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Σηο Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ διοπγανώνεηαι ζηιρ 20-22 Οκηυβπίος
2017 Πανελλήνιο Σςνέδπιο με θέμα: «Λογοηετνική ανάγνωζη ζηο ζτολείο και
ζηην κοινωνία». Το Σςνέδπιο διοπγανώνεηαι με ηη ζςνεπγαζία ηεζζάπυν Τμημάηυν
ηος ΑΠΘ:
Παιδαγυγικό Τμήμα Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ
Τμήμα Δπιζηημών Πποζσολικήρ Αγυγήρ και Δκπαίδεςζηρ
Τμήμα Φιλολογίαρ, Τομέαρ Μεζαιυνικών και Νέυν Δλληνικών Σποςδών
Τμήμα Φιλοζοθίαρ & Παιδαγυγικήρ
Το Σςνέδπιο θα εξεηάζει πηςσέρ ηηρ λογοηεσνικήρ εκπαίδεςζηρ, ηηρ διδαζκαλίαρ
δηλαδή ηηρ λογοηεσνίαρ ζηην εκπαίδεςζη ζε όλερ ηηρ ηιρ παπαμέηποςρ (δημιοςπγία
ζσεηικών ππογπαμμάηυν διδαζκαλίαρ, πεπιεσόμενο και διδακηικέρ μέθοδοι,
αξιολόγηζη ηηρ ανηαπόκπιζηρ ηυν μαθηηών ζηην ανάγνυζη ηυν λογοηεσνικών
κειμένυν) αλλά και ηοςρ ηπόποςρ με ηοςρ οποίοςρ δημιοςπγούνηαι −ζηη δημόζια
ζθαίπα και ζε μη εκπαιδεςηικούρ θεζμούρ− παπαζηάζειρ, εικόνερ και ανηιλήτειρ για
ηη λογοηεσνία, ηη ζσέζη ηυν ανθπώπυν με ηο βιβλίο και ηην ανάγνυζη, ηη διάδοζη
ηυν λογοηεσνικών κανόνυν, καθώρ και ηιρ ππακηικέρ πποώθηζηρ ηηρ ανάγνυζηρ ζηο
δημόζιο σώπο. Οι θεμαηικέρ ηος Σςνεδπίος αναλςηικά είναι οι εξήρ:
Θεμαηικές ηοσ σνεδρίοσ
Λογοηετνία και ιδεολογία
 Ταςηόηηηερ-Αναπαπαζηάζειρ-Αξίερ-Γπαμμαηιζμόρ
 Λογοηεσνική ανάγνυζη και θύλο
Ανάγνωζη/γραθή και ανηαπόκριζη
 Σσέζη ανάγνυζηρ και γπαθήρ
 Πποθοπικόηηηα και ανάγνυζη
 Αναγνυζηικέρ ππακηικέρ μέζα ζηην οικογένεια
 Αναγνυζηική ανηαπόκπιζη παιδιών και εθήβυν μέζα και έξυ από ηο ζσολείο
 Έπεςνερ αναγνυζηικήρ ζςμπεπιθοπάρ και αναγνυζηικών πποηιμήζευν
 Οι εκπαιδεςηικοί υρ αναγνώζηερ
 Ανηιλήτειρ ηυν μαθηηών, ηυν εκπαιδεςηικών, ηυν γονιών γύπυ από ηην
ανάγνυζη
 Ππογπάμμαηα πποώθηζηρ ηηρ ανάγνυζηρ



