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Αντί Εισαγωγικών: Η λογοτεχνική «γενιά» (;) των εργαστηρίων 

Δημιουργικής Γραφής 

  

Καθοριστικό ρόλο στην πιστοποίηση της εθνικής πολιτισμικής ταυτότητας του 

ελληνικού έθνους μετά την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 

διαδραμάτισαν μαζί με την εθνική ιστορία η εθνική γλώσσα και η εθνική 

«γραμματεία». Η προσπάθεια συγκρότησης σε μία νέα πολιτειακή μορφή υπήρξε 

ευθυγραμμισμένη με τα αιτούμενα του ορθού λόγου και των φιλελεύθερων 

κινημάτων του 19ου αιώνα. Η εξέλιξη της νεοελληνικής ιστορίας θα περάσει από 

την υποχρεωτική διασταύρωσή της με τη γραμματολογία μέσα από τα δεσμά των 

γλωσσικών αντιπαραθέσεων της λογιοσύνης και τα όποια ιδεολογικά σχήματα 

επιχειρήθηκε να υπηρετηθούν. Έμενε λοιπόν να αναζητηθούν τα κατάλληλα 

εργαλεία προσέγγισης στην καταγραφή και ταξινόμηση της γραπτής παραγωγής 

της εθνικής γραμματείας με ανάλογο τρόπο με αυτόν της ευρωπαϊκής (ιστορίες 

και γραμματολογίες της λογοτεχνίας με χρονικά, ιστορικούς και 

γραμματολογικούς καταλόγους, διπλωματικά και εκκλησιαστικά αρχεία, ιστορικά 

μυθιστορήματα, απομνημονεύματα, βιογραφίες). Η έλλειψη εμπειρίας, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, στη σύνθεση της νεοελληνικής γραμματολογίας και την 

αυτονόμηση και εδραίωση του αμφιλεγόμενου έως τότε αντικειμένου της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας σε σχέση με τα άλλα γραμματειακά είδη θα επιτευχθεί 

σταδιακά. Η διαδικασία θα αποδειχτεί μακρόχρονη διαδικασία και θα συμπορευτεί 

με την ωρίμανση της κοινωνίας, την παραγωγή διανοουμένων και την ανάδυση 

του δημοτικισμού με τη συμβολή και πολυμαθών λογοτεχνών με κριτικό και 

λογοτεχνικό αισθητήριο που θα προετοιμάσουν με ρήξεις και τομές την έλευση της 

επιβλητικής μορφής του Κ. Θ. Δημαρά.   

Ο Δημαράς με την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (πρώτη έκδοση 

το1948) θέτει με επιστημονικό τρόπο τα κριτήρια των περιοδολογήσεων μέσα από 

ένα σύστημα αξιολογήσεων και ιεραρχήσεων και ουσιαστικά διαμορφώνει τον 

πρώτο λογοτεχνικό κανόνα της ελληνικής φιλολογίας. Χρειάστηκε να διανυθεί και 

να καλυφθεί μία μεγάλη απόσταση για να μελετηθούν διεξοδικότερα θέματα και 

ζητήματα κατατάξεων από τους νεότερους μελετητές.1 Σημαντικότερες καταθέσεις 

                                                 
1 Το θέμα έχει ερευνηθεί και μελετηθεί εξαντλητικά, συνεπώς δεν θεωρώ σκόπιμο να 

κουράσω τους αναγνώστες του άρθρου με περιττές αναφορές στη βασική βιβλιογραφία.   
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η Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λίνου Πολίτη (πρώτη έκδοση σε 

συνοπτική μορφή το 1968, αναθεωρημένη μορφή το 2003), η «συνθετική»  Ιστορία 

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Vitti (ιταλική έκδοση το 1971, και αναθεωρημένη 

έκδοση το 1987), καθώς μεθοδολογικά και ειδολογικά βρίσκεται ανάμεσα στον 

Δημαρά και στον Πολίτη,2 η Εισαγωγή στη Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (αγγλική 

έκδοση το 1994 και ελληνική το 1996) του Beaton,3 και το πολύτομο έργο του 

Αλέξανδρου Αργυρίου Ιστορία της ελληνικής Λογοτεχνίας και της πρόσληψής 

της.4 Στις νεότερες εκδόσεις συγκριτικοί και χρονολογικοί πίνακες πλαισιώνουν και 

συμπληρώνουν διαρκώς τα πορίσματα των φιλολογικών μελετών και 

αναπτύσσεται μία συνείδηση με διακριτούς ρόλους για τον ιστορικό και τον 

κριτικό. Η προσπάθεια καταγραφής της εθνικής γραμματείας και λογοτεχνίας 

εκφράστηκε πολυποίκιλα, ενώ οι ιεραρχήσεις στον λογοτεχνικό κανόνα 

συγκροτήθηκαν με εντάξεις και αποκλεισμούς – οργάνωση επιβεβλημένη- μέσα 

από μία σειρά ταξινομικών σχημάτων (γενιές, ρεύματα, σχολές, κινήματα, τάσεις) 

με τα ανάλογα κέρδη αλλά και τις προφανείς ζημίες έργων και δημιουργών. Να 

σημειωθεί πως η ιστορία της λογοτεχνίας λειτούργησε συχνά μυθοποιητικά και 

ανιστορικά στην αισθητική κατοχύρωση ενός εθνικού λογοτεχνικού παρελθόντος. 

Οι εννοιολογικές διαφορές ανάμεσα στους επικρατέστερους όρους 

«Σχολή», «Κίνημα», «Ρεύμα» και «Γενιά» έχουν επισημανθεί και αναλυθεί με 

σχολαστική επάρκεια μέχρι σήμερα. Είναι αυτονόητο πως ένας δημιουργός 

προφανώς και μπορεί να τοποθετηθεί και να εξεταστεί, καθαρά για 

μεθοδολογικούς λόγους, σε περισσότερες από τις προαναφερόμενες ομάδες. Η 

«Σχολή» αναφέρεται σε ένα σύνολο ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων 

που δημιουργεί και δρα οργανωμένα και συνειδητά ως ομάδα (Επτανησιακή 

Σχολή, Α' Αθηναϊκή Σχολή, Νέα Αθηναϊκή Σχολή κ.τ.λ.). Διαθέτουν  τα ίδια 

                                                 
2 Τα έργα εντάσσονται μέσα στις γενικότερες κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές διεργασίες 

και πλαισιώσεις της εποχής. Ο Vitti παρακολουθεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα «εκ των ένδον» τη 

λογοτεχνική εξέλιξη με βασικό άξονα τον μοντερνισμό και την απαραίτητη ανάλυσή του, ενώ η 

ταξινομική του μέθοδος δίνει έμφαση στην οργάνωση του λογοτεχνικού παρελθόντος στη βάση των 

συμβατικών αφαιρετικών σχημάτων «γενιά», «σχολή», «ρεύμα». 

