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Εισαγωγή	

Σύμφωνα	 με	 τις	 κύριες	 αρχές	 της	 δομο-λειτουργικής	 γλωσσολογίας,	 το	 άτομο	

μέσω	της	αφήγησης	και	της	(δημιουργικής)	γραφής	(επανα)δομεί,	επεξεργάζεται,	

επικοινωνεί	 και	 (αλληλ)επιδρά	 στον	 περιβάλλοντα	 φυσικό	 και	 κοινωνικό	 του	

κόσμο	 (Kress	 1989).	 Κάθε	 γραφή	 είναι	 δημιουργική,	 όταν	 ξεφεύγει	 από	 τις	

τυποποιημένες	 μορφές	 της	 ακαδημαϊκής	 δημοσιογραφικής	 και	 λογοτεχνικής	

έκφρασης	και	 συμβάλλει	στη	μεταβολή	του	 ισχύοντος	πολιτισμικού	 συστήματος	

αξιών,	νορμών	και	σχέσεων	μιας	κοινωνίας	(Αποστολίδου	2012).		

	Όπως	 αναγράφεται	 στο	 ισχύον	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 σπουδών	 του	

Διαθεματικού	 Ενιαίου	 Πλαισίου	 Προγραμμάτων	 Σπουδών	 (Δ.Ε.Π.Π.Σ)	

(Παιδαγωγικό	Ινστιτούτο	2011b),	ο	κύριος	διδακτικός	σκοπός	του	μαθήματος	της	

Κοινωνικής	και	Πολιτικής	Αγωγής	της	Ε΄	Τα� ξης	Δημοτικού	είναι	η	«κοινωνική	και	

πολιτική	 διαπαιδαγώγηση	 των	 αυριανών	 πολιτών».	 Στους	 ειδικότερους	 στόχους	

του	μαθήματος	συμπεριλαμβάνονται:	α)	η	διαμόρφωση	των	μαθητών	σε	ενεργούς	

και	 σκεπτόμενους	 πολίτες	 στο	 σύγχρονο	 χωρο-χρονικό	 πλαίσιο	 της	 ελληνικής,	

ευρωπαϊκής	 και	 διεθνούς	 κοινότητας,	 β)	 η	 εξοικείωση	 των	 μαθητών	 με	 τους	

κανόνες	 και	 τις	 νόρμες	 δομο-λειτουργίας	 των	 κύριων	 κοινωνικο-πολιτικών	

θεσμών	(οικογένεια,	σχολείο,	τοπική	αυτοδιοίκηση,	 κράτος),	γ)	 η	υιοθέτηση	από	
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τους	μαθητές	συμπεριφορών	και	στάσεων	στη	βάση	προαγωγής	των	αρχών	του	

αλληλοσεβασμού,	της	 ανεκτικότητας,	της	 δικαιοσύνης	και	της	αλληλεγγύης,	 δ)	η	

κατανόηση	 από	 τους	 μαθητές	 βασικών	 εννοιών	 της	 κοινωνικής	 και	 πολιτικής	

αγωγής	 και	 εκπαίδευσης	 μέσω	 –και-	 της	 γλωσσικής	 επεξεργασίας	 πολυμεσικών	

αναπαραστάσεων	και	πολυτροπικών	κειμένων	και	ε)	η	ανάπτυξη	και	αξιολόγηση	

της	 κριτικής	 κοινωνικο-πολιτικής	 εγγραμματοσύνης	 των	 μαθητών	 μέσω	 της	

ατομικής	 τους	 εμπλοκής	 και	 της	 συλλογικής	 τους	 δράσης	 σε	 αυθεντικές	

κοινωνικο-πολιτικές	περιστάσεις	της	καθημερινής	τους	ζωής.		

	

Το	μάθημα	της	Κοινωνικής	και	Πολιτικής	Αγωγής	της	Ε΄	Τάξης	Δημοτικού		

Κύριος	διδακτικός	σκοπός	του	μαθήματος	της	Κοινωνικής	και	Πολιτικής	Αγωγής	

στην	 Ε΄	 Τα� ξη	 Δημοτικου� 	 στο	 νέο	 πιλοτικό	 πρόγραμμα	 σπουδών	 (Παιδαγωγικό	

Ινστιτούτο	 2011a)	 είναι	 να	 καταστούν	 οι	 μαθητές	 κριτικά	 κοινωνικο-πολιτικά	

εγγράμματοι,	στο	βαθμό	που	να	μπορούν	να	διαχειρίζονται	και	να	αντιμετωπίζουν	

«με	 ένα	 κριτικό	 και	 ανοιχτό	 πνεύμα	 ποικίλες	 κοινωνικο-πολιτικές	 περιστάσεις,	

που	 λαμβάνουν	 χώρα	 στο	 άμεσο	 και	 ευρύτερο	 φυσικό	 και	 κοινωνικό	 τους	

περιβάλλον».		

Ως	 προς	 αυτό	 το	 σκοπό	 χρειάζεται	 οι	 μαθητές	 να	 υποβοηθούν,	 ώστε:	 α)	 να	

εσωτερικεύσουν	τον	κοινωνικό	τους	ρόλο	και	τις	οικουμενικές	αξίες	του	πολιτικού	

φιλελευθερισμού,	 της	 ισότητας,	 της	 ελευθερίας	 και	 των	 δικαιωμάτων	 του	

ανθρώπου,	 β)	 να	 αποκτήσουν	 κοινωνικές	 και	 συναισθηματικές	 δεξιότητες,	

απαραίτητες	 για	 την	 υπεύθυνη	 και	 ενεργό	 συμμετοχή	 τους	 στην	 μικρο/μακρο	

κοινωνική	ομάδα	αναφοράς	τους,	γ)	να	καλλιεργήσουν	την	εθνική	και	πολιτισμική	

τους	 ταυτότητα	 και	 να	 αλληλο-περιχωρήσουν	 τη	 διαφορετικότητα	 και	 τον	

πλουραλισμό	 των	 συμμαθητών	 τους	 και	 δ)	 να	 συνάψουν	 στέρεες	 και	 υγιείς	

συνεργατικές	 σχέσεις	 με	 τους	 συμμαθητές/συνανθρώπους	 τους,	 ώστε	 να	

ενισχυθεί	 η	 κοινωνική	 συνοχή/αλληλεπίδραση	 στο	 επίπεδο	 της	 σχολικής	

τάξης/μονάδας,	της	οικογένειας,	της	γειτονιάς	και	της	τοπικής	τους	κοινότητας.		

