
 1

«Μικρές περιπλανήσεις στο δάσος» των Λέξεων: 

Δημιουργική γραφή και  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Τασούλα	Τσιλιμένη,	

Αναπληρώτρια	καθηγήτρια	Π.Τ.Π.Ε.	

Πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	

tsilimeni@uth.gr	

	

	

Εισαγωγή 

Εμπνεύστηκα	 τον	 τίτλο	 της	 εργασίας	 αυτής	 από	 το	 βιβλι�ο	 του	 	 Ουμπε�ρτο	 Έκο	 «΄Εξι	

περιπλανήσεις	στο	δάσος	της	αφήγησης»	(η	μίμηση	εξ	άλλου	είναι	μια	από	τις	τεχνικές	της	

δημιουργικής	γραφής),	στο	οποίο	αναφέρει:		

	«..ένα	δάσος	είναι	ένας	κήπος	με	 διχαλωτά	μονοπάτια.	Ακόμα	κι	αν	τα	μονοπα� τια	σ΄	ε�να	

δάσος	 δεν	 είναι	 ευκολοδιάβατα,	 ο	 καθένας	 μπορεί	 να	 χαράξει	 το	 δικό	 του	 μονοπάτι,	

αποφασίζοντας	 να	 προχωρήσει	 αριστερά	 ή	 δεξιά	 ξεκινώντας	 από	 ένα	 συγκεκριμένο	

δέντρο	και	κάνοντας	επιλογές	ανάμεσα	στα	δέντρα	που	συναντάει	στο	διάβα	του»[17].	Για	

την	παρούσα	ανακοίνωση	προτείνω	όπου	δάσος	να	εννοήσουμε	κείμενο	και	όπου	δέντρο	

να	εννοήσουμε	λέξη.		

	Η	 γραφή	 στο	 χώρο	 του	 σχολείου	 είναι	 ένα	 αναπόσπαστο	 κομμάτι	 του	 μαθήματος	 της	

Γλώσσας.	 Θα	 μπορούσε	 κανείς	 να	 πει	 πως	 η	 γραφή	 είναι	 η	 μετατροπή	 της	 προφορικής	

γλώσσας	 σε	 γραπτά	 σύμβολα,	 όμως	 δεν	 είναι	 μόνο	 αυτό	 (Muzaffar	 2011),	 αφού	 απαιτεί	

από	 τον	 χρήστη	 χρόνο,	 σκέψη	 και	 συνειδητή	 προσπάθεια.	 Πρόκειται	 για	 μια	 διαδικασία	

που	 μπορεί	 να	 	 απωθήσει	 το	 παιδί.	 Το	 να	 παρουσιάσεις	 στα	 παιδιά	 τη	 γραφή	 ως	 κάτι	

ευχάριστο,	 μπορεί	 να	 φαντάζει	 ακατόρθωτο	 (Mc	 Vey	 2008).	 Για	 αυτό	 ο	 παιδαγωγός	 θα	

πρέπει	να	βρει	τρόπους	που	θα	κάνουν	πιο	ελκυστική	αυτή	τη	διαδικασία.	Η	«δημιουργική	

γραφή	είναι	μια	σύγχρονη	εκπαιδευτική	μέθοδος	που	προσεγγίζει	με	βιωματικό	τρόπο	το	

λόγο	 και	 τις	 δυνατότητές	 του,	 συνδυάζοντας	 το	 παιχνίδι	 με	 τη	 μάθηση.	 Στηρίζεται	 στην	

αναδόμηση	 των	 στοιχείων	 μιας	 λέξης,	 μιας	 πρότασης	 ή	 ενός	 κειμένου	 με	 σκοπό	 την	

παραγωγή	νέων	κειμένων»	(Πασσιά	&	Μανδηλαράς	2000).	Eίναι	μια	δραστηριότητα	μέσω	
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της	οποίας,	το	παιδί	μπορεί	να	βιώσει	ομαλά	και	ανώδυνα	τη	γραφή,	να	εξοικειωθεί	με	το	

λόγο	και	να	καλλιεργήσει	τη	σχέση	του	με	τη	λογοτεχνία.	Σκοπός	της	δημιουργικής	γραφής	

είναι	να	ενοποιήσει	τη	διδασκαλία	της	γλώσσας	και	της	λογοτεχνίας.	Η	δημιουργική	γραφή	

επηρεάζει	 τη	 στοχοθεσία	 και	 τις	 τεχνικές	 διδασκαλίας	 της	 λογοτεχνίας	 και	 αναπτύσσει	

συγγραφικές	 δεξιότητες	 στο	 διδασκόμενο	 (Καρακίτσιος	 2011).	 Ο	 Saunders,	 ορίζει	 τη	

δημιουργική	 γραφή	 ως	 «μια	 μορφή	 γραφής	 ξεχωριστή	 από	 την	 επεξηγηματική	 και	

εκφραστική	 γραφή,	 η	 οποία	 συχνά	 παίρνει	 τη	 μορφή	 αφήγησης,	 ποιήματος,	 θεατρικού	

έργου	ή	ελεύθερης	γραφής»	.	

	Στο	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 η	 δημιουργική	 γραφή	 κάνει	 επίσημα	 την	 εμφάνισή	

της		στο	Νέο	Πρόγραμμα	Σπουδών	που		εφαρμόστηκε	πιλοτικά	κατά	το	σχολικό	έτος	2011	

–	2012,	σε	188	σχολικές	μονάδες	(21	νηπιαγωγεία,	99	δημοτικά,	28	γυμνάσια)1.		

