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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση:
Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4
Τ.Κ. - Πόλη
15454 - Γλυκά Νερά
Τηλέφωνα:
210-6618444
Φαξ:
210-6618440
e-mail:
mail@dipe-anatol.att.sch.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πληρ.: Χρύσα Κουράκη
Τηλ.: 6937215991
ckouraki@hotmail.gr

Γλυκά Νερά, 23-3-2020
Αρ. Πρωτ.: Φ.56/8000

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
(Δημόσιες & Ιδιωτικές)
ΚΟΙΝ: 5Ο ΠΕΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Συμμετέχοντες στο Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Σχολική Βιβλιοθήκη:
λειτουργία, οργάνωση και ο ρόλος της στη σχολική κοινότητα” και
Προτεινόμενοι ιστότοποι για τη φιλαναγνωσία και την Παιδική Λογοτεχνία
Σας ενημερώνουμε πως οι συμμετοχές στο επιμορφωτικό διαδικτυακό
σεμινάριο (webinar) με θέμα “Σχολική Βιβλιοθήκη: λειτουργία, οργάνωση και ο
ρόλος της στη σχολική κοινότητα” έχουν γίνει όλες δεκτές. Καθώς ο αριθμός των
συμμετοχών (180 μέχρι σήμερα) έχει υπερβεί κατά πολύ τον αριθμό συμμετοχών που
μπορεί να δεχτεί μια τηλεδιάσκεψη (40), το σεμινάριο θα επαναληφθεί όλες τις
ημέρες της επόμενης εβδομάδας και όσες ακόμη χρειαστεί για να καλυφθούν οι
αιτήσεις στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν στο mail που έχουν
δηλώσει για την ημέρα που μπορούν να το παρακολουθήσουν και θα τους σταλεί
ο σχετικός σύνδεσμος.
Επίσης η συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης Εκπαιδευτικών της Δ/νσης
Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3
Απριλίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν και πάλι
μέσω mail.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να βρουν υλικό με δραστηριότητες
φιλαναγνωσίας και να δουν βιβλία παιδικής λογοτεχνίας σε ψηφιακή μορφή
μπορούν να επισκεφτούν ενδεικτικά τους συνδέσμους που επισυνάπτονται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη
Πολιτιστικών Θεμάτων, Χρύσα Κουράκη.
Η Διευθύντρια
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής
Κ.Α.Α.

Δημήτριος Νικολετσόπουλος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
(Για να ανοίξουν οι σύνδεσμοι πατήστε πάνω τους ctrl + clic)



Βουτιά στον κόσμο του βιβλίου, Ίδρυμα Λαμπράκη (δραστηριότητες φιλαναγνωσίας
για τη γνωριμία με το βιβλίο)





Μικρός Αναγνώστης – ψηφιακά βιβλία για παιδιά (άκουσε την ιστορία και
διάβασέ τη), ΕΚΕΒΙ, ακουστική βιβλιοθήκη εκτενών αποσπασμάτων από
βιβλία
bookbook.gr - Ίστοσελίδα ενημέρωσης για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο (εδώ
μπορείτε να βρείτε προτάσεις βιβλίων, δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και
προτεινόμενες δραστηριότητες για το διάστημα που τα παιδιά βρίσκονται
μέσα στο σπίτι.
Λέσχη Ανάγνωσης και Φιλαναγνωσίας, Blog για την Παιδική και Εφηβική
Λογοτεχνία με ειδική ενότητα φιλαναγνωστικών δραστηριοτήτων
Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK (Όλα τα βιβλία που περιέχονται στον
κατάλογο της Ανοικτής Βιβλιοθήκης διανέμονται ελεύθερα και νόμιμα στο
Διαδίκτυο από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. Τα έργα της
ενότητας Κλασική Λογοτεχνία είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων. Ο
κατάλογος περιλαμβάνει: πεζογραφία, ποίηση, ξένη λογοτεχνία, παιδική
λογοτεχνία, δοκίμια, λευκώματα, κλασική λογοτεχνία).
Ανοιχτή Εκπαίδευση για όλους (Ο δικτυακός τόπος open-edu στοχεύει στην
παρουσίαση όλων των Ψηφιακών Αποθετηρίων, Βιβλιοθηκών και Υπηρεσιών
που επιτρέπουν ανοικτή πρόσβαση σε όλους)- ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η Κοινωνικοσυναισθηματικη Μάθηση μέσα από την Παιδική Λογοτεχνία και
το Πρόγραμμα Βήματα για τη Ζωή - OMEP GREECE (με προτεινόμενες
φιλαναγνωστικές δραστηριότητες)
1000+ εικονογραφημένα περιοδικά Τεύχη από 1000+ comics- Ιστοσελίδα
SmileFreeWare
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΗΡΩΩΝ













Είσαι ο ήρωάς μου!
Η πινακοθήκη των ηρώων
Βρες ποιος είμαι, πώς με λένε και πώς μοιάζω
Πού πήγε το άλλο μου μισό;
Μαγειρεύοντας τέρατα
Τι θα έκανες αν...
Περιπέτεια στον ουρανό
Παιχνίδια του δάσους
Τι ψάρια να πιάσω...
Το παιχνίδι των πλασμάτων της θάλασσας
Ταξιδεύοντας με τα πλοία της λογοτεχνίας



Βιβλία για παιδιά ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, διαδραστική περιήγηση βασισμένη στο
βιβλίο του Ι. Βερν



















ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΠΟΙΗΣΗΣ (Μία πρόταση προσέγγισης της ποίησης μεγάλων
ελλήνων ποιητών από το ηλεκτρονικό περιοδικό bookbook.gr)
Μαγικές βαλίτσες της ποίησης : Γιάννης Ρίτσος
Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Διονύσιος Σολωμός
Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Νικηφόρος Βρεττάκος
Μαγικές βαλίτσες της ποίησης: Μανόλης Αναγνωστάκης
Οδυσσέας Ελύτης. Βιογραφικό, έργα, κολάζ, πολυμεσικό υλικό. Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 Περισσότερο ψηφιακό υλικό για ποικίλα θέματα που άπτονται των
πολιτιστικών θεμάτων (όπως θέατρο, παραστάσεις Καραγκιόζη
μύθους
Αισώπου
κ.α.)
μπορείτε
να
βρείτε
στο
https://docs.google.com/document/d/1LuzMkJI-UyZLQZ2IIkA_jj1Tgra7SGfyXJaMtVoqqU/edit