	

Δημιουργική	γραφή	στο	Δημοτικό	Σχολείο	

Συνδυάζοντας	 το	 παιχνίδι	 και	 τον	 πειραματισμό	 με	 τη	 μάθηση,	 η	 δημιουργική	

γραφή	 αποτελεί	 συνισταμένη	 ιδεογραφικών	 στοιχείων	 και	 (μετα)γνωστικών	
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δεξιοτήτων.	Σύμφωνα	με	τη	βιβλιογραφία,	οι	μαθητές	παρωθούνται	να	εμπλακούν	

σε	 δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής,	 όταν:	 α)	 έχει	 οικοδομηθεί	 ένα	 θετικό,	

ψυχο-κοινωνικά	 υγιές,	 συνεργατικό	 και	 επικοινωνιακό	 κλίμα	 εντός	 της	 σχολικής	

τάξης,	 β)	 η	 επιλεγμένη	 θεματολογία	 των	 παραγομένων	 κειμένων	 είναι	

ενδιαφέρουσα/προκλητική	 και	 σχετίζεται	 με	 τις	 τρέχουσες	 νοητικές	 δομές	 και	

κοινωνικές	τους	αναπαραστάσεις	(Morrissey	2003),	γ)	δίνεται	επαρκής	χρόνος	για	

καταιγισμό	ιδεών	και	συζήτηση	-πριν	την	(ανα)δόμηση/παραγωγή	των	κειμένων-,	

και	παρέχεται	θετική	ενίσχυση	και	συνεχής	ανατροφοδότηση	για	αναστοχασμό	σε	

κάθε	νέα	συγγραφική	προσπάθεια	(Bekurs	&	Santoli	2004).		

	Επιπροσθέτως,	 οι	 μαθητές	 πέραν	 της	 πρωτότυπης	 και	 αυθεντικής	 έκφρασης	

αφομοιώνουν	 με	 ένα	 συνεκτικό	 και	 συστηματικό	 τρόπο	 τους	 βασικούς	 κανόνες	

σύνταξης	 ενός	 κειμένου	 (Ο’	 Brienh	 2002)	 ως	 προς	 τα	 εξής	 τέσσερα	 (4)	 ενιαία	

γλωσσο-κειμενικά	 κριτήρια	 αξιολόγησης:	 α)	 γραμματική-ορθογραφία,	 β)	

περιεχόμενο-λεξιλόγιο,	 γ)	 σύνταξη-οργάνωση	 και	 δ)	 επικοινωνιακή	

αποτελεσματικότητα	(Hawkey	&	Barker	2004).		

	Συνακόλουθα	χρειάζεται	να	οικοδομηθεί	ένα	οργανωμένο	πλαίσιο	εκπαιδευτικών	

ευκαιριών,	 ώστε	 οι	 μαθητές	 μέσω	 της	 σταδιακής	 εξοικείωσης	 και	 μεθοδικής	

εξάσκησής	 τους	 με	 τη	 δημιουργική	 γραφή	 να	 αναπτύσσουν	 την	

αποκλίνουσα/δημιουργική	 τους	 σκέψη	 και	 τις	 εγγενείς	 φαντασιακές,	 κοινωνικο-

γνωστικές	 και	 συναισθηματικές	 τους	 δεξιότητες	 (Mages	 2006).	 Αυτό	 θα	 συμβεί	

μέσω	 της	 υλοποίησης	 ενός	 ημι-δομημένου	 προγράμματος	 δράσεων	 προαγωγής	

της	 δημιουργικής	 γραφής	 σε	 επίπεδο	 σχολικής	 μονάδας/τάξης,	 στο	 οποίο	 οι	

μαθητές:	 α)	 κατανοούν	 και	 διευρύνουν	 σε	 βάθος	 τις	 εμπειρίες	 τους.	 τα	

ενδιαφέροντα	 και	 τις	 φυσικές	 τους	 κλίσεις,	 β)	 χρησιμοποιούν	 τη	

φαντασία/δημιουργικότητά	 τους	 με	 ένα	 γόνιμο	 και	 καινοτόμο	 τρόπο	 για	 να	

δοκιμάσουν	 εναλλακτικές/ριζοσπαστικές	 ιδέες,	 γ)	 διατυπώνουν	 με	 σαφήνεια,	

ευθύτητα	 και	 υπευθυνότητα	 τις	 σκέψεις	 και	 τα	 συναισθήματά	 τους,	 δ)	

εφευρίσκουν	 και	 συνθέτουν	 πειραματικές	 κειμενο-γλωσσικές	 δημιουργίες,	

παρωθούμενοι	από	τα	εσωτερικά	κίνητρα	της	ψυχολογικής	ευχαρίστησης	και	της	

προσωπικής	 πληρότητας	 και	 ε)	 επιζητούν	 την	 ανατροφοδότηση,	 την	

αλληλεπίδραση	 και	 τον	 κριτικό	 σχολιασμό	 από	 τα	 υπόλοιπα	 μέλη	 της	 ομάδας	
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αναφορικά	 με	 την	 ποιότητα/πρωτοτυπία	 του	 παραγόμενου	 συγγραφικού	 τους	

προϊόντος	(Wright	2012,	Maker,	1993).		

	

Δημιουργική	γραφή	και	κοινωνικο-πολιτισμικές	επιστήμες	

	Η	 μάθηση/εκπαίδευση	 είναι	 μια	 πολυ-επίπεδη	 διαδικασία	 κοινωνικο-γνωστικής	

εποικοδόμησης	 των	 πρότερων	 γνώσεων,	 συναισθημάτων	 και	 εμπειριών	 των	

μαθητών.	Ως	προς	αυτό	το	σκοπό,	οι	εκπαιδευτικοί	χρειάζεται	να	σχεδιάζουν	και	

να	 εφαρμόζουν	 ενεργητικές,	 ευέλικτες	 και	 καινοτόμες	 μαθησιακές	 τεχνικές	 –

παραγωγή	 γραπτού	 λόγου,	 χρήση	 εικαστικών/οπτικοακουστικών	 τεχνών,	

βιωματικές/συμμετοχικές	 δράσεις,	 εξερευνήσεις	 στο	 πεδίο-	 ώστε	 οι	 μαθητές:	 α)	

να	 παράγουν	 εναλλακτικές	 σκέψεις,	 β)	 να	 εκτιμούν	 διαφορετικές	 στάσεις	 και	

συμπεριφορές,	 γ)	 να	 υποστηρίζουν	 τις	 προσωπικές	 τους	 θέσεις	 με	 επιχειρήματα	

και	να	τις	διαπραγματεύονται	με	τους	συμμαθητές	τους	και	γ)	να	τις	εφαρμόζουν	

και	να	τις	μετα-αξιολογούν	στην	καθημερινή	σχολική	τους	ζωή.	

	Ειδικότερα,	στο	πεδίο	των	κοινωνικών	και	πολιτικών	επιστημών	(Loughran	2002,	

Zarillo	 2008)	 φαίνεται	 ότι	 η	 μάθηση/εκπαίδευση	 πραγματοποιείται,	 όταν	 οι	

μαθητές	 προγραμματισμένα	 και	 τακτικά	 εμ-βαπτίζονται	 σε	 ποικίλες,	 ανοικτού	

τύπου	 δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής	 και	 κοινωνικο-γνωστικής	

νοηματοδότησης	εννοιών,	συμβόλων	και	σχέσεων	(Firek	2006).	Μέσω	αυτής	της	

μαθησιακής	 διαδικασίας	 οι	 μαθητές	 με	 ένα	 διερευνητικό	 και	 ελκυστικό	 τρόπο	

εφευρίσκουν	εναλλακτικές	προτάσεις	σε	κοινωνικο-πολιτικά	συμβάντα,	τα	οποία	

επιδέχονται	ποικίλων	περιγραφών	και	ερμηνειών.		