	Συγκεκριμένα	στο	«Πρόγραμμα	Σπουδών	για	τη	Διδασκαλία	της	Νεοελληνικής	Γλώσσας	&	

της	 Λογοτεχνίας	 στην	 Προσχολική	 εκπαίδευση	 [42]	 αναφέρεται	 ότι	 οι	 εκπαιδευτικοί	

μπορούν	να	συμβάλλουν	στην	επίτευξη	των	στόχων	μέσα	από	την	εμψύχωση	παιχνιδιών	

δημιουργικής	 γραφής,	 όπου	 τα	 νήπια	 παράγουν	 ομαδικές	 ιστορίες	 με	 αφορμή	

προκαθορισμένες	 λέξεις.	 	 Στο	 αντίστοιχο	 πρόγραμμα	 για	 το	 Δημοτικό	 Σχολείο,		

σημειώνεται	μεταξύ	άλλων	ότι	 	 ένας	από	τους	στόχους	 της	διδασκαλίας	της	 λογοτεχνίας	

είναι	 «να	 δώσει	 τις	 δυνατότητες	 στους	 μαθητές	 και	 στις	 μαθήτριες	 να	 κατανοήσουν	 την	

κατασκευή	 των	 λογοτεχνικών	 κειμένων,	 επεμβαίνοντας	 σ’	 αυτά	 με	 τροποποιήσεις	 και	

πειραματιζόμενοι/ες	 με	τη	 δημιουργική	 γραφή».	 [27].	 Για	την	παραγωγή	 γραπτού	 λόγου	

[79&90]	προτείνεται	οι	μαθητές/τριες	να	μάθουν	να	αξιοποιούν	λεξικά	για	να	ανασύρουν	

λέξεις		κατά	τη	διαδικασία	της	«	σύνθεσης	κειμένων	στην	τάξη»		

	Τέλος,	 στο	 «Πρόγραμμα	 Σπουδών	 για	 τη	 Διδασκαλία	 της	 Νεοελληνικής	 Γλώσσας	 &	 της	

Λογοτεχνίας	 στο	 Γυμνάσιο»,	 	 προτείνεται	 η	 «συμμετοχή	 σε	 δραστηριότητες	 που	

καλλιεργούν	τις	τεχνικές	προοργάνωσης	γραπτού	λόγου,	π.χ.	ιδεοθύελλα,	ελεύθερη	γραφή,	

δημιουργική	 γραφή,	 οργάνωση	 των	 βασικών	 σημείων»	 καθώς	 και	 «αφήγηση	 γεγονότων	

από	διαφορετικές	οπτικές	γωνίες	στο	πλαίσιο	δραστηριοτήτων	δημιουργικής	γραφής».		

                                                 
1Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php		
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	Στους	 	 αντίστοιχους	 οδηγούς	 για	 τους	 εκπαιδευτικούς,	 [Πρόγραμμα	 Σπουδών	 για	 τη	

Διδασκαλία	 της	 Νεοελληνικής	 Γλώσσας	 στην	 Υποχρεωτική	 Εκπαίδευση	 (Δημοτικό	 &	

Γυμνάσιο)	 και	 	 Πρόγραμμα	 Σπουδών	 για	 τη	 Διδασκαλία	 της	 Λογοτεχνίας	 στην	

Υποχρεωτική	 Εκπαίδευση	 (Δημοτικό	 &	 Γυμνάσιο)]	 δίνονται	 οδηγίες	 για	 τις	

δραστηριότητες	 δημιουργικής	 γραφής	 και	 παρουσιάζονται	 αναλυτικά	 τα	 βήματα	 και	 οι	

στόχοι	 τους.	 Μάλιστα	 στα	 βασικά	 θέματα	 ανάπτυξης	 σημειώνεται	 «	 Η	 φύση	 και	 το	

περιβάλλον».	

	Διαπιστώνεται	ότι	θεωρείται	 	πολύ	σημαντικό	για	τα	παιδιά	όχι	μόνο	να	κατασκευάζουν	

τις	 δικές	 τους	 ιστορίες,	 αλλά	 και	 να	 τις	 μοιράζονται	 με	 τους	 άλλους.	 Για	 την	 κατασκευή	

ιστοριών,	 τα	 παιδιά	 βασίζονται	 στις	 εμπειρίες	 τους	 και	 	 δίνουν	 σε	 αυτές	 νόημα	 (Wright	

1997).	 Ακόμη,	 ακούγοντας	 τις	 ιστορίες	 των	 άλλων	 παιδιών,	 μπορούν	 να	 μάθουν	 κάτι	

καινούριο	και	να	μπουν	στη	θέση	του	άλλου	(Bowkett	2009).	Επιπλέον,	με	την	ανταλλαγή	

ιστοριών,	μπορούν	να	εμπνευστούν	από	τις	συγγραφικές	στρατηγικές	των	άλλων	παιδιών	

και	να	ανακαλύψουν	καινούριες	(Chen	&	Zhou	2010).	Η	δημιουργική	γραφή	στο	χώρο	της	

εκπαίδευσης	προσφέρεται	ιδιαίτερα	ως	παιχνίδι	και	μέθοδος	για	την	παραγωγή	κειμένων	

από	τα	παιδιά2	και	μπορεί	να	τα	βοηθήσει		να	αποκτήσουν	την	ικανότητα	να	εκφράζονται,	

χρησιμοποιώντας	 μια	 καλή	 περιγραφική	 γλώσσα.	 Κάτι	 τέτοιο	 (Wilcox	 2009),	 μπορεί	 να	

φανεί	 υποβοηθητικό,	 όχι	 μόνο	 στο	 μάθημα	 της	 Γλώσσας,	 αλλά	 και	 στην	 ιστορία,	 στη	

γεωγραφία,	 στη	 φυσική,	 στην	 Περιβαλλοντική	 Εκπαίδευση	 και	 σε	 όλες	 τις	 περιοχές	 του	

αναλυτικού	προγράμματος	που	είναι	απαραίτητο	να	χρησιμοποιηθεί	το	λεξιλόγιο	ώστε	τα	

παιδιά	 	να	ερμηνεύσουν	και	 να	περιγράψουν.	Η	 σύνδεση	 της	δημιουργικής	 γραφής	με	το	

περιβάλλον	 βρίσκει	 ποικίλες	 εφαρμογές	 που	 οδηγούν	 σε	 συζητήσεις	 σχετικά	 με	

περιβαλλοντικά	θέματα	(Gifford	2002).			

