
                                           

Σεµιναριακός και Εργαστηριακός 
Κύκλος 

∆ηµιουργικής Γραφής 

 
 

Το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Πειραιά σας καλωσορίζει στο εκ̟αιδευτικό 
̟ρόγραµµα µε τίτλο «∆ηµιουργική Γραφή: Θεωρία και Πράξη», διάρκειας 8 µηνών, 
το ο̟οίο θα διεξαχθεί το έτος 2022-2023 και θα υλο̟οιηθεί «δια ζώσης».   

Ε̟ιστηµονική Υ̟εύθυνη του ̟ρογράµµατος: η Σταµατάκη Μαρία, φιλόλογος, εν 
ενεργεία εκ̟αιδευτικός στη ∆ευτεροβάθµια Εκ̟αίδευση µε µετα̟τυχιακή 
εξειδίκευση στη ∆ηµιουργική Γραφή, Υ̟οψήφια διδάκτορας στις Λογοτεχνικές 
Σ̟ουδές και Λογοτέχνης. Συµµετέχει ως εισηγήτρια συνεδρίων και άρθρα της 
εντάσσονται σε συλλογικούς τόµους, ενώ στο ενεργητικό της ανήκει και 
αρθρογραφία στον ηµερήσιο και ηλεκτρονικό τύ̟ο µε λογοτεχνική θεµατολογία. 
Για το ̟οιητικό της έργο έχει λάβει έως τώρα τρεις διακρίσεις. A̟ό το 2021 
ε̟ιµελείται, οργανώνει και συντονίζει σεµιναριακούς κύκλους ∆ηµιουργικής 
Γραφής. Στα ενδιαφέροντά της ανήκουν οι τοµείς της διδακτικής της λογοτεχνίας, 
της ̟ειραµατικής ̟οίησης, της υβριδικής ̟εζογραφίας και της θερα̟ευτικής 
γραφής.  

Ενδεικτική Θεµατική:   
Λογοτεχνία και Εκφραστική Γραφή. Οι ̟ολλα̟λές µυθο̟λαστικές εν-γραφές του 
εαυτού   
 
Ενότητες:  
Α. Λογοτεχνία 
1. Λογοτεχνική ανάγνωση και κατηγορίες λογοτεχνικών αναγνωστών 
2. Εισαγωγή στη µυθο̟λασία (γένη, χαρακτηριστικά) 
Β. Εκφραστική Γραφή 
3. Εκφραστική Γραφή: α. σηµασία  β. τρό̟οι εξάσκησης 
Γ. Συγγραφική Ανά̟τυξη 
3. «Ανά̟τυξη» συγγραφικών δεξιοτήτων - Το σηµειωµατάριο  



4. «Ανά̟τυξη» συγγραφικών δεξιοτήτων - Οργάνωση Περιεχοµένου 
5. «Ανά̟τυξη» συγγραφικών δεξιοτήτων - Οργάνωση της Μορφής 
∆. Συγγραφικά ̟ρότυ̟α 
6. Μυθο̟λαστικές εν-γραφές του εαυτού I: στην Ποίηση, Πεζογραφία  
7. Μυθο̟λαστικές  εν-γραφές του εαυτού II: στο Θέατρο, Κινηµατογράφο 
8. Μυθο̟λαστικές εν-γραφές του εαυτού III: στη Λογοτεχνική ∆ηµοσιογραφία,  
Στοχαστικό ∆οκίµιο 
Ε. Ατοµικές και Οµαδικές α̟ό̟ειρες 
9. Ολοκλήρωση ατοµικών συγγραφικών έργων  
10. Ολοκλήρωση συνεργατικών κειµένων - Α̟ολογισµός  
 
Το Εργαστήριο ∆ηµιουργικής Γραφής α̟ευθύνεται σε άτοµα ̟ου ε̟ιθυµούν να 
ασχοληθούν µε την τέχνη της γραφής. Σε όσους τους ενδιαφέρει η συγγραφή και οι 
φιλαναγνωστικές ̟ρακτικές, µε α̟ώτερο σκο̟ό την καλλιέργεια της κριτικής 
̟αρατήρησης των λογοτεχνικών γραφοµένων και την ̟ροσέγγιση της λογοτεχνίας 
ως υψηλό αισθητικό και ̟ολιτισµικό γεγονός ̟ου ̟ροάγει τη διαχείριση των 
συναισθηµατικών και γνωστικών µας α̟οθεµάτων .    

 Πληροφορίες ̟ρογράµµατος 
Το Σεµινάριο ̟αρέχεται δωρεάν και θα είναι διάρκειας 8 µηνών. Θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί  σε δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις. Συγκεκριµένα θα λειτουργεί  
κάθε Τρίτη, α̟ό τις 16:00 έως τις 18:00, στο Κ.∆.Β.Μ. Πειραιά, Μακράς Στοάς 15, 2ος  

όροφος, Αίθουσα Β15 . Ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων είναι 15 άτοµα και θα 
τηρηθεί σειρά ̟ροτεραιότητας.   

Για ̟ληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής α̟ευθυνθείτε στο Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης του ∆ήµου Πειραιά, α̟ό τις 8:00 έως και τις 14:00 µµ.:   

Τηλ. : 2144053371 & 2144053372 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14   

Email: paideiasdp3@piraeus.gov.gr  

 

 

                                                                                            

 


