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ΘΕΜΑ: «Ταχύρρυθμο Διαδικτυακό Εργαστήριο»
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Νεστορίου Καστοριάς
διοργανώνουν Ταχύρρυθμο Διαδικτυακό Εργαστήριο με τίτλο: «Σκεψεδάκια: Δημιουργική
Σκέψη στην πράξη και στην τάξη» με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Γραμμένο, Κύριο Ερευνητή
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διάρκειας 2,5
ωρών (150΄) και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρες
17.00 μ.μ. έως 19.30 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας webex και του συνδέσμου:
https://bit.ly/3Ccikh2
Το εργαστήριο προσφέρει μια βιωματική και παιγνιώδη εισαγωγή στη Δημιουργική Σκέψη
και τη Δημιουργικότητα και το πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη και στην
τάξη. Έχει ως βασικό στόχο την έμπνευση μέσα από τη διασκέδαση, καθώς και να ανοίξει την
όρεξη των συμμετεχόντων για δημιουργική σκέψη και ένταξή της στην εκπαιδευτική τους
πρακτική. Βασίζεται και ταυτόχρονα εισάγει τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογική προσέγγιση
με το όνομα «Σκεψεδάκια», η οποία έχει δημιουργηθεί από τον εισηγητή και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με παιγνιώδη
χαρακτήρα. Τα Σκεψεδάκια συνδυάζουν τη Δημιουργικότητα με τη Διασκέδαση και εξασκούν
ποικίλες πτυχές της Δημιουργικής Σκέψης (φαντασία, ανοιχτομυαλιά, εφευρετικότητα,

αντισυμβατικότητα, κ.α.). Ένα Σκεψεδάκι συνήθως είναι σύντομο, έτσι ώστε να μπορεί
εύκολα να ενταχθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητάς ακόμα και
στο διάλειμμα. Πολλά Σκεψεδάκια μαζί μπορούν να συνδυαστούν για τη δημιουργία
πολύωρων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δράσεων. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου
παρουσιάζεται η βασική «συνταγή» για τη δημιουργία επιτυχημένων Σκεψεδακίων, πολλά
σχετικά παραδείγματα, αλλά και ο ρόλος και η αξία των «Ασχέτων», καθώς και πώς όλα
αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία για τη δημιουργία εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτήρα.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να έχουν:
1. Εκτυπωμένες τις σελίδες (Θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες)
2. Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο (περίπου όσο μια Α4 – δεν χρειάζεται ακρίβεια στο
κόψιμο ή το μέγεθος)
3. Ένα χαρτάκι τύπου post-it
4. Δύο (2) στυλό ή μολύβια (ότι προτιμά ο καθένας για να γράφει / σκιτσάρει)
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα
14.00 μ.μ. μέσω του συνδέσμου: https://forms.gle/f8E89y8A3NHjjFRF7
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