	Η	 εφαρμογή	 της	 εκφραστικής	 γραφής	 ως	 “Writing	 to	 Learn”	 ,	 αποτελεί	 μια	 στρατηγική	

που	συνδέει	 τον	«συγγραφέα»	με	τη	δράση.	Δραστηριότητες,	 όπως	 η	δημιουργία	χαϊκού,	

θεατρικών	 σεναρίων	 κ.α.,	 βοηθούν	 την	 προσωπική	 έκφραση	 συναισθημάτων	 και	

εμπειριών		και	ενδυναμώνουν	τη	μάθηση	συνδυαστικά	με	άλλες	διδακτικές	τεχνικές	προς	

την	κατεύθυνση	της	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης	(Meyer	&	Munson	2005).	

                                                 
2	Για	ιδέες	και	προτάσεις		δημ.	Γραφής	στην	εκπαίδευση	βλέπε	Σουλιώτης	Μ.(2012)	Δημιουργική	Γραφή.	
Οδηγός	πλεύσεως.	Π.Ι.	Υ.Π.ΠΟ.	Κύπρου	
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Όλο	και	περισσότερα	αναλυτικά	προγράμματα	και	περιγραφικές	μελέτες	αναγνωρίζουν	τη	

δυνατότητα	 για	δημιουργικό	 γράψιμο	στο	πλαίσιο	της	ΠΕ.	 Πανεπιστήμια	 όπως	αυτό	 της	

Iowa	 εφαρμόζουν	 ολοκληρωμένα	 προγράμματα	 και	 εργαστήρια,	 όπως	 είναι	 το	 MFA	

Program	in	Creative	Writing	and	Environment.		

	Εφόσον		ο	εκπαιδευτικός	μπορέσει	να	προκαλέσει	μια		παιγνιώδη	διάθεση	στους	μαθητές,	

τότε	 είναι	 πολύ	 πιο	 εύκολο	 να	 «βυθιστούν»	 σε	 ιδέες	 και	 λέξεις	 και	 να	 καταλάβουν	 πως	

λειτουργούν	και	πως	μπορούν	να	τις	χρησιμοποιήσουν	(Bowkett	2009).	

	Μια	από	τις	τακτικές	διεύρυνσης	και	ανάπτυξης	της	δημιουργικής	σκέψης	και	φαντασίας	

είναι		ο	«καταιγισμός	αυθόρμητων	ιδεών»(brainstorming).	Μέθοδος	γρήγορης	παραγωγής	

ιδεών	που	μπορεί	να	είναι	ακούσια	αλλά	και	εκούσια.	Ο	Ροντάρι	στο	διαχρονικό	βιβλίο	του	

«Η	 Γραμματική	 της	 φαντασίας»,	 αναφέρεται	 στη	 λειτουργία	 μιας	 τυχαίας	 λέξης,	 που	

πέφτει	 στη	 «λίμνη	 εγκέφαλο»,	 και	 την	 κάνει	 ξαφνικά	 να	 πάλλεται	 και	 να	 δημιουργεί	

ομόκεντρους	κύκλους.	Η	δύναμη	των	λέξεων,	των	εικόνων	ακόμη	και	των	ήχων	είναι	ένα	

μέσο	παραγωγής	ιδεών.		

Στην	 παρούσα	 ανακοίνωση	 επιχειρείται	 να	 παρουσιασθεί	 μια	 εφαρμογή	 που	 αφορά	 την	

αξιοποίηση	 της	 δημιουργικής	 γραφής	 στο	 πλαίσιο	 της	 Περιβαλλοντικής	 Εκπαίδευσης	 με	

την	τεχνική	του	καταιγισμού	ιδεών.		

	

Η εφαρμογή/Το δείγμα 

Η	εφαρμογή	πραγματοποιήθηκε	σε	2	ομάδες	και	είχε	ως	κύριο	στόχο	να	ενεργοποιήσει	το	

ενδιαφέρον	 των	 συμμετεχόντων	 σε	 μια	 ποικιλία	 μορφών	 γραφής	 (ιστορία,	 λίμερικ,		

ποίημα	 κ.λπ),	 με	 θεματικό	 άξονα	 το	 δάσος,	 αξιοποιώντας	 και	 ενισχύοντας	 με	 αντίστοιχο	

υλικό	την		υπάρχουσα	γνώση.	

	Στην	Α΄	ομα� δα	συμμετει�χαν	ε�ξι	παιδια� 3	του	29ου	νηπιαγωγείου	του	Βο� λου	(6+)	και	στη	Β΄	

ομάδα	30	φοιτητές	του	6ου	εξαμήνου	του	Π.Τ.Π.Ε.	του	πανεπιστημίου	Θεσσαλίας	οι	οποίοι	

παρακολουθούσαν	 το	 μάθημα	 της	 δημιουργικής	 γραφής.	 	 Η	 εφαρμογή	 υλοποιήθηκε	 το	

Μάιο	 του	 2013.	 Στο	 νηπιαγωγείο	 εφαρμόστηκε	 το	 ίδιο	 διάστημα	 από	 την	 ομάδα	 	 των	

                                                 
3 Σημειώνεται	ότι	τα	νήπια	που	πήραν	μέρος	συνολικά	ήταν	έξι	και	είχαν	όλα	κατακτήσει	την	ικανότητα	της	
κεφαλαιογράμματης	γραφής	και	ανάγνωσης.	
	

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengl.iastate.edu%2Fprograms%2Fcreative_writing%2Fmfa%2Fcoursework&ei=lxc2Upb1D4OftAbqjoCIBw&usg=AFQjCNETuosg2kdfUKxhVt6l54ur1-K3rg&sig2=IHSQ7xs33vuYPvBpIuca3w&bvm=bv.52164340,d.Yms
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fengl.iastate.edu%2Fprograms%2Fcreative_writing%2Fmfa%2Fcoursework&ei=lxc2Upb1D4OftAbqjoCIBw&usg=AFQjCNETuosg2kdfUKxhVt6l54ur1-K3rg&sig2=IHSQ7xs33vuYPvBpIuca3w&bvm=bv.52164340,d.Yms
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φοιτητών	 με	 την	 υποστήριξη	 της	 νηπιαγωγού	 της	 τάξης4.	 Η	 επιλογή	 των	 ομάδων	

προέκυψε	από	τους	στόχους	του	μαθήματος	της	δημιουργικής	γραφής	που	ανάμεσα	στους	

στόχους	 του	 σημειώνεται	 και	 η	 προετοιμασία/εξάσκηση	 των	 φοιτητών/τριων	 σε	

μεθόδους	και	πρακτικές,	ώστε	να	την	αξιοποιήσουν	όχι	μόνο	στην	πρακτική	τους	άσκηση,	

στην	 καθημερινότητά	τους,	αλλά	και	στην	επαγγελματική	 τους	σταδιοδρομία.	Και	οι	δυο	

ομάδες	ακολούθησαν	τις	ίδιες	διαδρομές	εφαρμογών	και	τις	ίδιες	οδηγίες.	

