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																				Εισαγωγή	

Το	 Καλλιτεχνικό	 Γυμνάσιο	 Γέρακα	 με	 Λυκειακές	 Τάξεις	 είναι	 ένα	 σχολείο	 με	 10ετή	 ήδη	

λειτουργία,	 στο	 οποίο,	 εκτός	 από	 τα	 μαθήματα	 Γενικής	 Παιδείας,	 διδάσκονται	 και	 μαθήματα	

Καλλιτεχνικής	 Παιδείας.	 Οι	 Κατευθύνσεις	 είναι	 τρεις:	 Θέατρο–Κινηματογράφος,	 Χορός	 και	

Εικαστικά.	Η	Δημιουργική	Γραφή	αποτελεί	ξεχωριστό	μάθημα	Καλλιτεχνικής	Παιδείας,	μόνο	για	

την	κατεύθυνση	του	Θεάτρου	στο	Γυμνάσιο.	 

	Παράλληλα,	 τα	 τελευταία	 πέντε	 χρόνια	 το	 σχολείο	 μας	 συμμετέχει	 σταθερά	 στο	 «Λογοτεχνικό	

Εργαστήρι:	 οι	 μαθητές	 γράφουν»,	 το	 οποίο	 αφορά	 ένα	 δίκτυο	 σχολείων	 της	 Διεύθυνσης	

Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Ανατολικής	 Αττικής.	 Σε	 αυτό	 το	 Εργαστήρι	 συμμετέχουν	
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προαιρετικά	 όσοι	 μαθητές	 του	 Γυμνασίου	 ή	 του	 Λυκείου	 αισθάνονται	 την	 ανάγκη	 	 να	

εκφραστούν	 γράφοντας	 ένα	 λογοτεχνικό	 κείμενο	 (διήγημα,	 ποίημα	 ή	 θεατρικό	 έργο),	 συνήθως	

μόνοι	 τους	 και	 σπανιότερα	 σε	 ομάδα	 ,	 που	 αναρτάται	 στο	 τέλος	 της	 σχολικής	 χρονιάς	 στην	

ιστοσελίδα	 της	 Διεύθυνσης	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Ανατολικής	 Αττικής.	 Επίσης,	 τα	 μέλη	

του	Λογοτεχνικού	Εργαστηρίου	παρακολουθούν	στη	διάρκεια	του	έτους	σεμινάρια	Δημιουργικής	

Γραφής,	 συναντούν	 καταξιωμένους	 λογοτέχνες	 και,	 εφόσον	 το	 επιθυμούν,	 συμμετέχουν	 στο	

λογοτεχνικό	διαγωνισμό,	που	οργανώνει	η	Διεύθυνση	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	Ανατολικής	

Αττικής.	

 

Διερευνητική διαδικασία 

Με	αφορμή	τη	σταθερά	ανοδική	πορεία	των	μαθητών-μελών	του	Λογοτεχνικού	Εργαστηρίου	και	

το	θετικό	κλίμα	που	δημιουργείται	αποφασίσαμε	να	διεξαγάγουμε	μία	έρευνα	με	τα	εξής	βασικά	

ερωτήματα:	

1)Ποιο	 είναι	 το	 προφίλ	 του	 σημερινού	 έφηβου-αναγνώστη;	 Ποια	 είναι	 στην	 πραγματικότητα	 η	

σχέση	του	με	τη	Λογοτεχνία;	

2)Γιατί	οι	μαθητές	συμμετέχουν	στο	«Λογοτεχνικό	Εργαστήρι»;	Γιατί	γράφουν;	

Στόχος	 μας	 είναι	 να	 ακουστεί	 κυρίως	 η	 φωνή	 των	 μαθητών	 μας,	 για	 να	 μπορέσουμε	 να	 τους	

προσεγγίσουμε	μέσα	από	τα	δικά	τους	ενδιαφέροντα	και	τις	δικές	τους	ανησυχίες.	

	Τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνάς	 μας	 παρουσιάζουν	 ενδιαφέρον,	 γιατί	 μέσα	 από	 τις	 απαντήσεις	

τους	 οι	 έφηβοι	 μαθητές	 μάς	 αποκαλύπτουν	 με	 απλό	 και	 ουσιαστικό	 τρόπο	 τα	 οφέλη	 που	
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αποκομίζουν	 	 από	 τη	 Δημιουργική	 Γραφή	 και	 τη	 στενή	 επαφή	 τους	 με	 τον	 κόσμο	 της	

Λογοτεχνίας,	 στα	 πλαίσια	 μιας	 προαιρετικής	 ενασχόλησης	 και	 όχι	 ενός	 υποχρεωτικού	

μαθήματος.	Παράλληλα,	οι	απαντήσεις	τους	καθοδηγούν,	διαφωτίζουν	και	διευκολύνουν	το	έργο	

το	δικό	μας. 

