
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα: Εκπαιδεύοντας τους 

δασκάλους στη συγγραφή με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής» 

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων της 8ης Ενότητας 

(ΠΕ70) Ηρακλείου του συνημμένου πίνακα (σχολεία πόλης Ηρακλείου) σε 

επιμορφωτικές  ημερίδες που διοργανώνουμε με θέμα: «Εκπαιδεύοντας τους 

δασκάλους στη συγγραφή με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής» και με 

εισηγήτρια την αρμόδια ΣΕΕ Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη. 

Στόχος των ημερίδων είναι να  εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τη 

δημιουργική γραφή που αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, καθώς 

προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο το λόγο και τις δυνατότητές του, συνδυάζοντας το 

παιχνίδι και τη μάθηση, όπως είναι η αίσθηση της φαντασίας, του πειραματισμού, 

της περιέργειας, ενώ τεχνικά είναι συμπληρωματική στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Η 

επιμόρφωση θα εστιάσει τόσο στη διδακτική σπουδαιότητα των προσυγγραφικών 

όσο και των μετασυγγραφικών φάσεων, καθώς η έρευνα έχει τεκμηριώσει τη 

συμβολή τους στη βελτίωση των κειμένων που παράγουν οι μαθητές. Τέλος, θα 

αναδειχθεί πως εναρμονισμένες με το προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο και 

συνεπικουρούμενες από τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής, οι σχολικές τάξεις 

μετατρέπονται σε κυψέλες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, όπου όλοι οι μαθητές 

ανεξάρτητα από την προέλευση, το φύλο και τις γνωστικές ικανότητες θεωρούνται 

ισότιμοι και άξιοι ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης 

παιδαγωγικής, όπως προωθείτε και από το ΙΕΠ.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 
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Ηράκλειο, 15/01/2019 

                       Αρ. Πρωτ.: Φ2/43 

 

 

Προς:  

 

Τους κ.κ Δ/ντές,/ντριες, τους 

Προϊσταμένους /ες των Δημοτικών   

Σχολείων 8ης Περιφέρειας Ν. 

Ηρακλείου  

 

Κοιν.:         

1) κ. Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε.   

και Δ.Ε. Κρήτης 

3) Τον κ. Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης 

Ν. Ηρακλείου 

mailto:pekeskritis@sch.gr


Οι επιμορφωτικές ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στο 17ο ΔΣ Ηρακλείου από 

τις 8:00 – 14:00, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα, ως εξής:  

1. Τετάρτη, 23/01/2019, για τους εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ τάξης των 
Δημοτικών Σχολείων: 53ο, 54ο, 7ο και 17ο Ηρακλείου καθώς και του 
Παγκρήτιου Εκπαιδευτηρίου.  

2. Πέμπτη, 24/01/2019, για τους εκπαιδευτικούς Γ΄ και Δ΄ τάξης των 
Δημοτικών Σχολείων: 53ο , 54ο, 7ο και 17ο Ηρακλείου καθώς και του 
Παγκρήτιου Εκπαιδευτηρίου. 
 

        Οι  επιμορφωτικές ημερίδες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το απόσπασμα της 

απόφασης της Πράξης 1/09-01-2019, της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε Κρήτης 

και με την αριθ. πρωτ. 235/14.01,2019 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης. 

       Τα τμήματα της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του συνημμένου 

πίνακα της 8ης Ενότητας Ηρακλείου δε θα λειτουργήσουν  κατά τις  ημέρες 

διεξαγωγής των ημερίδων σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.   

      Η  συμμετοχή των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις των 

Δημοτικών Σχολείων του συνημμένου πίνακα είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 79/2017, παρ. 

1, του άρθρου 17), σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. 

      Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-Δ/ντριες των σχολείων του συνημμένου πίνακα : 

• Να ενημερώσουν έγκαιρα τους παραπάνω εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 

• Να ενημερώσουν έγκαιρα γονείς και μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης των 

σχολείων τους, ότι δε θα προσέλθουν στο σχολείο τις αντίστοιχες ημέρες - σύμφωνα 

με το παραπάνω πρόγραμμα- πραγματοποίησης των ημερίδων. 

          Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα των ημερίδων και πίνακα δημοτικών σχολείων 
που αφορά η παρούσα πρόσκληση.   Συνημμένα: σελ. 2.    

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 



Επιμορφωτικές ημερίδες την περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 στο 17ο ΔΣ Ηρακλείου  

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδεύοντας τους δασκάλους στη συγγραφή με τις τεχνικές της 

δημιουργικής γραφής» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄& Δ΄ΤΑΞΗΣ του συνημμένου πίνακα 

της 8ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕ70 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ώρα Θέμα Εισηγήτρια Περιεχόμενο Προσέγγιση Διάρκεια 

8:00 - 

8:30   
Προσέλευση – Εγγραφές 30΄ 

8:30-

9:00 

Θεωρητικό 

πλαίσιο της 

Δημιουργικής 

Γραφής 

 Δρ. 

Μπαγιάτη 

Ειρήνη  

ΣΕΕ (ΠΕ70) 8ης 

Ενότητας 

Ηρακλείου 

Παρουσιάζεται η διδακτική της 

δημιουργικής γραφής που 

χρησιμοποιεί τις δεξιότητες οι 

οποίες αναπτύσσονται στη 

διδασκαλία της γλώσσας 

(ακρόαση, ανάγνωση, προφορική 

και γραπτή έκφραση), αλλά και τις 

μεταγλωσσικές (γραμματική, 

συντακτικό) και τις μεταγνωστικές 

δεξιότητες (αυτοδιόρθωση - 

αυτοαξιολόγηση). Εκτός από το 

συγγραφικό στάδιο, θα αναλυθεί 

πως πρέπει να παρέχουμε στους 

μαθητές χρόνο, καθοδήγηση και 

κίνητρα για εμπλοκή τους σε ένα 

προκαταρκτικό «προ-συγγραφικό» 

στάδιο, καθώς και σε ένα 

αναθεωρητικό «μετα-συγγραφικό» 

στάδιο 

Εμπλουτισμένη 

εισήγηση 
30 ‘  

9:30 -

11:00 

Στάδια 

Δημιουργικής 

Γραφής με 

παραδείγματα 

Για κάθε στάδιο θα δοθούν 

παραδείγματα τεχνικών που 

αξιοποιεί η δημιουργική γραφή. 

Ακόμη, θα δοθούν οδηγίες για τις 

ενδεικνυόμενες διδακτικές 

παρεμβάσεις του δασκάλου, αλλά 

και για το ρόλο του ως εμψυχωτή. 

Στόχος είναι να μπορούν να 

εξασκηθούν οι εκπαιδευτικοί  

αξιοποιώντας γραπτά μαθητών σε 

ένα πλαίσιο φθίνουσας 

καθοδήγησης, ώστε να 

καταστήσουν τους μαθητές 

Βιωματικό 

εργαστήριο – 

εργασία σε 

ομάδες 

90΄ 



αυτόνομους στην παραγωγή 

κειμένων κάθε είδους.  

11:00-

11:30 
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11:30-

13:30 

Εργαστήρι 

Δημιουργικής 

γραφής 

Δρ. 

Μπαγιάτη 

Ειρήνη  

ΣΕΕ (ΠΕ70) 

8ης Ενότητας 

Ηρακλείου 

Ένα εργαστήρι Δημιουργικής 
γραφής με τους εκπαιδευτικούς να 
υλοποιούν δραστηριότητες, όπως : 
i) να γνωρίσουν τους κανόνες και 
τα μυστικά της γραφής και να 
πειραματιστούν πάνω στις τεχνικές 
της δημιουργικής γραφής, ii) να 
γράψουν τα δικά τους κείμενα 
ατομικά και συνεργατικά, iii) να 
μοιραστούν τα κείμενα τους με τις 
υπόλοιπες ομάδες, iv)  να προβούν 
σε εποικοδομητικά σχόλια και v) 
τέλος, το εργαστήρι θα αποτελεί 
μια ευκαιρία για δημιουργία, 
ψυχαγωγία, και ψυχική ευφορία.  

 

Βιωματικό 

εργαστήριο – 

εργασία σε 

ομάδες 

120΄ 

13:30-

14:00 
Ερωτήσεις – Συζήτηση - Συμπεράσματα 30’  

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΣ 8ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ − ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ  
2. 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
3. 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4. 54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
5. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 