	Αρχικά	οι	συμμετέχοντες	παρακολούθησαν	προβολή	μέσω	υπολογιστή	που	θα	μπορούσε	

να	 είχε	 τον	 τίτλο	 «ένας	 περίπατος	 στο	 δάσος»	 αφού	 οι	 εικόνες	 φανέρωναν	 σημεία	 και	

σκηνές	 του	 δάσους	 (δέντρα,	 ζώα,	 μονοπάτια,	 βλάστηση…)	 σε	 διαφορετικές	 ώρες	 της	

μέρας.	Παράλληλα	ακούγονταν	κελαηδισμοί	πουλιών.	Με	το	τέλος	της	προβολής	ζητήθηκε	

από	 τους	 συμμετέχοντες	 να	 σκεφτούν	 τον	 περίπατο	 αυτό,	 να	 θυμηθούν	 ενδόμυχα	 τυχόν	

δικές	 τους	 εκδρομές	 σε	 δάσος	 και	 να	 ανακαλέσουν	 εντυπώσεις	 τους,	 όπως	 μυρωδιές,	

ήχους,	αισθήματα	κ.λπ.	

	Ως	 δεύτερο	 βήμα	 ζητήθηκε	 να	 γράψουν	 σε	 χαρτάκια,	 λέξεις	 που	 σκέφτονταν	 εκείνη	 τη	

στιγμή	 και	 που	 σχετίζονται	 με	 το	 δάσος.	 [εικόνα	 1]	 Σε	 έναν	 τοίχο	 είχαν	 τοποθετηθεί	 24	

κόλλες	Α4	και	σε	κάθε	μια	υπήρχε	αντίστοιχα	ένα	γράμμα	του	αλφάβητου.	Στη	συνέχεια	

κάθε	ένας	τοποθέτησε	τα	χαρτάκια	με	τις	λέξεις	που	έγραψε	αντίστοιχα	σε	κάθε	γράμμα	

(αέρας	 στο	 Α	 κ.λπ)	 [εικόνα	 2].	 Έτσι	 δημιουργήθηκε	 το	 	 «Αλφαβητάρι	 του	 δάσους».	 	 Μια	

ομάδα	 απομάκρυνε	 τις	 λέξεις	 που	 τυχόν	 επαναλαμβάνονταν	 πάνω	 από	 μια	 φορά.	

Προτάθηκε	να	απομακρυνθούν	και	όσες	παραπέμπουν	σε	αισθήματα	και	να	διατηρηθούν	

όσες	σηματοδοτούν	απτά	πράγματα	του	δάσους.	Διαπιστώθηκε	ότι		σε	κάποια	γράμματα	

π.χ.	 για	 το	 Ω,	 δεν	 είχαν	 βρεθεί/τοποθετηθεί	 	 λέξεις.	 Η	 ομάδα	 εργάστηκε	 ομαδικά	 και	

πρότεινε	λέξεις	που	συμπλήρωσαν	τα	κενά.			

	Στο	σημείο	αυτό	υπήρχε	μια	διαφοροποίηση	για	τη	συνέχισε	της	εφαρμογής	σε	ό,τι	αφορά	

τη	διάρκεια	της.	Για	τα		νήπια	επεκτάθηκε	σε	2	μέρες,	αφού	ανέλαβαν	να	αποδώσουν	και	

εικονογραφικά	κάθε	λέξη,	δηλαδή	να	κάνουν	έναν	εικονογραφημένο	αλφαβητάριο.	[εικόνα	

3]	

Την	επόμενη	μέρα	ζητήθηκε	από	κάθε	παιδί		να	διαλέξει		λέξεις	από	το	αλφαβητάρι	και	να	

γράψει	 κάτι	 με	 αυτές,	 όπως	 ιστορία,	 ποίημα	 κ.λπ.	 	 Τα	 παιδιά	 δούλεψαν	 ομαδικά	 και	

                                                 
4	Ευχαριστώ	την	κ.	Έλενα	Στανιού	για	την	υλοποίηση	της	εφαρμογής	στα	παιδιά	του	νηπιαγωγείου	της. 
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ατομικά	και	έφτιαξαν	μια	ιστορία	και	στίχους	που	ανέλαβαν	να	γράψουν	νηπιαγωγός	και	

φοιτήτριες.	Την	τρίτη	μέρα	τα	παιδιά	με	την	προτροπή	της	νηπιαγωγού	επεξεργάστηκαν		

τα	 κείμενά	 τους.	 Την	 ίδια	 διαδρομή	 ακολούθησαν	 και	 οι	 φοιτητές	 με	 τη	 διαφορά	 ότι	 η	

εφαρμογή		ολοκληρώθηκε	κατά	τη	διάρκεια	του	τρίωρου	μαθήματος	και	δεν	ακολούθησε	

επεξεργασία	κειμένων.		

	

Αποτελέσματα 

Η	προσέγγιση	των	διαφόρων	μορφών	γραφής	που	χρησιμοποιήθηκε	σ’αυτή	την	εφαρμογή	

είχε	ως	αποτέλεσμα	μια	ποικιλία	ατομικών	συνθέσεων.	Για	παράδειγμα	σε	ό,τι	αφορά	τα	

νήπια,	κάθε	ένα	δοκίμασε	να	φτιάξει	το	δικό	του	ποίημα	και	όλα	μαζί	έφτιαξαν	μια	ιστορία	

που	αφορά	στη	συνεργασία	μιας	αλεπούς,	ενός	λύκου	και	μιας	ύαινας	που	συναντήθηκαν	

στο	 δάσος,	 ώστε	 να	 γλιτώσουν	 από	 έναν	 κυνηγό	 και	 το	 αποτέλεσμα	 αυτής	 της	

συνεργασίας	ήταν	να	αναπτυχθεί		φιλία	μεταξύ	τους	και	να	συμβιώσουν	στην	ίδια	στέγη	.	

