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Ηράκλειο, 29/3/2016 

Α.Π: 609 

 

Προς : 

Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά και 

Επαγγελματικά Λύκεια Ηρακλείου και Λασιθίου 

 

Κοιν: 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κρήτης 

2. Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  

Κρήτης  

3. Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. 

Ηρακλείου και Λασιθίου 

    

Θέμα: Εργαστήριο για ΟΛΟΥΣ με τίτλο: «1 + 1 = μπλε // Γυμναστική της Δημιουργικής Σκέψης» στο πλαίσιο 

του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 

 
Στο πλαίσιο του 6ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info),  θα διεξαχθεί εργαστήριο 

για όλους με τίτλο «1 + 1 = μπλε // Γυμναστική της Δημιουργικής Σκέψης» και εισηγητή το Δρ. Δημήτρη Γραμμένο, 

Ερευνητή του Ινστιτούτου Πληροφορικής-ΙΤΕ. 

 

 Όπως είναι καλό να γυμνάζουμε το σώμα μας, προκειμένου να είναι υγιές και δυνατό, αντίστοιχα χρειάζεται να 

γυμνάζουμε και τη δημιουργικότητά μας, αν θέλουμε να τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση και να μην ατονήσει, καθώς 

περνούν τα χρόνια. Η Γυμναστική της Δημιουργικότητας περιλαμβάνει μια σειρά από διασκεδαστικές ασκήσεις που 

προπονούν πολλές μυϊκές ομάδες της Δημιουργικής Σκέψης (όπως είναι η φαντασία, η εφευρετικότητα, η ανοιχτομυαλιά, η 

κριτική σκέψη, η επιμονή, η αισιοδοξία, το κέφι, η περιέργεια, η αντισυμβατικότητα κ.ά.), σε συνδυασμό με γνώσεις για τη 

χρησιμότητα και την αποτελεσματική εκτέλεσή τους. Όπως κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπόνησης, η Γυμναστική της 

Δημιουργικότητας ξεκινά με μια καλή προθέρμανση και ολοκληρώνεται με ασκήσεις χαλάρωσης.  

Η Γυμναστική της Δημιουργικής Σκέψης απευθύνεται σε μυαλά από 10 έως 117 ετών.  

 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κτίριο της οδού Ανδρόγεω (κεντρική αίθουσα, 2
ος 

όροφος), στο 

Ηράκλειο το Σάββατο 09 Απριλίου 2016 και ώρα 12:00. 

 

Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το παραπάνω εργαστήριο θα πρέπει να συμπληρώσουν 

ηλεκτρονικά την ακόλουθη φόρμα συμμετοχής  (http://goo.gl/forms/gif5req02E) έως και την  Κυριακή 03 Απριλίου 2016. 

Όλες οι συμμετοχές θα γίνουν αποδεκτές. Στους μαθητές θα δοθούν όλα τα απαραίτητα υλικά. 

Οι εκπαιδευτικοί, γονείς και λοιποί επισκέπτες του Φεστιβάλ που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν θα 

πρέπει: 

1. να φέρουν μαζί τους την  παρακάτω λίστα υλικών σύγχρονης τεχνολογίας ☺: 

• 1 στυλό μπλε (διάφανο) 

• 5-6 λευκές κόλλες Α4 

• 2 λευκές χαρτοπετσέτες 

• 1 κομμάτι αλουμινόχαρτο (αυτό που τυλίγουμε φαγητά, σε μέγεθος περίπου Α4) 

• 1 μεταλλικός συνδετήρας 

• 2 χρωματιστά ξεφούσκωτα μπαλόνια 

2. Να εγγραφούν σε αυτή εδώ τη φόρμα συμμετοχής (http://goo.gl/forms/VkwV8naAKR) προκειμένου να 

φροντίσουμε για την εκτύπωση μιας ειδικής σελίδας που θα  τους δοθεί. 

 

 

 



 Όπως και σε όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

 

Στους μαθητές θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 

 

Μαθητές, Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Επισκέπτες του Φεστιβάλ ελάτε να κάνουμε ένα ‘πάρτι’ δημιουργικότητας!  

 

 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές των Σχολείων να ενημερώσουν όλους τους μαθητές και τους γονείς τους καθώς και 

τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 

 

Υ.Γ   Στα Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Ρολέν 4) καθώς και στη Δ/νση Π/θμιας 

Εκπαίδευσης Ηρακλείου υπάρχουν έντυπες Αφίσες του 6
ου

 Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας τις οποίες 

μπορείτε να πάρετε εφόσον τις αξιοποιήσετε.  

 

 

 

Γιώργος Πανσεληνάς 

 

Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής 

 

 