3 Ο Beaton επιμένει στην πολιτική περιοδολόγηση με τη γνώση και την ευαισθησία του 

ανθρώπου που κατανοεί το κόστος του αποκλεισμού από τον λογοτεχνικό κανόνα. 

4 Ο Αργυρίου ανασυστήνει την κάθε περίοδο μέσα από τον έλεγχο της τροποποιημένης 

αναγνωστικής εμπειρίας με τεκμήρια που δηλώνουν τη συγχρονική αποτίμηση των λογοτεχνικών 

κειμένων (βιβλιοκρισίες, κριτικές, σημειώματα, άρθρα). 
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα μορφής και περιεχομένου και κοινές αισθητικές 

αντιλήψεις, ενώ συχνά διακρίνεται ανάμεσά τους μία εξέχουσα καλλιτεχνική 

προσωπικότητα που της αναγνωρίζεται ηγετικός ρόλος (π.χ. ο Σολωμός στην 

Επτανησιακή Σχολή). Με τον όρο «Κίνημα» επιχειρείται να προστεθεί σε μία 

οργανωμένη ομάδα το ενδιαφέρον να διαμορφώσει όχι μόνο τα καλλιτεχνικά, 

αλλά και τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Πρόκειται ουσιαστικά για τη σύνδεση 

της τέχνης με την καθημερινότητα και τη ζωή μιας εποχής (Διαφωτισμός, 

Κλασικισμός, Ρομαντισμός κ.τ.λ.). Με τον όρο «Ρεύμα» αντίθετα εννοούμε όχι μία 

συντεταγμένη ομάδα, αλλά περισσότερο μια τάση που εμφανίστηκε σε ορισμένη 

χρονικά περίοδο. Δεν πιστοποιείται δηλαδή μία κοινή, εμπρόθετη δράση των 

δημιουργών (Υπαρξισμός, Ρεαλισμός, Νιτσεϊσμός κ.τ.λ.).5 Ο πλέον όμως 

χρησιμοποιημένος και προβληματικός όρος είναι αυτός της λογοτεχνικής «Γενιάς», 

η ομάδα δηλαδή των λογοτεχνών μιας συγκεκριμένης εποχής ή περιόδου που 

έχουν περίπου την ίδια ηλικία, άρα κοινές ιστορικές και πολιτιστικές εμπειρίες και 

συναίσθηση ότι διαφέρουν από την προηγούμενη ως προς την επιλογή νέων 

μορφών έκφρασης.6  

 

Προβληματισμοί και αναζητήσεις στο πεδίο των εργαστηρίων Δημιουργικής 

Γραφής 

Ο προβληματισμός που οδήγησε στη συγγραφή του συγκεκριμένου άρθρου 

γεννήθηκε μέσα από τη μακρόχρονη  διεύθυνση του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, τη διδασκαλία σε πλήθος εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής7 αλλά 

και την ταυτόχρονη παρακολούθηση της ανάπτυξης και εξέλιξης του 

                                                 
5 Έχει ορθώς ειπωθεί πως η Σχολή μπορεί να δημιουργήσει ένα Κίνημα, το Ρεύμα 

είναι μία τάση και ο όρος Γενιά δεν συμπίπτει με αυτόν της Σχολής. 

6 Στα ελληνικά γράμματα η πρώτη φιλολογική καταγραφή του όρου είναι 

καταχωρημένη σε κείμενο του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, με το γνωστό ψευδώνυμο 

Πέτρος Βασιλικός, στα 1902 όπου γίνεται λόγος για «τας ημέρας μιας φιλολογικής γενεάς 

η οποία επαγγέλθηκε και διακήρυξεν, ως προσπάθειάν της τουλάχιστον, την αναγέννησιν 

των νεοελληνικών γραμμάτων». 

Πέτρος Βασιλικός, Ο Διόνυσος, τ.2, τχ. 4, 1902, σ. 248. 

7 Στο εξής και για λόγους συντομίας: Δ.Γ. 
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επιστημονικού πεδίου της Δ.Γ. σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο με ό,τι θετικό ή 

αρνητικό του καταμαρτυρείται. Πού θα εντάξουμε και θα κατατάξουμε τους 

συγγραφείς εκείνους που προήλθαν από τους κόλπους των εργαστηρίων της 

Δ.Γ.; Οφείλουμε να το κάνουμε; Οι όροι γενιά, σχολή, ρεύμα (τάση), κίνημα ή ό,τι 

άλλο μας καλύπτουν επιστημονικά; 

Είναι κοινά παραδεκτό σήμερα πως το πεδίο αυτό (Δ.Γ.) υπηρετούν για 

περισσότερο από εκατό χρόνια τα εργαστήρια Δ.Γ., καθώς ασκούν κριτικό έλεγχο 

σε παλαιότερες απόψεις για την έννοια του δημιουργού – λογοτέχνη. Απόψεις που 

εκκινούν ακριβώς από την ανάγκη συγκρότησης μιας εθνικής γραμματείας, όπως 

αυτή που συνοπτικά αναφέραμε παραπάνω, και προκρίνουν ως γνήσιους και 

αδιαμφισβήτητους εκφραστές της κυρίως εκ γενετής προικισμένους λογοτέχνες 

που διαμορφώνουν πέρα πάσης αμφιβολίας τον λογοτεχνικό κανόνα των 

γραμμάτων. Το ελληνικό έθνος –τα έθνη γενικότερα στην Ευρώπη–  έπρεπε να 

συγκροτηθούν σε κράτη. Η γλώσσα και η λογοτεχνία δεν ήταν δυνατόν, λοιπόν, 

να αφεθούν στα χέρια του οποιουδήποτε. Βεβαίως,  όπως σε προηγούμενο 

άρθρο μας έχουμε αναφέρει, η λογική της λειτουργίας των εργαστηρίων Δ.Γ. δεν 

αίρει αναγκαστικά την πρωτοκαθεδρία των λογοτεχνών (σίγουρα όμως 

προβληματίζει για την άποψη όσων βαυκαλίζονται περί του θεόπνευστου 

ταλέντου τους) για να αποδώσει στη συνέχεια τη σκυτάλη σε επιστήμονες και 

μυημένους γνώστες της ιστορίας και θεωρίας της λογοτεχνίας που επιχειρούν 

αδιάπαυστα αναλυτικού τύπου προσεγγίσεις των κειμένων της.8 

Εργαστήρια Δ.Γ. προσφέρονται σήμερα στην ελληνική επικράτεια από 

διάφορους φορείς, εκδοτικούς οίκους, βιβλιοπωλεία, συγγραφείς, επιστημονικούς 

συλλόγους -ενίοτε άσχετους με το αντικείμενο, βιβλιοθήκες, ακόμη και από 

εκκλησιαστικά ιδρύματα.9 Πρέπει κάποια στιγμή ευθαρσώς να διακρίνουμε την 

ποιότητα και τη στόχευσή τους, να έχουμε την παρρησία και με εντιμότητα να 

ανοίξουμε την κουβέντα αυτή και να προχωρήσουμε ακόμη και σε αξιολογήσεις 

                                                 
8 Βλ. Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος στο Από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Τερατώδες Είδωλο 

