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Σε συνεργασία με τη Διάδραση 



Σχετικά με το Σεμινάριο 
Το Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής του citycampus.gr είναι ένα σύντομο online 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές που χρειάζεται να κατέχει οποιοσδήποτε 

θέλει να ασκηθεί στη λογοτεχνική γραφή. Το Σεμινάριο καθοδηγείται από εκπαιδευτικούς 

εξειδικευμένους στη λογοτεχνική γραφή και τη θεωρία της λογοτεχνίας. Όραμά τους είναι 

η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους ενδιαφερόμενους και 

παρακινούνται από τις αξίες του citycampus.gr και τη Διάδραση ΑΜΚΕ. Το Σεμινάριο 

Δημιουργικής Γραφής σας εξοπλίζει με όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ξεκινήσετε τη 

λογοτεχνική σας δημιουργία. 

Τι καλύπτει το πρόγραμμα 
Το Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής έρχεται να καλύψει την ανάγκη για ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του φαινομένου της λογοτεχνικής γραφής. Στοχεύει στην παροχή της 

μέγιστης δυνατής γνώσης αλλά και πρακτικής άσκησης στο συγκεκριμένο τομέα: 

• Ικανότητα διεισδυτικής ανάγνωσης ενός λογοτεχνικού κειμένου 

• Εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές συγγραφής 

• Εκμάθηση των αφηγηματικών τρόπων 

• Εξάσκηση στις μεθόδους έμπνευσης 

• Διερεύνηση των διαφορετικών λογοτεχνικών τρόπων ανάλογα τη «Σχολή» και πολλά 

άλλα 

1o online 
συναντήσεις 

240 ευρώ 
150 ευρώ για 
φοιτητές 

2 ώρες ανά 
μάθημα 

Κάθε εβδομάδα παρουσιάζεται μια διαφορετική θεματική. Θα έχετε όλη την θεωρητική και 
πρακτική υποστήριξη να κατορθώσετε να γράψετε το δικό σας λογοτεχνικό κείμενο στο τέλος 
του προγράμματος. 



Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για 
εσάς, εάν 

Σας ενδιαφέρει να ξεκλειδώσετε τα μυστικά ενός λογοτεχνικού κειμένου 

Θέλετε να μάθετε όλες τις τεχνικές λογοτεχνικής γραφής 

Ενδιαφέρεστε να γράψετε τα δικά σας λογοτεχνικά κείμενα 

Ποιος θα επωφεληθεί από το 
πρόγραμμα 
Από το Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής μπορεί να επωφεληθεί οποιοσδήποτε 

ενδιαφέρεται για το λογοτεχνικό φαινόμενο, καθώς εκτός από πρακτικές οδηγίες 

λογοτεχνικής γραφής προσφέρονται όλα εκείνα τα «εργαλεία» αποκωδικοποίησης ενός 

κειμένου. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετέχοντες μπορούν να γίνουν και επαρκείς 

αναγνώστες καθώς θα συνειδητοποιήσουν όλους τους μηχανισμούς της 

λογοτεχνικότητας, της ιδιότητας εκείνης που κάνει ένα κείμενο έργο τέχνης. 



Τι θα μάθετε από το πρόγραμμα 
1η Συνάντηση 

Η μυθιστορηματική πλοκή και τα μυστικά της, όπως το λογοτεχνικό σασπένς και οι 
τρόποι να προκληθεί. 

2η Συνάντηση 

Η ιστορία των λογοτεχνικών κανόνων. Ο Αριστοτέλης και οι κανόνες της Ποιητικής. Πώς 
επηρέασαν τη σύγχρονη λογοτεχνική ανάλυση; Οι κανόνες των παραμυθιών από τον 
Προππ. Η εφαρμογή τους. 

