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Εισαγωγή 

						Στη	 σύγχρονη	 εποχή	 της	 εικόνας,	 της	 ταχύτητας	 και	 της	 απαξίωσης	 της	

ουσιαστικής	 πνευματικής	 καλλιέργειας,	 η	 εκπαίδευση	 	 στη	 γραφή	 και	 στη	

σωστή	 αποκωδικοποίηση	 των	 νοημάτων	 ενός	 κειμένου	 καθώς	 και	 η	 άσκηση	

στη	 σωστή	 εκφορά	 του	 προφορικού	 λόγου	 και	 στην	 άμεση	 και	 ουσιαστική	

πρόσληψή	 του,	 συχνά	 αποδεικνύεται	 μια	 στείρα,	 άγονη	 και	 χωρίς	 έμπνευση	

προσπάθεια.	Η	συνειδητοποίηση	αυτού	του	γεγονότος	αποτελεί	αφορμή	για	ένα	

συνεχή	 και	 γόνιμο	 συχνά	 	 προβληματισμό,	 ιδιαίτερα	 στους	 κόλπους	 της	

πρωτοβάθμιας	 και	 δευτεροβάθμιας	 	 εκπαιδευτικής	 κοινότητας	 (Τζιόβας	

1996:35).	Έτσι,	στις	μέρες	μας		αρκετοί	είναι	οι	διδάσκοντες	που	επιδίδονται	σε	

διάφορους	 πειραματισμούς	 οραματιζόμενοι	 μια	 παιδεία	 που	 όχι	 μόνο	 θα	

υπηρετεί	 υψηλούς	 στόχους	 και	 	 θα	 λαμβάνει	 υπόψη	 της	 τις	 σύγχρονες	

επιστημονικές	κατακτήσεις,	αλλά	θα	προσφέρεται	και	με	έναν	τρόπο	ελκυστικό,	

ευχάριστο	και	δημιουργικό.	

		 Οι	 πειραματισμοί	 αυτοί	 στην	 πλειονότητά	 τους	 δεν	 αποτελούν	

αποκυήματα	 ενός	 νοσηρού	 υποκειμενισμού	 ούτε	 ερασιτεχνισμούς,	 που	

εμπνέονται	 μόνο	 από	 την	 πείρα	 και	 στερούνται	 θεωρητικής	 υποδομής	 και	

συστηματικών	μεθοδολογικών	εργαλείων.	Άλλωστε,	σήμερα,	υπάρχει	μια	σειρά	

θεωρητικών	 μοντέλων	 και	 αντίστοιχων	 μεθοδολογικών	 εργαλείων,	 που	

προκύπτουν	 μάλιστα	 από	 διεπιστημονικό	 συνδυασμό,	 τα	 οποία	 διευκολύνουν	

την	 ανάλυση	 και	 την	 ερμηνεία	 των	 κειμένων	 καθώς	 και	 την	 κατανόηση	 των	
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δομών	 της	 γλώσσας.1	Η	 μεγάλη	 πρόκληση	 λοιπόν,	 που	 τίθεται	 στις	 μέρες	 μας	

είναι	 πως	 θα	 μπορέσουμε	 να	 	 αξιοποιήσουμε	 	 τα	 επιστημονικά	 πορίσματα	 και	

τις	πρακτικές	της		Διδακτικής	και	της	Παιδαγωγικής	καθώς	και	τις	θεωρητικές	

και	 μεθοδολογικές	 προτάσεις	 συναφών	 επιστημονικών	 κλάδων	 –

Γλωσσολογίας,	 Αφηγηματολογίας,	 Ποιητικής,	 Υφολογίας	 κ.λπ.–,	 ώστε	 να	 γίνει	

πιο	 αποτελεσματική	 και	 πιο	 ενδιαφέρουσα	 η	 διδασκαλία	 των	 γλωσσικών	

μαθημάτων.	 Επίσης,	 πρόκληση	 αποτελεί	 και	 η	 επικράτησή	 του	 σχολείου	

απέναντι	 σε	 άλλους	 φορείς	 γνώσης	 όπως	 το	 διαδίκτυο	 και	 τα	 ΜΜΕ,	 τους	

οποίους	 βέβαια	 δεν	 πρέπει	 να	 αποκηρύξουμε,	 αλλά	 να	 σεβαστούμε	 και	

προπάντων	 να	 συνεκτιμήσουμε	 και	 να	 αξιοποιήσουμε.	 Η	 αδιαμφισβήτητη	

κυριαρχία	 τους	 άλλωστε	 μας	 αναγκάζει	 να	 υιοθετήσουμε	 νέες	 προτάσεις	

δημιουργικής	 προσέγγισης	 του	 προφορικού	 και	 γραπτού	 λόγου	 σε	 επίπεδο	

ανάγνωσης	 και	 γραφής,	 οι	 οποίες	 θα	 ανθίστανται	 	 στις	 μηχανιστικές	

διαδικασίες	μετάδοσης	της	γνώσης,	που	δυστυχώς	στις	μέρες	μας	προβάλλονται	

ιδιαίτερα	 και	 υιοθετούνται	 κατά	 κόρον	 μολονότι	 οδηγούν	 σε	 πνευματική	

αδράνεια	 και	 παροδική	 κατάκτηση	 δεξιοτήτων	 με	 ωφελιμιστικό	

προσανατολισμό.		

		 	Η	 διδακτική	 πρόταση	 που	 ακολουθεί	 έλαβε	 σοβαρά	 υπόψη	 της	 τα	

παραπάνω	 δεδομένα	 και	 προσπάθησε	 να	 	 ανταποκριθεί	 	 στις	 απαιτήσεις	 των	

καιρών	 και	 να	 αξιοποιήσει	 τις	 επιστημονικές	 κατακτήσεις	 της	 εποχής.	 Βέβαια,	

δεν	 κομίζει	 τη	 λύση.	 Αποτελεί	 όμως,	 μια	 επιπλέον	 προσπάθεια	 που,	 αν	 μη	 τι	

άλλο,	 τουλάχιστον	 θα	 θέσει	 νέους	 προβληματισμούς	 και	 ίσως	 προσανατολίσει	

προς	άλλη	κατεύθυνση		τους	πειραματισμούς.		

	

 Η ταυτότητα του διδακτικού εγχειρήματος	

		 Το	 διδακτικό	 εγχείρημα	 με	 τίτλο:	 «Αναζητώντας τη χαμένη έμπνευση:	

Προτάσεις διδακτικής της  Νεοελληνικής γλώσσας και της Λογοτεχνίας» 

υλοποιήθηκε	 κατά	 το	 σχολικό	 έτος	 2009-2010	 	 στο	 Μουσικό	 Σχολείο	 Σερρών. 

Συμμετείχαν	 οι	 μαθητές	 τριών	 τμημάτων	 (74	 μαθητε�ς)	 	 της	 Α΄	 Γυμνασι�ου.	

                                                           
1	Ενδιαφέροντες	 προβληματισμούς	 πάνω	 	 στο	 θέμα	 της	 εκμετάλλευσης	 των	 σύγχρονων	

μεθόδων	 ανάλυσης	 και	 περιγραφής	 του	 λογοτεχνικού	 φαινομένου	 καθώς	 και	 προτάσεις	

ανάλυσης	και	ερμηνείας	του	βλ.		Καψωμένος:	Ποιητική	2005	και	Αφηγηματολογία	2003	
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Αναπτύχθηκε	 σε	 τέσσερις	 συνολικά	 φάσεις	 εκ	 των	 οποίων	 θα	 σας	

παρουσιάσουμε	 την	 πρώτη:	 «Μαθαίνω τη γλώσσα μου γράφοντας ένα 

παραμύθι».	 Οι	 υπόλοιπες	 τρεις	 φάσεις	 περιελάμβαναν	 τη	 συγγραφή	

διηγήματος,	 ιστορίας	 μυστηρίου	 και	 ποιημάτων.	 Το	 πρώτο	 μέρος	 αυτής	 της	

πρότασης,	που	 	παρουσιάζεται	εδώ,	υλοποιήθηκε	το	πρώτο	τρίμηνο	στις	ώρες	

διδασκαλίας	των	μαθημάτων	της	Νεοελληνικής	Γλώσσας	και	της	Νεοελληνικής	

Λογοτεχνίας.	Αξιοποιήσαμε	τα	σχολικά	εγχειρίδια	των	αντίστοιχων	μαθημάτων	

και	εργασθήκαμε	μέσα	στη	σχολική	τάξη	(ελλείψει	άλλων	επιλογών)	σε	ομάδες	

των	τεσσάρων	με	πέντε	ατόμων,	αφού	κάναμε	μια	αναδιάταξη	των	θρανίων.																 