 

Α. Το προφίλ του σημερινού έφηβου- αναγνώστη   

	Για	να	διερευνήσουμε	τη	σχέση	των	μαθητών	μας	με	τη	Λογοτεχνία,	δόθηκε	στους	μαθητές	ένα	

ερωτηματολόγιο	 κλειστού	 τύπου, για	 τη	 σύνταξη	 του	 οποίου	 συνεργαστήκαμε	 στενά	 με	 τη	

συγγραφέα	 παιδικού	 κι	 εφηβικού	 βιβλίου,	 Ελένη	 Σβορώνου.	 Συμπληρώθηκε	 από	 214	 μαθητές	

όλων	 των	 τάξεων	 του	 Γυμνασίου	 και	 Λυκείου	 (από	 124	 μαθητές	 Γυμνασίου	 και	 90	 Λυκείου).	

Αξίζει	εδώ	να	τονιστεί	ότι	στόχος	μας	ήταν	η	διερεύνηση	της	κυρίαρχης	τάσης	σε	ό,τι	αφορά	τη	

σχέση	των	εφήβων	με	τη	Λογοτεχνία		όχι	η	διεξαγωγή	μιας	αυστηρής	στατιστικής	μελέτης. 

Παραθέτουμε	το	ερωτηματολόγιο.	

Ερωτηματολόγιο	

Τάξη:								

1.Πόσο συχνά διαβάζεις εξωσχολικά βιβλία;  

(κύκλωσε	μόνο	μία	απάντηση)	

α)	ένα	κάθε	εβδομάδα	

β)	ένα	ή	δύο	βιβλία	το	μήνα	

γ)	ένα	ή	δύο	το	χρόνο	
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δ)	καθόλου	

2.Πώς συνηθίζεις να διαλέγεις ένα           λογοτεχνικό βιβλίο που θα διαβάσεις;		

					(κύκλωσε	μόνο	μία	απάντηση)	

α)	από	το	εξώφυλλο	

β)	από	τον	τίτλο	

γ)	με	επηρεάζουν	η	γνώμη	και	τα	σχόλια	των	φίλων	μου	

δ)	όταν	μου	το	κάνουν	δώρο	

ε)	όταν	έχω	διαβάσει	κάποια	γνώμη	η� 	κριτικη� 	γι΄αυτο� 	

στ)	όταν	έχω	δει	μια	ταινία	ή	ένα	τηλεοπτικό	σήριαλ	βασισμένο	σε	αυτό	

ζ)	από	την	περίληψη		

3.Ποια βιβλία σου αρέσουν περισσότερο; 	

(κύκλωσε	έως	τρεις	απαντήσεις) 

α)	περιπέτειας	

β)	επιστημονικής	φαντασίας	

γ)	με	έντονο	στοιχείο	μαγείας	

δ)	αστυνομικά	

ε)	κοινωνικά,	με	θέματα	που	αφορούν	παιδιά	της	ηλικίας	μου	

στ)	αισθηματικά	

ζ)	ταξιδιωτικά	

η)	γνώσεων	
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θ)	βιβλία-κόμικς	

ι)	άλλο………	

4.Με ποιες από τις παρακάτω φράσεις συμφωνείς;  

(κύκλωσε	μόνο	μία	απάντηση)	

α)	το	πολύ	διάβασμα	σε	κάνει	αντικοινωνικό	

β)	το	διάβασμα	δεν	είναι	τόσο	ευχάριστο	αλλά	αποκτάς	γνώσεις	

γ)	το	βιβλίο	είναι	παρέα	

δ)	το	διάβασμα	είναι	απόλαυση		

5.Τι σε αποτρέπει από το να διαβάσεις ένα βιβλίο; 

(κύκλωσε	μόνο	μία	απάντηση)	

α)	η	έλλειψη	χρόνου	

β)	το	διάβασμα	είναι	μοναχική	υπόθεση	

γ)	θέλω	κάτι	άλλο	στον	ελεύθερο	χρόνο	μου,	μου	αρκεί	που	διαβάζω	για	το	σχολείο	

δ)	το	 βιβλίο,	 σε	σχέση	 με	τα	ηλεκτρονικά	παιχνίδια,	 το	 ίντερνετ,	την	τηλεόραση,	είναι	στατικό,	

βαρετό	

ε)	άλλο….	

