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Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο  

Το	 θεωρητικό	 πεδίο	 μέσα	 στο	 οποίο	 κινούνται	 οι	 εκπαιδευτικές	 δραστηριότητες	

δημιουργικής	 γραφής	 που	 σχεδιάσαμε	 και	 εφαρμόσαμε	 στη	 διδακτική	 πράξη	 τα	

τελευταία	 χρόνια	 είναι	 εκείνο	 των	 Πολιτισμικών	 Σπουδών	 που	

επαναπροσδιορίζουν	 την	 έννοια	 του	 κειμένου ως	 σύνθετου	 πολιτισμικού-

κοινωνικού	κόμβου,	καθώς	για	τη	νοηματοδότησή	του	ενεργοποιούνται	ποικίλες	

διαστάσεις	 και	 δυνάμεις	 της	 πολιτισμικής	 και	 κοινωνικής	 ζωής	 (Πασχαλίδης	

1999).	Η	ανάγκη	πολιτισμικού	γραμματισμού	των	νεαρών	μαθητών	μας,	δηλαδή	η	

ανάγκη	 να	 αποκτήσουν	 την	 πολιτισμική	 εκείνη	 γνώση	 που	 καθιστά	 ικανό	 έναν	

ομιλητή,	 συγγραφέα	 ή	 αναγνώστη,	 να	 αναγνωρίζει	 και	 να	 χρησιμοποιεί	 την	

κατάλληλη	 γλώσσα	 σε	 διαφορετικές	 κοινωνικές	 περιστάσεις,	 ενεργοποιώντας	

στρατηγικές	 και	 δεξιότητες	 που	 συνδέονται	 με	 την	 παραγωγή,	 κριτική	

επεξεργασία	 και	 κατανόηση	 ποικίλων	 κειμενικών	 ειδών	 και	 κειμένων	 (γραπτών,	

προφορικών,	 πολυτροπικών,	 υπερκειμένων)	 (Κουτσογιάννης	 2007b,	

Μητσικοπούλου	 2001)	 έχει	 κατευθύνει	 τις	 επιλογές	 μας.	 Μαθήματα	 όπως	 η	

αρχαία	ελληνική	γραμματεία,	η	νεοελληνική	γλώσσα	και	λογοτεχνία	καλούνται	να	

επαναπροσδιορίσουν	 το	 ρόλο	 τους	 στο	 πλαίσιο	 μιας	 εκπαιδευτικής	 προοπτικής	

που	 στοχεύει	 στην	 ανάπτυξη	 εκ	 μέρους	 των	 μαθητών	 /τριών	 στρατηγικών	 και	

δεξιοτήτων	 κριτικού	 γραμματισμού.	 Τα	 κείμενα	 απαιτούν	 μια	 διαφορετική	

διδακτική	 προσέγγιση	 κοντά	 στις	 σύγχρονες	 ανάγκες	 και	 τις	 πολιτισμικές	

προσλαμβάνουσες	 των	 νεαρών	 αναγνωστών.	 Δανειζόμαστε	 τις	 απόψεις	 της	

Στασινοπούλου-	 Σκιαδά	 (Στασινοπούλου-	 Σκιαδά	 2000:	 112)	 για	 να	

περιγράψουμε	την	κατάσταση	που	διαμορφώνεται	 :	«Τίποτε	δεν	είναι	 ίδιο:	εμείς	

δεν	 είμαστε	 ίδιοι,	 οι	 μαθητές	 μας-κυρίως	 αυτοί-	 δεν	 είναι	 ίδιοι.	 Το	 μόνο	
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αναλλοίωτο	 είναι	 το	 μορφωτικό	 υλικό,	 τα	 κείμενα-	 που	 περιμένουν	 για	 μια	

διαφορετική	 προσέγγιση,	 κοντά	 στις	 σύγχρονες	 ανάγκες.	 Περιμένουν	 για	 να	

διαλεχθούν	με	τις	νέες	γενιές	και	να	συμβάλουν	στην	πνευματική	τους	ανάπτυξη.	

Για	αυτό	όμως	χρειάζεται	μια	άλλη	γλώσσα	που	πρέπει	να	την	αναζητήσουμε	και	

να	την	βρούμε.».	