	 Στόχος	 του	 εγχειρήματος	 αυτού	 ήταν	 να	 διδαχθούν	 οι	 μαθητές	 τη	

Λογοτεχνία	 και	 τη	 Γλώσσα,	 που	 περιλαμβάνεται	 στην	 ύλη	 της	 πρώτης	

Γυμνασίου	 με	 τρόπο	 ευρηματικό,	 εμπνευσμένο,	 δημιουργικό	 και	

αποτελεσματικό	 αξιοποιώντας	 τα	 βιώματα	 και	 τις	 εμπειρίες	 τους.	 Με	 την	

ολοκλήρωση	 του	 προγράμματος	 διαπιστώθηκε	 ότι	 πράγματι	 οι	 μαθητές	 όχι	

μόνο	είχαν	διδαχθεί,	αλλά	είχαν	κατανοήσει	και	αφομοιώσει	τα	γραμματικά	και	

συντακτικά	φαινόμενα	καθώς	και	τις	δομές	της	γλώσσας,	τα	είδη	των	κειμένων	

κ.ά.	 που	 προβλεπόταν	 από	 την	 ύλη,	 είχαν	 κατανοήσει	 και	 απολαύσει	 το	

λογοτεχνικό	 φαινόμενο	 και	 παρήγαγαν	 το	 δικό	 τους	 «πρωτόλειο	 συγγραφικό	

έργο».		 

			

Προβληματισμοί και προβλήματα	

								Από	 τα	 παραπάνω	 έχει	 γίνει	 ήδη	 αντιληπτό	 ότι	 η	 διδακτική	 πρόταση,	 την	

οποία	 παρουσιάζουμε,	 	 δεν	 αποτελεί	 απλώς	 μία	 θεωρητική	 σύλληψη	 ούτε	 μια	

αποσπασματική	 και	 ευκαιριακή	 επιλογή	 για	 αντιμετώπιση	 επιμέρους	

προβλημάτων,	 που	 ανακύπτουν	 κατά	 τη	 διδακτική	 διαδικασία,	 αλλά	 	 μία	

συνολική	 πρόταση	 για	 τη	 διδασκαλία	 της	 Νεοελληνικής	 Γλώσσας	 και	

Λογοτεχνι�ας	στην	Α΄	Γυμνασι�ου,	που	υλοποιήθηκε	σε	ένα	δημόσιο	σχολείο	και	

σε	πραγματικές	συνθήκες	με	ό,τι	σημαίνει	αυτό	για	τα	ελληνικά	δεδομένα.   

Η	υλοποίηση	της	προσπάθειας	προσέκρουσε,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	

σε	μια	σειρά	αντικειμενικών	προβλημάτων,	που	σχετίζονται	τόσο	με	θεωρητικά	

και	 μεθοδολογικά	 ζητήματα	 (όπως	 η	 ετερογένεια	 των	 κειμένων,	 οι	 τρέχουσες	

διαμάχες	στα	πεδία	της	θεωρητικής	αντιπαράθεσης	των	ειδικών	σχετικά	με	την	

αποκωδικοποίηση	 και	 σύνθεση	 διαφόρων	 κειμενικών	 ειδών,	 οι	 πολλοί	 τρόποι	
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προσέγγισης	 της	 Λογοτεχνίας	 κ.ά.)	 όσο	 και	 με	 προβλήματα	 που	 άπτονται	 της	

εκπαιδευτικής	διαδικασίας	στη	Μέση	Εκπαίδευση	(δεδομένη	ύλη,	συγκεκριμένα	

βιβλία,	 περιορισμένος	 χρόνος,	 προκαθορισμένοι	 στόχοι,	 	 διδακτική	 παράδοση,	

κ.λπ.).	 Ως	 αντίδοτο	 σε	 όλα	 τα	 παραπάνω	 λειτούργησαν	 η	 εκλογίκευση	 των	

πρακτικών	και	η	απλοποίηση–προσαρμογή	κάποιων	μεθοδολογικών	εργαλείων	

στις	δυνατότητες	των	μαθητών	και	τις	ανάγκες	του	σχολείου.2	Επίσης,	δόθηκε	

έμφαση	στην	αξιοποίηση	των	γλωσσικών	βιωμάτων	και	της	μιμητικής	διάθεσης	

των	 παιδιών.	 ΄Άλλωστε	 ο� πως	 αναφε�ρει	 και	 ο	 Τσολάκης	 «ενδείκνυται	 κατά	 τη	

γλωσσική	 διδασκαλία	 να	 αξιοποιούνται	 οι	 φυσικοί	 διδακτικοί	 τρόποι	 με	 τους	

οποίους	 το	 παιδί	 μέσα	 στο	 φυσικό/κοινωνικό	 του	 περιβάλλον	 μαθαίνει	 τη	

γλώσσα	από	τους	φυσικούς	του	δασκάλους:	 τους	γονείς,	 τους	συγγενείς,	τους	

φίλους	 και	 από	 τα	 άλλα	 πρόσωπα	 του	 στενότερου	 και	 ευρύτερου	 κοινωνικού	

περιβάλλοντος.»	(Τσολάκης	 	2000	:	24).	Η	επιλογή	αυτή	συνέβαλε	καταλυτικά		

στην	 κατάκτηση	 της	 γνώσης,	 διότι	 απλοποίησε	 και	 ανατροφοδότησε	 τη	

διαδικασία,	 	 απελευθέρωσε	 τις	 δημιουργικές	 δυνάμεις	 των	 μαθητών	 και	

ενίσχυσε	 τη	 αυτοεκτίμησή	 τους.	 Εξάλλου,	 είναι	 γνωστό	 ότι	 η	 	 προσωπική	

δημιουργία,	που	έχει	ως	αφετηρία	εμπειρίες	και	συναισθήματά	και	συνδέεται	με	

τα	βιώματα	και	τις	δυνατότητες	τους	(	όπως	τα	παραμύθια	),	δεν	ασκεί	 	μόνο	

γοητεία		αλλά	είναι	και	μία	δημιουργία	που	τα	ελκύει,	τα	κάνει	ευρηματικά	και	

διευκολύνει	 την	 κατανόηση	 και	 την	 αφομοίωση	 γλωσσικών	 φαινομένων,	 τα	

οποία,	 όταν	 προσφέρονται	 μόνο	 μέσα	 από	 το	 πρίσμα	 της	 επιστήμης	 και	 της	

μεταγλώσσας	 της,	 τα	 τρομάζει	 (Fontana	 1996:	 112-113).	 Αποκωδικοποιώντας	

λοιπόν,	 τη	 γραφή	 	 αξιόλογων	 λογοτεχνών,	 διερευνώντας	 το	 σημασιακό	

περιεχόμενο	και	αποκαλύπτοντας	τα	 ιστορικοκοινωνικά	συμφραζόμενα	και	το	

αξιακό	 σύμπαν	 των	 λογοτεχνικών	 έργων	 τους,	 οι	 μαθητές	 μπόρεσαν	 να	

αποκτήσουν	όχι	μόνο	αισθητική	καλλιέργεια	και		συνείδηση	του	κόσμου	και	του	

εαυτού	τους	αλλά	και	να	κατακτήσουν	τη	γλώσσα	τους.			

