
ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού  Κυριακή Σεβεντεκίδου 

Κλάδος/Ειδικότητα  ΠΕ02 Φιλόλογος 

Τίτλος του ομίλου  Λογοτεχνικός Όμιλος: Όταν τα κόμικς συνάντησαν τη λογοτεχνία… 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος  Παράλληλη ανάγνωση και συγκριτική εξέταση 5 λογοτεχνικών έργων 
με τη μεταγραφή τους σε κόμικς (Ερωτόκριτος, Το Ημερολόγιο της 
Άννας Φρανκ, Η Φόνισσα, Ιθάκη, Η Πάπισσα Ιωάννα) 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  2 ώρες/εβδομάδα 

Τάξη/εις που απευθύνεται ο όμιλος  Α΄ Λυκείου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα  

 να προσεγγίσουν τα παιδιά λογοτεχνικά κείμενα με τη 
συνέργεια όλων των τεχνών, ιδιαίτερα της ένατης τέχνης 

 να εκφραστούν μέσω του λόγου, του μουσικού ρυθμού, της 
δραματοποίησης και της εικαστικής αναπαράστασης 

Διδακτική μεθοδολογία  Διερευνητική - συνεργατική μάθηση με  μαθητοκεντρικό 
προσανατολισμό, οι μαθητές δηλαδή θα εργαστούν 
ομαδοσυνεργατικά αξιοποιώντας την ανακαλυπτική μέθοδο 

Αναλυτικό Πρόγραμμα-
Χρονοδιάγραμμα 

Θα αφιερωθεί περίπου ένας μήνας για κάθε λογοτεχνικό έργο. 

Ενδεικτικά: 

Οκτώβριος 2020: Ερωτόκριτος 

Νοέμβριος 2020: Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 

Ιανουάριος 2020: Η φόνισσα 

Φεβρουάριος 2020: Η Ιθάκη 

Μάρτιος 2020: Η πάπισσα Ιωάννα 

Απρίλιος 2020: Παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια των μαθητών και 

Αξιολόγηση Ομίλου 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό)  

Τα λογοτεχνικά έργα και τα αντίστοιχα graphic novels / υλικό στην 
ιστοεξερεύνηση που διαμορφώθηκε για τις ανάγκες του Ομίλου 

Τρόπος επιλογής μαθητών  Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα ταλέντα των 
μαθητών 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών  Φύλλα εργασίας στην ιστοεξερεύνηση  
www.literature-comics.weebly.com 

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

Προτεινόμενη ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα έναρξης: 14:15 
Ώρα λήξης: 15:45 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου  Στο χώρο του σχολείου – Εργαστήριο Πληροφορικής  
(Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας) 

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

Συνεργασία με καλλιτέχνες – δημιουργούς κόμικς/graphic novels είτε 
διαδικτυακά (μέσω Skype) είτε με πρόσκληση ενός δημιουργού 
graphic novel στο σχολείο μας για συνέντευξη 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εικαστικό Εργαστήρι του Πνευματικού 
Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, στο οποίο λειτουργεί τμήμα Σκίτσου – 
Εικονογράφησης και  το οποίο απευθύνεται σε εφήβους 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Φύλλα αξιολόγησης μέσω των google forms, ενσωματωμένα στη 
σελίδα της ιστοεξερεύνησης 

Παραδοτέα  Έκθεση στο χώρο του σχολείου με έργα κόμικς που θα 
δημιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές, εμπνευσμένα από δικά τους 
αγαπημένα λογοτεχνικά έργα 

https://literature-comics.weebly.com/
www.literature-comics.weebly.com
https://literature-comics.weebly.com/alphaxiiotaomicronlambdaomicrongammaetasigmaeta.html


 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ 
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κυριακή Σεβεντεκίδου, (ΠΕ02 Φιλόλογος, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων) 

Προτεινόμενη ημέρα υλοποίησης: Πέμπτη 14:15-15:45 (1 δίωρο) 

Ο Όμιλος απευθύνεται: σε μαθητές/τριες της Α  ́Λυκείου 

«Όταν τα κόμικς συνάντησαν τη λογοτεχνία…» 

     

                                                                                                  

1. Θεματική του Ομίλου  

 

Ο συγκεκριμένος Όμιλος είναι ένας συνδυασμός φιλαναγνωστικών, καλλιτεχνικών και ψυχοκινητικών δράσεων.  

