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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

 Παπακωνσταντίνου Αναστασία

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

 ΠΕ02

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 
 

Εργαστήρι φιλαναγνωσίας, δημιουργικής γραφής και 
πολυτροπικής έκφρασης

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
 

 Δύο (2)

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος
 

 Α΄ - Β΄- Γ΄ Γυμνασίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με τη λειτουργία του Ομίλου αυτού επιδιώκεται:
-Να καλλιεργήσουν οι μαθητές/-τριες μία θετική στάση 
απέναντι στην ανάγνωση λογοτεχνικών και άλλων 
κειμένων.
- Να αναπτύξουν αποκλίνουσα και δημιουργική σκέψη.
- Να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης κειμένων και 
παραγωγής διαφόρων κειμενικών ειδών.
- Να ασκηθούν σε πρακτικές κοινωνικού γραμματισμού.
- Να εξοικειωθούν με συγγραφικές πρακτικές.
- Να κινητοποιηθούν ώστε να εκφραστούν μέσα από 
ποικίλους τρόπους (συγγραφή διηγημάτων, ποιημάτων, 
ημερολογίων, σεναρίων, αλλά και παραγωγή ψηφιακών 
πολυτροπικών κειμένων, εικονογράφηση, δραματοποίηση) 
- Να κατακτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος η προτεινόμενη θεματική 
είναι: «Κείμενα από τη Χαλκίδα – Η Χαλκίδα στα 
κείμενα». Ειδικότεροι στόχοι που επιδιώκονται με τη 



θεματική αυτή είναι οι εξής:
- Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες την ιστορία της 

πόλης τους μέσα από κείμενα. 
- Να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον της πόλης 

τους (φυσικό, ανθρωπογενές) και με την τοπική 
κοινωνία.

 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, βιωματική και ανακαλυπτική 
μάθηση, αξιοποίηση εργαλείων της Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι Μάιο 
ή Ιούνιο) 
 

Από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2023 θα 
διαβάσουμε και θα μελετήσουμε κείμενα για τη Χαλκίδα, 
λογοτεχνικά και μη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα 
γνωρίσουν διάφορα κειμενικά είδη και, με αφόρμηση τα 
κείμενα που θα διαβάσουν, θα παραγάγουν τα δικά τους 
κείμενα (μονοτροπικά ή πολυτροπικά).

Θεματικά θα ακολουθηθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2022: Ανάγνωση και μελέτη 
κειμένων για την ιστορία της πόλης μας. Ιδιαίτερη 
αναφορά στην εγκατάσταση προσφύγων στη Χαλκίδα μετά
τη μικρασιατική καταστροφή (έμφαση σε κείμενα 
εφημερίδων της εποχής). 

Ιανουάριος – Μάρτιος 2023: «Η λογοτεχνία στη Χαλκίδα - 
Η Χαλκίδα στη λογοτεχνία» – Ανάγνωση κειμένων 
Χαλκιδέων λογοτεχνών και λογοτεχνικών κειμένων για τη 
Χαλκίδα.

Απρίλιος – Μάιος 2023: Ανάγνωση κειμένων για το φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης μας.  
  

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Κείμενα Χαλκιδέων συγγραφέων και κείμενα με θέμα τη 
Χαλκίδα
Ιστοριογραφικά κείμενα
Ιστοσελίδες με σχετικό υλικό (π.χ. Αρχείο Ψηφιοποιημένων
Εφημερίδων στον ιστότοπο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης 
Χαλκίδας)
Σχετικά βίντεο

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

 



Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αναλάβουν να 
παραγάγουν μικρής έκτασης κείμενα (που εντάσσονται σε 
διάφορους κειμενικούς τύπους και κειμενικά είδη). Θα 
γίνει προσπάθεια οι εργασίες αυτές να ολοκληρώνονται 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Ομίλου. Θα 
αξιοποιηθούν επίσης η αυτοαξιολόγηση και η 
ετεροαξιολόγηση στο πλαίσιο της ομάδας μαθητών/-τριών.

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 
λήξης) 
 

 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας ΕΚΠΑ κ. 
Χαράλαμπος Μπαμπούνης

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 
σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 
 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
ΓΑΚ Ν. Ευβοίας

Ομότιμος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας ΕΚΠΑ κ. 
Χαράλαμπος Μπαμπούνης
 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
ΓΑΚ Ν. Ευβοίας
Φάρος Κακής Κεφαλής 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Αρχικά: Κάθε μαθητής/μαθήτρια συντάσσει σύντομο 
κείμενο σχετικά με τις προσδοκίες του/της από τη 
συμμετοχή του στον Όμιλο.

Ενδιάμεσα: Θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
συζητήσεις της ομάδας για την αποτίμηση της επίτευξης 
των στόχων που έχουμε θέσει.

Τελικά: Οι μαθητές/-τριες θα συμπληρώσουν φόρμα 
αποτίμησης της συμμετοχής τους στον Όμιλο.

 

Ποιοι από τους 4 κεντρικούς άξονες 
δράσης του 5ου Προτύπου Γυμνασίου 
Χαλκίδας εμπεριέχονται στον όμιλο και 
με ποιον τρόπο. 

1. Δράση «Ψηφιακές Δεξιότητες – Ανοικτοί Κώδικες»: 
Ανάγνωση και δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, με 
έμφαση σε ψηφιακά κείμενα.

2. Δράση «Συμπερίληψη και Δεξιότητες Ζωής»: Στο πλαίσιο
της λειτουργίας του ομίλου θα αναγνωστούν κείμενα που 
άπτονται της έννοιας της συμπερίληψης (π.χ. κείμενα από 
τον τοπικό Τύπο σχετικά με την εγκατάσταση των 
προσφύγων το 1922, κείμενα σχετικά με σημαντικές 



γυναίκες της Χαλκίδας). Επίσης, θα δοθεί σημασία στην 
ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής, π.χ. καλλιέργεια κοινωνικής 
ενσυναίσθησης, υπευθυνότητας και ασφαλούς πλοήγησης 
στο διαδίκτυο. 

3. Δράση «Σύνδεση με την τοπική κοινωνία»: Οι μαθητές/-
τριες θα έρθουν σε επαφή με την τοπική κοινωνία μέσω 
συνεργασίας με φορείς (π.χ. επισκέψεις στο κτήριο των 
ΓΑΚ Ν. Ευβοίας και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη).

4. Δράση για το περιβάλλον: Γνωριμία με το φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της πόλης μας μέσα από 
κείμενα. Επίσκεψη στο άλσος του φάρου της Κακής 
Κεφαλής για ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και σχετική
συζήτηση. 

Παραδοτέα Ανάρτηση των κειμένων που θα συντάξουν οι μαθητές σε 
ιστολόγιο της e-class ή του ΠΣΔ.
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