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 Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 

Όμιλοι Δημιοσργικότητας και Αριστείας στ. έτοσς 2016-2017 

       Όπσο νξίδεηαη ζην λόκν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ (Ν. 3699/2011, άξζξν 45 θαη αξηζκ. πξση. 

Γ1/146715/09-10-2013 Απόθαζε ηεο Γ.Δ.Π.Π..), από ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013  ζπγθξνηήζεθαλ ζ’ απηά Όκηινη δεκηνπξγηθόηεηαο θαη 

αξηζηείαο, κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ ζε γλσζηηθνύο ηνκείο όπσο ε γιώζζα, 

νη θπζηθέο επηζηήκεο, ε ινγνηερλία θαη ινηπά πεδία όπσο ην ζέαηξν, ε δεκνζηνγξαθία, ν αζιεηηζκόο θ.ά. 

      Ζ ιεηηνπξγία ησλ Οκίισλ νινθιεξώλεηαη κε ην πέξαο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. Οη όκηινη ζα ιεηηνπξγνύλ κία ή δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα, γηα 

δύν δηδαθηηθέο ώξεο ηε θνξά, κεηά ην πέξαο ηνπ επηάσξνπ ηηο εκέξεο Σξίηε θαη Πέκπηε θαη κεηά ην πέξαο ηνπ εμάσξνπ ηηο εκέξεο Γεπηέξα, 

Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή. 

      Κάζε όκηινο ζα έρεη 11 έσο 20 καζεηέο/καζήηξηεο, από κία ή πεξηζζόηεξεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, ή θαη γεηηνληθώλ ζρνιείσλ. Κάζε 

καζεηήο/καζήηξηα κπνξεί λα παξαθνινπζεί έσο δύν Οκίινπο. 

      ην πιαίζην ησλ Οκίισλ, θάζε καζεηήο/καζήηξηα αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεώζεηο: παξαδίδεη εξγαζίεο θαη εθπιεξώλεη 

νπνηνδήπνηε άιιν έξγν ηνπ αλαζέηεη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ν/ε ππεύζπλνο/ε θαζεγεηήο/ηξηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επηηπρνύο ζπκκεηνρήο 

ηνπ/ηεο ζηνλ Όκηιν, θαη εθόζνλ δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ επηηξεπόκελσλ απνπζηώλ (8 ή 16 εηεζίσο, αλάινγα κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 

Οκίισλ), ιακβάλεη πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο. 

      Ζ εγγξαθή ζηνπο νκίινπο γηα καζεηέο/καζήηξηεο πνπ θνηηνύλ ζηηο δεκόζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο κηαο νξηζκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο 

γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ ΔΠ.Δ.. ηνπ Π.., ύζηεξα από αίηεζε ησλ αζθνύλησλ ηε γνληθή κέξηκλα ζην ΔΠ.Δ.. θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία θνηηά ν καζεηήο/ε καζήηξηα. Γηα καζεηέο θαη καζήηξηεο γεηηνληθώλ ζρνιείσλ απαηηείηαη θαη ε 

ζύκθσλε γλώκε ηνπ/ηεο αξκόδηνπ/αο ζρνιηθνύ/ήο ζπκβνύινπ. Γειώζεηο ελδηαθέξνληνο από ηνπο/ηηο θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζε Οκίινπο, ππνβάιινληαη έσο θαη 6-10-2016 ζην ρνιείν. Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ην ζρεηηθό έληππν 

από ην ζρνιείν.  Μπνξείηε λα ηππώζεηε ηε Γήισζε θαη από ηελ ηζηνζειίδα. 

  



ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 2016-17 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
Γνιαπηζή Διέλε 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ07 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ 
Όκηινο Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ Γισζζνκάζεηαο Γεξκαληθώλ κέζα από θείκελα, από ηε γξακκαηηθή θαη ηελ 

γεξκαληθή θνπιηνύξα. 

