
Οµιλος Λογοτεχνίας 

Μαθητές που απευθύνεται: ΜΥP, DP, Λυκείου 

Η Λογοτεχνία είναι γνώση που οδηγεί στην απόλαυση, είναι πράξη πολιτισµού και 
προσωπικής βελτίωσης, είναι Τέχνη και «τεχνική», είναι µια «άλλη» κατανόηση του 
κόσµου µας και, µέσω των δραστηριοτήτων του Οµίλου Λογοτεχνίας, γίνεται 
προσωπικός µας τρόπος έκφρασης.  

Κύριοι στόχοι του Οµίλου µας είναι η «απόλαυση» που προσφέρει η ανάγνωση των 
κειµένων, η κάλυψη της ανάγκης των µαθητών για αυτοέκφραση, η εξοικείωση µε την 
ποικιλία των ερµηνευτικών προσεγγίσεων, το “άνοιγµα των οριζόντων” των µαθητών.  

Το περιεχόµενο των εργασιών του Οµίλου καθορίζεται από την υπεύθυνη καθηγήτρια 
ανάλογα µε την ηλικία , τις γνώσεις και τις ανάγκες των µαθητών. Υπάρχουν βέβαια 
πάντα µεγάλα περιθώρια συνδιαµόρφωσης του περιεχοµένου από τους µαθητές, 
ανάλογα µε τις πιθανές προτιµήσεις τους. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ανάγνωση 
ποιητικών και πεζογραφικών έργων σηµαντικών Ελλήνων και ξένων δηµιουργών, 
απαγγελία, ερµηνεία, ενασχόληση µε µελοποιηµένα ποιητικά έργα και εµβάθυνση στη 
ζωή, τον τόπο και την εποχή του δηµιουργού.  

Επίσης, όποτε αυτό είναι δυνατό, οι µαθητές του Οµίλου γνωρίζουν από κοντά τους 
αγαπηµένους τους συγγραφείς και συζητούν µαζί τους για τα έργα τους ή 
επισκέπτονται εκθέσεις – αφιερώµατα σε µεγάλους Έλληνες και ξένους λογοτέχνες.  

Το σηµαντικότερο όµως όλων είναι ότι τα µέλη του Οµίλου µαθαίνουν να εκφράζονται µε 
το λογοτεχνικό λόγο, να µοιράζονται τις σκέψεις τους µε τους συµµαθητές, τους 
καθηγητές και τους γονείς τους , να διαβάζουν σε κοινό και να δηµοσιεύουν τα έργα 
τους, να ασκούν και να δέχονται λογοτεχνική κριτική.  

Ο Όµιλος συµµετέχει σε λογοτεχνικούς διαγωνισµούς σηµαντικών φορέων, όπως επίσης 
έχει συµµετοχή στα δρώµενα της Ελεύθερης Μέρας στο Σχολείο µας.  

Οι δραστηριότητες του Οµίλου καταλήγουν κάθε έτος στην έκδοση ενός βιβλίου µε 
λογοτεχνικά κείµενα των µαθητών, ποιητικά και πεζογραφικά.  

Προσδοκία µας είναι να ενώσουµε την απόλαυση της Λογοτεχνίας µε τη γνώση και, µε 
αυτόν τον τρόπο, να κάνουµε την οµορφιά και την καλαισθησία µέρος της ζωής των 
µαθητών µας!  
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