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WELCOME TO WES! 
 

WRITERS EXPLORING SOCIETY 
Απογευματινός Όμιλος 

 
Καλώς ήρθες στη συγγραφική μας ομάδα! 

 
Εδώ λίγα λόγια για το τι θα κάνουμε παρέα: 
 
Στον όμιλο αυτό στόχος μας είναι να δουλέψουμε μαζί τα δικά σας 
«εργαλεία». Απευθυνόμαστε στη φαντασία, στην ενσυναίσθηση, στη 
λογική, στην ικανότητα δόμησης του λόγου και σύνθεσης των 
σκέψεων μας. Μαθαίνουμε για το πώς γεννιέται μια ιδέα, τη 
διαδικασία έρευνας του υλικού μας, το στήσιμο του αφηγηματικού 
ιστού και των χαρακτήρων μας. Δουλεύουμε αναλυτικά και σε βάθος 
όλα τα στάδια της μυθοπλασίας. 
 
Διαβάζουμε και συζητάμε για κλασικά και σύγχρονα λογοτεχνικά 
έργα, μελετάμε για τις ζωές των συγγραφέων, τις συνθήκες που 
έζησαν και δημιούργησαν ή αντίστοιχα που δημιουργούν έως 
σήμερα. Συγκρίνουμε τα λογοτεχνικά ρεύματα, ανά ιστορική περίοδο 
και γεωγραφικό μήκος-πλάτος. Συνδέουμε τη συγγραφή 
μυθιστορήματος με άλλες «γειτονικές» τεχνικές, όπως το σενάριο και 
το θεατρικό έργο, ενώ μελετάμε γενικότερες αναφορές αφήγησης 
ιστορίας, μέσα από τον κινηματογράφο, τη μουσική και την ποπ 
κουλτούρα. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει να γράψει ένα δικό του 
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διήγημα το οποίο δουλεύουμε σε βάθος χρόνου, μέσα στην τάξη, 
ανταλλάσσοντας ιδέες και προτάσεις.  

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Κάποια βασικά εργαλεία Συγγραφής 

 
1. Ο χώρος που δουλεύω. Το γραφείο του συγγραφέα. 

 
2. Eureka! Πώς βρίσκω την αρχική μου ιδέα. 

 
3. Σχεδιασμός χαρακτήρων. Η γέννηση και ο κόσμος τους. 

 
4. Έρευνα: χρόνος, τόπος, επιρροές, ώστε να έχουμε 

συγκεκριμένα στοιχεία, να είναι πειστικά στον αναγνώστη. 
 

5. Οutline: Πως στήνω τη δομή του λογοτεχνικού μου έργου. 
 

6. Συγκρούσεις πρωταγωνιστών 
 

7. Η τέχνη του διαλόγου 
 

8. Αρχή και Φινάλε. 
 

9. Εμπόδια και Κορυφώσεις της πλοκής. 
 

10. Χρόνος. Οργανώνω το χρόνο και την πρόοδο του έργου 
μου 
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11. Ύφος. Βρίσκω το προσωπικό μου ύφος και το στηρίζω με 
συνέπεια. 
 

12. Εκπαιδεύομαι στο να μοιράζομαι τις σκέψεις, το έργο 
μου   και να φιλτράρω την κριτική των άλλων. 

 
 
 Λογοτεχνικά Είδη και βιβλία που αγαπάμε 
 
Drama, Fiction, Non Fiction, Mystery… 
Μυθιστόρημα, διήγημα, μυστηρίου, αστυνομικό, παραμύθια, 
επιστημονική φαντασία, κοινωνικά, βιογραφικά, δραματικά, 
κωμικά, περιπλανιόμαστε στα βιβλία που αγαπάμε και μας 
εμπνέουν. 
 
Κλασσικοί και Σύγχρονοι Συγγραφείς 
 
Μαθαίνουμε για τις ζωές και το κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο 
που τους καθόρισε. 
 
POP Culture 
 
Οι συγγραφείς είναι δημιουργοί του καιρού τους. 
Επηρεάζονται από άλλες τέχνες και ρεύματα που συμβαίνουν 
τώρα. Πώς εντάσσω τις μουσικές που ακούω, τις ταινίες που 
βλέπω, τα μουσεία που επισκέπτομαι, τη μόδα, αυτά που μου 
αρέσουν αλλά και αυτά που δεν μου αρέσουν και είναι γύρω 
μου μέσα στη δική μου πλοκή. 
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Η Συγγραφή, από την έκδοση στο  επάγγελμα 
 
Πώς προχωράω στην έκδοση ενός βιβλίου. Ποιοι άλλοι 
παράγοντες ορίζουν  το ταξίδι ενός βιβλίου; Πώς είναι «από 
μέσα» το επάγγελμα του συγγραφέα; 
 
Μιλάμε για σύγχρονα θέματα που μας αφορούν και 
θέλουμε να εκφραστούμε για αυτά μέσα από το κείμενό 
μας. 
 
Προτεινόμενες θεματικές: 
 

• Social Media: Πώς αντιλαμβάνομαι το «προφίλ μου» 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Bullying-Cyberbullying 

• Η σχέση μου με το περιβάλλον 

• Οικογένεια- Φίλοι 

• Ονειρεύομαι να γίνω… 
 
 
 

Καλή μας αρχή WES WRITERS! 
 

Κάθε Τετάρτη, 15.30-17.00 
 

Νάντια Δρακούλα 
naddrac@gmail.com 
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