της Ευρώπης. Οι παθογένειες του καπιταλιστικού συστήματος (επιμ. Καλεράντε Ε., Βαμβακίδου Ι., 

Σολάκη Α. ), Τρίκαλα: Εκδόσεις Επέκεινα, σελ. 351 - 367 

9 Βλ. τη διπλωματική εργασία της Αναστασίας Ντιούδη Η ιστορία της Δημιουργικής 

Γραφής. Πράξη και Διδασκαλία στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέχρι το 2011 

(Φλώρινα,  2012) και την πτυχιακή της Ευαγγελίας Φιλιπποπούλου Η Δημιουργική Γραφή 

στην Ελλάδα: 2012-2013 (Φλώρινα, 2013). 
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του έργου τους (ίσως και της επιλογής των διδασκόντων ή των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας που θέτουν ή δεν θέτουν), πάντοτε βέβαια ενθυμούμενοι την 

υποκειμενικότητα και της δικής μας άποψης. Ορισμένα υπόσχονται συγγραφική 

καταξίωση,10 άλλα με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, αλλά και γνώση της λογικής της 

Δ.Γ. εξηγούν στους συμμετέχοντες την αξία και τη δυναμική της ίδιας της 

διαδικασίας, τον προσωπικό κόπο που χρειάζεται να καταβληθεί και τα 

αναμενόμενα οφέλη τα οποία μπορούν να προσδοκούν. Ο ρόλος πάντως του 

δημιουργού και η συμβολή του προσμετράται πλέον σοβαρά, καθώς γίνεται 

κοινωνός και συνδημιουργός της παρακολούθησης και ανανέωσης του 

λογοτεχνικού «γίγνεσθαι» σε μια εποχή στην οποία η εμπορικότητα του πολύ 

ανταγωνιστικού αυτού χώρου είναι δεδομένη. Όσοι από τους συμμετέχοντες 

ξεπεράσουν το στάδιο του μυημένου αναγνώστη -αυτό είναι στην 

πραγματικότητα το «πρώτο σκαλί» - θα πρέπει πάντως με κάποιο τρόπο να 

ταξινομηθούν και ενταχθούν σε σχολές, γενιές ή ό,τι άλλο. Κι εδώ ακριβώς γεννιέται 

ο προβληματισμός αν τα ήδη υπάρχοντα αυτά σχήματα επαρκούν, ακριβώς διότι 

ομιλούμε για μία πολυπληθή παραγωγή δυνητικά νέων (όχι ηλικιακά –άλλο μείζον 

θέμα αυτό) συγγραφέων.  

Η Δ.Γ. καθιερώθηκε ως επιστημονικό πεδίο και πανεπιστημιακό γνωστικό 

αντικείμενο σχεδόν παράλληλα με τη Νέα Κοινωνιολογία στις αρχές της δεκαετίας 

του 1970. Σε μια εποχή δηλαδή  που επιδιώχθηκε να παρουσιαστεί ως δεδομένο το 

τέλος των μεγάλων αφηγήσεων και η αποδόμηση των πάντων κανονάρχησε τις 

πολιτισμικές και λογοτεχνικές σπουδές, ενώ οι δυνάμεις του νεοφιλελευθερισμού 

και του συντηρητισμού ονειρεύτηκαν μία νέα μορφή ηγεμονίας μέσα από το 

εκπαιδευτικό σύστημα, τη γραφειοκρατικοποίηση της γνώσης και τον εργαλειακό 

της χαρακτήρα (Sarup 2006: 156). Αντίθετα τα εργαστήρια της Δ.Γ. προσφέρουν 

διαλογικά περιβάλλοντα που μοιάζει να υιοθετούν την άποψη των Deleuze – 

Guattari, οι οποίοι  αποτυπώνουν μοναδικά τους κινδύνους που εγκυμονεί ή 

άκριτη προσέγγιση της γνώσης στη σημερινή συγκυρία, υποστηρίζοντας πως 

εάν οι τρεις εποχές της έννοιας είναι η εγκυκλοπαίδεια, η παιδαγωγική και η 

εμπορική επαγγελματική κατάρτιση, μόνο η δεύτερη μπορεί να μας εμποδίσει να 

πέσουμε από τις κορυφές της πρώτης μέσα στην απόλυτη καταστροφή της 

τρίτης, καταστροφή απόλυτη για τη σκέψη, όποια κι αν είναι εννοείται τα 

                                                 
10 Μέχρι σήμερα τουλάχιστον τη «ροζ λογοτεχνία» (pink-lit) υπηρετούν μόνο διαδικτυακά -

χαμηλού επιπέδου- προσφερόμενα μαθήματα. 
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«κοινωνικά οφέλη» σύμφωνα με την άποψη του παγκόσμιου καπιταλισμού 

(1996:12). Άρα, όσο κι αν αυτό δεν ενδιαφέρει ταξινομήσεις και κατατάξεις θέτει 

θέματα ευθύνης των διδασκόντων, αλλά και των διδασκομένων σε σχέση με το 

παραγόμενο κείμενο, ακριβώς γιατί πρόκειται για την τέχνη της διδασκαλίας μιας 

τέχνης και η τέχνη δεν είναι ποτέ ανεύθυνη. Από το «Εργαστήριο 47» που ίδρυσε 

και λειτούργησε ο θεατρικός συγγραφέας George Baker στο Χάρβαρντ (1906 – 

1925), με σκοπό να βοηθήσει τους νέους δραματουργούς να αντιμετωπίσουν τα 

κοινά προβλήματα της τέχνης τους, διδασκόμενοι από την εμπειρία παλαιότερων, 

μέχρι και σήμερα έχει διαφοροποιηθεί η άποψη πως μόνο το ταλέντο όσων 

συμμετέχουν είναι ο καθοριστικός και ο διαμορφωτικός παράγοντας της 

λειτουργίας και στόχευσης των εργαστηρίων Δ.Γ.  

