
Θζμα: « Πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςε Δίκτυο Φιλαναγνωςίασ μζςω υλοποίθςθσ Πολιτιςτικϊν 
Προγραμμάτων » 

      

Σο Σμιμα Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ ΠΕ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ ΠΕ & ΔΕ Κ. 
Μακεδονίασ ιδρφει ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Αν. 
Θεςςαλονίκθσ και το φνδεςμο Εκδοτϊν Βόρειασ Ελλάδασ διετζσ Δίκτυο Εκπαίδευςθσ για τθ 
Φιλαναγνωςία για μακθτζσ B’, Γ’ Δ’ & Ε’ τάξθσ, με τίτλο 

«Γνωρίηω τον τόπο μου μζςα από τθ λογοτεχνία» 

   και με δυο κεματικζσ  ενότθτεσ: 

1. Σχ. ζτοσ 2013-2014 

«Η λογοτεχνία ςτθν πόλθ: Γνωριμία με ςυγγραφείσ τθσ Θεςςαλονίκθσ»  

2. Σχ. ζτοσ 2014-2015 

«Η πόλθ ςτθ λογοτεχνία: Κείμενα και ποιιματα για τθ Θεςςαλονίκθ»  

 

Σο Δίκτυο υλοποιείται ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ πολιτιςτικϊν προγραμμάτων από Δεκζμβριο – Μάιο 
χωρίσ περιοριςμό ςτον αρικμό των τμθμάτων, που κα ςυμμετζχουν κάκε ζτοσ. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Σαχ.Δ/νςθ:            Λεωφ.Γεωργ.χολισ 65 

Σ.Κ-Πόλθ:              57001, Θεςςαλονίκθ 

Πλθροφορίεσ:      Ουρανία Παναγιωτίδου 

Σθλζφωνο:            2310 474851 

Φαξ:                       2310 474328 

Ιςτοςελίδα:           http://kmaked.pde.sch.gr 

e-mail:                   mail@kmaked.pde.sch.gr 

  

 

 

  

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 

 

 

     Θεςςαλονίκθ, 15-10-2013  

     Αρ. Πρωτ. :  15847 

       

 

ΠΡΟ:  1. χολικοφσ υμβοφλουσ 

                 Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

                 Κεντρικισ Μακεδονίασ 

             2. Διευκυντζσ Διευκφνςεων  

                 Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

                 Κεντρικισ Μακεδονίασ 

3. Υπευκφνουσ Σχολικϊν    
Δραςτθριοτιτων/Πολιτιςτικϊν  

                 Θεμάτων(Δια των Διευκφνςεων  

                 Eκπ/ςθσ) 

              4. Διευκυντζσ Δθμοτικϊν Σχολείων 

                  Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

                 (Δια των Διευκφνςεων Eκπ/ςθσ)       

ΚΟΙΝ:        Φ. Αρχείου 

              

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

 

 

   

http://kmaked.pde.sch.gr/


 

 

 

Το Δίκτυο παρζχει  

- Τποςτθρικτικό υλικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ 
- Επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ  
- Γνωριμία με ςυγγραφείσ 
- Ιςτοςελίδα για αναρτιςεισ 
- Θεατρικοφσ χϊρουσ για παρουςιάςεισ  

 

1. Σκοπόσ του Δικτφου 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του δικτφου είναι θ καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ μζςω τθσ ςφνδεςθσ τθσ 
λογοτεχνίασ με τθν τοπικι ιςτορία. 

 

Ειδικότερα επιδιϊκεται οι εμπλεκόμενοι μζςα από βιωματικζσ και ςυνεργατικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ: 

1θ ενότθτα 

- Να γνωρίςουν διακεκριμζνουσ ςυγγραφείσ παιδικισ λογοτεχνίασ  τθσ Θεςςαλονίκθσ 

- Να προςεγγίςουν και να επεξεργαςτοφν εποικοδομθτικά και δθμιουργικά κάποια βιβλία τουσ 

 

2θ ενότθτα 

- Να προςεγγίςουν και να επεξεργαςτοφν εποικοδομθτικά και δθμιουργικά κείμενα και ποιιματα 
διακεκριμζνων πεηογράφων και ποιθτϊν για τθ Θεςςαλονίκθ 

- Να ανακαλφψουν τισ λογοτεχνικζσ διαδρομζσ προςζγγιςθσ τθσ τοπικισ ιςτορίασ 

 