                                                           
2	Στην	 περίπτωσή	 μας	 υπήρξε	 μια	 «αντιεπιστημονική»	 ίσως	 απλοποίηση	 του	 αφηγηματικού	

μοντέλου		κάτι	που	επιδέχεται	κριτική	και	συζήτηση.	Προσπαθήσαμε	όμως,	να	αξιοποιήσαμε	το	

μοντέλο	Propp	και	 	Greimmas	προσαρμόζοντάς	το	στις	ανάγκες	της	τάξης	και	το	επίπεδο	των	

μαθητών.	
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Στόχοι 

Ξεκινώντας	 λοιπόν,	 την	 εφαρμογή	 του	 διδακτικού	 εγχειρήματος	 είχαμε	 ως	

γενικούς	στόχους: 

α)		την	ολιστική	προσέγγιση	της	γνώσης 

β)	 την	 αξιοποίηση	 δύο	 συναφών	 γνωστικών	 κλάδων,	 της	 Νεοελληνικής	

Λογοτεχνίας	και	της	Νεοελληνικής	Γλώσσας	

γ)	 την	 αξιοποι�ηση	 των	 σχολικω� ν	 εγχειριδι�ων	 της	 Α΄	 Γυμνασι�ου	 (Νεοελληνικη� ς	

Γλώσσας	και	Νεοελληνικής	Λογοτεχνίας)	

δ)	 τη	 διδασκαλία	 συγκεκριμένης	 διδακτικής	 ύλης·	 αυτής	 που	 προτείνει	 το	

αναλυτικό	πρόγραμμα	σπουδών	

ε)	 	 την	 κατανόηση	 και	 αφομοίωση	 των	 μορφοσυντακτικών	 φαινομένων	 και		

των	δομών	της	γλώσσας		

	στ)	 την	 καλύτερη	 κατανόηση	 του	 λογοτεχνικού	 κειμένου	 σε	 επίπεδο	

αφηγηματικού	περιεχομένου,	αφηγηματικών	τεχνικών,	ύφους	

		ζ)	 την	 κατανόηση	 των	 ιδιαιτεροτήτων	 που	 ορίζουν	 την	 τυπολογία	 των	

κειμένων	

	η)		την	δημιουργική	παραγωγή	γραπτού	και	προφορικού	λόγου	

	θ)	 τη	 δημιουργική	 δράση	 μέσα	 στα	 πλαίσια	 που	 προσφέρει	 το	 σύγχρονο		

δημόσιο	 ελληνικό	 σχολείο	 χωρίς	 την	 αναζήτηση	 ιδανικών	 συνθηκών,	 που	 στις	

μέρες	μας	αποτελούν	ουτοπία,	 με	την	πεποίθηση	ότι	το	 σχολείο	 είναι	πάντα	ο	

δάσκαλος	 και	 ο	 μαθητής	 και	 μπορεί	 να	 λειτουργήσει	 κάτω	 από	 οποιεσδήποτε	

συνθήκες,	όταν	υπάρχει	διάθεση	για	δημιουργία.	

												Επίσης,	 για	 την	 πρώτη	 φάση	 της	 προσπάθειάς	 μας–συγγραφή 

παραμυθιού–	 θέσαμε	 του	 ακόλουθους	 επιμέρους	 στόχους,	 οι	 οποίοι	 στην	

πραγματικότητα	συνοψίζουν	ένα	μεγάλο	μέρος	από	την	ύλη	του	μαθήματος	της	

Νεοελληνικής	 γλώσσας.	 Οι	 στόχοι	 αυτοί	 ήταν:	 	 Η	 	 κατανόηση,	 διάκριση	 και	

αφομοίωση:	

 του	οριστικού	και	αόριστου	άρθρου	

 των	ρηματικών	χρόνων	

 της	παρατακτικής	σύνταξης		

 των	σημείων	στίξης	

 των	αφηγηματικών	τρόπων	(αφήγηση,	περιγραφή,	διάλογος)	

 της	γραμμικής	αφήγησης	



 6 

 των	διαφορών	μεταξύ	γραπτού	και	προφορικού		λόγου	

 των	εξωγλωσσικών	και	παραγλωσσικών	στοιχείων.	

 

Αναλυτική περιγραφή  της διαδικασίας εφαρμογής στο σχολικό 

πρόγραμμα  

	 Αρχές	 Σεπτέμβρη	 συναντήσαμε	 τους	 αμήχανους	 ακόμη	 μικρούς	

μαθητές	μας	 	και	επιχειρήσαμε	να	τους	πείσουμε	ότι	είναι	φορείς	ουσιαστικής	

γνώσης	 και	 καλλιέργειας,	 	 ότι	 διαθέτουν	 ένα	 φωτεινό	 μυαλό,	 που	 ακόμη	 δεν	

έχει	 	 υποταχθεί	 	 στις	 μηχανιστικές	 διαδικασίες	 μεταβίβασης	 της	 γνώσης	 και	

είναι	 προικισμένοι	 με	 μία	 ενθουσιώδη	 φύση,	 που	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	

εφαλτήριο	 για	 σημαντικές	 δημιουργίες.	 Με	 άλλα	 λόγια	 αναδείξαμε	 τον	

ανεκτίμητο		κρυμμένο	θησαυρό,	τον	οποίο	διαθέτουν	και	τους	καλέσαμε	να	τον	

αξιοποιήσουμε.		

	

	Ακολουθώντας τα αχνάρια  του μικρού  πρίγκιπα διερευνούμε τον κόσμο 

της γραφής  

	1.	 	 Ξεκινήσαμε	 το	 διδακτικό	 μας	 εγχείρημα	 από	 το	 μάθημα	 της	 Νεοελληνικής	

Λογοτεχνίας.	 Επιλέξαμε	 δύο	 παραμύθια	 που	 υπάρχουν	 στο	 βιβλίο	 της	

Νεοελληνικής	Λογοτεχνίας	της	πρώτης	Γυμνασίου	αρχικά	«Το	πιο	γλυκό	ψωμί»	

(ΚΝΛ	2007:18)	και	επικουρικά	το	«Ο	φτωχός	και	τα	γρόσια»	(ΚΝΛ	2007:186).	

Προχωρήσαμε	σε	αυτή	την		επιλογή	για	ευνόητους	λόγους	που	έχουν	να	κάνουν	

με	 την	 ηλικία	 των	 μαθητών,	 με	 το	 γεγονός	 ότι	 τα	 παραμύθια	 αποτελούν	

πρόσφατη	 γοητευτική	 εμπειρία	 για	 τα	 παιδιά	 και	 είναι	 	 απλά	 κείμενα,	 που	

μπορούν	 εύκολα	 να	 γίνουν	 αντικείμενο	 	 	 διδασκαλίας	 και	 	 μιμητικής	

αξιοποίησης,	 αλλά	 και	 γιατί	 θέλαμε	 να	 τους	 μυήσουμε	 στην	 αναγνώριση	 των	

βασικών	αφηγηματικών	λειτουργιών	καθώς	και	των	δρώντων	προσώπων	που	

συνθέτουν	 το	 δραματικό	 μοντέλο	 ενός	 παραμυθιού.3	Μετά	 την	 ανάγνωση	 οι	

μαθητές		κλήθηκαν	να	αποδώσουν		το	νόημα	του	κειμένου	και	με	τη	διακριτική	

καθοδήγησή	 μας	 εστίασαν	 σε	 συγκεκριμένες	 λέξεις-κλειδιά,	 στις	 οποίες	 ήταν	

αναγνωρίσιμες	 βασικές	 αφηγηματικές	 λειτουργίες.	 Στη	 συνέχεια	 με	 βάση	 τις	

λειτουργίες	 στις	 οποίες	 εμπλέκεται	 κάθε	 πρόσωπο	 αναδείξαμε	 τους	 έξι	

                                                           
3	Θεωρητικά	και	μεθοδολογικά	μοντέλα		Propp	και	Creimas	
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δραματικούς	ρόλους.4	Αυτό	μας	βοήθησε	να	συντάξουμε	ένα	απλό	αφηγηματικό	

μοντέλο	και	ένα	δραματικό	μοντέλο	για	το		παραμύθι	«Το	πιο	γλυκό	ψωμί»,	τα	

οποία	οι	μαθητές	προσέλαβαν	ως	κωδικοποιημένη	απόδοση	του	περιεχομένου.5	

									2.	 	 Στο	 επόμενο	 μάθημα	 διαβάσαμε	 λαϊκά	 παραμύθια	 από	 τη	 συλλογή	 του	 Γ.Α.	

Μέγα	 ενώ	 οι	 μαθητές	 αφηγήθηκαν	 αγαπημένα	 τους	 παραμύθια.	 Όταν	

ολοκλήρωσαν	τις	αφηγήσεις	τους,	προσπάθησαν		να	απαντήσουν	στο	ερώτημα,	

γιατί	όλες	αυτές	τις	αφηγήσεις	τις	χαρακτηρίσαμε	ως	παραμύθια.	Μάλιστα	τους	

ανατέθηκε	 ως	 εργασία	 να	 απαντήσουν	 τεκμηριωμένα	 στο	 ερώτημα	 αυτό.	 Στη	

συνέχεια	αξιοποιώντας	τις	εργασίες	και	τις	απόψεις	των	μαθητών	οδηγηθήκαμε	

στη		διαπίστωση	ότι	σε	όλα	τα	παραμύθια	μπορεί	κανείς	να	αναγνωρίσει	κοινά	

χαρακτηριστικά,	 τα	 οποία	 καταγράψαμε	 περιληπτικά.	 Σε	 αυτή	 τη	 φάση	 όμως,	

δώσαμε	 έμφαση	 στο	 αφηγηματικό	 και	 δραματικό	 μοντέλο	 πάνω	 στον	 οποίο	

δομούνται	 τα	 παραμύθια	 και	 προχωρήσαμε	 στη	 σύνταξη	 ενός	 υποτυπώδους	

αφηγηματικού	 μοντέλου	 των	 παραμυθιών	 	 και	 ενός	 μοντέλου	 δρωσών	

δυνάμεων.	Για	το	επόμενο	μάθημα		οι	μαθητές	είχαν	ως	εργασία		να	βρουν		τους	

ήρωες	 ενός	 δικού	 τους	 παραμυθιού	 και	 να	 προσδιορίσουν	 τις	 βασικές	

λειτουργίες	του	δικού	τους	αφηγηματικού	μοντέλου.	Στην	ουσία	θα	έπρεπε	να	

δημιουργήσουν	μια	βάση	πάνω	στην	οποία	 	θα	δουλεύαμε,	για	να	γράψουν	το	

πρώτο	 τους	 παραμύθι.	 Στο	 στάδιο	 αυτό	 προέκυψαν	 τα	 παρακάτω	 φύλλα	

εργασίας.	