	Στο	 βαθμό	 δε,	 που	 αυτό	 επιτυγχάνεται	 οι	 μαθητές	 (Webb	 2011):	 α)	 κατανοούν	

και	 χρησιμοποιούν	 βασικές	 έννοιες	 της	 κοινωνικής	 και	 πολιτικής	 αγωγής	 και	

εκπαίδευσης,	 που	 εμπεριέχονται	 σε	 πολυμεσικές	 αναπαραστάσεις	 και	

πολυτροπικά	κείμενα	(Fernyhough	2007),	β)	αναπτύσσουν	την	κριτική	κοινωνικο-

πολιτική	 τους	 εγγραμματοσύνη	 ως	 αυριανοί	 δημοκρατικοί	 και	 ενεργοί	 πολίτες-

(Craft	 2000)	 και	 γ)	 αλληλεπικοινωνούν	 λειτουργικά	 στις	 πολιτικο-κοινωνικές	

περιστάσεις	 του	 άμεσου	 και	 ευρύτερου	 περιβάλλοντός	 τους	 (Roth	 &	 Lee	 2007;	

Χαραλαμπόπουλος	&	Κωστούλη	2000).		
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Δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής	 στο	 μάθημα	 της	 Κοινωνικής	 και	

Πολιτικής	Αγωγής	E’	Τάξης	Δημοτικού	Σχολείου		

Οι	 μαθητές	 χρειάζεται	 να	 διατυπώνουν	 γραπτώς	 τις	 σκέψεις,	 τις	 κρίσεις	 και	 τα	

συναισθήματά	τους	εντός	του	αλληλεπιδραστικού	και	επικοινωνιακού	κοινωνικού	

περιβάλλοντος	 της	 σχολικής	 τάξης,	 καθώς	 έτσι	 δηλώνουν	 με	 ένα	 έγκυρο	 και	

αξιόπιστο	 τρόπο	 το	 βαθμό	 μάθησης	 του	 εννοιολογικού	 περιεχομένου	 των	

διδασκομένων	 γνωστικών	 αντικειμένων.	 Όπως	 αναφέρεται	 στο	 νέο	 πιλοτικό	

πρόγραμμα	 σπουδών,	 το	 μάθημα	 της	 Κοινωνικής	 και	 Πολιτικής	 Αγωγής	 παρέχει	

πολλαπλές	 ευκαιρίες	 για	 διεπιστημονικές/διαθεματικές	 διδακτικές	 προσεγγίσεις	

με	 τη	 Γλώσσα,	 την	 Ιστορία,	 τη	 Θεατρική/Εικαστική/Φυσική	 Αγωγή	 και	 την	

Ευέλικτη	Ζώνη.		

	Στους	 επόμενους	 τέσσερις	 (4)	 πίνακες	 παρουσιάζονται	 είκοσι	 μία	 (21)	

δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής	 ως	 εργαλεία	 διαγνωστικής/τελικής	

(αυτο/ετερο)	αξιολόγησης	του	βαθμού	κατανόησης	από	τους	μαθητές	είκοσι	μία	

(21)	βασικών	εννοιών	των	κοινωνικών	και	πολιτικών	επιστημών.	Οι	έννοιες	αυτές	

εμ-περιέχονται	 (μία	 ανά	 κεφάλαιο)	 στις	 τέσσερις	 (4)	 διδακτικές	 ενότητες	

(Είμαστε	 όλοι	 πολίτες,	 Έχουμε	 δικαιώματα	 και	 υποχρεώσεις,	 Ζούμε	 στη	

δημοκρατία,	 Συμμετέχουμε	 στη	 λήψη	 αποφάσεων),	 στις	 οποίες	 διαρθρώνεται	 το	

μα� θημα	 της	 Κοινωνικη� ς	 και	 Πολιτικη� ς	 Αγωγη� ς	 της	 Ε΄	 Τα� ξης	 του	 Δημοτικου� 	

Σχολείου	στο	νέο	πιλοτικό	πρόγραμμα	σπουδών.		
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Πίνακας	1.	Τίτλος,	στόχος	και	περιγραφή	δραστηριότητας	δημιουργικής	γραφής	ανά	κεφάλαιο	στη	διδακτική	ενότητα	

Α΄:	Είμαστε	όλοι	πολίτες	

Κεφάλαιο	 Βασική	

έννοια	

Τίτλος		 Στόχος	 Περιγραφή		

δραστηριότητας	

Πού	ανήκω;	 Μέλος		

ομάδας	

«Πες	μας	ποιανής	

ομάδας	μέλος	

είσαι	να	σου	πω	

ποιος	είσαι»	

Περιγραφή-

σύσταση	ομάδας	

αναφοράς	

κειμένου	με	τη	

χρήση	βοηθητικών	

πινάκων	

Η	διαδικασία/ικανότητα	περιγραφής	της	ομάδας	

αναφοράς/ένταξης	-ως	προς	συγκεκριμένα	

χαρακτηριστικά	γνωρίσματα-	ενισχύει	την	αυτοαντίληψη	

και	αυτοεκτίμηση	του	κάθε	μέλους	της.		

Οι	μαθητές	με	βάση	βοηθητικούς	πίνακες/άξονες	

περιγράφουν/συστήνουν	την	ομάδα	αναφοράς	τους	στην	

ολομέλεια	της	τάξης	(όνομα,	τόπος/τρόπος/χρόνος	

ένταξης,	υπόλοιπα	μέλη,	

σκέψεις/συμπεριφορές/συνήθειες/αξίες	ομάδας,	

προσδοκίες/συναισθήματα).	

Τα	ονόματα	

είναι	κάτι	

περισσότερο	

από	λέξεις	

Πρόσφυγας-

Μετανάστης	

«Ο	

δημοσιογράφος	

του	διπλανού	

θρανίου	εν	

δράσει»	

Τήρηση	

ημερολογίου	

(αποτύπωση	

σημαντικών	

γεγονότων)	

Το	ημερολόγιο	ως	μια	διαδικασία	καταγραφής	

γεγονότων,	σκέψεων	και	συμβάντων	αποτελεί	μία	

ανεξάντλητη	πηγή	παραγωγής	γραπτών	ιστοριών.		

Οι	μαθητές	ορίζονται	ως	δημοσιογράφοι	της	τοπικής	

εφημερίδας	του	σχολείου	«για	προσφυγικά-

μεταναστευτικά	θέματα».		
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Ως	δημοσιογράφοι	-εντός	ενός	παιδαγωγικού	πλαισίου	

εμπιστοσύνης	και	οικειότητας-	παρατηρούν,	

επικεντρώνονται	και	καταγράφουν	τα	σημαντικά	

γεγονότα	της	καθημερινής	σχολικής	ζωής	ενός	

πρόσφυγα-μετανάστη	συμμαθητή	τους,	ώστε	να	

μπορέσουν	να	ασκηθούν	στη	διατήρηση	ημερολογίου	

με	ένα	προσωπικό	και	συστηματικό	τρόπο.	

Ζούμε	όλοι	

μαζί	στη	

Ελλάδα	

Δικαιώματα-

υποχρεώσεις	

πολιτών	

«Περίγραψέ	το	

-και-	με	

εννοιολογικό	

χάρτη!»	

