
 

Πρόσκληση 

 

Σν Δξγαζηήξην γηα ηε Μειέηε ηεο Αλάγλσζεο θαη ηεο Γξαθήο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη 

ζηελ Κνηλσλία νξγαλώλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε αιιά 

θπξίσο ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξάζεσλ ζηα ζρνιεία. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαζέλα. 

 

1. ε ζπλέρεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ «Πρώτη Ανάγνωση και Γραυή» πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ πεξζηλή ζρνιηθή ρξνληά, θαινύληαη νη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη, αλεμάξηεηα εάλ ζπκκεηείραλ ή όρη ζην πεξζηλό 

ζεκηλάξην, ελδηαθέξνληαη λα εθαξκόζνπλ ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ζηε Α΄ ή ηε Β΄ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ. Θα ζπγθξνηεζεί κηα νκάδα εθαξκνγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θύξην Ατδίλε, κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε θαη 

εθαξκνγή  κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο θαηά ην β΄ ή γ΄ ηξίκελν ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο. Θα δεκηνπξγεζεί έλα πξώην πιηθό πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε 

κειινληηθή αλάπηπμή ηνπ. Αλ ππάξμεη ελδηαθέξνλ ζα νξηζηεί κία πξώηε 

ζπλάληεζε (ζε βνιηθό γηα όινπο ρξόλν) ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξηζηνύλ 

θαη νη ππόινηπεο ζπλαληήζεηο.   

Διάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 5. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

(aaidinis@eled.auth.gr) έσο ηηο 20 Γεθεκβξίνπ. 

 

2. εκηλάξην ηεζζάξσλ σξώλ κε ζέκα «Στολική λέστη ανάγνωσης: βασικές 

αρτές οργάνωσης και λειτοσργίας». Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ιέζρε αλάγλσζεο ζην ζρνιείν ηνπο θαη λα εληζρύζνπλ 

έηζη ηε θηιαλαγλσζία ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ.  Ο ζθνπόο είλαη λα 

δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ/ ζπληνληζηώλ 

ιεζρώλ έηζη ώζηε λα αληαιιάζζνληαη απόςεηο θαη ηδέεο γηα βηβιία θαη 

δξαζηεξηόηεηεο θαη λα αληηκεησπίδνληαη από θνηλνύ ηα πξνβιήκαηα.  

Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζηνλ Πύξγν ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηελ Τρίτη 

15 Ιανοσαρίοσ 2019, 5.00 -9.00. Θα κηιήζνπλ: 

 

Βελεηία Απνζηνιίδνπ (Καζεγήηξηα ηνπ ΠΣΓΔ θαη Γηεπζύληξηα ηνπ 

ΔΜΑΓΔΚ)  

«Σν παηδί θαη ε αλάγλσζε. Η ιέζρε αλάγλσζεο σο θνηλόηεηα».  

 

Υξήζηνο Γεσξγίνπ, Γξ. Παηδηθήο Λνγνηερλίαο, Γηεπζπληήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

«Κξηηήξηα επηινγήο παηδηθώλ βηβιίσλ. Γξαζηεξηόηεηεο γύξσ από ηα βηβιία»  

 

 

 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ 

ΑΝΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΣΗ ΓΡΑΦΗ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

mailto:aaidinis@eled.auth.gr


Δπάγγεινο Μαληδαλίδεο, Γηεπζπληήο ηνπ 21
νπ

 Γ Δπόζκνπ θαη Βιάρνπ 

Διέλε, Μαηδεξίδνπ Μειαλία, Ξνπβεξνύδε Άλλα, ακαξά Παξαζθεπή 

(εθπ/θνη 11
νπ

 & 21
νπ

 Γ. . Δπόζκνπ)  

«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κηαο ιέζρεο αλάγλσζεο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Η 

εκπεηξία ηνπ 21
νπ

 Γ.»  

  

Διάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 10, κέγηζηνο 25. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 

ζην neta@eled.auth.gr έσο ηηο 10 Ιαλνπαξίνπ. 

  

3. εκηλάξην ηεζζάξσλ σξώλ κε ζέκα «Η λογοτετνία ότημα για τη μάθηση σε 

πολσπολιτισμικά περιβάλλοντα». Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηε ινγνηερλία γηα δηεύξπλζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο θαη 

δηάδξαζεο ζηηο ηάμεηο ηνπο.  

Σν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί ζηνλ Πύξγν ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηελ Τρίτη 5 

Φεβροσαρίοσ 2019, 5.00 -9.00 κ.κ.  

 Θα κηιήζνπλ: 

 

νθία Γαβξηειίδνπ (Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ηνπ ΣΔΠΑΔ, ΑΠΘ)  

"Παηδηθή ινγνηερλία ζε πνιππνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα" 

 

Μέλε Καλαηζνύιε (Καζεγήηξηα ηνπ ΣΔΠΑΔ, ΑΠΘ) 

"Δπξσπατθόηεηα / Πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζηα παηδηθά βηβιία ηνπ 21νπ αηώλα" 

 

νύια Μεηαθίδνπ, Καζεγήηξηα ΠΣΓΔ, ΑΠΘ 

«Πνιππνιηηηζκηθά βηβιία ή δηαπνιηηηζκηθή αλάγλσζε;» 

 

Διάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ 10, κέγηζηνο 25. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 

ζην smitakid@eled.auth.gr έσο ηηο 11 Ιαλνπαξίνπ 2019.  

 