																																												

																																												Φύλλο εργασίας 1ο  

ΤΑ ΠΡΩΤΑ  ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ	

	(	 Μαθαίνω	 τη	 γλώσσα	 μου	 –λεξιλόγιο,	 γραμματική,	 συντακτικό,	 ύφος,	

αφηγηματικές	δομές–	δημιουργώντας.)	

	

                                                           
4	Σε	 επόμενη	 φάση	 αξιοποιώντας	 το	 δεδομένο	 ότι	 οι	 αφηγηματικές	 λειτουργίες	 στις	 οποίες	

εμπλέκονται	 τα	 δρώντα	 πρόσωπα	 κάθε	 αφηγήματος	 συνιστούν	 τη	 «σφαίρα»	 δραστηριότητας	

αντίστοιχων	δρωσών	δυνάμεων,	αναδείξαμε	τους	έξι	δραματικούς	ρόλους	που	συναντούμε	στο	

παραμύθι.		

5Τα	 παιδιά	 προσέλαβαν	 αυτή	 τη	 διαδικασία	 ως	 	 κωδικοποίηση	 του	 νοήματος	 και	 σε	 καμία	

περίπτωση	ως		εφαρμογή	κάποιας	σημαντικής	θεωρίας	της	λογοτεχνίας.	Άλλωστε,	αν	συνέβαινε	

κάτι	τέτοιο,	είμαστε	σίγουροι	ότι	θα	λειτουργούσε	αρνητικά	και	αποθαρρυντικά	για	αυτά. 
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																																													Απαντώ στα ερωτήματα	

 Ποια	είναι	η	αρχική	κατάσταση	στην	οποία	βρίσκεται	ο	ήρωας;	

	

 Ποιο	γεγονός	 είναι	 αυτό	που	ανατρέπει	την	αρχική	κατάσταση;	 	 	 Ποιος	

είναι	υπεύθυνος	γι’	αυτό;	

	

 Τι	διεκδικεί		ο	βασικός	ήρωας	για	να	νιώσει	ευτυχισμένος;		

	

 Σε	 ποιον	 αγώνα	 επιδίδεται;	 Με	 ποιο	 τρόπο	 καταφέρνει	 ο	 κεντρικός	

ήρωας	να	κερδίσει	την	ευτυχία;	Υπάρχει	κάποιος	που	τον	βοηθά	ή	κάποιος	που	

τον	αντιμάχεται;	

	

 Ποιο	είναι	το	αποτέλεσμα	του	αγώνα	που	δίνει	ο	ήρωας;	Ποια	είναι	η	νέα	

κατάσταση	που	δημιουργείται;	

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ    ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ                  

Αρχική κατάσταση στέρησης ή πληρότητας  

Ανατροπή της αρχικής κατάστασης  

Διεκδίκηση της αποκατάστασης από μέρους του ήρωα 

Αγώνας  

Νίκη /Ήττα 

Αποκατάσταση της αρχικής κατάστασης ή διατήρηση της νέας 

κατάστασης                                  

                                       

                                      Φύλλο εργασίας 2ο 

 ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΟΥ 

      Υποκείμενο	:	Ποιος	είναι	ο	κεντρικός	ήρωας	της	ιστορίας	μου; 

Αντικείμενο:	Τι	είναι	αυτό	που	επιθυμεί	με	πάθος	να	κατακτήσει; 

Πομπός:							Ποιος	τον	ωθεί	στη	δραστηριοποίηση;	 

Δέκτης:									Ποιος	αποδέχεται	εντολές	για	δράση; 

Βοηθός:	 	 	 	 	 Ποιος	βοηθά	τον	ήρωά	μας	να	υλοποιήσει	τις	φιλοδοξίες	 	 	 	 τις				

επιθυμίες	του;							 
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Αντίμαχος:	Ποιος	αντιμάχεται-εμποδίζει	τον	ήρωα	να	 	 	 	 	πραγματοποιήσει	

τις		φιλοδοξίες	του;															

	

3.	 Στα	 επόμενα	 μαθήματα	 συνεχίσαμε	 με	 την	 ανάλυση	 του	 παραμυθιού	

εστιάζοντας	 στα	 στοιχεία,	 που	 είχαν	 αναδείξει	 οι	 μαθητές	 ως	 ιδιαίτερα	

χαρακτηριστικά	 του	 παραμυθιού	 σε	 επίπεδο	 αφηγηματικού	 περιεχομένου	 και	

αφηγηματικών	 τεχνικών	 και	 τα	 καταγράψαμε,	 τώρα	 πια	 πιο	 συστηματικά,	

κάνοντας	 και	 τα	 απαιτούμενα	 για	 την	 κάθε	 περίπτωση	 σχόλια.	 Είχαμε	 κάθε	

φορά	ως	αφετηρία	το	προς	διδασκαλία	παραμύθι	πάντα	όμως,	ανατρέχαμε	και	

σε	 άλλα,	 που	 επικαλούνταν	 τα	 παιδιά,	 για	 να	 μελετήσουμε	 και	 να	

τεκμηριώσουμε	 καλύτερα	 τις	 παρατηρήσεις	 μας.	 Από	 το	 σημείο	 αυτό	 	 αρχίζει	

όχι	 μόνο	 μια	 ουσιαστική	 προσέγγιση	 του	 λογοτεχνικού	 έργου	 αλλά	 και	 η	

διδασκαλία	 γραμματικών	 και	 συντακτικών	 φαινομένων	 και	 στοιχείων	 δομής	

που	 αφορούν	 στο	 μάθημα	 της	 Γλώσσας.6	Από	 αυτή	 τη	 διαδικασία	 προέκυψαν	

τα	 επόμενα	 φύλλα	 εργασίας,	 τα	 οποία	 τροφοδότησαν	 και	 τα	 	 μαθήματα	 που	

ακολούθησαν.																																										 

																																								

																																													 Φύλλο εργασίας 3		

 Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ  ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ   ΠΑΡΑΜΥΘΙ	

     (Επεξεργάζομαι το κείμενό μου μαθαίνοντας μικρά μυστικά) 

 Ένα	 παραμύθι	 συνήθως	 αρχίζει	 με	 τις	 φράσεις:	 «Μια	 φορά	 και	 έναν	

καιρό…»	ή	«Ήταν	κάποτε…».	

 Στο	παραμύθι	δεν	προσδιορίζονται	με	ακρίβεια	ο	χρόνος,	ο	τόπος	και	τα	

πρόσωπα	 δεν	 έχουν	 συνήθως	 ονόματα.	 Σε	 ένα	 παραμύθι	 ο	 τόπος	

προσδιορίζεται	 κάπως	 γενικά	 και	 αόριστα	 π.χ.	 «	 Σε	 μια	 μακρινή	

πολιτεία».	

 Οι	ήρωες	μπορεί	να	είναι	άνθρωποι,	ζώα,	πράγματα	(παμψυχισμός).	

 Τα	 πρόσωπα	 αναφέρονται	 με	 κάποιες	 ιδιότητές	 τους,	 που	 αφορούν	 το	

επάγγελμα,	 την	 ηλικία	 τους,	 την	 καταγωγή	 τους,	 κάποια	 ιδιότητά	 τους	

                                                           
6	Αυτό	 	υπήρξε	ένα	από	τα	πιο	ενδιαφέροντα	 στάδια	της	 όλης	προσπάθειας,	γιατί	 στην	 πράξη	

διδάξαμε	 	 με	 γρήγορο,	 αποτελεσματικό	 τρόπο	 και	 κυρίως	 με	 την	 συμμετοχή	 των	 παιδιών	

σημαντικά	 κεφάλαια	 του	 γλωσσικού	 μαθήματος.	 Θα	 μπορούσαμε	 να	 πούμε	 πως	 ο	 ρόλος	 του	

δασκάλου		ήταν	περισσότερο	καθοδηγητικός. 
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κ.ά.	 	και	όχι	με	τα	ονόματά	τους:	«Μια	φορά	ήταν	δυο	αδέρφια»,	«Ήταν	

ένας	βασιλιάς»,	«Ήταν	μια	φορά	ένας	γάδαρος	παχύς	και	θρεμμένος»,		«	

Η	χρυσομαλλούσα».	