6.Ποια είναι τρία από τα ωραιότερα βιβλία που έχεις διαβάσει;  

(γράψε	συγγραφέα	και	τίτλο)	

7.Προτιμάς να διαβάζεις κυρίως:  

(κύκλωσε	μόνο	μία	απάντηση)	
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α)	ελληνική	λογοτεχνία	

β)	ξένη	λογοτεχνία	

8.Έχεις διαβάσει ποτέ ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book); Αν, ναι ποιο; 

	(κύκλωσε	μόνο	μία	απάντηση)	

Ναι	

Όχι	

9.Βρίσκεις τη μορφή του ηλεκτρονικό βιβλίου(e-book) πιο ελκυστική από το τυπωμένο βιβλίο;  

(κύκλωσε	μόνο	μία	απάντηση)	

Ναι	

Όχι	

																																	

Αποτελέσματα  

	Στο	 1ο	 ερώτημα	 που	 αφορά	 τη	 συχνότητα	 ανάγνωσης	 λογοτεχνικών	 βιβλίων	 στο	 Γυμνάσιο,	

περίπου	το	50%	απάντησε	ότι	διαβάζει	ένα	με	δύο	βιβλία	το	μήνα,	το	35%	ένα	ή	δύο	το	χρόνο,	το	

10%		ένα	κάθε	εβδομάδα	και	μόλις	το	5%	καθόλου.	Στο	Λύκειο	η	κατάσταση	διαμορφώνεται	ως	

εξής:	 συγκριτικά	 είναι	 περισσότεροι	 οι	 μαθητές	 που	 δεν	 διαβάζουν	 καθόλου	 (13%),	 ενώ	 πολύ	

λίγοι	 είναι	 αυτοί	 που	 διαβάζουν	 ένα	 κάθε	 εβδομάδα	 (5%).	 Από	 τους	 υπόλοιπους,	 το	 40%	

διαβάζουν	ένα	με	δύο	βιβλία	το	μήνα	και	το	42%	διαβάζουν	ένα	ή	δύο	το	χρόνο.		

	Στο	2ο	ερώτημα	σχετικά	με	τον	τρόπο	που	συνηθίζουν	να	διαλέγουν	ένα	λογοτεχνικό	βιβλίο,	η	

πλειοψηφία	στο	Γυμνάσιο	(70%)	επηρεάζεται	από	την	περίληψη	στο	οπισθόφυλλο.	Όσον	αφορά	
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στους	υπόλοιπους	παράγοντες,	τους	μαθητές	επηρεάζουν	κυρίως	οι	εξής:	ο	τίτλος,	οι	κριτικές,	η	

γνώμη	και	τα	σχόλια	των	φίλων	τους,	το	εξώφυλλο.	Για	τους	μαθητές	του	Λυκείου	διαπιστώσαμε	

ότι	 μπορεί	 μεν	 οι	 περισσότεροι	 να	 επηρεάζονται	 από	 την	 περίληψη	 (50%),	 αλλά	 ελάχιστοι	

διαλέγουν	ένα	βιβλίο	με	κριτήριο	τον	τίτλο	ή	το	εξώφυλλο.	

	Σχετικά	με	το	3ο	ερώτημα,	στο	Γυμνάσιο	τους	μαθητές	ελκύουν	κατεξοχήν	τα	βιβλία	περιπέτειας,	

όσα	έχουν	έντονο	το	στοιχείο	της	μαγείας,	τα	κοινωνικά,	τα	βιβλία	επιστημονικής	φαντασίας,	τα	

κόμικς,	τα	αστυνομικά	και	τα	αισθηματικά.	Στο	Λύκειο	τους	ελκύουν	εξίσου	η	περιπέτεια	και	τα	

κοινωνικά	θέματα,	 και	 επίσης	τα	αστυνομικά	 και	τα	αισθηματικά.	Αξίζει,	 βέβαια,	 να	σημειωθεί,	

ότι	 στο	 Λύκειο,	 οι	 μαθητές	 ανέφεραν	 στην	 κατηγορία	 «Άλλο»	 και	 βιβλία	 ποίησης,	 φιλοσοφίας,	

κλασικής	λογοτεχνίας,	ψυχολογίας,	πολιτικά.	

