά όργανα. Φωτογραφηθείτε.
Στήστε ένα μουσικό γκρουπάκι κι αφήστε τις νότες να σας παρασύρουν.
Ετοιμάστε προσκλήσεις για να 'χετε ακροατήριο. Πώς σας φαίνεται η ιδέα
μιας χορογραφίας εμπνευσμένης μέσα ή έξω από ένα βιβλίο;

Ψυχαγωγίας: ετοίμασε αίθουσα, βρείτε κιθαρίστα, τραγουδήστε, γελάστε,
πείτε ανέκδοτα, κάντε πλάκα, κάντε παιχνίδι, παίξτε σκετς, βγάλτε φωτογραφίες.

Έκθεσης: Mετέφερε βιβλία, στήσε σταντ, νιώσε για λίγο… περήφανη μεταφορική!
Tοποθέτησε, ταξινόμησε βιβλία, πούλησε βιβλία, πάρε-δώσε παραγγελίες, κόψε αποδείξεις!
Κρέμασε λάβαρα, πίνακες, διακοσμημένα θέματα. Όλα έτοιμα; Βγάλε φωτογραφίες, είσαι στα μέσα και στα έξω!
Υποδέξου θερμά τους επισκέπτες, ξενάγησέ τους στο θαυμαστό κόσμο των βιβλίων, διάλεξε “σκόρπια πουλιά”,
βάζε τάξη, βοήθησε στο κλείσιμο της Εβδομάδας Βιβλίου.

Ταμιών: άνοιξε, κράτησε, κλείσε ταμείο, συγκέντρωσε budget, είσαι συνεργάτης σε μια μεγάλη κοινωνική προσφορά.

