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Η προσέγγιση αυτή, όπως και το σχέδιο που θα παρουσιαστεί, ξεκινάει από την
παραδοχή ότι οι ιστορίες είναι εικόνες και γεννούν εικόνες διαφορετικές στον
κάθε αναγνώστη ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες και τα ερεθίσματά του.
Παρουσιάζει μία διδακτική ενότητα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στην τάξη.
Η δουλειά που έγινε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, επιχειρεί να φέρει κοντά τη
Δημιουργική Γραφή και τον Οπτικό Γραμματισμό στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
και να διερευνήσει τις προοπτικές που προσφέρει η αξιοποίησή τους. Υπάρχει μία
εκτενής θεωρητική συζήτηση περί Οπτικού Γραμματισμού και Παιδαγωγικής της
Εικόνας που συνιστούν τις κυριότερες έννοιες από τις οποίες αντλεί θεωρητικά το
μάθημα που σχεδιάστηκε. Το σημερινό πλαίσιο όμως περιορίζει το βάρος της
εισήγησης στο ίδιο το Mάθημα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στo πλαίσιo
της πρακτικής άσκησης του Μεταπτυχιακού και πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο
2011 στην Α Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.
Το Σχέδιο Μαθήματος

Με τη σειρά μαθημάτων που σχεδιάστηκε επιχειρείται η εξοικείωση με τις βασικές
έννοιες της δημιουργικής γραφής με επίκέντρο σύνθετες αναπαραστατικές πηγές.

Στην περίπτωση μας είναι συνθετικές εικόνες, κολάζ, τα οποία οι μαθητές
καλούνται να χρησιμοποιήσουν ως πρώτο ερέθισμα για να γράψουν μία ιστορία.
Η εικόνα αντιμετωπίζεται, εδώ ως κείμενο με δικές τις τεχνικές ανάγνωσης. Οι
μαθητές παροτρύνονται να τη χρησιμοποιήσουν ως πρώτο ερέθισμα για την
ιστορία τους, να την χρησιμοποιήσουν εν είδη αντίστροφης εικονογράφησης ή
διασκευής ή μετάφρασης από το ένα κείμενο σε άλλο. Σε κάθε περίπτωση, να
συνομιλήσουν δημιουργώντας μία δική τους ιστορία. Το κολάζ επιλέχθηκε γιατί
αποτελεί σύνθετη πολυεπίπεδη εικόνα που εμπλέκει οργανικά διαφορετικά
οπτικά στοιχεία τα σε ένα νέο σύνολο. Διαταράσσει τις «δεδομένες» οπτικές
αναπαραστάσεις και προκαλεί την φαντασία με την κατάλυση της κλίμακας, την
προοπτικής και της φόρμας. Καθώς τα παιδιά είναι ήδη εμποτισμένα με τις
αναγνωστικές εμπειρίες τους στην ηλικία της Ά Γυμνασίου η εξοικείωση με ο,τι
αποκαλούμε εικονογράφηση είναι δεδομένη. Με αυτή την ενότητα, το εγχείρημα
είναι να διαταράξουμε τις «κλασικές» δομές της εικονογράφησης και απεικόνισης
και να μυήσουμε τα παιδιά στο παράδοξο που προσφέρει η τέχνη του κολάζ.
Μεθοδολογικά, ο σχεδιασμός του μαθήματος ακολουθεί στο βασικό του
άξονα, παιδαγωγικό, φιλοσοφικό και επιστημονικό την πρόταση διδασκαλίας της
Ομάδας Έρευνας για την Διδασκαλία της Λογοτεχνίας (Αποστολίδου κα 2002). Σε
αυτό το πλαίσιο, βρίσκουν γόνιμο έδαφος να αναπτυχθούν οι αρχές της έρευνας
δράσης καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται να γίνει ερευνητής στην τάξη του και
συν-παραγωγός γνώσης μαζί με τους μαθητές. Έχει κυρίως συντονιστικό και
εμψυχωτικό ρόλο, ενώ η πορεία των εργασιών είναι μία ερευνητική διαδικασία
εξίσου σημαντική για τους μαθητές και για τον εκπαιδευτικό. Το μάθημα είναι ένα
ανεπανάληπτο γεγονός, μία ξεχωριστή εμπειρία (Αποστολίδου κα 2002: 41).Οι
μαθητές έγραψαν ιστορίες οι οποίες διαβάστηκαν και παρουσιάστηκαν στην τάξη,
ενώ προτεραιότητα ήταν η παραγωγή πρωτότυπου υλικού στοιχείο που
παραπέμπει παιδαγωγικά στη μέθοδο Project (Χρυσαφίδης 1994). Άλλο ένα
στοιχείο που είναι ιδιαίτερα ουσιώδες στη μέθοδο Project και κρίθηκε απαραίτητο
και εδώ ήταν η ανάδειξη των ικανοτήτων όλων των μαθητών.
Το ίδιο σχέδιο μαθήματος Δημιουργικής Γραφής θα μπορούσε με κάποιες
διαφοροποιήσεις να λειτουργήσει σε μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά. Σε τάξεις