3η Συνάντηση 

Οι λογοτεχνικοί ήρωες και τα είδη του. Πώς καταστρώνουμε και διαμορφώνουμε ένα 
λογοτεχνικό ήρωα; Πώς αντιδρά το αναγνωστικό κοινό στους λογοτεχνικούς χαρακτήρες; 

4η Συνάντηση 

Το λογοτεχνικό σκηνικό και οι τρόποι διαμόρφωσης της κατάλληλης ατμόσφαιρας. Οι 
αρετές της λογοτεχνικής περιγραφής. 

5η Συνάντηση 

Ο αφηγηματικός χρόνος και ο τρόπος χειρισμού του. Ασκήσεις έμπνευσης. 

6η Συνάντηση 

Η αφηγηματική έγκλιση. Η εστίαση. Οι κανόνες της σύντομης λογοτεχνικής αφήγησης, 
δηλαδή του διηγήματος. 

7η Συνάντηση 

Η αφηγηματική φωνή και τα είδη των αφηγητών. Τα λογοτεχνικά σχήματα λόγου και η 
κυρίαρχη λειτουργία της μεταφοράς. 

8η Συνάντηση 

Λογοτεχνία και κινηματογράφος. Η μεταφορά διάσημων κειμένων στην μεγάλη οθόνη. 

9η Συνάντηση 

Τα λογοτεχνικά ρεύματα. Ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός, ο μοντερνισμός, η μεταμοντέρνα 
λογοτεχνική γραφή. Μπορούμε να γράψουμε την ίδια ιστορία με διαφορετικούς τρόπους; 

10η Συνάντηση 

Τι είναι η λογοτεχνικότητα; Πώς σχετίζεται με το φαινόμενο της ανοικείωσης; Πώς μπορεί 
ένας λογοτέχνης να γνωρίζει τον ορίζοντα προσδοκιών των αναγνωστών του; 



Οι πρακτικές ασκήσεις του 
Σεμιναρίου 
• Ανάγνωση Λογοτεχνικών κειμένων σε κάθε συνάντηση. Τα κείμενα έχουν επιλεγεί ως 

συσχετιζόμενα με την εκάστοτε θεωρία. 

• Ανάγνωση ενός μυθιστορήματος σε συνέχειες από συνάντηση σε συνάντηση, ώστε να 

διαπιστωθεί ολόκληρο το σχέδιό του. 

• Εκπόνηση μικρών εργασιών σε κάθε συνάντηση, όπως διαμόρφωση βασικών ηρώων, 

κατάστρωση σχεδίου πλοκής. 

• Εκπόνηση σχεδίου και γραφή ενός μεγαλύτερου λογοτεχνικού κειμένου σταδιακά. 

• Εναλλαγή τρόπων γραφής ίδιας ιστορίας με βάση τη διαφορετική λογοτεχνική 

Σχολή, πχ από ρεαλιστικό σε μεταμοντέρνο και πολλές άλλες. 

Μέθοδος Διδασκαλίας 
Η βασική μέθοδος είναι η εξ αποστάσεως online διδασκαλία. Οι συμμετέχοντες θα 

κληθούν να δημιουργήσουν λογαριασμό σε γνωστή και απλή πλατφόρμα, όπως το skype, 

προκειμένου να συμμετέχουν στα μαθήματα με video. Επίσης, όλο το υλικό θα 

δημοσιευθεί σε ειδικό drive στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 

προκειμένου να μπορούν να το αποθηκεύουν τοπικά. Όλες οι εργασίες θα αποθηκεύονται 

στο ίδιο drive, προκειμένου να τις διαβάζουν και αξιολογούν οι διδάσκοντες του 

Σεμιναρίου. 

Το πρόγραμμα διαθέτει πολλή πρακτική άσκηση εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε ισότιμες συζητήσεις μεταξύ τους για 

ανταλλαγή ιδεών, προτάσεις διερεύνησης κλπ. 



