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Δύο τρόνια Φιλολογικό Εργαζηήρι
ύκθσλα κε ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ησλ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ ρνιείσλ (άξζξν 41
& 45 ηνπ Νόκνπ 3966/2011-ΦΔΚ 118, η. Α) πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε νκίισλ θαη ε
πινπνίεζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ ζηα Πεηξακαηηθά Γπκλάζηα θαη Λύθεηα. ην πιαίζην
απηό ππνβιήζεθε ζην ΔΠΔ ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παηξώλ θαη εγθξίζεθε ε
θαηλνηόκνο δξάζε «Φηινινγηθό Δξγαζηήξη», ζην νπνίν ζπκκεηείραλ καζεηέο/ηξηεο από
ηελ Α΄, ηε Β΄ θαη ηε Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνπ ρνιείνπ καο θαηά ηε δηεηία 2016-2018.
Από ηον Όμιλο ζηο Φιλολογικό Δπγαζηήπι
Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηέιεζε εγρείξεκα ησλ θηινιόγσλ, Μαλσινπνύινπ νθίαο θαη
Πνηακηάλνπ Θεαλώο, πνπ ήξζε λα ζπκπιεξώζεη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ Οκίινπ
Αξηζηείαο κε ζέκα «Δθθξάδνκαη θαη Γεκηνπξγώ», ηελ νξγάλσζε ηνπ νπνίνπ είραλ
αλαιάβεη σο ππεύζπλεο νη πξναλαθεξζείζεο εθπαηδεπηηθνί θαηά ην ζρνιηθό έηνο 20142015. Ο θεληξηθόο ζηόρνο ηνπ Οκίινπ «Δθθξάδνκαη θαη Γεκηνπξγώ» ήηαλ ε θαιιηέξγεηα
ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ε
Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαιιηεξγείηαη, σο ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηνπ νκίινπ θαζνδεγήζακε
ηνπο καζεηέο θαη ηνπο σζήζακε ζηελ παξαγσγή πεδώλ θαη πνηεηηθώλ θεηκέλσλ ζε αηνκηθό
ή νκαδηθό επίπεδν.
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Η ηαςηόηηηα ηος Φιλολογικού Δπγαζηηπίος
Δπεηδή ινηπόλ ε πνξεία ηνπ Οκίινπ ππήξμε επηηπρήο θαη ην εγρείξεκα, θαηά ηελ εθηίκεζή
καο, απέδσζε θαξπνύο, θαζώο νη καζεηέο αληηκεηώπηζαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηε
δηδαζθαιία, απνθαζίζακε λα θάλνπκε πξάμε ην αίηεκά ηνπο, δειαδή ηελ πξαγκαηνπνίεζε
αλάινγεο θηινινγηθήο δξάζεο θαη ζε επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Από ηνλ Όκηιν γελλήζεθε
ην Φηινινγηθό Δξγαζηήξη πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπκε αιιά θαη λα δηεπξύλνπκε ην έξγν
καο.
ηόρνη ηνπ Δξγαζηεξίνπ ππήξμαλ:
 ε πνιύπιεπξε κειέηε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο θαη Λνγνηερλίαο
 ε εμνηθείσζε κε δηαθνξεηηθά θεηκεληθά είδε
 ε θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο
 παξαγσγή θεηκέλσλ ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν
 ε θηιαλαγλσζία- παξνπζίαζε βηβιίνπ-αθηέξσκα ζε ινγνηέρλε δξακαηνπνίεζε
ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ
 ε πξνπαξαζθεπή καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε γισζζηθνύο-ινγνηερληθνύοθαιιηηερληθνύο δηαγσληζκνύο
 ε πξνπαξαζθεπή καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε παλειιήληα θαη δηεζλή καζεηηθά
ζπλέδξηα
 ελδερόκελε ζπλεξγαζία κε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο- ζρνιεία θαη θνξείο
Μεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο: κεησπηθή δηδαζθαιία (από θαζέδξαο ιόγνο),δηάινγνοζπδήηεζε, βησκαηηθή κάζεζε1,ε δηδαζθαιία ζε νκάδεο θαη ε κέζνδνο project (ζρέδην
εξγαζίαο).2
Σερλνινγηθά εξγαιεία: πξνηδέθηνξαο, δηαδίθηπν (κεραλή αλαδήηεζεο, ηζηνζειίδεο),
ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ (power point),επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ (word)
Με δεδνκέλε ήδε από ηνλ Όκηιν Αξηζηείαο «Δθθξάδνκαη θαη Γεκηνπξγώ» ηελ
πξνπαξαζθεπή ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηαζεξό κέιεκά καο ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Φηινινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο Γεκηνπξγηθήο
Γξαθήο. «Γεκηνπξγηθή γξαθή ζεκαίλεη πάλσ απ’ όια δεκηνπξγηθό ζβήζηκν», ζύκθσλα κε
ηνλ νπιηώηε Μ. (2012)3.
Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή έρεη ηε δύλακε:
 λα αλαπηύμεη, πξνσζήζεη, εμειίμεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ησλ παηδηώλ
 λα πξνζδώζεη θίλεηξα γηα λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ηε δηαδηθαζία ηνπ γξαςίκαηνο αιιά
θαη ηεο αλάγλσζεο (θηιαλαγλσζία)
 λα πξνζθέξεη δεκηνπξγηθέο δηεμόδνπο ζηηο αλεζπρίεο,ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα
αδηέμνδα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
 λα σζήζεη ηα παηδηά ώζηε λα εκπιαθνύλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ην θείκελν ππνδπόκελα
ξόινπο
 λα ραξίζεη ζηηγκέο δεκηνπξγηθήο επραξίζηεζεο θαη εθηόλσζεο ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο
Βνζληάδνπ ., 2001 «Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο
πνπ ζεσξνύλ ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή».
2
Απνζηνιίδνπ Β. & Χνληνιίδνπ Δ., 2005-2007 (ζει. 25-29): «καζεηνθεληξηθέο κέζνδνη
δηδαζθαιίαο, πνπ θαιιηεξγνύλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ νκαδηθόηεηα θαη πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηα
ζπκκεηνρήο θαη θηλεηνπνίεζεο ζηνπο αδύλακνπο θαη ηνπο αδηάθνξνπο, πξνσζνύλ ηελ ελεξγεηηθή
κάζεζε, ελζαξξύλνπλ ηελ αλάδεημε ελδηαθεξόλησλ, ζπληεινύλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο απην-εηθόλαο
θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηώλ, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα εθθξάδνπλ
ειεύζεξα ηε γλώκε ηνπο ζηελ νκάδα»
3
νπιηώηεο, Μ., 2012
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Οι δπαζηηπιόηηηερ ηος Φιλολογικού Δπγαζηηπίος
Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φηινινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ ζηα πιαίζην ηεο
Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο νη καζεηέο/ηξηεο:
 θαιιηέξγεζαλ ηελ πεξηγξαθή, ηελ αθήγεζε, ην δηάινγν4
 αζθήζεθαλ ζε πνηθίια θεηκεληθά είδε όπσο: επηζηνιή, πξνζσπηθό εκεξνιόγην,
άξζξν, παξακύζη5, θαληαζηηθή βηνγξαθία
 δνθίκαζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηνλ πνηεηηθό ιόγν (ρατθνύ-ηάλθα6, ιίκεξηθ)7
 πεηξακαηίζηεθαλ ζε αθξνζηηρίδα8, αλαγξακκαηηζκό
 έθαλαλ παξέκβαζε-αιιαγή ζελαξίνπ
 παξαηήξεζαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ δεκηνπξγηθά ηελ εηθόλα-θσηνγξαθία9.
Φιλαναγνυζία
Ζ αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ραξά θαη απόιαπζε ζηνλ έθεβν
καζεηή-αλαγλώζηε. Ωζηόζν, ε αγάπε γηα ην βηβιίν δε κεηαδίδεηαη θιεξνλνκηθά νύηε
απνηειεί κηα έκθπηε ιεηηνπξγία. Αληίζεηα, απνθηάηαη κέζσ κηαο καθξνρξόληαο θαη
ζπζηεκαηηθήο παηδείαο πνπ δελ έρεη θαηαλαγθαζηηθό θαη ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα θαη
θαιιηεξγείηαη από ηε κηθξή ειηθία. (Γηαλληθνπνύινπ, 1998).
Ο Πνζιάληεθ (1990) ζεσξνύζε ην ζρνιείν πξνλνκηαθό ρώξν γηα ηελ άζθεζε
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην βηβιίν θαη ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε
ζεκειίσζε θαη αλάπηπμε ηεο θηιαλαγλσζίαο. ηνλ όξν ζρνιείν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν
εθπαηδεπηηθόο, ν νπνίνο παίδεη ξόιν δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζην παηδί θαη ην βηβιίν
(Γθίβαινπ, 1994) θαη ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξόηεζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ παηδηνύ, ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο ηνπ έθθξαζεο, ηνλ εκπινπηηζκό ησλ γλώζεσλ θαη θπξίσο ηελ
αηζζεηηθή ηνπ θαιιηέξγεηα. ην πιαίζην ηεο θηιαλαγλσζίαο επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζε
Αγγειάθνο Κ. θ.ά, 2010, (ζει. 40-46, 118-121, 47-51, 94, 131-134)
νπιηώηεο, Μ., 2012, ζει. 134 «Παξακύζηα Αθεγεκαηηθά αδξό, γεκάην ππεξβνιέο θαη
αληηζέζεηο, ην παξακύζη έξρεηαη λα ςπραγσγήζεη, λα καγέςεη, λα δηδάμεη κε ηνλ έκκεζν ηξόπν
ηνπ, κα πεξηζζόηεξν λα θηάζεη κέζ’ από θιηκαθνύκελεο εληάζεηο ζηελ αξηζηνηειηθή θάζαξζε:
λα αλαθνπθίζεη θαη λα εμαγλίζεη».
