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Η παρούσα μελέτη είναι μια δοκιμή. Προσπαθεί, αφενός, να αναδείξει την 

ανάγκη των παιδιών για ελευθερία έκφρασης της φαντασίας τους  και να 

παρουσιάσει όλα όσα έχουμε να κερδίσουμε αν βοηθήσουμε τους νέους 

ανθρώπους να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους. Η αρχική ιδέα είναι 

πως δίνοντας αμέριστη ελευθερία έκφρασης στην ομάδα των μαθητών, μέσω 

στοχευμένων πρακτικών δημιουργικής γραφής, θα καταφέρουμε να 

αποσπάσουμε όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, πηγαίο γραπτό λόγο. Από την 

άλλη πλευρά, είμαστε επηρεασμένοι από τη μεταμοντέρνα κριτική θεωρία που 

υποστηρίζει ότι η συγγραφική πράξη δεν είναι απλώς συνάρτηση της 

δημιουργικής φαντασίας του γράφοντος, αλλά μια περίπλοκη λογοθετική, 

κοινωνική και πολιτισμική, πρακτική. Το ερώτημα που γεννιέται, λοιπόν, είναι 

εάν ο αυθεντικός, πηγαίος γραπτός λόγος που παράγεται ως αποτέλεσμα 
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πρακτικών δημιουργικής γραφής, μένει τελικά ανεπηρέαστος από 

κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους που ίσως εμποτίζουν το λόγο τη στιγμή 

που ο γράφων θεωρεί ότι μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως.  

Για μια απόπειρα απάντησης στο ερώτημα, υλοποιήσαμε ένα εργαστήριο 

δημιουργικής γραφής με στόχο να διερευνήσουμε κατά πόσο τα γραπτά 

δημιουργήματα των μαθητών είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της 

φαντασίας τους και κατά πόσο μια ‘ερμηνεία’ πολιτισμικών σημείων. Οι μαθητές, 

δουλεύοντας με δημιουργικές τεχνικές, επινόησαν τις δικές τους ιστορίες και 

ποιήματα. Στην ανάλυση λόγου των γραπτών, που ακολούθησε, έγινε 

αναζήτηση αυτού που οργανώνεται και υλοποιείται ιδεολογικά  στη γλώσσα 

(κοινωνικές αξίες /στερεότυπα/ στάσεις) των φανταστικών ιστοριών των 

μαθητών.  

Η μελέτη μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος και τα 

ευρήματα από την ανάλυση λόγου των ιστοριών των μαθητών, η οποία εστιάζει 

στα αξιακά δίπολα ψέμα-κακό, άδικο-δικαίωση, παράβαση-τιμωρία. 

Θεωρητικές αφορμήσεις 

Η κυρίαρχη μορφή του εργαστηρίου σε δημιουργικά προγράμματα γραφής 

στηρίζεται σε μια σειρά από παραδοχές που έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από 

τη μεταμοντέρνα κριτική θεωρία.1 Οι Morton Donald & Zavarzadeh Mas'ud 

(1988-1989) διερευνώντας παρόμοια ζητήματα, παρατηρούν ότι αυτές οι 

παραδοχές περιλαμβάνουν την ιδέα του αυτόνομου «υποκειμένου», την 

ακεραιότητα της «εμπειρίας», τη σημασία της ατομικής «φωνής», την «εξουσία» 

του γράφοντος υποκειμένου, τη μοναδικότητα του «ύφους», την «πρωτοτυπία» 

και την «ενόραση». Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο, η παραγωγή του κειμένου 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την παρέμβαση του συγγραφέα, όπως 

αντικατοπτρίζεται στο ίδιο το κείμενο. Ο συγγραφέας είναι η ‘εξουσία’ που 

τοποθετεί το κείμενο αισθητικά σε σχέση με την πραγματικότητα και οι λεκτικές 

ικανότητες και η δεξιοτεχνία του είναι, σε τελευταία ανάλυση, πράξεις μιας 

κυρίαρχης φαντασίας –στιγμές διαίσθησης, πρωτοτυπίας και ευρηματικότητας. 

                                                 
1  Για το θέμα αυτό βλ. όσα γράφουν οι Stitt (1987), Morton & Mas'ud (1986-1987), 

Morton & Mas'ud (1988-1989). 



 3

Από την άλλη πλευρά, οι λέξεις έχουν ιστορία. Δεδομένης της ιδεολογικής 

διάστασης της γλώσσας, είναι πλέον αποδεκτό ότι ο λόγος είναι πάντα φορέας 

των αντιλήψεων, του αξιακού συστήματος και των πολιτισμικών μοντέλων που 

σχηματίζονται και αναδιατάσσονται μέσα στην κοινωνία, σε ορισμένο 

χωροχρονικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, η μεταμοντέρνα κριτική θεωρία 

υποστηρίζει ότι οι πράξεις γραφής πολιτισμικών κειμένων δεν είναι ζήτημα 

προσωπικών επιλογών, έμπνευσης, ευαισθησίας, οραμάτων ή πρωτοτυπίας του 

γράφοντος υποκειμένου. Σε ένα παρόμοιο πλαίσιο, οι πράξεις γραφής δεν είναι  

‘φυσικές’ πράξεις, αλλά μια ερμηνεία πολιτισμικών σημείων, μια πολιτισμική 

πρακτική λόγου και πολύπλοκες κοινωνικές πρακτικές που έχουν αποκτηθεί 

στη διαδικασία κοινωνικοποίησης του ατόμου. 

Στη βάση των προηγούμενων θεωρητικών παραδοχών ξεκινήσαμε την 

παρέμβασή μας έχοντας ως ερευνητική μας υπόθεση ότι η δημιουργική γραφή 

αποσκοπεί στην απελευθέρωση του νου από τη συμβατική χρήση των λέξεων. 