 Στο	 παραμύθι	 τα	 γεγονότα	 παρουσιάζονται	 με	 τη	 χρονική	 σειρά	 που	

συνέβησαν	(Γραμμική	αφήγηση).	

 Παραβιάζονται	οι	φυσικοί	νόμοι	και	συμβαίνουν	πράγματα	θαυμαστά.		

 Οι	 διάλογοι	 είναι	 σύντομοι,	 απλοί	 και	 έχουν	 καθαρά	 πληροφοριακό	

χαρακτήρα:	

«		-Έμαθες	το	νέο;	

				-Ποιο	νέο;	Λέγει	ο	σπουργίτης.	

				-Οι	γειτόνοι	μας,	 καλέ,	 τούτοι	οι	 ξένοι,	 που	κάθονταν	μεσ’	 	 	στον	ηλιακό,	

χάθηκαν	από	το	χάραμα	του	θεού.	Έμαθες	πού	επήγαν;		

			-	Έφυγαν,	καλέ,	έφυγαν	κ’	επήγαν	πέρα,	αποκεί	που	ήρθαν.	Τους	άκουσα	

που	ετοιμάζονταν,	πριν	χαράξει	το	φως.»	

 Στο	τέλος	επικρατεί	η	ηθική	δικαίωση	του	καλού.	

 Έχουν	 χαριτωμένα	 έμμετρα	 αρχινίσματα	 και	 χαριτωμένες	 φράσεις	

τέλους	 π.χ.	 «Κόκκινη	 κλωστή	 δεμένη,	 στην	 ανέμη	 τυλιγμένη,…	 Και	

εζήσανε		κείνοι	καλά	και	μεις	καλύτερα».	

 Συχνά	 υπάρχει	 αποστροφή	 του	 λόγου	 προς	 τον	 υποτιθέμενο	

αναγνώστη	 ή	 ακροατή	 «…και	 για	 να	 μην	 τα	 πολυλογούμε…»	 ή	 «Και	

πήγα	 κι	 εγώ	 στο	 παλάτι…	 Μον’	 σεις	 ταχιά	 ταχιά	 σαν	 ξημερώσει,	 να	

πάρετε	μια	κουλούρα…»	(Μέγας	1994).	

																																									

																																					  Φύλλο εργασίας 4 

Επεξεργάζομαι το κείμενό μου μαθαίνοντας μικρά μυστικά	

 Στην	αρχή	χρησιμοποιούνται	τα	αόριστα	άρθρα:	ένας,	μια,	ένα	π.χ.	ένας	

λύκος,	 μια	 γρια,	 ένα	 καλογεροπαίδι,	 ένα	 μέρος	 και	 στη	 συνέχεια	 τα	

οριστικά.	

 	Αξιοποιείται	κατ’	εξοχήν	η	παρατακτική	σύνδεση.	 

 Αξιοποιείται	ο	δραματικός	ενεστώτας.	

 Η	 γλώσσα	 είναι	 απλή	 και	 συχνά	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιείται	 κάποιο	

γλωσσικό	ιδίωμα.		
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 Αξιοποιούνται	 τα	 εξωγλωσσικά	 και	 παραγλωσσικά	 στοιχεία:	 «Τότε	 ο	

γέροντας	χαμογέλασε	και	του	είπε…».	

5.	Αφού	μελετήσαμε	τα	χαρακτηριστικά	του	παραμυθιού	και	σχολιάσαμε	αυτά	

που	αναδεικνύουν	τον	φανταστικό	και	επινοημένο	χαρακτήρα	του		σε	επίπεδο	

περιεχομένου	 (φύλλο	 εργασίας	 3ο)	 προχωρήσαμε	 στην	 ανάδειξη	 του	 μυθικού		

και	ιδεολογικού	σύμπαντος	του	παραμυθιού	και	συζητήσαμε	για	τις	κοινωνικές	

συνθήκες	στα	πλαίσια	των	οποίων	δημιουργήθηκαν	και	διαδόθηκαν.		

6.	Στη	συνέχεια,	και	αφού	δημιουργήσαμε	τις	ομάδες	εργασίας,7		μελετήσαμε	τα	

στοιχεία	 που	 σε	 επίπεδο	 γλώσσας	 και	 ύφους	 χαρακτηρίζουν	 τα	 παραμύθια	

(φύλλο	εργασίας	4ο).	Με	τη	διακριτική	καθοδήγησή	μας	και			αξιοποιώντας	τα	

εγχειρίδια	της		γραμματικής	και	του		συντακτικού		μελετήσαμε	τα	αντικείμενα,	

που	 είχαμε	 θέσει	 ως	 επιμέρους	 στόχους,	 	 και	 αποτελούν	 αντικείμενο	 της	

Νεοελληνικη� ς	 Γλω� σσας	 της	 Α΄	 Γυμνασι�ου	 –	 ρηματικών	 χρόνων	 παρατακτικής	

σύνταξης,	 σημείων	 στίξης,	 αφηγηματικών	 τρόπων	 (αφήγηση,	 περιγραφή,	

διάλογος),	 γραμμικής	 αφήγησης,	 γραπτού	 και	 προφορικού	 	 λόγου,	

εξωγλωσσικών	 και	 παραγλωσσικών	 στοιχείων,	 οριστικού	 και	 αόριστου	

άρθρου–.	 Στην	 πραγματικότητα	 εκμαιεύσαμε	 από	 τα	 παιδιά	 γνώσεις	 που	

κατείχαν	 ήδη	 βιωματικά,	 τις	 εμπλουτίσαμε	 με	 επιπλέον	 στοιχεία	 και	 τις	

συστηματοποιήσαμε.		

							Ενδεικτικά	μπορούμε	να	παρουσιάσουμε	τον	τρόπο	που	διδάξαμε	τα	σημεία	

στίξης,	τα	παραγλωσσικά	και	εξωγλωσσικά	στοιχεία.	Αρχικά,	ζητήθηκε	από	τα	

παιδιά	να	δραματοποιήσουν	τους	διαλόγους		που	υπάρχουν	στο	παραμύθι	«Το	

πιο	 γλυκό	 ψωμί».	 Στη	 συνέχεια	 αναζητήσαμε	 στο	 κείμενο	 όλα	 εκείνα	 τα	

στοιχεία	 με	 τα	 οποία	 ο	 συγγραφέας	 αποδίδει	 τα	 εξωγλωσσικά	 και	

παραγλωσσικά	 στοιχεία	 του	 διαλόγου.	 Έτσι,	 εστιάσαμε	 στα	 σημεία	 στίξης	 και	

στο	 ρόλο	 τους	 στο	 γραπτό	 λόγο.	 Αναδείξαμε	 το	 ρόλο	 τους	 	 ως	 συμβατικών	

σημειολογικών	 μέσων	 που	 σχολιάζουν	 τα	 γραφόμενα.	 Διευκρινίσαμε	 πως	 ό,τι	

στον	προφορικό	λόγο		πραγματοποιείται	με	«φωνολογικά	κυρίως	μέσα	(παύση,	

συνεχή	 λόγο,	 γρήγορο	 και	 αργό	 ρυθμό,	 κύμανση	 —ανέβασμα	 η	 κατέβασμα	 —	

                                                           
7	Οργανώσαμε	 σε	 αυτή	 τη	 φάση	 τις	 ομάδες	 εργασίας,	 γιατί	 οι	 μαθητές	 μας	 προέρχονται	 από	

διάφορα	μέρη	του	νομού,	ήταν	οι	πρώτες	τους	μέρες	στο	Γυμνάσιο	και	θέλαμε	να	τους	δώσουμε	

την	ευκαιρία	να	γνωριστούν	λίγο	περισσότερο.	
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της	 φωνής)	 στον	 γραπτό	 λόγο	 αποδίδεται	 με	 τα	 σημεία	 στίξης,	 που	