	Αυτή	την	«άλλη	γλώσσα»	αναζητήσαμε	μέσα	από	το	σχεδιασμό	και	την	εφαρμογή	

δραστηριοτήτων	 δημιουργικής	 γραφής	 με	 την	 αξιοποίηση	 τεχνολογικά	

διαμεσολαβημένων	 κοινωνικών	 πρακτικών	 παραγωγής	 λόγου,	 όπως	 ψηφιακά	

κόμικς,	 προγράμματα	 παρουσίασης	 ή	 κατασκευής	 ταινιών	 (moviemaker),	

κοινωνικά	 λογισμικά	 συνεργατικής	 παραγωγής	 λόγου	 (wiki).	 Οι	 πρώτες	

απόπειρες	 ανανέωσης	 του	 διδακτικού	 παραδείγματος	 προσέγγισης	 της	 αρχαίας	

και	νέας	ελληνικής	γραμματείας	και	γλώσσας	επιχειρήθηκαν	εκ	μέρους	μας	με	τη	

μεταγραφή	 και	 διασκευή	 σε	 κόμικς	 κειμένων	 της	 Αρχαίας	 Ελληνικής	 και	

Νεοελληνικής	 Γραμματείας	 αξιοποιώντας	 το	 λογισμικό	 δημιουργίας	 ψηφιακών	

κόμικς	 ComicLab.	 Στην	 προσπάθειά	 μας	 να	 ενεργοποιήσουμε	 τις	 πολιτισμικές	

προσλαμβάνουσες	 των	 εφήβων	 αναγνωστών,	 να	 αναδείξουμε	 τις	 πολλαπλές	

εκδοχές	 νοηματοδότησης	 των	 κειμένων	 στο	 πλαίσιο	 μιας	 κριτικής	 ανάγνωσής	

τους	 και	 να	 ενισχύσουμε	 αναστοχαστικές	 διεργασίες	 που	 διευκολύνουν	 την	

αυθερμήνευση	 του	 ερμηνεύοντος	 υποκειμένου	 επιχειρήσαμε	 πολυμεσικές	

αναπαραστάσεις	 κειμένων,	 κατεξοχήν	 ποιητικών.	 Από	 τις	 δραστηριότητες	

δημιουργικής	 γραφής	 που	 εντάξαμε	 στη	 διδακτική	 πράξη	 δεν	 μπορούσαν	 να	

λείπουν	 οι	 ψηφιακές	 αφηγήσεις	 ιστοριών	 (digital	 storytelling),	 που	 συνιστούν	

σύγχρονη	εκδοχή	της	πανάρχαιας	τέχνης	της	αφήγησης.	

	Ολοκληρώνοντας	 τη	 σύντομη	 αναφορά	 μας	 στο	 πλαίσιο	 των	 Πολιτισμικών	

Σπουδών	 που	 υποστηρίζει	 τις	 επιλογές	 μας	 σε	 επίπεδο	 διδακτικής	 πράξης,	 δεν	

πρέπει	 να	 παραλείψουμε	 να	 ορίσουμε	 τις	 παιδαγωγικές	 παραμέτρους	 που	

κατευθύνουν	τον	τρόπο	που	αντιλαμβανόμαστε	και	υλοποιούμε	ό,τι	 συνηθίζεται	

να	 αποκαλείται	 δημιουργική	 γραφή.	 Κοινός	 άξονας	 που	 συνέχει	 όλες	 τις	

δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής	 με	 ψηφιακά	 μέσα	 που	 έχουμε	 επιχειρήσει	

είναι	η	αντίληψη	της	Γραφής	ως	Πράξης	Επικοινωνίας	με	χαρακτήρα	δυναμικό	και	

κοινωνικό	 προσανατολισμό.	 Η	 παραγωγή	 λόγου	 γίνεται	 σε	 ομάδες	 των	 τριών	 ή	

τεσσάρων	 ατόμων. Στο	 πλαίσιο	 αυτού	 του	 μικρού	 κύκλου	 καθένας	 από	 τους	
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συμμετέχοντες	 έχει	 την	 ευκαιρία	 να	 αλληλεπιδρά	 με	 τους	 άλλους	 μέσα	 από	 ένα	

συνεχές	 «δούναι	 και	 λαβείν»	 και	 να	 επανατοποθετείται	 αναθεωρώντας	 συχνά	

πρότερα	 σχήματα	 (Neumayer	 &	 Neumayer	 20083).	 Μέσα	 σε	 αυτό	 τον	 κύκλο	 οι	

νεαροί	 δημιουργοί	 συνειδητοποιούν	 ότι	 η	 Γραφή	 δεν	 συνιστά	 μια	 ατομική	

δραστηριότητα	 που	 υποστηρίζεται	 από	 το	 Χάρισμα	 που	 διαθέτουν	 κάποιοι	

Εκλεκτοί,	όπως	μας	κληροδότησαν	οι	αντιλήψεις	του	19ου	αιώνα	αλλά	πρόκειται	

για	 την	 ανάγκη	 του	 ανθρώπινου	 Υποκειμένου	 να	 εκφραστεί	 μέσα	 από	 την	

αλληλεπίδραση	με	τον	Άλλον	στην	Κοινότητα	(Neumayer	&	Neumayer	20083).	Το	

νόημα	του	εκάστοτε	κειμένου	οικοδομείται	σταδιακά	μέσα	από	το	διαρκή	διάλογο	

των	 υποκειμένων	 μεταξύ	 τους	 και	 με	 το	 κείμενο,	 του	 κειμένου	 με	 άλλα	 κείμενα	

(γλωσσικά	 και	 πολυτροπικά),	 των	 οποίων	 συνιστά	 απορρόφηση	 και	

μεταμόρφωση	(Φρυδάκη	2003).	

Σύντομη παρουσίαση δραστηριοτήτων  

α) Δημιουργικές διασκευές κειμένων σε ψηφιακά κόμικς.  

Εντός	 της	 ζώνης	 των	 φιλολογικών	 μαθημάτων	 σχεδιάσαμε	 δραστηριότητες	

δημιουργικής	 γραφής	 με	 την	 αξιοποίηση	 του	 λογισμικού	 ψηφιακών	 κόμικς	

ComicLab,	 προκειμένου	 οι	 μαθητές/τριες	 να	 ασκηθούν	 να	 αναγνωρίζουν	 τις	

συμβάσεις	 που	 χαρακτηρίζουν	 τα	 κειμενικά	 είδη	 και	 να	 εντοπίζουν	 τις	 αλλαγές	

που	επιβάλλεται	να	γίνουν	κάθε	φορά	που	ο	αφηγηματικός	λόγος	αναπαράγεται	

σε	 διαφορετικό	 κειμενικό	 είδος.	 Ενεργοποιώντας	 τις	 πολιτισμικές	

προσλαμβάνουσές	 τους	 είχαν	 την	 ευκαιρία	 όχι	 μόνο	 να	 παρέμβουν	 στον	 αρχικό	

