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Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 

Γ΄- Στ΄ Δημοτικού 
 
Το εβδομαδιαίο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές που τελείωσαν την Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του 
Δημοτικού και θα λειτουργήσει από τις 19 Ιουνίου έως και τις 14 Ιουλίου. Είναι  προσανατολισμένο στη 
Δημιουργική Γραφή,  εμπλουτισμένο με αθλητικές δραστηριότητες ( σκάκι, τέννις και κολύμβηση)  και 
επιπλέον θα συμπεριλαμβάνει ώρα για χαλάρωση και ελεύθερο παιχνίδι.  
Η δημιουργική γραφή στοχεύει στην ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού και στην ενίσχυση της δημιουργικής 
φαντασίας, του ώστε να αναγνωρίζει τα ερεθίσματα που δέχεται καθημερινά και να τα εκμεταλλεύεται 
προς όφελός του. Η δημιουργική γραφή δεν είναι ‘μάθημα’ και δεν περιέχει ‘πολύ γράψιμο’, όπως, ίσως,  
φαντάζονται κάποια παιδιά. Αντιθέτως,  εμπεριέχει πολύ παιχνίδι, πολλή κουβέντα και πολλές γνώσεις.  
Μέσα από διάφορες μορφές παιχνιδιού, απλές ασκήσεις, διασκεδαστικό διάλογο  και ανταλλαγή ιδεών κι 
απόψεων, η συγγραφέας κα. Μαρία Δασκαλάκη προσπαθεί, μαζί με τα παιδιά, να ανοίξει παράθυρα στο 
μυαλό τους και να τα κάνει να ανακαλύψουν τα υπέροχα ερεθίσματα που κρύβονται στη φύση, στις 
εμπειρίες τους, αλλά και στην κάθε μια μικρή στιγμή της καθημερινότητας. 

Συνεργάτες: 
Σκακιστικό τμήμα του ΟΦΗ. http://ofichessclub.blogspot.gr/ 
Κολυμβητήριο «Υδροκίνηση» http://www.ydrokinisi.gr/  
Όμιλος Αντισφαίρισης Αγίου Ιωάννη http://www.oaai.gr/ 
 
Ημερήσιο Πρόγραμμα: 
8.30-9.30     Προσέλευση, ελεύθερο παιχνίδι.  
9.30-10.30   Σκάκι, Κολυμβητήριο, Τέννις  
10.30-11.30 Διάλειμμα για snack και ελεύθερο παιχνίδι. 
11.30-13.30 Δημιουργική Γραφή       
13.30-15.00 Προαιρετικό γεύμα, ελεύθερο παιχνίδι, αποχώρηση.   
 
Το Εκπαιδευτήριο θα προσφέρει καθημερινά στα παιδιά κολατσιό που θα περιέχει snack, χυμό και ατομικό 
εμφιαλωμένο νερό.  
 
Κόστος προγράμματος  : 90€ / εβδομάδα  
Προαιρετικά:  
Μεσημεριανό γεύμα : 30 € / εβδομάδα 
Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο : 40 € /εβδομάδα (αφορά σε διαδρομές εντός της πόλης του Ηρακλείου). 
 
Η συνδρομή κάθε εβδομάδας προκαταβάλλεται. 
 
Η έγκαιρη εγγραφή είναι απαραίτητη,  για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα,  καθώς  το τμήμα θα είναι 
ολιγομελές (από 15 έως 20 παιδιά). 
 
Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 22 Μαΐου 2017 και θα γίνονται στα γραφεία του Εκπαιδευτηρίου, 
Πανδάρεω 61,  Άγιος Ιωάννης, και Αρχοντοπούλου 5, Ηράκλειο. 
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