	Στο	 4ο	 ερώτημα	 τόσο	 οι	 μαθητές	 του	 Γυμνασίου	 όσο	 και	 του	 Λυκείου	 συμφώνησαν	 ότι	 το	

διάβασμα	είναι	παρέα	και	απόλαυση	(στο	Λύκειο	παρουσιάζεται	πρώτα	ως	απόλαυση	,	ενώ	στο	

Γυμνάσιο	 πρώτα	 ως	 παρέα).	 Επίσης,	 ένα	 μικρότερο	 αλλά	 αξιοσημείωτο	 ποσοστό	 (25%)	

παραδέχτηκε	ότι	με	το	διάβασμα	αποκτάς	γνώσεις,	χωρίς	όμως	να	είναι	πολύ	ευχάριστο.	

	Στο	 5ο	 ερώτημα,	 περισσότεροι	 από	 τους	 μισούς	 μαθητές	 θεωρούν	 την	 έλλειψη	 χρόνου	

καθοριστικό	παράγοντα	που	τους	αποτρέπει	από	το	να	διαβάσουν	βιβλία.	Επίσης,	αρκετοί	είναι	

οι	μαθητές	που,	επειδή	διαβάζουν	για	το	σχολείο,	θέλουν	κάτι	άλλο	στον	ελεύθερο	χρόνο	τους.	

	Στο	6ο	ερώτημα	σχετικά	με	τα	ωραιότερα	βιβλία	που	έχουν	διαβάσει	είναι	αξιοσημείωτο	ότι	οι	

περισσότεροι	μαθητές	με	ακατάστατο	τρόπο	και	χωρίς	πλήρη	στοιχεία,	συνήθως	χωρίς	το	όνομα	

του	συγγραφέα	ή	με	ελλιπή	τίτλο,	κατέγραψαν	κάποια	βιβλία.	Επειδή	είναι	πολύ	διαφορετικές	οι	
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προτιμήσεις	 τους,	 ενδεικτικά	 θα	 σας	 αναφέρουμε	 κάποιους	 συγγραφείς	 ή/και	 τίτλους	 που	

απαντώνται	 σε	 περισσότερους	 από	 δύο	 μαθητές.	 Στο	 Γυμνάσιο,	 από	 ελληνική	 λογοτεχνία		

αναφέρουν	βιβλία	της	Α.	Ζέη,	της	Ζ.	Σαρρή,	του	Ε.	Τριβιζά,	της	Π.	Δέλτα.	Από	την	ξένη	λογοτεχνία	

ξεχωρίσαμε	τους:	Εξυπερύ	(Μικρός Πρίγκηπας),	Στέφανι	Μέγιερ	(Λυκόφως),	Παρλίνι	(Έραγκον),	

Ρόουλινγκ	 (Χάρι	 Πότερ), Νταν Μπράουν	 (Κώδικας Ντα Βίντσι),	 (Ημερολόγιο ενός σπασίκλα),	

Χίσλοου	 (Το	 Νησί),	 Βίκτορ	 Ουγκώ	 (Οι Άθλιοι),	 Χόρχε	 Μπουκάι	 (Να σου πω μια ιστορία),	 Σκοτ	

Φιτζέραλντ	 (Μεγάλος Γκάτσμπυ),	 Κάρολος	 Ντίκενς	 (Όλιβερ Τουίστ),	 Ιούλιος	 Βερν.	 Στο	 Λύκειο	

ξεχωρίσαμε	 τους	 συγγραφείς	 Τζωρτζ	 Όργουελ	 (1984,	 Η φάρμα των ζώων),	 Φραντς	 Κάφκα,	

Εξυπερύ	 (Μικρός Πρίγκηπας),	 Στέφανι	 Μέγιερ	 (Λυκόφως),	 	 Ρόουλινγκ	 (Χάρι Πότερ),	 Νταν	

Μπράουν	(Κώδικας Ντα Βίντσι),	Χίσλοου	(Το Νησί),	Βίκτορ	Ουγκώ	(Οι Άθλιοι),	Σκοτ	Φιτζέραλντ	

(Μεγάλος Γκάτσμπυ),	 Ι.	 Βερν,	 Ντοστογιέφσκι,	 Κοέλιο,	 Καμύ,	 Γκόγκολ,	 Έσσε,	 τΤζ.	 Ώστιν,	 	 Τ.	