Οι μαθητές μέσα από σχετικές, δημιουργικού τύπου, δραστηριότητες 

ευαισθητοποιούνται γύρω από το γλωσσικό υλικό και συμφιλιώνονται μαζί του∙       

επιπλέον, δημιουργείται ένα «αντίβαρο φαντασίας» (Μανδηλαράς στο Τσιλιμένη 

& Παπαρούση 2010, σελ.135) απέναντι στους κανόνες και τους νόμους που 

διέπουν τη γλώσσα. Γενικότερα, η δημιουργική γραφή, ως ρεύμα όχι μόνο 

λογοτεχνικό, αλλά με ευρύτερες κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις, πρεσβεύει τη 

γλωσσική ελευθερία, την αποδοχή οποιασδήποτε εκφραστικής επιλογής ως 

χαρακτηριστικής μιας ιδιοσυγκρασίας. Οι πρακτικές δημιουργικής γραφής 

επιχειρούν, αν μη τι άλλο, να σπάσουν τα δεσμά του ατόμου με το ευρέως 

παραδεδεγμένο, τη ρουτίνα. Οδηγούν τα παιδιά στην ανακάλυψη νέων κόσμων, 

ανύπαρκτων πλασμάτων και λεξιπλαστικών παιχνιδιών, πάντα με αρχηγό τη 

φαντασία. Συνδυάζοντας παρόμοιες απόψεις με τη σύγχρονη κοινωνικο-

πολιτισμική  αντίληψη της γραφής σημαίνει πως εξετάζουμε τις διαλογικές 

συνδέσεις που γίνονται μεταξύ του κειμένου και των κοινωνικο-πολιτισμικών 

Λόγων που αυτό κινητοποιεί∙  εξετάζουμε πώς η φωνή του γράφοντος 

υποκειμένου είναι τοποθετημένη σε σχέση με άλλες κοινωνικές φωνές, εάν και 

πώς αυτές οι «φωνές» θα μεταμορφωθούν από την ένταξή τους και τη χρήση 

τους μέσα σε ένα κείμενο. 
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Με άλλα λόγια, αυτό που επιδιώκουμε στην έρευνά μας είναι να 

διαπραγματευτούμε τη διαπάλη μεταξύ των ατομικών μορφών εκφοράς και του 

κοινωνικού πλαισίου: πώς οι μαθητές διαπραγματεύονται ένα προσωπικό, και 

ταυτόχρονα εγγεγραμμένο σε λογοθετικές σχέσεις εξουσίας, όραμα στον τομέα 

της γραφής. Αναζητούμε την πρωτότυπη σκέψη και ταυτόχρονα την ισχυρή 

κοινωνική πρακτική. Αξιοποιούμε τις τεχνικές δημιουργικής γραφής με σκοπό  

να ερευνήσουμε τα όρια της φαντασίας, εκεί που εγκαταλείπεται η 

παρακαταθήκη της εμπειρίας (αν συμβαίνει) και κερδίζει η πρωτοτυπία (ή και 

το αντίθετο).  

Κατά συνέπεια, τα ερευνητικά ερωτήματα που μας ώθησαν στην εκπόνηση 

αυτής της εργασίας είναι τα εξής: 

1. Πώς εκφράζεται η δημιουργικότητα των παιδιών μέσα από τη 

δημιουργική γραφή; 

2. Κατά πόσο η ελευθερία έκφρασης που προσφέρουν οι δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής οδηγεί σε ανεξαρτητοποίηση των ιδεών των 

παιδιών (πρωτότυπη σκέψη) και κατά πόσο –παρά την ελευθερία αυτή– 

η σκέψη τους μεταφέρει συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτισμικές 

αντιλήψεις/αξίες/πρακτικές, όντας δέσμια ενός ορισμένου 

κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου; 

3. Κατ’ επέκταση, πόσο πρωτότυπη είναι τελικά η ‘πρωτότυπη’ σκέψη; 

4. Πώς χειρίζονται οι μαθητές αυτή την ελευθερία και πώς αντεπεξέρχονται 

στις δραστηριότητες;  

Για να βρούμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, χρησιμοποιήσαμε την 

μέθοδο της ανάλυσης λόγου. Τα εργαλεία της ανάλυσης αυτής, τα οποία 

επελέγησαν ως καταλληλότερα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, 

είναι  οι ερωτήσεις για δόμηση των 6 σημείων (6 building task) σε συνδυασμό με 

τη μελέτη στη μικροδομή και τη μακροδομή του λόγου (microstructure and 

macrostructure). Ειδικότερα, από την τεχνική των 6 σημείων, ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στη δόμηση της κοινωνικοπολιτισμικά τοποθετημένης ταυτότητας και 

των σχέσεων, στην πολιτική δόμηση και στη δόμηση του κόσμου (Gee 1999).  
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Σχολικής 

Πρακτικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην τρίτη τάξη ενός δημοτικού σχολείου του Βόλου. 

Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής υλοποιήθηκαν σε συνολικά 10 

διδακτικές ώρες, μοιρασμένες σε 7 μέρες, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών 

της τάξης (13 αγόρια και 11 κορίτσια). 

 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων  

1. Οι μισές ιστορίες 

Δόθηκαν στους μαθητές (ίδιες για όλους) ανολοκλήρωτες ιστορίες, προκειμένου 

εκείνοι να φανταστούν την κατάληξή τους. Οι μισές ιστορίες γράφτηκαν με 

σκοπό να προκαλέσουν την αντίδραση των παιδιών απέναντι σε ευρέως 

αποδεκτές κοινωνικές πρακτικές. Θεωρήσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα 

φέρναμε αποτελεσματικότερα τα παιδιά ‘αντιμέτωπα’ με τις 

κοινωνικοπολιτισμικές τους αντιλήψεις, όταν ταυτόχρονα τους δίνεται η 

δυνατότητα να ανεξαρτητοποιηθούν ιδεολογικά. Συγκεκριμένα, δόθηκαν, σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, οι ακόλουθες μισές ιστορίες: 

α] η παράβαση  οδηγεί στην τιμωρία 

β] το να λέει κανείς ψέματα είναι κακό 

γ]  μετά από μία άδικη πράξη ακολουθεί η δικαίωση. 

 

2. Οι καρτέλες του Προπ  

Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε σε 5 ομάδες. Οι μαθητές κάθε 

ομάδας επέλεξαν τυχαία 4 κάρτες από χαρτόνι, στις οποίες είχαμε καταγράψει 

στο πίσω μέρος ένα συμβάν δράσης. Τα γεγονότα αυτά έπρεπε στη συνέχεια να 

ταξινομηθούν από τα παιδιά με τη σειρά που επιθυμούσαν και να 

χρησιμοποιηθούν για την επινόηση μιας ιστορίας βασισμένης σε αυτό το μοτίβο. 

