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ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΟΜΙΛΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

Καιιηόπε Κσηζάθε  

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Φηιόινγνο 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΔΚΠ/ΚΟΤ 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΟΜΗΛΟΤ Η ανάγνωζη, ηο βιβλίο και ο κόζμορ μαρ. 

Από ηον μαθηηή ζηον αναγνώζηη  

 

 

 

ΣΑΞΖ Έσο 20 καζεηέο  

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 

(Αλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ 

ππεξβαίλεη ηνπο 20 

αηηηνινγήζηε γηαηί) 

 

 

 

 

 

ΣΟΥΟΗ Με ην πξόγξακκα «Η ανάγνωζη, ηο βιβλίο και ο 

κόζμορ μαρ, από ηο μαθηηή ζηον αναγνώζηη» 

επηδηώθνπκε γηα ηνπο καζεηέο καο  : 

 Σελ εμνηθείσζε κε ηελ αλάγλσζε  

(πξνζσπηθή, δεκόζηα, ζπλαλάγλσζε).  

 Σελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο.  

 Σελ  θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο κε 

έκκεζν-βησκαηηθό ηξόπν.  

 Σελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο ζηελ 

θαηαλόεζε ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ.  

 Σελ ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο  απόςεσλ θαη ηδεώλ 
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ζπκβάιινληαο έηζη  ζηελ ζπγθξόηεζε κηαο 

πνιπδηάζηαηεο θαη δεκηνπξγηθήο 

πξνζσπηθόηεηαο. 

 Σε δηεύξπλζε ηνπ γλσζηηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ 

ηνπο νξίδνληα.  

 Σελ ελίζρπζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ηνπο κε ηελ 

πξνζδνθία πσο κε έλα βηβιίν κπνξνύκε λα 

αιιάμνπκε ηνλ θόζκν.  

 Σελ αλάδεημε ηνπ αμηαθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

ζπλύπαξμεο, ηεο απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο 

αλζξσπηάο.  

Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό  

 Σελ αλαγθαία επηκόξθσζε πνπ πινπνηείηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην (Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Σκήκα 

Φηινινγίαο, Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ πνπδώλ, ρνιή Κνηλσληνινγίαο) 

 Σν νπζηαζηηθό, ππεύζπλν θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηόρνπο άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο  ηνλ 

θνηλσληθό ρώξν.  

 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ/ΓΡΑΔΧΝ  

Οκτώβριος – Γεκέμβριος 2013 – Ιανοσάριος 2014. 

Ο Άλλορ … είναι ιζόηηηα 

Πξνηείλνπκε θαη δηαβάδνπκε
1
 ηα έξγα : 

Δπγέληνο Σξηβηδάο, Η ηελεςηαία μαύπη γάηα  

Διέλε αξαληίηε, Κάποηε ο κςνηγόρ 

Κώζηαο Αθξίβνο, Αλλοδαπή 

Μηζέι Φάηο Ξένορ, ο άλλορ μος εαςηόρ. 

ηέιηνο Μάηλαο, Τα θαινόμενα απαηούν.  

                                                 
1
ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηνπ Οκίινπ κπνξνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ηνλ θαηάινγν ησλ έξγσλ θαη λα 

επηιέμνπκε από ην λέν θαηάινγν ηα θείκελα.  
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τότοι  

Με ηελ αλάγλσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ 

επηδηώθνπκε: 

 Σν ζηνραζκό θαη ηε γλώζε γύξσ από ηελ έλλνηα 

ηνπ «μέλνπ». (πνηνο είλαη, ηη ζεκαίλεη 

“ζπλππάξρσ κε ηνλ ξένο”;) 

 Σελ ελεκέξσζε γύξσ από ηηο ζπλζήθεο 

δεκηνπξγίαο ηεο έλλνηα ηνπ ξένος θαη ηελ 

θαηαλόεζή  ηεο  [εκείο θαη νη μέλνη γηαηί;] . 