Θα γίνει παράλληλη ανάγνωση και συγκριτική εξέταση 5 λογοτεχνικών έργων με τη μεταγραφή τους σε κόμικς. 

(Ερωτόκριτος, Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, Η Φόνισσα, Ιθάκη, Η Πάπισσα Ιωάννα). Οι πολλαπλές 

δυνατότητες που προσφέρουν τα κόμικς, τα καθιστούν ένα ελκυστικό εργαλείο, το οποίο με σωστή 

χρήση/αξιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της λογοτεχνίας και, επομένως, στη φιλαναγνωσία. 

 

2. Προτεινόμενο υλικό 

  

Εκτός από τα λογοτεχνικά έργα και τα αντίστοιχα graphic novels, η διδάσκουσα διευκολύνει τους μαθητές 

παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του Ομίλου 

έχει διαμορφωθεί ήδη ιστοεξερεύνηση στο διαδίκτυο, όπου οι μαθητές/τριες μπορούν να βρίσκουν πλούσιο υλικό 

σχετικό με το θέμα του Ομίλου. (www.literature-comics.weebly.com) 

 

3. Εκπαιδευτικοί στόχοι – Προσδοκώμενα αποτελέσματα   

 

Βασικοί στόχοι του Ομίλου ήταν να προσεγγίσουν τα παιδιά λογοτεχνικά κείμενα με τη συνέργεια όλων των 

τεχνών, ιδιαίτερα της ένατης τέχνης. Πιο συγκεκριμένα, με τον Όμιλο επιδιώκεται: 

 Να αναδειχθεί η πολυδύναμη και πολυεπίπεδη σχέση που αναπτύσσουν τα κόμικς με τη λογοτεχνία 

 Να αφηγηθούν με νόημα και δημιουργική έμπνευση τα κείμενα αυτά, κατανοώντας και εμβαθύνοντας 

στο λογοτεχνικό και αξιακό τους περιεχόμενο 

 Να εκφραστούν και να ασκηθούν σε τρόπους ενσυνείδητης αυτορρύθμισης και ενσυναισθητικής και 

βιωματικής έκφρασης μέσω του λόγου, του μουσικού ρυθμού, της δραματοποίησης και της εικαστικής 

αναπαράστασης. 

 

4. Βασικοί θεματικοί άξονες 

 

Κατά την παράλληλη εξέταση των λογοτεχνικών έργων με τη μεταγραφή τους σε κόμικς, έμφαση θα δοθεί στα 

εξής: 

α) συνεξέταση - σύγκριση - αντιπαραβολή ενός λογοτεχνικού κειμένου (πεζού ή έμμετρου) με άλλα έργα τέχνης  

https://literature-comics.weebly.com/


β) διαθεματικές συναρτήσεις με άλλα γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μουσική, εικαστικά κ.α.)  

γ) ασκήσεις δημιουργικής γραφής και δημιουργία κόμικς για την καλλιέργεια της φαντασίας (= της επινοητικής 

και ενσυναισθητικής ικανότητας) των μαθητών. 

Για την επίτευξη των στόχων, κατά τη διδασκαλία θα ανατεθούν στους μαθητές φύλλα εργασίας μέσω της 

ιστοεξερεύνησης. Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν ποικίλες ερωτήσεις – δραστηριότητες Οι ερωτήσεις-

δραστηριότητες διαβαθμίζονται ως εξής:  

(α)  ασκήσεις  σύγκρισης  των  κειμένων με τα κόμικς,  ώστε  οι  μαθητές  να  είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις 

σχέσεις – αντιθέσεις – αναλογίες – διαφορές 

(β) δραματοποιήσεις και παιχνίδια εκπαιδευτικού δράματος. Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν μέσα από ποικίλες 

εργασίες ρόλο δημοσιογράφου, καλλιτέχνη, φωτογράφου, ηθοποιού κ.α. και εκφράζονται δημιουργικά. 