Γλωσσική	

εμβάθυνση-	

εμπλουτισμός	

λεξιλογίου	

Η	υπέρβαση	του	φτωχού,	άχρωμου	και	αδύναμου	

λεξιλογίου	αποτελεί	κύρια	προϋπόθεση	για	κάθε	

δραστηριότητα	δημιουργικής	γραφής.		

Ο	εκπαιδευτικός	δίνει	στους	μαθητές	εννοιολογικούς	

χάρτες	(μορφή	διαγράμματος)	με	λέξεις	που	περιγράφουν	

τα	βασικά	κοινωνικο-πολιτικά	δικαιώματα	(εκπαίδευση,	

ιατροφαρμακευτική	περίθαλψη,	εργασία,	εκλέγειν,	

εκλέγεσθαι,	θρησκευτική	ελευθερία)	και	τις	κύριες	

υποχρεώσεις	(σύνταγμα,	νομοθεσία,	θητεία,	φορολογική	

δήλωση)	των	πολιτών	ενός	κράτους.	Οι	μαθητές	

παράγουν	«δυνατές»	νοηματικές/περιφραστικές	

περιόδους,	που	περιγράφουν	με	ακρίβεια	και	σαφήνεια	

τις	συγκεκριμένες	έννοιες.	
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Περικλής,	

πολίτης	

Αθηναίος…	

Εκκλησία		

του	Δήμου	-	

Ενεργή	

συμμετοχή	

στα	κοινά	

«Είσαι	ενεργός	

πολίτης;		

Τι	έχεις	να	

προτείνεις;»	

Δημόσια	

αντιφώνηση	

προτάσεων	

«πολιτικού	

στρατηγικού	λόγου»	

Η	δημόσια	έκφραση	επιχειρηματολογικού,	προτασιακού	

«πολιτικού»	λόγου	αποτελεί	βασική	συνιστώσα	της	

κριτικής	κοινωνικο-πολιτικής	εγγραμματοσύνης.	

Ο	εκπαιδευτικός	προσεγγίζει	ποικιλοτρόπως	διδακτικά		

το	σχετικό	απόσπασμα	του	σχολικού	εγχειριδίου	από	τον	

Επιτάφιο	του	Περικλή	και	οι	μαθητές	-ως	Αθηναίοι	

πολίτες-	με	βάση	τη	δομή	και	το	ύφος	του	συγκεκριμένου	

κειμενικού	είδους	(ανακοίνωση)	αντιφωνούν	όντας	στην	

Πνύκα	με	λόγο	που	είναι	προσανατολισμένος	στην	

επίτευξη	συγκεκριμένων	απτών	αποτελεσμάτων	στην	

καθημερινή	ζωή	της	πόλης.	

Το	κράτος	

και	το	έθνος	

Έθνος	 «Γινόμαστε	

Εθνο-εαυτο-

ποιητές»	

Ποιητική	

περιγραφή	εθνικής	

ταυτότητας	εαυτού	

Ο	εθνοτικός	αυτοπροσδιορισμός	των	μελών	στην	

ολομέλεια	οικοδομεί	ένα	κλίμα	αλληλεγγύης	και	

οικειότητας,	που	ενισχύει	την	ενδυνάμωση	της	ομάδας.		

Οι	μαθητές	μελετούν	το	ποίημα	που	δημιούργησε	ο	Λουί	

για	να	περιγράψει	τη	γαλλική	του	εθνικότητα,	

δημιουργούν,	και	μοιράζονται	αντίστοιχα	ποιήματα.		

Έτσι	καθώς	κοινοποιούν	προσωπικά	στοιχεία	του	

«εθνοτικού	εαυτού»	τους,	επικοινωνούν	«ποιητικά»	και	

γνωρίζονται	καλύτερα	με	τους	συμμαθητές	τους.	
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Είμαστε	

πολίτες	της	

Ελλάδας,	της	

Ευρώπης	και	

του	κόσμου	

Ευρωπαϊκή	

Ένωση-

Δίκαιο	και	

Αλληλέγγυο	

εμπόριο	

«Αξιότιμέ	μας	

κύριε	Σύμβουλε!»	

Παροχή	συμβουλών-

οδηγιών	σε	

κοινωνικά,	πολιτικά	

και	οικολογικά	

προβλήματα	στις	

χώρες	της	

Ευρωπαϊκής	

Ένωσης	

	και	στον	πλανήτη	

Η	δημοσιοποίηση	ενός	προβλήματος	–μέσω	

αλληλογραφίας-	και	η	παροχή/πρόσληψη	συμβουλών	

δημιουργεί	σχέσεις	εμπιστοσύνης,	συνεργατικότητας	και	

ενισχύει	την	αυτό-εκτίμηση	και	αυτοπεποίθηση	του	

συμβούλου.	Οι	μαθητές	γράφουν	ένα	γράμμα	-σε	επίσημο	

ύφος-	προς	ένα	ανώτατο	στέλεχος	της	Ε.Ε	στις	Βρυξέλλες,	

υπεύθυνο	δημοσίων	σχέσεων	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	

και	του	ζητούν	συμβουλευτικές	οδηγίες	ως	προς	την	

επίλυση	ενός	σημαντικού	προβλήματος	που	τους	

απασχολεί	στην	τοπική	τους	κοινωνία	(διαχείριση	

αστικών	αποβλήτων,	βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής,	

ανεργία	νέων),	και	το	οποίο	σχετίζεται	με	την	προάσπιση	

των	κοινωνικών	και	πολιτικών	δικαιωμάτων	των		

πολιτών	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	του	κόσμου.		

Οι	συμμαθητές	τους	ως	παραλήπτες	της	αλληλογραφίας	

δίνουν	ως	ειδικοί	σύμβουλοι	τις	προσωπικές	τους	

προτάσεις/λύσεις	στο	πρόβλημα	που	τους	τέθηκε.	
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Είναι	και	

δική	μου	

δουλειά	

Κλιματική	

αλλαγή	

«Από	

(συγ)γραφής	

Θεός!»	

Δημιουργία	

απρόσμενων	

αναπόφευκτων	

θετικών	δραστικών	

εξελίξεων	ως	προς	

τον	περιορισμό	του	

φαινομένου	της	

κλιματικής	αλλαγής	

Η	έννοια	του	«από	μηχανής	θεός»	προέρχεται	από		

το	αρχαίο	θέατρο	ως	επινόηση	των	τραγωδών	για	την	

εύρεση	ενός	θετικού/λυτρωτικού	τέλους	στην	πλοκή		

της	ιστορίας	του	έργου	τους.		

Οι	μαθητές	θα	επινοήσουν	ήρωες	που	«ως	από	μηχανής	

θεοί»	θα	αντιμετωπίσουν	αποτελεσματικά		

-με	τις	ακραίες,	αλλά	αληθοφανείς	δράσεις	τους-		

την	αρνητική	επίδραση	παραγόντων	που	σχετίζονται	με	

την	παγκόσμια	κλιματική	αλλαγή	(ρύποι,	ηλεκτρική	

ενέργεια,	καταναλωτισμός,	μεταφορές).		

Τα	παιδιά	χρειάζεται	να	ασκηθούν	και	να	ενισχυθούν	

θετικά	στην	εξεύρεση	λύσεων,	που	δίνουν	όραμα	και	

ελπίδα	σε	φαινομενικά	δύσκολες	και	αδιέξοδες	σύγχρονες	

κοινωνικο-πολιτικές	περιστάσεις.	

