
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  " Δημιουργικότητα και φυσικές επιστήμες στην προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία : Παιγνιώδεις και διερευνητικές προσεγγίσεις.  

 

Σας προσκαλούμε στο τρίωρο επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα 
" Δημιουργικότητα και φυσικές επιστήμες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία : 
Παιγνιώδεις και διερευνητικές προσεγγίσεις"  που διοργανώνεται την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 
και ώρα 17.30 (17:30-20:30) στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του 9ου Δημοτικού 
Σχολείου Ρεθύμνου.  

Το επιμορφωτικό εργαστήριο διοργανώνουν η Σχολική Σύμβουλος της 69ης και 
19ης Περιφέρειας Π.Α. Ν. Ρεθύμνης και Ν. Ηρακλείου μαζί με το 13ο Νηπιαγωγείο 
Ρεθύμνου.  

Η νηπιαγωγός Αντωνακοπούλου Στυλιανή έχει αναλάβει την πραγματοποίηση του 
εργαστηρίου ως συμμετέχουσα στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ "Creativity in Early 
Years Science". Στόχοι του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να : 

● εισαχθούν στη φύση των διερευνητικών διαδικασιών, ως μέρος του παιχνιδιού 
και της εξερεύνησης των μικρών παιδιών, 

● ευαισθητοποιηθούν για το πώς οι ανακαλυπτικές διαδικασίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της διερευνητικής μάθησης με βάση και 
τις δημιουργικές προσεγγίσεις της επιστημονικής μάθησης των μικρών 
παιδιών,  

● καθοδηγηθούν για το πώς θα επωφεληθούν από διδακτικές καταστάσεις τύπου 
«αρπάζω την ευκαιρία» μέσα από την εξερεύνηση των απροσδόκητων 
στοιχείων, καταστάσεων και  στιγμών και να 

● γνωρίσουν τον ρόλο των διερευνητικών διαδικασιών για την υποστήριξη των 
συνεργιών μεταξύ της διερεύνησης και της δημιουργικότητας. 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο εργαστήριο αυτό, παρακαλούμε εγγραφείτε 
στη φόρμα https://goo.gl/forms/VRU7rP53URw6DHnG3 
Υπάρχει όριο 25 ατόμων στη συμμετοχή. Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας. 

                        

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

69ης & 19ης  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

               ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
---------- 

Ταχ. Δ/νση : Μοάτσου 38 (3oς όροφος) 
Τ.Κ. – Πόλη  : 74100-Ρέθυμνο 
Πληροφορίες: Μαρία Μπαδιεριτάκη 
Τηλ.           : 28310 52082 
Fax.           : 28310 52728 
e-mail            : mabadierit@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
Προς: 

� Τις/τους Προϊσταμένες/ους 
των                  Νηπιαγωγείων 
και τις/τους Νηπιαγωγούς 
της 69ης Περιφέρειας Π.Α. 
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

 
Κοιν.:   

� Τον Προϊστάμενο Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης. 

� Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης       
Ν. Ρεθύμνου 

 
 
 

 

Η Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 
69ης & 19ης Περιφέρειας 

 
 

Μαρία Μπαδιεριτάκη 

 

Ρέθυμνο: 11-11-2016            

Αρ. Πρωτ.: 138 