ΣΑΞΖ Α’Β’Γ’ 

ΣΟΥΟΗ 

1.Δπρέξεηα πξνθνξηθνύ ιόγνπ   

2.Γηεύξπλζε ιεμηινγίνπ  

3.Δθκάζεζε γξακκαηηθήο  

4.Απόθηεζε λέσλ θίισλ θαη θπζηθά 

5. Απόθηεζε ηνπ Κξαηηθνύ Πηζηνπνηεηηθό Γισζζνκάζεηαο 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Μέζα από ηελ Ηζηνξία, ηελ Αξρηηεθηνληθή, ην Πεξηβάιινλ, ηελ Σέρλε, ηνλ Πνιηηηζκό, νη καζεηέο/καζήηξηεο όρη 

κόλν  ζα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο πάλσ ζηα ζέκαηα απηά αιιά ζα δηεπξύλνπλ ην Λεμηιόγηό ηνπο ζηα 

Γεξκαληθά κε έλαλ επράξηζην θαη ελδηαθέξνληα ηξόπν. 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

Οη καζεηέο/καζήηξηεο κέζα από δηάθνξεο αζθήζεηο, πξνζσπηθό πιηθό θαη παιηά ζέκαηα ζα εμνηθεησζνύλ κε ηνλ 

ηξόπν εμέηαζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Πηπρίνπ. 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ 4 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

Σν δηδαθηό πιηθό πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη  από ην «Ζιεθηξνληθό 

ρνιείν ηνπ ΚΠγ»  θαζώο θαη από πξνζσπηθό δηδαθηηθό πιηθό ηεο θαζεγήηξηαο. 

 

 

 

 



ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 2016-17 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
Ακαιία Καξακήηξνπ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
Φηιόινγνο –ΠΔ02 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ 

«Δθθξάδνκαη κέζα από ηα ελδηαθέξνληά κνπ»: Όκηινο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, δεκνζηνγξαθίαο θαη ξεηνξηθήο 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

 

ΣΑΞΖ 
Α, Β, Γ ( όιεο νη ηάμεηο Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ) 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Θέιεηε λα αζρνιεζείηε κε ηα ελδηαθέξνληά ζαο, επράξηζηα, μεθνύξαζηα θαη δεκηνπξγηθά;  Δπηιέμηε εζείο, 

παηδηά, ηνλ ηξόπν (θαηαζθεπέο, δηαδίθηπν, ζπγγξαθή, επηζηήκε, ηέρλε, Μέζα Δπηθνηλσλίαο - Μedia) θαη 

ζπλδπάζηε ηηο αγαπεκέλεο ζαο ελαζρνιήζεηο κε ηε γισζζηθή έθθξαζε!  

Βαζηζκέλνη ζηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ H. Gardner,   αλαθαιύπηνπκε καδί ηηο ηθαλόηεηέο καο, 

αλαπηύζζνπκε δεμηόηεηεο θαη εθθξαδόκαζηε κέζα από δηάθνξνπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, έρνληαο 

σο ζηαζεξό ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ ζρνιηθώλ επηδόζεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, γξαπηήο 

θαη πξνθνξηθήο,  ζπλδπάδνπκε ηηο θεηηλέο καο θαηλνηνκίεο, γηα όζα παηδηά ελδηαθέξνληαη, κε ηε 

δεκνζηνγξαθία, ηε καζεηηθή ξαδηνθσλία θαη ηειεόξαζε, ηηο πξνζνκνηώζεηο ξεηνξηθήο θαη ηηο εθδειώζεηο 

θαιιηηερληθήο αλάγλσζεο.  

 

ΣΟΥΟΗ 

 Πνιύπιεπξε αλάπηπμε πξνζσπηθόηεηαο, αλίρλεπζε ηαιέλησλ θαη δεμηνηήησλ 

 Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλόηεηαο, γισζζηθώλ δεμηνηήησλ  

 Βειηίσζε ηθαλόηεηαο παξαγσγήο γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

 Αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο, δεκόζηνπ ιόγνπ θαη παξνπζίαζεο 

 Δλίζρπζε απηνπεπνίζεζεο, απηνγλσζίαο, ελζπλαίζζεζεο 

 Γηακόξθσζε νκαδηθνύ πλεύκαηνο θαη ζπλζεθώλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο 

 



ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  Να ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο/καζήηξηεο βησκαηηθέο θαη αλαθαιππηηθέο κεζόδνπο απόθηεζεο ηεο 

γλώζεο 

 Να κάζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ έγγξαθα ή/θαη πξνθνξηθά ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπο 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξόιν ηεο πγηνύο δεκνζηνγξαθίαο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 

 Να κάζνπλ λα ειέγρνπλ ηελ εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ, όπσο θαη λα αμηνινγνύλ θείκελα θαη 

πιεξνθνξίεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηα ΜΜΔ 

 Να αλαπηύμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, ηελ παξαηεξεηηθόηεηά ηνπο θαη  λα επαηζζεηνπνηεζνύλ 

ζε θαίξηα θνηλσληθά δεηήκαηα 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο γηα ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ αζιεηηζκό, ηηο μέλεο γιώζζεο, θ.ι.π. 