6
νπιηώηεο, Μ., 2012, ζει. 102 « Χατθνύ, Σάλθα Σν ηαπσλέδηθν ρατθνύ πξνζιακβάλεηαη
εύθνια θαη από κηθξνύο καζεηέο· ηξεηο ζηίρνη κε 5, 7 θαη 5 ζπιιαβέο αληίζηνηρα είλαη ε
ζηαζεξή δνκή ηνπ. Πξόθεηηαη γηα κηαλ έληνλε εηθόλα πνπ αληιεί θαηά θαλόλα από ηνλ θόζκν
ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, γηα πνηεηηθό ζηηγκηόηππν ζην νπνίν πξέπεη κε θάπνηνλ ηξόπν λα
δειώλεηαη θαη ε επνρή (π.ρ. ην θζηλόπσξν ζην επόκελν παξάδεηγκα). Σα ρατθνύ ζπλήζσο δελ
θέξνπλ ηίηιν»
7
νπιηώηεο, Μ., 2012, ζει. 71: « Λίκεξηθ» Αθόκε θαη γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο ε δεκηνπξγία
ιίκεξηθ είλαη εύθνιε θαη απνδνηηθή άζθεζε. Δδώ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηα ιίκεξηθ ηνπ
εθέξε (Πνηήκαηα κε δσγξαθηέο ζε κηθξά παηδηά».
8
νπιηώηεο, Μ., 2012, ζει. 134: «Ζ αθξνζηηρίδα δεκηνπξγείηαη όηαλ ην πξώην γξάκκα θάζε
ζηίρνπ, αλ δηαβαζηεί θάζεηα, ζπλδηακνξθώλεη κε ηα πξνεγνύκελα θαη ηα επόκελα κία ιέμε ή
κία θξάζε, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ πνηήκαηνο. πλήζσο απηή ε ιέμε πνπ ζα πξνθύςεη θαηά
ηελ θάζεηε αλάγλσζε έρεη θάπνηα ζπλάθεηα λνεκαηηθή κε ηα ππόινηπα· δελ είλαη όκσο απηό
απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ αθξνζηηρίδα απνηειεί πάλησο έλα εύθνιν θαη
παηγληώδεο κέζν γλσξηκίαο κε ηνπο καζεηέο».
9
νπιηώηεο, Μ., 2012, ζει. 147 «Φσηνγξαθία: Σν απνηέιεζκα ηεο θσηνγξαθηθήο ηέρλεο ζα
πξέπεη λα είλαη ην ίδην κ’ απηό ηεο γξαπηήο αθήγεζεο», δήισζε ηνπ δηάζεκνπ Καηαιαλνύ
θσηνγξάθνπ Català-Roca. Ζ θσηνγξαθία κπνξεί λα είλαη….. κόλν ε αθόξκεζε».
4
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ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ. Δπειέγε ηελ πξώηε ρξνληά «Η Φόνιζζα» ηνπ Αιέμαλδξνπ
Παπαδηακάληε. θαη ηε δεύηεξε «Το Αμάπηημα ηηρ μηηπόρ μος» ηνπ Γεσξγίνπ Βηδπελνύ.
Οξγαλώζακε ηε δηδαζθαιία καο ζηα ρλάξηα ελόο project αθνινπζώληαο θάζεηο (πξηλ από
ηελ αλάγλσζε, θαηά ηελ αλάγλσζε, κεηά από ηελ αλάγλσζε) κε δηαθξηηή ζηνρνζεζία ζηελ
θαζεκία10. ην πιαίζην απηό κειεηήζακε ην βίν θαη ηελ εξγνγξαθία ησλ ζπγγξαθέσλ κέζα
από ζρεηηθά ληνθπκαληέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο 11. ηελ πνξεία ηεο αλάγλσζεο
επηκείλακε ζηε γισζζηθή επεμεξγαζία ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ. Ο ελδηάκεζνο
ζρνιηαζκόο θαη ε βαζύηεξε αλάιπζε απνηεινύζαλ ην έλαπζκα γηα ηε δηεμαγσγή
ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγή απόςεσλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο.
Γημιοςπγική Γπαθή
ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ιόγνπ νη καζεηέο/ηξηεο έγηλαλ ζπγγξαθείο θαη παξήγαγαλ ην
δηθό ηνπο θείκελν κε ηίηιν «Το θαύμα ηηρ ζυήρ» θάλνληαο πξάμε ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή.
Δίραλ σο αθόξκεζε ην πεξηερόκελν ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ «Φόνιζζα» ηνπ Αιέμαλδξνπ
Παπαδηακάληε. ην ζπγγξαθηθό ηνπο εγρείξεκα εκπλεύζηεθαλ από ην ζεκαηηθό ηνπ άμνλα
αιιά ηαπηόρξνλα πξνζπάζεζαλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ ζεκαηηθά αθνινπζώληαο όκσο θαηά
ην δπλαηόλ ην γισζζηθό ηδίσκα ηνπ Παπαδηακάληε. Δπηρείξεζαλ λα πξνβάινπλ πόζν
αμίδεη ε γπλαηθεία θύζε αθνύ απνηειεί κέξνο ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη λα ηνλίζνπλ όηη
δελ ππνιείπεηαη θαζόινπ ηεο αληξηθήο. Γηα ηνπο καζεηέο καο δελ πξέπεη κία γπλαηθεία
ύπαξμε λα ζαλαησζεί γηα λα ζσζεί αιιά λα ζσζεί γηα λα δήζεη. Από ην ζύλνιν ηνπ
παξαγόκελνπ πιηθνύ ηνπ Φηινινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ εθηηκνύκε όηη αμίδεη λα παξαζέζνπκε
ζηε ζπλέρεηα ην θείκελό ηνπο κε ηίηιν « Το θαύμα ηηρ ζυήρ», κε ην νπνίν ζέιεζαλ λα
δείμνπλ ηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο (βι. Παξάξηεκα).
