DIMITRIOS
NIKOLETSOPOULOS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γλυκά Νερά, 29/9/2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: Φ. 56.2/23297

---ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση:
Λεωφόρος Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4
Τ.Κ. - Πόλη
15454 - Γλυκά Νερά
Τηλέφωνα:
210/6047444
Φαξ:
210-6618440
e-mail:
mail@dipe-anatol.att.sch.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χρύσα Κουράκη politistika@dipe-anatol.att.sch.gr,
ckouraki@hotmail.gr , τηλ. 6937215991

Digitally signed by DIMITRIOS
NIKOLETSOPOULOS
Date: 2020.09.30 12:00:23 +03'00'

ΠΡΟΣ:

Τα Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά
Σχολεία και Νηπιαγωγεία Δ/νσης
Π.Ε. Ανατ. Αττικής
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: 5ο ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Κύκλος συναντήσεων της «Λέσχης Ανάγνωσης και Φιλαναγνωσίας για Εκπαιδευτικούς»
Τα Πολιτιστικά Θέματα της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής οργανώνουν κύκλο
συναντήσεων με τίτλο «Λέσχη Ανάγνωσης και Φιλαναγνωσίας για Εκπαιδευτικούς» με βιβλία
Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας. Στόχος της Λέσχης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για
τα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας που κυκλοφορούν, τη θεματολογία τους και τον τρόπο
αξιοποίησής τους στη τάξη, καθώς και η ανταλλαγή δημιουργικών απόψεων γύρω από αυτά.
Για το σχολικό έτος 2020 – 2022 θα δημιουργηθεί μια ομάδα ανάγνωσης, η οποία σε κάθε
συνάντηση θα συζητά το βιβλίο το οποίο έχει επιλέξει να διαβάσει, θα το αξιολογεί, θα προτείνει
τρόπους αξιοποίησής του στην τάξη και θα προαποφασίζει το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθεί
στην επόμενη συνάντηση. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιούνται
συναντήσεις με συγγραφείς, σεμινάρια και εργαστήρια σε σχέση με το παιδικό βιβλίο, τα οποία
θα παρακολουθούν τα μέλη της Λέσχης κατά προτεραιότητα, καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί εκτός
Λέσχης επιθυμούν.
Οι συναντήσεις της Λέσχης θα πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 7:00 – 8:30 μ.μ. διαδικτυακά και θα απευθύνονται σε 25 εκπαιδευτικούς. Οι αναγνώσεις
των βιβλίων, θα συνοδεύονται και από βιβλιοκριτική και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας (όπου
είναι εφικτό).
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης πρέπει να
δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα, 12-10-2020 συμπληρώνοντας την αίτηση στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebwzZWGN127sUG5cZl6aAR_8klZDVpVlpVJClsf6w67NWzw/viewform
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Τ.Σ.Υ.

Δημήτριος Νικολετσόπουλος