Τα μοτίβα που προέκυψαν μετά το μοίρασμα των καρτελών και την ιεράρχηση 

των γεγονότων ήταν τα εξής: 

 

α) ο ήρωας αντιδρά  ο ήρωας αναλαμβάνει μια δύσκολη δοκιμασία  ο 

ήρωας και ο αντίπαλος παλεύουν  ο ήρωας επιστρέφει 
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β) η τύχη είναι με το μέρος του ήρωα  ένα σημαντικό αντικείμενο 

ανακαλύπτεται  ο αντίπαλος νικιέται  ο ήρωας παντρεύεται 

γ) εξαφανίζεται ένα πρόσωπο  ο ήρωας αποκτά μια μαγική δύναμη  ο 

αντίπαλος κερδίζει μια μάχη  εμφανίζεται ένα νέο πρόσωπο 

δ) ο ήρωας μεταμορφώνεται  ο ήρωας αντιδρά  ο ήρωας ψάχνει κάτι 

 κάποιος παγιδεύεται 

ε) ο ήρωας απαγορεύεται να κάνει κάτι  ο ήρωας τη γλιτώνει  

εμφανίζεται ένα πρόβλημα  χάνεται κάτι. 

3. Τα φανταστικά διώνυμα 

Τα αναπάντεχα αυτά ζευγάρια λέξεων δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από τους 

μαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια ανέλαβαν και τη συγγραφή των ιστοριών τους. 

Το κάθε παιδί διάλεξε το διώνυμο που το ενέπνεε περισσότερο, και όταν 

τελείωνε με την πρώτη ιστορία προχωρούσε στην επινόηση μιας νέας, μέχρι την 

εξάντληση του χρόνου. Ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκαν ήταν ο εξής: οι 

μαθητές, ανά ζεύγη, έγραφαν στον πίνακα ταυτόχρονα την πρώτη λέξη που τους 

ερχόταν στο μυαλό, χωρίς να κοιτάνε ο ένας τι γράφει ο άλλος. Τα φανταστικά 

διώνυμα που προέκυψαν ήταν τα ακόλουθα:  

α) φίδι / καρέκλα,  β) άνοιξη / πατάτα, γ) μινώταυρος / καρότο, δ) παγόνι / 

ντομάτα, ε) βουνό / χελιδόνι, στ) ντουλάπα / μακαρόνια με σάλτσα, ζ) κάδος / 

μικροκύματα, η) κρεβάτι / τρελή μαϊμού. 

Κατά τη φάση της επινόησης των ιστοριών, πολλά παιδιά ανακάτεψαν τις λέξεις 

μεταξύ τους, παίρνοντας μία από ένα διώνυμο και την άλλη από διαφορετικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ξεκινήσουν οι μαθητές να καταγράφουν στο χαρτί 

τις ιστορίες τους, πραγματοποιήσαμε μερικά προφορικά παραδείγματα στην 

ολομέλεια, εμπνευσμένα από τους ίδιους τους μαθητές.  

 

4. Limericks 

Κατά τη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές κατασκεύασαν τα δικά τους ποιήματα 

σε μορφή limerick. Όπως και στην περίπτωση των φανταστικών διωνύμων, 
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προηγήθηκε ανάγνωση στην τάξη έτοιμων limericks από το βιβλίο του Gianni 

Rodari, Ασκήσεις Φαντασίας (1990). Στη συνέχεια, τα παιδιά κατασκεύασαν 

προφορικά δύο τέτοια ποιήματα, των οποίων τη δομή κρατήσαμε στον πίνακα, 

ώστε να προσανατολίζονται πιο εύκολα κατά την ατομική συγγραφή. Και σε 

αυτή την περίπτωση, υπήρξαν μαθητές που επινόησαν περισσότερα από ένα 

limericks.  

Την τελευταία μέρα των διδασκαλιών, ο χρόνος αφιερώθηκε στην παρουσίαση 

των ιστοριών και των ποιημάτων που επινοήθηκαν από τους μαθητές. Επίσης, 

μετά το τέλος της Σχολικής Πρακτικής, επισκεφτήκαμε το σχολείο, για να 

παραδώσουμε στους μαθητές το δημιούργημά τους, δηλαδή το βιβλίο των 

φανταστικών ιστοριών, που περιλάμβανε ιστορίες και ποιήματα από όλα τα 

παιδιά της τάξης.  

Περιορισμοί της ερευνητικής παρέμβασης 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να συζητήσουμε τους παράγοντες που μειώνουν 

τη λεγόμενη «εξωτερική εγκυρότητα» των αποτελεσμάτων μας, λαμβάνοντας 

ωστόσο υπόψη πως αυτή δε συνιστά γενικά προτεραιότητα στις ποιοτικές 

έρευνες. Αρχικά, η φύση της διδακτικής παρέμβασης είχε χαρακτήρα παροδικό 

και σύντομο. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την έρευνά μας, καθώς οι μαθητές δεν 

είχαν εξασκηθεί στο παρελθόν με πρακτικές δημιουργικής γραφής. Επομένως, 

τίθεται το ερώτημα κατά πόσο στο βραχύ αυτό χρονικό διάστημα κατέστη για 

αυτούς δυνατό να ενστερνιστούν το πνεύμα των δραστηριοτήτων και να 

επωφεληθούν της απουσίας ορίων στη φαντασία. Δεν είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο οι ίδιοι μαθητές θα εκφράζονταν ελεύθερα, εάν 

είχαν την αντίστοιχη εμπειρία. Ίσως υφίσταται κάποια «αδράνεια της 

φαντασίας», μια ακινησία, που επιβάλλει ένα χρόνο εξάσκησης και εξοικείωσης 

σε διαφορετικά μοντέλα προκειμένου να αλλάξει και να τεθεί η φαντασία σε 

κίνηση. Επίσης, ο χρόνος αυτός σίγουρα είναι διαφορετικός ανά περίπτωση 

μαθητή. Συνεπώς, μπορούμε μόνο να κάνουμε υποθέσεις και να βασιστούμε στα 

γραπτά και τις ιδέες που κατάφεραν αυτοί οι μαθητές να επινοήσουν στα 

συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.  

Περιοριστικά, επίσης, λειτουργεί και το γεγονός ότι η ερευνήτρια υπήρξε η 

δασκάλα της τάξης για τα υπόλοιπα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, 
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καθώς οι ρόλοι σε κάποιο σημείο συγχέονται. Για παράδειγμα, μετά από μία 

δύσκολη και απαιτητική ώρα μαθηματικών, είναι πιθανό η ψυχολογική τάση της 

προηγούμενης ώρας (δυσαρέσκεια, κούραση) να μεταφερθεί στην ώρα των 

δραστηριοτήτων της παρέμβασης, προκαλώντας διάφορες επιπτώσεις 

(ανησυχία των μαθητών, άρνηση να συνεργαστούν κ.ά.). 