μύθο	 αλλά	 και	 να	 αναστοχαστούν	 πάνω	 στις	 επιλογές	 τους.	 Δούλεψαν	

συνεργατικά	σε	ομάδες	των	τριών	ή	τεσσάρων	ατόμων,	ακολουθώντας	οδηγίες	σε	

οργανωμένα	φύλλα	εργασίας	και	έχοντας	στη	διάθεσή	τους	εξ	αρχής	τα	κριτήρια	

αποτίμησης	 της	 δουλειάς	 τους	 με	 τη	 μορφή	 ρουμπρικών	 διαβαθμισμένης	

αξιολόγησης.	 Τα	 κριτήρια	 αποτιμούσαν	 την	 αυτοτέλεια	 και	 πληρότητα	 της	

διασκευής	 όσον	 αφορά	 στην	 πλοκή,	 στη	 χρήση	 της	 γλώσσας,	 στην	 ισορροπία	

εικόνας	 –	 λόγου	 και	 στην	 αξιοποίηση	 των	 δυνατοτήτων	 του	 εργαλείου.	 Σε	 κάθε	

φάση	 οι	 ομάδες	 παρουσίαζαν	 τη	 δουλειά	 τους	 στην	 ολομέλεια	 και	

ανατροφοδοτούνταν	 σε	 μικρότερο	 ή	 μεγαλύτερο	 βαθμό,	 ενώ	 μετά	 την	

ολοκλήρωσή	 των	 κειμένων	 τους,	 τα	 ανάρτησαν	 στο	 ηλεκτρονικό	 μαθητικό	
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περιοδικό	 του	 σχολείου	 Έφηβοι	 Δημοσιογράφοι	

(http://efivoidimosiografoi.pbworks.com).	

Συγκεκριμένα	 στην	 Αρχαία	 Ελληνική	 Γραμματεία	 οι	 μαθητές	 διασκεύασαν	

αποσπάσματα	 από	 την	 Ιλιάδα	 του	 Ομήρου	 που	 οι	 ίδιοι	 επέλεξαν,	 αξιοποιώντας	

εικονιστικό	υλικό	από	τη	βιβλιοθήκη	του	λογισμικού	ψηφιακών	κόμικς	ComicLab,	

εικόνες	 από	 το	 διαδίκτυο,	 όπως	 φωτογραφικό	 υλικό	 από	 την	 ταινία	 Τροία	 του	

Βόλφγκανγκ	 Πίτερσεν ή	 δημιούργησαν	 δικά	 τους	 σκίτσα	 των	 ηρώων	 ή	 του	

φόντου	 των	 σκηνών	 τα	 οποία	 μετά	 την	 ψηφιοποίησή	 τους	 και	 την	 επεξεργασία	

τους	 από	 τη	 γραφιστική	 ITIsARΤ,	 (www.itisart.com.gr)	 ενσωματώθηκαν	 στη	

βιβλιοθήκη	του	λογισμικού.		

Στο	 μάθημα	 της	 Νεοελληνικής	 Λογοτεχνίας	 οι	 νεαροί	 αναγνώστες	 επιχείρησαν	

πολλαπλές	νοηματοδοτήσεις	σκηνών	από	τον	Μικρό Πρίγκιπα	του	Σαιντ	Εξυπερύ,	

αξιοποιώντας	 συχνά	 και	 τα	 σκίτσα	 που	 συνοδεύουν	 το	 αρχικό	 κείμενο.	 Η	

μεταγραφή	 σε	 κόμικς	 του	 κειμένου	 «Μανιτάρια	 στην	 πόλη»	 του	 Ίταλο	 Καλβίνο	

συνιστά	 μια	 άλλη	 απόπειρα	 εξοικείωσης	 των	 νεαρών	 αναγνωστών	 με	 τους	

μηχανισμούς	κατασκευής	νοήματος	σε	ένα	αφηγηματικό	κείμενο.	

Συνοψίζοντας	 την	 εμπειρία	 μας	 από	 αυτού	 του	 τύπου	 δραστηριότητα	

δημιουργικής	 γραφής	 έχουμε	 να	 παρατηρήσουμε	 ότι	 μέσα	 από	 τις	 μεταγραφές	

λογοτεχνικών	κειμένων	σε	κόμικς	οι	μαθητές	είχαν	την	ευκαιρία	να	συνομιλήσουν	

με	 το	 κείμενο	 με	 παιγνιώδη	 τρόπο,	 να	 αναπτύξουν	 στρατηγικές	 κατανόησης,	

σχεδιασμού	 και	 παραγωγής	 αφηγηματικού	 λόγου,	 να	 αξιοποιήσουν	 δημιουργικά	

τη	 γλώσσα	 και	 να	 καλλιεργήσουν	 δεξιότητες	 επικοινωνιακές-κοινωνικές	 και	

μεταγνωστικές.		

