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Θζμα: «Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικζσ θμερίδεσ με κζμα: Εκπαιδεφοντασ 
τουσ δαςκάλουσ ςτη ςυγγραφή με τισ τεχνικζσ τησ δημιουργικήσ γραφήσ» 
 

Προςκαλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ των Δθμοτικϊν χολείων τθσ 8θσ 
Περιφζρειάσ ΠΕΝ Θρακλείου ςε επιμορφωτικζσ  θμερίδεσ που διοργανϊνουμε με 
κζμα: «Εκπαιδεφοντασ τουσ δαςκάλουσ ςτη ςυγγραφή με τισ τεχνικζσ τησ 
δημιουργικήσ γραφήσ» και με ειςθγιτρια τθ χολικι φμβουλο 8θσ Περιφζρειασ 
Π.Ε. Ν. Θρακλείου Δρ. Μπαγιάτθ Ειρινθ. 

 
τόχοσ των θμερίδων είναι να  εξοικειωκοφν οι εκπαιδευτικοί με τθ 

δθμιουργικι γραφι που αποτελεί μια ςφγχρονθ εκπαιδευτικι μζκοδο, κακϊσ 
προςεγγίηει με βιωματικό τρόπο το λόγο και τισ δυνατότθτζσ του, ςυνδυάηοντασ το 
παιχνίδι και τθ μάκθςθ, όπωσ είναι θ αίςκθςθ τθσ φανταςίασ, του πειραματιςμοφ, 
τθσ περιζργειασ, ενϊ τεχνικά είναι ςυμπλθρωματικι ςτο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ. Θ 
επιμόρφωςθ κα εςτιάςει τόςο ςτθ διδακτικι ςπουδαιότθτα των προςυγγραφικϊν 
όςο και των μεταςυγγραφικϊν φάςεων, κακϊσ θ ζρευνα ζχει τεκμθριϊςει τθ 
ςυμβολι τουσ ςτθ βελτίωςθ των κειμζνων που παράγουν οι μακθτζσ. Σζλοσ, κα 
αναδειχκεί πωσ εναρμονιςμζνεσ με το προαναφερκζν κεωρθτικό πλαίςιο και 
ςυνεπικουροφμενεσ από τισ τεχνικζσ τθσ δθμιουργικισ γραφισ, οι ςχολικζσ τάξεισ 
μετατρζπονται ςε κυψζλεσ ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, όπου όλοι οι μακθτζσ 
ανεξάρτθτα από τθν προζλευςθ, το φφλο και τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ κεωροφνται 
ιςότιμοι και άξιοι ίςων ευκαιριϊν.  
 

Οι επιμορφωτικζσ θμερίδεσ κα πραγματοποιθκοφνςτο 1ο Δ Μοιρών από τισ 
8:00 – 14:00, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο πρόγραμμα, ωσ εξισ:  

 
1. Σρίτθ, 6/03/2018 για τουσ εκπαιδευτικοφσ των Δθμοτικϊν 

χολείων: 1ο Μοιρϊν, Γαλιάσ, Καλυβιανισ και Βϊρων 

 
 

 

 

Μοίρεσ, 28/02/2018 
 
Αρ. Πρωτ.: 6 
 
Προσ:  
 
Σουσ κ.κ Δ/ντζσ,/ντριεσ, τουσ 
Προϊςταμζνουσ /εσ των Δθμοτικϊν   
χολείων 8

θσ
 Περιφζρειασ Ν. Θρακλείου  

 
Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντι Π.Ε.   και 
Δ.Ε. Κριτθσ 

2) κ. Προϊςτάμενο Επιςτθμονικισ - 
Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 
Π.Ε. Κριτθσ 

3) Σον κ. Δ/ντι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Ν. Θρακλείου 
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2. Σετάρτθ, 7/03/2018 για τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
Δθμοτικϊν χολείων: Άγιων Δζκα, Βαγιονιάσ, Γκαγκαλϊν, Μθτρόπολθσ,  
Αντιςκάριου, Πιτςίδιων και Άγιου Κυρίλλου (2θ ςυμμετοχι ςε 
ςεμινάριο 2017-2018 λόγω ζλλειψθσ Αϋτάξθσ και μθ ςυμμετοχισ ςε 
αντίςτοιχο ςεμινάριο Γλϊςςασ)  

3. Σρίτθ, 13/03/2018 για τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
Δθμοτικϊν χολείων: Καπαριανϊν και 1ο Συμπακίου 

4. Σετάρτθ, 14/03/2018 για τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
Δθμοτικϊν χολείων: Καμαρϊν, Βοριηίων, Ηαροφ και Γζργερθσ 

5. Σετάρτθ, 21/03/2018 για τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
Δθμοτικϊν χολείων: 2ο Μοιρϊν, Πόμπιασ, Πετροκεφαλίου  και ίβα  

6. Σρίτθ, 27/03/2018 για τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
Δθμοτικϊν χολείων: 2ο και 3ο Συμπακίου και κουρβοφλων. 

 
Οι επιμορφωτικζσ θμερίδεσ κα διεξαχκοφν με τθν αρικ. πρωτ. 

1873/27.02.2018 απόφαςθ τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Κριτθσ.  

 
Σα Δθμοτικά χολεία τθσ 8θσ Περιφζρειασ δε κα λειτουργιςουν  κατά τθν  

θμζρα διεξαγωγισ του ςεμιναρίου, ςφμφωνα με τον παραπάνω προγραμματιςμό.  
Θ  ςυμμετοχι όλων των εκπαιδευτικϊν είναι υποχρεωτικι (Π.Δ. 201/98 άρκρο 14, 
παρ. 4). 