Ρόμπινς	 (Τρυποκάρυδος),	 Μπουκόφσκι,	 Αγκάθα	 Κρίστυ,	 Σ.	 Χολμς.	 Από	 Έλληνες	 συγγραφείς	 οι	

έφηβοι		ξεχώρισαν	τη	Διδώ	Σωτηρίου,	τον	Καζαντζάκη	και	τον	Σαμαράκη.	Αξίζει	να	σημειωθεί	η	

απουσία	της	ποίησης	στις	αναγνωστικές	προτιμήσεις	των	μαθητών	μας.	

	Στο	 7ο	 ερώτημα,	 με	 μεγάλη	 διαφορά	 προτιμούν	 την	 ξένη	 από	 την	 ελληνική	 λογοτεχνία.	 Στο	

Γυμνάσιο,	 βέβαια,	 είναι	 πιο	ενθαρρυντικό	το	 ποσοστό	για	την	ελληνική	λογοτεχνία	(33%),	 ενώ	

στο	Λύκειο	μόνο	το	27%	την	προτιμά.	Το	73%	των	μαθητών	στρέφεται	στην	ξένη.		

	Στο	8ο	και	9ο	ερώτημα		που	αφορούν	τη	σχέση	των	εφήβων	με	το	ηλεκτρονικό	βιβλίο,	μόλις	το	

10%	 έχει	 διαβάσει	 μέχρι	 τώρα	 e-book.	 Παράλληλα,	 σε	 ποσοστό	 περίπου	 85%	 δεν	 θεωρούν	 το		

ηλεκτρονικό	βιβλίο	πιο	ελκυστικό	από	το	τυπωμένο.		
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Β. Γιατί οι μαθητές συμμετέχουν στο «Λογοτεχνικό Εργαστήρι; Γιατί γράφουν; 

	Στη	 συνέχεια	 δόθηκε	 στους	 εφήβους	 	 η	 ερώτηση	 ανοικτού	 τύπου	 «	 Γιατί	 συμμετέχεις	 στο	

Λογοτεχνικό	 Εργαστήρι;	 Γιατί	 γράφεις;».	 Οι	 απαντήσεις	 των	 μαθητών	 είναι	 διαφωτιστικές,	

ειλικρινείς,	αφοπλιστικές.	Τις	παραθέτουμε	αυτούσιες:	

 Για	να	μοιραστώ	τις	σκέψεις	μου	και	τις	ιδέες	μου	με	τους	συνομηλίκους	μου.	

 Γιατί	 είναι	 ένα	 τρόπος	 λυτρωτικής	 αντίδρασης,	 ένα	 ανοιχτό	 ημερολόγιο.	 Γιατί	 με	 πιέζει	 η	

μαμά	μου	και	η	καθηγήτριά	μου	της	έκθεσης.	Και	οι	δύο	λένε	ότι	έχω	ταλέντο	να	επινοώ	και	να	

γράφω	 ιστορίες.	 Εγώ	 προσωπικά	 ντρέπομαι	 να	 εκτεθώ,	 αλλά	 κατά	 βάθος	 με	 βολεύει	 που	 με	

πιέζουν.Θέλω	να	δώσω	με	την	ιστορία	που	θα	γράψω	ένα	δίδαγμα	στους	συμμαθητές	μου.	Είναι	

ένας	 τρόπος	 να	 βγω	 από	 την	 απομόνωσή	 μου.	 Για	 να	 πειραματιστώ	 πάνω	 σε	 διαφορετικούς	

τρόπους	 γραφής.	 Για	 να	 παρουσιάσω	 τη	 φαντασία	 μου.	 Για	 να	 διατυπώσω	 τις	 ιδέες	 μου,	 τις	

σκέψεις	μου,	τα	συναισθήματά	μου.	Το	γράψιμο	είναι	ένας	τρόπος	έκφρασης	για	μένα.	Γιατί	το	

Λογοτεχνικό	Εργαστήρι	γίνεται	η	αφορμή	να	στρωθώ	και	να	γράψω.	

 Μου	αρέσει	πολύ	και	με	 ξεκουράζει	να	επινοώ,	 να	γράφω	ιστορίες	 και	να	τις	μοιράζομαι	 με	

άλλα	παιδιά.		