Εδώ θα πρέπει να σημειώσω πως εργαστήρια, σεμινάρια και μαθήματα με 

τη λογική της Δ.Γ. συναντούμε όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία στους 

χώρους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεπώς πρέπει 

τα επόμενα χρόνια να αναμένουμε μία σημαντική αύξηση των εκδόσεων και κατ’ 

επέκταση της πολιτογράφησης ατόμων στον χώρο της λογοτεχνίας από τα νέα 

παιδιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακολούθηση αυτής προσπάθειας 

γνωριμίας των μαθητών με τη λογοτεχνία «εκ των ένδον» και η μύηση στα δομικά 

στοιχεία του κειμένου. Θα κερδίσουμε ενεργά και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες ή 

ίδια η διαδικασία θα καταλήξει σε μία υπηρεσιακή μεταγλώσσα εξαπλώνοντας τον 

ιό της στερεοτυπίας; Θα συνδεθεί με το βάρος και το βάθος μιας ολοκληρωμένης 

ενσώματης, προσωπικής πράξης που ακριβώς βιώνεται από τα πράττοντα 

πρόσωπα ως τρόπος να αποτελούν τμήμα του συγκείμενου και να αφίστανται 

όταν θελήσουν να αποσύρουν την πράξη τους, ακριβώς επειδή είναι κριτική ή οι 

όποιες ανατρεπτικές ιδέες θα τεθούν στην προκρούστεια λογική 

ομοιογενοποιητικών αντιλήψεων των διδασκόντων; Τα εργαστήρια Δ.Γ. έχουν 

φυσικά να επιλύσουν μία σειρά σοβαρών ζητημάτων λειτουργίας και 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Το όνειρο για παράδειγμα της συγγραφής σε μία 

διεθνή και άρα εύκολα αναγνώσιμης γλώσσας προϋποθέτει την υιοθέτηση ως 

παραδειγματικών κειμένων έργα κυρίως της δυτικής Λογοτεχνίας, γεγονός που 

εγκυμονεί τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένες διανοητικές διαδικασίες με αφετηρία 

την οικεία συμβολική λογική και σκέψη που καλλιεργήθηκε στην πολλαπλώς 

εξερευνημένη Δύση. Φυσικά και έχουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια σπουδαίους 

Έλληνες συγγραφείς που δεν επιλέγουν την ελληνική γλώσσα (Αλεξάκης Βασίλης, 
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Καλλιφατίδης Θοδωρής κ.ά.). Πού θα εντάξουμε, σε ποια σχολή, ρεύμα, γενιά, 

εκείνους τους δημιουργούς εργαστηρίων που θα επιλέξουν την αγγλική ή γαλλική 

γλώσσα για να εκφραστούν; Είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε οριστικά τις 

ηθογραφικές τάσεις και τις αξιολογικές ταμπέλες ταξινόμησης (οι τελευταίες ενίοτε 

υποκρύπτουν και οικονομικά κέρδη) και αν το πράξουμε συμβάλλουμε ουσιαστικά 

και βοηθάμε τους νεότερους να ενημερωθούν και να επιλέξουν τα κείμενα που θα 

απολαύσουν;  

Το συγκεκριμένο άρθρο θέτει προβληματισμούς, ξεπερνά βεβαιότητες και 

κανονικότητες και επισημαίνει ότι ο ενδεικτικός τίτλος του περί λογοτεχνικής γενιάς 

χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για να προβοκάρει παρωχημένους τρόπους σκέψης 

και όχι για να εγγραφεί ως μία καινούργια ταξινόμηση. Οι νέοι μελετητές καλούνται 

να αναμετρηθούν με τα σύγχρονα δεδομένα, να καταγράψουν και να αναδείξουν 

με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών την ιδιαίτερα γόνιμη αυτή περίοδο σε 

λογοτεχνικές καταθέσεις ακόμα και με τρόπους χαρακτηρισμένους μέχρι 

πρόσφατα ως ανορθόδοξους (αυτοεκδόσεις, ιστολόγια / προσωπικές 

ιστοσελιδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ελαχιστοποιώντας αποκλεισμούς και 

μεροληπτικές σιωπές. Να αναδείξουν δηλαδή τη νέα μεγάλη λογοτεχνική κοινότητα 

που εντάσσεται και συμπορεύεται με τους υπόλοιπους λογοτέχνες της εποχής της, 

αυτή των Εργαστηρίων της Δημιουργικής Γραφής. Ο εντοπισμός και 

προσδιορισμός των  λογοτεχνών που εντάσσονται εδώ δεν έχει απασχολήσει 

επαρκώς τη μέχρι σήμερα βιβλιογραφική έρευνα και τη νεοελληνική κριτική στην 

ουσία του. Οι σκόρπιες αναφορές που μπορεί να συναντήσει κανείς, κυρίως στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχουν προκύψει μέσα από μια διαδικασία 

συστηματικής έρευνας και κριτικού σχολιασμού και πολλώ μάλλον δεν έχουν τεθεί 

κανενός είδους κριτήρια κατάταξης. Το γεγονός μπορεί να οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες. Η προσωπική μου γνώμη μορφώθηκε στην πορεία των χρόνων 

μέσα από αλλεπάλληλες συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων σε συνέδρια, 

σεμινάρια και πολύωρες συζητήσεις σε ιδιωτικό – προσωπικό επίπεδο:  

Η πληθώρα κάθε είδους εργαστηρίων γραφής ή δημιουργικής γραφής, η 

αδυναμία παρακολούθησης πλέον των πολλαπλών εκδοθέντων κειμένων -συχνά 

σε μορφή αυτοεκδόσεων ή ψηφιοποιημένων και αναρτημένων σε μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικές ιστοσελίδες / ιστολόγια είναι σίγουρο ότι 

λειτουργεί αποτρεπτικά σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Πολλοί μάλιστα από αυτούς 

που καταθέτουν δημόσια δείγματα της γραφής τους δεν «φροντίζουν» με συνέπεια 
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την προσωπική τους προβολή στα «αποδεκτά» περιοδικά και ιστολόγια με 

αποτέλεσμα, ακόμη και αν έχουν συγγράψει αριστουργήματα, να παραμένουν 

στην αφάνεια και να εναπόκειται στη σκαπάνη του μελλοντικού κριτικού η ανάδειξη 

του έργου τους. 

Κριτικοί, φιλόλογοι και πανεπιστημιακοί ίσως θεωρούν πως δεν πρέπει να 

υπάρξει κάποια ειδική διάκριση σε δημιουργούς που θήτευσαν σε εργαστήρια Δ.Γ. 

(είτε είναι πρωτοεμφανιζόμενοι είτε συμμετέχοντες αλλά με κατατεθειμένες έντυπες 

ή ηλεκτρονικές εκδόσεις),11 αλλά τους εντάσσει στα ήδη υπάρχοντα και 

χρησιμοποιούμενα ταξινομικά σχήματα και κυρίως σε αυτό της γενιάς. Η πρακτική 

αυτή όμως δεν αποτυπώνει τη διαφορετική παιδεία και κουλτούρα (μύηση στα 

δομικά στοιχεία του κειμένου, εξέταση της λογοτεχνίας εκ των έσω, εμβάθυνση σε 

καταξιωμένα κείμενα στην πορεία των χρόνων) που αποκτούν ή την… 

προχειρότητα με την οποία προσεγγίζουν το λογοτεχνικό φαινόμενο. 

