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SESSION 2

13:00 – 
14:00

Τάνια Κολυμπάρη,
Med Εκπαιδευτική�  
Αξιολο�γήσή, MSc Education 
and Disability-Υπ. Διδα� κτωρ 
Εκπαιδευτική�  Πολιτική�
και Αξιολο�γήσή

Εργαστή�ριο:
«Μια ζωντανή�  βιβλιοθή�κή: Πω� ς θα διαμορφω� σετε 
ε�ναν ελκυστικο�  χω� ρο στήν τα� ξή»

SESSION 2

13:00 – 
14:00

Βασιλική Γιαννούλη, 
Ειδική�  Παιδαγωγο�ς

Εργαστή�ριο:
«Οι ατρο�μήτοι κα� νουν το μεγα� λο α� λμα». 
Ο πανε�ξυπνος και ε�μπειρος εκπαιδευτή� ς 
συναισθήμα� των, ο γλα� ρος Φλορεστα� ν, βοήθα�
τους Ατρο�μήτους να γι�νουν πιο γενναι�οι, 
καταπολεμω� ντας τους φο�βους τους. Ένα 
προσομοιωτικο�  role play συναισθήματική� ς αγωγή� ς.

SESSION 2

13:00 – 
14:00

Ζωή Ακαμιωτάκη, 
Σχεδια� στρια αντικειμε�νου 
προσχολική� ς αγωγή� ς και 
παιχνιδιου�

Εργαστή�ριο: 
«Κινου� μενες σιλουε�τες με�σα απο�  το ε�ργο του Eric 
Carle».Ελα� τε να παι�ξουμε με πιτσιλιε�ς, κουκι�δες, 
γραμμε�ς, κήλι�δες και α� λλα ι�χνή χρω� ματος,
με πινε�λα, καλαμα� κια, χειροποι�ήτες σφραγι�δες, 
φυ� λλα, σφουγγα� ρια, κορδο�νια, φελλο� , πα� νω
σε κομμα� τια χαρτονιου� , τα οποι�α θα γι�νουν με�λή 
ενο� ς κινου� μενου παζλ-ζω� ου. Τα ιδιαι�τερα ζω� α
του Eric Carle. Τα ζω� α τής παιδική� ς μας φαντασι�ας.

SESSION 2

13:00 – 
14:00

Όλγα Γεωργαντζά, 
Νήπιαγωγο�ς, MSc Ειδική�  
Παιδαγωγο�ς

Εργαστή�ριο:
«Η συμβολή�  τής Παιδική� ς Λογοτεχνι�ας
στή Γλωσσική�  Ανα� πτυξή». Στο�χος του εργαστήρι�ου 
ει�ναι ή παρουσι�ασή λογοτεχνικω� ν βιβλι�ων
και δραστήριοτή�των, τα οποι�α συμβα� λλουν
στήν προαγωγή�  των γλωσσικω� ν ικανοτή�των
και τής γλωσσική� ς ανα� πτυξής, ο�πως ει�ναι
ή ακρο�ασή, ο αφήγήματικο� ς λο�γος ,ή γραπτή�  
ε�κφρασή και το λεξιλο�γιο.

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

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Παίζω, μαθαίνω,  δημιουργώ…
με ένα βιβλίο οδηγό

Πρόγραμμα
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09:00 – 
09:45 Προσέλευση - Εγγραφές

09:45 – 
10:00

Έλενα Χατζηγιαννάκη, 
Διευθυ� ντρια ΙΕΚ ΑΚΜΗ 
Θεοδώρα Καραλή, 
Τομεα� ρχής Παιδαγωγικω� ν 
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Χαιρετισμός

10:00 – 
10:30

Ελένη Πασχαλίδου, 
Νήπιαγωγο� ς- Υπ. 
Διδα� κτωρ Παιδική� ς 
Λογοτεχνι�ας

Ολομε�λεια: 
«Τα εικονογραφήμε�να βιβλι�α χωρι�ς λο�για
και ή ανα� γνωσή�  τους απο�  τα μικρα�  παιδια� »

10:30 – 
11:00

Φωτεινή Στεφανίδη, 
Εικαστικο� ς-Εικονογρα� φος

Ολομε�λεια: 
«Το κροκοδειλα� κι που ε�γινε λιβα� δι»,
μια παραμυθε�νια ιστορι�α που ε�γινε βιβλι�ο

11:00 – 
11:30

Φωτεινή 
Κωνσταντοπούλου, 
Συγγραφε�ας παιδικω� ν 
βιβλι�ων

Ολομε�λεια:
«Παιδική�  λογοτεχνι�α και ευα� λωτες κοινωνικε�ς 
ομα� δες - Ένα ταξι�δι μεταμο�ρφωσής»

11:30 – 
12:00

Δια� λειμμα

SESSION 1 

12:00 – 
13:00

Εύη Γεροκώστα, 
Αφήγή� τρια, Συγγραφε�ας, 
Μεταφρα� στρια

Εργαστή� ριο:
«Αφή�γήσή και Λογοτεχνι�α – πρω� τή προσε�γγισή», 
ή αφή�γήσή ιστοριω� ν απο�  τή λογοτεχνι�α μπορει� 
τελικα�  να λειτουργή�σει, μεταξυ�  α� λλων, ως εργαλει�ο 
προω� θήσής τής φιλαναγνωσι�ας, ως εναλλακτικο� ς 
τρο�πος επικοινωνι�ας, ως τρο�πος ανα� πτυξής
τής γλωσσική� ς δεξιο� τήτας, ως τρο�πος συνυ� παρξής 
πολλω� ν και διαφορετικω� ν λογοτεχνικω� ν ειδω� ν και, 
κυρι�ως, ως τρο�πος «συμφιλι�ωσής» τής λογοτεχνι�ας 
για παιδια�  και τής λογοτεχνι�ας για ενή�λικες. 