Σσμμεηοτές ηοσ Φιλολογικού Εργαζηηρίοσ ζε Λογοηετνικούς-Καλλιηετνικούς
Διαγωνιζμούς
(γηα ην 2016-2017)
 5νο Παλειιήληνο Λνγνηερληθόο Γηαγσληζκόο Πξσηόιεηνπ Γηεγήκαηνο
ηνπ
Ηδξύκαηνο Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδε
 Λνγνηερληθόο Γηαγσληζκόο ηνπ Μνξθσηηθνύ πιιόγνπ Πεηξνύπνιεο
3ν Βξαβείν δηεγήκαηνο γηα ην καζεηή Παπαγηαλλόπνπιν Κσλζηαληίλν
 Λνγνηερληθόο-Καιιηηερληθόο Γηαγσληζκόο πνπ δηνξγάλσζε ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ
Παηξώλ κε ζέκα «Αν θα μποπούζα ηον κόζμο να άλλαζα»
Σηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηηο καζήηξηεο:
νισκνύ Λεσλόξα ζην πνίεκα-Νηαθνγηάλε Παλαγηώηα ζην δηήγεκα
(γηα ην 2017-2018) Λνγνηερληθόο-Καιιηηερληθόο Γηαγσληζκόο
Σν θηινινγηθό Δξγαζηήξη δήισζε ζπκκεηνρή κε πνηήκαηα θαη δηεγήκαηα ζηνλ
Παλειιήλην Λνγνηερληθό Γηαγσληζκό κε ζέκα : « Αν δεν ζηηπίξειρ ηο ένα ζος πόδι έξυ
απ’ ηη Γη, ποηέ ζος δεν θα μποπέζειρ να ζηαθείρ επάνυ ηηρ» ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
Σν Φηινινγηθό Δξγαζηήξη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε όιν ην ζρνιείν παξνηξύλνληαο ηνπο
καζεηέο/ηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ινγνηερληθνύο δηαγσληζκνύο.
10
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Απνζηνιίδνπ Β. & Χνληνιίδνπ Δ., 2005-2007 (ζει. 25-29)
http://www.edutv.gr
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 Οη καζεηέο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ Παλαγόπνπινο Αλαζηάζεο, Λερνπξίηε Αηθαηεξίλε,
Χαξάιακπνο Φσηόπνπινο ζπκκεηείραλ ζηνλ IE΄ Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό
Γνθηκίνπ, κε ζέκα «Η Σςνθήκη ηηρ Λυζάννηρ (1923)», πνπ πξνθήξπμε ην Ίδξπκα
«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηα Χαληά.
Ο Παλαγόπνπινο Αλαζηάζεο θαηάθεξε λα απνζπάζεη ην 7ν βξαβείν.
 Ζ καζήηξηα Γηαλληθνπνύινπ Μπξηώ ζπκκεηείρε ζην Γηαγσληζκό πνπ πξνθήξπμε ν
Γήκνο Καιαβξύησλ κε ζέκα ην «Ολοκαύηυμα».
Σσμμεηοτή ηοσ Φιλολογικού Εργαζηηρίοσ ζηο Σσμπόζιο Ποίηζης
ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεώλ καο δόζεθε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ πνίεζε.
Γεκηνπξγήζακε έλαλ θύθιν κηθξώλ πνηεηώλ. ηα πιαίζηα απηνύ ηνπ θύθινπ
κειεηήζακε παξαδνζηαθή θαη κνληέξλα πνίεζε θαη ελζαξξύλακε ηνπο καζεηέο καο λα
εθθξαζηνύλ θαη νη ίδηνη πνηεηηθά ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν. Μάιηζηα, ην
θηινινγηθό Δξγαζηήξη δήισζε ζπκκεηνρή κε πνηήκαηα ζηνλ Παλειιήλην Πνηεηηθό
Γηαγσληζκό πκπνζίνπ Πνίεζεο πνπ δηεμήρζε ζηνλ Ννκό Αραΐαο ζην Παλεπηζηήκην
Παηξώλ(1-2 Ηνπιίνπ 2017). Μαο δόζεθε ε επθαηξία λα παξνπζηάζνπκε ην ζύλνιν ηεο
δνπιεηάο ηνπ Φηινινγηθνύ Δξγαζηεξίνπ θαη ηε ζπιινγή πνηεκάησλ κε ηίηιν «Ο θύθινο
ησλ κηθξώλ πνηεηώλ». ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκό ε καζήηξηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ,
Γνύθνπξε Ησάλλα, απέζπαζε ην πξώην βξαβείν Πνίεζεο.