 Να γλσξίζνπλ επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ δεκνζηνγξαθηθό  ρώξν 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

 Καηαζθεπή, δεκηνπξγία, αλάιπζε εηθόλαο 

 Νέεο ηερλνινγίεο, Πιεξνθνξηθή, δεκηνπξγία θεηκέλσλ 

 Πνιπηξνπηθά θείκελα 

 Γλσξηκία κε πνηθίια θεηκεληθά είδε 

 Παξαγσγή θαη κεηαζρεκαηηζκόο θεηκεληθώλ εηδώλ 

 Θεσξίεο επηθνηλσλίαο 

 Θεσξίεο Πνιηηηζκνύ 

 Δπηθνηλσλία & δεκνζηνγξαθία 

 Βαζηθέο δεκνζηνγξαθηθέο αξρέο 

 Έληππε δεκνζηνγξαθία (είδε, ηζηνξία) 

 Γηαδηθαζία έθδνζεο ελόο εληύπνπ (εθεκεξίδαο, πεξηνδηθνύ) – Γηαδηθαζία έθδνζεο ειεθηξνληθήο 

εθεκεξίδαο 

 Αξρηζπληαμία 

 Αξζξνγξαθία : Σν ζρόιην θαη ε είδεζε 

 πλέληεπμε : Μνξθέο - Σερληθή 

 Δπηκέιεηα  θεηκέλνπ  

 Πξνθνξηθή επηθνηλσλία : ξαδηνθσληθή & ηειενπηηθή εθπνκπή (ηζηνξηθή αλαδξνκή) 

 Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο ξαδηνθσληθήο/ ηειενπηηθήο εθπνκπήο/ελόο ελεκεξσηηθνύ εληύπνπ : 

εηδηθόηεηεο/επαγγέικαηα πνπ εκπιέθνληαη 

 Γηεμαγσγή δεκνζηνγξαθηθήο έξεπλαο - ηνηρεία θνηλσληθώλ επηζηεκώλ 

 Σερληθέο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηνινγίαο- ξεηνξηθνύ ιόγνπ  

 Ραδηόθσλν/ηειεόξαζε : Γισζζηθά θαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 



 Απόθηεζε γλώζεσλ πάλσ ζε πξνγξάκκαηα γξαθηζηηθήο θαη δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ  

 Έθδνζε εθεκεξίδαο & δεκηνπξγία καζεηηθνύ ειεθηξνληθνύ εληύπνπ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 2016-17 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΜΑΡΗΑ ΜΖΣΗΑΚΖ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ02 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ Όκηινο Λνγνηερληθήο Αλάγλσζεο & πγγξαθήο 

ΣΑΞΖ Α΄, Β' & Γ'  

ΣΟΥΟΗ 

Οη ζηόρνη ηνπ πξνηαζέληνο νκίινπ αληινύληαη από ην λέν Π γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο (2011) θαη 

είλαη νη εμήο:  

 Ζ πξνσ́ζεζε ηεο θηιαλαγλσζήαο, ηεο δεκηνπξγήαο, δειαδή, ζπζηεκαηηθώλ θαη αλεμάξηεησλ 

αλαγλσζηώλ, νη νπνήνη αηζζάλνληαη ηελ αλάγλσζε σο βαζηθέ ηνπο αλάγθε θαη εήλαη ηθαλνή λα επηιέγνπλ 

θαη λα αμηνπνηνπ́λ ηα αλαγλσ́ζκαηά ηνπο, 

 ε ζπλεηδεηνπνήεζε ηεο ζρέζεο ηεο ινγνηερλήαο κε ηελ αλζξσ́πηλε εκπεηξήα θαη, επνκέλσο, ηεο ζεκαζήαο 

ηεο γηα ηελ θαηαλν́εζε ηνπ θν́ζκνπ ζηνλ νπνήν δνύκε θαη ηνπ εαπηνύ καο, 

 ε θαιιηέξγεηα κηαο πνηθηιήαο αλαγλσζηηθσ́λ θαη επηθνηλσληαθσ́λ δεμηνηέησλ , κέζα από ηελ αμηνπνίεζε 

θεηκέλσλ από όιν ην θάζκα ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο, από όια δειαδή ηα δηαθνξεηηθά είδε ηεο 

