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Σύμφωνα με την Α.Π. 119/Ε.Ε.Π.Π.Σ./09.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΚΦ446ΜΤΛΗ-2Γ3) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
Γεώργιος Παπατσίμπας - Μαρία Κόκλα 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ02  

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΙΛΟΥ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ… 

  

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συνεργατική διδασκαλία και μάθηση με επιδίωξη να 
συμμετάσχουν ενεργητικά οι μαθητές στη δόμηση της νέας 
γνώσης. Ακολουθείται κατά κύριο λόγο κριτικό μοντέλο 
διδασκαλίας με έμφαση στην απόκτηση μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων (ορισμού εννοιών, κριτηρίων, εντοπισμού 
γενικεύσεων, προσδιορισμού σχημάτων, τρόπων, διαδικασιών, 
διεργασιών και καθορισμού αξιών) και κειμενοκεντρική 
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προσέγγιση με εκκίνηση από το λογοτεχνικό κείμενο και έμφαση 
στην αναγνωστική και στην ικανότητα παραγωγής γραπτού 
λόγου. 

ΤΑΞΕΙΣ Α,Β, Γ Λυκείου 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
10 – 20 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

Με φύλλο/τεστ διερεύνησης γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, 
σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το 
μέγιστο αριθμό των συμμετεχόντων. 

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

Αξιολόγηση αρχική (διερευνητική), ενδιάμεση και τελική με τεστ 
γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων. Αυτοαξιολόγηση και 
ετεροαξιολόγηση (από τις ομάδες εργασίας) των 
αποτελεσμάτων της δημιουργικής γραφής σε όλη τη διάρκεια 

του διδακτικού έτους. 
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ΣΚΟΠΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 
ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 

Σκοπός του ομίλου είναι να διευρυνθεί η ικανότητα για 
παραγωγή ποιοτικού γραπτού λόγου.  
 

Ο σκοπός μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους όπως: 
• με στοχευμένες τεχνικές προσέλκυσης του ενδιαφέροντος και 

ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας των μαθητών/-τριών.  
• Με μελέτη δομικών στοιχείων του κειμένου με στόχο την 

αποκρυπτογράφηση του νοήματος μέσα από τα στοιχεία της γλώσσας. 
• Με χωρισμό των μαθητών σε ομάδες ανάγνωσης, συνεργασίας και 

δοκιμαστικής γραφής. 
•  Με σύγκριση λογοτεχνικών κειμένων του ίδιου είδους ή του ίδιου 

συγγραφέα  

• Διακειμενικά, με παράλληλη ανάγνωση κειμένων που αναφέρονται στο 
ίδιο θέμα. 

• Με δημιουργία διαγραμμάτων στα οποία καταγράφονται ο τόπος, ο 
χρόνος, τα πρόσωπα, ο ρόλος και η δράση τους, όπως και τα 
επιχειρήματα που αναπτύσσουν. 

• Με ένταξη του κειμένου στο γραμματειακό του είδος. 

• Με τεχνικές όπως η περίληψη, η παράφραση, η εξήγηση και ο 
σχολιασμός των νοημάτων του κειμένου. 

 
Μέσα από αυτού τους είδους τις δραστηριότητες, όπως υποστηρίζεται 
από τη σχετική εκπαιδευτική βιβλιογραφία, ο όμιλος επιδιώκει να δείξει 

ότι η δημιουργική γραφή μπορεί να μετατραπεί σε ευχάριστη 
ενασχόληση η οποία βρίσκεται κοντά στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 
για αυτοέκφραση του/της εφήβου μαθητή/-τριας. Εκ παραλλήλου, η 
συνεργατική μαθησιακή διαδικασία επιδιώκεται να αναπτύξει ταυτόχρονα 
και σε αρμονία: 
1) την ουσιαστική επαφή με τα κείμενα στην επιτελιστική τους διάσταση 

(δηλωτική και κρυπτική λειτουργία). 
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2) την έκφραση της δημιουργικότητας και φαντασίας. 
3) την επικοινωνιακή δεξιότητα με έμφαση στις τεχνικές πρόκλησης 
συγκεκριμένης επενέργειας στον αποδέκτη τους. 
4) την άσκηση των μαθητριών/ών στην επίλυση προβλημάτων (problem-
solving approach) και στη διερευνητική διάσταση της μάθησης 
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

Φάση 1η:  

• Γνωριμία με την ομάδα, διερεύνηση προσδοκιών και από κοινού 
επιλογή των λογοτεχνικών κειμένων με κριτήριο τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών/-τριών 

• Χωρισμός σε επιμέρους ομάδες εργασίας 

• Εμβάθυνση σε κομβικές έννοιες όπως γλωσσικές δεξιότητες, 
αυτοσχεδιασμός, συλλογή δεδομένων, επιλογή μοτίβων και 
προγραμματισμός 

• Ανάπτυξη τεχνικών έκφρασης και αυτοσχεδιασμού στην προφορική 
ομιλία 

Φάση 2η:  

• Συγγραφή γραπτών κειμένων έχοντας ως πρότυπο 
συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη 
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o διηγήματα 

o μυθιστορήματα 

 