 Χωρίς	το	Λογοτεχνικό	Εργαστήρι	και	τις	προθεσμίες	που	μας	υποχρεώνει	να	τηρήσουμε,	είμαι	

σχεδόν	 σίγουρη	 ότι	 στο	 Λύκειο	 θα	 τα	 παρατούσα	 εντελώς.Λένε	 ότι	 γράφω	 ωραία	 και	 με	

ενδιαφέρει		να	δω	και	τη	γνώμη	της	Λογοτεχνικής	Επιτροπής	που	θα	κρίνει	τα	κείμενά	μας.Μου	

αρέσει	 να	 αποκτώ	 καινούριες	 εμπειρίες	 και	 σίγουρα	 το	 Λογοτεχνικό	 Εργαστήρι	 θα	 είναι	 μια	
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αλλιώτικη	εμπειρία.	Με	παρότρυνε,	εξάλλου,	και	η	δασκάλα	μου	της	Λογοτεχνίας.Μου	αρέσει	να	

σκέφτομαι	 καινούριους	 κόσμους	 και	 να	 τους	 αποτυπώνω	 στο	 χαρτί.Θα	 είναι	 μια	 ευκαιρία	 να	

ξεφύγω	από	τη	ρουτίνα	των	μαθημάτων	και	να	ταξιδέψω	με	 ιστορίες.	Δε	θέλω	να	χάσω	αυτήν	

την	ευκαιρία.Είμαι	σίγουρος	ότι	θα	διασκεδάσω	στο	Λογοτεχνικό	Εργαστήρι,	γιατί	λατρεύω	να	

γράφω	 ιστορίες.Έχω	 ιδέες	 και	 δυνατότητες	 που	 ίσως	 μπορέσω	 να	 τις	 αξιοποιήσω	 στο	

Λογοτεχνικό	 Εργαστήρι.Για	 να	 ονειρευτώ	 έναν	 καλύτερο	 κόσμο	 και	 να	 καταγράψω	 το	 όνειρό	

μου.Θα	 μου	 δώσει	 την	 ευκαιρία	 να	 διαβάσω	 ωραία	 βιβλία,	 να	 μάθω	 περισσότερα	 για	 τη	

λογοτεχνία,	 να	 γνωρίσω	 ίσως	 κάποιον	 συγγραφέα	 που	 θα	 φέρουν	 στο	 σχολείο	 μας.Γιατί	 πήρα	

μέρος	τυχαία	πέρυσι,	επειδή	συμμετείχε	και	μια	άλλη	κοπέλα	από	το	τμήμα	μου	και	μου	φάνηκε	

πολύ	ενδιαφέρουσα	εμπειρία.Για	να	με	βοηθήσει	να	βρω	το	θάρρος	να	γράψω.	Ζηλεύω	πολύ	τα	

παιδια� 	 που	 γρα� φουν	 ιστορι�ες	 και	 παι�ρνουν	 με�ρος.	 Πε�ρυσι	 στην	 Α΄	 Γυμνασι�ου	 δεν	 το� λμησα	 να	

πάρω	 μέρος	 και	 μου	 έμεινε	 απωθημένο.Έχω	 γράψει	 τόσα	 πολλά	 πράγματα	 κι	 έχω	 τόσες	 ιδέες	

κάτω	από	το	μαξιλάρι	μου…που	δεν	πάει	άλλο.	Παίρνω	κάθε	χρόνο	μέρος,	είναι	κάτι	σαν	έθιμο	

για	 μένα.	 Περνάω	 ωραία,	 μαθαίνω	 καινούρια	 πράγματα,	 είναι	 κι	 η	 εκδήλωση	 στο	 Μουσικό	

Σχολείο	Παλλήνης,	ο	έπαινος,	η	φωτογραφία	στην	απονομή,	χάνω	και	μάθημα!Έχω	ακούσει	τόσα	

σχόλια	από	τα	μεγαλύτερα	παιδιά	που	θέλω	οπωσδήποτε	να	πάρω	μέρος.Για	να	δω	το	κείμενό	

μου	 ανεβασμένο	 στην	 ιστοσελίδα	 της	 Διεύθυνσης	 Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Ανατολικής	

Αττικής	μαζί	με	όλα	τα	υπόλοιπα	κείμενα	από	τα	άλλα	σχολεία.Για	να	πάω	στην	Εκδήλωση	που	

γίνεται	 κάθε	 χρόνο	 στο	 Μουσικό	 για	 το	 Λογοτεχνικό	 Εργαστήρι.Επειδή	 βλέπω	 τόσους	
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συμμαθητές	μου	να	παίρνουν	μέρος	και	πραγματικά	ζήλεψα.Γιατί	θα	γράψω	μια	ιστορία	μαζί	με	

μία	φίλη	μου	από	το	σχολείο.	

