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Νέα Σμύρνη, 11-9-2015
Αρ. Πρωτ. : 198

ΠΡΟΣ: τα σχολεία (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,
Δημόσια και Ιδιωτικά) της Δ΄ Διεύθυνσης
Αθήνας

Κοινοποίηση: Δ/νση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας
Περιφερειακή Δ/νση Αττικής

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση σε εργαστήριο φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής»
Σας προωθούμε πρόσκληση για ετήσιο εργαστήριο φιλαναγνωσίας και δημιουργικής
γραφής, που διοργανώνουν η Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων Δ΄ Αθήνας Αγγελική
Χρονοπούλου από κοινού με την εκπαιδευτικό Δώρα Μέντη του Πρότυπου Γυμνασίου
της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Δ΄ Αθήνας
Αγγελική Χρονοπούλου
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Κάθε δεύτερη Τρίτη 14.00-15.30 (από 13 Οκτωβρίου
μέχρι τέλος Απριλίου)
Σχολική Βιβλιοθήκη Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Οργανωτική Επιτροπή

Γιούλη (Αγγελική) Χρονοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Δρ.
Φιλολογίας
Δώρα Μέντη, εκπαιδευτικός Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής, Δρ. Φιλολογίας,
Όμιλος «Φιλαναγνωσία & Δημιουργική γραφή» Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
Προϊστορία
Αναζητώντας τη σχέση των μαθητών με την ανάγνωση και την παραγωγή κειμένου
πέρα από τον υποχρεωτικό χαρακτήρα και την παθητική ανταπόκριση στα
ζητούμενα της εκπαίδευσης, από το 2011 ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας της
Ευαγγελικής Σχολής πειραματίζεται σε φιλαναγνωστικές και άλλες πρακτικές γύρω
από την παιδεία και τον πολιτισμό. Στην κατεύθυνση αυτή έχει οργανώσει τον Α
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας «Η μυστική παπαρούνα» (2013-2014), τον
Β Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλαναγνωσίας «Το Φωτόδεντρο και η 14η ομορφιά»
(2014-2015), τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Ο ξένος, ο άλλος, ο
διαφορετικός» (σε συνεργασία με το Π.Π. Γυμνάσιο & Λύκειο του Πανεπιστημίου
Πατρών»), την «Ημερίδα Φιλαναγνωσίας» (Ευαγγελική Σχολή, 10 Μαΐου 2014)
και τη «Γιορτή Φιλαναγνωσίας» (Ευαγγελική Σχολή, 16 Μαΐου 2015). Πολλές από
τις πρωτοβουλίες και τα έργα του ομίλου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα
http://efsv.webnode.gr/
και
στο
μαθητικό
περιοδικό
http://schoolpress.sch.gr/evanagnoseis/
Στοχοθεσία
Η παρούσα πρόσκληση για τη δημιουργία ενός «Εργαστηρίου Φιλαναγνωσίας»
απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη
κινητοποιήσει μαθητές ή που σκοπεύουν να το πράξουν στο μέλλον, επενδύοντας
στην αισθητική και γλωσσική καλλιέργεια. Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε
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σχολικής και εξωσχολικής πρωτοβουλίας, θεωρούμε σημαντική τη συσπείρωση των
διάφορων συντελεστών γύρω από έναν φιλαναγνωστικό κύκλο ο οποίος θα συνέχει,
θα ενθαρρύνει και θα ανατροφοδοτεί τη δράση και τα ενδιαφέροντα των μελών,
στοχεύοντας α) στη συστηματική ανταλλαγή απόψεων β) στη δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού (φύλλα εργασίας, κ.α.) γ) στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση
και επιμόρφωση γύρω από ιδέες και δράσεις που προωθούν τους βασικούς
επιδιωκόμενους στόχους: την απόλαυση της ανάγνωσης, την αισθητική καλλιέργεια
και τη βελτίωση του παραγόμενου λόγου. Γι’ αυτό καλούμε όσους συναδέλφους,
φιλόλογους και μη, υπηρετούν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Δ΄
Αθήνας να δηλώσουν συμμετοχή στο συγκεκριμένο Εργαστήριο, εφόσον
επιθυμούν να συνεισφέρουν στην κοινή προσπάθεια.
Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του Εργαστηρίου
Πρότυπος Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, Σχολική Βιβλιοθήκη, ανά
δεκαπενθήμερο, ημέρα Τρίτη, 14.00-15.30
Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι συνάδελφοι (φιλόλογοι ή όχι) είτε καθοδηγούν
ομάδα μαθητών με περιεχόμενο τη φιλαναγνωσία ή/και τη δημιουργική γραφή
είτε σκοπεύουν να το πράξουν στο μέλλον.
Επιλογή
Εκ των πραγμάτων, για την επιτυχή διεξαγωγή του Εργαστηρίου ο αριθμός των
συμμετεχόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 10 και μεγαλύτερος των 25. Σε
περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά χρονικής
προτεραιότητας.
Βεβαίωση παρακολούθησης:
Η συστηματική παρακολούθηση των προγραμματισμένων συναντήσεων
(τουλάχιστον κατά 75%) θεωρείται βασική προϋπόθεση προκειμένου να δοθεί και
η σχετική βεβαίωση.
Επιθυμητά στοιχεία:
 Η εξοικείωση με τις ΤΠΕ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας
(mail, blog κλπ) και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική.
 Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις και σε μαθητικούς διαγωνισμούς που
οργανώνουμε.
Δήλωση συμμετοχής
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Η δήλωση συμμετοχής γίνεται με την αποστολή ενός mail με τα ακόλουθα
στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση doramenti968@gmail.com μέχρι τις 6
Οκτωβρίου 2015.
Ονοματεπώνυμο:
Κλάδος – Ειδικότητα:
Σχολείο Οργανικής Θέσης:
Σχολείο υπηρεσίας:
Τηλ. επικοινωνίας (σταθερό – κινητό):
Τηλ. εργασίας:
Ηλ. Διεύθυνση:

