


Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

o Συμμετείχαν 15 μαθητές της Β’ & Γ’ Γυμνασίου
o Πραγματοποιήθηκαν 22 δίωρες συναντήσεις
o Επιχειρήθηκε η σύνδεση με τα γνωστικά αντικείμενα της

(α) Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (β) της Νεοελληνικής
Γλώσσας, (γ) της Τοπικής Ιστορίας και (δ) της
Δημιουργικής Γραφής.

Υπεύθυνες καθηγήτριες:
Νικολαΐδου Σοφία

Μαυρίδου Αλεξάνδρα



Μια πόλη στη Λογοτεχνία: 
Θεσσαλονίκη

(Σάκης Σερέφας)

Συλλογικός τόμος με 
κείμενα 55 συγγραφέων 
που γράφουν για τη 
Θεσσαλονίκη.

Μανόλης  Αναγνωστάκης
Γιώργος  Θέμελης
Γιώργος  Ιωάννου
Ζωή  Καρέλλη
Νίκος-Αλέξης  Ασλάνογλου
Γιώργος  Σκαμπαρδώνης
Ισίδωρος  Ζουργός
Σάκης  Σερέφας
Σοφία  Νικολαΐδου



o Έρευνα, καταγραφή και μελέτη της λογοτεχνικής 
παραγωγής της Θεσσαλονίκης

o Κατανόηση των λογοτεχνικών συμβάσεων 

o Επιλογή ύφους και τεχνοτροπίας

o Παραγωγή πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων, 
πεζών και ποιητικών







o Ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης

o Κινητοποίηση της φαντασίας και της συγγραφικής 
επινοητικότητας

o Καλλιέργεια συγγραφικών δεξιοτήτων

o Γλωσσική καλλιέργεια

o Ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας

o Δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και 
δημιουργικότητας μέσα στην τάξη





o Διαδίκτυο (λογοτεχνικά 
κείμενα και 
βιογραφικά στοιχεία)

o Κοινωνικά μέσα 
δικτύωσης (προφίλ 
συγγραφέων)

o Επεξεργαστής κειμένου

o Εφαρμογές Web 2.0 
ψηφιακής αφήγησης 
(Storybird, Animoto, 
ToonDoo)

o Διαδραστικός πίνακας 
& λογισμικό SMART 
Notebook





o Λογισμικά 
παρουσίασης
(Powerpoint, Prezi)

o Διαδραστικός πίνακας

o Λογισμικά ηλεκτρονικής 
τυπογραφίας (e-book)

o Διαδικτυακή 
δημοσίευση (Issuu)

o Google SketchUp (3D 
video)

o Λογισμικά 
επεξεργασίας γραφικών  
(αφίσα, τρίπτυχο)









o Δυνατότητα εξατομίκευσης της παιδαγωγικής διαδικασίας με 
βάση τις μαθησιακές προτιμήσεις και τους ξεχωριστούς 
τύπους νοημοσύνης των μαθητών. 

o Δημιουργία αυθεντικών περιστάσεων επικοινωνίας. 

o Προώθηση της μάθησης μέσα από την επικοινωνία και τη 
σύσφιξη των σχέσεων. 

o Δυνατότητα δημοσίευσης των μαθητικών κειμένων.

o Η συζήτηση των μαθητών για τη λογοτεχνία, δε γίνεται 
ευκαιριακά ή μόνο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, αλλά απλώνεται στο χώρο και στο χρόνο. 



o … λειτουργούν ως δόλωμα για τους μαθητές και τη 
διδασκαλία.

o … ανακατανέμουν τις παγιωμένες ισορροπίες στην τάξη: οι 
μαθητές με τις υψηλότερες σχολικές επιδόσεις δε γράφουν, 
αυτονοήτως, τα καλύτερα κείμενα. 

o … αναδεικνύονται σε καινοτόμα εργαλεία υλοποίησης 
πολιτιστικών προγραμμάτων.








