
Χαρά Σκουμποπούλου

Ταξίδι στον μαγικό κόσμο των βιβλίων – Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

2019

Η ραδιοφωνική ομάδα «Ταξιδιώτες του Μουσικού Σχολείου Βέροιας» και οι μαθητές

της α΄ γυμνασίου του σχολείου σας προσκαλούν σε ένα διαφορετικό μάθημα

λογοτεχνίας, σε ένα ζωντανό – διαδραστικό ταξίδι με όχημα το βιβλίο με αφορμή

την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2019 που τιμάται σε όλο τον κόσμο στις 2

Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

(2 Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα

και να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο.

Καλεσμένη μας είναι η πολυβραβευμένη συγγραφέας, Αγγελική Δαρλάση, που

αποδέχθηκε με χαρά την πρόσκλησή μας και την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Η

συγγραφέας θα συναντήσει διαδικτυακά τους μαθητές – μέσω τηλεδιάσκεψης. Η

συνάντηση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 10 – 11 π.μ. στο πρώτο μέρος της εκπομπής,

ώστε να έχουν την ευκαιρία και μαθητές – εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων να

συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου με τη

δυνατότητα που δίνει για τον σκοπό αυτό το μαθητικό ραδιόφωνο π.χ. μέσω του

chat του σταθμού. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κωστή Παλαμά από

τον οποίο εμπνεόμαστε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μεταδοθεί συνέντευξη

που πήραν μέλη της ραδιοφωνική ομάδας του σχολείου από την υπεύθυνη της

Δημοτικής Βιβλιοθήκης–Θεανώ Ζωγιοπούλου της Βέροιας, Βούλας Κοτσάλου το

Σάββατο 30 Απριλίου 2019 αλλά και σύντομες βιβλιοπαρουσιάσεις αγαπημένων

βιβλίων των μαθητών μας και μαθητών από σχολεία που θα θελήσουν να

συμμετάσχουν στην εκπομπή. Σας περιμένουμε! Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

http://www.mousikoveroias.gr/index.php/2016-05-18-20-55-21/geniki-paideia/arts

/850-pagosmia-hmera-paidikou-vivliou-2019

http://www.mousikoveroias.gr/index.php/2016-05-18-20-55-21/geniki-paideia/arts/850-pagosmia-hmera-paidikou-vivliou-2019
http://www.mousikoveroias.gr/index.php/2016-05-18-20-55-21/geniki-paideia/arts/850-pagosmia-hmera-paidikou-vivliou-2019


Κατεβάστε τα φύλλα εργασίας, για να αξιοποιήσετε την εκπομπή με τους μαθητές

σας. Μπορείτε να κάνετε επιλογή ερωτήσεων, γιατί οι ερωτήσεις είναι πολλές.

1o φύλλο εργασίας:

https://drive.google.com/file/d/1gVM1ZphuUrddNU2Hgf8Mrljzs_XWUXuI/view

2ο φύλλο εργασίας:

https://drive.google.com/file/d/1jraT3GJJkfsktBO9CCZLhUI_550QCvr-/view

Type: Ζωντανή Εκπομπή (2 ώρες),

Zone: Ζώνη Ζωντανών εκπομπών,

Frequency: 4 weeks,

Tags: Τέχνη και Πολιτισμός, Βιβλία,

School: Μουσικό Σχολείο Βέροιας

Ολόκληρη η διδακτική δραστηριότητα με το ψηφιακό υλικό ΕΔΩ

https://drive.google.com/file/d/1gVM1ZphuUrddNU2Hgf8Mrljzs_XWUXuI/view
https://drive.google.com/file/d/1jraT3GJJkfsktBO9CCZLhUI_550QCvr-/view
http://europeanschoolradio.eu/radio-shows-productions?wpv-productiontype=live-show-2-hours-el
http://europeanschoolradio.eu/radio-shows-productions?wpv-productionzone=live-show-zone-el
http://europeanschoolradio.eu/radio-shows-productions?wpv-productionfrequency=4week-el
http://europeanschoolradio.eu/radio-shows-productions?wpv-productionthematiccategory=art-culture-el
http://europeanschoolradio.eu/radio-shows-productions?wpv-productionthematiccategory=books-el
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/school/5634720ca04a34-49182852
http://europeanschoolradio.eu/el/archives/production/3345

