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Γλυκά Νερά,  14/9/2022 

Αρ. Πρωτ.: Φ. 56.2/27615 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  
Τ.Κ. - Πόλη 
Τηλέφωνα: 
Φαξ:   
e-mail: 

Λεωφόρος Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4 
15454 - Γλυκά Νερά  
210/6047444 
210-6618440 
mail@dipe-anatol.att.sch.gr      

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

 Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά 
Σχολεία και Νηπιαγωγεία Δ/νσης 
Π.Ε. Ανατ. Αττικής 

Έδρες τους 
5ο ΠΕΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Χρύσα Κουράκη  politistika@dipe-anatol.att.sch.gr, 
ckouraki@hotmail.gr, τηλ. 6937215991 

 

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 2022 – 2023 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 υβριδικά μία φορά το μήνα, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 7:00 – 8:30  μ.μ. δια ζώσης και διαδικτυακά, εναλλάξ, και θα απευθύνονται σε 
25 εκπαιδευτικούς. Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο 7ο Ν/Γ Παλλήνης, το 
οποίο βρίσκεται κοντά στον σταθμό του Μετρό Παλλήνης και στην έξοδο της Αττικής Οδού (ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ & Ν. ΜΙΛΗΣΗ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΤΚ.15351. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στον χάρτη 
https://tinyurl.com/36vf7je4 ). Η έναρξη των συναντήσεων  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 
Οκτωβρίου 2022 δια ζώσης. 
 Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης πρέπει να 
δηλώσουν συμμετοχή μέχρι  την Πέμπτη, 6-10-2022 συμπληρώνοντας την αίτηση στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gDOHzztlZXL06VjeBfsYZPZ-GvC-
vc_3yOrPEfZjshxB8A/viewform  
 
    

           Ο Διευθυντής ΔΙ.ΠΕ Αν. Αττικής 
                                     Τ.Σ.Υ 
 
 

                          Δρ. Κωνσταντίνος Παπαχρήστος 

Ακριβές ψηφιακό αντίγραφο 
 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ Διοικητικού 

Αγγελική Χριστοπούλου 
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