του δημοτικού, οι ιστορίες των παιδιών θα μπορούσαν να δραματοποιηθούν ώστε
να συμμετέχει το σώμα και να εκφράζονται κιναισθητικά μέσα από παιχνίδια
ρόλων. Στα μεγαλύτερα παιδιά, θα μπορούσε να δοθεί περισσότερη έμφαση στα
στοιχεία που κάνουν μια ιστορία να είναι πιο ελκυστική, μέσα από παραδείγματα.
Επίσης, θα μπορούσε το τελικό προϊόν, μιας ενότητας που θα ήταν περισσότερο
εκτεταμένη χρονικά, να ήταν ένα βιβλίο στο οποίο τα κολάζ θα λειτουργούσαν ως
εικονογράφηση μίας ενιαίας ιστορίας που θα είχε γραφτεί από κοινού.
Σκοποθεσία του Μαθήματος


Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της δημιουργικής γραφής και τα
διάφορα είδη της



Κατανόηση των υλικών των ιστοριών (σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή,
κλιμάκωση, λύση)



Ανάλυση της μεταξύ τους οργανικής σύνδεσης



Εξοικείωση με τις δομικές συμβάσεις των ιστοριών



Απελευθέρωση της προσωπικής έκφρασης



Ενεργοποίηση και πρόκληση της φαντασίας



Διερεύνηση της συλλειτουργίας γραφής και εικόνας



Κατανόηση της έννοιας της πολυτροπικότητας



Ανατροπή των συμβάσεων της εικονογράφησης



Κατανόηση του ιδιότυπου χαρακτήρα της εικονογράφησης



Αναγνώριση των διαφορετικών ιστοριών που προκύπτουν από το ίδιο
οπτικό ερέθισμα.

Δεξιότητες των μαθητών
Μέσα από το Σχέδιο Μάθηματος «Δημιουργική Γραφή. Μια Γνωριμία» αναμένονται
να κατακτηθούν


Ικανότητα αφήγησης με τη συνδυασμένη χρήση εικόνας και λόγου



Ικανότητα συναισθηματικής έκφρασης



Δημιουργία νοήματος από τη μεριά του αναγνώστη και αναγνωστική
απόλαυση



Ιδιοποίηση του νοήματος και μετατροπή του αναγνώστη σε συγγραφέα



Καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού



Πολυεπίπεδη ανάγνωση οπτικών ερεθισμάτων



Ικανότητα χρήσης των δομικών συστατικών μίας ιστορίας



Διαχείριση του απροσδόκητου που προκύπτει από την τέχνη του κολάζ
και δημιουργική ενσωμάτωσή του στη συγγραφή



Αξιοποίηση ερεθισμάτων για την παραγωγή πρωτότυπου προσωπικού
υλικού



Κατανόηση ότι δεν υπάρχει ένα μόνο, ή ένα ενδεδειγμένο, νόημα σε ένα
κείμενο, αλλά το νόημα είναι προσωπικό



Αποδοχή της διαφορετικότητας



Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης στην τάξη



Έναρξη διατήρησης σημειωματάριου δημιουργικής γραφής.

Περιεχόμενο Μαθήματος
Δυναμική και εμψύχωση της τάξης
Για ένα μάθημα Δημιουργικής Γραφής, στον πυρήνα του οποίου είναι η
προσωπική έκφραση, είναι απαραίτητο να γίνουν τροποποιήσεις στην αίθουσα
για να ενισχυθεί η ψυχοδυναμική αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ εκπαιδευτικού και
μαθητών, όσο και των μαθητών μεταξύ τους. Τονίζεται ότι ακόμα κι αν τα μέλη
της ομάδας γνωρίζονται ήδη μεταξύ τους, όπως σε μία σχολική τάξη, δεν πρέπει να
παραλείπεται το στάδιο της γνωριμίας. Οι κατάλληλες ασκήσεις επιτρέπουν στους
συμμετέχοντες να εξοικειωθούν μεταξύ τους, να χαλαρώσουν και να
αυτοπαρουσιαστούν με ευχάριστο τρόπο. Αυτό το στάδιο υποδηλώνει ότι οι
συμμετέχοντες είναι μέλη μίας ομάδας. Επέλεξα κάποιες οι οποίες χάριν
οικονομίας δεν παρουσιάζονται εδώ. Κύριο μέλημα της εμψύχωσης ήταν, αφού
γίνει η γνωριμία μεταξύ μας, να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης για την ομαδική

εμπειρία. Το κατάλληλο κλίμα διευκολύνε τους μαθητές να γνωριστούν
περισσότερο μεταξύ τους και να εξοικειωθούν με μια λειτουργία και δυναμική της
τάξης που διέφερε από αυτή που είχαν συνηθίσει. Μία ευρεία γκάμα
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν στο ξεκλείδωμα της έκφρασης των μαθητών και χρησιμοποιούνται πολλές φορές και για ομάδες ενήλικων- προσφέρεται από
την τρέχουσα βιβλιογραφία (βλ. Αρχοντάκη, Φιλίππου 2003).