 Σελ αλάδεημε ησλ ηζηνξηθώλ ζπλζεθώλ πνπ 

γελλνύλ ηνλ μέλν (γηαηί ζήκεξα δνύκε έληνλα ην 

θαηλόκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο ηελ 

Δπξώπε; Πνηεο ζπλζήθεο γελλνύλ κεηαλάζηεο;) 

 Σελ θαηαλόεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ μέλνπ: 

πξόζθπγαο, κεηαλάζηεο, αιινδαπόο, 

δηαθνξεηηθόο.( νη πνιιέο κνξθέο ηνπ μέλνπ πώο 

εμεγνύληαη;) 

 Σε ζπλύπαξμε ηεο έλλνηαο μέλνο κε έλλνηεο 

όπσο: ξαηζηζκόο, μελνθνβία, πξνζθπγηά, 

πόιεκνο, πεξηζώξην.  

Γραμματισμοί  

 Ο εληνπηζκόο ηνπ μέλνπ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, εηδηθά ζηελ ηνπηθή, θαη ε 

θαηαλόεζε ηεο ζπνπδαηόηεηάο ηεο  

 Ζ ηθαλόηεηα εληνπηζκνύ ησλ ζηεξενηύπσλ, 

ησλ ηδενινγηώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εηθόλσλ 

πνπ δεκηνπξγνύλ γηα ηνλ ξένο. 

Γραστηριότητες  

 Γηαβάδνπκε ηα θείκελα. Ζ αηνκηθή αλάγλσζε, 

(δηαδηθαζία απηνγλσζίαο θαη ρεηξαθέηεζεο) 

είλαη ην πξώην βήκα θαη αθνινπζεί ε 

ζπλαλάγλσζε – ε ζπλνκηιία ησλ θεηκέλσλ.  



4 

 

 Παξνπζηάδεηαη κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ θάζε 

έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα  κε εκθαηηθή  αλάγλσζε 

απνζπάζκαηα ησλ έξγσλ. 

 πδεηάκε ην πεξηερόκελν (ζέκα) ησλ θεηκέλσλ 

θαη ηνλ ηξόπν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπ. 

 Δληνπίδνπκε θαη αθνύκε ηξαγνύδηα κε ην ίδην 

ζέκα 

 αλαδεηνύκε εηθαζηηθά έξγα    

 πξνηείλνπκε ηαηλίεο θηλεκαηνγξαθηθέο, 

ειιεληθέο θαη μέλεο θαη παξαθνινπζνύκε κία ή 

δύν (π.ρ: . Γθνξίηζα, Απ’ ην ρηόλη, Υ 

Βνύπνπξα, Μηξνππάθζηκ θ.ά. ) 

ηε ζπλέρεηα  

 Δπηζθεπηόκαζηε ην «Δξγαζηήξην Μειέηεο 

Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» 

ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο Γεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο θαη 

ζπλαληάκε  

 ηε Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Καζεγήηξηα θ. 

Αιεμάλδξα Εεξβνύ.  

 Σελ αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα θ. Διπηλίθε 

Νηθνινπδάθε – νπξή. 

Ζ ζπλεξγαζία καο ζθνπεύεη  

ζηελ αλάδεημε ηεο αλάγλσζεο σο κέζνπ πνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ νπζηαζηηθή επαθή ηνπ έθεβνπ 

κε ηνλ πνιηηηζκό. 

(Αλάγλσζε = δηαβάδσ, θαηαλνώ, απνιακβάλσ 

ην γξαπηό ιόγν)  

ζηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο πξνο ηελ ππεύζπλε 

εθπαηδεπηηθό ηνπ Οκίινπ, θαζώο νη γλώζεηο ηνπο 

ζα απνηειέζνπλ κνξθή επηκόξθσζεο γηα ηελ 

ππεύζπλε εθπαηδεπηηθό θαη όρη κόλν.  

 Οξγαλώλνπκε ζπλάληεζε κε έλαλ από ηνπο 
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ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ. Ζ ζπλάληεζε κπνξεί 

λα είλαη επίζθεςε ηνπ ζπγγξαθέα ζην ζρνιείν ή 

εάλ απηό δελ είλαη εθηθηό (γηα ιόγνπο 

νηθνλνκηθνύο, ρξόλνπ θιπ) ε ζπλάληεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ Skype.  

ηε ζπλάληεζε ελδέρεηαη λα παξεπξίζθνληαη ε 

θ. Εεξβνύ ή ε θ. Νηθνινπδάθε.  

 

Μεηά ηη ζςνεπγαζία η δημιοςπγία μοπθώνεηαι ωρ 

εξήρ 

 Γεκηνπξγνύκε θείκελα δηαθόξσλ εηδώλ 

παίξλνληαο ην πξνζσπείν ελόο «μέλνπ». 