Τι	έμαθα		

ως	τώρα	

Επαναληπτικό	

κεφάλαιο	

«Τρεις	και	μία	

εικόνες…πόσες	

λέξεις;»	

Σύνθεση	

πρωτότυπων	

ιστοριών	μέσω	

σύνδεσης	τυχαίων	

εικόνων/στοιχείων	

Μέσα	από	ένα	παιγνίδι	εικόνων	δίδεται	η	

ευκαιρία/αφορμή	στους	μαθητές	να	συνθέσουν	

πρωτότυπες	ιστορίες	από	την	καθημερινή	κοινωνική	τους	

ζωή.	Ο	εκπαιδευτικός	ομαδοποιεί	διάφορες	εικόνες	και	

φωτογραφίες	που	σχετίζονται	με	τα	κεφάλαια	της	
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της	καθημερινής	

ζωής	

διδαχθείσας	ενότητας	σε	τρεις	κατηγορίες:	α)	ήρωες	

(υπουργός,	γιατρός,	ιερέας,	πρόσφυγας	κ.ά)	β)	πρόβλημα	

(δικαιοσύνη,	εγκληματικότητα,	βιοποικιλοτητα,	ξηρασία	

κ.ά),	γ)	δράση	(πολιτικά	δικαιώματα,	άσυλο,	

πυροπροστασία,	διεθνές	δίκαιο,	αλληλέγγυο	εμπόριο).	

Στους	μαθητές	δεν	δίνονται	εικόνες	με	το	αποτέλεσμα	της	

δράσης,	ώστε	οι	ίδιοι	να	το	επινοήσουν	και	να	το	

ζωγραφίσουν,	αφού	προηγουμένως	συνθέσουν	την	

ιστορία	με	βάση	τη	χρονική	διαδοχή	των	εικόνων		

που	τους	έτυχαν	να	περιγράψουν.	

	

Πίνακας	2.	Τίτλος,	στόχος	και	περιγραφή	δραστηριότητας	δημιουργικής	γραφής	ανά	κεφάλαιο	στη	διδακτική	ενότητα	

Β΄:	Έχουμε	δικαιώματα	και	υποχρεώσεις	

Κεφάλαιο	 Βασική	

έννοια	

Τίτλος		 Στόχος	 Περιγραφή		

δραστηριότητας	

Γνωρίζουμε	

τα	

δικαιώμα	

τά	μας,	

αναλαμβά	

Ανάγκες-

Επιθυμίες	

«Και	όμως	έτσι	

ζω…	με	ανάγκες	

και	επιθυμίες!»	

(Μετα)γνωστική	

επεξεργασία	

εμπειριών	και	

συναισθημάτων	

μιας	καθημερινής	

Οι	μαθητές	ανακαλύπτουν,	προβληματίζονται	και	

κατανοούν	τις	ποικίλες	και	διαφορετικές	ανάγκες	και	

επιθυμίες	τους,	που	χρειάζονται	ή	επιλέγουν	να	

ικανοποιήσουν	-μέσω	συγκεκριμένων	δράσεών	τους-	

	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	μιας	καθημερινής	–συνηθισμένης	
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νουμε	τις	

υποχρεώ	

σεις	μας	

ημέρας	 ημέρας.	Στη	χρονική	διαδοχή	-πρωί,	μεσημέρι,	απόγευμα,	

βράδυ-,	οι	μαθητές	θα	εκτιμήσουν	ότι	οι	ανάγκες	και	οι	

επιθυμίες	τους	αλληλο-πλέκονται	και	αλληλο-επιδρούν	

μεταξύ	τους	με	τρόπο	σύνθετο	και	πολυεπίπεδο		

(ανάγκη	για	τακτοποίηση	χώρου	σπιτιού-επιθυμία	

παιγνιδιού	με	φίλους).	

Υπερασπι	

ζόμαστε	τα	

δικαιώμα	

τα	μας	

Οικουμενική	

διακήρυξη	των	

δικαιωμάτων	

του	

ανθρώπου-	

Διεθνής	

σύμβαση	για	

τα	δικαιώματα	

του	παιδιού	

«Εγώ	

αναπτύσσομαι!»	

«Εγώ	επιβιώνω!»	

«Εγώ	

προστατεύομαι!»	

«Εγώ	

συμμετέχω!»	

«Εγώ	

εκπαιδεύομαι!»	

Έκφραση-

εφαρμογή-μοίρασμα	

ταυτοτήτων	

βασικών	

δικαιωμάτων	των	

παιδιών	

Τα	παιδιά	εκφράζουν	και	μοιράζονται	μέσω	διαφορών	

μορφών	τέχνης	(ζωγραφική,	χορός,	λογοτεχνία	

δραματοποίηση)	πρωτότυπες	ιδέες	με	τους	συμμαθητές	του.	

Ως	προς	αυτό	το	σκοπό	οι	μαθητές	με	βάση	το	άρθρο	54	της	

διεθνούς	σύμβασης	για	τα	δικαιώματα	του	παιδιού	

δημιουργούν	ειδικές	«ταυτότητες	δικαιωμάτων»		

(ανάπτυξη,	επιβίωση,	εκπαίδευση,	συμμετοχή,	προστασία»	

στους	εξής	άξονες:	όνομα	δικαιώματος,	διακηρύξεις	

θεσμικής	κατοχύρωσης,	χρονική	διάρκεια	ισχύος	

δικαιώματος,	προβλήματα/συνέπειες	παραβίασης,	

δράσεις/λήψη	μέτρων	παρέμβασης/αντιμετώπισης).	

Η	ελληνική	

πολιτεία	

προστα	

Ανεξάρτητε	

Αρχές-

Συνήγορος		

«Προσοχή	!	

Κίνδυνος	

παραπληροφόρησ

«Συγγραφή	

κειμένων	αφαίρεσης	

ραδιο-τηλεοπτικών	

Ο	αφαιρετικός	λόγος	των	ραδιοτηλοπτικών	διαφημίσεων	

έχει	ως	στόχο	να	μεταδώσει	στο	λιγότερο	δυνατό	χρόνο	τα	

περισσότερο	(προς-παρ)ελκυστικά	μηνύματα	στους	
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τεύει	τα	

δικαιώμα	

τα	της	

του	Πολίτη-	

Εθνικό	

Ραδιοτηλεοπτι

κό	Συμβούλιο	

ης	παιδικής	

διαφήμισης!»	

διαφημίσεων»	 ακροατές/τηλεθεατές.	Οι	μαθητές	με	βάση	προϊόντα	

/παροχές	υπηρεσιών,	που	διαφημίζονται	στο	ραδιόφωνο	ή	

στην	τηλεόραση,	γράφουν	σύντομα	και	πρωτότυπα	παιδικά	

διαφημιστικά	κείμενα,	που	σκοπίμως	εμπεριέχουν	

σημασιολογικά	στοιχεία	ασάφειας	και	παρα-πληροφόρησης.	

Οι	συμμαθητές	ως	υποψήφιοι	πελάτες	καλούνται	να	

αναγνωρίσουν	εκείνα	τα	λεκτικά	–και	μη-σημεία	της	παιδικής	

διαφήμισης,	που	χρήζουν	κριτικής	ανάγνωσης	και	σκέψης.	