Τέλος, οι υποθέσεις και τα συμπεράσματα που παρήχθησαν μέσα από την 

ανάλυση λόγου, έχουν πεδίο ισχύος (και αυτό όχι στο μέγιστο) αποκλειστικά 

τους συγκεκριμένους μαθητές, με τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσά τους, στον 

ορισμένο χώρο και χρόνο, και με το δεδομένο κοινωνικοπολιτισμικό τους 

προφίλ. Επομένως, γενικεύσεις σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν ολισθηρές. Θα 

επιμέναμε περισσότερο στη μεταφερσιμότητα του σχεδιασμού της ερευνητικής 

παρέμβασης και στην αξιοπιστία της επεξεργασίας των δεδομένων μας. 

Ανάλυση δεδομένων 

Τα γραπτά των μαθητών μελετήθηκαν, με έμφαση στην αναζήτηση των 

κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων (ως πολιτισμικών μοντέλων, κοινωνιολέκτων, 

τοποθετημένων νοημάτων) που αντανακλώνται στο κείμενο, χρησιμοποιώντας 

τα εργαλεία που αναφέραμε προηγουμένως. Καθώς δεν ήταν δυνατόν να 

αναλυθούν στο σύνολό τους, έγινε μια επιλογή, υποκειμενική, με κριτήριο την 

«περιεκτικότητα» των κειμένων σε πρωτότυπες ιδέες, οι οποίες δείχνουν να 

αποκλίνουν από τις καθιερωμένες κοινωνικές πρακτικές, αλλά και σε ενδεικτικά 

στοιχεία-φορείς τέτοιων πρακτικών. Επίσης, από τα ίδια τα επιλεγμένα κείμενα 

εστιάσαμε σε ορισμένες προτάσεις (clauses) ή στροφές (stanzas).  

Συμπεράσματα και εγκυρότητα 

Αρχικά, μέσα από την επεξεργασία, αναδείχτηκαν τόσο περιστάσεις όπου η 

φαντασία ξεπέρασε τα όρια της εμπειρίας (πρωτοτυπία) όσο και άλλες, όπου 

φανερά ο λόγος ήταν φορέας κοινωνικών πρακτικών και αντιλήψεων στενά 

συνδεδεμένων με το πολιτισμικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις 

υποθέσεις μας για τα πολιτισμικά μοντέλα που εγγράφονται στις «μισές 

ιστορίες», καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα μετά την ανάλυση λόγου: 
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1) «η παράβαση οδηγεί στην τιμωρία»:  Στους μαθητές δόθηκε ένα 

κείμενο, στο οποίο ένα πρόσωπο διαπράττει κάτι το οποίο είναι ρητά 

απαγορευμένο: «Να μην το ανοίγετε [το γυάλινο βάζο] χωρίς ένα παιδί δίπλα 

σας».2 Αυτό που προκύπτει είναι πως καταρρίπτεται η πρόβλεψή μας, ότι η 

παράβαση ενός κανόνα συνοδεύεται συνήθως από μία τιμωρία. Αυτό που 

φαίνεται να πιστεύουν τα περισσότερα παιδιά, είναι το αντίθετο. Εδώ, βέβαια, 

θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο λόγος για τον οποίο η τιμωρία δεν είναι η 

δημοφιλής επιλογή των παιδιών, είναι η φύση της παράβασης και του 

γενικότερου πλαισίου της ιστορίας. Πρόκειται για ένα σενάριο μη πραγματικό, 

που ίσως εκτροχιάζει τις, υπό άλλες συνθήκες, ‘φυσιολογικές’ αντιδράσεις τους. 

Σε έναν κόσμο όπου οι γέροι κάνουν ζημιές, γιατί να μην πάνε για «μια 

χοροπηδηχτή βόλτα στο πάρκο» μετά τη σκανδαλιά -όπως διαβάζουμε στη 

συνέχεια μιας από τις ιστορίες.  

Είκοσι από τους είκοσι δύο μαθητές συμφώνησαν με την εξέλιξη της ιστορίας 

τους πως μετά την παράβαση ενός κανόνα, επέρχεται συμμόρφωση του 

παραβάτη. Οι άλλοι δύο, ή δεν έθιξαν τη μετέπειτα συμπεριφορά του ήρωα, ή 

γενίκευσαν το περιστατικό της παράβασης και σε άλλους ήρωες. Όσο για την 

τιμωρία, μόνο δύο παιδιά έκαναν λόγο σχετικά, χωρίς όμως η πρακτική να 

αποκτά σημαντικό ρόλο στην πορεία των γεγονότων. Συνεπώς, τα παιδιά όντως 

αντιδρούν διορθωτικά στο γεγονός ότι συμβαίνει κάτι μη αποδεκτό (στην 

περίσταση επικοινωνίας της ιστορίας). Ακόμα και αν πρόκειται για έναν 

φανταστικό, εξωλογικό κόσμο (και μάλιστα κωμικό), και στους μαθητές έχει 

δοθεί πλήρης ελευθερία ως προς τον τρόπο συνέχισης της ιστορίας, το 91% από 

αυτούς επιλέγει να κατευνάσει την παραβατική συμπεριφορά και να επιφέρει τη 

                                                 
2  Παραθέτουμε το κείμενο που δόθηκε στα παιδιά: «Μια φορά και έναν καιρό, σε μία 

χώρα όπου οι γέροι έκαναν συνέχεια ζημιές και τα παιδιά καθόντουσαν όλα φρόνιμα, ήταν ένας 

παππούς με το εγγονάκι του. Αυτός ο ασπρομάλλης παππούς, όμως, ήταν τόσο ζωηρός που όσο 

και αν του έλεγε ο μικρός Ευγένιος να σταματήσει τις ζημιές, αυτός σκάλιζε και ανακάτωνε όλο 

το σπίτι. Μέχρι που, μια μέρα, σε ένα παλιό ντουλάπι της αποθήκης, γεμάτο χαριτωμένες 

αράχνες που υφαίνανε τους ιστούς τους, βρήκε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο, που έγραφε απ’ έξω: 

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην το ανοίγετε χωρίς ένα παιδί δίπλα σας!». Ο παππούς δεν άντεξε και από την 

περιέργειά του πήγε να σκάσει! Με το που άνοιξε το βάζο, μια απίστευτη μυρωδιά γέμισε το 

δωμάτιο και το δεξί του πόδι άρχισε να χορεύει!» 
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συμμόρφωση του ήρωα, δηλαδή τη συμφωνία και την ένταξη στην κοινωνική 

νόρμα του συγκεκριμένου κόσμου. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι μαθητές 

αντανακλούν στις ιστορίες τους μοτίβα από ιστορίες που ήδη γνωρίζουν, όταν 

τους δίνεται η ευκαιρία να επινοήσουν κάτι εντελώς δικό τους. 