συμπληρώνονται,	με	ευρεία	χρήση	λεξικοποιημένων	(απόρησε, τόνισε, θαυμάζει, 

ρώτησε, θα ‘λεγε κανείς, υπαινίχθηκε, αναμφισβήτητα, ίσως, τάχα, δήθεν, του 

λόγου του κ.τ.ο.) και	 γραμματικοποιημένων	 δηλώσεων	 (χρήση	 εγκλίσεων,	

τροπικών	με	τα	θα , να	κ.λπ.»	(	Μπαμπινιώτης	Γ,	1984).	Επίσης,	επισημάναμε	ότι	

όλα	αυτά	τα	στοιχεία	αισθητοποιούν	τόσο	τη	δράση	των	προσώπων	όσο	και	τη	

συναισθηματική	 τους	 κατάσταση	 και	 αναδεικνύουν	 τον	 ψυχικό	 τους	 κόσμο.	8		

Στη	συνέχεια	θίξαμε	και	το	ρόλο	των	σημείων	στίξης	στο	να	δηλώνουν	διάφορες	

μορφοσυντακτικές	σχέσεις.9		Η	κατανόηση	των	σημείων	στίξης	υπήρξε	απόλυτα	

επιτυχής,	 αφού	 στα	 επόμενα	 μαθήματα	 οι	 κατακτημένες	 πια	 γνώσεις	

αξιοποιήθηκαν	κατ’	επανάληψη	για	τη	βελτίωση	των	κειμένων	που	έγραψαν	τα	

παιδιά.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση	 μάλιστα	 οι	 μαθητές	 δραματοποιούσαν	 τους	

διαλόγους	 τους	 και	 αυτό	 τους	 βοηθούσε	 να	 συνειδητοποιήσουν	 καλύτερα	 το	

προς	 διδασκαλία	 αντικείμενο.	 Επίσης,	 οι	 μαθητές	 ασκήθηκαν	 στη	 σωστή	

ανάγνωση-εκφορά	του	λόγου.	

6.	Όταν		ολοκληρώσαμε	αυτό	το	στάδιο	οι	μαθητές	κάθε	ομάδας,	αφού	επέλεξαν	

το	 καλύτερο	 αφηγηματικό	 και	 δραματικό	 μοντέλο	 της	 ομάδας,	 	 άρχισαν	 να	

γράφουν	το	κείμενο	του	παραμυθιού	τους	αξιοποιώντας	τις	γνώσεις	που	μέχρι	

στιγμής	 είχαν	 κατακτήσει.	 Μάλιστα,	 υπήρξαν	 δύο	 περιπτώσεις,	 που	

προσπάθησαν	 να	 γράψουν	 το	 παραμύθι	 τους	 σε	 τοπικό	 γλωσσικό	 ιδίωμα	

(Νταρνάκικα)	 γεγονός	 που	 μας	 έδωσε	 την	 ευκαιρία	 να	 μιλήσουμε	 για	 τα	

γλωσσικά	 ιδιώματα	 και	 τις	 διαλέκτους	 και	 να	 σχολιάσουμε	 εκτενέστερα	 τη	

γλώσσα	των	παραμυθιών.	

	7.	 Στην	 επόμενη	 φάση	 τα	 παιδιά	 παρουσίασαν	 την	 πρώτη	 γραφή	 του	

παραμυθιού	τους,	που	μοιράσθηκε	σε	αντίτυπα	σε	όλες	τις	ομάδες.	Ακολούθησε	

οι	μελέτη	των	παραμυθιών	κάθε	ομάδας	και	οι	προτάσεις			για	τη	βελτίωση	του	

                                                           
8		 Παραγλωσσικά	 γνωρίσματα	 (επιτονισμός	 	 που	 πληροφορεί:	 α)	 σχετικά	 με	 τη	 διάθεση	 ή	 τη	

στάση	 του	 ομιλητή:	 οργή,	 σκώμμα,	 ειρωνεία	 κτλ.	 β)	 σχετικά	 με	 το	 είδος	 των	 προτάσεων:	

επιφωνηματική,	 ερωτηματική	 κτλ.,	 παύσεις,	 προφορά,	 ένταση	 φωνής)	 και	 τα	 εξωγλωσσικά	

γνωρίσματα	 (χειρονομίες,	 κινήσεις,	 έκφραση	 προσώπου,	 βλέμμα,	 διάθεση)	 επικαθορίζουν	 το	

νοηματικό	 περιεχόμενο	 του	 λεκτικού	 φωνήματος	 και	 για	 αυτό	 έχουν	 μεγάλη	 σημασία.	 (ΝΓ	 Α’	

Λυκείου)	

9	Στο	θέμα	αυτό	επανήλθαμε	πιο	συστηματικά	στην	ενότητα	«Γράφω	ένα	διήγημα». 
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παραμυθιού	 της.	 Ένας	 μαθητής	 από	 κάθε	 ομάδα	 κατέγραφε	 αυτές	 τις	

παρατηρήσεις,	 τις	 οποίες	 αξιοποίησε	 στη	 συνέχεια	 η	 ομάδα	 του	 για	 να	

βελτιώσει	 το	 κείμενό	 της.	 Οι	 παρατηρήσεις	 αυτές	 αφορούσαν	 τόσο	 το	

περιεχόμενο	όσο	και	τη	γλώσσα	και	συνέβαλλαν	στην	κατανόηση	και	εμπέδωση	

των		αντικειμένων	που	θέλαμε	να	διδάξουμε.	Σε	αυτή	τη	φάση	δώσαμε	επίσης,	

ιδιαίτερη	 έμφαση	 στο	 να	 κατανοήσουν	 οι	 μαθητές	 ότι	 κάθε	 μονάδα,	 κάθε	

πρόταση	 είναι	 δομημένη	 μορφοσυντακτικά	 και	 σε	 συνάφεια	 με	 μια	 σειρά	

προτάσεων	που	προηγούνται	ή	έπονται.	

8.	 Με	 στόχο	 την	 εμπέδωση	 των	 όσων	 ήδη	 είχαμε	 παρατηρήσει																		

συλλογικά	 παροτρύναμε	 τους	 μαθητές	 να	 βελτιώσουν	 τα	 παραμύθια	 τους.	 Η	

τελική	 μορφή	 των	 	 παραμυθιών	 παραδόθηκε	 σε	 σύντομο	 σχετικά	 χρόνο,	

ελέγχθηκε	 από	 την	 καθηγήτρια	 και	 έγιναν	 οι	 απαιτούμενες	 για	 την	 κάθε	

περίπτωση	 παρατηρήσεις.	 Ορισμένες	 ομάδες,	 πιο	 ευαισθητοποιημένες,	

επεξεργάσθηκαν	 περαιτέρω	 το	 κείμενό	 τους.	 Κάποιες	 μάλιστα	 από	 τις	 ομάδες	

των	μαθητών	εικονογράφησαν	το	παραμύθι	τους.	

10.	Ολοκληρώνοντας	την	όλη	διαδικασία,	και	αφού	τα	παιδιά	είχαν	εμπεδώσει	

πλέον	 τους	 επιμέρους	 στόχους,	 προσπαθήσαμε	 να	 αποδώσουμε	 με	 απλοϊκό	

τρόπο	το	πως	οι	επιλογές	μας	σε	επίπεδο	γλώσσας	και	αφηγηματικών	τεχνικών	

επικαθορίζουν	 το	 νοηματικό	 περιεχόμενο	 και	 διαμορφώνουν	 συγκεκριμένα	

κειμενικά	είδη.	10	

 11.	 Τέλος,	 είχαμε	 τη	 δημόσια	 παρουσίαση	 των	 παραμυθιών	 στο	 σύνολο	 των	

μαθητω� ν	 της	 Α΄	 Γυμνασι�ου.	 Η	 παρουσίαση	 αυτή	 ήταν	 κάτι	 που	 έδωσε	 μεγάλη	

χαρά	σε	όλους.11	

               

               Παιδαγωγικές παρατηρήσεις με αφορμή την εμπειρία 

		Στη	 διάρκεια	 της	 όλης	 διαδικασίας	 αποφύγαμε	 να	 φορτώνουμε	 και	 να	

φορτίζουμε	τα	παιδιά	με	ακατανόητους	μεταγλωσσικούς	όρους.	 	 	 	 	 	Επιλέξαμε	

να		πούμε	όλα	όσα	απαιτούνταν,	με	απλό	και	κατανοητό	τρόπο	παραπέμποντας	

                                                           
10	Στο	σημείο	αυτό	αξίζει	να	 παρατηρήσουμε	ότι	οι	μαθητές	έδωσαν	ενδιαφέρουσες,	εμβριθείς	

και	τεκμηριωμένες	απαντήσεις,	τις	οποίες	καταγράψαμε.	