Τι	έμαθα		

ως	τώρα	

Επαναληπτικό	

κεφάλαιο	

«Τι	θα	συνέβαινε	

αν..»	

Διατύπωση		

και	εύρεση	

εναλλακτικών	

απαντήσεων/	

λύσεων	σε	

παιγνιώδεις/φαντα

στικές	υποθέσεις		

αυθεντικών		

κοινωνικοπολιτικών	

περιστάσεων	

Η	αξιοποίηση	της	φαντασίας	ως	συνώνυμο	της	

αποκλίνουσας	σκέψης	που	έχει	την	ικανότητα	να	(υπερ)-

(παρά)-κινείται	πέραν	των	υπαρχόντων/εθιμικών	

γνωστικών	σχημάτων	είναι	σημαντικά	ουσιώδης	για	τη	

δημιουργία	ενός	συγγραφικού	έργου.		

Στα	αρχικά	ερωτήματα	περιλαμβάνονται	τα	παρακάτω	:	

Τι	θα	συνέβαινε	εάν	εσύ	ως	παιδί:	α)	δεν	τρεφόσουν	

ικανοποιητικά	με	τα	βασικά;	β)	είχες	κινητική	αναπηρία	

και	δεν	είχες	ιατρική	φροντίδα;	γ)	οι	γονείς	σου	ήταν	

πρόσφυγες/μετανάστες	χωρίς	κατοικία	και	εργασία;	δ)	

αναγκαζόσουν	να	εγκαταλείψεις	πρόωρα	το	σχολείο;	ε)	

μεγάλωνες	σε	καιρό	εμφυλίου	πολέμου;	
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Πίνακας	3.	Τίτλος,	στόχος	και	περιγραφή	δραστηριότητας	δημιουργικής	γραφής	ανά	κεφάλαιο	στη	διδακτική	ενότητα	

Γ΄:	Ζούμε	στη	δημοκρατία		

Κεφάλαιο	 Βασική	

έννοια	

Τίτλος		 Στόχος	 Περιγραφή		

δραστηριότητας	

Τι	είναι	

δημοκρατία;	

Πολίτευμα	

Δημοκρατία-

Δικτατορία	

«Ευτυχώς	

Δημοκρατία	–	

Δυστυχώς	

Δικτατορία»	

Χρήση	και	

αξιοποίηση	του	

διώνυμου	εννοιών	

για	την	

ολοκλήρωση	του	

κειμένου	μιας	

ιστορίας	

Η	δυαδικη	δομή	αποτελεί	το	βασικό	στοιχείο	της	σκέψης.		

Ο	εκπαιδευτικός	δίνει	στους	μαθητές	κάρτες	με	ημι-

συμπληρωμένες	προτάσεις	στη	βάση	του	διώνυμου	

εννοιών	«Ευτυχώς	Δημοκρατία	–	Δυστυχώς	Δικτατορία.	

Έπειτα	ξεκινά	να	αφηγείται	μια	ιστορία	για	το	πολίτευμα	

και	φτάνοντας	σε	μια	φάση	αναθέτει	τη	συνέχεια	της	

ιστορίας,	στους	μαθητές	,	που	κάνουν	χρήση	των	καρτών	

εναλλάξ	(ευτυχώς-δυστυχώς),	ενεργοποιώντας	κάθε	φορά	

τη	φαντασία	τους	ώστε	συμπληρώσουν	τις	προτάσεις.	

Ευτυχώς	στη	Δημοκρατία	έχουμε	την	ελευθερία	να…,	αλλά	

δυστυχώς	στη	Δικτατορία	υπάρχει	ανελευθερία…	

Το	δημοκρα	

τικό	

πολίτευμα	

της	

Ελλάδας	

Προεδρευο	

μένη	

κοινοβου	

λευτική	

δημοκρατία-

«Τι	γίνεται	στο	

παρελθόν,	στο	

παρόν	και	στο	

μέλλον;»		

Δημουργία-μελέτη	

της	

διαφορετικότητας	

της	ίδιας	ιστορίας	

στη	ροή	του	χρόνου	

Σημαντικό	στοιχείο	στη	δημιουργική	γραφή	είναι	ο	

χρόνος/η	εποχή,	στην	οποία	διαδραματίζεται	η	ιστορία.	

Έτσι,	οι	μαθητές	καταρχήν	-όντας	αποστασιοποιημένοι-	

γράφουν	σε	παρελθοντικό	χρόνο	για	τα	συντελεσμένα	

γεγονότα		της	προεκλογικής	περιόδου	των	εκλογών	για		
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Εκλογές	 γραφής	και	

αφήγησής	της	

την	ανάδειξη	προεδρείου	στην	τάξη	τους.		

Έπειτα	σε	παροντικό	χρόνο	περιγράφουν	-ως	άμεσοι	

συμμετοχικοί	παρατηρητές-	την	εκλογική	διαδικασία	και	

ακολούθως	κάνουν	-σε	μελλοντικό	χρόνο-	τις	προβλέψεις	

τους	και	διατυπώνουν	τις	προσδοκίες	τους	αναφορικά	με	

την	εξέλιξη	των	πραγμάτων,	δηλαδή	με	τις	αποφάσεις	και	

δράσεις	του	εκλεγμένου	μαθητικού	συμβουλίου	της	τάξης	

στη	μετεκλογική	περίοδο.	

Πώς	

λειτουργεί	

το	

ελληνικό	

κοινοβού	

λιο	

Ψήφιση	νόμων-

Έλεγχος	

εκτελεστικής	

εξουσίας	

«Χτίζω	νόμο	

βήμα	βήμα»	

Εξελικτική	δόμηση	

και	διαδοχικός	

εμπλουτισμός	

ενός	σχεδίου	

νόμου	

Στη	συστηματική	και	εξελικτική	νοηματικά	δόμηση	του	

γραπτού	λόγου,	η	ομαδική	εργασία	της	ανάπτυξης	και	του	

εμπλουτισμού	κάθε	μορφής	γραπτής	έκφρασης	δίνει	

απεριόριστες	δυνατότητες	απελευθέρωσης	και	

πειραματισμού	στους	μαθητές.	Δίνοντας	ο	εκπαιδευτικός	

την	αρχή	του	κειμένου	ενός	σχεδίου	νόμου	και	ζητώντας	

από	τους	μαθητές	να	συνεχίσουν,	τους	προσφέρει	την	

ευκαιρία	να	ευαισθητοποιηθούν,	να	συζητήσουν	και	να	

καταγράψουν	τις	προτάσεις	τους	για	την	επίλυση	

σημαντικών	και	επίκαιρων	προβλημάτων	της	παιδείας,	της	

υγείας	και	του	πολιτισμού	ως		μέλη	των	αντίστοιχων	

ειδικών	επιτροπών	της	Βουλής	των	Ελλήνων.	
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Η	δημοκρα	

τία	στην	

καθημερι	

νή	ζωή	

Κανόνες/αρχές	

δημοκρατικής	

συμπεριφοράς	

στην	τάξη	

«Από	την	αρχή	

και	το	τέλος»	