Γενικά 

- Να καλλιεργιςουν τθν αναγνωςτικι απόλαυςθ 

- Να εδραιϊςουν μια φιλικι ςχζςθ με το βιβλίο 

- Να μετατρζψουν τθν τάξθ ςε μια αναγνωςτικι κοινότθτα 

- Nα αναπτφξουν τθν ικανότθτα κατανόθςθσ κειμζνων 

- Να καλλιεργιςουν τθ γλωςςικι  ζκφραςθ 

- Να οξφνουν τθ δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ 

- Να εμπλουτίςουν τθ φανταςία  
- Να καλλιεργιςουν τθν αιςκθτικι αντίλθψθ 

- Να αναπτφξουν τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 

- Να χρθςιμοποιιςουν ςυνεργατικζσ και επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ 

 
2. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ  

 

- Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ (16-24 Οκτωβρίου 2013) 
 

Για το ςχ. ζτοσ 2013-2014 

1θ ενότθτα 

- Ειςαγωγικό επιμορφωτικό ςεμινάριο και παροχι υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ. 
Γνωριμία με το ςυγγραφζα άκθ ερζφα (τζλθ Νοεμβρίου) 



 

- Επεξεργαςία ενόσ βιβλίου του άκθ ερζφα ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ πολιτιςτικοφ προγράμματοσ: 
«Πωλοφνται ςκιζσ» ι «Μια τρφπα ςτο νερό» ι «Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου» (Δεκζμβριοσ – 
Ιανουάριοσ) 

- Ανατροφοδοτικι ςυνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ (τζλθ Ιανουαρίου) 
- Ημερίδα με ςυγγραφείσ τθσ Θεςςαλονίκθσ (αρχζσ Φεβρουαρίου)  
- Επεξεργαςία βιβλίων διακεκριμζνων ςυγγραφζων παιδικισ λογοτεχνίασ τθσ Θεςςαλονίκθσ, που κα 

αποτελοφν προςωπικι επιλογι του/τθσ κάκε ςυμμετζχοντα/ουςασ εκπαιδευτικοφ ι πρόταςθ των 
μακθτϊν του/τθσ (Φεβρουάριοσ-Μάρτιοσ) 

- Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ για βιβλιοπαρουςιάςεισ (τζλθ Μαρτίου) 
- Ετοιμαςία παρουςίαςθσ ενόσ βιβλίου από τουσ μακθτζσ (Απρίλιοσ) 
- Εκδιλωςθ παρουςίαςθσ βιβλίων – αναρτιςεισ ςτθν ιςτοςελίδα του Δικτφου (Μάιοσ) 
- Αξιολόγθςθ (τζλθ Μαΐου)  

 

Για το ςχ. ζτοσ 2014-2015 

2θ ενότθτα 

 

- Ειςαγωγικό επιμορφωτικό ςεμινάριο και παροχι υλικοφ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ (τζλθ 
Νοεμβρίου) 

- Επεξεργαςία κειμζνων και ποιθμάτων για τθ Θεςςαλονίκθ και δράςεισ τοπικισ ιςτορίασ,  ςτα πλαίςια 
υλοποίθςθσ πολιτιςτικοφ προγράμματοσ (Δεκζμβριοσ – Μάρτιοσ) 

- Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ με λογοτζχνεσ, που ζγραψαν για τθ Θεςςαλονίκθ (αρχζσ Φεβρουαρίου) 
- Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ για δραματοποίθςθ κειμζνων (τζλθ Μαρτίου) 
- Ετοιμαςία δραματοποίθςθσ ι πολυμεςικισ παρουςίαςθσ ενόσ κειμζνου από τουσ μακθτζσ (Απρίλιοσ) 
- Εκδιλωςθ παρουςίαςθσ δρϊμενων ι πολυμεςικϊν παρουςιάςεων (Μάιοσ) 
- Αξιολόγθςθ (τζλθ Μαΐου) 

 

 
3. Εκπαιδευτικό Υλικό 

Σο υλικό, που κα δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και το οποίο ςχεδίαςε θ Χαρίκλεια Σερηθτάνου, Τπεφκυνθ 
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Αν. Θεςςαλονίκθσ, είναι: 

 «Πώς ν’ αγαπήσω το βιβλίο»  
       Διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ προςζγγιςθσ οποιουδιποτε βιβλίου. Πιο ςυγκεκριμζνα: 
 

