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Θεσσαλονίκη: 10/02/2021 
Αριθ. Πρωτ.: 1812 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Φ. Αρχείου 

 

   
 

ΘΕΜΑ:  Διαδικτυακό εργαστήρι καλλιέργειας προφορικού λόγου με τίτλο 

«Παιχνιδόλεξα» 

 

 

Η Διεύθυνση ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων Στέλλας Μπαζακογιάννη,  στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας για την Ελληνική Γλώσσα, διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήρι 

καλλιέργειας  προφορικού λόγου για εκπαιδευτικούς με επιμορφώτρια τη δρ. Χαρά 

Ανδρεΐδου. 

Στόχος του εργαστηρίου είναι – με βιωματικές δράσεις, χωρίς θεωρία - να 

προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια εύχρηστη και ελκυστική μέθοδο που θα 

ξεμπλοκάρει τη δημιουργική τους πλευρά και θα τους ωθήσει να παρασύρουν τους 

μαθητές τους στο ζύμωμα με τις λέξεις. 

Στο εργαστήρι, οι εκπαιδευτικοί θα βρεθούν στη θέση των μαθητών τους και 

μέσα από τη γνωριμία τους με τη μέθοδο «ΠΑΙΧΝΙΔΟΛΕΞΑ» της Χαράς Ανδρεΐδου 

θα μυηθούν σε παιγνιώδεις τρόπους καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας. Στη 

συνέχεια, θα έχουν τη δυνατότητα να τους εφαρμόσουν μέσα στην τάξη, αλλά και 

να τους διδάξουν στους γονείς των μαθητών τους, για την επίτευξη μιας συνολικής, 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294 
Φαξ: 2310  -   643 046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 

E-mail: Politistika.dyt.thess@gmail.com 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 
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διαρκούς δημιουργικής τριβής των αυριανών πολιτών μας με τη γλώσσα στην 

οποία εκφράζονται. 

 

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο εργαστήρι είναι: 

- το χτίσιμο ενός αφηγήματος βήμα-βήμα, ξεκινώντας από μία μόνο λέξη, και 

παίζοντας με τις άπειρες δυνατότητες του λόγου 

- αντίστοιχα, το χτίσιμο ενός αφηγήματος ξεκινώντας από μια απλή εικόνα, 

την οποία αναπτύσσουμε σε διαδοχικά στάδια, περνώντας από τη 

φωτογραφική καταγραφή στην αισθητηριακή περιγραφή και στη συνειρμική 

και συναισθηματική αποτύπωση 

Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και μέσα στις σχολικές 

αίθουσες, προσαρμοσμένη στην ηλικία και τις δυνατότητες της εκάστοτε ομάδας 

μαθητών, και με τεχνικές πρόκλησης ενδιαφέροντος και επιβράβευσης. 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 17 

Φεβρουαρίου, και ώρα 18.00. Όσοι ενδιαφέρεστε θα πρέπει να δηλώσετε 

συμμετοχή στο παρακάτω link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpr0p4DY_jCRWI74AfEb8VZ-

PH9BXH4HMPNoQGhPCbITymdw/viewform μέχρι την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 

2021. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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