β) Πολυτροπικές αναπαραστάσεις ποίησης 

Στο	 μάθημα	 της	 Λογοτεχνίας	 δημιουργική	 ανάγνωση	 και	 δημιουργική	 γραφή	

συχνά	 συνιστούν	 όψεις	 του	 ίδιου	 νομίσματος,	 καθώς	 εξυπηρετούν	 την	 ίδια	

μαθησιακή	 ανάγκη:	 την	 πρόσληψη	 και	 ανταπόκριση	 των	 νεαρών	 αναγνωστών	

στον	κόσμο	των	κειμένων	μέσα	από	την	ενεργοποίηση	τόσο	των	αισθήσεων	όσο	

και	 των	 πολιτισμικών	 αναπαραστάσεων	 τους.	 Οι	 πολυμεσικές	 εφαρμογές	 των	

ψηφιακών	 μέσων	 διευκολύνουν	 τη	 διαδικασία	 νοηματοδότησης	 των	 κειμένων	

μέσα	στην	κοινότητα	ανάγνωσης,	καθώς	επιτρέπουν	τις	πολλαπλές	ερμηνευτικές	

εκδοχές	 των	 κειμένων	 από	 τους	 αναγνώστες	 χάρη	 στην	 πολυτροπική	

http://efivoidimosiografoi.pbworks.com/


 5 

αναπαράσταση	 τους.	 Οι	 μαθητές-αναγνώστες	 συνομιλούν	 με	 τα	 κείμενα,	

καταθέτουν	 ερμηνευτικές	 υποθέσεις	 και	 εκφέρουν	 τον	 προσωπικό	 τους	

δημιουργικό	λόγο	αξιοποιώντας	διάφορα	σημειωτικά	συστήματα.	Η	πολυτροπική	

νοηματοδότηση	 των	 κειμένων,	 που	 εισηγούμαστε,	 συγκροτεί	 μια	 ολιστική	

διαδικασία	 πρόσληψης,	 η	 οποία	 συνδυάζει	 αναγνωστική	 ανταπόκριση	 και	

δημιουργική	 έκφραση	 των	 μαθητών/τριών	 ως	 υποκειμένων	 ιστορικά-κοινωνικά	

προσδιορισμένων	 μέσα	 από	 διαδικασίες	 αλληλεπίδρασης	 στην	 κοινότητα	

μάθησης.	 Οι	 νεαροί	 αναγνώστες	 ενεργοποιώντας	 λεκτικούς	 και	 εικονιστικούς	

μαθησιακούς	 πόρους,	 ενώ	 εξοικειώνονται	 με	 πρακτικές	 κριτικού	 διαλόγου,	 δεν	

επιχειρούν	 απλά	 να	 εικονογραφήσουν	 τα	 κείμενα,	 κάτι	 που	 θα	 περιόριζε	 την	

πολυσημία	 του	 γλωσσικού	 κώδικα	 (Νικολαΐδου	 2009),	 αλλά	 αποπειρώνται	 να	

κατασκευάσουν	 το	 νόημά	 τους	 ως	 εικόνα	 (Φρυδάκη	 2003	 Iser1976:29-31),	 η	

οποία	 συμπληρώνει	 όσα	 οι	 τυπικές	 δομές	 του	 γλωσσικού	 συστήματος	 αφήνουν	

απ’	 έξω.	 Άλλωστε	 η	 εικόνα	 συνιστά	 βασικό	 όρο	 της	 επικοινωνίας	 (Iser	 1976:30)	

και	 της	 πολιτισμικής	 εμπειρίας	 των	 μαθητών/	 τριών	 μας	 που	 δεν	 μπορούμε	 να	

αγνοήσουμε.	 Οι	 μαθητές/	 τριες	 συγκρίνουν	 τα	 νέα	 δεδομένα	 με	 τη	 δική	 τους	

ερμηνευτική	 εκδοχή	 και	 αναστοχάζονται.	 Οι	 πολλαπλές	 αναγνώσεις-ερμηνείες	

μοιράζονται	 στο	 πλαίσιο	 της	 κοινότητας	 μάθησης	 και	 οι	 νεαροί	 αναγνώστες	

οικοδομούν	την	ταυτότητά	τους	ως	ενεργά	υποκείμενα	στη	μαθησιακή	διαδικασία	

αναπτύσσοντας	 δεξιότητες	 κριτικού	 πολιτισμικού	 γραμματισμού.	 Η	 χρήση	 των	

πολυμέσων	λειτουργεί	παιγνιωδώς	και	την	ίδια	στιγμή	διδακτικά.	

Χαρακτηριστικά	 αναφέρουμε	 ότι	 στο	 πλαίσιο	 του	 μαθήματος	 Λογοτεχνία	 Α΄	

Γυμνασίου	στις	θεματικές	ενότητες	«Εικόνες	της	Ελλάδας	στην	ποίηση»	οι	νεαροί	

αναγνώστες	 αξιοποιώντας	 το	 εργαλείο	 powerpoint,	 στη	 φάση	 της	 μετα-

ανάγνωσης,		εργάστηκαν	κυρίως	πάνω	σε	στίχους	του	Ο.	Ελύτη	και	προσπάθησαν	

να	 αναδείξουν	 πτυχές	 της	 εικονοποιίας	 και	 της	 μουσικότητας	 των	 ποιημάτων,	

όπως	οι	 ίδιοι	προσλαμβάνουν,	αντλώντας	εικονιστικό	και	μουσικό	υλικό	 	από	το	

διαδίκτυο.		

γ) Ψηφιακά αφηγήματα 

Στο	πλαίσιο	μη	τυπικών	μορφών	γραμματισμού	(Όμιλος	Ψηφιακής	Αφήγησης),	οι	

μαθητές/τριες	 δημιούργησαν	 ψηφιακά	 αφηγήματα	 με	 την	 αξιοποίηση	 του	

λογισμικού	 Moviemaker.	 Στόχος	 μας	 ήταν	 να	 εξοικειωθούν	 με	 την	 τέχνη	 και	 την	



