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ΤΙΤΛΟΣ:Δημιουργική ανάγνωση και γραφή 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΣΕΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΠΕ 02 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Δημιουργική ανάγνωση και γραφή 

ΤΑΞΗ Α, Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (αν ο αριθμός 
μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε 
γιατί)  

15 

ΗΜΕΡΑ/ΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Τετάρτη, 2.15-4 μ.μ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γίνεται αναφορά στις βασικές 
παραμέτρους της ‘ψυχολογίας της 
γραφής’. Δίνονται  εναύσματα στους 
μαθητές που να τους παρωθούν  προς μια 
συγκεκριμένη λογοτεχνική γραφή με στόχο 
να κατανοήσουν ένα λογοτεχνικό είδος 
(π.χ. την μικρή ιστορία, το λίμερικ,  το 
χάικου, την ακροστιχίδα, το headline 
poetry) ή  μια συγγραφική τεχνική (π.χ. την 
ομοιοκαταληξία) και  να αισθάνονται 
ικανοί να γράψουν κείμενα σύμφωνα με 
τους κανόνες που έχουν αφομοιώσει. Τα 
εναύσματα μπορούν να αφορούν όχι μόνο 
λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και υπερ-
ρεαλιστικά παιχνίδια, πίνακες ζωγραφικής, 
έργα τέχνης από μουσεία, προσωπικές 
τους φωτογραφίες κλπ. Οι μαθητές 
χρησιμοποιούν ακόμη τις ΤΠΕ για να 
δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα. 
Δραστηριότητες με χρήση των Τ.Π.Ε. 
μπορούν να αποβούν πολλαπλώς 
ωφέλιμες για τους μαθητές, καθώς 
συμβάλλουν στη μεταβολή της έννοιας της 
λογοτεχνίας, δίνοντας έμφαση σε νέες 
μορφές κειμενικότητας και σε νέες 
αναγνωστικές πρακτικές. 

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βασικός σκοπός του ομίλου είναι η 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας των 
μαθητών 
μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με 
πρακτικές ανάγνωσης και γραφής. 
Επιμέρους στόχοι 
•ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των 
μαθητών 
•ανάπτυξη των συγγραφικών δεξιοτήτων 
τους 
•ανάπτυξη της ικανότητάς τους ως 
κριτικών αναγνωστών 
•Να  ευαισθητοποιηθούν  με άμεσο τρόπο 



στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής, 
της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με 
τον οποίο τα άτομα, οι δημιουργοί δεν 
‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον 
τους,  αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε 
αυτό και το αναδημιουργούν 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ποιητικά και πεζά κείμενα, φωτογραφίες, 
πίνακες ζωγραφικής 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ Μουσεία,  πανεπιστήμιο Αθηνών 
(πρόγραμμα elearning για τη δημιουργική 
γραφή) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δημιουργία ebook με τα πονήματα των 
μαθητών. Επιλογή αυτών θα μπορούσε να 
δημοσιευθεί και  στο περιοδικό Πυρφόρος 
του σχολείου μας.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ Επίσκεψη σε μουσεία, Πρόσκληση 
συγγραφέων και κριτικών λογοτεχνίας 

ΑΛΛΟ  

 