Η αίσθηση της απειλής που βιώνουν από τα εργαστήρια και τους νέους 

γραφιάδες οι κριτικοί και ενίοτε η υπεροψία και ο σνομπισμός τους, αφού 

συνήθως πολλοί από αυτούς διατηρούν περιοδικά -έντυπα και ηλεκτρονικά, 

ιστολόγια -συχνά εμπλέκονται οι ίδιοι στη διαδικασία της γραφής- και κραυγάζουν 

(με ό,τι υποκρύπτουν οι κραυγές) για την ιδιαιτερότητα των «θεόπνευστων» 

δημιουργών που επιθυμούν να προβάλουν. Ο κατάλογος πάντως των 

συγγραφέων που ξεπήδησαν μέσα από τα εργαστήρια Δ.Γ. σε παγκόσμιο επίπεδο 

και απέσπασαν τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία ή παγκόσμια αναγνώριση είναι 

εντυπωσιακός,12 ενώ και στη χώρα όλο και περισσότεροι «απόφοιτοι» των 

                                                 
11 Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως στα εργαστήρια συναντούμε μία σειρά πολύ 

διαφορετικών μεταξύ τους περιπτώσεων. Ενδεικτικά αναφέρω πως ο συγγραφέας Παναγιωτίδης 

Γιώργος τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο του περιοδικού Διαβάζω το 2008 για το βιβλίο του Ερώτων 

και αοράτων (εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2007) και αποφάσισε την αμέσως επόμενη χρονιά να 

φοιτήσει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, αν και μπορούσε να θεωρήσει εαυτόν «φτασμένο» λογοτέχνη. Πολλοί άλλοι 

δημοσιεύσαν έργα τους (πεζά ή ποιητικά) στη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 

ενώ κάποιοι θέλησαν από τη συμμετοχή τους να λάβουν την απαραίτητη γνώση για να τη 

μεταλαμπαδεύσουν στου μαθητές τους, καθώς ήταν μάχιμοι εκπαιδευτικοί της πράξης. Τέλος, 

αρκετοί απόλαυσαν τη «διαδρομή», τη γνωριμία και τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ των 

μελών των εργαστηρίων χωρίς καμία επιδίωξη ένταξης στον λογοτεχνικό στίβο. Οι περισσότεροι από 

αυτούς είναι σίγουρο ότι έγιναν πιο κριτικά σκεπτόμενοι και ενεργητικοί αναγνώστες της λογοτεχνίας. 

12 Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω τους σπουδαίους Ian McEwan, Kazuo Ishiguro, Tracy 

Chevalier κ.ά. 
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εργαστηρίων -κυρίως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική 

Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακολουθούν ανάλογη πορεία. 

Τα θέματα της επιλογής της ορθής ορολογίας, τα οποία ομολογουμένως 

πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση των εργαστηρίων Δ.Γ. Οι δημιουργοί, 

πεζογράφοι και ποιητές, των εργαστηρίων δεν μπορούν να ενταχθούν, εάν 

ακολουθήσουμε την καθιερωμένη στην κριτική χρήση του όρου «γενιά» -κυρίως, 

στα υπάρχοντα μέχρι σήμερα ταξινομικά σχήματα. Ηλικιακά παρουσιάζουν 

αποκλίσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 40 χρόνια, άρα δεν 

διαθέτουν κοινές ιστορικές και πολιτιστικές εμπειρίες και ενίοτε επιθυμούν όχι να 

διαφοροποιηθούν αλλά να μιμηθούν τους προηγούμενους λογοτέχνες σε 

εκφραστικά μέσα που από τα οποία επηρεάζονται και τελικά ενστερνίζονται. Να 

υπενθυμίσουμε άλλωστε πως η λογοτεχνική γενεαλογία υιοθετήθηκε σε μια εποχή 

γραμμικής αντίληψης των πραγμάτων. Παραμένει όμως κοινό όραμα των όσων 

εντάσσονται κάτω από οποιοδήποτε ανάλογο ταξινομικό σχήμα να συγγράψουν 

καλά κείμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προσωπική αισθητική δικαίωση και 

κοινωνικοπολιτική παρέμβαση.  

Ο κατάλογος και η απαρίθμηση των αιτιών μπορούν και πρέπει να 

εμπλουτιστούν, ακριβώς γιατί γνωρίζοντας και συνειδητοποιώντας την 

κατάσταση που διαμορφώνεται, θα έχουμε κάνει το πρώτο βήμα για να εντάξουμε 

στα ελληνικά λογοτεχνικά δρώμενα τους συγκεκριμένους δημιουργούς. Μία τέτοια 

συνθετική και αρκούντως κοπιαστική εργασία θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα 

ακαδημαϊκής έρευνας – μελέτης, ακριβώς γιατί το Πανεπιστήμιο ως θεσμός, με τις 

όποιες αδυναμίες του, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ο μοναδικός χώρος που 

μπορεί να υποστηρίξει και να εγγυηθεί μία κατά το δυνατόν αντικειμενική 

χαρτογράφηση και συνολική αποτίμηση, χωρίς τις υπόγειες συναλλαγές, που 

καθοδηγούνται από μία σειρά συμφερόντων χρήματος και εξουσίας. Μία 

αυτοέκδοση ή ένα διήγημα για παράδειγμα που αναρτάται σε προσωπικό 

ιστολόγιο δεν μπορεί εκ προοιμίου να θεωρηθεί προϊόν πολιτισμικής 

υποκουλτούρας, αν και μπορεί να είναι, ενώ μια συλλογή μικρών ιστοριών η οποία 

προέρχεται από έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο, φιγουράρει στις προθήκες των 

κεντρικότερων βιβλιοπωλείων και ανευρίσκεται με ευκολία στις ιστοσελίδες τους να 

θεωρείται αριστούργημα. Πρέπει να αξιοποιηθούν κριτήρια σαφή και κατά το 

δυνατόν τεκμηριωμένα που θα κατοχυρώσουν όσο περισσότερο το κύρος του 

εγχειρήματος. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται από τους φιλολόγους, ιστορικούς των 
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γραμμάτων και κριτικούς μία μεγάλη, πλατιά και βαθιά εποπτεία της συγκεκριμένης 

περιόδου, καθώς και ικανή απόσταση από αυτή για να μειωθεί η όποια 

γραμματολογική ανασφάλεια. Αν δεν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε αρχικά 

τουλάχιστον στην καταγραφή των συμμετεχόντων  και σε μία κοινή εννοιολογική 

βάση εκκίνησης, για το πώς θα χειριστούμε την ονομασία της ομάδας ένταξης 

τους -λογοτεχνική γενιά, περίοδο ή ό,τι άλλο – σύντομα δεν θα μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε μία αξιόπιστη νεότερη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

και κατ’ επέκταση στην ουσιαστική μελέτη του ρόλου και της λειτουργίας του 

λογοτεχνικού γεγονότος στην τόσο κρίσιμη κοινωνικοπολιτική περίοδο της εποχής 

μας.  