- Διερεφνθςθ ςτάςεων και προτιμιςεων τθσ τάξθσ:ερωτθματολόγια, ριςεισ και ςλόγκαν, ζργα τζχνθσ, 

φωτογραφίεσ, εξϊφυλλα, βιβλίων, αποςπάςματα ταινιϊν ι βίντεο 

- Παιχνίδια-δραςτθριότθτεσ με αφορμι το βιβλίο ωσ αντικείμενο: κεατρικά παιχνίδια, δθμιουργϊντασ 

ιςτορίεσ, ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ βαςιςμζνεσ ςε όλεσ τισ αιςκιςεισ, παιχνίδια με αφορμι τθν 

«εξωτερικι όψθ» του βιβλίου 

- Δθμιουργία κινιτρων για ανάγνωςθ με τθ χριςθ κεατρικοφ παιχνιδιοφ, εικαςτικϊν δραςτθριοτιτων, 

μουςικισ ακρόαςθσ και με αφορμι τα εξϊφυλλα των βιβλίων 

- Σρόποι και τεχνικζσ ανάγνωςθσ 

- Ερωτιςεισ μετά τθν ανάγνωςθ  

- Δραςτθριότθτεσ μετά τθν ανάγνωςθ: παιχνίδια με τα ςτοιχεία του περιεχομζνου και τισ εικόνεσ, 

αυτοςχεδιαςμοί, δραματοποίθςθ, εικαςτικζσ δθμιουργίεσ, θχθτικι επζνδυςθ, ςταυρόλεξα, 

ακροςτιχίδεσ, αντιςτοιχίςεισ, παρουςίαςθ βιβλίων, διαφθμίςεισ κλπ. 

- Δθμιουργία πρωτότυπθσ βιβλιοκικθσ  

- Δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ 

 



 

 Κείμενα, ταινίεσ, μουςικι,  ζργα τζχνθσ και  προτάςεισ δραςτθριοτιτων για τα βιβλία του άκθ 

ερζφα «Πωλοφνται ςκιζσ», «Μια τρφπα ςτο νερό» και «Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου» 

 

 Δραςτθριότθτεσ Σοπικισ Ιςτορίασ 

 
 

4. Συντονιςτικι επιτροπι 

Γεϊργιοσ Καρατάςιοσ, Διευθυντήσ Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ ΠΕ&ΔΕ Κ. Μακεδονίασ 

Νικόλαοσ Ακριτίδθσ, Προϊςτάμενοσ Επιςτημονικήσ και Παιδαγωγικήσ Καθοδήγηςησ Περιφερειακήσ 
Διεφθυνςησ ΠΕ&ΔΕ Κ. Μακεδονίασ 

  Χαρίκλεια Τερηθτάνου, Τπεφθυνη Πολιτιςτικών Θεμάτων Διεφθυνςησ ΠΕ Αν. Θεςςαλονίκησ 

Χαράλαμποσ Μπαρμπουνάκθσ, Πρόεδροσ του υνδζςμου Εκδοτών Β. Ελλάδασ 

Σάκθσ Σερζφασ, Εκπαιδευτικόσ-υγγραφζασ 

 

Σα ςχολεία, που επικυμοφν να ςυμμετζχουν, παρακαλοφνται όπωσ ςυμπλθρϊςουν και αποςτείλουν τθν 
επιςυναπτόμενθ διλωςθ ςυμμετοχισ, είτε ςτο terzitanou@sch.gr είτε ςτο fax τθσ Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ, που ανικουν, υπόψθ του/τθσ Υπευκφνου Σχολικϊν  Δραςτθριοτιτων/Πολιτιςτικϊν 
Προγραμμάτων μζχρι τθν Πζμπτθ 31 Οκτωβρίου 2013.  

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κα Χαρίκλεια Σερηθτάνου 

τθλ: 2310 954114 (Δευτζρα&Τετάρτθ, ϊρεσ 8:00-16:00)  

             6946119689 (Δευτζρα-Παραςκευι, ϊρεσ 10:00-14:00) 

 

Παρακαλείςκε όπωσ λάβουν ενυπόγραφα γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο  Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ 

                    Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

 

                  Γεϊργιοσ  Δ. Καρατάςιοσ 

mailto:terzitanou@sch.gr


 

 

 

 

 

 

 


