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Γράψε κι εςφ τη δική ςου ιςτορία  (Δημιουργική γραφή) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 

Αικατερίνθ Καϊκτςι 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Εκπ. Αγγλικισ Γλϊςςασ ΠΕ 06 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ Εργαςτιρι δθμιουργικισ γραφισ ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα 

ΣΑΞΕΙ  Ε’ και Σ’ Δθμοτικοφ  
ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΑΘΗΣΩΝ 

16 (Ε’ Σάξθ) και 19 (Σ’ Σάξθ) 

ΣΟΧΟΙ  Να ζρκουν οι μακθτζσ ςε επαφι με αντιπροςωπευτικά 
κείμενα από διαφορετικζσ ιςτορικζσ, γεωγραφικζσ και 
πολιτιςτικζσ Αγγλικζσ περιοχζσ τθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
ςτθ ςφγχρονθ περίοδο.  

 Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ και ανάλυςθ. 

 Να διαμορφϊςουν οι μακθτζσ κετικι ςτάςθ απζναντι 
ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα  

 Η ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν μζςω 
τθσ βακμιαίασ εξοικείωςισ τουσ με ςυγγραφικζσ 
πρακτικζσ. 

 Οι μακθτζσ κα αςκθκοφν ςτθ δθμιουργικι γραφι ςτθν 
Αγγλικι Γλϊςςα αναπτφςςοντασ τισ προςωπικζσ τουσ 
ιδζεσ. Επιμζρουσ τομείσ που κα ερευνθκοφν είναι θ 
προζλευςθ των ιδεϊν και θ μετάλλαξθ τουσ ςε 
δομθμζνο γραπτό δθμιουργικό λόγο.  

 Οι μακθτζσ κα ερευνιςουν τα ςτάδια που μεςολαβοφν 
από τθν πρϊτθ γραφι ωσ τθν οριςτικι εκδοχι και τθν 
ζκδοςθ 

 Οι μακθτζσ κα αςκθκοφν ςτθν ανάγκθ να εξετάηουν οι 
ίδιοι τα κείμενά τουσ αλλά και να ςυηθτοφν με κριτικό 
πνεφμα τα γραπτά των άλλων. 

 Να γίνουν επαρκζςτεροι αναγνϊςτεσ, μζςω  βιωματικισ 
δραςτθριότθτασ ςτο χϊρο τθσ ςυγγραφισ. 

 Να  ευαιςκθτοποιθκοφν οι μακθτζσ με άμεςο τρόπο ςτθ 
διαδικαςία τθσ λογοτεχνικισ γραφισ ωσ μζςο 
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΔΡΑΕΩΝ 

 Χριςθ ερωτθματολογίου για τθ διερεφνθςθ των 

προτιμιςεων των μακθτϊν 

 Αφιγθςθ τθσ ιςτορίασ και δραματοποίθςι τθσ 

 υηιτθςθ και ανταλλαγι ιδεϊν  



 Γραφι ενόσ διαφορετικοφ τζλουσ  

 υγγραφι του δικοφ μασ βιβλίου  

ΩΡΕ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 

4 (2 ϊρεσ ςτθν Ε’ Σάξθ + 2 ϊρεσ ςτθν Σ’ Σάξθ) 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  Λογοτεχνικά βιβλία από τθ ςχολικι βιβλιοκικθ αλλά και 

τθν προςωπικι βιβλιοκικθ τθσ εκπαιδευτικοφ 

 Χριςθ Internet 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ Ομαδικζσ και ατομικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν κακϊσ και 
ανζβαςμα κεατρικισ παράςταςθσ τθν θμζρα γονζων ςτο τζλοσ 
του ςχολικοφ ζτουσ 

 

 