Το αρχικό μας ερώτημα και οι προβληματισμοί που συνεπιφέρει 

παραμένουν, ίσως αυτή να είναι και η ομορφιά του πράγματος. Μπορεί ο όρος 

«γενιά» που χρησιμοποιήσαμε ενδεικτικά στον τίτλο του άρθρου -έως και 

προβοκατόρικα, όπως ήδη αναφέραμε- να  καλύψει γραμματολογικά τους 

λογοτέχνες  των εργαστηρίων Δ.Γ.; Οι ομοιότητες και ιδιοσυγκρασιακές συγγένειες 

των λογοτεχνών που εντάσσονται σε μία ορισμένη γενιά οφείλονται ως ένα βαθμό 

στο πνεύμα της εποχής τους. Προδικάζεται δηλαδή σε έναν βαθμό πως οι κοινές 

επιδράσεις διαμορφώνουν την ίδια στιγμή και την προσωπικότητα του 

δημιουργού, αλλά και το έργο του, που φέρει πέρα από την προσωπική του 

σφραγίδα το αποτύπωμα της κοινωνικής του ύπαρξης. Εκείνο όμως που δεν 

μπορεί να ενσωματώσει η κομφορμιστική διάσταση της «γενιάς» είναι η ατομική 

πορεία του κάθε ποιητή, οι φοβίες, δικαιολογημένες ή όχι, που τον στοιχειώνουν, 

οι αναγνώσεις και οι επιδράσεις που τον πλουτίζουν – όχι κατά ανάγκη από τη 

χώρα του και πάντοτε σε συνάρτηση με την προσωπική του γλωσσομάθεια – οι 

επιλογές σε επίπεδο πολιτικής και ιδεολογίας και οι δράσεις που τον καθορίζουν. 

Τέκνο γνήσιο και νόμιμο αυτής όλης αυτής της λαβυρινθώδους συμπόρευσης 

αποτελεί το λογοτεχνικό του έργο. Αντιμετωπίζοντας παρόμοιες δυσκολίες 

ταξινόμησης στην πιο περίεργη ποιητική μεταπολεμική γενιά, αυτή του ’70, ο  

Στέφανος Μπεκατώρος επεσήμανε τους γραμματολογικούς κινδύνους που 

εμπεριέχει η χρήση του όρου και πρότεινε σε αντικατάστασή του τον όρο «περίοδο» 

για τους δημιουργούς αυτούς.13 Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος όρος να 

                                                 
13 «Επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου τα προκρούστεια κρεβάτια των ιστορικών και 

κοινωνιολόγων της λογοτεχνίας θα συμφωνήσω με τον Λάζαρη και θ΄ αποφύγω τον όρο 

γενιά. Θα ήταν καλύτερα, πράγματι, να μιλάει κανείς για τρεις περιόδους της 
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λειτουργήσει και να εκφράσει το σημερινό λογοτεχνικό γίγνεσθαι; Δυνητικά ναι, 

αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσουμε κάθετα και 

πάλι στις διαφορετικές γενιές που συνυπάρχουν σε κάθε περίοδο μελέτης των 

εργαστηρίων Δ.Γ. Η δεδομένη ανάγκη της συμφωνίας, έστω ως ένα βαθμό, στη 

χρήση μιας κοινής ορολογίας, και οι προσπάθειες που καταβάλλονται θεωρώ ότι 

έχουν ως κέρδος τη συνειδητοποίηση του ενιαίου οργανισμού που αποτελεί η 

λογοτεχνία, του κοινού σώματος με την εύρυθμη λειτουργία της ολότητας ή τις 

παθογένειές του, συχνά επιβαλλόμενες από την ανθρώπινη αλαζονεία (κριτική, 

φιλολογία κ.τ.λ). Η πρακτική των αποκλεισμών, των παραλείψεων, των φιλικών 

επαίνων, των προσωπικών εμπαθειών και μικροτήτων αποτελεί συχνά μείζον 

πρόβλημα της αρμονικής παραγωγής και διαμόρφωσης του λογοτεχνικού corpus 

διαχρονικά. 

Η όποια περιοδολόγηση και οι προτάσεις για τη χρήση ενός συγκεκριμένου 

όρου που επιχειρεί να διευκολύνει με εγκυρότητα και σαφήνεια την ταξινόμηση 

λογοτεχνών που εμφανίστηκαν εκδοτικά μετά τη θητεία τους σε εργαστήρια Δ.Γ. ή 

θεώρησαν σκόπιμο να τα παρακολουθήσουν για δικό τους κέρδος, δεν είναι 

χωρίς προβλήματα, από τη μια, αλλά προκύπτουν από την αδήριτη ανάγκη 

διείσδυσης στον αχανή χώρο που συγκροτούν σήμερα τα εργαστήρια και τα 

σεμινάρια Δ.Γ.14 Η κουβέντα, επισήμως, ανοίγει με το συγκεκριμένο άρθρο και την 

παραδοχή μας πως είναι ελλιπές. Μένει σε νεότερους μελετητές να διακριβώσουν 

τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο χειρισμό του θέματος, να διερευνήσουν 

πώς κριτικοί και δοκιμιογράφοι άλλων χωρών χειρίστηκαν το θέμα και φυσικά να 

μελετήσουν εξαντλητικά και σε βάθος ονόματα δημιουργών που θήτευσαν σε 

εργαστήρια Δ.Γ. και ιδιαίτερα των λογοτεχνικών έργων που κατέθεσαν στη 

συνέχεια.  

                                                 
μεταπολεμικής ποίησης», Στέφανος Μπεκατώρος, Γράμματα και τέχνες, αρ. φ. 35-36, 

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1984, σελ. 5. 

14 Να μνημονεύσουμε και την περίπτωση εργαστηρίων Δ.Γ. «εκτονωτικής λογοτεχνικής 

γραφής». Όσων δηλαδή, για λόγους ψυχοθεραπευτικούς, υιοθετούν τη γραφή ως μέσο επίτευξης 

ψυχικής ηρεμίας και γαλήνης. 
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Αντί Επιλόγου ή μιας νέας αρχής 

Η Δημιουργική Γραφή είναι εδώ, με δύο (2) πλέον Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών και μία Κατεύθυνση προσανατολισμένη στην Παιδική Λογοτεχνία,15 

πλήθος προπτυχιακών μαθημάτων, πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες υψηλού 

επιπέδου16 αλλά και με τις πρώτες διδακτορικές διατριβές στο πεδίο,17 την 

παράλληλη λειτουργία εκατοντάδων εργαστηρίων (και σε σχολικό επίπεδο) και την 

προσφορά αμέτρητων σεμιναριακών μαθημάτων από ειδικούς ή 

αυτοαποκαλούμενους ως τέτοιους. Θα περίμενες κανείς πως η κριτική θα είχε 

ενσκήψει με σοβαρότητα στα προβλήματα που ανακύπτουν: ποιοι συμμετέχουν -

με τι επιδιώξεις και βλέψεις, ποιοι διδάσκουν -με τι εμπειρία και τι στόχευση, τι 

υπόσχονται, αν υφίσταται έστω μια υποτυπώδης αξιολόγηση, πώς μπορεί η 

σχολική κοινότητα να ωφεληθεί, αν η πολιτεία μπορεί και πρέπει να στηρίξει και να 

αξιοποιήσει την παραγωγή κειμένων που εντάσσονται στα όρια των γραμμάτων, 

της τέχνης και του πολιτισμού και τόσα άλλα που θα μπορούσαν να 

                                                 
15 Κατά σειρά ίδρυσης:  

1. Π.Μ.Σ «Δημιουργική Γραφή» Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (http://dim-

grafi.uowm.gr)  με δύο (2) Κατευθύνσεις (Συγγραφή, Εκπαίδευση») με δεκαετή λειτουργία 

εγνωσμένης αξίας.  

2. Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Δημιουργική Γραφή» (Π.Δ.Μ. – Ε.Α.Π.) από το 2016. Να 

σημειωθεί πως η λογική της Ανοιχτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που προσφέρει το Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο επιχειρεί τη δημιουργία διαδικτυακού εργαστηριακού περιβάλλοντος με τις 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, αλλά εντάσσει στο πρόγραμμά του και αρκετά 

διά ζώσης εργαστηριακά μαθήματα. 

3. Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» με Κατεύθυνση: Δημιουργική γραφή και εκδοτική 

παραγωγή για το παιδί: από το σχολικό στο εξωσχολικό βιβλίο» από το 2015. 

16 «Sms poetry: οι ποιητικοί διαγωνισμοί της εφημερίδας The Guardian (2001-2002)» (Νόρα 

Αναγνώστου), «Γλωσσικά σημαίνοντα στο ελληνικό Ροκ (1990-1999). Ποιοτική και ποσοτική 

ανάλυση» (Ιωάννης Κατσιγιάννης), «Λογοτεχνία Μουσικής Γραφής. Η μουσική στον πεζό λόγο του 

δεκάτου ένατου και εικοστού αιώνα στην Ευρώπη» (Μάνη Μαριάνθη), ««Asperger: Τεχνικές 

παρέμβασης και αισθητοποίησής του μέσα από κείμενα Δημιουργικής Γραφής» (Κούσλης 

Χρήστος), «Δημιουργική γραφή και μαθησιακές δυσκολίες» (Φιλιόπουλος Παναγιώτης) 

17 Αναγνώστου Νόρα: «Η Δημιουργική Γραφή (Πεζογραφία) στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση», Παναγιωτίδης Γιώργος: «Διατριβή σαν μυθιστόρημα Ίσος Ιησούς: 

συγγραφική πρακτική και λογοτεχνική θεωρία», Βαϊτσάκης Αθανάσιος: «Η λειτουργία των 

βιβλιοθηκών στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής», «H 

παραγωγή γραπτού λόγου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά το 

1975: Από την Έκθεση στη Δημιουργική Γραφή». 

http://dim-grafi.uowm.gr/
http://dim-grafi.uowm.gr/
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απαριθμηθούν. Και όμως, πέρα από την κατάθεση άρθρων στα δύο διεθνή 

συνέδρια που διοργάνωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική 

Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας18 μετρημένες στα δάχτυλα είναι οι 

αξιόλογες και εμπεριστατωμένες μελέτες και έρευνες.19 Κάποιοι απλώς επιλέγουν 

την εύκολη συνθηματολογική έκφραση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, άλλοι 

φοβούνται μήπως κατηγορηθούν ως καταναλωτές αυτού του νέου «φρούτου» 

(μερικά χρόνια πριν και συγκεκριμένα το 1992 στο The Times Literary Supplement 

o Sir Malcolm Bradbury -Καθηγητής από το 1965 στο East Anglia- δήλωνε πως η 

Βρετανία, από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ως και τα Πανεπιστήµιά της 

υποδέχτηκε ένα γνωστικό αντικείµενο, φερµένο από την Αµερική και ύποπτο όσο 

το χάµπουργκερ) και αποκαθηλωθούν από τον θρόνο τους. Ενδεικτικό της 

άγνοιας (δεν υπαινισσόμαστε τίποτε διαφορετικό) και της στρεβλής αντιμετώπισης 

του θέματος είναι το έωλο επιχειρημάτων άρθρο “Creative Writing Courses: A 

Growing Trend During the Greek Crisis” της καλή φίλης, συναδέλφισσας και 

έγκριτης δημοσιογράφου Λαμπρινής Κουζέλη.20 

 Η Κουζέλη θεωρεί πως η άνθηση των εργαστηρίων Δ.Γ. είναι σε 

μεγάλο βαθμό απότοκο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, χωρίς 

όμως να τεκμηριώνει την άποψή της. Μοιάζει να μην γνωρίζει την ιστορική αρχή 

και τον τρόπο λειτουργίας τους (δεν μνημονεύει καθόλου τον Νίκο Φωκά)21, ενώ 

αναφορικά με προσφορά τους η άποψή της μοιάζει επικίνδυνα απλουστευτική. 

Αναφέρεται για παράδειγμα εμφατικά στα εργαστήρια που οργανώνουν 

συγκεκριμένοι εκδοτικοί οίκοι, συγγραφείς και βιβλιοπωλεία, ενώ δεν μνημονεύει τη 

λειτουργία σε βιβλιοθήκες, δήμους, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.τ.λ.. Προφανώς εδώ 

η αξία των εργαστηρίων δεν αποτιμάται με το πρόγραμμα σπουδών (ούτε νύξη 

                                                 
18 Βλ. το http://cwconference.web.uowm.gr/ «1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής» 

, «2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής». 

19 Κυρίως από ερευνητές και πανεπιστημιακούς δασκάλους που θεραπεύουν το γνωστικό 

αντικείμενο. Ο υποφαινόμενος έχει συγγράψει σε ελληνικά, διεθνή περιοδικά, συλλογικούς τόμους 

και 

20 Κουζέλη, Λ. (2016). Creative Writing Courses: A Growing Trend During the Greek Crisis. 

http://cwconference.web.uowm.gr/ 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, Φλώρινα: 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  -προφορική ανακοίνωση στο 

https://culpolgreekcrisis.com/category/workshops/ 

21 O ποιητής Νίκος Φωκάς λειτούργησε, και διεύθυνε επί δεκαετίας, το πρώτο εργαστήρι 

Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα, μέσα στο πλαίσιο δραστηριότητας της ΧΕΝ Αθηνών το 1983. 

http://cwconference.web.uowm.gr/
http://cwconference.web.uowm.gr/
https://culpolgreekcrisis.com/category/workshops/
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γι’ αυτό στο άρθρο) και την μετέπειτα πορεία των αποφοίτων, αλλά με το κύρος 

(κι αυτό όμως άκρως υποκειμενικό) των ονομάτων των συγγραφέων που 

εμφανίζονται ως διδάσκοντες, αν και πολύ συχνά οι περισσότεροι από αυτούς δεν 

γνωρίζουν ότι εργαστήριο Δ.Γ. δεν είναι μόνο η διδασκαλία των μυστικών της 

γραφής και δεν συναντούμε καμία τους μελέτη ή άρθρο σε κανένα περιοδικό, 

συνέδριο ή ό,τι άλλο. Η αναφορά ή για την ακρίβεια η έλλειψη ουσιαστικών 

αναφορών στο Μ.Π.Σ. Δ.Γ. του Π.Δ.Μ. και στις πολλαπλές δράσεις του ελέγχεται 

ως περίεργη, αφού η Κουζέλη είχε στα χέρια της όλα τα στοιχεία, την ιστορία, τους 

διδάσκοντες, αλλά και την ευχέρεια να ερευνήσει την παρουσία (και τη συνέχεια) 

των αποφοίτων και των τελειόφοιτων του προγράμματος στο λογοτεχνικό πεδίο.22 

Αλλά αυτή ακριβώς η στάση, έστω  χωρίς συνειδητή πρόθεση, οδηγεί στην 

παραχάραξη και παραποίηση της ιστορικής αλήθειας, μιας και ο αναγιγνώσκων 

το άρθρο σχηματίζει μία «μαγική», εξισωτική εικόνα για όλα τα εργαστήρια. 

