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Εισαγωγικά 

Η	μετατόπιση	του	ενδιαφέροντος	των	θεωρητικών	της	λογοτεχνίας	από	το	

κείμενο	στον	αναγνώστη	μετά	το	1970	ανανέωσε	εν	πολλοίς	και	τη	διδακτική	της,	

αφού	 έθεσε	 στο	 κέντρο	 της	 διδακτικής	 προσέγγισης	 του	 λογοτεχνικού	 κειμένου	

τον	 μαθητή	 ως	 αναγνώστη.	 Το	 λογοτεχνικό	 κείμενο	 ενδιαφέρει	 πλέον	 όχι	 αυτό	

καθεαυτό	 αλλά	 κυρίως	 με	 βάση	 τη	 διάδραση	 του	 μαθητή–	 αναγνώστη	 με	 αυτό.	

Έτσι,	 	 κάθε	 κείμενο	 μπορεί	 να	 επιδέχεται	 πολλαπλές	 ερμηνείες	 και	 προσλήψεις	

ανάλογα	με	τον	εκάστοτε	αποδέκτη	του.		Η	νέα	αυτή	λειτουργία	του	λογοτεχνικού	

κειμένου	 θεμελιώθηκε	 επιστημονικά	 σε	 δύο	 θεωρίες:	 την	 αισθητική	 της	

πρόσληψης,	του		H.	R.	Jauss		και	τη	θεωρία	της	αναγνωστικής	ανταπόκρισης	του	

W.	 Iser	 (Φρυδάκη	 2003:162-163),	 με	 την	 οποία	 θα	 ασχοληθούμε	 διδακτικά	 στη	

συνέχεια.		

Οι αναγνωστικές θεωρίες των  H. R. Jauss  και W. Iser 

 Η	μετατόπιση	της	λογοτεχνικής	κριτικής	από	 το	κείμενο	στον	αναγνώστη	

και	 στον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 αυτός	 προσλαμβάνει	 το	 νόημα	 του	 κειμένου	

αποτέλεσε	 -	 μεταξύ	 άλλων	 -	 αντικείμενο	 προβληματισμού	 και	 επιστημονικής	

διερεύνησης	 από	 την	 αναφερόμενη	 στη	 	 διεθνή	 βιβλιογραφία	 ως	 «Σχολή	 της	

Κωνσταντίας»	 με	 εκπροσώπους	 τον	 H.	 R.	 Jauss	 	 και	 	 τον	 	 W.Iser,	 	 οι	 οποίοι	

γονιμοποιώντας	 κριτικά	 τη	 φαινομενολογική	 αισθητική	 του	 R.	 Ignarden	

μελέτησαν	 από	 το	 1967	 τη	 διαμόρφωση	 του	 νοήματος	 κατά	 την	 υποδοχή	 του	

αισθητικού	 αντικειμένου	 καθώς	 και	 την	 ιστορία	 της	 πρόσληψής	 του	 (Jauss	

1995:118).		

Βασική	υπόθεση	εργασίας	του	Jauss	ήταν	η	«ανασυγκρότηση	του	ορίζοντα	

προσδοκιών	 μιας	 δεδομένης	 αναγνωστικής	 κοινότητας	 και	 η	 περιγραφή	 των	
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μεταβολών	του	ορίζοντα	της	κατανόησης	και	της	ερμηνείας	κατά	την	εργασία	του	

ιστορικού	 αναγνώστη»	 (Jauss	 1995:12).	 	 Η	 θεωρία	 του	 εντάσσεται	 στην	

παράδοση	 της	 ερμηνευτικής	 	 η	 	 οποία	 αξιοποιεί	 τη	 φιλοσοφική	 ερμηνευτική	

προσέγγιση	 του	 H.	 G.	 Gadamer	 σύμφωνα	 με	 την	 οποία	 το	 λογοτεχνικό	 έργο	 δεν	

εξαντλείται	 ποτέ	 στις	 προθέσεις	 του	 συγγραφέα	 αλλά	 νοηματοδοτείται	 εκ	 νέου	

από	 κάθε	 ιστορικό	 αναγνώστη,	 καθώς	 το	 έργο	 περνά	 από	 το	 ένα	 κοινωνικο-