εηθνληθήο, ζεαηξηθήο θαη καδηθήο επηθνηλσλίαο, 

 ε αλάπηπμε ηεο θξηηηθέο θαη ηαπην́ρξνλα δεκηνπξγηθέο ζρέζεο ησλ καζεησ́λ κε ην ζπ́γρξνλν θνηλσληθν́ 

θαη πνιηηηζκηθν́ πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ε ζπκβνιηθή ελδπλάκσζε ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο όισλ ησλ 

καζεηώλ θαη καζεηξηώλ έηζη σ́ζηε λα γήλνπλ ελεξγεηηθνή πνιήηεο θαη παξαγσγνή πνιηηηζκνπ́, 

 ε αλαγλσ́ξηζε ν́ηη ε ινγνηερλήα εήλαη έλαο θαηεμνρέλ δηαπνιηηηζκηθν́ο ην́πνο , όπνπ ν δηάινγνο αλάκεζα 

ζηνπο πνιηηηζκνπ́ο γήλεηαη πξάμε κέζα απν́ ηε κεηάθξαζε, ηε δηαζθεπή θαη ηελ αέλαε επαλεξκελεία θαη 

όπνπ ε εηεξόηεηα όρη κόλνλ αλαγλσξίδεηαη αιιά ελζσκαηώλεηαη σο αλαγθαίνο όξνο ηεο δσηηθόηεηαο θαη 

ηεο δπλακηθέο ηεο, 

 ε ελήζρπζε ηεο αήζζεζεο ν́ηη ε δπ́λακε θαη νη δπλαην́ηεηεο ηεο γισ́ζζαο κπνξνπ́λ λα εήλαη κία από ηηο 



κεγαιύηεξεο ραξέο ηεο αλάγλσζεο ηεο ινγνηερλίαο.  

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ νκίινπ νη καζεηέο αλακέλεηαη λα: 

 είλαη ζε ζέζε λα δηεξεπλνύλ όινπο ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηνπο αλαγθαίνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ παξαγσγέ θαη ζηελ πξν́ζιεςε ησλ  ινγνηερληθσ́λ θεηκέλσλ  

 είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο πνπ ελππάξρνπλ ζηα 

ινγνηερληθά θείκελα 

 θαηαλνήζνπλ όηη νη πνιηηηζκηθέο αμίεο ζρεηίδνληαη κε ην ρώξν, ην ρξν́λν θαη ηελ θνηλσληθέ νκάδα πνπ 

ηηο παξάγεη , είλαη επνκέλσο πξνζδηνξηζκέλεο ηζηνξηθά , γεγνλόο πνπ δηθαηνινγεί ηε ζρεηηθόηεηα αιιά 

θαη ηελ πνηθηιήα ηνπο  

 εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε δηαθνξεηηθά ινγνηερληθά είδε θαη λα θαηαλνήζν πλ ν́ηη απηά 

αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθνύο ζθνπνύο θαη ηζηνξηθέο αλάγθεο , ρσξίο όκσο λα ράλνπλ ηε 

δηαρξνληθόηεηά ηνπο 

 αλαπηύμνπλ αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε πξνζσπηθέ άπνςε, αξέζθεηα ή απαξέζθεηα, γηα ηα θεήκελα 

πνπ δηαβάδνπλ 

 λα αμηνινγήζνπλ ηε δηθέ ηνπο εξκελεπηηθέ πξνζέγγηζε θαζσ́ο θαη εθεήλε ησλ ζπκκαζεησ́λ ηνπο 

 αλαγλσξίζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξν́πνπο κε ηνπο νπνήνπο νη ζπγγξαθεήο «κηινύλ» γηα ηα δηάθνξα 

ζέκαηα 

 λα εμνηθεησζνύλ κε ν́ια ηα εήδε αλάγλσζεο : ηδησηηθή, ζπλ-αλάγλσζε, δεκόζηα αλάγλσζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο , αλάγλσζε ύζηεξα από πξνηξνπή , ζύζηαζε, αλάζεζε, δξακαηνπνηεκέλε 

αλάγλσζε, αλάγλσζε κέζσ ηεο ρξήζεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ θηι.  

 λα επηζεκάλνπλ ηνπο ζπγθξνπν́κελνπο θ ώδηθεο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα π .ρ. ζε έξσεο δηαθνξεηηθέο 

ειηθίαο ή θύινπ 

 λα αθεγεζνύλ νη ίδηνη κε ηε ζπλδπαζκέλε ρξέζε ιν́γνπ θαη εηθν́λαο 

 λα κεηαθέξνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεή κηα ινγνηερληθέ αλάγλσζε ζε λέν θεήκελν , πεδό, 

πνηεηηθό, δσγξαθηθό, κνπζηθό, δξακαηηθό.  