 

5. Αναλυτικό πρόγραμμα – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

 

Η υλοποίηση του Ομίλου βασίζεται στις αρχές της διερευνητικής -συνεργατικής μάθησης με  μαθητοκεντρικό 

προσανατολισμό, οι μαθητές δηλαδή θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά αξιοποιώντας την ανακαλυπτική μέθοδο. 

Ο Όμιλος θα υλοποιηθεί κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2020-2021 και θα αφιερωθεί περίπου ένας μήνας για 

κάθε λογοτεχνικό έργο. Ενδεικτικά: 

 

Οκτώβριος 2020: Ερωτόκριτος 

 

Νοέμβριος 2020: Το Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 

 

Ιανουάριος 2020: Η φόνισσα 

 

Φεβρουάριος 2020: Η Ιθάκη 

 

Μάρτιος 2020: Η πάπισσα Ιωάννα 

 

Απρίλιος 2020: Παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια των μαθητών και Αξιολόγηση Ομίλου. 

 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θα γίνει παρουσίαση των εργασιών, αξιολόγηση και θα πραγματοποιηθεί 

έκθεση με έργα κόμικς που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές, εμπνευσμένα από δικά τους αγαπημένα 

λογοτεχνικά έργα. 

 

6. Συνεργασίες - Επισκέψεις 
 

Προβλέπεται η συνεργασία με καλλιτέχνες – δημιουργούς κόμικς/graphic novels είτε διαδικτυακά (μέσω Skype) 

είτε με πρόσκληση ενός δημιουργού graphic novel στο σχολείο μας, προκειμένου οι μαθητές/τριες να 

συνομιλήσουν μαζί του για τη διαδικασία μετασχηματισμού του λογοτεχνικού έργου σε κόμικς . Επίσης, μπορεί 

να σχεδιαστεί και να διοργανωθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο Εικαστικό Εργαστήρι του Πνευματικού Κέντρου 

του Δήμου Ιωαννιτών, στο οποίο λειτουργεί τμήμα Σκίτσου – Εικονογράφησης και  το οποίο απευθύνεται σε 

εφήβους. 

 

7. Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση αφορά τις ομάδες των μαθητών και γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε οι μαθητές 

καλούνται να συμπληρώσουν ειδικά γι’ αυτό το σκοπό προετοιμασμένο φύλλο αξιολόγησης μέσω των google 

forms, ενσωματωμένο στη σελίδα της ιστοεξερεύνησης. Εκεί αποτιμούν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

εργασίας τους, την καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, την συνεργασία τους με τα μέλη της ομάδας τους, κλπ.  

 

Ιωάννινα, 20-9-2020       Υπεύθυνη καθηγήτρια 

 

                Κυριακή Σεβεντεκίδου 

 

 



 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

«Όταν τα κόμικς συνάντησαν τη λογοτεχνία…» 

     

 

Σας αρέσει να εκφράζεστε μέσω του σχεδίου και της ζωγραφικής; Αγαπάτε την τέχνη των comics; 

Κλασικά έργα της ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας έχουν γίνει κόμικς. Ελάτε να τα γνωρίσουμε καλύτερα 

από μια διαφορετική σκοπιά!  

 

Θα γνωρίσετε την τέχνη των κόμικς, θα συνομιλήσετε με τους δημιουργούς/καλλιτέχνες και, ταυτόχρονα, 

θα απολαύσετε έργα της Λογοτεχνίας. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες θα αναλάβετε ρόλο 

δημοσιογράφου, σκιτσογράφου, φωτογράφου (ανάλογα με τις κλίσεις σας και τα ταλέντα σας).    

 

Όσοι και όσες αγαπάνε τη λογοτεχνία και τα κόμικς είναι καλοδεχούμενοι/ες στον Όμιλο! 

 

Τάξη: Α΄ Λυκείου 

Ημέρα συνεργασίας: Κάθε Πέμπτη 

Ώρες συνεργασίας: 14:15-15:45 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια 

 

 Κυριακή Σεβεντεκίδου 

 