Υλικό Διδασκαλίας
Την πρώτη ημέρα μοιράστηκαν στα παιδιά φάκελοι με υλικό. Οι φάκελοι ήταν
άχρωμοι και τα παιδιά καλούνταν ως το τέλος του προγράμματος να τους
μετατρέψουν σε κάτι εικαστικό (Κολάζ, ζωγραφική, κόμικ, κτλ) το οποίο θα
φωτογραφίζαμε.
Μέσα στους φακέλους υπήρχε
1. Πρόγραμμα με το σχέδιο μαθήματος
2. Πρωτότυπο υλικό για τη γνωριμία με τη δημιουργική γραφή
3. Πρωτότυπο υλικό με κολάζ για τη συγγραφή ιστορίας
4. Φύλο αξιολόγησης του μαθήματος

1. Πρόγραμμα Μαθήματος
Για να έχουν την αίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει στην τάξη αποτελεί μία
οργανωμένη ενότητα και να μπορούν να συμμετέχουν στη συνέχεια και εξέλιξή
της ήταν πολύ ουσιώδες να έχουν οι μαθητές το πρόγραμμα του μαθήματος.Το
διατρέξαμε μαζί και οι περισσότεροι μαθητές περίμεναν με ανυπομονησία το
μέρος που έλεγε «Γράφω τη δική μου ιστορία» ρωτώντας με σχετικά.

2. Πρωτότυπο υλικό για τη γνωριμία με τη δημιουργική γραφή
Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος, αφού μοιράστηκε το υλικό, συζητήσαμε τα
δομικά στοιχεία μίας ιστορίας. Το υλικό ήταν γραμμένο σε προφορικό και
παιγνιώδη λόγο, ενώ για να κρατάω τα παιδιά ενεργοποιημένα και σε επαφή με το
υλικό είχα προσθέσει διάφορες μικρές δραστηριότητες που θα γίνονταν
παράλληλα με τη συζήτηση. Μία από αυτές πήρε περισσότερο χρόνο από όσο
σχεδίαζα καθώς τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ονοματοδοσία χαρακτήρων
(βλ. Δημιουργική Γρααφή- Μια Γνωριμία, το 2. Χαρακτήρες) και ήθελαν όλα να
μιλήσουν για τα ονόματα και τις διάφορες συνήθειές τους. Κάποιες μαθήτριες
ξεκίνησαν να συνδέουν τους χαρακτήρες (π.χ ο πρώτος είναι άντρας της τρίτης
που τη λένε και έχει την περίεργη συνήθεια να μαγειρεύει μόνο ρύζι για τον
τέταρτο που τον λένε … και είναι ο γιος της…) Αυτό δημιούργησε ένα μικρό
λογοτεχνικό ρεύμα. Ξαφνικά όλοι οι χαρακτήρες -ακόμα και διαφορετικών
παιδιών- άρχισαν να διαπλέκονται μεταξύ τους και να αλληλοσυμποληρώνονται.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τον Κικιρίκου και τον Κουκουρούκου.
Ένας μαθητής ονόμασε τον τέταρτο από το τέλος Κικιρίκου και έπλασε μία
εκπληκτική ιστορία για τη ζωή του σε ένα κοτέτσι. Αργότερα, δεύτερος μαθητής
ονόμασε τον ίδιο Κουκουρούκου και η δική του ιστορία και το όνομά του
σχετιζόταν με την υπερβολική κατανάλωση σοκοφρέτας «κουκουρούκου». Με
δική μου προτροπή συνδέσαμε τους ήρωες λέγοντας ότι ήταν δίδυμοι αλλά
χωρίστηκαν από πολύ μικροί και αργότερα ακολούθησαν τη δική τους πορεία στη
ζωή αλλά το όνομά τους ήταν παρόμοιο. Τα παιδιά βρήκαν ενδιαφέρουσα αυτή
την οπτική.