(εκεξνιόγην, γξάκκα, ζπλέληεπμε, ζύληνκε 

κπζνπιαζία, πνίεκα )  

 Εσγξαθίδνπκε, δεκηνπξγνύκε θνιιάδ ή 

θσηνγξαθίδνπκε ηνλ μέλν 

 Φηηάρλνπκε video ( ιόγνο, εηθόλα, κνπζηθή ) γηα 

ην πξόζσπν ηνπ μέλνπ. 

Ο σώπορ μαρ 

ζπλαληηόκαζηε  

 ην ζρνιείν ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο 

 Δθηόο ζρνιείνπ ζηε Γεκόζηα Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε  ηνπ Ρεζύκλνπ (πξνεγείηαη 

ζπλελλόεζε κε ηε δηεύζπλζε ηεο βηβιηνζήθεο,  

νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ θαη πξνεηνηκαζία  ηνπ 

πιηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε) 

 ζην ηζηνιόγην (blog) ηνπ Οκίινπ, όπνπ θαη 

αλαξηνύκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάγλσζήο 

καο.  

Φεβροσάριος – Μάρτιος 2014  

Μισάληρ Γκανάρ , Η Ποίηζη και  ηο ηπαγούδι 

Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Πνίεζεο δηαβάδνπκε 

ηνλ πνηεηή Μηράιε Γθαλά.  



6 

 

Γηαβάδνπκε  

 ηα ηξαγνύδηα ηνπ από ηελ έθδνζε «ηίρνη: 

Μηράιεο Γθαλάο». «Δίλαη πνηήκαηα πνπ πίζσ 

από ηε θόξκα ηνπ ιατθνύ ηξαγνπδηνύ εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα θαη εληππώζεηο πνπ γελλά ε 

θαζεκεξηλόηεηα.»
2
  

Ζ πνίεζε, ην ηξαγνύδη θαη ε θαζεκεξηλόηεηα κε ζηόρν  

 ηε γλσξηκία κε έλαλ πνηεηή – ζηηρνπξγό θαη ηελ  

 ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ πνηεηηθό ιόγν πνπ γίλεηαη 

ηξαγνύδη.  

 Σηο πνηεηηθέο ηνπ ζπιινγέο: «Γπάιηλα 

Γηάλλελα», «Αθάζηζηνο Ύκλνο», «Παξαινγή», 

«ΆΦΗΝΘΟ». 

 Σν πεδνγξάθεκά ηνπ «Μεηξηά παηξίδα». 

 Σε ζπιινγή ηνπ κε ηζηνξίεο «Γπλαηθώλ» 

 

ηε ζπλέρεηα  

 πδεηνύκε ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ 

ηνλ πνηεηή.  

 Αλαδεηθλύνπκε ην αμηαθό ηνπ ζύζηεκα 

θαη ην ζηνραζκό ηνπ.  

 Αθνύκε ηα ηξαγνύδηα ηνπ θαη 

ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη θάπνηα έρνπκε 

ηξαγνπδήζεη  

Έηζη  

 Γξάθνπκε θείκελα θξηηηθήο γηα όηη δηαβάζακε.  

 Απνδίδνπκε κε εηθόλεο ηε «Μεηξηά παηξίδα» 

θαη ην «Γπλαηθώλ». (έξγα δσγξαθηθήο, έξγα 

γιππηηθήο, ζθίηζα πνπ απνδίδνπλ ην 

πεξηερόκελν ησλ όζσλ δηαβάζακε ή δεκηνπξγίεο 

δηθέο καο) 

                                                 
2
  Θάλνο Φσζθαξίλεο, Ζ ηέρλε ηεο ζηηρνπξγηθήο, "Διεπζεξνηππία"/ "Βηβιηνζήθε", ηρ. 683, 

26.11.2011 
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 Απνδίδνπκε ηελ ηζηνξία κε ηίηιν «Κνηηάδεη ηα 

ρέξηα ηεο» από ηε ζπιινγή «Γπλαηθώλ» ηνπ Μ. 

Γθαλά κε πνηεηηθό ιόγν ζε ειεύζεξν ζηίρν.  