πολιτισμικό	 πλαίσιο	 στο	 άλλο.	 Η	 κατανόηση	 ενός	 κειμένου,	 υποστηρίζει	 ο	

Gadamer,	 επιτυγχάνεται	 μέσα	 από	 την	 αυτόματη	 διαδικασία	 της	 συγχώνευσης	

των	οριζόντων	κειμένου	και	αναγνώστη	που	 μόνον	υποθετικά	είναι	 ανεξάρτητοι	

μεταξύ	τους,		αφού	ο	ορίζοντας	του	παρόντος	δεν	μπορεί	να	οριοθετηθεί	χωρίς	τη	

συμβολή	του	παρελθόντος (Gadamer	19922:	306).	

	 Ο	 Iser	 από	 την	 άλλη	 πλευρά	 εστίασε	 περισσότερο	 στην	 πράξη	 της	

ανάγνωσης	ως	διαδικασίας	στρέφοντας	το	ενδιαφέρον	του	στην	ανταπόκριση	του	

αναγνώστη	 στο	 λογοτεχνικό	 κείμενο	 (Holub	 2004:146).	 Επηρεάστηκε	 	 από	 τη	

Φαινομενολογία	σύμφωνα	με	την	οποία	μπορούμε	να	είμαστε	βέβαιοι	για	το	πώς	

εμφανίζονται	 τα	 πράγματα	 στη	 συνείδησή	 μας.	 (Ήγκλετον	 1996:95)	 Εφόσον	

λοιπόν	 η	 ατομική	 συνείδηση	 είναι	 ενεργητική,	 έτσι	 και	 ο	 αναγνώστης	 δεν	

ανακαλύπτει	 το	 νόημα	 αλλά	 το	 παράγει	 μέσω	 της	 προβολής	 της	 ατομικής	 του	

συνείδησης	 (Φρυδάκη	 2003:	 166).	 Το	 λογοτεχνικό	 κείμενο	 αναγνωρίζεται	 όχι	

πλέον	 ως	 αύταρκες	 αλλά	 με	 κενά	 απροσδιοριστίας	 τα	 οποία	 καλείται	 να	

συμπληρώσει	 ο	 αναγνώστης	 (Iser	 1976:	 312).	 Η	 αντίληψη	 του	 Roman	 Ingarden,			

που	 μελέτησε	 τη	 λογοτεχνία	 από	 τη	 σκοπιά	 της	 Φαινομενολογίας,	 	 ότι	 το	

αισθητικό	 αντικείμενο	 συγκροτείται	 μόνο	 μέσα	 από	 μια	 πράξη	 κατανόησης	 από	

την	πλευρά	του	αναγνώστη	και	έτσι	η	έμφαση	μετατοπίζεται	από	το	κείμενο	ως	

αντικείμενο	στην	πράξη	της	ανάγνωσης	ως	διαδικασίας	αποτέλεσε	τη	θεωρητική	

βάση	 της	 θεωρίας	 του	 Iser	 (Holub	 2004:146).	 Έτσι,	 όπως	 σημείωσε	

χαρακτηριστικά			«Δεν	ενδιέφερε	πια	να	πούμε	τι	σημαίνουν	τα	κείμενα	αλλά	πώς	

ανταποκρίνεται	ο	αναγνώστης	τους	σε	αυτά.	Εστιάσαμε,	συνεπώς,	το	ενδιαφέρον	

μας	[…]	στην	επικοινωνιακή	δομή	των	κειμένων	και	την	επεξεργασία	τους	από	τον	

αναγνώστη»,	 ενώ	 αντιλαμβάνεται	 την	 ανάγνωση	 ως	 μια	 δυναμική	 διαδικασία,	

επειδή	 «αρνούμαι	 να	 καθηλωθώ	 σε	 μία	 μόνον	 οπτική	 –εκείνην	 του	 συγγραφέα,	

του	 κειμένου	 ή	 του	 αναγνώστη»	 (Iser	 1991:3-24).	 Ο	 αναγνώστης	 καλείται	 να	



