
 

ΕιρήνηΛαρδοφτςου– 
Νηπιαγωγόσ 
Ma Δημιουργική Γραφή 
Med Εκπαίδευςη Ενηλίκων 

 
e-mail: irenecou@gmail.com 
τθλ.         6907643427 
 

Θ Ειρινθ Λαρδοφτςου γεννικθκε ςτθ Ρόδο, μζνει ςτθ Θεςςαλονίκθ και είναι ζγγαμθ 
με 2 παιδιά.  
Είναι Νθπιαγωγόσ, απόφοιτθ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, υπότροφοσ Erasmus, 
κάτοχοσ Μεταπτυχιακϊν Σίτλων ςτθ Δημιουργική Γραφή και ςτθνΕκπαίδευςη 
Ενηλίκων 
Ζχει εφαρμόςει Δθμιουργικι Γραφι (Δ.Γ) ςε Σμιματα Νθπιαγωγείου ςτισ τάξεισ τθσ 
Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασΕκπ/ςθσ, ςτο Πειραματικό (ΑΠΘ), ςτο Καλλιτεχνικό και 
Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Θεςςαλονίκθσ, όπωσ και ςε τμιματα Δθμοτικοφ ςτθν 
Κοηάνθ, ςτα πλαίςια ςχετικοφ προγράμματοσ του Παν/μιουΔυτ. Μακεδονίασ, αλλά και 
τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Κοηάνθσ. 
Για 7 ςυνεχόμενα ςχολικά ζτθ εφαρμόηει καινοτόμεσ δράςεισ που αφοροφν τθ 
ςυνεκπαίδευςθ ενθλίκων (γονζων) και μακθτϊν ςτθ Δ.Γ., προτείνοντασ διαςχολικζσ 
ςυνδζςεισ και των τριϊν βακμίδων εκπαίδευςθσ, αξιοποιϊντασ προγράμματα των 
Πανεπιςτθμίων (ςυνεργαςία με τθν Ακαδθμία Ρομποτικισ ΠΑΜΑΚ και του τμιματοσ 
Κινθματογράφου του ΑΠΘ).  
Ζχει επιμορφϊςει εκπ/κοφσ ςτθν Α/κμιαΕκπ/ςθ μετά από προςκλιςεισ ςχολικϊν 
ςυμβοφλων ςε Ακινα, Θεςςαλονίκθ, Λάριςα καιΚοηάνθ. 
υνεργάηεται επί ςειρά ετϊν με το Μουςείο χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ, με το 
Μουςείο Μακεδονικοφ Αγϊνα,  με το Διεκνζσ Κζντρο Λογοτεχνϊν και Μεταφραςτϊν 
Ρόδου, με τα  εκπαιδευτιρια Ροδίων Παιδεία, με ιδιωτικά κζντρα δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ, με Διμουσ για επιμόρφωςθ ενθλίκων και με τθν «Άρςισ», με 
προγράμματα που ςχεδιάηει κι υλοποιεί για εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ των φορζων 
αυτϊν. 
Ζχει ςχεδιάςει και υλοποιιςει πάνω από 20 καινοτόμα προγράμματα με ζμφαςθ ςτθν 
Περιβαλλοντικι Αγωγι και ςτθ Δθμιουργικι Γραφι, ζχει κατακζςει και δθμοςιεφςει 
το ζργο τθσ ςε ελλθνικά και διεκνι ςυνζδρια, ενϊ πρόγραμμά τθσ όπωσ και βιβλίο τθσ, 
τζκθκαν υπό τθν αιγίδα τθσ UNESCO. 
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 Λαρδοφτςου, Ε. (2012). Μζλοσ ςυγγραφικισ ομάδασ, ςτο ουλιϊτθσ, Μ. (επιμ.). 
Δθμιουργικι Γραφι Οδθγίεσ πλεφςεωσ (βιβλίο εκπαιδευτικοφ). Λευκωςία: Παιδαγωγικό 
Ινςτιτοφτο. ISBN: 978-99630-1376-0 

 Λαρδοφτςου, Ε. (2020). Ζλα να φτιάξουμε μια γζφυρα. (Τπό τθν Αιγίδα τθσ 
UNESCO)  Ακινα: Τδροπλάνο.ISBN: 978-618-5453-32-9 

mailto:irenecou@gmail.com
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Δθμιουργικι Γραφι ςτο ςχολείο.  Ακινα: Μεταίχμιο.ISBN:978-618-03-0779-5 

 1ο Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο (24-26 Νοεμβρίου 2018),  Εκπαιδευτικι θγεςία, 
αποτελεςματικι Διοίκθςθ και θκικζσ αξίεσ .   

