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Η διδακτική προςέγγιςη τησ ποίηςησ. Δραςτηριότητεσ
φιλαναγνωςίασ και δημιουργικήσ γραφήσ
Γιάννησ Σ. Παπαδάτοσ
Eπίκουροσ Καθηγητήσ, Πανεπιςτήμιο Αιγαίου
Σην πξψην κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ παηρλίδηα πνίεζεο κέζα
απφ ηηο δηαδξνκέο ηνπ ήρνπ, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο θίλεζεο θαη ηνπ ιφγνπ. Σην
δεχηεξν κέξνο, ζα επηρεηξεζεί πξνζέγγηζε (αλαθάιπςε, ζπλάληεζε)
ζπγθεθξηκέλνπ πνηήκαηνο. Ο θχξηνο ζηφρνο καο δελ είλαη ε πξφηαζε θάπνηνπ
ζρεδίνπ ή θάπνηαο κεζφδνπ, αιιά κέζα απφ ηελ πξάμε θαη ηε ζπδήηεζε λα
αλαδπζεί έλα αλνηθηφ πιαίζην ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα πξνζαξκνζζεί ζηηο
ειηθίεο ησλ παηδηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, ψζηε λα
εμειηρζεί ζε πεγή ραξάο, έκπλεπζεο θαη πνιιαπιήο αλαγλσζηηθήο θαη
πνηεηηθήο/ζπγγξαθηθήο δεκηνπξγίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε.

Διάβαςμα… φανατική ςυνήθεια! Καλέσ πρακτικέσ και
δράςεισ για να αναπτύξουμε παιδιά-φιλαναγνώςτεσ
Μαρίνα Γεωργίου Μωριά
Εκπαιδευτικόσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ
Τν εξγαζηήξη ζηνρεχεη ζηελ επηκφξθσζε, αιιά θαη ηελ εκςχρσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο
ζην
ζέκα
ηεο
πξνψζεζεο
θηιαλαγλσζηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπλεζεηψλ αλάκεζα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/καζήηξηεο
ηφζν ζε επίπεδν ζρνιείνπ φζν θαη ζε επίπεδν ηάμεο. Πεξηιακβάλεη ηελ
παξνπζίαζε δξάζεσλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ αγάπε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ αλάγλσζε, θαζψο επίζεο θαη βησκαηηθέο
θηιαλαγλσζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο-εκςπρψζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ
θαζεκεξηλή δηδαζθαιία. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ
πξαθηηθψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηξηψλ
επξσπατθψλ έξγσλ πνπ ε εηζεγήηξηα είρε αλαιάβεη λα ζπληνλίζεη ζε δχν ζρνιηθέο
κνλάδεο: Lifelong Readers, Boys Reading, LiRe 2.0.

Πλέοντασ… με πυξίδα το βιβλίο
Ήρα Παπαγεωργίου
Εκπαιδευτικόσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ
Έλα ινγνηερληθφ βηβιίν δσληαλεχεη ηε ζηηγκή ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ
αλαγλψζηε θαη ε ζπλάληεζε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ απφιαπζε.
Σηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, είλαη νη θαιέο πξαθηηθέο πξνψζεζεο ηεο
θηιαλαγλσζίαο, ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Η δεκηνπξγία
ελφο νηθείνπ θαη θηιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα
θαηαζηεί ηθαλή λα πξνάγεη ηε θηιαλαγλσζία ησλ παηδηψλ θαη λα εληζρχζεη ηελ
αλαγλσζηηθή ηνπο απφιαπζε.
Πψο, φκσο, δεκηνπξγείηαη έλαο ηέηνηνο ρψξνο; Έλαο ρψξνο, φπνπ ηα παηδηά ζα
κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ έκπεηξνη θαη δεκηνπξγηθνί αλαγλψζηεο; Έλαο ρψξνο, φπνπ
ε αλάγλσζε βηβιίσλ ζα ιακβάλεη ρψξα ζε έλα παηγληψδεο πιαίζην κε ζπλνδεία
δηαζθεδαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ;
Καη ηη ζρέζε κπνξεί λα έρεη έλα ζπίηη, έλα κελνχ θαη κηα βαιίηζα; Πιένληαο … κε
ππμίδα ην βηβιίν, ζα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα πην πάλσ εξσηήκαηα!