 Παξαθνινπζνύκε από ην ςεθηνπνηεκέλν 

Οπηηθναθνπζηηθό Αξρείν ηεο ΔΡΣ ηελ ηαηλία 

αθηέξσκα ζην Μηράιε Γθαλά. Οκάδα καζεηώλ 

αλαιακβάλεη λα επεμεξγαζηεί ηα πεξηερόκελα 

θαη λα γίλεη ζπδήηεζε κε ηηο άιιεο νκάδεο. 

 Σελ 21
ε
 Μαξηίνπ Παγθόζκηα Ζκέξα ηεο 

Πνίεζεο νξγαλώλνπκε εθδήισζε – αθηέξσκα 

ζηνλ πνηεηή Μηράιε Γθαλά. Πξνζθαινύκε ηνλ 

πνηεηή, ζπδεηνύκε καδί ηνπ θαη θαηαζέηνπκε ηηο 

ζθέςεηο θαη  ηα ζπλαηζζήκαηα, πνπ ην έξγν ηνπ 

θαη ηδηαίηεξα ηα ηξαγνύδηα ηνπ καο 

δεκηνύξγεζαλ.  

 

 

Απρίλιος – Μάιος 2014 

Όηαν ονειπεύομαι μια επανάζηαζη, ηόηε γπάθω για 

ηοςρ εθήβοςρ...( Μ. Κονηολέων) 

Πξνηείλνπκε ηα βηβιία ηνπ  

Μ. Κνληνιέσλ, Μάζθα ζην θεγγάξη  

                           Αλίζρπξνο Άγγεινο  

                           Γε κε ιέλε Ρεγγίλα… Άιερ κε ιέλε  

Σηόσοι  

Με ηελ αλάγλσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

επηδηώθνπκε: 

 Να γλσξίζνπκε εθεβηθά πνξηξέηα  

 λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εθεβηθή 

πξνζσπηθόηεηα (ρώξνο, ρξόλνο, νηθνγελεηαθέο, 

θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο ζπλζήθεο) 

 Να γλσξίζνπκε ηηο αμίεο πνπ νη έθεβνη 
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δηακνξθώλνπλ. (πνηα ζηάζε δσήο πξνηείλνπλ νη 

κεγαιύηεξνη ζηνπο λεόηεξνπο; Σελ απνδέρνληαη; 

Σελ απνξξίπηνπλ; Πνηα ζρέζε δηακνξθώλεηαη 

κεηαμύ ησλ δύν γεληώλ; ) 

Γραμματισμοί  

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζηάζεο έηζη ώζηε ν 

έθεβνο λα δηαηππώλεη ζέζεηο, λα πξνηείλεη 

ιύζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαδεηθλύνπλ ηα παξαπάλσ θείκελα.  

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ εθήβνπ λα 

ζπλδέεη ην αληηθείκελν ηεο αλάγλσζεο κε ηελ 

αηνκηθή ηνπ θαζεκεξηλόηεηα.  

 Ζ απόθηεζε εθ κέξνπο ηνπ εθήβνπ ηεο 

ηθαλόηεηαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνύ 

ηαπηηδόκελνο, απνδερόκελνο ή θαη 

απνξξίπηνληαο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηνπο 

ήξσεο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηα θείκελα.   

Γραστηριότητες 

 Γηαβάδνπκε ηα θείκελα. Ζ αηνκηθή 

αλάγλσζε, (δηαδηθαζία απηνγλσζίαο θαη 

ρεηξαθέηεζεο) είλαη ην πξώην βήκα θαη 

αθνινπζεί ε ζπλαλάγλσζε – ε ζπλνκηιία 

ησλ θεηκέλσλ.  

 Παξνπζηάδεηαη κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ 

θάζε έξγνπ θαη ζηε ζπλέρεηα  κε εκθαηηθή  

αλάγλσζε απνζπάζκαηα ησλ έξγσλ. 

 πδεηάκε ηα ζέκαηα ησλ θεηκέλσλ θαη ηνλ 

ηξόπν δηαπξαγκάηεπζήο ηνπο. 

 Δληνπίδνπκε ηξαγνύδηα  

 αλαδεηνύκε εηθαζηηθά έξγα    

 πξνηείλνπκε ηαηλίεο θηλεκαηνγξαθηθέο γηα 

ηελ εθεβεία  

ηε ζπλέρεηα  
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 Δπηζθεπηόκαζηε ην «Δξγαζηήξην κειέηεο 

Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζηελ εθπαίδεπζε» 

ηνπ Παηδαγσγηθνύ ηκήκαηνο Γεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο.  