Γραφή	ιστορίας	με	

βάση	την	πρώτη	

και	την	τελευταία	

εικόνα	της	

Η	έμπνευση	για	τη	γραφή	μιας	ιστορίας	δεν	είναι	πάντα	

εύκολη.	Αν	παραδεχτούμε	ότι	«η	αρχή	είναι	το	ήμισυ	του	

παντός	και	το	τέλος	περίπου	το	άλλο	ήμισυ»,	τότε	δίνοντας	

την	πρώτη	και	την	τελευταία	εικόνα,	η	ιστορία	μπορεί	

αυθόρμητα	να	ξεκινήσει	να	ξεδιπλώνεται.	Ο	εκπαιδευτικός	

δίνει	ως	πρώτη	εικόνα	μια	ομάδα	παιδιών	να	εκφοβίζουν	

λεκτικά/σωματικά	δύο	αλλοδαπούς	συμμαθητές	τους	και	

ως	τελευταία	εικόνα	αμφότερους	τους	συμμαθητές	να	

συμμετέχουν	αρμονικά	σε	μια	πολιτιστική	εκδήλωση	του	

σχολείου.	Οι	μαθητές	εμβαπτίζονται	-ως	συγγραφείς-

παρατηρητές-	εντός	της	ιστορίας	και	εφεύρουν	

ανατρεπτικά	γεγονότα,	τα	οποία	διαδραματίζονται	μεταξύ	

της	αρχής	και	του	δεσμευτικού	τέλους	της	ιστορίας.	

Τι	έμαθα	

ως	τώρα	

Επαναληπτικό	

κεφάλαιο	

«Φως	στο	τούνελ	

του	αινίγματος»	

Σύνθεση	

αινιγματικών	

ορισμών	εννοιών	

Η	δημιουργία	ενός	αινίγματος	είναι	μια	συμβολική	νοητική	

άσκηση	φαντασίας.	Στην	τελική	διατύπωσή	του	θα	

χρειαστεί	οι	μαθητές	να	αποξενώσουν	την	αινιγματική	

έννοια	από	τη	συνηθισμένη	σημασία	και	το	πλαίσιο	

αναφοράς	της,	να	συσχετίσουν/συγκρίνουν	ένα	

χαρακτηριστικό	της	και	να	της	προσδώσουν	έναν	ορισμό.	

με	μεταφορική	χροιά.		
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Οι	μαθητές	εφευρίσκουν	αινίγματα	για	βασικές	έννοιες	της	

διδαχθείσας	ενότητας	(«Ανεβαίνει	συμφωνώντας	και	

κατεβαίνει	διαφωνώντας	(υπερ/κατά-ψήφιση	σχεδίου	

νόμου).	

	

Πίνακας	4.	Τίτλος,	στόχος	και	περιγραφή	δραστηριότητας	δημιουργικής	γραφής	ανά	κεφάλαιο	στη	διδακτική	ενότητα	

Δ΄:	Συμμετέχουμε	στη	λήψη	αποφάσεων		

Κεφάλαιο	 Βασική	

έννοια	

Τίτλος		 Στόχος	 Περιγραφή		

δραστηριότητας	

Ερευνώ-

Σκέπτομαι-

Αποφασίζω	

Λήψη	

αποφάσεων	

«Καρτο-

εναλλακτικές	

κατασκευές»	

Δημιουργία	

ιστοριών	μέσω	

χρήσης	καρτών	

Η	λήψη	αποφάσεων	σε	ατομικό	και	συλλογικό	επίπεδο	

καλλιεργεί	–πέραν	των	άλλων-	τη	δημιουργική	φαντασία	

και	την	αφηγηματική	–εκφραστική	ικανότητα	για	

εξωτερίκευση	των	σκέψεων	και	των	συναισθημάτων.	Οι	

μαθητές	με	βάση	τη	σειρά	και	το	περιεχόμενο	των	

φακέλων	–και	ύστερα	από	δημοκρατική-αξιολογική	

συζήτηση	συμπληρώνουν	τις	κάρτες,	που	βρίσκονται	

στους	φακέλους	ώστε	να	ολοκληρώσουν	την	ιστορία.		

Στον	πρώτο	φάκελο	καταγράφουν	στις	κάρτες	

προβλήματα/ζητήματα	της	καθημερινής	σχολικής	τους	

ζωής	(σχέσεις	συμμαθητών,	κλίμα,	επίδοση	στα	
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μαθηματικά,	σχολική	γιορτή),	στο	δεύτερο	αποτυπώνουν	

στόχους	για	την	άμβλυνση/επίλυση	του	προβλήματος	

(ενδυνάμωση	ομάδας,	συμμετοχή	γονέων,	μαθητικός	

διαγωνισμός,	συναισθηματική	μάθηση),	στον	τρίτο	φάκελο	

διατυπώνουν	εναλλακτικές	προτάσεις	επίτευξης	των	

τεθέντων	στόχων	(συνεργασία	με	ειδικούς,	ενίσχυση	

κινήτρων,	συγγραφή	θεατρικού,	ασκήσεις	αυτογνωσίας).	

Τέλος	στον	τέταρτο	φάκελο	οι	μαθητές	καταγράφουν/	

εικονογραφούν	στις	κάρτες	τα	εκτιμώμενα	αποτελέσματα	

από	την	εφαρμογή	των	προταθέντων	προτάσεων.	

Οι	

αποφάσεις	

στο	Δήμο	

Δημοτικό	

Συμβούλιο	

«Υιοθετήσετε	μια	

πρόταση»	

Συστηματική	

επεξεργασία	ενός	

θέματος	για	την	

κριτική	υιοθέτηση	

μιας	πρότασης	

Οι	ασκήσεις	κριτικής	ανάγνωσης	με	σκοπό	την	παραγωγή	

μιας	ολοκληρωμένης	και	τεκμηριωμένης	πρότασης	επάγει	

στη	δημιουργική	γραφή.	Οι	μαθητές	συζητούν	σε	ομάδες	

τις	τρεις	προτάσεις	για	την	αξιοποίηση	του	ελεύθερου	

κοινόχρηστου	χώρου	στο	Δήμο	(εμπορικό	κέντρο	πάρκο,	

εργατικές	κατοικίες)	και	επιλέγουν	να	υιοθετήσουν	μια	

από	αυτές.	Συγγράφουν	ένα	σύντομο	δελτίο	τύπου	με	τις	

θέσεις	τους,	το	οποίο	κοινοποιούν	στην	τοπική	εφημερίδα	

και	εικονογραφούν	την	πρότασή	τους	με	παιγνιώδη	τρόπο	

χρησιμοποιώντας	ποικίλα	υλικά	και	διαφορετικές	τεχνικές	
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(εξώφυλλο	περιοδικού,	αφίσα,	κολλάζ).	

Ο	ενεργός	

πολίτης	

αποφασίζει,	

συμμετέχει	

και	δρα	

Ενεργός	

πολίτης	

«Ο	δημιουργός	

του	νέου	

σχολείου»	

Αυτοβιογραφική	

περιγραφή	ενός	

νέου-φανταστικού	

σχολείου	

Η	δημιουργία	μιας	ιστορίας	για	το	«νέο	σχολείο»	αποτελεί	

μεγάλη	πρόκληση	για	προβληματισμούς,	συγκινήσεις,	

πρωτότυπες	ιδέες	και	οραματικές	παραγωγές.		