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

-Δηζαγσγή ζηηο ινγνηερληθέο ζπκβάζεηο ησλ ζεαηξηθώλ έξγσλ  

-πλαλάγλσζε δξακαηηθώλ έξγσλ ηεο μέλεο θαη ειιεληθήο ινγνηερλίαο, π.ρ. Σιρανό ντε Μπερδεράκ ηνπ Edmond 

Ronstand, Το Ημέρωμα τες Στρίγγλας ηνπ William Shakespeare, Το φιόρο τοσ Λεβάντε ηνπ Γ. Ξελόπνπινπ, θ.ά. 

Κνηλό άμνλα απνηειεί ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ηνλ εζσηεξηθό θόζκν ησλ αλζξώπσλ, 

αληίζεζε πνπ αξρίδεη λα απαζρνιεί ηνπο καζεηέο έληνλα θαηά ηελ εθεβεία θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε πεξηζηαηηθά 

ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. Σα θείκελα ζα επηιεγνύλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηεο 



πξναλαθεξζείζαο ζεκαηηθήο πνπ εληζρύεη ηελ θαηαλόεζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο θαη ηεο πνιπζύλζεηεο θύζεο 

ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο. 

-Καζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζα επηιεγνύλ 2 κε 3 ζεαηξηθά έξγα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ νπνίσλ ζα 

παξνπζηάδεηαη θαη ζρνιηάδεηαη θξηηηθά εληόο ησλ σξώλ ηνπ νκίινπ. πρλά ζα αλαηίζεηαη ηδησηηθή αλάγλσζε 

θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε σο δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε γηα ην ζπίηη. 

- Μεηά ηα Υξηζηνύγελλα ζα ηεζνύλ νη βάζεηο γηα ηελ πξνζσπηθή ζπγγξαθή ησλ καζεηώλ (αηνκηθή ή ζπιινγηθή) 

ζηελ ίδηα ζεκαηηθή θαη ζην ίδην ινγνηερληθό είδνο. 

-ην πιαίζην απηό, ζα αλαδεηεζεί ε ζπκβνιή εηδηθώλ ηνπ ΚΘΒΔ κε επίζεκε πξόζθιεζε ζην ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ. 

-Μεηά ηελ αλάγλσζε ησλ έξγσλ θαη ηελ (ζπγ)θξηηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, ζα παξνπζηαζηνύλ απνζπάζκαηα 

ηαηληώλ θαη παξαζηάζεσλ.   

-Παξάιιεια, ζα επηιεγνύλ κε θνηλή απόθαζε απνζπάζκαηα ηόζν ησλ θιαζηθώλ έξγσλ όζν θαη ησλ 

πξνζσπηθώλ έξγσλ ησλ καζεηώλ, ηα νπνία ζα δξακαηνπνηεζνύλ θαη ζα παξνπζηαζηνύλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ 2 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

-Βαζηθέο αξρέο Θεσξίαο ηεο Λνγνηερλίαο 

-Βαζηθέο αξρέο Θεαηξνινγίαο 

-Λνγνηερληθά βηβιία, π.ρ. Σιρανό ντε Μπερδεράκ, κηθ. Λνπίδα Μεηζάθνπ, Το φιόρο τοσ Λεβάντε, Γ. 

Ξελόπνπινο, θηι. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

1) Γξακαηνπνίεζε απνζπαζκάησλ ησλ αλαγλσζζέλησλ ζεαηξηθώλ έξγσλ 

2) πγγξαθή αηνκηθώλ ή ζπιινγηθνύ/ώλ ζεαηξηθώλ έξγσλ κε ζέκα ηελ αληίζεζε ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο θαη 

ηνπ εζσηεξηθνύ θόζκνπ, ηα θπζηθά ηαιέληα θαη ηα θπζηθά 'ςεγάδηα'  

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ  Κξαηηθό Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο (πξόζθιεζε εηδηθνύ/ώλ ζε ζέκαηα δηαζθεπήο ινγνηερληθνύ έξγνπ ή 

ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θνπζηνπκηώλ) 

 