Παρακαλοφνται οι κ. Δ/ντζσ-Δ/ντριεσ και οι κ. Προϊςτάμενοι/νεσ των ςχολείων: 

 Να ενθμερϊςουν ζγκαιρα τουσ παραπάνω εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων 
τουσ. 

 Να ενθμερϊςουν ζγκαιρα γονείσ και μακθτζσ ότι δε κα προςζλκουν ςτο 
ςχολείο τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα.  

 Να ενθμερϊςουν ότι δε κα λειτουργιςει και το ολοιμερο τμιμα.   
 

     Επιςυνάπτεται το πρόγραμμα εργαςιϊν των επιμορφωτικϊν θμερίδων 
(ςυνθμμζνα 2 ςελίδεσ). 
Θ παροφςα πρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ χολικισ υμβοφλου 
8θσ Περιφζρειασ (http://ebagiati.weebly.com: Εκπαίδευςθ ανακαλφπτοντασ τθν 
άγνοια μασ), ςτθν ενότθτα επιμόρφωςθ – επικείμενα ςεμινάρια. 
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Επιμορφωτικζσ θμερίδεσ τθν περίοδο ΜΑΡΣΙΟΤ 2018 

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδεφοντασ τουσ δαςκάλουσ ςτη ςυγγραφή με τισ τεχνικζσ τησ 
δημιουργικήσ γραφήσ» 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΔΘΜΟΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ τθσ 8θσ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ώρα Θζμα Ειςθγιτρια Περιεχόμενο Προςζγγιςθ Διάρκεια 

8:00 - 
8:30   

Προςζλευςθ – Εγγραφζσ 30΄ 

8:30-
9:00 

Θεωρητικό 
πλαίςιο τησ 

Δημιουργικήσ 
Γραφήσ 

 Δρ. 
Μπαγιάτθ 

Ειρινθ  
χ. φμβουλοσ 

8θσ 
Περιφζρειασ 

Παρουςιάηεται θ διδακτικι τθσ 
δθμιουργικισ γραφισ που 

χρθςιμοποιεί τισ δεξιότθτεσ οι 
οποίεσ αναπτφςςονται ςτθ 
διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ 

(ακρόαςθ, ανάγνωςθ, προφορικι 
και γραπτι ζκφραςθ), αλλά και τισ 

μεταγλωςςικζσ (γραμματικι, 
ςυντακτικό) και τισ μεταγνωςτικζσ 

δεξιότθτεσ (αυτοδιόρκωςθ - 
αυτοαξιολόγθςθ). Εκτόσ 

από το ςυγγραφικό ςτάδιο, κα 
αναλυκεί πωσ πρζπει να 

παρζχουμε ςτουσ μακθτζσ 
χρόνο, κακοδιγθςθ και κίνθτρα 

για εμπλοκι τουσ ςε ζνα 
προκαταρκτικό «προ-

ςυγγραφικό» ςτάδιο, κακϊσ και 
ςε ζνα ανακεωρθτικό «μετα- 

ςυγγραφικό» ςτάδιο 

Εμπλουτιςμζνθ 
ειςιγθςθ 

30 ‘ 

9:00 -
10:30 

Στάδια 
Δημιουργικήσ 

Γραφήσ με 
παραδείγματα 

Για κάκε ςτάδιο κα δοκοφν 
παραδείγματα τεχνικϊν που 

αξιοποιεί θ δθμιουργικι γραφι. 
Ακόμθ, μζςα από γραπτά 

μακθτϊν, κα δοκοφν οδθγίεσ και 
κα γίνει εξάςκθςθ για τισ 

ενδεικνυόμενεσ διδακτικζσ 
παρεμβάςεισ του δαςκάλου, αλλά 
και για το ρόλο του ωσ εμψυχωτι. 

τόχοσ είναι να μποροφν να 
χρθςιμοποιοφν οι εκπαιδευτικοί  

ζνα πλαίςιο φκίνουςασ 
κακοδιγθςθσ, ςτοχεφοντασ να 

καταςτιςουν τουσ μακθτζσ 
αυτόνομουσ ςτθν παραγωγι 

κειμζνων κάκε είδουσ. 

Βιωματικό 
εργαςτιριο – 
εργαςία ςε 

ομάδεσ 

90ϋ 

10:30-
11:00 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 



11:00-
13:30 

Εργαςτιρι 
Δθμιουργικισ 

γραφισ 
 

Ζνα εργαςτιρι Δθμιουργικισ 
γραφισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
να υλοποιοφν δραςτθριότθτεσ, 

όπωσ : i) να γνωρίςουν τουσ 
κανόνεσ και τα μυςτικά τθσ 

γραφισ και να πειραματιςτουν 
πάνω ςτισ τεχνικζσ τθσ 

δθμιουργικισ γραφισ, ii) να 
γράψουν τα δικά τουσ κείμενα 

ατομικά και ςυνεργατικά, iii) να 
μοιραςτοφν τα κείμενα τουσ με τισ 

υπόλοιπεσ ομάδεσ, iv)  να 
προβοφν ςε εποικοδομθτικά 

ςχόλια και v) τζλοσ, το εργαςτιρι 
κα αποτελεί μια ευκαιρία για 
δθμιουργία, ψυχαγωγία, και 

ψυχικι ευφορία. 
 

Βιωματικό 
εργαςτιριο – 
εργαςία ςε 

ομάδεσ 

150ϋ 

13:30-
14:00 

Ερωτιςεισ – υηιτθςθ – υμπεράςματα 30’  

 

 

 