 Λαρδοφτςου, Ε. (2018)  Δθμιουργικι γραφι: ζνα αποτελεςματικό εργαλείο προσ 
μια καινοτόμα ςυνεκπαίδευςθ γονζων και νθπίων Β’  τόμοσ ςελ. 184-196  ISBN: 978-618-
5255-09-1 Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ Θεςςαλονίκθ   

 2ο Πανελλινιο υνζδριο (19-21 Μαΐου 2017).Εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: 
Αναηθτϊντασ το ελκυςτικό και αποτελεςματικό ςχολείο  

 Λαρδοφτςου, Ε. (2017) υνεκπαιδεφοντασ γονείσ και παιδιά ςτθΔθμιουργικι 
Γραφι: μια εμπειρία-πρόκλθςθ για τθ ςφηευξθ τθσ Βαςικισ Εκπ/ςθσ με τθν Εκπ/ςθ 
Ενθλίκων ςτον ίδιο άξονα. Β’  τόμοσ:  ςελ 9-17ISBN: 978-618-83517-1-4 ©Μουςείο 
χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΙΤ 

 3ο Πανελλινιο υνζδριο: (20-22 Απριλίου 2018). Εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: 
Αναηθτϊντασ τθν καινοτομία, τθν τζχνθ, τθν δθμιουργικότθτα.   

 Λαρδοφτςου, Ε. Καραπά, Β., Παντηελιουδάκθ, Ε. (2018) «Λφνοντασ τθ ςιωπι των 
μαγεμζνων».  Β’. τόμοσ: ςελ: 272-280 ISBN:978-618-83517-6-9 ©Μουςείο χολικισ Ηωισ 
και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΙΤ  

 4ο Πανελλινιο υνζδριο  (10-12 Μαΐου 2019).  Εκπαίδευςθ ςτον 21ο αιϊνα: 
χολείο και Πολιτιςμόσ.  

 Λαρδοφτςου, Ε., Κεςίςογλου Π. (2019). Μεταςχθματιςμόσ των αντιλιψεων γονζων 
εκπαιδευομζνων για τθ ρομποτικι μζςα από μακιματα ςυνεκπαίδευςθσ με τα νιπια τουσ 
ςτθ Δθμιουργικι Γραφι. Β’ τόμοσ: ςελ: 561-571 ISBN:978-618-5458-02-7 ©Μουςείο 
χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΙΤ  

 Τπό ζκδοςθ: ςυλλογι ςονζτων 

 Τπό ζκδοςθ: παιδικό αφιγθμα με κζμα «οι Μαγεμζνεσ τθσ Θεςςαλονίκθσ» 

 Τπό ζκδοςθ: μυκιςτόρθμα (καινοτόμοσ ςφηευξθ πεηοφ και ποιθτικοφ λόγου) 
 
Δημοςιεφςεισ  ςε παιδαγωγικά περιοδικά 
 

 "ΤΓΧΡΟΝΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ", τεφχ. 3 Εκδόςεισ Δίπτυχο, ςελ.  62 – 90  
Σίτλοσ: "Πνευματικά Κακυςτερθμζνα Παιδιά" 

 "ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ ΠΑΙΔΙΚΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ", Ακινα 1991, Εκδ. μυρνιωτάκθ, ςελ.139 -
162 (Αφιζρωμα ςτο Παιδικό Θζατρο) 
Σίτλοσ: χολικζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτθ Ρόδο κατά το τζλοσ 
τθσ ςχολικισ χρονιάσ 1990 – 91. 

 
 


