Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Παίζω, μαθαίνω, δημιουργώ…
με ένα βιβλίο οδηγό
Πρόγραμμα

με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου σε συνεργασία
με τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

ΩΡΕΣ
09:00 –
09:45

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Προσέλευση - Εγγραφές

09:45 –
10:00

Έλενα Χατζηγιαννάκη,
Διευθύ� ντρια ΙΕΚ ΑΚΜΗ

10:00 –
10:30

Ελένη Πασχαλίδου,
Νηπιαγωγό� ς- Υπ.
Διδά� κτωρ Παιδική� ς
Λογοτεχνί�ας

10:30 –
11:00

11:00 –
11:30

11:30 –
12:00

SESSION 1
12:00 –
13:00

SESSION 1
12:00 –
13:00

Θ Ε Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Θεοδώρα Καραλή,
Τομεά� ρχης Παιδαγωγικώ�ν
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Φωτεινή Στεφανίδη,
Εικαστικό� ς-Εικονογρά� φος

Χαιρετισμός

Ολομέ� λεια:
«Τα εικονογραφημέ� να βιβλί�α χωρί�ς λό� για
και η ανά� γνωσή� τους από� τα μικρά� παιδιά� »

Ολομέ� λεια:
«Το κροκοδειλά� κι που έ� γινε λιβά� δι»,
μια παραμυθέ� νια ιστορί�α που έ� γινε βιβλί�ο

Φωτεινή
Κωνσταντοπούλου,
Συγγραφέ� ας παιδικώ�ν
βιβλί�ων

Ολομέ� λεια:
«Παιδική� λογοτεχνί�α και ευά� λωτες κοινωνικέ� ς
ομά� δες - Ένα ταξί�δι μεταμό� ρφωσης»

Εύη Γεροκώστα,
Αφηγή� τρια, Συγγραφέ� ας,
Μεταφρά� στρια

Εργαστή� ριο:
«Αφή� γηση και Λογοτεχνί�α – πρώ�τη προσέ� γγιση»,
η αφή� γηση ιστοριώ�ν από� τη λογοτεχνί�α μπορεί�
τελικά� να λειτουργή� σει, μεταξύ� ά� λλων, ως εργαλεί�ο
προώ�θησης της φιλαναγνωσί�ας, ως εναλλακτικό� ς
τρό� πος επικοινωνί�ας, ως τρό� πος ανά� πτυξης
της γλωσσική� ς δεξιό� τητας, ως τρό� πος συνύ� παρξης
πολλώ�ν και διαφορετικώ�ν λογοτεχνικώ�ν ειδώ�ν και,
κυρί�ως, ως τρό� πος «συμφιλί�ωσης» της λογοτεχνί�ας
για παιδιά� και της λογοτεχνί�ας για ενή� λικες.

Διά� λειμμα

Πηνελόπη Καραμπότσου, Εργαστή� ριο:
Κουκλοπαί�κτρια«Κουκλο-παί�ζουμε με έ� να βιβλί�ο», με αφορμή�
Κουκλοποιό� ς
το βιβλί�ο «Τρεις φί� λοι στο ποτά� μι» του Nicholas
Oldland. Το βιβλί�ο μεταμορφώ�νεται σε σκηνικό�
χώ�ρο, ό� που εκτυλί�σσεται η ιστορί�α μας... οι ή� ρωέ� ς
της γί�νονται κού� κλες και μας διηγού� νται την
περιπέ� τειά� τους...
Ένα δημιουργικό� ταξί�δι στον μαγικό� κό� σμο του
κουκλοθεά� τρου, ό� που θα ανακαλύ� ψουμε πώ�ς το
βιβλί�ο μπορεί� να αξιοποιηθεί� κουκλοθεατρικά� με
βασικά� υλικά� το χαρτί� και τη φαντασί�α μας.

ΩΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Θ Ε Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Α

SESSION 1

Τάνια Κολυμπάρη, Med
Εκπαιδευτική� Αξιολό� γηση
-MSc Education and
Disability- Υπ. Διδά� κτωρ
Εκπαιδευτική� Πολιτική�
και Αξιολό� γηση

Εργαστή� ριο:
«Μια ζωντανή� βιβλιοθή� κη:
Πώ�ς θα διαμορφώ�σετε έ� ναν ελκυστικό� χώ�ρο
στην τά� ξη»

Ζωή Ακαμιωτάκη,
Σχεδιά� στρια αντικειμέ� νου
προσχολική� ς αγωγή� ς και
παιχνιδιού�

Εργαστή� ριο:
«Κινού� μενες σιλουέ� τες μέ� σα από� το έ� ργο του Eric
Carle».Ελά� τε να παί�ξουμε με πιτσιλιέ� ς, κουκί�δες,
γραμμέ� ς, κηλί�δες και ά� λλα ί�χνη χρώ�ματος, με
πινέ� λα, καλαμά� κια, χειροποί�ητες σφραγί�δες,
φύ� λλα, σφουγγά� ρια, κορδό� νια, φελλό� , πά� νω σε
κομμά� τια χαρτονιού� , τα οποί�α θα γί�νουν μέ� λη ενό� ς
κινού� μενου παζλ-ζώ�ου. Τα ιδιαί�τερα ζώ�α του Eric
Carle. Τα ζώ�α της παιδική� ς μας φαντασί�ας.