συνθέσει	 το	 κείμενο	 έτσι,	 ώστε	 να	 έχει	 εσωτερική	 αλληλουχία	 (Ήγκλετον	

1996:130)	 και	 για	 να	 το	 επιτύχει	 αυτό	 πρέπει	 να	 αναγνωρίζει	 τις	 «δομές	

πραγμάτωσής»	του,	 δηλαδή	το	ρεπερτόριο	και	τις	στρατηγικές	του	 κειμένου.	 Το	

ρεπερτόριο	 είναι	 «το	 οικείο	 έδαφος	 στο	 οποίο	 συναντώνται	 το	 κείμενο	 και	 ο	

αναγνώστης,		για	να	αρχίσουν	την	επικοινωνία	τους	(…)	και		περιλαμβάνει	κυρίως	

στοιχεία	 που	 παραδοσιακά	 θεωρούνται	 περιεχόμενο».	 Το	 ρεπερτόριο	 -

περιεχόμενο	όμως	πρέπει	να	οργανωθεί	με	βάση	μια	συγκεκριμένη	δομή	ή	μορφή·	

πρόκειται	 για	 τις	 «στρατηγικές»,	 που	 «περιλαμβάνουν	 την	 εγγενή	 δομή	 του	

κειμένου	 και	 τις	 πράξεις	 κατανόησης	 που	 πυροδοτεί	 η	 δομή	 αυτή	 στον	

αναγνώστη»	(Holub	2004:151-153).		Ο	Iser	σημειώνει	δύο	κυρίαρχες	στρατηγικές	

το	προσκήνιο	και	το	παρασκήνιο,	 	το	θέμα	και	τον	ορίζοντα		ανάλογα	με	το	ποια	

στοιχεία	 προβάλλονται	 και	 ποια	 υποχωρούν	 στη	 διαμόρφωση	 του	 νοήματος	

(Holub	2004:154).				

Οι	παραπάνω	απόψεις	 του	 Iser	 	 εδράζονται	 στις	αρχές	της	μορφολογικής	

ψυχολογίας	 (Gestalt	 Psychology),	 αφού	 υποδεικνύουν	 στον	 αναγνώστη	 να	 μην	

αυθαιρετεί	στην	ερμηνεία	του	κειμένου	αλλά	να	την	αναπροσαρμόζει	ελέγχοντας	

κάθε	φορά	τις	προσδοκίες	του	με	βάση	τη	δομή	του	και	την	ολότητά	του.	(Σπανός	

1997:442-443)			

Διδάσκοντας τη δημιουργική γραφή 

 Ο	 όρος	 «δημιουργική	 γραφή»,	 μετάφραση	 του	 όρου	 «creative	 writing»	

αφορά	 στη	 δυνατότητα	 παραγωγής	 μιας	 πρωτότυπης	 γραπτής	 σύνθεσης	 που	

σχετίζεται	 με	 ποικιλία	 κειμενικών	 ειδών	 ή	 απλά	 και	 μόνο	 με	 τη	 λογοτεχνική	

παραγωγή	(Κωτόπουλος	2012:1).	Επιπλέον	ο	όρος	«δημιουργική	γραφή»	υπονοεί	

και	 τη	 διδασκαλία	 της	 λογοτεχνικής	 γραφής	 επιβεβαιώνοντας	 την	 κοινή	

παραδοχή	 ότι	 η	 συγγραφή	 ενός	 λογοτεχνικού	 κειμένου	 δεν	 αποτελεί	 προνόμιο	

λίγων	ανθρώπων	(Καρακίτσιος	2012:1-2)		

	 	Κατά	 τη	 διδασκαλία	 της	 δημιουργικής	 γραφής	 ο	 καθηγητής	 καλείται	 να	

αναπτύξει	 και	 να	 καλλιεργήσει	 τη	 δημιουργικότητα	 των	 μαθητών	 βιωματικά,		

μέσα	 από	 παιγνιώδεις	 διαδικασίες,	 αξιοποιώντας	 στοιχεία	 του	 κειμένου	 και	

στοχεύοντας	 στην	 αναδόμησή	 του	 και	 στη	 δημιουργία	 ενός	 νέου	 πρωτότυπου	

κειμένου	 από	 αυτούς	 (Κωτόπουλος	 2012:2-3).	 	 Επιπλέον	 οι	 μαθητές	 πρέπει	 να	