Δημιουργική ανάγνωςη λογοτεχνικού βιβλίου ςτο
δημοτικό ςχολείο: Η ςημαντικότητα τησ ολοκλήρωςησ
ενόσ βιβλίου και δράςεισ φιλαναγνωςίασ που
ςχετίζονται με αυτό
Δήμητρα Χαραλάμπουσ
Εκπαιδευτικόσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ, Συγγραφέασ
Σθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα ζπζηήζεη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο
δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ελφο ινγνηερληθνχ βηβιίνπ απφ ηελ αξρή
ίζακε ην ηέινο ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
εμαζθεζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ δξαζηεξηνηήησλ θαη εκςπρσηηθψλ παηρληδηψλ πνπ
κπνξνχλ λα ζπλνδεχζνπλ πξσηφηππα ηελ αλαγλσζηηθή εκπεηξία ησλ καζεηψλ
ηνπο.
Τν εξγαζηήξη ζα πξνηείλεη ηξφπνπο γηα δεκηνπξγηθή αλάγλσζε βηβιίσλ κηθξήο θαη
κεγάιεο θφξκαο θαη ζα παξνπζηάζεη παξαδείγκαηα δνθηκαζκέλσλ θαη
πεηπρεκέλσλ δξάζεσλ. Οη θηιαλαγλσζηηθέο απηέο πξαθηηθέο ζηνρεχνπλ ζηε
δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο αλαγλσζηψλ πνπ ζα βηψζεη ηε ινγνηερληθή απφιαπζε
θαη ζα σθειεζεί πνηθηινηξφπσο απφ ηελ αβίαζηε επηθνηλσλία ηεο κε ηα βηβιία.

Πώσ να κερδίςουμε τα αγόρια ωσ αναγνώςτεσ και
παραγωγούσ δημιουργικού λόγου
Δρ Φωτεινή Θεοδούλου
Φιλόλογοσ, Σύμβουλοσ Φιλολογικών Μαθημάτων
Οη ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο ζην εξγαζηήξην αλακέλεηαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ
ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα ειθχζνπκε ηα αγφξηα
ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο. Σην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη
ζπκκεηέρνληεο/ζπκκεηέρνπζεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε
πνηθίια ηερλνινγηθά εξγαιεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ηφζν θαηά ηελ
αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ φζν θαη γηα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ δηεθπεξαίσζε
δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο αλάγλσζεο.

Διδακτικέσ προςεγγίςεισ προώθηςησ τησ
φιλαναγνωςίασ μέςα από τη διαθεματικότητα των
διδακτικών αντικειμένων τησ Μέςησ Εκπαίδευςησ
Φρίξοσ Μιχαηλίδησ
Χημικόσ-Εκπαιδευτικόσ, Συγγραφέασ-Εικονογράφοσ










Τη είλαη θηιαλαγλσζία;
Πνηνο ζα ήηαλ ν ηδαληθφο ζηφρνο γηα έλα πξφγξακκα πξνψζεζεο ηεο
θηιαλαγλσζίαο;
Δπηηπγράλεηαη ν ζηφρνο απηφο; Καη ζε ηη πνζνζηφ;
Πνηα ε ζρέζε ηεο θηιαλαγλσζίαο κε:
Τα παηδηά ηεο ζεκεξηλήο επνρήο;
Τα παηδηά ηεο Κχπξνπ;
Τνπο εθήβνπο;
Φηιαλαγλσζία Vs ηερλνιoγίαο;
Αλαζεψξεζε θηιαλαγλσζίαο.
Μηθξέο ηερληθέο πξνψζεζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο ζην ζεκεξηλφ ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.
Φηιαλαγλσζία θαη δηαζεκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο
Μέζεο Δθπαίδεπζεο.

Κυπριακέσ Σχολικέσ Βιβλιοθήκεσ: Ένταξή τουσ ςτο
εκπαιδευτικό ςύςτημα
Ανδρέασ Κ. Ανδρέου (Καπανδρέου)
Λειτουργόσ Πανεπιςτημίου Κύπρου – Βιβλιοθηκονόμοσ, Συγγραφέασ
Μέξνο Α. Παξνπζίαζε:












Σρνιηθή βηβιηνζήθε (νξηζκφο)
Ο ξφινο ηεο ζρνιηθήο Βηβιηνζήθεο
Οξγάλσζε βηβιηνζήθεο
Λεηηνπξγίεο βηβιηνζήθεο
Έληαμε ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
Πξνζσπηθφ
Νέεο ηερλνινγίεο
Ηιεθηξνληθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο
Σεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα
Ιδαληθή βηβιηνζήθε
Σρνιηθή βηβιηνζήθε θαη θηιαλαγλσζία

Μέξνο Β. Δξγαζία ζε νκάδεο. Απάληεζε εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπδήηεζε.

