
 

 

 

 

Δργαζηήρηα δεκηοσργηθής 

γραθής γηα παηδηά  

 

Σηότος ηων εργαζηηρίων είναι η βελτίωση 

ηης ζτέζης ηων παιδιών με ηον λόγο και η 

απελεσθέρωση ηης έκθραζής ηοσς. Με όπλο 

την ομιλία, ζε άμεζο διάλογο με ηη υαντασία 

και με απώηερο ζηότο ηην ηόνωζη ηης 

αστοπεποίθησης ηων παιδιών, ηο 

εκπαιδεσηικό πρόγραμμα «The book project» 

προηείνει ηην σλοποίηζη καινοηόμων 

εργαζηηρίων δημιοσργικής γραθής ζε παιδιά 

προζτολικής ηλικίας. 

Σα εργαζηήρηα ζσληολίδεη θαη εκυστώλεη ε εθπαηδεσηηθός-ζσγγραθέας 

Άλλα Αζαλαζηάδοσ 

Βηογραθηθό ζεκείφκα 

Η Άλλα Αζαλαζηάδοσ έτεη ζποσδάζεη Φηιοζοθία, Παηδαγφγηθή θαη Ψστοιογία ζηο 

Παλεπηζηήκηο Αζελώλ θαη Κοηλφληθή θαη Εθπαηδεσηηθή Ποιηηηθή ζηο Παλεπηζηήκηο 

Πειοπολλήζοσ. Εργάδεηαη ζηολ τώρο ηες ηδηφηηθής εθπαίδεσζες από ηο 1998. Έτεη 

γράυεη παηδηθά βηβιία, βηβιία κε εθπαηδεσηηθό σιηθό θαη βηβιία γηα λεπηαγφγούς θαη 

δαζθάιοσς. Από ηο 2003 ζσλεργάδεηαη ζε κόληκε βάζε κε ηο παηδαγφγηθό περηοδηθό 

«Παράζσρο ζηελ εθπαίδεσζε ηοσ παηδηού» γράθοληας δεθάδες παρακύζηα, έκκεηρα 

παηδηθά ζεαηρηθά έργα θαη ηραγούδηα. Έτεη γράυεη επίζες ζεηρά παρακσζηώλ γηα ηο περηοδηθό «Παράζσρο 

junior», ζηο οποίο εργάζηεθε θαη φς αρτηζσληάθηρηα Το 2009 ίδρσζε ηελ εηαηρία ζτεδηαζκού 

εθπαηδεσηηθώλ προγρακκάηφλ 4e-project. Εθεί ζτεδηάδεη θαζεκερηλά εθπαηδεσηηθές δράζεης θαη 

εθπαηδσηηθό σιηθό. Από ηο 2016 ζσλεργάδεηαη θαη κε ηε Στοιή Harmony & Creativity παραδίδοληας 

ζεκηλάρηα δεκηοσργηθής γραθής. Δελ ζηακαηά λα αλαδεηά ηρόποσς βειηίφζες ηες δηαδηθαζίας κάζεζες θαη 

δελ ζηακαηά λα γελλάεη ηδέες γηα παρακσζέληες ηζηορίες. 



 

 

Γεκηοσργούκε καδί  ΠΑΡΑΜΤΘΗΑ-ΠΟΗΖΜΑΣΑ-ΔΜΜΔΣΡΑ-ΘΔΑΣΡΗΚΑ-ΓΗΖΓΖΜΑΣΑ-ΥΑΪΚΟΤ 

θαη αθήλοσκε ηε θαληαζία λα θάλεη ηε δηθή ηες δηαδροκή ζηολ θόζκο ηες γιώζζας κας... 

Δργαζηήρηα δεκηοσργηθής γραθής 

 Γηάρθεηα θάζε ζσλάληεζες: 45 ιεπηά.  Υροληθό πιαίζηο προγράκκαηος: Οθηώβρηος-Μάηος 

 Προηείλεηαη φς πρόζζεηε δραζηερηόηεηα κέζα ζηο φροιόγηο ηοσ πρφηλού ζτοιηθού 

προγράκκαηος. 

 Γελ απαηηούληαη ηδηαίηερες σιηθοηετληθές σποδοκές. 

 ε θάζε ζσκκεηέτοληα δίλεηαη θάθειος ηοσ προγράκκαηος κε σιηθό θαη βεβαίφζε 

παραθοιούζεζες. 

 ηο ηέιος ηες τροληάς δεκηοσργείηαη portfolio εργαζηώλ κε ηα έργα θάζε παηδηού. Δθδίδεηαη 

ζσιιογηθός ηόκος κε ηα έργα ηοσς (προαηρεηηθή δραζηερηόηεηα) θαη οργαλώλεηαη 

παροσζίαζε ηφλ έργφλ ζε κορθή αλοητηής εθδήιφζες. 

 Μέγηζηος αρηζκός παηδηώλ αλά οκάδα: 15 ζσκκεηέτοληες. 

 Δθδήιφζε ελδηαθέροληος ζτοιείοσ: φς 25 επηεκβρίοσ 2019. Προγρακκαηηζκός 

ζσλαληήζεφλ φς 4 Οθηφβρίοσ 2019. ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΔ ΘΔΔΗ. 

 

ΔΠΗΛΟΓΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

Εβδοκαδηαίες ζσλαληήζεης από Οθηώβρηο φς Απρίιηο 

 (Τολ Μάηο οργαλώλεηαη ε ηειηθή παροσζίαζε) 

Μεληαίες ζσλαληήζεης από Οθηώβρηο φς Απρίιηο 

(Τολ Μάηο οργαλώλεηαη ε ηειηθή παροσζίαζε) 

3 ζσλαληήζεης κέζα ζηο ζτοιηθό έηος 

(Νοέκβρηο, Φεβροσάρηο θαη Μάηο) 

 ΔΗΜΑΣΔ ΣΖ ΓΗΑΘΔΖ Α ΓΗΑ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ 

ΘΑ ΥΑΡΟΤΜΔ ΝΑ ΤΕΖΣΖΟΤΜΔ ΑΠΟ ΚΟΝΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ 

ΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ The book project 

 

 

http://www.4e-project.gr/