 ζπλαληάκε  

ηε Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Καζεγήηξηα θ. 

Αιεμάλδξα Εεξβνύ.  

ηελ αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα θ. Διπηλίθε 

Νηθνινπδάθε – νπξή. 

Θα καο βνεζήζνπλ λα «δηαβάζνπκε» ηα θείκελα 

λα ηα θαηαλνήζνπκε θαη λα εθθξαζηνύκε κέζσ 

ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

 πλαληάκε ην ζπγγξαθέα Μ. Κνληνιέσλ 

(Skype)
3
 θαζώο ε αλάγλσζε ησλ έξγσλ ηνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην γλσζηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό 

ππόβαζξν γηα κηα ζπδήηεζε καδί ηνπ.  

Μεηά ηιρ ζςνανηήζειρ η δημιοςπγία. Έηζι 

 Γξάθνπκε ηα δηθά καο θείκελα. Απιά, 

πξσηόηππα θείκελα όπνπ θαηαζέηνπκε ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ θξηηηθή καο 

ζηάζε γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζακε θαη έρνπλ 

σο θέληξν ηελ εθεβεία. (θείκελα εκεξνινγίνπ, 

πνηήκαηα, θείκελα κπζνπιαζίαο, επηζηνιέο θ.α.) 

 Εσγξαθίδνπκε, δεκηνπξγνύκε θνιιάδ ή 

θσηνγξαθίδνπκε κε ζηόρν λα απνηππώζνπκε ηα 

όλεηξα, ηηο πξνζδνθίεο αιιά θαη ηηο δηαςεύζεηο 

θαη ηηο ζπγθξνύζεηο ηνπ έθεβνπ. 

 Φηηάρλνπκε παξνπζηάζεηο (ppt) ή video ( ιόγνο, 

εηθόλα, κνπζηθή ) γηα ηνλ έθεβν. 

 Ο σώπορ μαρ: ζπλαληηόκαζηε  

                                                 
3
 ηόρνο είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ δύν ζπλαληήζεηο ηνπ Οκίινπ κε ζπγγξαθείο. Ζ κία ζπλάληεζε 

είλαη απηή πνπ νξίδεηαη κε αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Πνίεζεο. Ζ άιιε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί σο επίζθεςε ζην θπζηθό ρώξν ηνπ ζπγγξαθέα ηνλ εθδνηηθό νίθν ή ην βηβιηνπσιείν. 

Απηό ζα εμαξηεζεί από ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ.  
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 ην ζρνιείν ζην ρώξν ηεο βηβιηνζήθεο 

 Δθηόο ζρνιείνπ ζηε Γεκόζηα Κεληξηθή 

Βηβιηνζήθε  ηνπ Ρεζύκλνπ (πξνεγείηαη 

ζπλελλόεζε κε ηε δηεύζπλζε ηεο βηβιηνζήθεο,  

νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ θαη πξνεηνηκαζία  ηνπ 

πιηθνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε) 

 ζην ηζηνιόγην (blog) ηνπ Οκίινπ όπνπ θαη 

αλαξηνύκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάγλσζήο 

καο. 

 ζε έλα βηβιηνπσιείν ηεο πόιεο καο (εθόζνλ 

δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν ρώξν θαη είλαη 

θαηάιιεινο από ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνύληαη) 

Οη ζπλαληήζεηο καο εκπινπηίδνληαη θαη κε ηηο 

παξαθάησ δξάζεηο:  

 Δπίζθεςε ζην «Πλεπκαηηθό - Πνιηηηζηηθό 

θέληξν Αλέζηεο θαη Μαλόιεο Αλαγλσζηάθεο» 

ζηα Ρνύζηηθα (Ρέζπκλν)  

 Δπίζθεςε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

(Ρέζπκλν)  

 Δπίζθεςε ζηε Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

Ζξαθιείνπ θαη ζην Ίδξπκα Μνπζείν Νίθνο 

Καδαληδάθεο (Μπξηηά Ζξαθιείνπ) 

ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν Νίθνπ Καδαληδάθε 

ελδέρεηαη λα καο ζπλνδεύζεη ε θ. Διπηλίθε 

Νηθνινπδάθε – νπξή, αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα ηνπ ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο, ή λα 

ζπλεξγαζηνύκε κε πηπρηνύρν πνπ έρεη θάλεη ηελ 

εξγαζία ηεο ζηα παηδηθά βηβιία ηνπ Νίθνπ 
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Καδαληδάθε. 