ευαισθητοποιηθούν	 απέναντι	 στη	 διαδικασία	 της	 λογοτεχνικής	 γραφής.	 Η	



διέγερση	της	φαντασίας,	ο	παιγνιώδης	χαρακτήρας	της	διδασκαλίας	και	η	έμφαση	

στον	αποδέκτη	–	αναγνώστη/μαθητή,		που	συνθέτουν,	μεταξύ	άλλων,		το	πλαίσιο	

της	θεωρίας	της	αναγνωστικής	ανταπόκρισης	αξιοποιούνται	στη	διδασκαλία	της	

δημιουργικής	 γραφής	 και	 δικαιολογούν	 τη	 σύνδεση	 της	 εν	 λόγω	 λογοτεχνικής	

θεωρίας	 με	 τη	 δημιουργική	 γραφή.	 Η	 αξία	 του	 παιχνιδιού	 που	 αξιοποιεί	 και	

τροφοδοτεί	 συγχρόνως	 τη	 φαντασία	 και	 τη	 μυθοπλασία,	 η	 αυτενέργεια	 του	

αναγνώστη	και	η	διαμόρφωση	άποψης	για	το	κείμενο,	που	όμως	τροποποιείται	με	

βάση	το	τι	διαβάζει	σε	κάθε	αράδα	του	(Σπανός	1997:	442)	αποτελούν	τον	άξονα	

πάνω	 στον	 οποίο	 κινείται	 ο	 διδάσκων.	 	 Από	 την	 άλλη	 πλευρά	 κάθε	 καλός	

συγγραφέας	είναι	πρώτα	απ’	όλα	καλός	αναγνώστης	(Timbal	–	Duclaux	1996:114).	

	 	Επιπλέον,	τεχνικές	δημιουργικής	γραφής,	όπως	η	προέκταση	ενός	κειμένου,	

η	 διασκευή	 του	 μέσω	 της	 παράφρασης	 ή	 της	 παρωδίας,	 η	 αξιοποίηση	

συγκεκριμένων	 μόνο	 τμημάτων	 του	 (η	 διαίρεσή	 του)	 για	 τη	 δημιουργία	 νέου	

κειμένου,	το	παιχνίδι	με	τον	τίτλο	του,	με	τη	λέξη	κλειδί	του,	κ.ά.	(Timbal	–	Duclaux	

1996:115-137)	 μπορούν	 εύκολα	 να	 εφαρμοστούν	 στα	 λογοτεχνικά	 κείμενα	 και	

αφενός	 	 να	 κεντρίσουν	 το	 ενδιαφέρον	 των	 μαθητών	 για	 τη	 λογοτεχνική	 γραφή	

αφετέρου	 	να	τους	κινητοποιήσουν	στη	δική	τους	δημιουργική	γραφή.	Αυτό	που	

πρέπει	 να	 τονιστεί	 εδώ	 είναι	 ότι	 ο	 δάσκαλος	 καθοδηγεί	 τους	 μαθητές	 να	

δημιουργήσουν	 συγκεκριμένο	 είδος	 κειμένου	 κάθε	 φορά,	 π.χ.	 αφήγηση,	

περιγραφή,	 κ.λπ.,	 έτσι	 ώστε	 στο	 τέλος	 να	 έχουν	 προσοικειωθεί	 ένα	 λογοτεχνικό	

είδος	(Σουλιώτης	2012:14).		Τέλος,	το	γεγονός	ότι	με	τη	θεωρία	της	αναγνωστικής	

ανταπόκρισης	ζητείται	από	τους	μαθητές	να	δώσουν	ένα	άλλο	τέλος	στο	κείμενο	

δημιουργώντας	εκ	νέου	ένα	δικό	τους	κείμενο	ενισχύει	τη	θέση	μας	ότι	η	εν	λόγω	

θεωρία	μπορεί	να	αποτελέσει	διδακτικά	πρόσφορο	έδαφος	για	τη	διδασκαλία	της	

δημιουργικής	γραφής.		