 6 

τεχνολογία	της	αφήγησης:	από	το	μολύβι	στον	 	υπολογιστή,	από	τον	προφορικό	

λόγο	 στο	 video.	 Παράλληλα	 θέλαμε	 να	 υποστηρίξουμε	 διεργασίες	

αυτοσυνειδησίας	 των	 νεαρών	 εφήβων	 μέσα	 από	 δραστηριότητες	 δημιουργικής	

έκφρασης,	 να	 καλλιεργήσουμε	 νέες	 μορφές	 συλλογικότητας	 μέσα	 από	 δοκιμές	

συνεργατικής	 γραφής,	 να	 ενισχύσουμε	 τις	 γνώσεις	 τους	 για	 την	 επικοινωνία	

(περιστάσεις	 επικοινωνίας-	 κειμενικό	 είδος-σκοπός-ύφος)	 και	 να	 εφοδιάσουμε	

τους	 νεαρούς	 αναγνώστες	 της	 ζωής	 με	 νοητικά	 εργαλεία	 κατανόησης	 του	

αφηγηματικού	 τρόπου	 και	 κριτική	 διάθεση	 αναστοχασμού	 πάνω	 στην	 εμπειρία	

τους.			Οι	ψηφιακές	αφηγήσεις	των	νεαρών	δημιουργών	είχαν	ως	θέμα:	

 τη	 σχέση	 των	 «Νέων	 με	 το	 Διαδίκτυο»,	 με	 αφορμή	 την	 Ημέρα	 Ασφαλούς	

διαδικτύου.	

 το	ρατσισμό,	με	αφορμή	την	παγκόσμια		μέρα	κατά	του	ρατσισμού	

 τον	έρωτα,	με	αφορμή	τη	μέρα	του	Αγίου	Βαλεντίνου	

 τη	ρύπανσης	της	Γης,	με	αφορμή	τη	μέρα	της	γης	

 την	 περιθωριοποίηση	 και	 το	 σχολικό	 εκφοβισμό,	 με	 αφορμή	 	 την	 Παγκόσμια	

Ημέρα	κατά	του	ενδοσχολικού	εκφοβισμού	&της		ενδοσχολικής	βίας	

 τους	 τρόπους	 έκφρασης	 των	 νέων,	 με	 αφορμή	 τη	 δράση	 που	 διοργάνωσε	 ο	

Συμβουλευτικο� ς	 Σταθμο� ς	 Νε�ων	 Β΄	 Αθη� νας	 με	 θε�μα	 «Μα� ρτιος,	 Μη� νας	

Ψυχολογίας	της	εφηβικής	ηλικίας».		

 την	παρουσίαση	του	συγγραφέα	Β.	Παπαθεοδώρου	και	του	βιβλίου	του	«Στη	

Διαπασών»,	 με	 αφορμή	 την	 επίσκεψη	 του	 συγγραφέα	 στο	 σχολείο	 το	

Φεβρουάριο	του	2013.	

 την	 προβολή	 της	 Αθήνας	 σε	 ελληνικό	 και	 ξενόγλωσσο	 κοινό,	 στο	 πλαίσιο	

δράσης	«Παιδιά,	Πάμε	Ελλάδα»	του	ΥΠΕΠΘ.	

Οι	μαθητές	δουλεύοντας	σε	ομαδοσυνεργατικά	σχήματα	σε	σταθμούς	εργασίας	με	

πρόσβαση	 στο	 διαδίκτυο	 είτε	 προσέγγιζαν	 το	 	 ίδιο	 θέμα	 αξιοποιώντας	 το	 ίδιο	

εικονιστικό	 υλικό	 και	 διαφορετικά	 εργαλεία	 (PowerPoint,	 Moviemaker),	 είτε	

δούλευαν	 σε	 διαφορετικά	 θέματα,	 αξιοποιώντας	 το	 ίδιο	 εργαλείο	 (Moviemaker).	

Στη	 διαδικασία	 αυτή,	 ο	 ρόλος	 των	 εκπαιδευτικών	 ήταν	 συντονιστικός.	 	 Η	

παραγωγή	των	ψηφιακών	ιστοριών	ακολουθούσε	τις	φάσεις:		

 Συγκρότηση	ομάδων	με	βάση	τις	επιλογές	των	μαθητών.		 
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 Σχεδιασμός	 και	 δημιουργία	 της	 ιστορίας:	 οι	 ομάδες	 μαθητών	 σε	 2-3	 ώρες	

σχεδίαζαν	 και	 δημιουργούσαν	 την	 ψηφιακή	 τους	 ιστορία.	 Άλλες	 φορές	 οι	

εικόνες	 καθοδηγούσαν	 και	 ενέπνεαν	 την	 αφήγηση,	 άλλες	 φορές	 το	

αφηγηματικό	 διάγραμμα	 και	 άλλες	 και	 τα	 δύο	 μαζί.	 Οι	 δυσκολίες	 στο	

στήσιμο	 της	 ιστορίας	 που	 παρουσιάζονταν	 όταν	 το	 θέμα	 ήταν	 ελεύθερο,	

ξεπερνιούνταν	 με	 την	 παρέμβαση	 των	 εκπαιδευτικών	 ή	 με	 την	

ενσωμάτωση	ενός	νέου	μέλους	στην	ομάδα.	Ιδιαίτερα	ενδιαφέρουσα	φάση	

κατά	τη	δημιουργία	των	ιστοριών	ήταν	αυτή	της	μουσικής	επένδυσης.			

 Παρουσίαση	στην	ολομέλεια	–	αξιολόγηση:	οι	μαθητές	στην	ολομέλεια	σε	1	

ή	 2	 ώρες	 	 αποτιμούσαν	 τις	 δημιουργίες	 τους	 μέσα	 από	 αναστοχαστικές	

διεργασίες	 ερμηνείας	 των	 επιλογών	 τους	 και	 προτείνονταν	 από	 την	

ολομέλεια	συγκεκριμένες	βελτιώσεις.			

