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Θέμα: Σεμινάριο «Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του υπό ανάπτυξη θεματικού
Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων «Φιλόβιβλον» διοργανώνει σεμινάριο με τη μορφή Επιμορφωτικής
Ημερίδας με θέμα: «Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές», την Τετάρτη 22 Απριλίου
2015, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενδυνάμωση του έργου των
εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων μέσα από θέματα φιλαναγνωσίας, βιβλιοφιλίας, σχολικών
βιβλιοθηκών και σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, καθώς και η
ενίσχυση των δράσεών τους από το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων μετά το πέρας του σεμιναρίου.
Το σεμινάριο, διάρκειας τριών (3) ωρών, εντάσσεται στον επιμορφωτικό κύκλο σεμιναρίων με
γενικό τίτλο «Σχολικές Δραστηριότητες, Σχολικές Δυνατότητες», συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32)
ωρών που προγραμματίζεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το έτος
2015. Για την καλύτερη υποστήριξή τους οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να εγγραφούν στην
ομώνυμη ενότητα της πλατφόρμας τηλεδραστηριοτήτων (http://library.mysch.gr, επιλογή
«Τηλεδραστηριότητες»), κατά προτίμηση πριν την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί είτε μεμονωμένη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου
ή συγκεντρωτική βεβαίωση παρακολούθησης του κύκλου σεμιναρίων, μετά το πέρας του κύκλου. Για
οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις και ανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χρήση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου feedback@sch.gr. Επισυνάπτεται μονοσέλιδο πρόγραμμα-αφίσα για ενημέρωση και πιθανή
χρήση στους σχολικούς πίνακες ανακοινώσεων.

Ο Υπεύθυνος
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Νικόλαος Κλάδης

Επιμορφωτική Ημερίδα Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας:

«Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές»
1o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Τετάρτη 22 Απριλίου 2014, 18:00-21:00
- στο πλαίσιο του υπό ανάπτυξη τοπικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων «Φιλόβιβλον»,
- με παράλληλη υποστήριξη ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
στην Πλατφόρμα Τηλεδραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (http://library.mysch.gr)

Πρόγραμμα Επιμορφωτικής Ημερίδας
17:45 - 18:00 Προσέλευση - Γραμματεία
18:00 - 18:30 Βιωματική Εισήγηση
Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και
Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
Δημήτρης Σαρρής,
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Π.Ε.
Μεσσηνίας
18:30 - 19:00 Συζήτηση
19:00 - 19:30 Εισήγηση
Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες» και η
συμβολή του στην υποστήριξη των
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων
και την προαγωγή της ανάγνωσης.
Μαρία Δημοπούλου,
Μ.ed. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Α΄Δ.Π.Ε. Αθηνών
19:30 - 20:00 Συζήτηση
20:00 - 20:30 Εισήγηση
Παιδαγωγικές δράσεις φιλαναγνωσίας και
τοπικής ιστορίας στη δυτική Πελοπόννησο.
Μαρίζα Ντεκάστρο,
Συγγραφέας, Κριτικός Βιβλίων για παιδιά
20:30 - 21:00 Συζήτηση
21:00 - 21:15 Αποχώρηση - Γραμματεία

Περίληψη Βιωματικής Εισήγησης
● Πλαίσιο της Ημερίδας και τοποθέτηση βασικών θεμάτων. Παρουσιάσεις
Δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό στο
διαδίκτυο. Ειδικότερα παραδείγματα:
● Ενδοσχολικά: Αυτοσχέδια βιβλιοκατασκευή | Σχολικές Εκδόσεις |
| το «project A5» | Οργάνωση Σχολικής Βιβλιοθήκης | Αξιοποίηση
Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς στις Σχολικές Βιβλιοθήκες της Μεσσηνίας (και
όχι μόνο) | Πρόγραμμα διαχείρισης Σχολικών Απορριμμάτων.
● Εξωσχολικά: «Το βιβλίο (ποτέ δεν) πεθαίνει;» Εφαρμοσμένες ιδέες
σχολικών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες με βάση τα βιωματικά εργαστήρια
φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του Δικτύου «Φιλόβιβλον» |
| Βιβλιοθήκη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας |
| Περιφερειακά Βιβλιοστάσια | Βιβλιοστάσιο σχολικών Εγχειριδίων |
| Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες | Συγγραφική ηθική, διαδίκτυο και παιδί |.
Περίληψη Εισήγησης
● Ανάδειξη του διαθεματικού χαρακτήρα των προγραμμάτων σχολικών
δραστηριοτήτων και των αναγκών τους για δημιουργική έρευνα ·
αναζητήσεις και αναγνώσεις τόσο μέσα σε βιβλία γνώσεων όσο και
λογοτεχνίας και τέχνης και η σύνδεση με την άφιξη στο σχολείο μιας
θεματικής κινητής βιβλιοθήκης από το πρόγραμμα «Βιβλία σε Ρόδες».
● Παρουσίαση του παραδείγματος των θεματικών σάκων «Περιβάλλον» για
το Νηπιαγωγείο και «Κήποι» για το Δημοτικό Σχολείο · γνωριμία με τη
φιλοσοφία σχεδιασμού μιας θεματικής βιβλιογραφίας, προτάσεις για
αναγνωστικές διαδρομές.
● Η ανάγνωση ως σχέση και επικοινωνία και ο ρόλος της οικογένειας
σχετικά με το δανεισμό βιβλίων στο σπίτι. Σκέψεις και προτάσεις για την
ενδυνάμωση της σχέσης των παιδιών με την ανάγνωση και μετά την
αναχώρηση του σάκου από το σχολείο.
Περίληψη Εισήγησης
● Παρουσίαση δράσεων οι οποίες μπορούν να διευρύνουν ενεργητικά το
πεδίο της γνωριμίας των μαθητών με την ευρύτερη περιοχή της δυτικής
Πελοποννήσου.
● Στόχος των δράσεων είναι να βάλουμε τα παιδιά σε μια «συνθήκη
ενεργητικής ανακάλυψης»:
- να πάρουν ερεθίσματα για να ερευνήσουν,
- να διαβάσουν βιβλία,
- να παρατηρήσουν,
- να εκφραστούν προφορικά, γραπτά και καλλιτεχνικά,
- να συνδυάσουν ήδη αποκτημένες γνώσεις ώστε να δημιουργήσουν μια
σχέση με την ευρύτερη περιοχή βασισμένη στις δικές τους εμπειρίες.

