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ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό ςεμινάριο με θζμα “χολική Βιβλιοθήκη: λειτουργία,
οργάνωςη και ο ρόλοσ τησ ςτη ςχολική κοινότητα”

Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατ. Αττικισ διοργανώνει
επιμορφωτικό διαδικτυακό ςεμινάριο (webinar) με κζμα “χολική Βιβλιοθήκη:
λειτουργία, οργάνωςη και ο ρόλοσ τησ ςτη ςχολική κοινότητα”, τθ Δευτζρα 30
Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00 – 19:00. Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε όςουσ/εσ δεν
μπόρεςαν να παρακολουκιςουν το ςεμινάριο για τισ χολικζσ Βιβλιοκικεσ δια
ηώςθσ και ςτόχοσ του είναι θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών για τθ φιλαναγνωςία
ςτο ςχολείο, τα είδθ των βιβλιοκθκών, τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ςχολικι
βιβλιοκικθσ, κακώσ και για τισ δράςεισ για το βιβλίο και τθν ανάγνωςθ που
μποροφν να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ (ακολουκεί αναλυτικι
περιγραφι).
Για

τθν

παρακολοφκθςθ

του διαδικτυακοφ ςεμιναρίου χρειάηεται

υπολογιςτισ και ςφνδεςθ ςτο Internet. Με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ ςασ κα ςασ
αποςταλεί ςφνδεςμοσ ςτο mail που κα δθλώςετε, ςτον οποίο κα μπορείτε να
ςυνδεκείτε κατά τθν ζναρξθ του ςεμιναρίου. Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί
μζςω τθσ πλατφόρμασ του Πανελλινιου χολικοφ Δικτφου.

Δθλώςεισ

ςυμμετοχισ

ςτθ

φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1IYB_rJd9_Fz2wr7CnxT_K8gvpZmKPKqoGOfKhuS74M/edit
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν Τπεφκυνθ
Πολιτιςτικών Θεμάτων, Χρφςα Κουράκθ.

Η Διευθφντρια
Δ/νςησ Α/θμιασ Εκπ/ςησ Ανατ. Αττικήσ

Βαςιλική Ξυθάλη

Περιγραφή εμιναρίου

Οι κεματικζσ που κα αναλυκοφν ςτο ςεμινάριο είναι οι εξισ:
 Φιλαναγνωςία και Παιδική/Εφηβική Λογοτεχνία
τθν ενότθτα αυτι κα αςχολθκοφμε με το τι είναι Φιλαναγνωςία και πώσ
μπορεί να εφαρμοςτεί ςτο ςχολείο, κα δοφμε ποια είδθ βιβλίων
εμπεριζχονται ςτθν παιδικι και εφθβικι λογοτεχνία και κα γνωρίςουμε νζεσ
μορφζσ βιβλίων (up-side down books, accordion books, silent books).



χολική Βιβλιοθήκη
τθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα διερευνιςουμε ερωτιματα όπωσ:
Πώσ «ςτινεται» και οργανώνεται μια ςχολικι βιβλιοκικθ;
Ποια είδθ βιβλιοκθκών υπάρχουν;
Πώσ βρίςκουμε βιβλία;
Πώσ λειτουργεί, προκειμζνου να είναι κελκτικι ςτα παιδιά;
Πώσ μπορεί θ ςχολικι βιβλιοκικθ να λειτουργιςει ωσ «γζφυρα» με τθν
κοινωνία και τισ άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ;
Πώσ μπορεί να εμπλακεί όλθ θ ςχολικι μονάδα (εκπαιδευτικοί και μακθτζσ);
Πώσ κινθτοποιείται το ενδιαφζρον των μακθτών;
Λζςχη Ανάγνωςησ
Οι Λζςχεσ Ανάγνωςθσ αποτελοφν μια ουςιαςτικι μορφι επικοινωνίασ των
παιδιών που ενδιαφζρονται για τθ Λογοτεχνία. το ςεμινάριο κα
ςυηθτιςουμε το πώσ μπορεί να λειτουργιςει μια Λζςχθ Ανάγνωςθσ για
παιδιά εντόσ και εκτόσ ςχολικοφ ωραρίου, ποιοι είναι οι όροι και οι
προχποκζςεισ λειτουργίασ τθσ και κα προτείνουμε ςυγκεκριμζνθ δομι
πάνω ςτθν οποία μπορεί να λειτουργιςει μια Λζςχθ.