 Βελτίωση	 της	 ιστορίας	 και	 τελική	 εκδοχή:	 οι	 μαθητές	 έκαναν	 τις	 τελικές	

διορθώσεις	 στις	 ψηφιακές	 τους	 ιστορίες,	 οι	 οποίες	 ήταν	 άλλοτε	

επουσιώδεις	 (γραμματοσειρά,	 τίτλοι	 τέλους)	 	 και	 άλλοτε	 αρκετά	 πιο	

σοβαρές	(π.χ.	αναδόμηση	της	ιστορίας).	Ανάλογα	με	τη	σπουδαιότητα	των	

βελτιώσεων,	το	στάδιο	αυτό	διαρκούσε	από	1	έως	4	ώρες.			

 Διάχυση	 αποτελεσμάτων:	 Οι	 ψηφιακές	 ιστορίες	 παρουσιάστηκαν	 στη	

σχολική	 κοινότητα	 με	 αφορμή	 παγκόσμιες	 μέρες	 (κατά	 του	 σχολικού	

εκφοβισμού),	 στο	 πολιτιστικό	 διήμερο	 στη	 λήξη	 της	 σχολικής	 χρονιάς,	 με	

αφορμή	 την	 επίσκεψη	 του	 συγγραφέα	 Β.	 Παπαθεοδώρου	 	 στο	 σχολείο,	

όπου	 προβλήθηκε	 βίντεο	 με	 θέμα	 την	 προβολή	 του	 βιβλίου	 «ΣΤΗ	

ΔΙΑΠΑΣΩΝ»,	 ενώ	 	 τιμήθηκαν	 με	 επαίνους	 οι	 συμμετέχοντες	 μαθητές	 και	

καθηγητε�ς	 απο� 	 το	 Συμβουλευτικο� 	 Σταθμο� 	 Νε�ων	 Β΄	 Αθη� νας	 στο	 πλαι�σιο	

δράσης	με	θέμα	«Μάρτιος,	Μήνας	Ψυχολογίας	της	Εφηβικής	Ηλικίας»	που	

συμμετείχε	ο	Όμιλος	με	πέντε	βίντεο.	 	Για	την	επικοινωνία	των	μελών	του	

ομίλου	 και	 για	 	 την	 ανάρτηση	 και	 αξιολόγηση	 των	 ψηφιακών	 ιστοριών	

δημιουργήθηκε	 σε	 ένα	 εργαστηριακό	 μάθημα	 σε	 περιβάλλον	 wiki	 η	

πλατφόρμα	 emolivi	 (http://emolivi.pbworks.com/w/page/64502223/	

FrontPage).	 Σε	 ειδικό	 χώρο	 του	 wiki	 οι	 μαθητές	 αναρτούν	 ιστορίες	 που	

δημιούργησαν	οι	ίδιοι	εμπνεόμενοι	από	ένα	θέμα	της	επιλογής	τους.				

 

http://emolivi.pbworks.com/w/page/64502223/
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Συμπεράσματα 

Δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής	 με	 τη	 χρήση	 ψηφιακών	 εργαλείων	

εφαρμόζουμε	 αρκετά	 χρόνια.	 Ωστόσο,	 οφείλουμε	 να	 αναγνωρίσουμε	 ότι	

μεγαλύτερη	 ώθηση	 μας	 έδωσε	 το	 Νέο	 Πρόγραμμα	 Σπουδών	 για	 τη	 Γλώσσα	 και	

Λογοτεχνία	 (σχολικό	 έτος	 2011-2013),	 το	 οποίο	 	 προβλέπει	 δραστηριότητες	

δημιουργικής	 γραφής	 με	 τη	 χρήση	 ΤΠΕ,	 και	 η	 λειτουργία	 του	 Ομίλου	 Ψηφιακής	

Αφήγησης	 (σχολικό	 έτος	 2012-2013).	 Το	 θεσμικό	 αυτό	 περιβάλλον	 αναγνωρίζει	

νέους	 ρόλους	 στη	 μαθησιακή	 διαδικασία	 τόσο	 στους	 εκπαιδευτικούς	 όσο	 και	

στους	εκπαιδευόμενους	και	εκλαμβάνει	ως	θεμιτό	μαθησιακό	αποτέλεσμα	όχι	τη	

δηλωτική	 αλλά	 διαδικαστική	 γνώση,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 απελευθερώνει	 το	

δάσκαλο	από	το	άγχος	της	ύλης	και	το	μαθητή	από	το	άγχος	της	απομνημόνευσης.	

Νέου	 τύπου	 σχέσεις	 στην	 κοινότητα	 μάθησης	 εγκαθιδρύονται,	 καθώς	 πρακτικές	

του	 μη	 τυπικού	 γραμματισμού	 εφαρμόζονται	 στη	 διδακτική	 πράξη	 του	 τυπικού	

γραμματισμού.		