Σσμμεηοτές ηοσ Φιλολογικού Εργαζηηρίοσ ζε Γλωζζικούς Διαγωνιζμούς
3νο Γηαγσληζκόο Γιώζζαο ζηελ Αραΐα-1ν βξαβείν γηα ηε καζήηξηα Γνύθνπξε Νίθε.
4νο Γηαγσληζκόο Γιώζζαο ζηελ Αραΐα.
Σσμμεηοτές ηοσ Φιλολογικού Εργαζηηρίοσ ζε Μαθηηικά Σσνέδρια
Σα ζπγθεθξηκέλα ζπλέδξηα απνηεινύλ πξνζνκνίσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Ο.Ζ.Δ., όπνπ
νη καζεηέο/ηξηεο θιήζεθαλ λα εθπξνζσπήζνπλ ζπγθεθξηκέλα θξάηε θαη λα
ππεξαζπηζηνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο.
1ε Παλειιήληα Μαζεηηθή Πξνζνκνίσζε ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ
Αλζξώπνπ κε ηίηιν «Μαθηηέρ ζε πόλο διπλυμάηη» ζηε Θεζζαινλίθε
Γηάθξηζε ηεο καζήηξηαο Νηαθνγηάλλε Παλαγηώηαο-Βξαβείν θαιύηεξνπ Αγνξεηή
2ν Γηεζλέο Μαζεηηθό πλέδξην Μνληέινπ Ζλσκέλσλ Δζλώλ - MUN (ζηελ Αγγιηθή
Γιώζζα) ζην Αξζάθεην Παηξώλ.
Tηκεηηθή δηάθξηζε ζην καζεηή Παλαγόπνπιν Αλαζηάζε-Βξαβείν Καιύηεξνπ Γηπισκάηε
2ε Παλειιήληα Μαζεηηθή Πξνζνκνίσζε ησλ Δπηηξνπώλ ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηα δηθαηώκαηα
ηνπ Αλζξώπνπ κε ηίηιν «Μαθηηέρ ζε πόλο διπλυμάηη» ζηε Θεζζαινλίθε.
3ν Γηεζλέο Μαζεηηθό πλέδξην Μνληέινπ Ζλσκέλσλ Δζλώλ – MUN (ζηελ Αγγιηθή
Γιώζζα) ζην Αξζάθεην Παηξώλ .
Εναζτόληζη με ηο Θέαηρο


πλεξγαζία κε ην Πεηξακαηηθό Λύθεην Παηξώλ ζηελ επεηεηαθή εθδήισζε
«Όρη ζην Φαζηζκό, λαη ζηνλ Αλζξσπηζκό».
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζπλαληεζήθακε θαη εθηόο ζρνιείνπ θαη
παξαθνινπζήζακε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ καο (Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα
ηνπ Μπνζη ζην ζέαηξν Ληζνγξαθείν) θαη θαιιηηερληθά δξώκελα.

Σσμμεηοτή ζε Πιλοηικό
ακούνε»

Καινοηόμο

Πρόγραμμα Σσνεκπαίδεσζης «Μαηιές ποσ

Σν Φηινινγηθό Δξγαζηήξη ζπκκεηείρε ζην 4κελν Πηινηηθό Καηλνηόκν Πξόγξακκα
πλεθπαίδεπζεο «Μαηηέο πνπ αθνύλε», πνπ πινπνίεζε ην Δηδηθό Γεκνηηθό ρνιείν
Παηξώλ θαη ην Δηδηθό Ν/Γ Κσθώλ θαη Βαξεθόσλ Παηξώλ.
ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζεηέο/ηξηεο:
1. παξαθνινύζεζαλ ζην Δηδηθό ρνιείν Κσθώλ θαη Βαξεθόσλ Πάηξαο δηάιεμε ηεο
Οπξαλίαο Αλαζηαζηάδνπ , θαζεγήηξηαο ζηε ζρνιή Καιώλ Σερλώλ ηεο Αζήλαο ζε θσθνύο
θνηηεηέο.
2. Δπηζθέθηεθαλ
ηελ
έθζεζε
Κσθώλ
Καιιηηερλώλ
«Σαπηόηεηεο»
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Πάηξαο.
3. παξαθνινύζεζαλ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε « Ζ Μπζηζηνξία ηνπ Κύξηνπ Μνιηέξνπ»
από ηε Θεαηξηθή Οκάδα Κσθώλ «Σξειά Χξώκαηα».
Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζπκκεηείρε ζηνλ Παλειιήλην ρνιηθό Γηαγσληζκό Bravo
Schools «Γεκηνπξγνύκε έλαλ θαιύηεξν θόζκν» θαη έιαβε έλα κεγάιν BRAVO!