Το υλικό που δόθηκε στους μαθητές ακολουθεί στις επόμενες σελίδες. Είναι
πρωτότυπο και σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτού του μαθήματος. Τα στοιχεία του
πλάνου της ιστορίας ακολουθούν τη γραμμή του BBC Creative Writing (2011).
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Δημιουργική Γραφή. Mια γνωριμία.
Τι εννοούμε όταν λέμε «δημιουργική γραφή»;
Έχεις σκεφτεί τι γίνεται
σ
όταν γράφουμε μια ι τορία;
Με το να δημιουργούμε
σ
μια ι τορία π
πρώτα α ό όλα φανταζόμαστε, εξερευνούμε
κ διασκεδάζουμε
Η δημιουργική γραφή έχει
ά να κ νει με
υ α τό αρ ιβώς.
κ
Η δημιουργική γραφή μπορεί να πάρει ίπολλές μορφές (σ ως να τα κ
έχεις αο ύσει
ήδη ως είδη).
Μπορεί να γίνει
1. μικρή
σ ι τορία
2 γράμμα α
ή ημερολόγιο α ό τη σκοπιά ενός χρ ακτήρα
π
υ
3. α τοβιογραφία δική σου ή ενός φανταστικού
α χρ ακτήρα
4. ταξιδιωτική λογοτεχνία
Μπορεί επίσης να είναι ένα ό
ποίημα, κ μικ ή ένα σενάριο για ιτον κν ηματογράφο ή
το θέατρο.

Ουπς, πρόβλημα! Λευκή σελίδα…

Όντως μια λευκή σελίδα μπορεί να είναι α
πρόβλημα…αυτό
συμβαίνει κι σκ τους μεγαλύτερους συγγραφείς.
ό
Μπορεί μως να γεμίσει πιοαεύκολα
ν
α κ νεις ένα πλάνο.
ά
Βαρετό, θα σκεφτείς. Αλλά ένα
π α λό κι θ αρό σχέδιο θα σε
βοηθήσει να ά
μη χ σεις το δρόμο.
Είναι πολύ σημαντικό να ά
το σχεδιάσεις κ που, γιατί
ν φ
α το α ήσεις
απλώς στο μυαλό σου θα γίνει αεροα
πλάνο κι θ α φύγει μακριά…

Πλάνο
Σκέψου πώς θα
άρ
κ νεις την α χή. Τι θα γίνει πρώτα. Πώς θα ξεκινήσεις;
Μετά, τιπθα α οκαλύψεις
ν
στους α αγνώστες; Τι θα γίνεται τη συνέχεια της
ιστορίας; Και πώς θα τελειώσει.
Το πλάνο περιλαμβάνει το σκηνικό που θα συμβαίνει σ
η ι τορία,ατους
χαρακτήρες κά
ι τ ι θα χ ειαστεί να υ
ρ
κ νουν α τοί. Πάμε να το δούμε λοιπόν.

maretta.s@gmail.com
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1.Σκηνικό

Πού συμβαίνει σ
η ι τορία;ν
ρΧρησιμοποίησε λέξεις που περιγράφουν το μέρος. Εσύ
φτιάχνεις το μέρος με τις λέξεις που χ ησιμοποιείς…
Το μέρος. Ο α αγνώστης μπαίνει σε ένα
ό κυσμο που εσύ δημιουργείς για α τόν.
Πες του για όσα μπορεί να α
δει.
Σκέψου ήχους κι μ υρωδιές που θα τδώσουν την α μόσφαιρα α
που θέλεις κι υ
γράψε για α τά.

2.Χαρακτήρες

Ποιοι είναι α
οι χρ ακτήρες; Τι θέλουν; Τι ά
τους κ νει να λυπούνται, να
χαίρονται, να
θυμώνουν ή
να
φοβούνται;
Έχουν μήπως
καμιά
περίεργη
συνήθεια;
Έχεις σκεφτεί ότι το όνομα α
του χά
ρ ακτήρα μπορεί να σημαίνει κ τι για την
προσωπικότητά
α
του;

Δώσε όνομα
στους
χαρακτήρες!

3. Κάνε τους χρ ακτήρες να
ν α τιμετωπίζουν ένα πρόβλημα (πλοκή). Ίσως στην
ιστορία που θα φτιάξεις θα
ά πρέπει να ψάξουν για κκ τι, ή αό μα θα πρέπει να ά
αλλάξουν κ τι δ
στους ί ιους τους εαυτούς τους. Το πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί
υ
ά
κα α τό είναι κ τι ιπου κν εί το ενδιαφέρον
ν
του α υ
αγνώστη.
* Για έξτρα ενδιαφέρον μπορείς να προσθέσεις λίγο κίνδυνο!