Οι	μαθητές	ως	δρώντα	υποκείμενα	ενθαρρύνονται	να	

γράψουν	σε	ύφος	αυτοβιογραφικό	και	υπερβατικό	για	το	

σχολείο	του	μέλλοντος	-των	ονείρων	τους-	αξιοποιώντας	

τη	χωρο-χρονική	διάσταση,	την	τυχαιότητα,	τις	θετικές	

προσδοκίες	τους,	το	μεταφορικό	λόγο,	τις	

ανησυχίες/φοβίες	τους,	την	κοινή	αφήγηση	τις	

διαφορετικές	παρα-εκδοχές,	τις	παραλλαγές	της	

επικαιρότητας,	τα	σημαντικά	σχολικά	τους	βιώματα.	

Τι	έμαθα		

ως	τώρα	

Επαναληπτικό	

κεφάλαιο	

«Οι	βιβλιοθηκο	

νόμοι	του	

μέλλοντος»	

Σύνταξη	

πολυτροπικών	

βιβλιοκριτικών	

κειμένων	

Η	βιβλιοκριτική	αποτελεί	σημαντική	δραστηριότητα	

(αυτό)	αξιολόγησης	ενός	συγγράμματος,	καθώς	προάγει	τη	

μεταγνώση	και	τον	επιχειρηματικό	λόγο.		

Το	έτος	2077	οι	βιβλιοθηκονόμοι	της	εποχής	εξερευνώντας	

στη	σχολική	βιβλιοθήκη	ενός	εγκαταλειμμένου	δημοτικού	

σχολείου	της	περιφέρειας,	ανακαλύπτουν	το	σχολικό	

εγχειρίδιο:	«Κοινωνική	και	Πολιτική	Αγωγη� 	Ε΄	Δημοτικου� »,	

2011,	Αθήνα:	Ο.Ε.Δ.Β.		
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Στην	έκθεση	καταγραφής	ευρημάτων	για	τη	υπηρεσία	οι	

μαθητές	χρειάζεται	να	φτιάξουν	ειδικές	καρτέλες	

παρουσίασης/κριτικής	για	το	συγκεκριμένο	βιβλίο	

(σπουδαιότητα/λόγοι	διάσωσης,	θετικά/αρνητικά	σημεία	

για	σχολιασμό,	διατύπωση	συναισθημάτων/σκέψεων)	

διακοσμώντας	το	με	εικόνες,	ζωγραφική	και	κολλάζ.	
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Συζήτηση	

Με	βάση	τις	δραστηριότητες	δημιουργικής	γραφής,	που	παρατέθηκαν	αναλυτικά	

στους	προηγούμενους	πίνακες,	μπορούμε	να	υποστηρίξουμε	ότι	οι	μαθητές	της	Ε΄	

Τάξης	 Δημοτικού	 μπορούν	 να	 καταστούν	 σε	 υψηλότερο	 βαθμό	 κριτικά	

κοινωνικοπολιτικά	 εγγράμματοι,	 όταν	 εμπλέκονται	 μεθοδικά	 και	 τακτικά	 σε	

δραστηριότητες	δημιουργικής	γραφής	ποικίλων	πολυτροπικών	κειμένων	σε	κάθε	

κεφάλαιο	του	μαθήματος	της	Κοινωνικής	και	Πολιτικής	Αγωγής.		

	Μέσω	 αυτής	 της	 διδακτικής	 μεθοδολογίας	 και	 πρακτικής,	 οι	 μαθητές	 θα	

κατανοήσουν	 βασικές	 έννοιες	 της	 κοινωνικής	 και	 πολιτικής	 αγωγής	 και	

εκπαίδευσης	 και	 θα	 καταστούν	 ικανοί	 να	 διαχειρίζονται	 με	 ένα	 περισσότερο	

ανοιχτό	 πνεύμα	 κοινωνικο-πολιτικές	 καταστάσεις	 στο	 άμεσο	 και	 ευρύτερο	

φυσικό	 και	 κοινωνικό	 περιβάλλον	 της	 καθημερινής	 τους	 ζωής.	 Aυτό	 πιθανώς	

συμβαίνει	-και	μπορεί	να	ερμηνευτεί-	επειδή	η	(δημιουργική)	γραφή	ως	εργαλείο	

νοηματοδότησης,	 κριτικής	 σκέψης	 και	 αλληλεπιδραστικής	 κοινωνικής	 μάθησης	

ενισχύει	 και	 απελευθερώνει	 τις	 υπο-λανθάνουσες	 εγγενείς	 ικανότητες	 όλων	 των	

μαθητών	 -ανεξαρτήτως	 κοινωνικο-πολιτισμικής	 προέλευσης-	 για	 αναζήτηση,	

επιλογή,	πειραματσιμό,	εναλλακτικότητα	και	πολυδιάστατη	λεκτική	έκφραση.	

	

Περίληψη	

Η	 δημιουργική	 γραφή	 περιγράφεται	 ως	 μια	 περιοδική	 και	 ανοιχτή	 μαθησιακή	

δραστηριότητα,	 όπου	 οι	 μαθητές	 -υπό	 τη	 φθίνουσα	 καθοδήγηση	 και	

διαμεσολάβηση	 των	 εκπαιδευτικών-	 προσεγγίζουν	 με	 ένα	 βιωματικό,	 παιγνιώδη	

και	 ενεργό	 τρόπο	 τη	 γλώσσα	 και	 τις	 άπειρες	 δυνατότητές	 της,	 καθώς	 παράγουν	

πρωτότυπα	και	αυθεντικά	κείμενα	(Παιδαγωγικό	Ινστιτούτο	Κύπρου	2010).		

	Στην	 παρούσα	 εργασία	 προτείνονται	 είκοσι	 μία	 (21)	 συνολικά	 δραστηριότητες	

δημιουργικής	γραφής	ως	εργαλεία	αξιολόγησης	του	βαθμού	κατανόησης	από	τους	

μαθητές	 είκοσι	 μία	 (21)	 βασικών	 εννοιών	 της	 κοινωνικής	 και	 πολιτικής	 αγωγής	

και	 εκπαίδευσης.	 Οι	 παραπάνω	 έννοιες	 εμ-περιέχονται	 (μία	 ανά	 κεφάλαιο)	 στις	

τέσσερις	 (4)	 διδακτικές	 ενότητες	 (Είμαστε	 όλοι	 πολίτες,	 Έχουμε	 δικαιώματα	 και	

υποχρεώσεις,	Ζούμε	στη	δημοκρατία,	Συμμετέχουμε	στη	λήψη	αποφάσεων),	στις	

οποίες	 διαρθρώνεται	 το	 μάθημα	 της	 Κοινωνικής	 και	 Πολιτικής	 Αγωγής	 της	 Ε΄	

Τάξης	του	Δημοτικού	Σχολείου.	
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Λέξεις/Φράσεις-Κλειδιά:	 Δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής,	 κριτική	

κοινωνικο-πολιτική	 εγγραμματοσύνη,	 Κοινωνική	 και	 Πολιτικη� 	 Αγωγη� 	 Ε΄	 Τα� ξης	

Δημοτικού	Σχολείου		
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