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Αγαπητή συνάδελφε, αγαπητέ συνάδελφε,
χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιθυμία σας να γνωρίσετε ζωντανά τις μεθόδους
ενεργοποίησης! Μια ιδιαίτερα αποδοτική μέθοδος ενεργοποίησης, η
μέθοδος «καρουσέλ», την οποία σχεδίασα ο ίδιος, αποτελεί την αρχή.
Επιπρόσθετα θα έχετε την δυνατότητα να γνωρίσετε τρεις περαιτέρω
μεθόδους και να μπορέσετε να εκτιμήσετε το γεγονός, ότι ακόμα και με
περιορισμένο διάστημα προετοιμασίας μπορεί κανείς διοργανώσει μια
επιτυχημένη εκδήλωση.
Στόχος σας είναι αρχικά να αναπτύξετε μια μεθοδολογία. Διαβάστε
επομένως προσεκτικά το φύλλο εργασίας του σταθμού σας και σημειώστε
ό,τι σας φαίνεται σημαντικό και αξιοσημείωτο. Κατόπιν συστηθείτε στα
υπόλοιπα μέλη της δικής σας ομάδας που θα αποτελείται από άτομα των
ιδίων γραμμάτων της αλφαβήτου ή από ειδικούς.
Στη συνέχεια εκπονήστε από κοινού μια ενότητα διάρκειας δεκαπέντε
λεπτών, στην οποία θα παρουσιάσετε την μέθοδο σας σε άλλους. Για την
οπτική υποστήριξη της παρουσίασής σας χρησιμοποιήστε το ειδικό Flipchart
ή τον πίνακα ανακοινώσεων. Περαιτέρω υλικό θα βρείτε στην βαλίτσα του
συντονιστή. Μην σχεδιάσετε εισήγηση διάρκειας δεκαπέντε λεπτών, αλλά
αφήστε ελεύθερο χώρο για μια μικρή συζήτηση με ιδιαίτερη βαρύτητα στην
εκτίμησή σας για τη δυνατότητα εφαρμογής της εκάστοτε μεθόδου στα
πλαίσια εκδηλώσεων βιβλιοθηκονομίας.
Μετά από ακριβώς 60 λεπτά συναντηθείτε σε αριθμητικές ομάδες στους
σταθμούς Α = 1, B = 2, C = 3. Διατηρώντας τις ίδιες αριθμητικές ομάδες,
πηγαίνετε με ρυθμό 15 λεπτών από σταθμό σε σταθμό: από τον 1 στον 2,
από τον 2 στον 3, από τον 3 στον 1. Όταν κατ' αυτή την κυκλική διαδρομή
φτάσετε στον σταθμό σας, έχετε 15 λεπτά να παρουσιάσετε την μέθοδο
σας στην αριθμητική σας ομάδα. Μοιράστετα φύλλα εργασίας πριν ή μετά
την ενότητα των 15 λεπτών.
Μετά την πάροδο 45 επιπλέον λεπτών, θα έχει τελειώσει η κυκλική
διαδρομή και θα έχουμε 15 λεπτά χρόνο για μια ανακεφαλαιωτική
συζήτηση.

Ερωτήματα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορείτε να απευθύνετε
οποιαδήποτε στιγμή σε μένα!
Για απορίες σχετικά με την εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου
(στα αγγλικά ή γερμανικά) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
detlev.dannenberg@hibs.haw-hamburg.de

Στην πίσω πλευρά θα βρείτε το φύλλο εργασίας σας