 Δθπαηδεπηηθή εθδξνκή. ( Αζήλα: Δπίζθεςε ζε 

κεγάιν βηβιηνπσιείν, ζπλάληεζε κε ινγνηέρλε, 

παξαθνινύζεζε ζεαηξηθήο παξάζηαζεο)
4
 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΧ 2 ώξεο εβδνκαδηαίσο ην Α΄ Σεηξάκελν θαη 3 ώξεο 

εβδνκαδηαίσο ην Β΄ Σεηξάκελν.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ  Σα βηβιία πνπ πξνηείλνληαη πξνο αλάγλσζε.  

 Κάζε είδνπο παξάιιεια θείκελα, ηξαγνύδηα, 

ηαηλίεο,video γηα ηηο ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο  

 Πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν ( πνπδαζηήξην 

Νένπ Διιεληζκνύ, Φεθηαθή βηβιηνζήθε Αλέκε, 

ε Πύιε γηα ηελ Διιεληθή γιώζζα, Ίδξπκα 

Μείδνλνο Διιεληζκνύ θαη άιινη έγθπξνη 

επηζηεκνληθνί ηζηόηνπνη). 

 εκεηώζεηο- πιεξνθνξίεο από ηελ ππεύζπλε 

εθπαηδεπηηθό.  

 Σν πιηθό πνπ ζα δνζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ην 

«Δξγαζηήξην κειέηεο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο  

ζηελ Δθπαίδεπζε» θαη ηελ δηεπζύληξηά ηνπ  θ. 

Αιεμάλδξα Εεξβνύ, θαζεγήηξηα ΠΣΓΔ 

Παλ/κίνπ Κξήηεο) 

 Σν πιηθό πνπ ζα δνζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο κε ηελ θ. 

                                                 
4
 Οη επηζθέςεηο θαη ε εθδξνκή εθηόο Ν. Ρεζύκλνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εθόζνλ κε ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο πινπνηνύληαη νη ζηόρνη ηνπο.  
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Διπηλίθε Νηθνινπδάθε – νπξή, αλαπιεξώηξηα 

θαζεγήηξηα ηνπ ΠΣΓΔ Παλ/κίνπ Κξήηεο 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ Οκίινπ ζα 

παξνπζηαζηεί ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ηνπ Οκίινπ.  

Σν ειεθηξνληθό πεξηνδηθό ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο 

εξγαζίεο πνπ νη καζεηέο ζα εθπνλήζνπλ ζηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. (απιέο θαη πνιπηξνπηθέο). 

 

 

 

 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΦΟΡΔΗ 

θ.ιπ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ν 

όκηινο θαη ε ππεύζπλε εθπαηδεπηηθόο ζα ζπλεξγαζηεί: 

 Με ηελ θ. Διπηλίθε Νηθνινπδάθε – νπξή, 

αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ 

Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 Με ηε δηεπζύληξηα ηνπ «Δξγαζηεξίνπ Μειέηεο 

Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε» θ. 

Αιεμάλδξα Εεξβνύ, θαζεγήηξηα ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ 

Παλ/κίνπ Κξήηεο. 

 Με ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο. 

 Με ηε Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ρεζύκλνπ 

(δηεύζπλζε θαη πξνζσπηθό)  

 Με ηνλ όκηιν Φηιαλαγλσζίαο θαη Γεκηνπξγηθήο 

Γξαθήο ηνπ Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. (Ρέζπκλν).  

 Με ην ζύλδεζκν Φηινιόγσλ θαη ην ηκήκα 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο  
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ΑΛΛΟ Σν παξαθάησ απόζπαζκα από ηελ επηζηνιή ηεο ώηεο 

Σξηαληαθύιινπ πξνο ηα παηδηά γηα ηε θηιαλαγλσζία 

ήηαλ έλα έλαπζκα γηα ην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

Οκίινπ Γεκηνπξγηθόηεηαο θαη Αξηζηείαο «Ζ αλάγλσζε, 

ην βηβιίν θαη ν θόζκνο καο. Από ην καζεηή ζηνλ 

αλαγλώζηε». Γη απηό ην παξαζέησ.  

