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Θέμα: Επιμορφωτικό Σεμινάριο Φιλολόγων  στη Δημιουργική Γραφή και την 

αξιολόγησή της 

    Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 18 Πράξη/06-11-2020 της Ολομέλειας του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής  

 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής και σύμφωνα με 

την Πράξη 18/06-11-2020  της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02- Φιλολόγων διοργανώνουν στις 23-11-2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 17:30-20:30, Προαιρετικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο  με 

τηλεδιάσκεψη για τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ02 όλων των σχολείων (Γυμνασίων, 

ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) των Δ.Δ.Ε.  Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής, με θέμα:  

 «Δημιουργική Γραφή: Τεχνικές δημιουργίας και αξιολόγησης του 

μαθητικού κειμένου», 

και προσκεκλημένη εισηγήτρια την κα Αλίκη Συμεωνάκη δ.φ., μέλος Ε.ΔΙ.Π στο 

Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. 

Το τηλε-σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  στην πλατφόρμα Webex: https://minedu-

secondary.webex.com/meet/emaistrel  (Για την αποφυγή προβλημάτων σύνδεσης, 

καλό θα ήταν να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου στο φυλλομετρητή 

σας). Παρακαλούμε να είμαστε συνεπείς στην ώρα σύνδεσης ώστε να τηρηθεί το 

πρόγραμμα. 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

------ 

Δ/νση : Ατταλείας 2 & Ιερά Οδός, 

Τ.Κ. 12241 – Αιγάλεω 

Τηλ.: 210-5752000 

Fax: 210-5728090 

E-mail: 3pekes@attik.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα:http://attik.pde.sch.gr/3pekes/  

 
 

Αιγάλεω, 16/11/2020 

Αρ. Πρωτ. :Φ2/2178 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 

             ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝ: ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

           ΔΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 

           ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου παρακαλούνται οι συνάδελφοι που 

επιθυμούν να το παρακολουθήσουν να  δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα 

https://forms.gle/dumW2nCe7KZ2CRvg6 (αντιγραφή και επικόλληση στο 

φυλλομετρητή) μέχρι την Παρασκευή 20/11 και ώρα 14:00.  Την ίδια μέρα θα 

ειδοποιηθείτε για τη συμμετοχή σας στο mail που θα δηλώσετε. 

 

Στόχοι του σεμιναρίου: 

Η εισαγωγή της δημιουργικής γραφής στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί μια καινοτόμο 

προσέγγιση των φιλολογικών μαθημάτων και ορίζει ένα πεδίο ανοιχτό για την ενθάρρυνση 

της δημιουργικότητας, αλλά και την μετάδοση συγκεκριμένης γνώσης. 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν μορφολογικά, δομικά και γλωσσικά εργαλεία και τεχνικές 

της δημιουργικής γραφής που οδηγούν στη δημιουργία λογοτεχνικού κειμένου, μέσα από 

εργαστηριακά παραδείγματα και ασκήσεις πεζού και ποιητικού λόγου. Στόχος δεν είναι η 

όξυνση των ποιητικών ικανοτήτων των επιμορφούμενων, αλλά η εξοικείωση με τη 

μεθοδολογία, ώστε να μπορεί η δημιουργική γραφή να μεταφερθεί στην τάξη με έγκυρες 

επιστημονικά μεθόδους. 

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στην αξιολόγηση του μαθητικού κειμένου και στις 
τεχνικές που είναι καλό να υιοθετηθούν, προς διευκόλυνση του εκπαιδευτικού που θα 
κληθεί να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει κείμενα δημιουργηθέντα μέσα από τεχνικές 
δημιουργικής γραφής. 
 

Η εισηγήτρια: 

Η κα Αλίκη Συμεωνάκη είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών 

του ΑΠΘ, μέχρι το 2017 καθηγήτρια Φιλόλογος στο 1ο Πειραματικό ΓΕΛ «Μανόλης 

Ανδρόνικος», ΜΑ στην κλασική φιλολογία, PHD στη Δημιουργική Γραφή ποιητικού 

κειμένου, εκπονήτρια του Προγράμματος Σπουδών για τη Δημιουργική Γραφή (ΙΕΠ 2015), 

συνεργάτις του ΙΕΠ για τη δημιουργία του Οδηγού του Εκπαιδευτικού (ΙΕΠ 2015), 

συντονίστρια της δημιουργίας του βιβλίου του Εκπαιδευτικού «Δημιουργική Γραφή - 

Οδηγίες Πλεύσεως» (2012) για το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπό την 

αιγίδα του Μίμη Σουλιώτη. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες  να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο 

τις/τους φιλολόγους του σχολείου τους. 

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού  Έργου κλ. ΠΕ02 

Ερασμία Βασμανώλη 

Ευστράτιος Μαϊστρέλλης  

Νικόλαος Μποζίνης  

Παναγιώτης Πυρπυρής 

https://forms.gle/dumW2nCe7KZ2CRvg6

