
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο 

με τίτλο: Η παιδική λογοτεχνία ως  μέσο αγωγής του παιδιού’ 

 Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ06 (Αγγλικής γλώσσας) Α΄θμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Θεσσαλονίκης και  

 Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ08 (Εικαστικών) Α’θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ημαθίας, 

Πιερίας, Πέλλας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας 

Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο αποτελεί, παράλληλα με το σχολικό εγχειρίδιο, 

βασικό εργαλείο που συμβάλλει αποφασιστικά  στην εκπαίδευση και την αγωγή του 

παιδιού. Η επαφή του παιδιού με  κατάλληλα για την ηλικία του λογοτεχνικά 

αναγνώσματα υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της σχολικής επίδοσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, στη 

συναισθηματική και αξιακή καλλιέργεια και στην ψυχική ενδυνάμωση του παιδιού.  

Το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τον δάσκαλο, 

καθώς κοντά στα άλλα παιδαγωγικά εργαλεία και μέσα επιτρέπει την ενίσχυση της 

παρατήρησης, της σύγκρισης, της οργάνωσης, της περίληψης, της εφαρμογής, της 

κριτικής, ενώ παράλληλα παρέχει ασφαλές περιβάλλον για επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση των μαθητών μακριά από το άγχος του σωστού και το φόβο του 

λάθους. Επειδή συνήθως συνδυάζει  το γλωσσικό και τον εικονιστικό κώδικα, 

προσφέρει στο παιδί πολύτιμες εμπειρίες πολυεπίπεδης αποκωδικοποίησης του 

κόσμου, της φύσης, της κοινωνίας, του εαυτού και του άλλου, προσφέροντάς του την 

ευκαιρία να διερευνήσει πτυχές του περιβάλλοντος πλαισίου με φυσικό, αβίαστο και 

απολαυστικό τρόπο. 

 Αν και το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο στο πλαίσιο της κοινωνικής μάθησης, 

αξιοποιείται συχνά στην παιδαγωγική πρακτική με συνήθεις πρακτικές τη 

συνανάγνωση και συζήτηση επί των κειμένων από το σχολείο, λείπουν πρακτικές 

μεθοδικής αξιοποίησης που εστιάζουν σε ενιαίους σκοπούς και στόχους που 

επιτρέπουν την διαχείριση καταστάσεων των ατόμων ή του περιβάλλοντος και την  

διαμόρφωση  κοινών αξιών και ιδανικών.  

 Η παρούσα επιμορφωτική πρόταση αποτελεί μια προσπάθεια εστιασμένης 

μελέτης παιδικών λογοτεχνικών κειμένων (μικρών ιστοριών, σύντομων αφηγημάτων, 

εικονογραφημένων βιβλίων, παραμυθιών, παιδικής ποίησης κ.ά.)  που  μπορούν να 

συμβάλλουν στην κατανόηση πτυχών της σχολικής ζωής και της συνύπαρξης και 

στην θετική ανταπόκριση στην κοινωνικοποιητική διαδικασία του σχολείου.  

Προς τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί η εμπειρία, οι προτάσεις και οι 

επιλογές των ίδιων των εκπαιδευτικών ∙ τόσο οι θεματικές όσο και οι επιλογές των 

παιδικών βιβλίων που θα αποτελέσουν αντικείμενα της εργασίας θα αναδυθούν από 

τους συμμετέχοντες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δημιουργική αλληλεπίδραση των 

συμμετεχόντων μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, (εφαρμογή μοντέλων 

ανάλυσης κειμένων και εικόνων, δημιουργικές και παιγνιώδεις δράσεις, αξιοποίηση 



των Νέων Τεχνολογιών, αξιοποίηση εργαλείων τέχνης κλπ.). Θα προταθούν τρόποι 

διαχείρισης και αξιοποίησης του κειμένου και των περικειμενικών στοιχείων των 

βιβλίων, θα επιχειρηθεί ανάδειξη μηνυμάτων, νοημάτων και αξιών και θα 

αναδειχθούν τρόποι αξιοποίησης της πολυθεματικότητας, της διακειμενικότητας και 

της διαθεματικότητας των παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων. Επιπλέον θα 

επιχειρηθεί σημειωτική προσέγγιση εικόνας και κειμένου με στόχο την αποδόμηση 

στερεοτύπων και την ανάδειξη διαχρονικών και διαπολιτισμικών συνδέσεων. Τέλος, 

στη δημιουργική διαδικασία θα ενταχθούν εικαστικές και μουσικές συνθέσεις, 

παιχνίδια ρόλων, δημιουργική γραφή και εύχρηστα εργαλεία ΤΠΕ.  

Ενδεικτικές θεματικές (ενδεχομένως να εμπλουτιστούν και  με άλλες που θα 

προκύψουν από τις ανάγκες των εκπαιδευομένων): 

- Παιδική λογοτεχνία 

- Σημειωτική – κείμενο – εικόνα 

- Στερεότυπα – πολυπολιτισμικότητα 

- Διακειμενικότητα 

- Διαχρονική σύνδεση  

- Τ.Π.Ε.  και παιδική λογοτεχνία 

Για τους σκοπούς του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα δημιουργηθεί χώρος ανάρτησης 

υλικού και επικοινωνίας στην πλατφόρμα moodle WWW.ACT3.GR . 

 

http://www.act3.gr/