Τα	 ποιήματα	 αφορούν	 την	 περιγραφή	 του	 δάσους,	 τις	 συνήθειες	 των	 ζώων	 που	 ζουν	 σε	

αυτό,	την	απειλή	του	δάσους	από	την	πυρκαγιά	κ.λπ.		Δύο	παιδιά	σχεδίασαν	και	έφτιαξαν	

το	εξώφυλλο	του	βιβλίου	αλφαβηταρίου.	[εικόνα	4]	

	Σε	 ό,τι	 αφορά	 τους/τις	 φοιτητές/τριες	 	 άλλοι/άλλες	 ασχολήθηκαν	 με	 την	 σχηματική	

ποίηση/καλλιγραφήματα	 και	 	 έφτιαξαν	 αντίστοιχα	 	 ένα	 «μανιτάρι»,	 	 ένα	 «ζαρκάδι»	 κ.α.		

Δεν	 έλειψαν	 και	 δημιουργίες	 σε	 ελεύθερο	 στίχο,	 όπως	 το	 «Θαρρώ»,	 	 οι	 «Δροσοσταλίδες»	

(δες	 παρακάτω	 ),	 οι	 ακροστιχίδες,	 τα	 λίμερικ	 	 και	 οι	 ιστορίες.	 Μια	 ομάδα	 φοιτητριών	

επέλεξε	 να	 δουλέψει	 με	 την	 επανάληψη	 της	 	 φράσης	 «Το	 ήρεμο	 δάσος	 περιμένει	 με	

υπομονή»	και	να	 δημιουργήσει	στίχους	με	αυτή.	Φιλοτέχνησαν	επίσης	ένα	εξώφυλλο	για	

το	αλφαβητάρι.	Παρατίθενται	παραδείγματα.	Όπου	στα	κείμενα	υπάρχουν	υπογραμμίσεις	

φανερώνουν	 τις	 λέξεις	 που	 αντλήθηκαν	 και	 χρησιμοποιήθηκαν	 από	 το	 αλφαβητάρι	 που	

έφταιξαν.	

	

Α.	Παραδείγματα	από	κείμενα	νηπίων	

	

Η	ομίχλη	στο	δάσος	τρομάζει	τα	πουλιά		

που	πετούν	ψηλά	στα	κλαριά.	

																												*	
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Ένα	ελάφι		τρέχει	να	κρυφτεί	από	τον	κυνηγό	

Και	δυο	μανιτάρια	παίζουν	κρυφτό	

																									*	

Βρέχει	και	τα	βατράχια	χοροπηδούν	

Γελούν,	φωνάζουν	και	τραγουδούν	.	

																										*	

Το	ελάφι,	η	αλεπού	και	ο	λαγός	

Τρέχουν	να	κρυφτούν	γιατί	ήρθε	ο	κυνηγός.	

																								*	

Μια	κουκουβάγια	κοιτάζει	

	τον	κυνηγό	που	νυστάζει		

																						*	

Τα	δέντρα	φοβούνται	την	πυρκαγιά	

Μήπως	κάποιος	έρθει	και	βάλει	φωτιά	

																							*	

																Το	δέντρο	έχει	ρίζες	μες	στο	χώμα		που	πίνουν	νερό	απ΄τη		βροχή.	

														Και	ψηλώνει,	μεγαλώνει	φτάνει	στην	κορυφή.	

	

ΜΙΑ	ΦΟΡΑ	ΣΤΟ	ΔΑΣΟΣ			

(ομαδική	 ιστορία	 με	 τις	 λέξεις:	 θάμνος,	 	 κυνηγός,	 αλεπού,	 χιόνιζε,	 χώμα,	 λύκος,	 πέτρα,	

ύαινα,	λίμνη,	νούφαρα,	βατραχάκι,	δεντρόσπιτο,	δασοφύλακας,		αρκούδα)	

	 	

«Μια	φορά	κι	έναν	καιρό,	ήταν	ένας	θάμνος	μέσα	στο	δάσος	πολύ	φουντωτός.	Μέσα	στο	

θάμνο	 ήταν	 κρυμμένος	 ένας	 κυνηγός	 γιατί	 κυνηγούσε	 μία	 αλεπού.	 Ευτυχώς	 που	 δεν	

χιόνιζε,	γιατί	το	χώμα	θα	γινόταν	άσπρο	και	παγωμένο	και	ο	κυνηγός	θα	γλιστρούσε.		

Τότε	ήρθε	και	ένας	λύκος	και	βρήκε	μία	σπηλιά	και	πήρε	μία	πέτρα	πολύ	μεγάλη	να	κλείσει	

τη	σπηλιά.	Την	έκανε	πόρτα	 την	πέτρα.	Μετά,	η	αλεπού	που	έτρεχε	για	να	μην	 τη	βρει	ο	

κυνηγός,	βρήκε	την	πέτρα,	αλλά	δεν	μπορούσε	να	την	ανοίξει	για	να	μπει	μέσα	να	κρυφτεί.		



 8

Τότε	ήρθε	μία	ύαινα	και	τη	βοήθησε	και	άνοιξε	την	πέτρα	και	μπήκε	στη	σπηλιά	και	βρήκε	

το	λύκο	που	κοιμόταν.	Κοιμήθηκε	κι	αυτή	ήσυχα	ήσυχα	παρέα	με	το	λύκο	που	δεν	την	είχε	

καταλάβει.	Όταν	ο	λύκος	ξύπνησε,	είδε	την	αλεπού	και	έφυγε	από	τη	σπηλιά	και	βρήκε	τον	

κυνηγό	και	τώρα	ο	κυνηγός	άρχισε	να	κυνηγάει	το	λύκο.		