Η ομάδα επιτυχίας 

Κωνσταντίνος Πολέμης 

Φιλόλογος εκπαιδευτικός. Διδάσκει σε Λύκειο της Αθήνας. Είναι αριστούχος πτυχιούχος 
της Φιλοσοφικής Αθηνών, από την κατεύθυνση κλασσικής φιλολογίας (1995). Έχει 
ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου master στη Θεωρία της Λογοτεχνίας και 
τη Δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Nottingham της Μ. Βρετανίας (1997). Για τις 
παραπάνω σπουδές του έλαβε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ. 
Ωνάσης». 
Διδάσκει από το 1995 σε δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει 
αρκετές μελέτες του που αφορούν τη γραμματική και τη σύνταξη της ελληνικής γλώσσας, 
την αρχαία ελληνική φιλολογία, τη Θεωρία Λογοτεχνίας κ.ά.  
Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 
Διευθύνει το Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής, Δημοσιογραφίας, Real Project Management 
Internship και το Workshop Συγγραφής Πανεπιστημιακών και Πτυχιακών Εργασιών. 

CEO – Founder citycampus 

Ευγενία Πάταρα 

Φιλόλογος εκπαιδευτικός. Διδάσκει Αγγλικά και Γαλλικά. Αποφοίτησε με Άριστα από 
τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 
τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. 
Έχει φοιτήσει στη Sorbonne Nouvelle – Paris III στο Παρίσι. Ο τομέας των σπουδών της στο 
Παρίσι επικεντρώθηκε στη διδασκαλία της γαλλικής ως δεύτερης ξένης 
γλώσσας, με διεκπεραίωση σχετικής έρευνας. 
Έχει εργαστεί ως φιλόλογος γαλλικής γλώσσας στο σχολείο Agrupamento de Escolas 
Madeira Torres, στην Πορτογαλία. Σήμερα, εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικής και γαλλικής 
γλώσσας. 
Σήμερα κατέχει τον ρόλο της Commercial Manager και Editing Supervisor, ενώ αποτελεί 
διοικητικό στέλεχος του οργανισμού του citycampus (Executive). 
Διδάσκει στους κύκλους σεμιναρίων του citycampus, και, συγκεκριμένα στο Σεμινάριο 
Δημοσιογραφίας, στο Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής, στο Workshop Συγγραφής 
Πανεπιστημιακών/Πτυχιακών Εργασιών και στο Real Project Management Internship. 

Commercial Manager-Editing Supervisor citycampus 



Βεβαίωση παρακολούθησης 
Σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα δοθεί βεβαίωση επιτυχούς 

παρακολούθησης.  

Η επιτυχής παρακολούθηση προκύπτει από τη συμμετοχή στο 60% τουλάχιστον των 

συναντήσεων, καθώς και από την εκπόνηση του 80% των εργασιών που θα ανατεθούν 

στους συμμετέχοντες. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που χορηγεί το citycampus.gr 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην αγορά εργασίας. Πολλοί απόφοιτοί μας έγιναν δεκτοί σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα μετά από αλλαγή ακαδημαϊκής κατεύθυνσης, επειδή 

παρακολούθησαν προγράμματά μας. 

Τεχνικές προϋποθέσεις 
Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα χρειάζεται να διαθέτετε υπολογιστή 

και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να διαθέτετε ένα mail και να μπορείτε να 

εγγραφείτε σε μια πλατφόρμα επικοινωνίας με κλήσεις video, όπως το skype, που είναι 

δωρεάν. Θα πρέπει να μπορείτε να διαβάζετε pdf αρχεία με κάποια από τις δωρεάν 

εφαρμογές που κυκλοφορούν και να γράφετε τις ασκήσεις σας σε format doc ή docx ή 

κάποιο άλλο συμβατό, ώστε να μπορούν να διαβάζονται από τη διδακτική ομάδα. 

Οποιοδήποτε browser μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Στείλε την αίτησή σου στο: dimiourgiki@citycampus.gr 




