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Θέµα: Σεµινάριο δηµιουργικής γραφής 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

    Σε συνέχεια της προηγούµενης επιστολής µας (αριθ. Πρωτ. 45) που αφορούσε αφενός την 

ενηµέρωση σας για τις δράσεις της Ένωσης και αφετέρου τη προκήρυξη εκλογών για την 

ανάδειξη νέου ∆.Σ, σας ενηµερώνουµε ότι παράλληλα µε αυτά θα πραγµατοποιηθεί σεµινάριο 

µε εισηγητή τον κ. Καζάζη Νίκο και θέµα: «∆ηµιουργική γραφή και έφηβοι».  

΄Οποιος ενδιαφέρεται να  παρακολουθήσει το σεµινάριο, παρακαλούµε να αποστείλει την 

αίτηση του στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (ΠΑΤΗΣΤΕ Ε∆Ω µε κρατηµένο το πλήκτρο Ctrl)       ή 

στην κεντρική σελίδα του ιστότοπού µας: peepothe.marios.gr  µέχρι τις 20 Ιουνίου 2013. 

 

Για τα µέλη της Ένωσης η παρακολούθηση είναι δωρεάν και για τα µη µέλη 10 Ευρώ. 
 
Περίληψη του σεµιναρίου 
 
«Αν και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε µικρότερα παιδιά προωθείται µε ποικίλους 

τρόπους, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, οι προσπάθειες είναι ελάχιστες όσον αφορά τη 

σχέση του εφήβου µε το βιβλίο. Το γεγονός αυτό οδηγεί κατά κανόνα σε µία αναγνωστική 

κάµψη. Μέσα από αναγνωστικές προτάσεις και ασκήσεις δηµιουργικής γραφής, θα 

µπορούσαν οι έφηβοι όχι µόνο να εξοικειωθούν µε την τέχνη της µυθοπλασίας µε ευχάριστο 

και δηµιουργικό τρόπο, αλλά και να θεµελιώσουν τα αναγνωστικά τους κριτήρια.» 

 

 

 

 

 



Βιογραφικό 

 

 Ο Νίκος Καζάζης σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και έκανε 

µεταπτυχιακές σπουδές στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Υπήρξε µέλος της ερευνητικής οµάδας 

του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας και του SIG 

“Narrative Learning Environments” του ευρωπαϊκού δικτύου Kaleidoscope. Είναι συντονιστής 

του Τµήµατος Ανθρωπιστικών Σπουδών στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα και παράλληλα 

ασχολείται µε την επιµέλεια εκδόσεων και την οργάνωση πολιτιστικών προγραµµάτων. Έχει 

συµµετάσχει σε πολλά συνέδρια και ηµερίδες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη διδακτική 

της λογοτεχνίας, την προώθηση της φιλαναγνωσίας  και τη σχέση ψηφιακών µέσων και 

αναγνωστικής δεξιότητας. Παράλληλα, οργανώνει σεµινάρια για εκπαιδευτικούς και µαθητές 

σχετικά µε ζητήµατα δηµιουργικής ανάγνωσης και γραφής. Είναι επιµελητής του διαδικτυακού 

πολιτιστικού περιοδικού Narrative Desire (http://www.scoop.it/t/narrative-desire). 

 
 

 

Με εκτίµηση 

για το ∆.Σ. 

Ο Γ. Γραµµατέας 

 

 Παπαδόπουλος Μάριος 

Η Πρόεδρος  

 

  Παπαϊωάννου Σωτηρία 

 