Βξαβεύηεθε γηα ηηο θαιέο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθάξκνζε πξνθεηκέλνπ λα
αλαδεηρζεί ν ζεκαληηθόο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ σο έλαο δπλακηθόο ππξήλαο αθύπληζεο θαη
ελεξγνπνίεζεο ησλ καζεηώλ, ησλ νηθνγελεηώλ θαη ηεο επξύηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Σσμπεράζμαηα
πκπεξαζκαηηθά ην Φηινινγηθό Δξγαζηήξη (2016 έσο 2018) σο ζπλέρεηα ηνπ
Οκίινπ «Δθθξάδνκαη θαη Γεκηνπξγώ» είρε κεγάιε απήρεζε ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο. Σν
αγθάιηαζαλ από ηελ πξώηε ζηηγκή θαη ην ππεξέηεζαλ κε πνιιή αγάπε. Αληαπνθξίζεθαλ
κε ραξαθηεξηζηηθή πξνζπκία θαη ζεηηθή δηάζεζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα έδσζε
ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο, λα
εθθξαζηνύλ ειεύζεξα θαη δεκηνπξγηθά, λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο θαη ηηο
δεμηόηεηέο ηνπο, λα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη λα απνηππώζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο ινγνηερληθά. Πεπνίζεζε ησλ ππεύζπλσλ θαζεγεηξηώλ είλαη όηη ε
ζπγθεθξηκέλε θαηλνηόκνο δξάζε, πνπ πινπνηήζεθε ζην Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ,
ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη απνηειεί εθαιηήξην γηα λέεο δεκηνπξγηθέο δξάζεηο θαη
κειινληηθέο δηαθξίζεηο. Σν θαηλνηόκν εγρείξεκα, πνπ θαιείηαη Φηινινγηθό Δξγαζηήξη,
επηβεβαίσζε όηη ε θαηλνηνκία ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έρεη ηε δύλακε λα πξνζθέξεη
γλώζε, λα θαιιηεξγήζεη δεμηόηεηεο, λα απνθαιύςεη «ηαιέληα» αιιά πάλσ από όια λα
θηλεηνπνηήζεη ηε ζθέςε θαη ηε θαληαζία.
Βιβλιογραθία
1. Αγγειάθνο Κ., Καηζαξνύ Δι., Μαγγαλά Αλ. (2010), Νεοελληνική Γλώζζα. Α΄ Γςμναζίος.
Αζήλα: Δθδόζεηο ΟΔΓΒ
2. Απνζηνιίδνπ Β. & Χνληνιίδνπ Δ., Γιδάζκονηαρ Λογοηεσνία ζηο Γςμνάζιο, Πξόγξακκα
Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ, 2005-2007
3. Αξρνληάθε Ε. & Φηιίππνπ Γ.(2003), 205 Βιυμαηικέρ αζκήζειρ για εμτύσυζη ομάδυν
4. Βαζηιάθε, Αζπ., Γηαλλαθνπδάθεο, Λ. (2009). Η Γημιοςπγική Γπαθή ζηο Γημοηικό Σσολείο.
Αζήλα: Κέδξνο
5. Βηδπελόο Γ., (2011), Το αμάπηημα ηηρ μηηπόρ μος. Αζήλα: Δθδόζεηο ΔΣΗΑ
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6. Βνζληάδνπ, . (2001), Πώρ μαθαίνοςν οι μαθηηέρ. Αζήλα: Δθδνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
Γαξδάλνπ
7. Γηαλληθνπνύινπ, Α. (1998), Από ηελ πξναλάγλσζε ζηελ αλάγλσζε, Οδεγόο γηα γνλείο
θαη εθπαηδεπηηθνύο. Αζήλα: Καζηαληώηεο
8. Γθίβαινπ, Α. (1994), Ο δάζθαινο αλάκεζα ζην παηδί θαη ην βηβιίν. Φηιαλαγλσζία θαη
παηδηθή ινγνηερλία (ζζ. 31-45). Αζήλα: Γειθίλη.
9. Παπαδηακάληεο Αι. (2011), Η Φόνιζζα. Αζήλα: Δθδόζεηο ΔΣΗΑ
10. Παξαζθεπόπνπινο Η. Ν. (2004), Γημιοςπγική Σκέτη ζηο Σσολείο και ζηην Οικογένεια,
Αζήλα
11. Πνζιάληεθ, Κ. (1990), Να δώζνπκε ζηα παηδηά ηελ όξεμε γηα δηάβαζκα. Αζήλα:
Καζηαληώηεο
12. Ρνληάξη, Σ. (2001). Γπαμμαηική ηηρ θανηαζίαρ. Αζήλα: Δθδόζεηο Μεηαίρκην
13. νπιηώηεο, Μ., (2012), Γημιοςπγική Γπαθή - Οδηγίερ Πλεύζευρ: Βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ
14. Ψαζάο Γ. (1993), Φον Γημηηπάκηρ. Αζήλα: Δθδόζεηο Μαξία Γ. Ψαζά
15. http://www.edutv.gr
Παράρηημα
«Σν ζαύκα ηεο δσήο»
Ἦην ἄλνημηο. Ἀξράο Μαΐνπ, δεπηέξα ἐβδνκάδα κεηά ὄςηκνλ Πάζρα. Δἴρνκελ ἀπνθαζίζεη λά
ἐθδξάκσκελ ηῇ ὑζηεξαίᾳ ἵλα ἀπνιαύζσκελ ηό ἐαξηλόλ ηνπίνλ παξά ηῷ αἰγηαιῷ. Σήλ αὐγήλ, ἅκα
ἔθεμελ, ἐθηλήζακελ. Ἦην γιπθεῖα αὐγή ηνῦ Μαΐνπ.  νὐξαλόο ἦην γαιαλόο θαί αἱ ἀθηίλεο ηνῦ
ἡιίνπ ἐράηδεπνλ ηνύο ὀθζαικνύο ἡκῶλ.
