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ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

ηξεπέιηα Ισάλλα 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ02 Φηιόινγνο 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

Σάζζεο Βαζίιεηνο  

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ02 Φηιόινγνο 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ «Απόπειρες δημιοσργίας…» 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ Λνγνηερληθό εξγαζηήξη 

Γεκηνπξγηθή γξαθή 

Μεινπνηεκέλε πνίεζε 

Λνγνηερλία θαη ηέρλεο 

 

 

Κπαηήζηε αςηόν ηον ήσο, ηιρ βπονηέρ, ηην καηαιγίδα, 

μέσπι να ηα ζημειώζω κάπος (W. Shakespeare) 

Χαπάξος κάπος με οποιονδήποηε ηπόπο και μεηά πάλι 

ζβήζος με γενναιοδωπία  

(Οδ. Ελύηηρ, “Μαπία Νεθέλη”) 

ΣΑΞΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Λπθείνπ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ 

ππεξβαίλεη ηνπο 20 
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αηηηνινγήζηε γηαηί)  

ΣΟΥΟΙ ηόρνη ηνπ Οκίινπ είλαη νη καζεηέο: 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ εθθξαζηηθή θαη ηελ 

θξηηηθή αλάγλσζε 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία 

 Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο ςεθηαθνύ 

γξακκαηηζκνύ 

 Να αλαθαιύςνπλ θιίζεηο θαη δεμηόηεηεο 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ ηέρλε θαη ηελ ηερληθή 

ηεο γξαθήο κε ηξόπν ειθπζηηθό θαη παηγληώδε 

 Να εμνηθεησζνύλ κε άγλσζηα ινγνηερληθά 

είδε (ρατθνύ, ιίκεξηθ, θαιιηγξαθήκαηα, slam 

poetry) 

 Να παξαγάγνπλ δηθά ηνπο θείκελα 

 Να ζπλδέζνπλ ηε ινγνηερλία κε άιιεο κνξθέο 

ηέρλεο (κνπζηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο…) 

 Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηε Νενειιεληθή 

Λνγνηερλία θαη γεληθόηεξα ηνλ καγηθό θόζκν 

ηεο κπζνπιαζίαο 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηε θηιαλαγλσζία 

 Να αλαδείμνπλ ηελ πξνθνξηθόηεηα ηεο 

πνίεζεο θαηά ην “ε πνίεζηο πξέπεη λα άδεηαη 

κεγαινθώλσο” 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

Φάζη 1
η
: Οκηώβριος - Δεκέμβριος:  

Γεκηνπξγηθή γξαθή: αζθήζεηο κε ρηνπκνξηζηηθό 

ραξαθηήξα, πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο κε 

παηγληώδε ηξόπν π.ρ. κηθξναθεγήζεηο, αζθήζεηο 

ύθνπο (βι. Ρ. Κελώ), αζθήζεηο ηνπ ηύπνπ “αλ ήζνπλ 

ρξώκα...., αλ ήζνπλ πόιε…, κίκεζε ύθνπο, αγώλαο 

απηνζρεδηαζκνύ, παξσδία ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, 

“εθηξνρηαζκόο” κηαο ηζηνξίαο…  - παξαγσγή 

θεηκέλσλ: ρατθνύ, ιίκεξηθ, θαιιηγξαθήκαηα, ζνλέηα, 

καληηλάδεο, ζπλεξγαηηθά θείκελα, πνηήκαηα, πεδά, 

slam poetry... 

Φάζη 2
η
: Ιανοσάριος - Μάρηιος:  

Δλαζρόιεζε κε ηε κεινπνηεκέλε πνίεζε. Θα δνζεί 

έκθαζε  ζηα πνηήκαηα πνπ κεινπνίεζε ν Μ. 

Θενδσξάθεο  

Φάζη 3
η
: Απρίλιος - Μάιος:  

πλδπαζκόο ηεο ινγνηερλίαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο: 

ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, δσγξαθηθή, θνιάδ, 

ςεθηαθή δεκηνπξγία - Αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ από 

performance, installation, video art, site specific κέζσ 

ησλ νπνίσλ ιακβάλεηαη ππόςε ε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλζήθε ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθόηεξα ηνπ ζρνιηθνύ 

θηεξίνπ 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 2 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  εκεηώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Γηαδίθηπν 



(έληππν θαη ειεθηξνληθό)  Βίληεν 

 Μνπζηθή 

 Λνγνηερληθά θείκελα 

 Βηβιηνγξαθία 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ  Γεκηνπξγία ηζηνινγίνπ, padlet, wiki 

 Πξνβνιέο power point 

 Πξσηόηππα θείκελα ησλ καζεηώλ - 

δεκηνπξγία νκαδνζπλεξγαηηθνύ θεηκέλνπ 

(θαηά ην πξόηππν ηνπ “Μπζηζηνξήκαηνο ησλ 

ηεζζάξσλ”, Μ. Καξαγάηζε, Η. Βελέδε, η. 

Μπξηβήιε, Α. Σεξδάθε), κεηαπνηήκαηα, 

παξσδίεο πνηεκάησλ θαη δηεγεκάησλ, ρατθνύ, 

ιίκεξηθ, θαιιηγξαθήκαηα, αθξνζηηρίδεο, 

ζνλέηα, καληηλάδεο…) 

 ύγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο: δεκηνπξγία video 

clip…, θνιάδ 

 Μεινπνίεζε πνηεκάησλ, δεκηνπξγία ξαπ 

ηξαγνπδηώλ 

 Ηκεξνιόγην, παξνπζηνιόγην θαη έθζεζε 

απηναμηνιόγεζεο ηνπ Οκίινπ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ 

θ.ιπ. 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Όκηινη άιισλ Πξνηύπσλ 

ζρνιείσλ, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, σδεία ηεο πόιεο 

θ.ά. 

ΓΡΑΔΙ 1) πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο: Γηαγσληζκνί 

γιώζζαο, ςεθηαθήο δεκηνπξγίαο, πξόζθιεζε 

αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ, 

παλεπηζηεκηαθώλ, κνπζηθώλ, ζεαηξνιόγσλ, 

ινγνηερλώλ. 

2) Θεαηξηθά δξώκελα, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο 

3) Αθηέξσκα ζηα πνηήκαηα πνπ κεινπνίεζε ν 

Μ. Θενδσξάθεο 

 

 