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν γράφουν 

Στο	 σημείο	 αυτό	 	 θεωρήσαμε	 χρήσιμο	 να	 καταγράψουμε	 	 κάποιες	 από	 τις	 δυσκολίες	 που	

επισημάναμε	ότι	αντιμετωπίζουν		οι	μαθητές	όταν	προσπαθούν	να	γράψουν:	

Σχετικά	με	την	επιλογή	θέματος,	αργούν	να	συνειδητοποιήσουν	ότι	η	λογοτεχνία	είναι	ο	τρόπος	που	θα	φωτίσεις	

μια	ιστορία.	

Τα	 κείμενά	 τους	 είναι	 «άγουρα»,	 πρόχειρα,	 σαν	 εφηβικά	 ημερολόγια,	 με	 πολύ	 καθημερινό	 και	 ανεπεξέργαστο	

ύφος.	

Τα	κείμενά	τους	είναι	αρκετά	συχνά	διδακτικά.	Δεν	μπορούν	να	αντιληφθούν	ότι	το	ηθικό	δίδαγμα	δεν	έχει	θέση	

στη	λογοτεχνία	

Είναι	δύσκολο	να	πείσουμε	τους	μαθητές	μας	να	εργαστούν	πιο	σοβαρά	πάνω	στην	ιδέα	τους,	να	«παιδέψουν»	το	

κείμενό	τους,	να	το	γράψουν	και	να	το	ξαναγράψουν.	Δυσκολεύονται	 	πολύ	να	κατανοήσουν	ότι	««δημιουργική	

γραφή	σημαίνει	δημιουργικό	σβήσιμο».	(Σουλιώτης	2012:13)	

Γενικά,	οι	μαθητές.	παραμένουν	στην	καταγραφή	των	εξωτερικών	γεγονότων.	Πολλές	φορές	περιγράφουν,	χωρίς	

«να	παρεμβαίνουν	δυναμικά	και	να	αναδημιουργούν	μια	άλλη	πραγματικότητα».	(Σουλιώτης	2012:13)	

Στην	Ποίηση	δυσκολεύονται	να	στήσουν	μια	φράση	«συγκινησιακά	ακριβή,	χωρίς	λεκτικά	απόβαρα,	που	να	μην	

είναι	βαρετή»	(Σουλιώτης	2012:13)	

	

Η Δημιουργική Γραφή ως κίνητρο-αφορμή-ευκαιρία 
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	Η	 Δημιουργική	 Γραφή	 λειτουργεί	 ως	 κίνητρο-αφορμή-ευκαιρία για	 τους	 μαθητές	 και	 τις	

μαθήτριες	

για	να	εξοικειωθούν	με	τη	λογοτεχνική	ανάγνωση	και	να	αγαπήσουν	περισσότερο	τη	Λογοτεχνία	

για	να	διαβάσουν	Λογοτεχνία	και	να	γίνουν	απαιτητικότεροι	αναγνώστες	

για	 να	 αποκτήσουν	 δεξιότητες	 λογοτεχνικού	 γραμματισμού	 μέσω	 της	 βαθμιαίας	 εξοικείωσης	 με	 συγγραφικές	

πρακτικές			

για	 να	 ασκηθούν	 στην	 τέχνη	 της	 γραφής,	 να	 παραγάγουν	 κείμενα,	 να	 αξιοποιήσουν	 τις	 δυνατότητές	 τους	 μέσα	

από	τη	συνεχή	άσκηση,	να	μάθουν	τι	δεν	είναι	Λογοτεχνία	

για	να		δημιουργηθεί	πιο	ουσιαστική	προσέγγιση	μαθητών-καθηγητών	πέρα	από	τα	στενά	όρια	της	τάξης	

για	να	προβληματιστούν	πάνω	στη	διαδικασία	της	γραφής,	το	χρόνο,	τον	κόπο	που	απαιτεί	

για	να	συνειδητοποιήσουν	ότι,	για	να	γράψουν,	πρέπει	πρώτα	να	μάθουν	να	διαβάζουν	και	ότι	δεν	αρκεί	να	έχεις	

ταλέντο,	για	να	γίνεις	συγγραφέας		

για	να	αποκτήσουν	εμπιστοσύνη	στις	ικανότητές	τους,	να	μάθουν	να	‘εκτίθενται’,		ξεκινώντας	από	τον	κύκλο	των	

συνομηλίκων	τους	

για	να	αποκτήσουν	συλλογικά	αισθητικά	κριτήρια	με	την	αξιολόγηση	στην	ομάδα	

για	 να	 δημιουργηθεί	 	 ένα	 συγκεκριμένο	 πλαίσιο	 που	 θα	 οργανώσει	 τους	 μαθητές	 και	 θα	 τους	 δώσει	 κάποιες	