Αἱ ζηαγόλεο ἐζηάιαδνλ ἐπί ηῶλ δέλδξσλ · αἱ γιπθόθσλεο ἀεδόλεο ἐιάινπλ θαί ὀιίγα ἄγξππλα
πνπιάθηα ἔκειπνλ ἐπάλσ εἰο ηά θιαδηά. Ἡ ζπληξνθηά ἡκῶλ ἀπεηειεῖην ἐθ ηεζζάξσλ λεαληῶλ θαί
λεαλίδσλ. Ἐπνξεύζεκελ δηά ηνῦ θαηεθνξηθνύ δξνκίζθνπ θαί κεηά δηώξνπ πνξείαο ἀθίρζεκελ
παξά ζίλ’ ἁιόο. Ἡ αὔξα ἐκπξνβόιεη. Μηθξά ξεύκαηα δηεράξαζζνλ ηό πέιαγνο.  θινῖζβνο ἠρνῦζε
εὐράξηζηα !
Ἐζέζακελ ηά ὑπνδήκαηα ἡκῶλ πιεζίνλ θαί ἤκεζα ἔηνηκνη λά εἰζέιζσκελ εἰο ηήλ ζάιαζζαλ.
Αἴθλεο εἴδνκελ λένλ ἱζηάκελνλ πιεζίνλ. Ἦην ἀλήξ ιηγλόο θαί εὐζπηελήο. Ἐθαίλεην ὠρξόο ὤλ θαί
ἀλαδεηῶλ ἐλαγσλίσο ηί. Ἡκεῖο, θόξεο θαί λεαλίαη, ἐζσξνῦκελ ηόλ μέλνλ. Δἷο ἐμ ἡκῶλ ἀλππόδπηνο
ἐδύγσζελ θαί εἶπε κεηδηῶλ : -«Καιήλ ἡκέξαλ, θύξηε».
Σό αὐηό ἔπξαμαλ θαί νἱ ἔηεξνη ηῆο ὁκεγύξεσο.  ἀθηρζείο μέλνο ἔξξηςε βιέκκα ἐπί ηῶλ λεαλίδσλ
θαί ἀπεθξίζε κεγαινθώλσο : -«Χαίξεηε ,ὦ θίινη! Εεηῶ ζπγγλώκελ ὅηη δηαθόπησ ὑκᾶο, ἀιιά εἰκί
νλ ἀπνγλώζεη θαί παξαθαιῶ, εἰ δπλαηόλ, παξέρεηλ κνη βνήζεηαλ. Ἀλαδεηῶ ηήλ θόξελ κνπ!»
Ἐλ ηῇ ξύκῃ ηνῦ ιόγνπ, ὁ ἀλήξ νὗηνο εἶπελ ὅηη ἀλεδήηεη ηήλ κηθξάλ θόξελ αὐηνῦ, ἥηηο ἔπαηδε ἀπό
πξσίαο παξά ηήλ ἀθηήλ.Ἦην ἰδηαηηέξσο ἀλήζπρνο θαί κεηά κεγάιεο ἀγσλίαο ἠξώηα ἡκᾶο κή ηπρόλ
εἴρνκελ ἰδεῖ ηό κηθξόλ θνξάζηνλ. Οὐδείο ἐμ ἡκῶλ ἠδύλαην παξέρεηλ πιεξνθνξίαλ ηηλά ηῷ ἀλεζύρῳ
παηξί ηῆο κηθξᾶο. Λαβώλ ηόλ ιόγνλ ὁ πξεζβύηεξνο ἡκῶλ κεηά ζνβαξόηεηνο ἐβεβαίνπ ηόλ δπζηπρῆ
παηέξα ὅηη ἄπαληεο ἡκεῖο ἐπξόθεηην λά παξάζρσκελ βνήζεηαλ ἐλ ηῇ δπζθόιῳ ηαύηῃ θαηαζηάζεη
ἀλαδεηνῦληεο ηήλ παηδίζθελ.
 παηήξ ηῆο κηθξᾶο πιήξεο ἱθαλνπνηήζεσο δηά ηήλ παξεμνκέλελ ὑθ’ ἡκῶλ βνήζεηαλ ἀλεδήηεη
ἐπηκόλσο ηήλ κηθξάλ ἀλαθσλῶλ ηό ὄλνκα αὐηῆο : -«Ἁγλή! Ἁγλή!»