Ο	 λύκος	 έτρεχε	 έτρεχε	 στο	 δάσος	 και	 έφτασε	 σε	 μια	 λίμνη	 που	 είχε	 νούφαρα.	 Εκεί	 πέρα	

είδε	ένα	βατραχάκι	που	δεν	είχε	κανένα	φίλο	να	παίξει	και	έπαιζε	μόνο	του.	Μετά	ο	λύκος	

του	βρήκε	φίλους	μαζί	με	την	αλεπού	και	έγιναν	μια	παρέα.	

	Μετά	έπαιζαν	όλοι	μαζί	για	πάντα	και	έμεναν	σε	ένα	δεντρόσπιτο	που	έφτιαξαν	πάνω	σε	

ένα	δέντρο.	Και	ζήσαν	αυτοί	καλά	κι	εμείς	καλύτερα.		

Α,	 και	 ο	 κυνηγός	 δεν	 ξαναήρθε	 στο	 δάσος	 και	 τα	 ζώα	 ήταν	 χαρούμενα	 στο	 δεντρόσπιτό	

τους,	 γιατί	 τα	 φύλαγε	 ο	 δασοφύλακας	 και	 μία	 μεγάλη	 αρκούδα	 που	 έγινε	 κι	 αυτή	 φίλη	

τους.	Και		έζησαν	αυτοί	καλά	κι	εμείς	καλύτερα.	Και	τέλειωσε	η	ιστορία.»	

	

Β.	Παραδείγματα	από	κείμενα	φοιτητών/τριων	

	

Θαρρώ….	

Στο	θρόισμα	των	φύλλων	

Ξανθές	ανάκατες	ανταύγειες	

Και	η	ζωή	σε	θάμνους.	

Τρέχουν	οι	αναμνήσεις	

Τα	χρόνια	σα	θυμάμαι	

Να	τριγυρνούν	σιωπηλά	

	

Της	ελιάς	δυνατή	γεύση	

…….ίαμα(μη	αναγνώσιμη	λέξη)	ρίζα	

Θυμάρι	και	μέντας	οσμή	

Το	μέλι	της	ελπίδας	

Γεύθηκα	λίγο	θαρρώ	

Και	πίσω	απ΄τη	θολούρα	ήλιος	

Και	πίσω	απ΄το	ξέφωτο	θεός.	
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Δροσοσταλίδες	

Άνοιξε	το	παράθυρο	και	άφησε	

Την	ευωδιά	απ΄το	απόβροχο	να	κατακλύσει	το	δωμάτιο.	

Οι	δροσοσταλίδες	κρέμονταν	στο	δέντρο	

Μια	μαριονέτα	σ΄ένα	σάπιο	νήμα.	

Η	δροσιά	που	τον	διαπέρασε	οδήγησε	

σε	διέγερση	των	πιο	οδυνηρών	αναμνήσεων:	

να	περπατούν	χέρι	χέρι	

Χριστούγεννα	στη	λιθόστρωτη	Μακρινίτσα	

Αυτή	διαρκώς	να	κοιτά	με	σαγήνη	το	Βόλο	

Ποτέ	προς	αυτόν	

Ένα	νήμα	που	είχε	κοπεί	προ	πολλού	

	

																																																	Οι	ηλιαχτίδες	

Οι	ηλιαχτίδες		λούζουν	τα	δέντρα,	τα	φυτά	

Μονοπάτια	ολόχρυσα	προς	τον	ουρανό	

	

Οι	ηλιαχτίδες	γλιστρούν	σε	πράσινα	σεντόνια	

Ζεσταίνουν	τα	υγρά	σώματα	των	δέντρων	

	

																												*	

																«Το	δάσος	περιμένει…»	

Το	ήρεμο	δάσος	περιμένει	με	υπομονή	

Τη	βροχή,	το	χιόνι,	το	φύσημα	του		αέρα	

																								*	

Το	ήρεμο	δάσος	περιμένει		με	υπομονή	

Το	πρώτο	κελάδισμα	του	κοκκινολαίμη	

																						*	

Το	ήρεμο	δάσος	περιμένει	με	υπομονή	

Τη	νύχτα	τον	γκιώνη	να	κελαηδήσει	
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																							*	

Το	ήρεμο	δάσος	περιμένει	με	υπομονή	

Την	ομίχλη	να	το	λυτρώσει	από	τα	αδιάκριτα	βλέμματα	του	θεού	

																						*	

Το	ήρεμο	δάσος	περιμένει	με	υπομονή	

Λέξεις	αγάπης	του	φθινοπώρου,	να	κοκκινίσει	

	

		

Σχηματική	ποίηση	

Οι	φοιτητές	σε	σχήμα	μανιταριού	έγραψαν:	

Απαλό	 αποτέλεσμα	 βροχής	 Μυστήριο	 κρυμμένο	 σε	 δέντρο	 φθινοπωρινό	

Βελούδινη	αίσθηση	Βρεγμένο	χώμα	Επικίνδυνο	και	νόστιμο	Μια	γεύση	τρούφας	στον	

κορμό	της	βελανιδιάς.	[εικόνα	5]	

	

																													λίμερικ	

Ένας	λαγός	ροκάνιζε	ολονυχτίς	καρότα	

Σε	ξένο	λαχανόκηπο	ζούσε	«ζωή	και	κότα»	

Μα	ήρθε	μια	πανσέληνο	η	αγροφυλακή	

Κι	ανύποπτο	τον	πιάνει	απ΄το	δεξί	αυτί	

ΤΟΝ	ΠΟΝΗΡΟΛΑΓΟ	που	έτρωγε	ολονυχτίς	καρότα.	

	

Συζήτηση/Διαπιστώσεις 

Αυτή	η	εφαρμογή	είχε	σκοπό	να	ενεργοποιήσει	το	ενδιαφέρον	παιδιών	και	φοιτητών	στη	

γραφή	 μέσω	 του	 καταιγισμού	 ιδεών	 και	 να	 εστιάσει	 την	 προσοχή	 τους	 στο	 περιβάλλον	

(δάσος),	 να	 ανασύρει	 τις	 εμπειρίες	 τους	 γιαυτό	 και	 να	 τις	 αξιοποιήσει	 δημιουργικά	 στην	

κατασκευή	κειμένων.	Εάν	θέλουμε	να	δούμε	ποιες	περιβαλλοντικές	αξίες	προσεγγίσθηκαν	

με	αυτή	την	εφαρμογή	της	δημιουργικής	γραφής,	μπορούμε	να	σημειώσουμε	ότι:	

	

1. Τα	αντικείμενα	μέσα	από	τη	γλώσσα	έγιναν	υποκείμενα.		