Αξιοποιώντας	 λοιπόν	 το	 παραπάνω	 θεωρητικό	 πλαίσιο	 σχεδιάσαμε	 τη	

διδασκαλία	 του	 κειμένου	 «Μανιτάρια	 στην	 πόλη»	 του	 Ίταλο	 Καλβίνο	 που	

ανθολογει�ται	στα	Κει�μενα	Νεοελληνικη� ς	Λογοτεχνι�ας	της	Α΄	Γυμνασι�ου.		

 

Διδακτική δοκιμή στο κείμενο «Μανιτάρια στην πόλη» του Ίταλο Καλβίνο 

Με	 τη	 διδασκαλία	 του	 συγκεκριμένου	 κειμένου	 επιδιώκεται	 οι	 μαθητές	 να	

ασκηθούν	στη	δημιουργία	αφηγηματικού	κειμένου.	Έτσι	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	



διδασκαλίας	κινητοποιούνται	στο	να	αξιοποιήσουν	τα	τρία	βασικά	συστατικά	του	

αφηγηματικού	 κειμένου,	 το	 σκηνικό,	 τους	 χαρακτήρες	 και	 την	 υπόθεση	

(Σουλιώτης	 2012:	 20)	 	 ανάλογα	 με	 το	 κύριο	 ερώτημα	 που	 θέτει	 ο	 διδάσκων	 σε	

κάθε	φάση	της.	

Στην	 πρώτη	 φάση	 της	 διδασκαλίας	 ο	 διδάσκων	 διαβάζει	 το	 κείμενο	 μέχρι	 το	

σημείο	(…να	τα	σβήσουν	με	τη	σκούπα.)	και	αφού	έχει	παραλείψει	τον	τίτλο	του.	

Η	 σκόπιμη	 παράλειψη	 του	 τίτλου	 του	 κειμένου	 ενεργοποιεί	 τη	 φαντασία	 και	 τις	

προσδοκίες	 του	 μαθητή	 και	 του	 τραβά	 το	 ενδιαφέρον	 από	 την	 αρχή	 γεγονός	

ιδιαίτερα	σημαντικό	για	τη	διδασκαλία.	

Αφόρμηση:	  Μπορείτε να περιγράψετε στους συμμαθητές σας την πόλη στην οποία 

ζείτε; Τι σας αρέσει και τι όχι σε αυτή;	Με	τα	συγκεκριμένα	ερωτήματα	ο	διδάσκων	

προετοιμάζει	τους	μαθητές	για	τη	διδασκαλία	του	κειμένου	που	θα	ακολουθήσει.	

Ανάγνωση:		Ο		διδάσκων	διαβάζει	το	διήγημα	μέχρι	το	χωρίο	«…να	τα	σβήσουν	με	

τη	σκούπα».	

Ελεύθερη	πρόσληψη:			Στο	στάδιο	αυτό	στόχος	του	διδάσκοντος	είναι	να	καλύψει	

τα	κενά	απροσδιοριστίας	του	κειμένου	διεγείροντας	παράλληλα	τη	φαντασία	των	

μαθητών.	Παράλληλα	όμως	τους	παρωθεί	να	συνθέσουν	και	το	δικό	τους	κείμενο,	

ώστε	να	εξασκήσουν	δεξιότητες	δημιουργικής	γραφής.		Έτσι	ερωτήσεις	όπως:	

	Σε ποια πόλη διαδραματίζεται η ιστορία; Περιγράψτε την γραπτώς. (σκηνικό) 

Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας του κειμένου, ο Μαρκοβάλντο ή ο Αμάντιτζι; Γιατί; 

Πώς τον φαντάζεστε εξωτερικά; Να τον περιγράψετε γραπτώς. (χαρακτήρας) 

Τι ανακαλύπτει ο Μαρκοβάλντο; Πώς νιώθει για την ανακάλυψή του και γιατί; 

(χαρακτήρας) 

Τι λέει στην οικογένειά του; (χαρακτήρας) 

Πώς αντιδρούν τα παιδιά του; Πώς φαντάζεστε τα παιδιά του εξωτερικά; Να τα 

περιγράψετε. (χαρακτήρας) 

Ποια είναι τα συναισθήματα του Μαρκοβάλντο την επόμενη ημέρα μετά την 

«ανακάλυψη» των μανιταριών; Γιατί; (χαρακτήρας) 

Ποιον βλέπει δίπλα του; Πώς φαντάζεστε εσείς τον Αμάντιτζι; Να τον περιγράψετε 

γραπτώς. (χαρακτήρας) 

Τι νομίζετε ότι θα κάνει ο Αμάντιτζι;  Να γράψετε τη συγγραφική σας εκδοχή. 