Ἦην ἡ πνιπαγαπεκέλε θόξε ηνῦ θ. Μελειάνπ, ὅζηηο, θαίηνη ήξρε ηξεῖο πἱνύο, ἔηξεθε ἰδηαηηέξαλ
ἀδπλακίαλ πξόο ηήλ κηθξάλ θαί ραξηησκέλελ Ἁγλήλ. Ἐθώλαδε ἐπηκόλσο ἀιι’ εἰο κάηελ. Ἡ
ἀγσλία ηνπ θ. Μελειάνπ ἐθνξπθνῦην. Ἡ ὄςηο ηνπ ἐγέλεην ὠρξνηέξα! Ἐλ ηῷ ρσξίῳ ἐθείλῳ δέλ
ὑπῆξρνλ δξνκίζθνη ἀιιά ζπζηάδεο δέλδξσλ. Σῷ ὄληη ἦην ἐμαηξέησο ραιεπόλ ηό ἔξγνλ ηῆο
ἀλεπξέζεσο ηῆο ραξηησκέλεο παηδίζθεο. Παξά ηαῦηα ἐηξέρνκελ θαί κεη’ ἐπηκνλῆο ἀλεδεηνῦκελ
ηήλ Ἁγλήλ.
Ἐπί πνιιάο ὥξαο ἐζπλερίδεην ἡ πξνζπάζεηα ἁπάλησλ ἡκῶλ ἀιι’ ἀπνηέιεζκα νὐδέλ. Φσλή
βνῶληνο ἐλ ηῇ ἐξήκῳ! Οὐδεκία ἀπόθξηζηο! Φόβνο θαηεῖρελ ἡκᾶο ἀιι’ ἅπαληεο ἐηξέθνκελ ηήλ
ἐιπίδα ὅηη ἐλ ηέιεη ἐπξόθεηην λα εὕξσκελ ηήλ θνξαζίδα.
Ἦην ἤδε κεζεκβξία.  ἥιηνο ἔθαηε ὑπεξάλσ ηῆο θεθαιῆο ησλ. Ἐβιέπνκελ ἀλνηθηά εἰο ηό πέιαγνο
πνιιά ιεπθά ἰζηία ζάλ ηνῦ γιάξνπ ηά θηεξά. Βξαηζέξεο ἠξκέλίδνλ πξόο αλαηνιάο ἤ πξόο δπζκάο
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θαί δηεράξαζζνλ ηό πέιαγνο. Ἡ θξπθή ζθέςε ὅισλ ἦην κή ἡ κηθξά εὑξίζθεην ἀθνπζίσο ἐλ ηῇ
ζαιάζζῃ.
Σό ἔδαθνο ἦην ὀιηζζεξόλ θαί ὡο ἐθ ηνύηνπ ιίαλ ἐπηθίλδπλνλ! Άξαγε ἡ παηδίζθε εἶρε πέζεη ἐλ ηῷ
ὕδαηη! Σίο νἶδελ; Αὕηε ἡ ζθέςηο ἐπέθεξε ηξόκνλ θαί ἀγσλία εἰο ηήλ ςπρήλ ἀπάλησλ ἡκῶλ.
«Θεόο θπιάμνη!» ἦην ἡ εὐρή ἁπάλησλ.
ηαλ ὁ ἥιηνο ἐθξύβε εἰο ηήλ θνξπθήλ βξαρώδνπο βνπλνῦ θαί ἦην δεηιηλόλ πιένλ ἠθνύζζε
θιαζκπξηζκόο κηθξνῦ παηδίνπ.  θ. Μελέιανο ἔηεηλελ ηό νὖο θαί ἡκεῖο ἠζζάλζεκελ ζθίξηεκα
ἐιπίδνο. Πιεζηάζαληεο ἐγγπηέξσ ἠθνύζακελ κηα βξαρλή θαί λπζηαιέα θσλή, ἥ ἐλέπλεπζε
ζζελαξάλ ἐιπίδα εἰο ἡκᾶο. Ἡ θσλή ἀλεγλσξίζζε ὑπό ηνῦ θ. Μελειάνπ. Ἦην ἡ θσλή ηῆο Ἁγλῆο.
 παηήξ ηῆο Ἁγλῆο ἀλεηαξάρζε θαί κεηά ραξάο ἔιαβε ηήλ κηθξάλ εἰο ηάο ρείξαο ηνπ, ἥηηο ἦλ
ἔληξνκνο. Μεη’ ὀιίγνλ αὕηε κεηδηῶζα ἠγθάιηαζε ηόλ παηέξα ηεο θαί εἶπελ αὐηῷ:- «πγγλώκελ
δεηῶ».  εὐηπρήο παηήξ ιεζκνλῶλ ηήλ ἀγσλίαλ ἐμέθξαζε ηάο εὐραξηζηίαο ηνπ πξόο ἡκᾶο ἅπαληαο
θαί πιήξεο ἱθαλνπνηήζεσο ἐπνξεύεην κεηά ηῆο κηθξᾶο ἀγαπεκέλεο Ἁγλῆο ιέγσλ ηαύηε:- «Δἶζαη ηό
ζαῦκα ηῆο δσῆο κνπ! »
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