Ππογπάμμαηα δημιοςπγικήρ γπαθήρ

Λογοηετνία, ΜΜΕ και ΤΠΕ
 Ανάγνυζη εικόνυν
 Το βιβλίο και η ανάγνυζη ζηα ΜΜΔ
 Λογοηεσνία και ΤΠΔ
 Το παιδικό βιβλίο ζηο διαδίκηςο
 Η ανάγνυζη και η γπαθή ζηιρ διαδικηςακέρ κοινόηηηερ
Λογοηετνική εκπαίδεσζη και θεζμοί
 Γημόζιερ και ζσολικέρ βιβλιοθήκερ και ο πόλορ ηοςρ
 Η πποώθηζη ηηρ ανάγνυζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ εκπαίδεςζηρ ενηλίκυν
 Λογοηεσνία και μοςζειακή εκπαίδεςζη
 Λέζσερ ανάγνυζηρ
Η λογοηετνία ζηην εκπαίδεσζη
 Λογοηεσνική θευπία και διδακηική ππάξη
 Ιζηοπία ηος μαθήμαηορ ηηρ Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ
 Γιδαζκαλία ηηρ γλώζζαρ και διδαζκαλία ηηρ λογοηεσνίαρ. Σςγκλίζειρ και
αποκλίζειρ
 Ανθολόγια λογοηεσνικών κειμένυν όλυν ηυν βαθμίδυν ηηρ εκπαίδεςζηρ
 Λογοηεσνικόρ κανόναρ- Σσολικόρ λογοηεσνικόρ κανόναρ. Δπιλογή
λογοηεσνικών βιβλίυν ζηο ζσολείο
 Αναγνυζηικέρ ππακηικέρ ζηην ηςπική και ημιηςπική εκπαίδεςζη
 Γιδαζκαλία ηηρ λογοηεσνίαρ ζε διαπολιηιζμικά πεπιβάλλονηα
 Γιδαζκαλία ηηρ λογοηεσνίαρ και δημιοςπγική γπαθή
 Η αξιοποίηζη ηυν ΤΠΔ ζηη διδαζκαλία ηηρ λογοηεσνίαρ
 Ππογπάμμαηα Σποςδών (παλαιά και νέα) για ηη διδαζκαλία ηηρ λογοηεσνίαρ
ζε Ππυηοβάθμια και Γεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη. Παπαδείγμαηα εθαπμογών
ηος πιλοηικού ΠΣ ηος 2011
 Λογοηεσνία και άλλερ ηέσνερ ζηην εκπαίδεςζη (εικαζηικά, θέαηπο, μοςζική,
κινημαηογπάθορ)
 Αξιολόγηζη ηυν μαθηηών ζηο μάθημα ηηρ λογοηεσνίαρ
 Σσέζη ηος μαθήμαηορ ηηρ λογοηεσνίαρ με άλλα γνυζηικά ανηικείμενα
 Η λογοηεσνία ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη
Οι ανακοινώζειρ θα ππέπει να είναι ππυηόηςπερ, να πεπιέσοςν ζαθή επεςνηηικά
επυηήμαηα, θευπηηική ςποζηήπιξη και επεςνηηική μέθοδο. Οι ενδιαθεπόμενοι
καλούνηαι να ςποβάλοςν ηον ηίηλο και ηην πεπίλητη (μέσπι 400 λέξειρ) ηυν
ανακοινώζεών ηοςρ. Σηην πεπίλητη θα ππέπει να είναι ζαθέρ ζε ποια θεμαηική ηος
Σςνεδπίος ενηάζζεηαι η ανακοίνυζη. Σηο ίδιο απσείο θα ππέπει να πεπιλαμβάνεηαι
ζύνηομο (μέσπι 200 λέξειρ) βιογπαθικό ζημείυμα. Δπιλογή από ηιρ ανακοινώζειρ ηος
Σςνεδπίος θα εκδοθούν ζε ζςλλογικό ηόμο από ηιρ εκδόζειρ Gutenberg.
Οι πεπιλήτειρ θα ζηαλούν μέσπι ηην 31η Δεκεμβρίοσ 2016 ηλεκηπονικά ζηη
διεύθςνζη: litauth2017@gmail.com

Σημανηικέρ ημεπομηνίερ ηος Σςνεδπίος:





Αποζηολή πεπίλητηρ έυρ 31/12/2016
Απάνηηζη για ηην αποδοσή 30/4/2017
Ανάπηηζη ηος ππογπάμμαηορ 30/6/2017
Γιεξαγυγή Σςνεδπίος 20-22/10/2017

Το Σςνέδπιο δεν θα έσει παπάλληλερ ζςνεδπίερ, ούηε ηέλορ εγγπαθήρ. Βεβαιώζειρ
παπακολούθηζηρ θα δοθούν ηην ηελεςηαία μέπα ζε όζοςρ έσοςν εγγπαθεί μέσπι ηιρ
19/10/2017 ηλεκηπονικά ζηη διεύθςνζη litauth2017@gmail.com ή ζε όζοςρ
εγγπαθούν ζηη γπαμμαηεία ηος Σςνεδπίος ηην ππώηη μέπα διεξαγυγήρ ηος.
Η οπγανυηική επιηποπή ηος Σςνεδπίος:
Πρόεδρος
Βενεηία Αποζηολίδος, Καθηγήηπια ΠΤΓΔ AΠΘ
Γραμμαηέας
Δλένη Χονηολίδος, Αναπληπώηπια Kαθηγήηπια Τμήμα Φιλοζοθίαρ & Παιδαγυγικήρ
AΠΘ
Ταμίας
Καηεπίνα Τικηοπούλος, Αναπληπώηπια Καθηγήηπια, Τμήμα Φιλολογίαρ AΠΘ
Μέλη
Βαζίληρ Αλεξίος, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ, ΠΤΓΔ AΠΘ
Σοθία Γαβπιηλίδος, Αναπληπώηπια Καθηγήηπια, ΤΔΠΑΔ ΑΠΘ
Μένη Καναηζούλη, Καθηγήηπια, ΤΔΠΑΔ AΠΘ
Ανδπέαρ Καπακίηζιορ, Καθηγηηήρ, ΤΔΠΑΔ AΠΘ
Γημήηπηρ Κόκοπηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ, Τμήμα Φιλοζοθίαρ & Παιδαγυγικήρ
AΠΘ
Ταζούλα Μαπκομισελάκη, Δπίκοςπη Καθηγήηπια, Τμήμα Φιλολογίαρ AΠΘ
Σούλα Μηηακίδος, Καθηγήηπια, ΠΤΓΔ AΠΘ
Μισάληρ Γ. Μπακογιάννηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ, Τμήμα Φιλολογίαρ AΠΘ