Αξιοποιώντας	ψηφιακά	εργαλεία	σε	δραστηριότητες	δημιουργικής	γραφής	έχουμε	

παρατηρήσει	 ότι	 οι	 μαθητές	 μας	 εμπλέκονται	 περισσότερο	 πρόθυμα	 στη	

διαδικασία	της	γραφής,	καθώς	είναι	εξοικειωμένοι	με	την	τεχνολογία,	μαθαίνουν	

πολύ	 εύκολα	 νέα	 εργαλεία,	 ανακαλύπτουν	 το	 σημειωτικό	 τους	 κώδικα	 και	 τις	

δυνατότητές	τους	και	παράλληλα	ασκούνται	σε	ότι	αποκαλούμε	δεξιότητες		νέου	

γραμματισμού.	 Ενδιαφέρον	 εύρημα	 συνιστά	 η	 διαπίστωση	 ότι	 ο	 τρόπος	 που	

δουλεύουν	 οι	 μαθητές	 για	 το	 σχεδιασμό	 και	 την	 παραγωγή	 των	 ψηφιακών	

αφηγήσεών	τους	καθορίζεται	και	από	το	εργαλείο	που	χρησιμοποιούν.	Οι	μαθητές	

που	 επιλέγουν	 το	 PowerPoint	 ή	 το	 ComicLab,	 αξιοποιούν	 στο	 σχεδιασμό	 τους	

περισσότερο	 το	 αφηγηματικό	 διάγραμμα	 σε	 σχέση	 με	 αυτούς	 που	 επιλέγουν	 το	

Moviemaker,	 οι	 οποίοι	 κινούνται	 περισσότερο	 στην	 τεχνική	 του	 comic	 strip.	

Επίσης	 παρατηρήσαμε	 διαφοροποιήσεις	 και	 όσον	 αφορά	 τη	 χρήση	 του	 γραπτού	

λόγου:	 οι	 αφηγήσεις	 σε	 PowerPoint	 αναπαράγουν,	 τις	 περισσότερες	 φορές,	

παραδεδομένες	αντιλήψεις	για	την	κυριαρχία	του	γραπτού	λόγου	σε	αντίθεση	με	

τις	 ιστορίες	 στο	 Moviemaker	 όπου	 η	 αφήγηση	 ισορροπεί	 ανάμεσα	 στην	 εικόνα,	

την	κίνηση,	τον	ήχο	και	τον	γραπτό	λόγο.	Κατά	την	αναστοχαστική	διαδικασία	και	

οι	 ίδιοι	 οι	 νεαροί	 δημιουργοί	 φαίνεται	 να	 συνειδητοποιούν	 τον	 τρόπο	 που	

αλληλεπιδρούν	η	τέχνη	με	την	τεχνολογία	της	γραφής	και		προβληματίζονται	για	
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τις	 δυνατότητες	 και	 τα	 όρια	 που	 θέτουν	 στη	 δημιουργική	 έκφραση	 τα	 ίδια	 τα	

εργαλεία	 κάνοντας	 τις	 απαραίτητες	 συγκρίσεις.	 Έτσι,	 σταδιακά	 ασκούνται	 σε	

δεξιότητες		κριτικού		γραμματισμού.		

	Παράλληλα,	 ο	 παραδοσιακός	 όρος	 της	 εγγραματοσύνης	 διευρύνεται	 σε	

πολιτισμική	 εγγραμματοσύνη,	 καθώς	 οι	 μαθητές	 συνομιλούν	 με	 τα	 κείμενα,	 τα	

οικειοποιούνται,	 	βρίσκουν	νέες	πτυχές	τους,	 συνειδητοποιούν	τη	συνομιλία	των	

τεχνών	 σε	 αυτά	 και	 αρθρώνουν	 το	 δικό	 τους	 λόγο	 με	 τη	 χρήση	 περισσότερων	

σημειωτικών	πόρων,	ενώ		ανακαλύπτουν	τον	παιγνιώδη	και	δυναμικό	χαρακτήρα	

της	 γραφής.	 Οι	 μεταγραφές,	 οι	 πολυτροπικές	 αναπαραστάσεις	 και	 οι	 ψηφιακές	

ιστορίες	 των	 μαθητών	 παρουσιάζουν	 ποικιλία	 ερμηνευτικών	 εκδοχών	 και	

χαρακτηρίζονται	 από	 	 πρωτοτυπία,	 φαντασία	 και	 δημιουργικότητα.	 Κατά	 την	

αναστοχαστική	 διαδικασία	 οι	 προτάσεις	 βελτίωσης,	 σε	 άλλες	 περιπτώσεις	

επουσιώδεις	 (γραμματοσειρά,	 τίτλοι	 τέλους),	 σε	 άλλες	 αρκετά	 πιο	 σοβαρές	 (π.χ.	

αναδόμηση	 της	 ιστορίας),	 γίνονται	 αφορμή	 για	 να	 «βουτήξουν»	 σε	 θέματα	

θεωρίας.	 Οι	 μαθητές	 συνειδητοποιούν	 ότι	 η	 δημιουργική	 γραφή	 είναι	 	 μία	

γοητευτική	 αλλά	 διόλου	 εύκολη	 υπόθεση.	 Συγκεκριμένα,	 προβληματίζονται	 για	

την	 ισορροπία	 των	 αξιοποιούμενων	 σημειωτικών	 πόρων	 και	 τον	 τρόπο	

οργάνωσης	 του	 υλικού	 τους,	 	 συνειδητοποιούν	 την	 εκφραστική	 δύναμη	 της	

μουσικής,	των	σημείων	στίξης,	του	είδους	και	του	μεγέθους	της	γραμματοσειράς,	

τη	 σημασία	 που	 έχει	 η	 επιλογή	 και	 η	 ακολουθία	 των	 εικόνων	 στη	 συνοχή	 του	

ψηφιακού	 κειμένου.	 Διευρύνουν	 τις	 στρατηγικές	 τους	 στην	 κατανόηση	

πολυτροπικών	κειμένων,	αναπτύσσουν	δεξιότητες	στην	παραγωγή		λόγου	με	την	

αξιοποίηση	 ποικίλων	 σημειωτικών	 κωδίκων	 και	 μαθησιακών	 πόρων	 και	

ασκούνται	 στο	 γράψιμο	 ως	 διαδικασία.	 Παράλληλα	 ενεργοποιούν	 απαιτητικές	

νοητικές	λειτουργίες,	όπως	η	δημιουργική	φαντασία,	η	κριτική	σκέψη,	η	ανάλυση,	

η	 αφαιρετική	 ικανότητα,	 η	 πρωτοτυπία,	 η	 σύνθεση	 και	 η	 οργάνωση	 και	

αναπτύσσουν	δεξιότητες	επικοινωνιακές-κοινωνικές,	όπως	η	συνεργατικότητα,	η	

αυτενέργεια,	 η	υπευθυνότητα	αλλά	και	μεταγνωστικές,	όπως	ο	αναστοχασμός,	η	

αξιολόγηση.		