Τι είναι α τό που φτιάχνει ά
τις ι τορίες; Αυτό που κ νει τους ήρωες να
σ
α
μετακινούνται π ό τόπο σε τόπο, να
ν α τιμετωπίζουν προβλήματα κ
να θέλουν να βρίσκουν
υ
λύσεις; Τα συναισθήματα!
Αν δεν μιλάμε για σα τά στην ι τορία νμας, α δεν τα
ά κ νουμε με
κάποιο τρόπο να φαίνονται στότε η ι π
τορία μας είναι μια α λή
περιγραφή. Μια λίγο…βαρετή περιγραφή.

maretta.s@gmail.com
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4. Κλιμάκωση. Σκέψου πώς θα
ο κ ρυφώνεται σ
άη
δράση. Σε κ ποιο σημείο της ι τορίας οιαχρ ακτήρες
αποφασίζουν πώς θα λύσουν το πρόβλημα νκ η
ένταση α εβαίνει.
Θα
α τα κτ αφέρουν; …ή μήπως όχι;ν
Ο α αγνώστης έχει «κολλήσει», δεν του μένει
επιλογή. Τώρα θέλει να διαβάσει σ
την ι τορία μέχρι
το τέλος για να δει τι θα ίνσυμβεί.

5. Τέλος, η λύση. Άσε τον α αγνώστη με την ασ θηση ότι
τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια λύση, σε ένα
συμπέρασμα.

Τα έχουμε όλα αυτά;
Σκηνικό-Χαρακτήρες-Πρόβλημα-Κλιμάκωση-Λύση. Φύγαμε! Όχι;
Κάτι ξεχάσαμε; Μα ναι!ω
Δεν πάμε πουθενά
_
χ ρίς ___________________!

Πολλές φορές η φαντασία δεν «κατεβαίνει» εύκολα… Αυτό συμβαίνει γιατί έχει το
δικόρτης χ όνο. Η φαντασία ρ
μπορεί να α χίσει να δουλεύει εκεί που δεν το
περιμένεις. Στο λεωφορείο, ή εκεί που διαβάζεις
μαθηματικά ή στο δρόμο πηγαίνοντας στα
γ α γλικά,
ακούγοντας
γ
την α απημένη σου μουσικήαή κμ ιά φορά
α
ακόμα κρ
ι σ την τουαλέτα. Ναι, δε ντρέπεται κθ όλου.
α
υ
Για α τό είναι χ ήσιμο όταν σου έρχονται ξαφνικές ιδέες
να ρ
τις κ ατάς. Μπορεί να βγει μια πολλή
σ
ωραία ι τορία.
Μπορείς να τις γράφεις σύντομα νιστο κν ητό σου ή α τις
θες συγκεντρωμένες σε ένα μικρό σημειωματάριο
αφιερωμένο στη δημιουργική γραφή.
Τι λες, θα
ρ α χίσεις να
ρπ
κ ατάς τις ι έες σου α ό σήμερα για στην επόμενη ι τορία;
δ

maretta.s@gmail.com
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3. Πρωτότυπο υλικό με κολάζ για τη συγγραφή ιστορίας
Στη φάση της προετοιμασίας για τη συγγραφή της ιστορίας, έγινε μία σύντομη
συζήτηση για το πώς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αναπαραστάσεις του κόσμου
γύρω μας. Στη συνέχεια οι μαθητές έβγαλαν από το φάκελο το έντυπο με τα κολάζ
το οποίο έχει ένα επεξηγηματικό κείμενο. Η συζήτηση ξεκίνησε με την κινεζική
ρήση που λέει ότι μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Είχα διατηρήσει την αρχική
γραφή με ιδεογράμματα στο έντυπο και αυτό προσέλκυσε το ενδιαφέρον των
μαθητών που μάντευαν τι μπορεί να σημαίνει. Κάθε ένα κολάζ αντιστοιχούσε σε
δύο μαθητές οι οποίοι δεν δούλευαν από κοινού, παρά έγραφαν καθένας τη δική
του ιστορία. Αυτό εξυπηρετούσε το να δούμε πώς η φαντασία δημιουργεί εντελώς
διαφορετικά μονοπάτια και οπτικές. Οι μαθητές είχαν την επιλογή να
ανταλλάξουν με τους συμμαθητές τους τις εικόνες ώστε να βρουν αυτή που τους
εμπνέει περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι έμειναν παραπονεμένοι. Η ώρα που
είχαν στη διάθεσή τους για τη συγγραφή ήταν μίαμιση διδακτική ώρα. Με την
οπτική του Ροντάρι, θα λέγαμε πως ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν ιστορίες
σε συγκεκριμένο «κλειδί» (Ροντάρι 1985: 105) δίνοντάς τους για αξιοποίηση το
σκηνικό και μερικά πρόσωπα που θα μπορούσαν να μετατρέψουν σε χαρακτήρες.
Μόνο που όλα αυτά τα στοιχεία δεν έμοιαζαν πολύ προφανή, αλλά ζητούσαν την
οπτική ανάγνωση των μαθητών, την ικανότητά τους στην ανάλυση μίας σύνθετης
καλλιτεχνικής εικόνας και την ενεργοποίηση της φαντασίας τους.

