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ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης (βιωματικό σεμινάριο), με τίτλο «Τα χαλικάκια

της Ιστορίας: Η Ιστορία στην τάξη με πολλά βιβλία»

9, 16, 23 Φεβρουαρίου, 2 και  9 Μαρτίου, 19.00-21.00

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών
Θεμάτων  και  η  Δημοτική  Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης συνδιοργανώνουν  Διαδικτυακή  Λέσχη
Ανάγνωσης  –  βιωματικό  σεμινάριο,  για  50  εκπαιδευτικούς, με  τίτλο:  Τα  χαλικάκια  της
Ιστορίας: Η Ιστορία στην τάξη με πολλά βιβλία. (Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το
αντίστοιχο  που  υλοποιείται  για  5η  συνεχή  χρονιά  από  την  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης  Β΄  Αθήνας  δια  της  υπεύθυνης  Πολιτιστικών  Θεμάτων  και  τη  Δημοτική
Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής.) 

Η Ιστορία είναι πανταχού παρούσα, πέρα από το ίδιο το μάθημα  της Ιστορίας. Βρίσκεται
στον  τρόπο  που  ζουν  τα  παιδιά,  στον  τρόπο  που  ονειρεύονται  το  μέλλον  τους.  Είναι
παρούσα και βλέπει και ακούει.

Θα συζητηθούν διάφορες οπτικές και η προσέγγιση της Ιστορίας μέσα από πολλά βιβλία.
Στόχος είναι, στο τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί να έχουν εντάξει την έννοια του
χρόνου και της Ιστορίας στην καθημερινότητα της τάξης μέσα από βιβλία από διαφορετικές
θεματικές κατηγορίες. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος: Ειρήνη Βοκοτοπούλου, κοινωνιολόγος,  π.
συνεργάτης της Εθνικής Βιβλιοθήκης,  υπεύθυνη ιστοσελίδας προώθησης της ανάγνωσης
www  .  bookbook  .  gr   

Πρόγραμμα

Η οικογενειακή ιστορία: στα όρια της Ιστορίας. Τα παιδιά από πολύ μικρά γίνονται 
ακροατές και θεατές της Ιστορίας μέσα από τις οικογενειακές αφηγήσεις, τα κειμήλια, τις 
φωτογραφίες. Η πρώτη τους επαφή με τον ιστορικό χρόνο πρέπει να συνδεθεί με τα 
ιστορικά γεγονότα στο σχολείο. Τα ίδια τα παιδιά και οι οικογένειές τους είναι οι φορείς της
Ιστορίας.

Οι οπτικές της Ιστορίας: Οι φακοί, το μικροσκόπιο, το τηλεσκόπιο, τα κιάλια και ο τρόπος 

Αθήνα, 31.01.2022
Αρ. Πρωτ.:  1819

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία &  
Νηπιαγωγεία

 της Διεύθυνσης Π.Ε. Α' Αθήνας

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης
 1oυ ΠΕΚΕΣ 

http://www.bookbook.gr/
mailto:a.politistika@gmail.com
mailto:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr


που βλέπουμε την Ιστορία μέσα από αυτά. Χρονογραμμές: βλέποντας την Ιστορία ως μια 
οριζόντια γραμμή. Στρωματογραφία: βλέποντας το παρελθόν ως μια κάθετη γραμμή.

Μικροϊστορία: οι κραυγές οι στεναγμοί και οι ψίθυροι, αλλά και το σκηνικό όπου όλα αυτά 
συμβαίνουν. 

Λογοτεχνία και Ιστορία. Α] Ιστορικό μυθιστόρημα: Όταν η Ιστορία απόκτησε λογοτεχνική 
φωνή και έγινε αφήγηση. Β] Αυτοβιογραφίες και απομνημονεύματα: οι θεατές, οι 
παρατηρητές και οι μάρτυρες της Ιστορίας.

Η εικονογράφηση του ιστορικού χρόνου: Ποιος είναι ο ρόλος των εικόνων στα παιδικά 
βιβλία Ιστορίας.

 Θα πραγματοποιηθούν 5 διαδικτυακές συναντήσεις, στις 9, 16, 23 Φεβρουαρίου, 2 και
9 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, και ώρες 19.00-21.00. 

 Προτεραιότητα έχουν  οι  εκπαιδευτικοί  που  εργάζονται  στα  σχολεία  του  Δήμου
Ηλιούπολης και όσοι/ες υλοποιούν σχετικά πολιτιστικά προγράμματα.  Επίσης όσοι/ες
παρακολούθησαν  το  σεμινάριο  «Δεν  μου  αρέσει  το  διάβασμα!»,  o  ρόλος  του
εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια του παιδιού αναγνώστη.

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα παρακολουθήσουν το σύνολο των
συναντήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή βεβαίωσης. 

 Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση μέχρι  τις  7
Φεβρουαρίου  2022,  στον  σύνδεσμο   https://forms.gle/qdsw7nepGkYDJ51K9 (αν  ο
σύνδεσμος δεν ανοίγει  αυτόματα,  μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε
στον φυλλομετρητή).

 Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους στο email που έχουν  δηλώσει
στην ηλεκτρονική φόρμα, την Τρίτη 8/2, καθώς και από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης
Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata, όπου θα
αναρτηθεί κατάλογος. 
Στο email που θα λάβουν θα περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση.

Η υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
           ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
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