(υπόθεση) 



Στο	 σημείο	αυτό	πρέπει	να	τονίσουμε	ότι	οι	μαθητές	αιτιολογούν	κάθε	φορά	τις	

συγγραφικές	 εκδοχές	 του	 κειμένου	 που	 διαβάζονται	 στην	 τάξη.	

Επιχειρηματολογούν	 δηλαδή	 υπέρ	 της	 άποψής	 τους	 και	 κρίνουν	 τις	 αντίστοιχες	

των	συμμαθητών	τους	στηριζόμενοι	στο	κείμενο.	Σημειώνουν	τι	τους	οδήγησε	στη	

συγκεκριμένη	 εκδοχή	 παρακολουθώντας	 έτσι	 την	 πορεία	 της	 ανάγνωσής	 τους	

κάτι	που	τους	βοηθά	στην	επικοινωνία	με	το	κείμενο	και	σταδιακά	συμβάλλει	στο	

να	 καταστούν	 επαρκείς	 αναγνώστες.	 Αυτό	 που	 έχει	 σημασία	 εδώ	 είναι	 ο	

αναγνώστης	–μαθητής	να	ελέγχεται	και	να	καθοδηγείται	από	το	κείμενο,	εφόσον	

αυτό	 δεν	 μπορεί	 να	 αντιδράσει	 αυθόρμητα	 στις	 παρατηρήσεις	 του	 αναγνώστη	

(Holub	2004:161).		

Συμπλήρωση	του	κειμένου:	 	Ο	 διδάσκων	ενημερώνει	τους	μαθητές	 ότι	η	 ιστορία	

έχει	και	συνέχεια.	Διαβάζει	το	ελλείπον	απόσπασμα	και	οι	μαθητές	εκφράζουν	τις	

απόψεις	τους	για	το	τέλος	του	διηγήματος.			

Ερμηνεία	όλου	του	κειμένου	–	συνολική		θεώρηση:	

Πότε μαζεύουν τα μανιτάρια; Πώς αντιδρά ο Μαρκοβάλντο, όταν βλέπει ότι και 

άλλοι μαζεύουν μανιτάρια;  

Πού τα τρώνε;		

 Τι ιδιότητα είχαν τα μανιτάρια; Πώς συνδέεται αυτή η ιδιότητά τους με το μέρος 

στο οποίο φύτρωσαν; Τι έπαθαν όσοι τα έφαγαν; 

Ποια είναι τα συναισθήματα του Μαρκοβάλντο απέναντι στον Αμάντιτζι; 

Να δώσετε έναν τίτλο στο κείμενο που επεξεργαστήκατε. Ο τίτλος του συγγραφέα 

είναι «Μανιτάρια στην πόλη» . Να τον σχολιάσετε. 

Στο	 σημείο	 αυτό	 και	 αφού	 έχει	 ολοκληρωθεί	 η	 συνολική	 θεώρηση	 του	

κειμένου	 ο	 διδάσκων	 ωθεί	 τους	 μαθητές	 να	 δημιουργήσουν	 πάλι	 ένα	 δικό	 τους	

κείμενο,	 μια	 δική	 τους	 ιστορία	 με	 βάση	 αυτή	 που	 διδάχθηκαν.	 Στην	 κατεύθυνση	

αυτή	 θα	 μπορούσε	 να	 αξιοποιηθεί	 η	 τεχνική	 των	 φανταστικών	 υποθέσεων	

(Ροντάρι	 2001:39-42)	 	 με	 κεντρικό	 ερώτημα	 «τι	 θα	 συνέβαινε	 αν	 τα	 μανιτάρια	

ήταν	 μαγικά;».	 	 Αφού	 υπενθυμίσει	 όσα	 ειπώθηκαν	 για	 τα	 συστατικά	 της	

αφήγησης,			αναθέτει	στους	μαθητές	να	δημιουργήσουν	το	δικό	τους	αφηγηματικό	

κείμενο.		