Στη συνέχεια, βλέπουμε ένα παράδειγμα από τα έντυπα πάνω στα οποία
δούλεψαν οι μαθητές τις ιστορίες τους (i) και κάποια από τα κολάζ που
χρησιμοποιήθηκαν προσαρμοσμένα στην προηγούμενη φόρμα για τις ιστορίες
των μαθητών (ii).

i

12 + 1 κολάζ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές του Α1 για τη

ii

συγγραφή των ιστοριών

31

32

Οι ιστορίες των μαθητών

Οι ιστορίες που έγραψαν οι μαθητές διαβάστηκαν την τελευταία ημέρα, στο
κλείσιμο του μαθήματος. Οι μαθητές είχαν την επιλογή να τις διαβάσουν οι ίδιοι,
να τις διαβάσω εγώ ή να μην ακουστούν οι ιστορίες τους δημόσια. Ακολουθούν
επιλεκτικά δύο από τις ιστορίες που έγραψαν οι μαθητές.

Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλωνίας
του Σ. S.
-με αφορμή το κολάζ 3-

Αχ…πέρασαν τόσες χιλιετίες από τότε που η φυλή μας ήταν η πιο μεγάλη σε όλο
το γαλαξία, αλλά τώρα…Τώρα έμεινα εγώ, ο τελευταίος Βαβυλώνιαν και τώρα
πια δεν υπάρχει καθόλου πράσινο. Θυμάμαι, τότε που οι πρόγονοι μου ήταν
μεγάλοι και τρανοί και πρόσεχαν με τις μαγικές τους δυνάμεις τα εκπληκτικά
φυτά τους. Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλωνίας έτσι τους έλεγαν.
Ήταν ένας μεγάλος κήπος που χωριζόταν σε τέσσερα τμήματα: ο βόρειος, ο
νότιος, ο ανατολικός και ο δυτικός κήπος. Οι πρόγονοί μου τα πρόσεχαν με
φροντίδα, λόγω των τηλεκινητικών τους δυνάμεων. Όμως μια μέρα…Αυτή η
μέρα ήταν καταστροφή, Ήταν η μέρα που στον πλανήτη των Βαβυλώνιαν έπεσε
ένας τεράστιος μετεωρίτης και απλώς τα κατέστρεψε όλα. Οι Βαβυλώνιανς
αντλούσαν τη δύναμή τους από τα φυτά, αλλά εκείνη τη μέρα όλα
καταστράφηκαν.
Από τότε ο πλανήτης εκείνος έγινε κατακόκκινος και πολλές χιλιετίες μετά
ονομάστηκε «Αρης» από τους αρχαίους Έλληνες που το μεταφράζουμε «ο
πλανήτης της καταστροφής».

Το Στοιχειωμένο Δάσος,
του Π.Α.
-με αφορμή το κολάζ 6-

Μια σκοτεινή βροχερή νύχτα του Σαββάτου, φωνές άρχισαν να ακούγονται από
το μαύρο δάσος δίπλα από το σπίτι του νεαρού Σιτζούνε. Μόλις άκουσε τις φωνές
βγήκε αμέσως από το σπίτι αλλά το μόνο που βρήκε ήταν κηλίδες αίματος να πηγαίνουν
προς το δάσος. Έτρεξε μέσα στο δάσος για να δει τι συμβαίνει. Όμως ποτέ δεν γύρισε
πίσω. Ένας Άγγλος ντετέκτιβ ο Jack Risewood ερευνούσε την υπόθεση. Μετά από μέρες
ακολούθησαν και άλλες εξαφανίσεις μέσα στο δάσος. Ο Jack ήταν απελπισμένος. Έτσι,
με δύο συναδέλφους του τον Mike Rickpley και τον Alex Sinoda αποφάσισαν να μπουν
στο δάσος. Ομίχλη είχε πέσει παντού, τα κοράκια φώναζαν και σκοτάδι είχε πέσει.
Καθώς προχωρούσαν ξαφνικά πρόσεξαν ότι ο Mike έλειπε.
Ψάχνοντας για τον Mike η ρίζα ενός δέντρου ζωντάνεψε και πήρε μαζί της τον
Alex. Τρομοκρατημένος και μόνος ο Jack έτρεχε να βγει από το δάσος. Καθώς
προχωρούσε άκουγε βήματα λες και κάποιος τον ακολουθούσε και ξαφνικά ένα πράμα
πετάχτηκε πάνω του. Ο Jack τράβηξε το πιστόλι του και το σκότωσε. Μόλις είδε το
πτώμα, είδε πως ήταν ένα zombie. Έτρεχε για πολύ και βγήκε στο κέντρο του δάσους.
Εκεί δεν υπήρχε τίποτα εκτός από ένα δέντρο. Μόλις στηρίχτηκε στο δέντρο ένα κλαδί
έπεσε και μια καταπακτή άνοιξε. Ο Jack κατέβηκε κάτω και σε δύο κολώνες κάτω δίπλα
από την πόρτα βρήκε κρεμασμένα τα πτώματα των δύο φίλων του.
Μόλις γύρισε ο Jack είδε το πτώμα του Alex. Τότε ο Jack κατατρομαγμένος άρχισε
να τρέχει και μπήκε σε μια αίθουσα που οι τοίχοι είχαν καρφιά. Οι τοίχοι άρχισαν να
κλείνουν και ο Jack έτρεξε να βγει όμως το χέρι του καρφώθηκε σε ένα καρφί. Ο Jack
βγήκε από την αίθουσα και είδε ένα παιδί να κρατάει ένα ματωμένο μαχαίρι στο πόδι.
Ύστερα το παιδί είπε «θα πεθάνεις αργά και βασανιστικά» και εξαφανίστηκε. Ο Jack
αιμορραγούσε στο δωμάτιο βγήκαν χημικά αέρια. Ο Jack άρχισε να λιώνει και να
φωνάζει. Αλλά εκείνη τη στιγμή είδε ένα κουτί με εκρηκτικά, τράβηξε το πιστόλι του
και είπε δεν θα πεθάνω μόνος μου και πυροβόλησε με την τελευταία του σφαίρα και το
δάσος ανατινάχτηκε. Τέλος.