2. Διαπιστώθηκε	ότι	η		φύση	είναι		πηγή	έμπνευσης	

3. Συσχετίστηκε	η	«φυσικότητα»		του	τοπίου	με	τη	«φυσική/αυθόρμητη	γραφή»	



 11

4. Προκλήθηκε	 η	 εξοικείωση	 των	 φοιτητών	 με	 συνθήκες	 της	 φύσης	 και	 τοπία	 και	

συγκέντρωσε	 την	 προσοχή	 τους	 σε	 ζωντανά	 πλάσματα,	 αναγνώρισε	 τα	 ατομικά	

χαρακτηριστικά	 και	 τις	 ποιότητές	 τους,	 γεγονός	 που	 βοηθά	 στο	 να	 διαπιστώσει	

κανείς	την	ομορφιά	του		να	ζει	με	και	μέσα	στο	περιβάλλον.	

5. Δημιουργήθηκε	μια	συνθήκη	 συνύπαρξης	 του	 εικονικού	 με	 τη	 βιωματική	εμπειρία	

της	 φύσης,	 γεγονός	 που	 ενισχύει	 την	 επιθυμία	 επαφής	 με	 το	 δάσος	 στη	

συγκεκριμένη	περίπτωση	και	δίνει	έμφαση	στην	ιδιαίτερη	ποιότητά	του.	

Ως	 γενικότερα	 παιδαγωγικά	 	 οφέλη	 σημειώνεται	 ότι	 αναπτύχθηκε	 η	 ομαδικότητα	 και	 η	

συνεργασία,	 καταδείχτηκε	 η	 σημασία	 της	 αξιοποίησης	 της	 βιωματικής	 γνώσης	 και	

εμπειρίας,	καθώς	και	η	αξιοποίηση	της	τεχνολογίας.	

Με	την	ολοκλήρωση	της	εφαρμογής	κάποιοι	φοιτητές	εξέφρασαν	την	επιθυμία	

να	γράψουν	για	αυτή	την	εμπειρία.	Μεταξύ	άλλων		σημείωσαν:	

 «η	γραφή	είχε	δυσκολίες	αλλά	ήταν	ενδιαφέρουσα»	

 «ένιωσα	δημιουργική	και	ελευθερία	έκφρασης»	

 «Ωραία	εμπειρία	και	πολύ	ωραίο	το	αντικείμενο	«δάσος».		

«αν	συνοδεύονταν	με	μια	επίσκεψη	στο	δάσος	του	Πηλίου,	θα	είχαμε	μια	πιο	

διευρυμένη	 εμπειρία,	 περισσότερα	 ερεθίσματα	 και	 ίσως	 καλύτερα	

αποτελέσματα»	

 «Έβαλε	 τη	 φαντασία	 μου	 να	 δουλέψει	 και	 σε	 λίγο	 χρόνο	 με	 περιορισμένο	

αριθμό	λέξεων	να	σχεδιάσω	μια	ιστορία»	

 «Είχε	 ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 το	 αρχικό	 στάδιο	 της	 εφαρμογής,	 η	 προβολή	

εικόνων,	που	με	οδήγησε	σε	ανάκληση	οικείων	εικόνων.	Ήταν	η	πρώτη	φορά	

που	 επιχείρησα	 να	 γράψω	 ποίημα	 και	 διαπίστωσα	 την	 ομορφιά	 του	 να	

τολμάς	να	δοκιμάζεις».	

Επίλογος 

Τα	 αποτελέσματα	 αυτής	 της	 εφαρμογής	 δείχνουν	 ότι	 η	 δημιουργική	 γραφή	 μπορεί	 να	

εξατομικεύσει	 το	 περιεχόμενο	 και	 να	 	 κάνει	 τους	 συμμετέχοντες	 να	 μιλήσουν	 και	 να	

ενεργήσουν	 οργανωμένα	 και	 υπεύθυνα,	 να	 απολαύσουν	 τη	 γραφή.	 Εισάγοντας	 τη	

δημιουργική	 γραφή	 στο	 ελληνικό	 εκπαιδευτικό	 σύστημα	 ανοίγονται	 νέοι	 δρόμοι	 για	 την	

ανάπτυξη	 της	 δημιουργικότητας,	 των	 ικανοτήτων	 στο	 γραπτό	 λόγο	 και	 της	 κριτικής	
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σκέψης	 των	 μαθητών,	 καθώς	 δεν	 καλλιεργείται	 μόνο	 η	 γλώσσα,	 η	 έκφραση	 και	 η	

ευρηματικότητά	 τους,	 αλλά	 επιπλέον	 κινητοποιείται	 η	 φαντασία	 τους	 προς	 την	

κατεύθυνση	 να	 θέτουν	 ζητήματα	 στα	 οποία	 θα	 πρέπει	 να	 δώσουν	 λύσεις.	 Εφόσον	 ο	

εμψυχωτής	 προκαλέσει	 παιγνιώδη	 διάθεση	 στους	 μαθητές,	 τότε	 είναι	 πολύ	 πιθανό	 να	

«βυθιστούν»	σε	ιδέες	και	λέξεις	και	να	καταλάβουν	πώς	λειτουργούν	και	πώς	μπορούν	να		

χρησιμοποιηθούν	(Bowkett	2009).	

	«Οι	λέξεις	μοιάζουν	αρκετά	με	τις	πέτρες.	Μπορείς	να	χτίσεις	

	ήσυχα	 σπίτια	 με	 άσπρα	 έπιπλα,	 με	 άσπρα	 κρεβάτια…»	 5[274],	 γράφει	 ο	 Ρίτσος,	

αποκαλύπτοντας	 τη	 δύναμη	 των	 λέξεων.	 Σε	 αυτή	 τη	 δυναμική	 των	 λέξεων	 και	 στην	

αθωότητα	του	παιχνιδιού	βασίστηκε	η	παραπάνω	εφαρμογή	και	έδωσε	τη	δυνατότητα	σε	

όσους	 συμμετείχαν	 να	 εκφραστούν,	 να	 νιώσουν	 δημιουργικοί	 και	 να	 τολμήσουν	 να	

δοκιμάσουν	το	παιχνίδι	της	γραφής.	