11	Ίσως	θα	ήταν	καλό	να	τυπώσουμε	μικρά	βιβλία	με	τα	έργα	των	παιδιών.	Αυτό	ήταν	κάτι	που	

κάναμε	 τα	 δύο	 προηγούμενα	 χρόνια	 με	 τα	 έργα	 των	 παιδιών,	 που	 προέκυψαν	 από	 τα	 δύο	

προγράμματα	δημιουργικής		γραφής,	που	υλοποιήσαμε. 
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πάντα	τους	μαθητές	μας	σε	καθημερινά	βιώματα	και	εμπειρίες	και	εισάγοντας	

μόνο	 ορισμένους	 αναγκαίους	 για	 κάθε	 περίπτωση	 όρους–άλλωστε	 και	 αυτό	

είναι	μια	γνωστική	κατάκτηση–.		

												Σε	 όλη	 τη	 διάρκεια	 των	 μαθημάτων	 δεν	 αφήσαμε	 να	 μας	 διαφύγει	 πως	

είναι	 σημαντικό	 για	 την	 ψυχολογία	 των	 παιδιών,	 να	 τους	 επαληθεύομε	 ότι	

γνωρίζουν	 πολλά·	 απλώς	 μαζί	 συστηματοποιούμε	 τη	 γνώση	 τους	 και	

καλύπτουμε	τα	κενά.	Επίσης,	αξιοποιούσαμε	τη	μιμητική	διάθεση	των	παιδιών	

καθώς	 και	 το	 γεγονός	 ότι	 διδάσκαμε	 σε	 παιδιά	 που	 η	 ελληνική	 γλώσσα	 και	

παιδεία	είναι	βιωματική	κατάκτηση.	Η	επιλογή	αυτή	έκανε	την	όλη	διαδικασία	

της	 εκπαίδευσης	 πολύ	 πιο	 απλή.	 Επιλέγαμε	 να	 χρησιμοποιούμε,	 ως	 αφετηρία	

για	 τη	 διδασκαλία,	 το	 βίωμα	 και	 στη	 συνέχεια	 να	 οδηγούμαστε	 σιγά-σιγά	 στη	

σύλληψη	 των	 ιδεών	 σε	 αφαιρετικό	 επίπεδο.	 Επιδιώξαμε	 συστηματικά	 την	

ουσιαστική	 συμμετοχή	 των	 μαθητών	 στη	 διδακτική	 πράξη	 και	 γι’	 αυτό	 τους	

προκαλέσαμε	 να	 σκεφτούν,	 να	 αυτενεργήσουν,	 να	 αυτοσχεδιάσουν,	 να	

ανασυνθέσουν,	 να	 δημιουργήσουν,	 να	 παράξουν	 ιδέες.	 Η	 πράξη	 έδειξε	 ότι	 τα	

παιδιά	ανταποκρίνονται	με	θαυμαστό	τρόπο	και	είναι	εξαιρετικά	εμπνευσμένα	

και	δημιουργικά.		

       

         Προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη ανάπτυξη 

της διδακτικής πρότασης στο σχολείο						 

		Απαραίτητες	 προϋποθέσεις	 για	 την	 καλύτερη	 ανάπτυξη	 αυτής	 της	

διδακτικής	 πρότασης	 είναι	 ο	 καλός	 θεωρητικός	 οπλισμός	 του	 δασκάλου,	 η	

βαθύτατη	 και	 ουσιαστική	 γνώση	 των	 σύγχρονων	 θεωρητικών	 και	

μεθοδολογικών	 προτάσεων	 των	 συναφών	 προς	 τα	 γλωσσικά	 μαθήματα	

γνωστικών	 και	 επιστημονικών	 κλάδων.	 Επιπρόσθετα,	 σημαντική	 κρίνεται	 η	

γνώση	 και	 η	 υιοθέτηση	 σύγχρονων	 παιδαγωγικών	 και	 διδακτικών	 μεθόδων	

καθώς	και	η	ετοιμότητα	του	δασκάλου	κατά	τη	διδακτική	πράξη	ιδιαίτερα	στο	

στάδιο	 της	 διδασκαλίας	 των	 μορφοσυντακτικών	 φαινομένων,	 των	 δομών	 της	

γλώσσας	 και	 των	 κειμενικών	 ειδών.	 	 Στο	 στάδιο	 αυτό	 	 θα	 πρέπει	 να	 είμαστε	

ευέλικτοι	 στην	 επιλογή	 του	 αντικειμένου	 που	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 πρέπει	 να	

διδάξουμε.	Βέβαια,	επειδή	τα	κείμενα	που	προκύπτουν	είναι	σε	μεγάλο	 	βαθμό	
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αντικείμενο	 μίμησης	 των	 αρχικών	 παραμυθιών,	 έχουμε	 την	 ευκαιρία	 να	

διδάξουμε	όλα	όσα	έχουμε	θέσει	ως	αρχικό	στόχο.					

		 Επίσης,	 θα	 πρέπει	 να	 γίνεται	 συστηματικός	 προγραμματισμός	 και	

σωστή	 επιλογή	 των	 προς	 διδασκαλία	 κειμένων.	 Πριν	 την	 έναρξη	 της	 σχολικής	

χρονιάς	 θα	 πρέπει	 να	 επιλέγονται	 τα	 λογοτεχνικά	 κείμενα	 καθώς	 και	 τα	

μορφοσυντακτικά	 	 φαινόμενα	 που	 θα	 	 διδαχτούν	 σε	 κάθε	 περίπτωση.	 Επίσης,	

σημαντική	 προϋπόθεση	 για	 την	 διευκόλυνση	 του	 έργου	 μας	 και	 την	 επίτευξη	

του	 στόχου	 μας	 είναι	 η	 διεξαγωγή	 του	 μαθήματος	 στο	 χώρο	 της	 σχολικής	

βιβλιοθήκης,	 ο	 οποίος	 για	 ευνόητους	 λόγους	 είναι	 και	 ο	 πλέον	 κατάλληλος	

καθώς	 και	 η	 δυνατότητα	 πρόσβασης	 στο	 διαδίκτυο	 για	 την	 αναζήτηση	

πληροφοριών.	

	Η	 δυνατότητα	 συνεργασίας	 με	 το	 θεατρολόγο	 του	 σχολείου	 για	 τη	

δραματοποίηση	των	έργων	ή	για	την	εκπαίδευση	των	μαθητών	στην	αφήγηση	

παραμυθιών	κατά	το	 πρότυπο	των	παραμυθάδων	καθώς	και	η	συνεργασία	με	

το	 δάσκαλο	 της	 μουσικής	 για	 την	 μουσική	 επένδυση	 του	 δραματοποιημένου	

παραμυθιού	 και	 η	 συνεργασία	 με	 το	 δάσκαλο	 των	 καλλιτεχνικών	 για	 την	

ενδεχόμενη	εικονογράφηση	των	παραμυθιών	είναι	κάποιες	από	τις		σημαντικές	

επιλογές,	 που	 θα	 διευρύνουν	 τους	 ορίζοντες	 των	 μαθητών	 και	 θα	

απελευθερώσουν	τη	δημιουργικότητά	τους.		

 

Συμπεράσματα	

 										Ο	 Αριστοτέλης	 θεωρεί	 ότι	 	 η	 μάθηση	 από	 τη	 μίμηση	 και	 η	 χαρά	 από	 τη	

μάθηση	είναι	ίδιον	του	ανθρώπου	και	ότι	το	γνωστικό	σύστημα	του	ανθρώπου	

θεμελιώνεται	στη	μίμηση,	η	οποία	αναδεικνύεται	έτσι	ως	η	φυσική	οδός	προς	τη	

γνώση.	 Για	 τον	 Αριστοτέλη	 η	 μίμηση,	 ως	 αρχική	 και	 φυσική	 γνώση,	 είναι	

μάθημα	μαθήσεως	και	η	ηδονή,	η	χαρά,	δεν	προκύπτει	τόσο	από	τη	γνώση	ενός	

συγκεκριμένου	πράγματος	όσο	από	την	εκγύμναση	στο	να	μαθαίνει	κανείς,	από	

τη	 μύηση	 στη	 γνωστική	 λειτουργία	 και	 διεργασία.	 	 (Αριστοτέλης,	 Περί	

ποιητικής,1448b	14).	

