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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

Αλέξανδρος Μιχαήλ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ70 

Τίτλος του ομίλου 
 

Δημιουργική Γραφή&Κινηματογράφος 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 
 

Γλώσσα, Κινηματογράφος, Νέες Τεχνολογίες, 
Οπτικοακουστική Παιδεία, Δημιουργική Γραφή 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  
 

2 ώρες 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος 
 

Ε’-Στ’ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Γνωστικοί  

Οι μαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν: 

- διαφορετικά είδη δημιουργικής γραφής 

- συνεργατικές μορφές μάθησης και 

αλληλεπίδρασης 

- στοιχεία της κινηματογραφικής αφήγησης 

- τρόπους και μεθόδους δημιουργίας ιστοριών 

- την τεχνική «τα 12 βήματα του ήρωα»  

Στάσεις-συμπεριφορές 

Οι μαθητές επιδιώκεται να μάθουν να: 

- εργάζονται ομαδοσυνεργατικά 

- συνδυάζουν την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία 

- καλλιεργούν την αποκλίνουσα και την κριτική 

σκέψη 

Δεξιότητες-γραμματισμοί 

Οι μαθητές επιδιώκεται να γίνουν ικανοί να: 

- χρησιμοποιούν τεχνολογικά εργαλεία 

- δημιουργούν ψηφιακά αφηγηματικά παιχνίδια 

- διαχειρίζονται και να οργανώνουν τον χρόνο 

- συμμετέχουν ενεργά σε ένα σχέδιο εργασίας 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

Φύλλα εργασίας 
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
Διερευνητική / ανακαλυπτική μάθηση 
Θεωρητική και εργαστηριακή προσέγγιση 

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

1η συνάντηση 

Παιχνίδια – δραστηριότητες γνωριμίας των μελών του 



ομίλου - Εισαγωγή στη θεματική του ομίλου – Ανάλυση 

του όρου «Δημιουργική Γραφή» - Σκοποθεσία του 

ομίλου– Εισαγωγικές δραστηριότητες καλλιέργειας 

αποκλίνουσας σκέψης (Ιστορίες στη γραμμή) - 

Συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου 

2η συνάντηση 

Διήγημα: Σχετικές δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής και καλλιτεχνικής έκφρασης.  

3η συνάντηση 

Ταινίες μικρού μήκους:  Σχετικές δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής και καλλιτεχνικής έκφρασης. 4η 

συνάντηση 

Ποίηση: Σχετικές δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής και καλλιτεχνικής έκφρασης.  

5η συνάντηση 

Ταινίες μικρού μήκους:  Σχετικές δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής και καλλιτεχνικής έκφρασης. 

6η συνάντηση 

Κινηματογράφος: ερμηνεία του όρου και γνωριμία με 

την ιστορία και τα είδη του. Σχετικές δραστηριότητες. 

7η συνάντηση 

Κινηματογράφος 2: Γνωριμία με τις τεχνικές του 

κινηματογράφου. 

Φωτοϊστορία / Κόμικς: Σχετικές δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής και καλλιτεχνικής έκφρασης. 

8η συνάντηση 

Τα 12 βήματα του ήρωα: ανάλυση της τεχνικής για 

δημιουργία ιστοριών/σεναρίων 

9η συνάντηση 

Προβολή ταινίας. Εντοπισμός των 12 βημάτων του 

ήρωα. 

10η συνάντηση 

Δημιουργία ήρωα: Δραστηριότητες   

11η συνάντηση  



Δημιουργία πλοκής: Δραστηριότητες 

12η συνάντηση 

Δημιουργία σκηνικού: Δραστηριότητες 

12η συνάντηση 

Δημιουργία ιστοριών με την τεχνική των 12 βημάτων 

του ήρωα 

13η συνάντηση 

Γνωριμία με λογισμικά δημιουργίας ψηφιακού 

αφηγηματικού παιχνιδιού και ψηφιακά αφηγηματικά 

παιχνίδια 

14η συνάντηση 

Δημιουργία ιστοριών για να μετατραπούν σε ψηφιακά 

αφηγηματικά παιχνίδια 

15η συνάντηση 

Συνέχιση δημιουργίας ιστοριών 

16η συνάντηση 

Δημιουργία ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού (α’ 

μέρος) 

17η συνάντηση 

Δημιουργία ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού (β’ 

μέρος) 

18η συνάντηση 

Δημιουργία ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού (γ’ 

μέρος) 

19η συνάντηση 

Δημιουργία αφίσας ψηφιακού αφηγηματικού 

παιχνιδιού 

20η συνάντηση 

Ολοκλήρωση προγράμματος – Αξιολόγηση 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) 
 

Πηγές από το διαδίκτυο – Λογισμικά – Η/Υ - Ταινίες  –
Παραγόμενο διδακτικό υλικό από τον υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό 

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

Κλήρωση 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Φάκελοςεργασιών μαθητή 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα Κάθε Τρίτη 14.15-15.45 



 

ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) 
 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Εργαστήρι Υπολογιστών 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Επαγγελματίες της δημιουργικής γραφής και της 
κινηματογραφικής αφήγησης 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

-  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Ερωτηματολόγιο 

Παραδοτέα Έντυπο υλικό δημιουργικής γραφής, ψηφιακά 
αφηγηματικά παιχνίδια 