	

Περίληψη 

Η	 δημιουργική	 γραφή,	 ως	 μέθοδος	 που	 ενεργοποιεί	 τη	 δημιουργικότητα,	 όλο	 και	

περισσότερο	 κερδίζει	 έδαφος	 και	 στη	 χώρα	 μας,	 όχι	 μόνο	 με	 την	 πραγματοποίηση	

σχετικών	 εργαστηρίων	 για	 ενήλικες	 κυρίως,	 από	 διάφορους	 φορείς,	 αλλά	 πρόσφατα	 και	

με	 την	 ένταξή	 της	 στο	 χώρο	 της	 εκπαίδευσης.	 Απόδειξη	 η	 εισαγωγή,	 σε	 πιλοτική	 μορφή,	

στο	 Πλαίσιο	 Προγράμματος	 Σπουδών	 τόσο	 στο	 Νηπιαγωγείο,	 στο	 Δημοτικό	 όσο	 και	 στο	

Γυμνάσιο.	

Η	δημιουργική	γραφή	βέβαια	έχει	συνδεθεί	 	με	το	μάθημα	της	Γλώσσας,	αφού	θεωρείται	

ότι	μπορεί	κυρίως	να	βοηθήσει	τα	παιδιά	να	αποκτήσουν	την	ικανότητα	να	εκφράζονται,	

χρησιμοποιώντας	 μια	 καλή	 περιγραφική	 γλώσσα.	 Μέσω	 της	 δημιουργικής	 γραφής,	 το	

παιδί	 μπορεί	 να	 βιώσει	 ομαλά	 και	 ανώδυνα	 τη	 γραφή,	 να	 εξοικειωθεί	 με	 το	 λόγο	 και	 να	

καλλιεργήσει	 τη	 σχέση	 του	 με	 τον	 κόσμο	 της	 λογοτεχνίας,	 μέσα	 από	 ένα	 δημιουργικό	

παιχνίδι	 (Πασσιά	 &	 Μανδηλαράς	 2000).	 Η	 απόκτηση	 ευχέρειας	 έκφρασης	 και	 η	

καλλιέργεια	 της	 δημιουργικότητας	 μέσω	 της	 δημιουργικής	 γραφής,	 μπορεί	 πάραυτα	 να	

φανεί	 ενισχυτική	 και	 υποβοηθητική	 διεργασία,	 όχι	 μόνο	 στο	 μάθημα	 της	 Γλώσσας,	 αλλά	

                                                 

5 Ρίτσος Γ. (1989). Μετριοπάθεια,(από τη συλλογή  « Ο τοίχος μέσα στον καθρέφτη), Ποιήματα  τόμ. Ι΄:1963-1972, 
Αθήνα Κέδρος 



 13

και	 στην	 ιστορία,	 στη	 γεωγραφία,	 στη	 φυσική	 και	 σε	 όλες	 τις	 περιοχές	 του	 αναλυτικού	

προγράμματος	που	είναι	απαραίτητο	να	χρησιμοποιηθεί	το	λεξιλόγιο	ώστε		οι	μαθητές		να	

ερμηνεύσουν	και	να	περιγράψουν	(Wilcox	2009).		

Στην	 παρούσα	 ανακοίνωση	 επιχειρείται	 να	 παρουσιασθεί	 μια	 εφαρμογή	 που	 αφορά	 την	

αξιοποίηση	 της	 δημιουργικής	 γραφής	 στο	 πλαίσιο	 της	 Περιβαλλοντικής	 Εκπαίδευσης.	 Η	

εφαρμογή	θα	μπορούσε	να	 φέρει	τον	τίτλο	«Από	το	 	δέντρο	στο	δάσος,	από	τη	λέξη	στο	

κείμενο»,	 καθώς	 αφορά	 στη	 δημιουργία	 ενός	 «Αλφαβητάριου	 του	 δάσους»	 και	 στη	

συνέχεια	στη	δημιουργία	ιστοριών	και	άλλων	κειμένων.	Θα	παρουσιασθούν	αναλυτικά	τα	

στάδια	εφαρμογής	καθώς	και	παραδείγματα/κείμενα.	
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	 Διαπιστώνεται ότι θεωρείται  πολύ σημαντικό για τα παιδιά όχι μόνο να κατασκευάζουν τις δικές τους ιστορίες, αλλά και να τις μοιράζονται με τους άλλους. Για την κατασκευή ιστοριών, τα παιδιά βασίζονται στις εμπειρίες τους και  δίνουν σε αυτές νόημα (Wright 1997). Ακόμη, ακούγοντας τις ιστορίες των άλλων παιδιών, μπορούν να μάθουν κάτι καινούριο και να μπουν στη θέση του άλλου (Bowkett 2009). Επιπλέον, με την ανταλλαγή ιστοριών, μπορούν να εμπνευστούν από τις συγγραφικές στρατηγικές των άλλων παιδιών και να ανακαλύψουν καινούριες (Chen & Zhou 2010). Η δημιουργική γραφή στο χώρο της εκπαίδευσης προσφέρεται ιδιαίτερα ως παιχνίδι και μέθοδος για την παραγωγή κειμένων από τα παιδιά� και μπορεί να τα βοηθήσει  να αποκτήσουν την ικανότητα να εκφράζονται, χρησιμοποιώντας μια καλή περιγραφική γλώσσα. Κάτι τέτοιο (Wilcox 2009), μπορεί να φανεί υποβοηθητικό, όχι μόνο στο μάθημα της Γλώσσας, αλλά και στην ιστορία, στη γεωγραφία, στη φυσική, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και σε όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράμματος που είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί το λεξιλόγιο ώστε τα παιδιά  να ερμηνεύσουν και να περιγράψουν. Η σύνδεση της δημιουργικής γραφής με το περιβάλλον βρίσκει ποικίλες εφαρμογές που οδηγούν σε συζητήσεις σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα (Gifford 2002).  
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