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ΘΕΜΑ: Ενημερωτική- επιμορφωτική ημερίδα και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα:
«Βουτιά στον κόσμο του βιβλίου»
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δια της
Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη και τις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων
Πολιτιστικών Θεμάτων, διοργανώνουν ενημερωτική, επιμορφωτική ημερίδα με θέμα:

«Βουτιά στον κόσμο του βιβλίου»
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 στο χώρο της
Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου (Μιλήση 3, Παλλήνη, πλησίον σταθμού προαστιακού
σιδηροδρόμου «Παλλήνη», χάρτης: https://goo.gl/maps/uuQPaLHgFnE2 ) κατά τις ώρες
17:30-20:30. Εισηγήτριες θα είναι η Επισημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος κ.
Χρύσα Κουράκη, Δρ. Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας, Υπεύθυνη Πολιτιστικών
Θεμάτων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και η Υπεύθυνη
Εργαστηρίων Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής κ. Μαριάννα Τηλιοπούλου,
Γλωσσολόγος, Δρ. Διαλεκτολογίας.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση-επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά
με το εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Βουτιά στον
κόσμο του βιβλίου», το οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη κατά το σχολικό
έτος 2018-2019, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων. Το
πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες του νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του
δημοτικού σχολείου και εφαρμόζεται σε σχολεία της Αττικής, τα οποία εκδηλώνουν
ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα βιωματικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλλιέργειας της
φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής και γνωριμίας των μαθητών με την τέχνη
της βιβλιοδεσίας. Στόχοι του προγράμματος είναι να ενισχυθεί ο σεβασμός και η αγάπη
των μαθητών για το βιβλίο, η δημιουργικότητά τους, η κριτική τους σκέψη, η ικανότητά
τους στη δημιουργική γραφή και η αισθητική τους αγωγή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη δράσεων φιλαναγνωσίας
με πρωτοβουλία
των εκπαιδευτικών
και
την
πραγματοποίηση
μιας

ενδοσχολικής εργαστηριακής συνάντησης διάρκειας 4 διδακτικών ωρών, κατά την
οποία παρουσιάζονται στους μαθητές διαφορετικά, ως προς το είδος και τη μορφή,
είδη βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας και γίνεται συνοπτική συζήτηση για την ιστορία του
βιβλίου και την τέχνη της βιβλιοδεσίας. Οι μαθητές/τριες συνθέτουν και δένουν το δικό
τους ατομικό 16σέλιδο βιβλίο σαν μικροί βιβλιοδέτες. Στη συνέχεια επινοούν τη δική
τους ιστορία μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, που σχετίζονται με το
θέμα, τη δόμηση των ηρώων, την πλοκή και το σκηνικό. Παράλληλα, αποφασίζουν
σχετικά με την εικονογράφηση, αλλά και τη γλωσσική επιμέλεια του έργου τους. Η
συνάντηση αυτή γίνεται σε επίπεδο τμήματος και όχι σχολείου. Περισσότερες
πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε στο συνημμένο έντυπο
συνοπτικής παρουσίασής του. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την
ένταξη ενός σχολικού τμήματος στο πρόγραμμα αποτελεί η συμμετοχή του υπεύθυνου
εκπαιδευτικού στην ημερίδα.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ημερίδα και στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική
φόρμα στον σύνδεσμο https://goo.gl/FSQMXD ως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση είναι δυνατή η συμμετοχή περιορισμένου
αριθμού σχολείων από κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προκειμένου να
διασφαλίζεται η πρόσβαση σε περισσότερα σχολεία, αρχικά θα γίνουν δεκτές αιτήσεις
για μέχρι 2 τμήματα ανά σχολείο, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε σχολεία που δεν
συμμετείχαν κατά την περυσινή σχολική χρονιά στο πρόγραμμα «Το Βιβλίο Μέσα κι
Έξω», το οποίο αποτέλεσε την πιλοτική εφαρμογή για τη διαμόρφωση του φετινού
προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους με μήνυμα στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της
ως άνω ηλεκτρονικής φόρμας.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και
Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να
επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ελένη Κατσούφη στα τηλ. 210
6142593 και 693 6398486.
Επισυνάπτονται:
• Έντυπο συνοπτικής παρουσίασης του προγράμματος «Βουτιά στον κόσμο του
βιβλίου» και
• Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 170627/Δ7/12-10-2018 έγγραφο έγκρισης του Προγράμματος
από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.
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