Όσον αφορά την κατάληξη της ιστορίας, σχεδόν όλοι οι μαθητές συμφωνούν ότι 

ο παραβάτης θα πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά. Αυτό εκδηλώνεται είτε με 

φράσεις όπως «σταμάτησε να κάνει ζημιές», «οι γέροι κατάλαβαν ότι δεν πρέπει 

να κάνουν ζημιές», «υποσχέθηκε να γίνει φρόνιμος», «δεν ήταν πια σκανδαλιάρης», 

«έδωσε το λόγο του ότι δεν θα ξανακάνει ζημιές», αλλά και με την διαδεδομένη 

φράση που υποδηλώνει τη θετική κατάληξη των ιστοριών: «και ζήσανε αυτοί 

καλά και εμείς καλύτερα».  

Τέλος, οι μαθητές που εστίασαν στη συγχώρεση της παράβασης ενσωμάτωσαν 

στην αφήγησή τους και την προϋπόθεση της συμμόρφωσης. Εκφράσεις, όπως: 

«έδωσε το λόγο του…» , «υποσχέθηκε να γίνει φρόνιμος» χρησιμοποιήθηκαν από 

τους μαθητές, σε μία επιβεβαίωση του πολιτισμικού μοντέλου που θεωρεί την 

υπόσχεση για έμπρακτη αλλαγή συμπεριφοράς ως αναγκαίο παράγοντα, 

προκειμένου να υπάρξει συγχώρεση.  

2) «το να λέει κανείς ψέματα είναι κακό»: Όσον αφορά την επόμενη μισή 

ιστορία, τα παιδιά καταλήγουν με ομοφωνία στην αντίληψη ότι όποιος λέει 

ψέματα, αποκαλύπτεται και, στο τέλος, συμμορφώνεται. Η βαθιά αυτή 

πεποίθηση ενισχύεται από την απουσία περιπτώσεων όπου ο ήρωας-ψεύτης 

συνεχίζει ανενόχλητος ή επιβραβεύεται για την πράξη/ πονηριά του. Η 

πρωτοτυπία των ιστοριών, επομένως, και τα όρια της φαντασίας κόβονται 

αυτόματα κάτω από την ομπρέλα μιας προδιαγεγραμμένης πορείας, που 

επιβεβαιώνεται σε ποσοστό 100%. Στο εσωτερικό του μοτίβου εντοπίζονται και 

άλλα μικρο-μοτίβα, όπως οι σοβαρότερες συνέπειες (τιμωρία), όταν η 

ανειλικρινής συμπεριφορά αποκαλύπτεται από κάποιον τρίτο, και η άμεση 

συγχώρεση, όταν αυτή αποκαλύπτεται από το ίδιο το υποκείμενο. Αυτό που 

αντανακλάται σε όλες τις ιστορίες τελικά, είναι η διαχρονική Συζήτηση 

(Conversation) πάνω στο θέμα του ψέματος ως καλής ή κακής πρακτικής, 

καθώς και οι Λόγοι (Discourses) που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν 

διαφορετικές οπτικές στο ορισμένο πλαίσιο. Οι μαθητές, συνειδητά ή 
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ασυνείδητα, προβληματίστηκαν για τον τρόπο που έπρεπε να χειριστούν «ένα 

αρκουδάκι που λέει ψέματα και κλέβει», την αντίδραση των γονιών, την τιμωρία 

και τη συμμόρφωση. Οι ιστορίες τους συναποτελούν τις απόψεις τους πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα και έχουν διαμορφωθεί από την εμπειρία τους σε 

αντίστοιχες περιστάσεις, με τις κοινωνικές πρακτικές και τα πολιτισμικά 

μοντέλα που υιοθετήθηκαν.  

Το συγκεκριμένο πολιτισμικό μοντέλο θέτει πραγματικά μία πρόκληση στη 

φαντασία των μαθητών, δεδομένης της ισχύος του ειδικά στη διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών.3 Είναι γνωστό ότι οι ενήλικες επαναλαμβάνουν σε αυτά, σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, την αντίληψη ότι το ψέμα κάποια στιγμή 

αποκαλύπτεται, ακολουθούμενο από τις συνέπειες της βαρύτητάς του. Η ηθική 

της αλήθειας είναι τόσο ισχυρή, που εμφανίζεται στην πλειονότητα των 

πολιτισμών ανά τον κόσμο. Αυτό που ίσως δεν διδάσκεται στον ίδιο βαθμό, είναι 

η εφαρμογή της συναισθηματικής νοημοσύνης, δηλαδή, η κρίση κατά περίσταση, 

των αρνητικών και των θετικών συνεπειών που συνεπάγεται ένα ψέμα. Με άλλα 

λόγια, το πολιτισμικό μοντέλο είναι μεν ισχυρό, αλλά δεν αποκλείει a priori τη 

δημιουργική έκφραση των παιδιών ως προς την πιθανότητα να επινοήσουν μια 

ιστορία στην οποία ο ψεύτης «τη γλιτώνει».  

Αυτό που προκύπτει αμέσως από την επεξεργασία των κειμένων είναι η 

απουσία της περίπτωσης κατά την οποία ο ψεύτης δεν 

αποκαλύπτεται/συνεχίζει ανενόχλητος να κλέβει το μέλι/επιβραβεύεται από 

κάποιον για την πονηριά του. Όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως (ακόμα και οι 3 που 

άφησαν την ιστορία τους ανολοκλήρωτη) έσπευσαν να αποκαλύψουν την 

«ατιμία» στην εκδοχή της ιστορίας τους –και ορισμένοι να τιμωρήσουν τον 

ψεύτη.  

                                                 
3  Παραθέτουμε το κείμενο που δόθηκε στα παιδιά: «Ζούσε κάποτε ένα αρκουδάκι μαζί με 

τους γονείς του σε ένα μακρινό μέρος του μεγάλου Μελοδάσους, στη χώρα των Μουσούδων. 

