Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Διοργάνωση
ης

2 ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Hans Christian Andersen Award
το μεγάλο βραβείο της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας
Δημιουργική αξιοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων στο Σχολείο
Το Πανεπιστήμιο Frederick και το Βιβλιοπωλείο Rivergate, σε συνεργασία με τον Ελληνικo Τμήμα της ΙΒΒΥ
(Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου), διοργανώνουν τη 2η Ημερίδα Εφηβικής Λογοτεχνίας με θέμα:
« Hans Christian Andersen Award το μεγάλο βραβείο της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας », η οποία
θα διεξαχθεί το Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021, ώρα 9:00-12:45 μέσω της διαδικτυακής Πλατφόρμας του
Πανεπιστημίου Frederick.
Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
οι οποίοι/οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να επιμορφωθούν στη δημιουργική αξιοποίηση λογοτεχνικών
βιβλίων στη σχολική τάξη και ειδικότερα στον τρόπο της Δημιουργικής Γραφής και στην χρησιμοποίηση
των λέξεων και της γλώσσας ως τρόπος επικοινωνίας, σκέψης και ελευθερίας.
Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει διαδικτυακά εργαστήρια με θεωρητικό και βιωματικό μέρος, τα οποία θα
πραγματοποιήσουν οι διακεκριμένοι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Άννα
Κουππάνου και Μαρία Παπαγιάννη καθώς παρουσίαση από την Εύα Καλισκάμη, μέλος της Διεθνούς
Κριτικής Επιτροπής του βραβείου Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας της IBBY, Hans Christian Andersen
Award, καθώς και ζωντανή σύνδεση με τον Roger Mello, Bραζιλιάνο εικονογράφο βιβλίων παιδικής και
εφηβικής λογοτεχνίας, κάτοχος του Διεθνούς Βραβείου Hans Christian Andersen Award το 2014.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή,
αλλά και την προτίμησή τους για ένα από τα εργαστήρια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
(https://events.rivergate.cy/02-Efiviki ), από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2021.
Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες θα σταλεί ο σύνδεσμος της Ημερίδας αμέσως μετά την
εγγραφή τους, για να μπορέσουν να ενωθούν στη διαδικτυακή Πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Frederick.
΄Οσοι/όσες εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα λάβουν εκ των προτέρων, και μέσω
εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, τον φάκελο της Ημερίδας, που θα περιλαμβάνει τα
σχετικά έγγραφα της Ημερίδας, το βιβλίο του/της συγγραφέα του/της οποίου/οποίας το εργαστήρι θα
παρακολουθήσει, τα απαιτούμενα υλικά για το εργαστήρι, και το πιστοποιητικό παρακολούθησης της
Ημερίδας.
Το
κόστος
συμμετοχής
είναι:
€20
(συμπεριλαμβάνει
το
βιβλίο,υλικά,πιστοποιητικό,μεταφορικά). Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα

https://events.rivergate.cy/02-Efiviki
και
στη
σελίδα
του
https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=3343%3A2&catid=34%3A2010-06-02-08-27-34&Itemid=65&lang=el

Π.Ι.Κ.

Επισυνάπτονται το πρόγραμμα και η αφίσα της Ημερίδας, οι περιγραφές των εργαστηρίων και τα
βιογραφικά των εισηγητών.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.
Πληροφορίες: τηλ. 22 572722.

