Δράσεις Φιλαναγνωσίας
 Βηβιίν: : «Από δρσ παλιά κι από πέηρα», «Τη νύτηα ποσ γύριζε ο τρόνος»
 Σπγγξαθέαο: Ννέι Μπάμεξ
 Ηιηθίεο καζεηώλ: Β & Γ ηάμεηο Γπκλαζίνπ θαη Α, Β & Γ ηάμεηο Λπθείνπ
ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο.
 Δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 45-50 ιεπηά (1 δηδαθηηθή ώξα).
 Υιηθά θαη εμνπιηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθδήιωζεο:
Γελ ζα ρξεηαζηεί ηίπνηα. Καηά ηελ εθδήισζε ζα δεηεζεί από θάπνηνπο καζεηέο
λα δηαβάζνπλ θσλαρηά από έλα κηθξό θείκελν πνπ είλαη ε ίδηα ηζηνξία
πεξαζκέλε ζε δηαθνξεηηθά είδε γξαπηνύ ιόγνπ (εθεβηθό εκεξνιόγην,
δεκνζηνγξαθηθή γιώζζα, ινγνηερληθή γιώζζα, ηειενπηηθή γιώζζα,
θαζνκηινπκέλε) θαζώο θαη κηθξά απνζπάζκαηα από ηελ Κύροσ Ανάβαζη ηνπ
Ξελνθώληνο θη από ηελ Οδύζζεια.
 Τη πξνεηνηκαζία ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ νη καζεηέο πξηλ ηελ εθδήιωζε;
Κακία. Ούηε είλαη πξνϋπόζεζε λα έρνπλ δηαβάζεη ηα βηβιία κνπ.
 Πεξηγξαθή πιάλνπ εθδήιωζεο:
1) Τν ζέκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηνλ ινγνηερληθό ιόγν,
λα δνπλ πώο ζηέθεηαη δίπια ζηηο άιιεο κνξθέο ιόγνπ πνπ γλσξίδνπλ, όπσο ε
ηειενπηηθή γιώζζα, θαη, ηξίηνλ, ηδαληθά, λα ελδηαθεξζνύλ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ
παξαδείγκαηα ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ γξαπηνύ ιόγνπ κε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ.
Τν πξόγξακκα έρεη ηε κνξθή εηζήγεζεο.
2) Γξαπηόο ιόγνο (έλαληη πξνθνξηθνύ). Γηαηί γξάθνπκε. Τη αλάγθεο θαιύπηνληαη.
Αλάκεζα ζε απηέο, ην δελ είκαη κόλνο ζηνλ θόζκν. Γξάθσ γηα κέλα θαη γξάθσ γηα
ηνπο άιινπο. Πνηα ε δηαθνξά κε έλαλ ζπγγξαθέα.
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3) Τα ζπζηαηηθά ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ: έκπλεπζε, ηδέα, ήξσεο, δξάζε, αλαηξνπή θιπ.
Η ηθαλνπνίεζε όηη γηα ιίγν είκαη έλαο κηθξόο Θεόο πνπ θηηάρλεη ηνλ θόζκν ηεο
ηζηνξίαο, δεκηνπξγεί ήξσεο θαη ηνπο βάδεη λα δνπλ ηε δσή πνπ ζέισ.
4) Παξαηεξεηηθόηεηα. Βιέπσ γύξσ κνπ. Ο θόζκνο κνπ σο πεγή εξεζηζκάησλ θαη
πιεξνθνξηώλ. Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά εξεζίζκαηα. Σπιιέθηεο εηθόλσλ θαη
αηζζεκάησλ. Γείγκαηα από Οδύζζεια θαη Κύροσ Ανάβαζη.
5) Κνηλέο εηθόλεο, θνηλά αηζζήκαηα. Μηα αιπζίδα κε πνιινύο θξίθνπο: Ο ζπγγξαθέαο
κε ηνπο αλαγλώζηεο, ν αλαγλώζηεο κε ηνλ άιινλ αλαγλώζηε, ν αλαγλώζηεο κε ηνλ
εαπηό ηνπ. Η βαζηθή αξρή όηη έλα κπζηζηόξεκα πνπ καο αξέζεη είλαη κηα ηζηνξία πνπ
«θάηη καο ιέεη». Παξάδεηγκα από θείκελν. Η ζρέζε αλαγλώζηε θαη ήξσα βηβιίνπ.
6) Λνγνηερληθή γιώζζα. Τειενπηηθή γιώζζα. Γεκνζηνγξαθηθή γιώζζα. Δθεβηθό
εκεξνιόγην. Καζνκηινπκέλε. Γείγκα ηεο ίδηαο ηζηνξίαο ζε δηαθνξεηηθέο γξαθέο.
7) Λνγνηερληθή γιώζζα. Λνγνηερλία: Τέξςε θαη ζθέςε. Δκπεηξία δσήο από ηελ
πνιπζξόλα ζνπ.
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