SESSION 1 
12:00 – 
13:00

Πηνελόπη Καραμπότσου, 
Κουκλοπαι�κτρια- 
Κουκλοποιο� ς

Εργαστή�ριο:
«Κουκλο-παι�ζουμε με ε�να βιβλι�ο», με αφορμή�  
το βιβλι�ο «Τρεις φι�λοι στο ποτα� μι» του Nicholas 
Oldland. Το βιβλι�ο μεταμορφω� νεται σε σκήνικο�  
χω� ρο, ο�που εκτυλι�σσεται ή ιστορι�α μας... οι ή�ρωε�ς 
τής γι�νονται κου� κλες και μας διήγου� νται τήν 
περιπε�τεια�  τους...
Ένα δήμιουργικο�  ταξι�δι στον μαγικο�  κο�σμο του 
κουκλοθεα� τρου, ο�που θα ανακαλυ� ψουμε πω� ς το 
βιβλι�ο μπορει� να αξιοποιήθει� κουκλοθεατρικα�  με 
βασικα�  υλικα�  το χαρτι� και τή φαντασι�α μας.

SESSION 1

12:00 – 
13:00

Ζωή Ακαμιωτάκη, 
Σχεδια� στρια αντικειμε�νου 
προσχολική� ς αγωγή� ς και 
παιχνιδιου�

Εργαστή�ριο:
«Κινου� μενες σιλουε�τες με�σα απο�  το ε�ργο του Eric 
Carle».Ελα� τε να παι�ξουμε με πιτσιλιε�ς, κουκι�δες, 
γραμμε�ς, κήλι�δες και α� λλα ι�χνή χρω� ματος, με 
πινε�λα, καλαμα� κια, χειροποι�ήτες σφραγι�δες, 
φυ� λλα, σφουγγα� ρια, κορδο�νια, φελλο� , πα� νω σε 
κομμα� τια χαρτονιου� , τα οποι�α θα γι�νουν με�λή ενο� ς 
κινου� μενου παζλ-ζω� ου. Τα ιδιαι�τερα ζω� α του Eric 
Carle. Τα ζω� α τής παιδική� ς μας φαντασι�ας.

SESSION 1

12:00 – 
13:00

Όλγα Γεωργαντζά, 
Νήπιαγωγο� ς- MSc Ειδική�  
Παιδαγωγο� ς

Εργαστή�ριο:
«Η συμβολή�  τής Παιδική� ς Λογοτεχνι�ας στή 
Γλωσσική�  Ανα� πτυξή». Στο�χος του εργαστήρι�ου 
ει�ναι ή παρουσι�ασή λογοτεχνικω� ν βιβλι�ων
και δραστήριοτή�των, τα οποι�α συμβα� λλουν 
στήν προαγωγή�  των γλωσσικω� ν ικανοτή�των και 
τής γλωσσική� ς ανα� πτυξής, ο�πως ει�ναι ή ακρο�ασή,
ο αφήγήματικο� ς λο�γος ,ή γραπτή�  ε�κφρασή
και το λεξιλο�γιο.

SESSION 2

13:00 – 
14:00

Χριστίνα Φραγκεσκάκη, 
Συγγραφε�ας- 
Εκπαιδευτικο� ς
Μαρι�α Μπαχα� , 
Εικονογρα� φος

Εργαστή�ριο:
«Ζωγρα� φισε� μου ε�να σπι�τι», συγγραφε�ας και 
εικονογρα� φος με οδήγο�  το βι�ωμα, τή μνή�μή,
τή συγκι�νήσή τής στιγμή� ς ανασυνθε�τουν σιγα�  σιγα�
το σπι�τι εντο� ς μας.

SESSION 2

13:00 – 
14:00

Εύη Γεροκώστα, 
Αφήγή� τρια- Συγγραφε�ας- 
Μεταφρα� στρια

Εργαστή�ριο: 
«Αφή�γήσή και Λογοτεχνι�α – πρω� τή προσε�γγισή», 
ή αφή�γήσή ιστοριω� ν απο�  τή λογοτεχνι�α μπορει� 
τελικα�  να λειτουργή�σει, μεταξυ�  α� λλων, ως εργαλει�ο 
προω� θήσής τής φιλαναγνωσι�ας, ως εναλλακτικο� ς 
τρο�πος επικοινωνι�ας, ως τρο�πος ανα� πτυξής τής 
γλωσσική� ς δεξιο� τήτας, ως τρο�πος συνυ� παρξής 
πολλω� ν και διαφορετικω� ν λογοτεχνικω� ν ειδω� ν και, 
κυρι�ως, ως τρο�πος «συμφιλι�ωσής» τής λογοτεχνι�ας 
για παιδια�  και τής λογοτεχνι�ας για ενή�λικες. 

SESSION 1

12:00 – 
13:00

Τάνια Κολυμπάρη, Med 
Εκπαιδευτική�  Αξιολο�γήσή
-MSc Education and 
Disability- Υπ. Διδα� κτωρ 
Εκπαιδευτική�  Πολιτική�
και Αξιολο�γήσή

Εργαστή�ριο:
«Μια ζωντανή�  βιβλιοθή�κή:
Πω� ς θα διαμορφω� σετε ε�ναν ελκυστικο�  χω� ρο
στήν τα� ξή»

SESSION 1

12:00 – 
13:00

Βασιλική Γιαννούλη, 
Ειδική�  Παιδαγωγο� ς

Εργαστή�ριο:
«Το κροκοδειλα� κι που ε�γινε λιβα� δι»,
μια παραμυθε�νια ιστορι�α που ε�γινε βιβλι�ο
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