Κάθε μέρα, οι γονείς του πήγαιναν να βρουν τροφή πολύ μακριά και έστελναν το αρκουδάκι στο 

σχολείο. Όμως, εκείνο γύριζε στο σπίτι, άνοιγε τα ντουλάπια και έτρωγε όλο το μέλι που είχαν 

αποθηκεύσει οι γονείς του για το χειμώνα. Έτσι, κάθε φορά που γύριζαν οι γονείς του στο σπίτι, 

έβλεπαν το μέλι όλο και λιγότερο! Το αρκουδάκι, όμως, έλεγε πως κάποιος κλέφτης μπήκε στο 

σπίτι και τη γλίτωνε!» 
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Οι πέντε από τους οκτώ μαθητές που πρότειναν η αποκάλυψη της απάτης να 

γίνεται από τους γονείς, συνέχισαν την ιστορία τους με την επιβολή κάποιου 

είδους τιμωρίας προς τον ψεύτη. Το γεγονός ότι δεν ακολούθησαν την ίδια 

πορεία οι ιστορίες στις οποίες το ίδιο το αρκουδάκι παραδέχτηκε την πράξη του, 

μας οδηγεί σε μία παρατήρηση ως προς τη δόμηση της κοινωνικοπολιτισμικά 

τοποθετημένης ταυτότητας και των σχέσεων μεταξύ των προσώπων. Στο 

αξιακό σύστημα αυτών των παιδιών παίζει ιδιαίτερο ρόλο το ποιος ανακαλύπτει 

την αξιόμεμπτη συμπεριφορά, καθώς θεωρείται πιο έντιμο αυτό να συμβεί από 

το ίδιο το υποκείμενο, παρά από κάποιον τρίτο. Ως συνέπεια, υπάρχουν 

σοβαρότερες κυρώσεις (τιμωρία) για όποιον πιθανόν να συνέχιζε αμέριμνος να 

λέει ψέματα, από ό, τι για αυτόν που αποφασίζει μόνος του να δώσει τέλος στην 

πρακτική αυτή.  

Ως προς το κλείσιμο της ιστορίας (coda), στις περισσότερες περιπτώσεις 

συναντάμε το γνωστό μοτίβο από το παραμύθι: «και ζήσανε αυτοί καλά και 

εμείς καλύτερα». Όμως, δύο μαθητές ενσωματώνουν στο τέλος της αφήγησής 

τους και ένα ηθικό δίδαγμα, αποκαλώντας το συμπέρασμα: «Μη λέτε ψέματα 

ποτέ!» / Όποιος λέει ψέματα πάντα την πατάει». Αυτό που εντέλει αντανακλάται 

σε όλες τις ιστορίες είναι η διαχρονική Συζήτηση (Conversation) πάνω στο θέμα 

του ψέματος ως καλής ή κακής πρακτικής, καθώς και οι Λόγοι (Discourses) που 

χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν διαφορετικές οπτικές στο ορισμένο 

πλαίσιο. Οι μαθητές, συνειδητά ή ασυνείδητα, προβληματίστηκαν για τον τρόπο 

που έπρεπε να χειριστούν «ένα αρκουδάκι που λέει ψέματα και κλέβει», την 

αντίδραση των γονιών, την τιμωρία και τη συμμόρφωση. Οι ιστορίες τους 

συναποτελούν τις απόψεις τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και έχουν 

διαμορφωθεί από την εμπειρία τους σε αντίστοιχες περιστάσεις, με τις 

κοινωνικές πρακτικές και τα πολιτισμικά μοντέλα που υιοθετήθηκαν.  

3] «μετά από μία άδικη πράξη ακολουθεί η δικαίωση»: Στην τελευταία μισή 

ιστορία προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε την αντίδραση των μαθητών 

απέναντι σε ένα άδικο συμβάν. Το μοντέλο του οποίου την εμφάνιση 

επιχειρούμε να εξετάσουμε εδώ, μοιάζει αρκετά με το προηγούμενο, καθώς 

πρόκειται και πάλι για μια συμπεριφορά μη αποδεκτή κατά πλειοψηφία από το 

κοινωνικό πλαίσιο∙ η μόνη διαφορά είναι ότι προηγουμένως εστιάσαμε στον 
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ήρωα που τη διαπράττει (τον ψεύτη).4 Αντίθετα, εδώ μελετάμε τις στάσεις των 

παιδιών απέναντι στην πράξη καθ’ εαυτή, και τα προσδοκώμενα επακόλουθά 

της. Στην ιστορία που δώσαμε, οι καληνύχτες του κυρ- Αριστείδη εξαφανίζονται 

χωρίς ίχνη, δεν γνωρίζουμε το πώς χάθηκαν και η οπτική από την οποία 

παρουσιάζονται τα γεγονότα είναι αυτή του «θύματος» της αδικίας. Με τη 

χρήση του όρου δεν εννοούμε απαραίτητα μια προμελετημένη ανθρώπινη πράξη. 

Η αδικία, στην περίπτωση αυτή, έγκειται στο γεγονός ότι μερικά αντικείμενα 

λείπουν από κάποιον που κανονικά του ανήκουν, ενώ του είναι απαραίτητα για 

τη δουλειά του. Στην υπερρεαλιστική ιστορία μας τα παιδιά καλούνται να βρουν 

μια λύση στο μυστήριο της εξαφάνισης, ενώ ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον να 

δούμε πώς χειρίστηκαν το εξωπραγματικό στοιχείο σε αυτά που έγραψαν.  

Για την ιστορία αυτή έχουμε σχετικά περιορισμένο δείγμα, καθώς πολλοί 

μαθητές δεν κατόρθωσαν να τελειώσουν στον προγραμματισμένο χρόνο και 

λόγω των υπόλοιπων δραστηριοτήτων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν, δεν 

δόθηκε επιπλέον χρόνος. Στις οκτώ ολοκληρωμένες ιστορίες που έχουμε στη 

διάθεσή μας, όμως, παρατηρούμε πως όλα τα παιδιά αποκατέστησαν την αδικία. 

Ακόμα και αυτά που δεν την εκφράζουν ρητά, η κατάληξη που επιλέγουν είναι 

ευνοϊκή για τον κυρ- Αριστείδη, ο οποίος βρισκόταν σε δεινή θέση στα μισά της 

υπόθεσης. Με άλλα λόγια, μελετώντας τα γραπτά των παιδιών, παρατηρήσαμε 

ότι δεν αντιλήφθηκαν όλοι οι μαθητές την αδικία ως τέτοια, αλλά στο σύνολό 

τους (100%) χάρισαν ένα καλό τέλος για τον ήρωα. Ήταν αρκετές οι 

εναλλακτικές πορείες της ιστορίας (σημείο πρωτοτυπίας), αλλά όλες οι 

καταλήξεις ήταν ευνοϊκές για τον πρωταγωνιστή, γεγονός που, ίσως, 

υποδεικνύει τη λανθάνουσα ύπαρξη του αισθήματος δικαίου των παιδιών.  