	Συμπερασματικά,	 αν	 προσεγγίσουμε	 τα	 κείμενα	 με	 λιγότερες	 αγκυλώσεις	 και	

περισσότερη	 παιγνιώδη	 ορμή,	 αν	 προσανατολιστούμε	 στην	 αναγνωστική	

απόλαυση	και	όχι	στη	φιλολογική	διδαχή,	αν	συνειδητοποιήσουμε	ότι	διδάσκουμε	
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μαθητές	 και	 όχι	 κείμενα	 και	 αν	 πλησιάσουμε	 τους	 νεαρούς	 αναγνώστες	 με	

παιδαγωγική	 ευαισθησία	 εφοδιάζοντας	 τους	 παράλληλα	 με	 εργαλεία	 κριτικής	

αποτίμησης,	τότε	 	δραστηριότητες	δημιουργικής	γραφής	με	τη	χρήση	ψηφιακών	

εργαλείων	 μπορούν	 να	 ανανεώσουν	 τη	 διδακτική	 πράξη	 στην	 κατεύθυνση	 του	

πολιτισμικού	γραμματισμού.	

 

Περίληψη 

Θέμα	 της	 εισήγησης	 μας	 είναι	 η	 αξιοποίηση	 ψηφιακών	 περιβαλλόντων	 σε	

δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής	 στο	 πλαίσιο	 τόσο	 του	 τυπικού	

Γραμματισμού	 (μαθήματα	 Νεοελληνικής	 και	 Αρχαιοελληνικής	 Λογοτεχνίας	 και	

Γλώσσας)	όσο	και	μορφών	μη	τυπικού	(Όμιλος	Ψηφιακής	Αφήγησης).	Οι	μαθητές	

μας	 μέσα	 από	 ποικιλία	 δραστηριοτήτων	 πειραματίζονται	 με	 τη	 γραφή	 και	

απελευθερώνουν	 τις	 δημιουργικές	 τους	 δυνάμεις	 αξιοποιώντας	 ψηφιακά	

περιβάλλοντα,	 όπως	 ο	 επεξεργαστής	 κειμένου,	 τα	 ψηφιακά	 κόμικς,	 το	 λογισμικό	

παρουσίασης,	 το	 movie	 maker.	 Λογοτεχνικά	κείμενα,	 τόσο	 της	 νεοελληνικής	 όσο	

και	 αρχαίας	 ελληνικής	 γραμματείας,	 διασκευάζονται,	 επαναγράφονται,	

αναπαρίστανται	 πολυτροπικά.	 Οι	 μαθητευόμενοι	 συγγραφείς	 επεμβαίνουν	 στο	

αρχικό	κείμενο	τροποποιώντας	την	πλοκή,	αναμειγνύοντας	σκηνές	και	μοτίβα	από	

διαφορετικά	 έργα,	 προσθέτοντας	 ή	 αφαιρώντας	 επεισόδια,	 αλλάζοντας	 το	 τέλος	

της	 ιστορίας	 ή	 τον	 αφηγητή.	 Παράλληλα,	 ο	 γλωσσικός	 γραμματισμός	 τους	

διευρύνεται	 καθώς	 εξοικειώνονται	 με	 νέα	 κειμενικά	 είδη,	 όπως	 οι	 ψηφιακές	

αφηγήσεις.	

Σταθερή	 επιδίωξή	 μας	 μέσα	 από	 αυτές	 τις	 δραστηριότητες	 είναι	 οι	 μαθητές	 μας,	

όχι	μόνο	ως	αναγνώστες	αλλά	και	ως	δημιουργοί,	να	ασκηθούν	στο	να	κατανοούν	

τα	 κειμενικά	 είδη	 και	 τις	 συμβάσεις	 τους,	 να	 εξοικειωθούν	 με	 τους	

σημασιοδοτικούς	τρόπους	άλλων	σημειωτικών	συστημάτων	πέρα	του	γλωσσικού	

κώδικα,	 να	 διευρύνουν	 τις	 στρατηγικές	 τους	 στην	 κατανόηση	 πολυτροπικών	

κειμένων	και	να	αναπτύξουν	δεξιότητες	στην	παραγωγή	λόγου	με	την	αξιοποίηση	

ποικίλων	σημειωτικών	κωδίκων	και	μαθησιακών	πόρων	(ψηφιακός	και	κριτικός	

γραμματισμός).	

Στην	 εισήγησή	 μας	 θα	 παρουσιάσουμε	 την	 εμπειρία	 μας	 από	 τέτοιου	 είδους	

εφαρμογές	 στη	 διδακτική	 πράξη,	 οι	 οποίες	 κατά	 τη	 γνώμη	 μας	 ανανεώνουν	 το	
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ενδιαφέρον	 των	 εφήβων	 για	 τη	 μαθησιακή	 διαδικασία	 και	 ενισχύουν	 δεξιότητες	

πολιτισμικού	γραμματισμού.	
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