Φύλλο αξιολόγησης του μαθήματος
Για αξιολόγηση του μαθήματος από τους μαθητές, σχεδιάστηκε ειδικό έντυπο,
μέρος του οποίου βλέπετε στη συνέχεια:

Αγαπητέ/ η , ___________________________________________________
Αν θες εδώ σημειώνεις το όνομά σου, αν δεν θέλεις μπορείς να βάλεις ένα ψευδώνυμο.

Πώς σου φάνηκε αυτό το
μάθημα;

Τι σου άρεσε πιο πολύ:

Τα παιχνίδια επικοινωνίας

Το πώς να φτιάχνουμε μια
ιστορία

Πώς σου φάνηκε που
έγραψες τη δική σου
ιστορία;

Πώς σου φάνηκαν τα κολάζ
που χρησιμοποίησες για την
ιστορία;

Σημεία αναστοχασμού και ανάλυσης

Στον πυρήνα αυτού του Σχεδίου Μαθήματος βρίσκεται η έννοια της
πολυτροπικότητας που μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το γραπτό λόγο στη
σημειωτική της εικόνας. Η εικόνα από συνοδευτική ή επεξηγηματική καθίσταται
ισάξια, αποτελεί κείμενο προς ανάγνωση. Για τη γνωριμία με τη Δημιουργική
Γραφή είναι σημαντικό να αναγνωριστούν από τους μαθητές οι τρόποι με τους
οποίους τα διάφορα σημειωτικά μέσα συμβάλλουν στις λειτουργίες της αφήγησης
και γραφής. Η πολυτροπική προοπτική πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες
αλληλεπίδρασης και του τρόπου που παράγεται νόημα μέσω του «κειμένου». Το
νόημα βρίσκεται στην αλληλεπίδραση και τη διασταύρωση διαφορετικών
σημειωτικών συστημάτων (Αποστολίδου κα 2002:49).
Ακολουθήσαμε την αντίθετη πορεία μιας εικονογράφησης. Τι γίνεται όταν
ένας καλλιτέχνης, ένας εικονογράφος, αναλαμβάνει να αναπαραστήσει μια
ιστορία; Τι επιλέγει; Και τι αισθητικά αποτελέσματα έχει; Αυτές οι ιστορίες
αντιστρέφουν τα ερωτήματα προς όφελος της δημιουργικής συγγραφής.Η
πρόκληση να αντιδράσουν οι μαθητές σε ένα νέο στοιχείο και σε σχέση με μια
ορισμένη τάξη πραγμάτων να αντιδρούν στο παράδοξο και απροσδόκητο είχε
θετικά αποτελέσματα. Η ικανότητα τους αυτή φαίνεται καθαρά στις ιστορίες οι
οποίες αξιοποιούν αυτές τις παράδοξες εικόνες και διαμορφώνουν ανάλογα την
πλοκή της ιστορίας, αντιδρώντας στα καινούργια συμφραζόμενα .Τα κολάζ
φαίνεται ότι δεν «δυσκόλεψαν» καθόλου τους μαθητές. Η γενική εντύπωση που
είχα διαβάζοντας τις ιστορίες ήταν ότι είναι γεμάτες ενέργεια, καταστροφές,
συναισθηματικές διαπλοκές. Είναι γεμάτες με χαρακτήρες οι οποίοι παρότι
αποδίδονται μάλλον επιφανειακά, χωρίς εμβάθυνση στην ψυχολογία, κεντρίζουν
το ενδιαφέρον. Οι χαρακτήρες που χρησιμοποίησαν οι μαθητές είναι στην
πλειοψηφία τους παιδιά, ζώα και φανταστικές εξωγήινες υποστάσεις.
Στην αφηγηματική δομή, φαίνονται πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να
θεωρηθούν στερεοτυπικά και επιρροές από παιδική λογοτεχνία και (παιδική)
τηλεόραση. Ακούγεται συχνά το «μια φορά κι έναν καιρό», ή το «η συνέχεια στο
επόμενο επεισόδιο». Όλα αυτά σε κάποιες ιστορίες λειτουργούν υπονομευτικά και

