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ΘΕΜΑ

 «Δημιουργώντας αναγνωστικά μονοπάτια - o ρόλος του εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια του

παιδιού αναγνώστη»: Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης (σεμινάριο) πέντε συναντήσεων

17, 24, 31 Ιανουαρίου, 7, και 14 Φεβρουαρίου, 19.00-21.00

Η  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας,  δια  της  υπεύθυνης  Πολιτιστικών

Θεμάτων, και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης συνδιοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο, διάρκειας

14 διδακτικών ωρών, για 90 εκπαιδευτικούς, με τίτλο: «Δημιουργώντας αναγνωστικά μονοπάτια - o

ρόλος  του  εκπαιδευτικού  στην  καλλιέργεια  του  παιδιού  αναγνώστη».  Το  σεμινάριο  θα

πραγματοποιηθεί  σε  5  δίωρες  διαδικτυακές  συναντήσεις στις  17,  24,  31  Ιανουαρίου,  7  και  14

Φεβρουαρίου, κατά τις ώρες 19.00-21.00, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί  συνέχεια του περσινού σεμιναρίου φιλαναγνωσίας «Δεν μου

αρέσει στο διάβασμα - ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην καλλιέργεια του παιδιού αναγνώστη». 

Σχεδιασμός και υλοποίηση του προγράμματος: Ειρήνη Βοκοτοπούλου, κοινωνιολόγος, π. συνεργάτης

της Εθνικής Βιβλιοθήκης, υπεύθυνη ιστοσελίδας προώθησης της ανάγνωσης www  .  bookbook  .  gr  

Περιεχόμενο του σεμιναρίου:

 Θα  εξεταστεί  η  φιλαναγνωσία  μέσα  από  την  ανάδειξη  της  ανάγνωσης  ως  εμπειρίας,  με  τη

δημιουργία μέσα στην τάξη αναγνωστικών μονοπατιών. 

 Θα συζητηθεί το πώς καλλιεργούνται αναγνωστικές συνήθειες στο παιδί-αναγνώστη και πώς ο/η

εκπαιδευτικός θα διευρύνει τις αναγνωστικές επιλογές των παιδιών. 

 Θα  συζητηθεί  η  συνομιλία  των  διαφορετικών  κατηγοριών  βιβλίων  που  διαμορφώνει  ένα

φανταστικό σπίτι της ανάγνωσης. 

 Τέλος, θα εξεταστούν οι δυνατότητες σχεδιασμού ενός πρότζεκτ στην τάξη που θα στηρίζεται στις

αρχές που θα έχουν αναπτυχθεί στις προηγούμενες συναντήσεις.

Ακολουθεί λεπτομερές πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων σε παράρτημα.

Αθήνα, 09/01/2023
Αρ. Πρωτ.:  228

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία &  
Νηπιαγωγεία

 της Διεύθυνσης Π.Ε. Α' Αθήνας

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης
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o Προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί που Α] εργάζονται στα σχολεία του Δήμου Ηλιούπολης Β]

υλοποιούν πολιτιστικό πρόγραμμα με θεματικό άξονα τη φιλαναγνωσία. 

o Οι  εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  δεσμευτούν  ότι  θα  παρακολουθήσουν  το  σύνολο  των

συναντήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή βεβαίωσης. 

o Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν την  αίτηση  μέχρι  τις  16  Ιανουαρίου

2023,  και  ώρα  11.00  π.μ.,  στον  σύνδεσμο  https://forms.gle/PinCbcHubg4nukCZ9 (αν οαν  ο

σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον

φυλλομετρητή).

o Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους στο  email που έχουν δηλώσει στην

ηλεκτρονική φόρμα, τη Δευτέρα 16/1, 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  

             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α  ΑΘΗΝΑΣ ́ ΑΘΗΝΑΣ

                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πρόγραμμα

1η συνάντηση: Τι σημαίνει «αναγνωστικές συνήθειες». Η ανάγνωση ως εμπειρία.

 Πότε διαβάζουμε,  πού διαβάζουμε, πώς διαβάζουμε;  Πώς επιλέγει  ένα παιδί ένα βιβλίο;  Πώς

ενισχύουμε  και  διευρύνουμε  τις  επιλογές  του.  Η  ευκολία  μας  να  διαμορφώνουμε  διαδρομές

ανάγνωσης βοηθάει στην εξέλιξη του αναγνώστη μέσα σε κάθε παιδί.

2η συνάντηση: Παίζοντας με διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων.

Τα  λεξικά,  οι  άτλαντες,  τα  χρονολόγια,  δραστηριότητες  που  εισάγουν  τα  παιδιά  στην

αποσπασματική ανάγνωση και στην έννοια της έρευνας. Η ποίηση  και η τέχνη διαμορφώνουν τη

ματιά τους πάνω στα πράγματα, η ιστορία την κριτική τους δυνατότητα.  

3η συνάντηση: Το σπίτι της ανάγνωσης: μπαίνοντας και βγαίνοντας σε διαφορετικά δωμάτια. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες βιβλίων. Μοιάζουν σαν να κατοικούν σε διαφορετικά

δωμάτια ενός σπιτιού. Βρίσκουμε τα περάσματα που η μια κατηγορία εμπλουτίζει την άλλη, ένα

παραμύθι βρίσκει τη θέση του στο δωμάτιο με τα βιβλία μαθηματικών.

4η συνάντηση: Διαδρομές ανάγνωσης και μονοπάτια της ανάγνωσης. Φτιάχνοντας μονοπάτια μαζί

με τα παιδιά.

5η συνάντηση: Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Η φιλοσοφία και οι στόχοι, η διάρκεια

και οι ηλικίες

 

Τα  θέματα  των  συναντήσεων  ενδέχεται  να  τροποποιηθούν  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  των

εκπαιδευτικών, όπως θα προκύπτουν με την εξέλιξη του σεμιναρίου. Στους /τις εκπαιδευτικούς θα

δοθεί σχετική βιβλιογραφία.
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