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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Εργαστήρι γραφής για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ____________________ διοργανώνει ένα «Εργαστήρι γραφής για 

εκπαιδευτικούς» το Σάββατο _______________ στις _________στ      

Ο συγγραφέας-εκπαιδευτικός Διονύσης Λεϊμονής με την πολύχρονη πείρα του θα μυήσει τους 

εκπαιδευτικούς στα μονοπάτια της δημιουργικής γραφής, ώστε να μπορέσουν να την 

εφαρμόσουν στη σχολική τάξη με αφορμή την έκδοση των νέων του βιβλίων: «Δημιουργική 

γραφή στην τάξη – Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου» από τις Εκδόσεις Γράφημα 

 
Δομή εργαστηρίου 

Α. Θεωρία 

Τί είναι η δημιουργική γραφή; 

Ποιο το χωροχρονικό  πλαίσιο ενός εργαστηρίου γραφής; 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη σχολική τάξη; 

Ποιο το «λάθος» και το «σωστό» στα κείμενα των μαθητών; 

Ποια τα οφέλη ενός εργαστηρίου γραφής; 

 
Β. Πρακτική άσκηση 

Άσκηση σε λογοτεχνικά κείμενα από τα σχολικά βιβλία του Γυμνασίου 

Αξιοποίηση κειμένων στην ομάδα 

Βαθμολόγηση γραπτών 

Σχόλια- Συζήτηση 

Λύση αποριών 

 
Διάρκεια εργαστηρίου: 2 ώρες 

Κόστος εργαστηρίου: 20 ευρώ (συμπεριλαμβάνει την απόκτηση ενός από τα 3 βιβλία του 

συγγραφέα) και καταβάλλεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδ. Γράφημα (με αγορά του 

ανάλογου είδους: βιβλίου-συμμετοχής) μετά την ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο αρμόδιο 

γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες: 

• στο τηλ.:   

• στο Mail:  

σημειώνοντας ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, Σχολείο που υπηρετεί, ανάλογη εμπειρία στο 

παρελθόν, τηλέφωνα επικοινωνίας 
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Ο Διονύσης Λεϊμονής γεννήθηκε στο Αιτωλικό. Από πολύ νωρίς 
στράφηκε στη συγγραφή παιδικών και νεανικών ιστοριών. Είναι 
απόφοιτος της Φιλοσοφικής Ιωαννίνων. Ζει στη Νέα Ιωνία Βόλου και 
εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ασχολείται με την 
αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά καθώς και με τη συγγραφή 
λογοτεχνικών έργων. Ασχολείται με την επιμέλεια και κριτική έργων 

για παιδιά και ενήλικες, την παρουσίαση βιβλίων, πολλά από τα οποία έχει προλογίσει ο ίδιος, τη 
διοργάνωση φιλολογικών-λογοτεχνικών εκδηλώσεων, τη διοργάνωση σεμιναρίων δημιουργικής 
γραφής για παιδιά και ενήλικες, αλλά και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (κάτοχος πιστοποιητικού κατάρτισης στη Δημιουργική Γραφή από το Α.Π.Θ. και 
μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Δημιουργικής γραφής του Ε.Α.Π.) Επιμελείται και 
παρουσιάζει τη λογοτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή  «Μιλάμε για το βιβλίο». Είναι τακτικό μέλος 
της εξελεγκτικής επιτροπής του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών συγγραφέων (Κε.Βι.Μα.Συ.), 
τακτικό μέλος  του Ελληνικού τμήματος (ΙΒΒΥ) του Κύκλου του Παιδικού βιβλίου και ειδικός 
γραμματέας του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας. Συμμετέχει σε επιτροπές 
συγγραφέων για κρίση παιδικών βιβλίων. Έργα του: «Η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ», «Το μυστικό 
της Δαγκάνας (Εκδόσεις Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου κατόπιν βράβευσής του από 
τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού βιβλίου), «Το Χαμένο ταίρι», Εκδόσεις Ακρίτας 
(επανακυκλοφορία από Εκδόσεις Εν πλω, Αύγουστος 2017), «Τα τίμια δώρα», Εκδόσεις Ήρα 
Εκδοτική, «Το δέκατο έβδομο κιβώτιο», σειρά “Περιστέρια”, Εκδόσεις Πατάκη, «Το τέταρτο 
αλογάκι», σειρά “Περιστέρια”, Εκδόσεις Πατάκη. Τον Μάη του 2015 το παιδικό του 
μυθιστόρημα «Το δέκατο έβδομο κιβώτιο» και φέτος «Το τέταρτο αλογάκι» του βρέθηκαν 
υποψήφια στα βραβεία αναγνωστών του Public, ενώ στις 2 Απριλίου 2015, παγκόσμια ημέρα 
παιδικού βιβλίου, τιμήθηκε από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου – ΙΒΒΥ με το 
βραβείο «Βασίλης Αναγνωστόπουλος» ως εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
προωθεί συνειδητά τη φιλαναγνωσία. Έχει συμμετάσχει επίσης με ποιήματα και πεζά του σε 
συλλογικές εκδόσεις και ανθολογίες. 
 
 