ανατρέπουν με μία φρέσκια διακειμενική οπτική. Μερικές ιστορίες προκαλούν
πραγματική έκπληξη. Τα παιδιά χειρίζονται με επιδεξιότητα τα στοιχεία που
συνθέτουν το κωμικό όπως είναι η αδεξιότητα, η αμηχανία, η υπερβολή, ο
αυτοματισμός, η επανάληψη κινήσεων, η εμπλοκή υψηλά ιστάμενων προσώπων
με περίεργα ελκυστικά ονόματα ενώ δε λείπουν οι ηχοποιΐες (απόδοση ήχων) και
τα λογοπαίγνια. Ο χρόνος και τα πρόσωπα στις ιστορίες δεν είναι ενιαία και
παρουσιάζουν ετεροχρονισμούς και αλλαγές. Το παρελθόν γίνεται παρόν, ενώ το
τρίτο πρόσωπο πολύ συχνά γίνεται πρώτο και βλέπουμε ομοδιηγητικό και
ετεροδιηγητικό αφηγητή συχνά να εναλλάσσονται στην ίδια ιστορία. Θεωρώ ότι
αυτό δεν προέρχεται από την ελλιπή γνώση των χρόνων ή των προσώπων, αλλά
υποδεικνύει την αληθινή ανάμειξη την απορρόφηση και το βίωμα των παιδιών
κατά την αφήγηση.
Προσπάθησα πολύ και νομίζω αυτό έγινε εφικτό, όπως ένιωθα από το κλίμα
στην τάξη, αλλά και τα φυλλάδια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι μαθητές να
διαμορφώσω κλίμα απόλυτα θετική αποδοχής. . Τα σχόλια που έγιναν για τις
ιστορίες ήταν όλα ανατροφοδοτικά και συμπληρωματικά.. Αν και αρχικά
συνάντησα συστολή και αντιστάσεις και τα παιδιά δεν εκτίθεντο και δεν
τολμούσαν να αποκαλύψουν τον προσωπικό τους εαυτό αλλά έναν έτοιμο
«μαθητικό» εαυτό(Αρχοντάκη & Φιλίππου 2003: 35).. Στη συνέχεια, το κλίμα
εμπιστοσύνης αυξήθηκε και οι περισσότεροι μαθητές ένιωσαν ασφαλείς να
εκφραστούν, κάτι που αρχικά φαινόταν ότι έμοιαζε ριψοκίνδυνο λόγω του φόβου
της απόρριψης. Οι μαθητές ένιωσαν πιο ανοιχτά και μιλούσαν με περισσότερη
ευκολία για τα ενδιαφέροντα τους, ενώ εξέφραζαν συναισθήματα, ιδέες αστεία
και επιθυμίες τους. Βλέποντας, πίσω Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιλογή των
κολάζ δικαιώνεται από τη χρήση τους. Αλλά, οι εικόνες ήταν το έναυσμα. Η
αφήγηση των παιδιών της ξεπέρασε. Και αυτό ήταν ένα στοίχημα που κερδίσαμε
όλοι.
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Περίληψη
Η εισήγηση παρακολουθεί το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μαθήματος
Δημιουργικής Γραφής με έμφαση στο κολάζ και των προοπτικών που προσφέρει η
αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη. Καθώς τα κολάζ αποτελούν σύνθετες εικόνες
καλλιτεχνικής υφής, προκαλούν την οπτική εξερεύνη, και διαταράσσουν τυπικά
αισθητικά κριτήρια. Το διακύβευμα ήταν αν αυτά τα ερεθίσματα μπορούν να
έχουν αποτέλεσμα στην έκφραση και τη συγγραφή των μαθητών στο επίπεδο που
η δημιουργική γραφή σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργική φαντασία. Εδώ
εκτίθενται ορισμένα από τα σημεία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης
του μαθήματος, αλλά και σκέψεις που αναστοχαστικά ακολούθησαν.
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