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Από 10 έσο 20   καζεηέο. 



 

 

 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

Η Λνγνηερλία, σο κνξθή ηέρλεο ςπραγσγεί 

κε ηελ αξραία ειιεληθή ζεκαζία ηνπο 

κειεηεηέο ηεο. Πέξαλ απηνύ όκσο, θάζε 

ινγνηερληθό θείκελν απνηειεί θνξέα ηδεώλ 

θαη αμηώλ. ηόρνο καο, ινηπόλ, είλαη λα 

θαιιηεξγήζνπκε ζηαδηαθά ζηνπο καζεηέο καο 

ηελ αγάπε γηα ην δηάβαζκα, αιιά θαη λα ηνπο 

βνεζήζνπκε λα δηαηεξήζνπλ ζηελή επαθή κε 

ην βηβιίν θαη λα εμειηρζνύλ ζε ελεξγεηηθνύο 

θαη ζθεπηόκελνπο αλαγλώζηεο, κε θξίζε θαη 

άπνςε. Έηζη, κεγαιώλνληαο, ζα επηδεηνύλ ηε 

ζπληξνθηά ηνπ βηβιίνπ από δηθή ηνπο επηινγή 

θαη αλάγθε. 

Δπηπιένλ κε ηε κειέηε ηεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο ζα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ 

θαιύηεξα όηη ηα ππαξμηαθά πξνβιήκαηα θαη 

νη παλαλζξώπηλεο αμίεο είλαη πέξα θαη πάλσ 

από ζύλνξα θαη γισζζηθά ηδηώκαηα. 

 

Ο όκηινο ζα αζρνιεζεί κε δηεγήκαηα  

ζπνπδαίσλ δεκηνπξγώλ (Παπαδηακάληεο, 

Βπδπηλόο, Καξαγάηζεο θιπ). Κνηλόο άμνλαο  

είλαη όηη ηα δηεγήκαηα απηά έρνπλ αγαπεζεί 

θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ επνρή ηνπο.  

ηόρνο επίζεο ηνπ νκίινπ είλαη θαη ε 

εμσηεξίθεπζε ησλ ινγνηερληθώλ αλεζπρηώλ 

ησλ καζεηώλ/ηξησλ θαη ε ζπγγξαθή δηθώλ 

ηνπο δηεγεκάησλ. 

 Οθηώβξηνο Μειέηε  ησλ δηεγεκάησλ πνπ 



 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΧΝ 

αλαθέξνληαη ζηελ ζάιαζζα 

Ννέκβξηνο. Μειέηε δηεγεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζρνιείν θαη ηελ δσή. 

Γεθέκβξηνο .Γηεγήκαηα γηα  ηελ θαηνρή θαη 

ηελ αληίζηαζε θαη ηνλ αγώλα ησλ λέσλ γηα 

ηελ ειεπζεξία. 

Ιαλνπάξηνο. Γηεγήκαηα γηα ηελ αγάπε θαη ηελ 

ζξεζθεπηηθή δσή. 

Φεβξνπάξηνο.  Σα  κηθξαζηαηηθά, νη 

πξόζθπγεο 

Μάξηηνο. Ο θαεκόο ηεο  μεληηηάο 

Απξίιηνο. Ο Διιεληζκόο  έμσ από ηα ζύλνξα 

Μάηνο. Πξνβιήκαηα ηεο  ζύγρξνλεο δσήο. 

 

ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΧ 2 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ • εκεηώζεηο Δθπαηδεπηηθνύ 

• Γηαδίθηπν 

• Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο 

• Τιηθό από ζπκβαηηθέο 

Βηβιηνζήθεο θαη ζπιινγέο 

δηεγεκάησλ. 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  

πλζεηηθέο εξγαζίεο καζεηώλ 

Γεκηνπξγηθή γξαθή  

ύλζεζε δηεγήκαηνο 

 

Ηκεξνιόγην  ζπλαληήζεσλ Λέζρεο 

 

 

 

 



ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ θ.ιπ.  

 

πδεηήζεηο κε ζπγγξαθείο 

Δπίζθεςε ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

 

 

 

 

 