					Η	 εμπειρία,	 λοιπόν,	 έδειξε	 ότι	 πράγματι	 η	 μίμηση	 είναι	 ένας	 σχετικά	

εύκολος	 και	 χαρούμενος	 δρόμος	 προς	 τη	 γνώση.	 Τα	 παιδιά	 αφομοίωσαν	 με	

μεγαλύτερη	 ευκολία	 τα	 μορφοσυντακτικά	 φαινόμενα,	 τα	 στοιχεία	 δομής,	 την	

έννοια	του	ύφους,	τα	κειμενικά	είδη	μα	προπάντων	κατανόησαν		ότι	οι	όποιες	
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επιλογές	 σε	 αυτά	 τα	 επίπεδα	 επικαθορίζουν	 το	 νοηματικό	 περιεχόμενο	 των	

όσων	λέμε	ή	γράφουμε.	Κατανόησαν	ότι	η	γλώσσα	είναι	ένα	εργαλείο,	που	μας	

παρέχει	άπειρες	δυνατότητες	και	υπηρετεί	και	επηρεάζει	με	ποικίλους	τρόπους	

τη	ζωή	μας.	

											Εκπαιδεύτηκαν	 να	αποδομούν	τα	κείμενα	και	 να	αναγνωρίζουν	τα	υλικά	

που	τα	συνθέτουν	και	τα	διαφοροποιούν.	Εργάσθηκαν	σε	ομάδες	και	ανέπτυξαν	

πνεύμα	 συνεργασίας	 και	 ευγενούς	 άμιλλας.	 Πολλές	 φορές	 η	 συνεργασία	 τους	

αυτή	 εξελίσσονταν	 σε	 μια	 αλληλοδιδακτική	 διαδικασία,	 καθώς	 αυτοί	 που	

χειρίζονταν	καλύτερα	τη	γλώσσα	επηρέασαν	θετικά	τους	πιο	αδύναμους.		

												Δημιούργησαν	 τα	 δικά	 τους	 έργα	 και	 ένιωσαν	 υπερήφανα	 γι’	 αυτά	

(Κωτόπουλος	 2012).	 Τα	 παρουσίασαν	 στους	 συμμαθητές	 τους	 και	 απέκτησαν	

το	θάρρος	να	υπερασπίζονται	τα	δημιουργήματά	τους	και	να	θαυμάζουν	και	να	

επαινούν,	όσα	ήταν	καλύτερα	καθώς	και	να	αναγνωρίζουν	τα	στοιχεία	που	τα	

κάνουν	καλύτερα.	 	Εκπαιδεύτηκαν	με	λίγα	λόγια	να ασκούν	γόνιμη	κριτική	και	

να	 προτείνουν	 λύσεις	 για	 την	 αποκατάσταση	 των	 κειμένων.	 Έμαθαν	 να	

αποδέχονται	την	κριτική	και	να	διδάσκονται	μέσα	από	τα	λάθη	τους.	

																Η	όλη	διδακτική	διαδικασία	ξέφυγε	από	το	στείρο	και	άγονο	τρόπο	που	

συνήθως	υιοθετείται	στα	γλωσσικά	μαθήματα.	Το	μάθημα	απέκτησε	ζωντάνια,	

ενδιαφέρον	 και	 τα	 παιδιά	 ανακάλεσαν	 τη	 βιωμένη	 γνώση	 την	 οποία	

συμπλήρωσαν	 με	 νέα	 στοιχεία.	 Χάρηκαν	 με	 τη	 διαπίστωση	 ότι	 ήδη	 γνωρίζουν	

πολλά	πράγματα	και	ότι	τώρα	χρειάζεται	απλώς	να	τα	εμπλουτίσουν	και	να	τα	

ταξινομήσουν	 για	 να	 μπορούν	 να	 τα	 ανακαλούν	 και	 να	 τα	 αξιοποιούν	

ευκολότερα.		

													Επίσης,		διδάχτηκαν	δύο	γνωστικά	αντικείμενα	με	τρόπο	που	να	υπηρετεί	

το	 ένα	 το	 άλλο	 καθώς	 έγινε	 μια	 ευρηματική	 αναμόρφωση	 και	 ένας	 πιο	

εμπνευσμένος	ανασχεδιασμός	της		ύλης.		

													Η	 διδακτική	 πρόταση	 που	 παρουσιάσαμε	 έχει	 ιδιαίτερη	 παιδαγωγική	

αξία,	 διότι	 συμβάλλει	 με	 άμεσο	 και	 ουσιαστικό	 τρόπο	 στη	 καλλιέργεια	 της	

προσωπικότητας	των	μαθητών,	στην	κοινωνική	τους	ένταξη	και	την	αισθητική	

τους	καλλιέργεια	καθώς	και	στην	εκπαίδευσή	τους	να	διερευνούν	τη	γνώση	και	

να	εμβαθύνουν	σ’	αυτήν.	

														Το	πρόγραμμα	υλοποιήθηκε	με	τη	συμμετοχή	μεγάλου	αριθμού	μαθητών	

και	 είχε	 	 μεγάλη	 επιτυχία	 χωρίς	 να	 απαιτείται	 ουσιαστικά	 καμία	 προσαρμογή	
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ούτε	 του	 χώρου,	 ούτε	 του	 γνωστικού	 υλικού	 ούτε	 του	 ωρολόγιου	

προγράμματος.	 Το	 μόνο	 που	 τελικά	 χρειάσθηκε	 ήταν	 	 διάθεση,	 	 φαντασία,	

ευελιξία,	προσαρμογή	και	πολλή	αγάπη	για	τα	παιδιά	και	το	σχολείο.	

													Το	σύγχρονο	ελληνικό	σχολείο	θα	πρέπει,	λοιπόν,	να	δώσει	περισσότερο	

χρόνο	για	την	γνώση	της	γλώσσας	μας	και	εμείς	από	τη	μεριά	μας	 	οφείλουμε		

να	 	 πείσουμε	 τους	 μαθητές	 μας	 ότι	 η	 γνώση	 μπορεί	 να	 είναι	 ενδιαφέρουσα,	

γοητευτική	και	προπάντων	ότι	μπορεί	να	γίνει	και	εύκολη.		

 

Summary 

The	object	 of	 this	 research	paper	 it	 to	 present	a	 teaching	method	of	 the	 Greek	

Language	 and	 Literature,	 which	 exploits	 Creative	 Writing.	 It	 is	 a	 proposal	 of	 a	

creative	 approach	 of	 oral	 and	 written	 form	 of	 language,	 which	 resists	 some	

mechanistic	 processes	 of	 transmitting	 knowledge,	 mental	 inactivity,	 as	 well	 as	

temporary	acquisition	of	skills	with	utilitarian	orientation.	Furthermore,	it	is	not	

just	 a	 theoretical	 conception,	nor	 is	 it	 a	 	 fragmentary	and	occasional	choice,	 in	

order	 to	 face	 some	 particular	 problems,	 which	 may	 occur	 during	 the	 teaching	

process,	but	it	is	an	overall	suggestion	for	teaching	Modern	Greek	Language	and	

Literature	 to	 A-Grade	 students	 of	 Junior	 High	 School	 –	 a	 method	 	 which	 was	

materialised	in	a	public	school	and	in	real-teaching	environment,	whatever	that	

means	 in	 Greek	 reality.	 This	 teaching	 attempt	 was	 materialised	 in	 2009-2010	

school	 year,	 in	 three	 different	 classes	 of	 grade	 A	 –	 Junior	 High	 School	 (74	

students).	 It	 was	 developed	 in	 four	 phases	 altogether	 –	 writing	 a	 fairy-tale,	 a	

narrative,	 a	 mystery	 story	 and	 poetry.	 During	 the	 first	 phase	 “	 I	 learn	 my	

language	 through	 writing	 a	 fairy-tale”,	 the	 theoretical	 and	 methodological	

models	of	Propp	and	Greimas	were	used	in	the	analysis	of	the	narrative	content,	

and	the	Genette	model	in	the	analysis	of	narration	techniques.	The	ulterior	aim	

was	 for	 the	 students	 to	 comprehend	 that	 the	 narration	 techniques	 actually	

determine	the	notional	content	or	even	the	other	way	round;	that	is,	in	order	to	

convey	a	certain	meaning,	you	need	to	adopt	specific	narration	techniques,	style	

choices	and	syntactic	structures.	For	obvious	reasons,	the	school	books	of	the	A-

grade	 (Modern	 Greek	 Language	 and	 Literature)	 were	 used	 as	 reference	 books,	

and	 the	 material	 taught	 was	 the	 one	 suggested	 by	 the	 detailed	 National	

Curriculum	for	Grammar,	Syntax	and	Literature.		
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