ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ: Η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων που
συνδυάζει τη γνώση με τη χαρά από τις Εκδόσεις
Παπαδόπουλος

Άλλη μία σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της και αυτό σημαίνει πως οι μαθητές
ξεχνούν προσωρινά τον ήχο του ξυπνητηριού και πως οι λέξεις «μελέτη» και
«πρόγραμμα» ακούγονται σαν να προέρχονται από μία ξένη γλώσσα που δεν
γνωρίζουν ούτε οι μαθητές, αλλά ούτε και οι γονείς.
Ώρα για διακοπές! Η εκπαιδευτικός Ευαγγελία Δεσύπρη και οι Εκδόσεις
Παπαδόπουλος συμφωνούν απόλυτα, γι’ αυτό και έδωσαν τον τίτλο Πάμε Διακοπές
στη σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων για παιδιά που τελείωσαν το Προνήπιο, το
Νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού.
Τι μπορεί να περιμένει κανείς μόλις ξεφυλλίσει τα τρία βιβλία της εκπαιδευτικής
σειράς με τον λίγο αντιφατικό τίτλο;

Τα βιβλία της σειράς Πάμε Διακοπές έχουν σελίδες γεμάτες δημιουργικές και
ευχάριστες δραστηριότητες που έχουν στόχο να συμβάλλουν στην επανάληψη της
ύλης που έχει ήδη διδαχτεί το παιδί, στην επιμόρφωσή του γύρω από σύγχρονα
κοινωνικά ζητήματα όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στη
διασκέδασή του.
Η ίδια η συγγραφέας, έχοντας την πολύχρονη εμπειρία της εκπαιδευτικού, πιστεύει
πως τα παιδιά διψούν για γνώση και μαθαίνουν να αγαπούν το βιβλίο όταν το
συνδυάζουν με τη διασκέδαση και όχι με μια υποχρέωση. Η Ευαγγελία Δεσύπρη
αντλώντας έμπνευση από τις ώρες που πέρασε διπλά στους μαθητές της κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και από τις ώρες που πέρασε βοηθώντας το
δικό της παιδί να μελετήσει, έγραψε τα βιβλία που θα ήθελε η ίδια ως εκπαιδευτικός
και ως μητέρα να υπάρχουν στο εμπόριο.

Οι εργασίες που θα βρείτε στις σελίδες των βιβλίων Πάμε Διακοπές για παιδιά που
τελείωσαν το Προνήπιο, το Νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού καλλιεργούν τις
δεξιότητες των παιδιών, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και τα προετοιμάζουν με τον
πιο ευχάριστο τρόπο για τη νέα σχολική χρονιά, ενώ παράλληλα είναι ιδανικά για
γονείς και κηδεμόνες που αναζητούν έναν εναλλακτικό, πιο δημιουργικό τρόπο
οργάνωσης της μελέτης των παιδιών τους, και παίρνουν ιδέες για τον δικό τους
βοηθητικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.
Όταν η φάση είναι «διακοπές», τα εκπαιδευτικά βιβλία Πάμε Διακοπές γεμίζουν τις
ώρες του μεγάλου καλοκαιρινού διαλείμματος με γνώσεις και χαρά.
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