Επιπλέον	 θα	 μπορούσε	 να	 κινητοποιήσει	 τη	 φαντασία	 και	 τη	

δημιουργικότητα	 των	 μαθητών	 ωθώντας	 τους	 να	 σκιαγραφήσουν	 εντονότερα	



τους	δευτερεύοντες	χαρακτήρες	 (Αμάντιτζι,	 παιδιά	 )	ή	τους	αδρανείς	 (η	γυναίκα	

του	 Μαρκοβάλντο)	 (Σουλιώτης	 2012:	 56-57)	 και	 να	 τους	 κάνουν	 μέρος	 της	

ιστορίας.		

Τέλος,	 μπορεί	 να	 ζητήσει	 από	 τους	 μαθητές	 να	 συνεχίσουν	 την	 ιστορία	

θέτοντας	 το	 ερώτημα	 «και	 μετά;».	 Ακόμα	 και	 όταν	 τελειώνει	 μια	 ιστορία,	 ένα	

παραμύθι	 υπάρχει	 η	 πιθανότητα	 του	 μετά.	 Έτσι	 μπορεί	 ο	 διδάσκων	 να	 ωθήσει	

τους	μαθητές	να	παίξουν	με	τις	δομές	και	το	θέμα	του	κειμένου.	Για	παράδειγμα,	

θα	μπορούσαν	τα	παιδιά	του	Μαρκοβάλντο	να	έψαχναν	να	βρουν	τα	μανιτάρια	ή	ο	

Αμάντιτζι	 να	 τα	 ξερίζωνε,	 για	 να	 μη	 φυτρώσουν.	 «Ο	 πυρήνας	 του	 παιχνιδιού	

συνίσταται	ξανά	σε	μια	«ανάλυση»	του	παραμυθιού	(	ή	της	ιστορίας)	σε	επίπεδο	

έμπνευσης»(Ροντάρι	2001:81).	

	 Αξιολόγηση:	 η	 αξιολόγηση	 καλό	 είναι	 να	 εστιάζει	 στην	 επισήμανση	 των	

θετικών	 στοιχείων	 και	 οι	 	 όποιες	 παρεμβάσεις	 να	 γίνονται	 με	 τη	 μορφή	

προτάσεων	και	όρων	όπως	«	αυτό	θα	μπορούσε	να	ειπωθεί	έτσι…»,	«θα	ήταν	πιο	

ενδιαφέρον	 αν	 το	 έγραφες	 έτσι…»,	 κ.λπ.	 (Σουλιώτης,	 2012:	 15).	 Οι	 καλύτερες	

συγγραφικές	 εκδοχές	 μπορούν	 να	 αναδεικνύονται	 με	 ψηφοφορία	 και	 να	

αναρτώνται	στο	ιστολόγιο	της	τάξης		ή	να	δημοσιεύονται	στη	σχολική	εφημερίδα.	

Αντί επιλόγου 

	 Η	 διδασκαλία	 της	 δημιουργικής	 γραφής	 μπορεί	 να	 αποβεί	 μια	

ενδιαφέρουσα	 διαδικασία	 και	 να	 ωφελήσει	 τους	 μαθητές	 πολλαπλά·	 σε	 επίπεδο	

προσέγγισης	 και	 κατανόησης	 των	 λογοτεχνικών	 και	 άλλων	 κειμένων,	 στην	

εξάσκηση	της	φαντασίας	τους	αλλά	και	στην	καλλιέργεια	της	δημιουργικής	τους	

σκέψης.		Το	στοίχημα	από	την	πλευρά	του	διδάσκοντος	είναι	να	εντοπίσει	και	να	

αξιοποιήσει	εκείνους	τους	τρόπους	και	τις	τεχνικές	που	θα	μπορούν	να	οδηγήσουν	

το	μαθητή	στην	κατεύθυνση	αυτή.		
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