Αναπόσπαστο μέρος της εργασίας μας είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας της 

ανάλυσης λόγου. Στην έρευνά μας, ο έλεγχος αυτός ταυτίζεται με την εσωτερική 

εγκυρότητα και στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις διαδικασίες με τις οποίες αυτή 

                                                 
4  Παραθέτουμε το κείμενο που δόθηκε στους μαθητές: «Μια φορά και έναν καιρό, ζούσε 

ο κυρ- Αριστείδης, ένας καλοσυνάτος κύριος που πουλούσε καληνύχτες. Όλοι στο μικρό χωριό 

τον αγαπούσανε, γιατί έφτιαχνε τις πιο γλυκές και ονειρεμένες καληνύχτες, έτσι που όλοι 

κοιμόντουσαν και χορταίνανε όμορφα όνειρα. Κάθε βράδυ, λοιπόν, όλος ο κόσμος περνούσε από 

το μαγαζί του για να αγοράσει μία. Μέχρι που μία μέρα ο κυρ- Αριστείδης άνοιξε και βρήκε το 

μαγαζί του άδειο! Πουθενά οι καληνύχτες που είχε φτιάξει!» 



 1

διασφαλίζεται. Καθώς δεν μπορούμε να εξετάσουμε το κριτήριο της συμφωνίας, 

λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα δεδομένα, 

θα περιοριστούμε στο σχολιασμό αναφορικά με τα υπόλοιπα.  

Αρχικά, το κριτήριο της σύγκλισης (convergence), που αφορά τη συμβατότητα 

των ευρημάτων διαφορετικών δομήσεων, πιστεύουμε ότι επιβεβαιώνεται σε 

σημαντικό βαθμό, γιατί ως βάση της ανάλυσης χρησιμοποιήσαμε τις ερωτήσεις 

που προκύπτουν από τις δομήσεις αυτές (Gee, 1999: 93-94). Για παράδειγμα, 

προκειμένου να μελετήσουμε τη δόμηση του κόσμου, στοχαστήκαμε πάνω στο 

τι είναι αληθινό ή δυνατό να υπάρχει στα πλαίσια του Λόγου της ιστορίας. Με 

την ίδια λογική, η πολιτική δόμηση προέκυψε από τη μελέτη της ιεραρχίας της 

εξουσίας και το πώς αυτή κατανέμεται στα υποκείμενα. Περισσότερο απ’ όλες, 

μας απασχόλησε η δόμηση της κοινωνικά τοποθετημένης ταυτότητας, για την 

οποία διατυπώθηκαν υποθέσεις με βάση το είδος και τη μορφή των σχέσεων, 

την έκφραση κοινωνικών πρακτικών και την υιοθέτηση πολιτισμικών μοντέλων. 

Βέβαια, έγινε μειωμένη αναφορά στις άλλες τρεις δομήσεις, γιατί παρουσίαζαν 

μικρότερη συνάφεια με το αντικείμενο της έρευνάς μας (σημειωτική δόμηση, 

την οποία μελετήσαμε μερικώς, αναφορικά με την παρουσία των 

τοποθετημένων νοημάτων) ή γιατί δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν με τα 

δεδομένα της παρούσας έρευνας (συνδετική δόμηση, που αφορά τη 

διαχρονικότητα των μηνυμάτων και τη σύγκρισή τους στο παρόν και το 

παρελθόν). Η δόμηση της δραστηριότητας προσεγγίστηκε σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπου σχετιζόταν με τα ενδιαφέροντα της έρευνας. 

Στην περίπτωσή μας, η κάλυψη (coverage) άπτεται του κατά πόσο μπορούμε να 

προβλέψουμε την έκβαση των ιστοριών των παιδιών σε αντίστοιχες συνθήκες 

στο μέλλον. Το πεδίο των προβλέψεων, ειδικά σε μια έρευνα που σχετίζεται με 

την έκφραση της φαντασίας, είναι «κινούμενη άμμος» και οι υποθέσεις δεν 

έχουν μεγάλη πραγματολογική ισχύ. Επιπλέον, η αξιοποίηση του γλωσσικού 

πλούτου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη σωστή επεξεργασία των δεδομένων, 

και αυτό εξετάζει το τρίτο κριτήριό μας [γλωσσολογικές λεπτομέρειες (linguistic 

details)]. Σε διάφορα σημεία της εργασίας μας εστιάσαμε σε λέξεις ή εκφράσεις, 

που αποκάλυπταν εν μέρει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η 

γραμματική και το λεξιλόγιο, για να εκφράσουν συγκεκριμένα τοποθετημένα 
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νοήματα και όχι άλλα. Για παράδειγμα, η χρήση των λέξεων/φράσεων 

«παραδόθηκε» και «κάλεσε»,  «τσουπωτή»,  «ξέρασε έναν εμετό», αποτελούν 

μερικές περιπτώσεις των οποίων θίξαμε τη σημασία στη συνολική διάρθρωση 

του Λόγου, και ιδιαίτερα του ύφους της ιστορίας. Την ικανοποίηση του 

κριτηρίου αυτού εξυπηρετεί και η ενασχόληση με τη λεξιπλαστική 

δραστηριότητα των μαθητών, η οποία κατείχε αναπόφευκτα εξέχοντα ρόλο 

στην ανάλυσή μας. Προσπαθήσαμε να διατυπώσουμε υποθέσεις για την 

προέλευση των καινούργιων λέξεων («μπαμπάρδαρος», «ξοξοτίκα») και 

διαπιστώσαμε το πώς συνεισφέρουν στην γενική σύλληψη του κειμένου. 