• Συμμετοχή σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 

Φάση 3η:  

• Αξιολόγηση 

•  Διάχυση – παρουσίαση στην κοινότητα καθόλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους 2022-2023. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΟΜΙΛΟΥ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020 (22 διδακτικές ώρες): Διερεύνηση 
προγενέστερων γνώσεων, ενδιαφερόντων, στάσεων και προσδοκιών της 
ομάδας με συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Συζήτηση για τον 
προγραμματισμό των δράσεων του ομίλου αριστείας, δημιουργικότητας και 
καινοτομίας. Εισαγωγή στα θέματα δημιουργικής γραφής με χρήση 
εννοιολογικού χάρτη. Χωρισμός των μαθητών σε τρεις/τέσσερις ομάδες 
(συν)εργασίας και ανάγνωση διαφορετικού κειμένου ανά ομάδα. Συζήτηση, 
σύγκριση και αξιολόγηση (αυτό- και ετεροαξιολόγηση) των πρώτων 
γραπτών. Εντοπισμός των δυσκολιών και έμφαση στην επίλυση 
προβλημάτων με κριτική επιλογή συγκεκριμένων τεχνικών/στρατηγικών. Εκ 
παραλλήλου προετοιμασία και παρουσίαση σε επιλεγμένα τμήματα του 
σχολείου πρωτολείων για καταγραφή της επίδρασης/επενέργειας στο κοινό 
με χρήση ερωτηματολογίου. 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021 (14 διδακτικές ώρες): Συζήτηση και 
καταγραφή στην ολομέλεια των αποτελεσμάτων των αρχικών δράσεων. 
Εντοπισμός σημείων που απαιτούν βελτίωση/διόρθωση. Συζήτηση για 
πιθανά προβλήματα στη λειτουργία των ομάδων εργασίας. Συμμετοχή 
όλων σε ενδιάμεσο τεστ προόδου και αυτοαξιολόγησης. Πρόσκληση 
ειδικών από το Πανεπιστήμιο ή λογοτεχνών για συζήτηση και συνεργασία 
δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη (εξαρτάται από την πορεία της υγειονομικής 
κρίσης covid19) για την παρουσίαση διαφόρων οπτικών στο πεδίο της 
δημιουργικής γραφής. 

Μάρτιος-Μάιος 2021 (22 διδακτικές ώρες): Έμφαση στην αυτόνομη γραφή 
λογοτεχνικού κειμένου από τους/τις μαθητές/-τριες. Καταγραφή όλων των 
κειμένων σε ένα κομψό φυλλάδιο που θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά σε όλο το 
σχολείο. Τελική αξιολόγηση του προγραμματισμού και των δράσεων με 
ερωτηματολόγιο. Εκ παραλλήλου με τη διδασκαλία στην τάξη θα λειτουργεί 
σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και ηλεκτρονική τάξη (e-class) 
στην οποία θα είναι συνεχώς διαθέσιμο όλο το διδακτικό υλικό που θα 
αξιοποιηθεί, τα θέματα, οι εργασίες, τα κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό 
από όλες τις δράσεις, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι πρόνοιες του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
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ΩΡΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 

2 (δύο) 

Ώρα συνάντησης σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας και αναλόγως με 

τις δυνατότητες. Τετάρτη και Παρασκευή (έναρξη 14:00). 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Άθω και Τύμφης 1, Τ.Κ. 26226 Πάτρα 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

• Δημιουργική γραφή. Οδηγίες πλεύσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Κύπρου 2012 

• Earnshaw, D., The Handbook of Creative Writing, Edinburgh 
University Press 2007 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Αναλόγως με τις δράσεις που θα επιλέξει και θα καταφέρει να υλοποιήσει η 
ομάδα εργασίας, ενδεικτικά: 
1. Δοκιμές δημιουργικής γραφής των μαθητών/-τριών 
2. Ιστολόγιο ή άλλο ψηφιακό μέσο αποτύπωσης της δραστηριότητας της 
ομάδας αλλά και παράθεσης του διδακτικού υλικού. 
3) Ψηφιακή τάξη (e-class) 

4) Ημερολόγιο και παρουσιολόγιο 
5) Έκθεση πεπραγμένων και αυτό-αξιολόγησης του ομίλου δημιουργικής 
γραφής (μαζί με τον φάκελο παραδοτέων) 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΦΟΡΕΙΣ κλπ 

Θα αναζητηθεί συνεργασία με: 
Α) Πανεπιστήμιο Πατρών 
Β) Ε.Α.Π. 

Γ) Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών 
 

ΑΛΛΟ 

Επιθυμητό είναι οι συμμετέχουσες/οντες μαθήτριες/τές να έχουν 
πραγματικό ενδιαφέρον για: 
1) την ενεργητική προσέγγιση της γλώσσας 
2) τη μελέτη της λογοτεχνία 

3) το θεατρικό παιχνίδι ως μορφή συνεργασίας και μοιράσματος και 
4) τη δημιουργική γραφή και έκφραση. 
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