«….Σα βηβιία είλαη ζαλ ηαμίδηα θαη ζαλ παηρλίδηα: 

δηαβάδνληαο πεηάκε κε κεγάιεο θηεξνύγεο ζε ηόπνπο 

καθξηλνύο, εμεξεπλάκε ηηο δσέο άιισλ αλζξώπσλ, 

ληώζνπκε αγαπνύιεο, ζπγθηλήζεηο· κέζα ζηηο ζειίδεο 

βξίζθνπκε εκπεηξίεο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο δηθέο καο, ή, 

αθόκα θαιύηεξα, δελ κνηάδνπλ κε ηηο δηθέο καο - είλαη 

πην θαηαπιεθηηθέο! Θπκάκαη πσο όηαλ δηάβαζα ηελ 

ηζηνξία ηνπ Ρνβηλζώλα Κξνύζνπ έλησζα αλαθνύθηζε: 

αλ λαπαγνύζα ζε έξεκν λεζί, όρη κόλν ζα επηδνύζα 

αιιά ζα πεξλνύζα ηέιεηα.  

Σα βηβιία θαζεζύραζαλ ηνπο θόβνπο κνπ: θαηάιαβα όηη 

ε δσή είλαη κηα πεξηπέηεηα θη όηη πνηέ δελ ζα βαδίζσ 

κόλε – ηα βηβιία ζα κε ζπλνδεύνπλ ζαλ δσληαλά 

πιάζκαηα, ζα κε παξεγνξνύλ θαη ζα ρατδεύνπλ ηελ 

ςπρή κνπ.  

[…] ζπκάκαη όηη ζπρλά ε ςπρή κνπ ήηαλ ηαξαγκέλε: 

είρα έλα ζσξό πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη· 

έλησζα αγσλία θαη, κηα λύρηα, λνκίδσ πσο είδα 

θάληαζκα. 

Όκσο, ζπκάκαη επίζεο πσο, όηαλ ήκνπλ παηδί ζαλ εζάο, 

ε θαιύηεξε ώξα ηεο κέξαο ήηαλ όηαλ δηάβαδα ηα βηβιία 
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πνπ ηόηε νλνκάδακε «εμσζρνιηθά». Σα εμσζρνιηθά 

ήηαλ πην αζηεία θαη πην ζπγθηλεηηθά από ηα ζρνιηθά, 

πξάγκα θπζηθό εθόζνλ ην βηβιίν ηεο γξακκαηηθήο δελ 

είλαη αζηείν θαη ζπγθηλεηηθό. […] 

Ζ ραξά ηεο αλάγλσζεο ήηαλ, θάπνπ θάπνπ, ζηελνρώξηα. 

Ση παξάμελν ε; Μεξηθέο θνξέο, νη ηζηνξίεο ήηαλ 

ιππεηεξέο, ζηα παξακύζηα νη ήξσεο πεξλνύζαλ ηα 

πάλδεηλα: έλα θνξηηζάθη πνπ πνπινύζε ζπίξηα πάγσζε 

κέζα ζην ρηόλη, έλα αγνξάθη ράζεθε ζην άγξην δάζνο... 

Παξόηη έθιαηγα γνεξά, ήκνπλ επραξηζηεκέλε: έλησζα 

«θάηη». Θέισ λα πσ, δελ κπνξνύκε λα ρακνγειάκε 

δηαξθώο: νη άλζξσπνη γίλνληαη ζνθόηεξνη ληώζνληαο, 

θάπνπ θάπνπ, ιύπε, νίθην, αγαλάθηεζε.  

Κπξίσο όκσο, γίνονηαι εκζηαηικά εςηςσιζμένοι: 

δνθηκάζηε λα δήζεηε ηε δσή ηνπ αλαγλώζηε θαη ζα κε 

ζπκεζείηε. 

( Απόζπαζμα από ηο γπάμμα ηηρ Σώηηρ Τπιανηαθύλλος  

ζηο παιδί πος έσει ζηην καπδιά ηηρ για να ηος εμπνεύζει 

ηην αγάπη για ηην ανάγνωζη και ηα βιβλία.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