Σημείωση: εκαληηθή ζα είλαη ε άηππε (ρσξίο ζπκπιήξσζε σξαξίνπ) ζπκβνιή ησλ ζπλαδέιθσλ Α. Παπαληθνιάνπ θαη . Αβξακίδνπ, νη 

νπνίνη ζα παξαζηνύλ ζε επηιεγκέλεο ζπλαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ζηνπο καζεηέο  α) αληηπαξαζεηηθά ζηνηρεία ηεο γισζζηθήο 

έλδπζεο ησλ θεηκέλσλ, π.ρ. ζηα γαιιηθά θαη ζηα ειιεληθά θαη β) βαζηθέο αξρέο κνπζηθήο επέλδπζεο ελόο δηαζθεπαζκέλνπ ή πξσηόηππνπ 

ινγνηερληθνύ δξακαηηθνύ έξγνπ. 



 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 2016-17 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΕΖΝΟΒΗΑ, ΑΤΓΔΡΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ01, ΠΔ06 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ ΟΜΗΛΟ ΘΔΑΣΡΟΤ 

ΣΑΞΖ Α, Β, Γ. 

ΣΟΥΟΗ 

Θα ζπδεηήζνπκε θαη ζα επηιέμνπκε κε ηνπο καζεηέο ην ζεαηξηθό έξγν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύκε αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ.  ζα γλσξίζνπκε ηνλ ζπγγξαθέα/ δεκηνπξγό 

ηνπ, ζα βξνύκε αλαθνξέο ηνπ έξγνπ ζηελ καζεηηθή θνηλσλία θαη ζα ςάμνπκε γηα δηαρξνληθά ζηνηρεία. Σα 

παηδηά ζα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ζθνπό 

λα δηδαρηνύλ από απηήλ αιιά θαη λα δηαζθεδάζνπλ. 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Οη καζεηέο ζα ζπλεξγαζηνύλ αιιά θαη ζα βνεζήζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ λα θαηαλνήζνπλ έλα θείκελν, κηα 

θαηάζηαζε, κηα επνρή. Θα θνηλσληθνπνηεζνύλ θαη ζα εμσηεξηθεύζνπλ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο. Σέινο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαληαζία ηνπο θαη ηελ θαιιηηερληθή ηνπο θύζε γηα λα εθθξαζηνύλ. 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

 Γλσξηκία κε ηνλ όκηιν  

 Δπηινγή ζεαηξηθήο παξάζηαζεο 

 Καηαλνκή εξγαζηώλ θαη ζπιινγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη ην ζεαηξηθό έξγν  

 Καηαλόεζε θαη δηαρσξηζκό ηνπ έξγνπ ζε ζεκαηηθέο ελλνηνινγηθέο ελόηεηεο θαη δηαλνκή ξόισλ.  

 Δθκάζεζε ξόισλ θαη πξαθηηθή άζθεζε απηώλ. 

 θελνζεζία, ζθεληθά, θνπζηνύκηα. 

 Παξνπζίαζε ζεαηξηθνύ. 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ 4 ΩΡΔ 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ                                          ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ & ΞΔΝΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ   

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΑΝΔΒΑΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΠΑΡΑΣΑΖ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ  ΚΡΑΣΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ Β.ΔΛΛΑΓΟ, ΥΟΛΖ ΘΔΑΣΡΟΤ ΑΠΘ, ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΤΛΛΟΓΟ 

ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 



 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 2016-17 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΝΓΡΔΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΔ05 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ ΑΠΟΚΣΖΖ Κ.Π.Γ. Α1-Α2 

ΣΑΞΖ Α,Β,Γ 

ΣΟΥΟΗ 
ΑΠΟΚΣΖΖ Κ.Π.Γ. / ΜΤΖΖ ΣΖ ΓΑΛΛΗΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΑΛΛΟΦΩΝΗΑ 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΛΩΗΚΩΝ, ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ, ΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΟΓΛΩΗΚΩΝ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΩΝ, ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΠΗΓΝΩΖ. 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΡΔΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ, ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΔΞΟΗΚΔΗΩΝΟΝΣΑΗ 

ΜΔ ΣΖΝ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΟΤ Κ.Π.Γ. ΜΔΩ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΩΝ Σ.Π.Δ., 

ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΩΝ ΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΔΗΚΩΝ ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ, ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΩΝ ΔΣΩΝ.  

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ 4 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ, ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ, ΠΟΛΤΜΔΗΚΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΜΑΘΖΖ, 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ EDMODO, ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ. 

 

 

 

 