Εν τέλει, τα παιδιά που συμμετείχαν στη διαδικασία συγγραφής δεν 

σταμάτησαν να βρίσκονται σε διάλογο με τα συστήματα πεποιθήσεων ή 

ιδεολογήματα που διαστρωματώνουν μια γλώσσα. Ως αποτέλεσμα, τα κείμενά 

τους είναι και αυτά τα ίδια μια συγκεκριμένη εκφορά εντός αυτών των Λόγων, 

λειτουργώντας ως συμβολή στη λεκτική-ιδεολογική ζωή τους∙ θεωρούμε, όμως, 

ότι και η διαδικασία της σύνθεσής τους είναι ένας τρόπος κοινωνικής 

παρέμβασης στο επίπεδο του λόγου. Κανένα παιδί δεν μεγαλώνει ανεπηρέαστο 

από την πραγματικότητα γύρω του και τις αλήθειες της, αλλά όσο περισσότερο 

του δίνεται η ευκαιρία να την αμφισβητεί και να χτίζει πάνω στα θεμέλιά (ή 

ερείπιά) της τη δική του, τόσο περισσότερο χώρο έχει για να εκφραστεί 

ευρηματικά και να διαμορφώσει τη μοναδική του ταυτότητα. Για να το θέσουμε 

διαφορετικά, η πράξη της συγγραφής συνεπάγεται την απορρόφηση και χρήση 

κοινωνικά κατασκευασμένων λόγων, που ‘εγγράφουν’ τον κόσμο με 

συγκεκριμένους τρόπους και είναι κοινωνικοπολιτικά δομημένοι με τέτοιο 

τρόπο ώστε η κοινή λογική να υπαγορεύει την προτίμηση του ενός έναντι των 

άλλων σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά και λογοτεχνικών ειδών. Ως εκ τούτου, 

όσοι γράφουν μπορεί να μην είναι εντελώς ελεύθεροι να επιλέξουν πώς να 

αποδώσουν τον κόσμο, διαθέτουν όμως ταυτόχρονα το ελεύθερο να αντλήσουν 

και από λόγους που αντίκεινται στα στερεότυπα, να συνδυάσουν ποικίλα και 

ετερογενή στοιχεία, και να παράξουν ‘διαφορετικά’ κείμενα                  -ιδιαίτερα 

σε περιπτώσεις που καλλιεργείται η φαντασία και η δημιουργικότητά τους.  

Για να γίνουμε πιο σαφείς, παρατηρήσαμε σε πλήθος ιστοριών ότι οι μαθητές 

εξέφρασαν κάποιου είδους ηθικό δίδαγμα, είτε στο τέλος της αφήγησής τους, 
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είτε μέσα στη ροή της. Κάτι τέτοιο δεν ήταν απαιτούμενο από τις 

δραστηριότητες, όμως φανερώνει ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι καλούνταν να 

τοποθετηθούν ιδεολογικά σε ένα θέμα. Έτσι, κάθε αξία/στάση/πρακτική που 

εκφράστηκε μέσα από τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής λειτουργεί ως 

έμμεση συμβουλή-πρόταση του συγγραφέα, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η 

πολιτισμική παρακαταθήκη. Άλλωστε, έτσι μεταφέρθηκε και στους ίδιους τους 

μαθητές από το κοινωνικοπολιτισμικό τους πλαίσιο. 

Καθώς τα παιδιά συνηθίζουν στον τρόπο σκέψης των δραστηριοτήτων 

δημιουργικής γραφής, είναι αναμενόμενο, με την πάροδο του χρόνου –και αυτό 

φάνηκε και στη δική μας παρέμβαση– να απλώνουν ολοένα τα όρια της 

φαντασίας τους, να σπάζουν τους δεσμούς με την εμπειρία και να οδηγούνται σε 

περισσότερο πρωτότυπες ιδέες. Σημαντική διαπίστωση αυτής της εργασίας 

συνιστά η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών με τις δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής, ώστε να εμφανίζουν αξιοσημείωτη πρόοδο ως προς την 

πρωτοτυπία των ιδεών τους προς το τέλος του project. Πράγματι, τα παιδιά 

ξεπέρασαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα όρια της εμπειρίας και των επιταγών της 

λογικής, κυρίως κατά την επινόηση των φανταστικών διωνύμων και των 

limericks, πράγμα που αντιλαμβάνεται κανείς ανατρέχοντας στις αντίστοιχες 

αναλύσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι ενώ οι μισές ιστορίες υπέβαλαν από μόνες 

τους την αντίδραση των μαθητών σε μια συμπεριφορά, ώστε να ελεγχθεί αν 

ενεργοποιούνται συγκεκριμένα πολιτισμικά μοντέλα, στις υπόλοιπες 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής οι ιστορίες προκύπτουν εξολοκλήρου από 

τους μικρούς συγγραφείς. Υποθέτουμε πως αυτό σχετίζεται με την απαραίτητη 

‘προπόνηση’ της φαντασίας, προκειμένου να αποφέρει ‘καρπούς»’∙ με το 

γεγονός, δηλαδή, ότι οι μαθητές είχαν ανάγκη από μια περίοδο γνωριμίας με τον 

διαφορετικό γι’ αυτούς (αλλά φυσικό, όλως περιέργως) τρόπο σκέψης, αφού 

δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία στο σχολικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, η 

πρωτοτυπία σε επίπεδο σύνθεσης δεν έφερε ανάλογα ανατρεπτικά 

αποτελέσματα σε επίπεδο ιδεών. 

Πιθανολογούμε, λοιπόν, πως σε συνδυασμό με την κατάλληλη υποστήριξη από 

τον/την εκπαιδευτικό, οι μελλοντικές ιστορίες των παιδιών θα περιορίζονταν 

όλο και λιγότερο από αυτά που έχουν προσλάβει με τις αισθήσεις τους 
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(βλέποντας/ ακούγοντας/ διαβάζοντας). Αναφορικά με την παρουσία 

κοινωνικών πρακτικών, υποθέτουμε ότι θα συνεχίσουν να εμφανίζονται στις 

ιστορίες, καθώς δεν υπάρχει γλώσσα τοποθετημένη έξω από τις κοινωνικές 

προσλαμβάνουσες, αλλά μια πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι η σταδιακή 

απελευθέρωση των μαθητών από πρακτικές λιγότερο εδραιωμένες.5 Και αυτό 

μέσω δραστηριοτήτων που θα επιχειρήσουν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ 

δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης, μεταξύ αποδόμησης και δημιουργίας 

κειμένων, έτσι ώστε να επιτευχθεί το δημιουργικό πάντρεμα ανακάλυψης και 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων του γραπτού λόγου αλλά και του προσωπικού 

ύφους και (ανα)διαπραγμάτευσης όλων όσα μας συγκροτούν ως υποκείμενα σε 

προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.  
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5  Για παράδειγμα, ίσως αυτές που αφορούν συνήθειες των ανθρώπων να 

εγκαταλείπονταν πιο σύντομα, ενώ άλλες που αφορούν την αντίληψη της αλήθειας, του θεμιτού 

και του αθέμιτου, να αντιστέκονταν περισσότερο στην παρέμβαση και αλλοίωσή τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι εντοπίσαμε παρόμοιες στάσεις και «αντιστάσεις» στις ιστορίες που 

μελετήσαμε. 

 