κατευθύνσεις,	ώστε,	όσοι	πραγματικά	θέλουν	και	μπορούν	να	γράψουν,	να	αξιοποιήσουν	τις	δυνατότητές	τους	

 

Τι προτείνουμε 
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Το	 σχολείο	 δεν	 είναι	 μόνο	 τάξη,	 μάθημα,	 διαγωνίσματα,	 εξετάσεις.	 Είναι,	 οφείλει	 να	 είναι,	

δημιουργία,	χαρά,	φαντασία.	Με	ποιο	τρόπο;	

Στην	 επιλογή	 των	 λογοτεχνικών	 κειμένων	 που	 θα	 διδαχθούν	 ας	 λαμβάνουμε	 υπόψη	 το	

αναγνωστικό	 προφίλ	 των	 μαθητών	 της	 τάξης,	 έτσι	 ώστε	 οι	 μαθητές	 μας	 να	 συμμετέχουν	 με	

πραγματικό	 ενδιαφέρον,	 γιατί	 θα	 τους	 αφορά.	 Οι	 μαθητές	 πρέπει	 να	 ενθαρρύνονται	 και	 οι	

καθηγητές	να	προτείνουν	έργα	με	γνώμονα	τα	ενδιαφέροντα	και	τις	ανησυχίες	των	μαθητών.	Μ’	

αυτόν	τον	τρόπο	οι	έφηβοι	θα	μπορέσουν	να	γίνουν	απαιτητικότεροι	αναγνώστες.		

Ας	 συμπεριλάβουμε	 τη	 Δημιουργική	 Γραφή	 στη	 διδασκαλία	 των	 λογοτεχνικών	 κειμένων	 ως	

άσκηση,	 αφού	 αποτελεί	 απελευθέρωση	 της	 φαντασίας,	 ελεύθερη	 έκφραση,	 χαρά,	 λύτρωση.	 Με	

αυτόν	τον	τρόπο	η	Λογοτεχνία	θα	συνδεθεί	άμεσα	με	τη	δημιουργικότητα.	

	

                                Βιβλιογραφία 

																																Μίμης	 Σουλιώτης, Δημιουργική Γραφή. Οδηγίες Πλεύσεως.	 Παιδαγωγικό																																	

Ινστιτούτο,	 Υπηρεσία	 Ανάπτυξης	 Προγραμμάτων,	 Υπουργείο	 Παιδείας	 και	 Πολιτισμού,	 Έκδ.	 2012	

(προκαταρκτική)	

		

                              Περίληψη 

	

Λόγω	του	αυξανόμενου	αριθμού	των	συμμετεχόντων	μαθητών	του	Σχολείου	μας	την	τελευταία	

πενταετία	στο«Λογοτεχνικό	Εργαστήρι:	οι	μαθητές	γράφουν»	(δίκτυο	σχολείων	της	Διεύθυνσης	
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Δευτεροβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 Ανατολικής	 Αττικής)	 αποφασίσαμε	 να	 διεξαγάγουμε	 μία	 έρευνα	

μέσω	 ερωτηματολογίων	 κλειστού	 και	 ανοικτού	 τύπου	 με	 τις	 εξής	 υποθέσεις	 εργασίας:	 Α)	 Ποιο	

είναι	 το	 προφίλ	 του	 αναγνώστη-εφήβου;	 Β)	 Γιατί	 οι	 μαθητές	 συμμετέχουν	 στο	 «Λογοτεχνικό	

Εργαστήρι»;	Γιατί	γράφουν;	

Τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνάς	 μας	 παρουσιάζουν	 ενδιαφέρον,	 γιατί	 μέσα	 από	 τις	 απαντήσεις	

τους	 οι	 έφηβοι	 μαθητές	 μάς	 αποκαλύπτουν	 με	 απλό	 και	 ουσιαστικό	 τρόπο,	 τα	 οφέλη	 που	

αποκομίζουν	από	τη	Δημιουργική	Γραφή	και	τη	στενή	επαφή	τους	με	τον	κόσμο	της	Λογοτεχνίας,	

στα	πλαίσια	μιας	προαιρετικής	ενασχόλησης	και	όχι	ενός	υποχρεωτικού	μαθήματος.	Παράλληλα,	

οι	απαντήσεις	τους	καθοδηγούν,	διαφωτίζουν	και	διευκολύνουν	το	έργο	το	δικό	μας.	

	

	

	

	


	Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν γράφουν