12:00 –
13:00
SESSION 1
12:00 –
13:00

SESSION 1
12:00 –
13:00

SESSION 1
12:00 –
13:00

SESSION 1
12:00-13:00
SESSION 2
13:00-14:00
SESSION 2
13:00 –
14:00

Βασιλική Γιαννούλη,
Ειδική� Παιδαγωγό� ς

Όλγα Γεωργαντζά,
Νηπιαγωγό� ς- MSc Ειδική�
Παιδαγωγό� ς

Χριστίνα Φραγκεσκάκη,
Συγγραφέ� αςΕκπαιδευτικό� ς
Μαρία Μπαχά,
Εικονογρά� φος
Εύη Γεροκώστα,
Αφηγή� τρια- Συγγραφέ� αςΜεταφρά� στρια

Εργαστή� ριο:
«Το κροκοδειλά� κι που έ� γινε λιβά� δι»,
μια παραμυθέ� νια ιστορί�α που έ� γινε βιβλί�ο

Εργαστή� ριο:
«Η συμβολή� της Παιδική� ς Λογοτεχνί�ας στη
Γλωσσική� Ανά� πτυξη». Στό� χος του εργαστηρί�ου
εί�ναι η παρουσί�αση λογοτεχνικώ�ν βιβλί�ων
και δραστηριοτή� των, τα οποί�α συμβά� λλουν
στην προαγωγή� των γλωσσικώ�ν ικανοτή� των και
της γλωσσική� ς ανά� πτυξης, ό� πως εί�ναι η ακρό� αση,
ο αφηγηματικό� ς λό� γος ,η γραπτή� έ� κφραση
και το λεξιλό� γιο.

Εργαστή� ριο:
«Ζωγρά� φισέ� μου έ� να σπί�τι», συγγραφέ� ας και
εικονογρά� φος με οδηγό� το βί�ωμα, τη μνή� μη,
τη συγκί�νηση της στιγμή� ς ανασυνθέ� τουν σιγά� σιγά�
το σπί�τι εντό� ς μας.

Εργαστή� ριο:
«Αφή� γηση και Λογοτεχνί�α – πρώ�τη προσέ� γγιση»,
η αφή� γηση ιστοριώ�ν από� τη λογοτεχνί�α μπορεί�
τελικά� να λειτουργή� σει, μεταξύ� ά� λλων, ως εργαλεί�ο
προώ�θησης της φιλαναγνωσί�ας, ως εναλλακτικό� ς
τρό� πος επικοινωνί�ας, ως τρό� πος ανά� πτυξης της
γλωσσική� ς δεξιό� τητας, ως τρό� πος συνύ� παρξης
πολλώ�ν και διαφορετικώ�ν λογοτεχνικώ�ν ειδώ�ν και,
κυρί�ως, ως τρό� πος «συμφιλί�ωσης» της λογοτεχνί�ας
για παιδιά� και της λογοτεχνί�ας για ενή� λικες.

ΩΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Θ Ε Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Α

SESSION 2

Τάνια Κολυμπάρη,
Med Εκπαιδευτική�
Αξιολό� γηση, MSc Education
and Disability-Υπ. Διδά� κτωρ
Εκπαιδευτική� Πολιτική�
και Αξιολό� γηση

Εργαστή� ριο:
«Μια ζωντανή� βιβλιοθή� κη: Πώ�ς θα διαμορφώ�σετε
έ� ναν ελκυστικό� χώ�ρο στην τά� ξη»

13:00 –
14:00
SESSION 2
13:00 –
14:00
SESSION 2
13:00 –
14:00

SESSION 2
13:00 –
14:00

Βασιλική Γιαννούλη,
Ειδική� Παιδαγωγό� ς

Ζωή Ακαμιωτάκη,
Σχεδιά� στρια αντικειμέ� νου
προσχολική� ς αγωγή� ς και
παιχνιδιού�

Όλγα Γεωργαντζά,
Νηπιαγωγό� ς, MSc Ειδική�
Παιδαγωγό� ς

IEK-AKMI.EDU.GR

Εργαστή� ριο:
«Οι ατρό� μητοι κά� νουν το μεγά� λο ά� λμα».
Ο πανέ� ξυπνος και έ� μπειρος εκπαιδευτή� ς
συναισθημά� των, ο γλά� ρος Φλορεστά� ν, βοηθά�
τους Ατρό� μητους να γί�νουν πιο γενναί�οι,
καταπολεμώ�ντας τους φό� βους τους. Ένα
προσομοιωτικό� role play συναισθηματική� ς αγωγή� ς.
Εργαστή� ριο:
«Κινού� μενες σιλουέ� τες μέ� σα από� το έ� ργο του Eric
Carle».Ελά� τε να παί�ξουμε με πιτσιλιέ� ς, κουκί�δες,
γραμμέ� ς, κηλί�δες και ά� λλα ί�χνη χρώ�ματος,
με πινέ� λα, καλαμά� κια, χειροποί�ητες σφραγί�δες,
φύ� λλα, σφουγγά� ρια, κορδό� νια, φελλό� , πά� νω
σε κομμά� τια χαρτονιού� , τα οποί�α θα γί�νουν μέ� λη
ενό� ς κινού� μενου παζλ-ζώ�ου. Τα ιδιαί�τερα ζώ�α
του Eric Carle. Τα ζώ�α της παιδική� ς μας φαντασί�ας.

Εργαστή� ριο:
«Η συμβολή� της Παιδική� ς Λογοτεχνί�ας
στη Γλωσσική� Ανά� πτυξη». Στό� χος του εργαστηρί�ου
εί�ναι η παρουσί�αση λογοτεχνικώ�ν βιβλί�ων
και δραστηριοτή� των, τα οποί�α συμβά� λλουν
στην προαγωγή� των γλωσσικώ�ν ικανοτή� των
και της γλωσσική� ς ανά� πτυξης, ό� πως εί�ναι
η ακρό� αση, ο αφηγηματικό� ς λό� γος ,η γραπτή�
έ� κφραση και το λεξιλό� γιο.

FACEBOOK.COM/IEKAKMIEDU

INSTAGRAM.COM/IEKAKMIEDU