 Εσφαλμένες και οι αναφορές του άρθρου που αφορούν την ένταξη 

των μαθημάτων δ.γ. σε προπτυχιακό επίπεδο, καθώς η Κουζέλη καταθέτει ότι 

λαμβάνουν χώρα μόνο στα παιδαγωγικά τμήματα, ενώ πλέον τα συναντούμε στις 

Φιλοσοφικές Σχολές όλης της χώρας, σε Τμήματα Φιλολογίας γενικά, αλλά και σε 

άλλες Σχολές ή Τμήματα, ενώ δεν γίνεται ούτε μία νύξη στον ρόλο των 

πανεπιστημιακών δασκάλων -τις περισσότερες φορές με τη διττή ιδιότητα 

ακαδημαϊκού και λογοτέχνη- που θεραπεύουν το γνωστικό αντικείμενο. Αλλά είναι 

αυτοί που πρώτοι κατέθεσαν εργασίες και προβληματισμούς περί της Δ.Γ., 

προσκάλεσαν στη χώρα μας σημαντικούς πεζογράφους και ποιητές, 

συναδέλφους ερευνητές και πανεπιστημιακούς δασκάλους (και αυτοί σημαντικοί 

έως και διάσημοι συγγραφείς) από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο και 

τόλμησαν να προτείνουν συγγράμματα που συστήνουν στους φοιτητές την 

ιστορία και τη θεωρία της Δ.Γ. και γενικά στα διαφοροποιητικά στοιχεία του πεδίου 

από αυτά των φιλολογικών επιστημών, στηλιτεύοντας παράλληλα τα απαράδεκτα 

self help εγχειρίδια των εγχώριων λογοτεχνών. Το τελευταίο μάλιστα αυτό ζήτημα 

χρήζει ειδικής μελέτης. Η Κουζέλη αντίθετα μοιάζει να κολακεύει τα κάκιστα αυτά 

συνοθυλεύματα.23 Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας μας είναι πως μνημονεύει απλώς 

                                                 
22 Είχαμε επικοινωνήσει με την κ. Κουζέλη δις επί τετραώρου και με ηλεκτρονική αποστολή 

της αποστάλθηκαν όλα τα απαραίτητα και σχετικά στοιχεία. 

23 “Πώς φτιάχνονται οι λέξεις (Metaihmio 2014) by Sofia Nikolaidou could be the 

Greek equivalent of Francine Prose’s Reading Like a Writer (Harper Collins, 2006). A writing 
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τα ονόματα (σε μία εξαιρετικά προβληματική επιλογή που θυμίζει τους 

αποκλεισμούς των παλαιότερων νεοελληνικών ιστοριών της λογοτεχνίας) 

διηγηματογράφων των εργαστηρίων Δ.Γ. που εξέδωσαν βιβλία και αγνοεί 

παντελώς την ποιητική παραγωγή -εξίσου σημαντική σε αριθμό εκδόσεων με αυτή 

του διηγήματος. Στο άρθρο μάλιστα συναντούμε ειδική υποενότητα που 

ασχολείται με το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι «πληρώνουν» χρήματα για να 

συμμετάσχουν στα εργαστήρια “Why do people pay money to attend Creative 

Writing Workshops?», ενώ θα μπορούσε προσεκτικότερα να αναφερθεί στο γιατί 

και σε τι είδους εργαστήρια δηλώνουν συμμετοχή. Δεν προβληματίζεται μάλιστα 

στο ενδεχόμενο πολλοί από τους συγγραφείς να βρίσκουν απλώς έναν τρόπο να 

βιοποριστούν, έστω και αν δεν πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, φαινόμενο που 

παρατηρήθηκε και στην Αργεντινή, χώρα που αντιμετωπίζει παρόμοια 

δυσβάσταχτα οικονομικά προβλήματα. Τέλος, έχει σημασία πού επιλέχτηκε να γίνει 

αυτή η ανακοίνωση και εννοώ σε ένα κλειστό συνέδριο (ενταγμένο σε μία 

γενικότατη θεματική) εκτός συνόρων, όπου  εκ προοιμίου θα αποφευγόταν η 

οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση και κριτική. 

Παρόλ’ αυτά αναγνωρίζω την καλή πρόθεση της Κουζέλη και επιλέγω να 

κλείσω τους δικούς μου προβληματισμούς με τη δική της καταληκτική άποψη, με 

την οποία συμφωνώ απολύτως, πως δεν είναι σίγουρο ότι ο όρος «γενιά» καλύπτει 

όσα θα θέλαμε, αλλά σε κάθε περίπτωση τα εργαστήρια Δ.Γ. όπως άλλωστε και 

οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί με τις αντίστοιχες βραβεύσεις, πρέπει να γίνουν 

αντικείμενο στενής και ουσιαστικής εξέτασης. Το θέμα έχει πλέον ανοίξει. 

 

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Δημιουργική Γραφή» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
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Εισαγωγή 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει μια εναλλακτική διδασκαλία της αρχαίας 

Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση  (Ιλιάδα, ραψωδία Σ, Ενότητα «Η ασπίδα 

του Αχιλλέα», στίχοι 478-616), η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση της δημιουργικής 

γραφής. Παράλληλα, καταδεικνύει τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη  

διδασκαλία του μακροσκελέστατου έπους της Ιλιάδας σε συνδυασμό με την 

προτροπή για παραγωγή γραπτού δημιουργικού κειμένου, με σημαντικότερα τα:  

α) διέγερση της φαντασίας των μαθητών β) βελτίωση της ποιότητας του γραπτού 

τους λόγου και γ) ώθηση για περαιτέρω μελέτη του Ομήρου προς αναζήτηση 

χρήσιμων πληροφοριών, με αποτέλεσμα την αβίαστη μάθηση.  

Η διδασκαλία εφαρμόστηκε πειραματικά σε μαθητές/τριες της Β΄ Γυμνασίου 

του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το σχολικό 

έτος 2014-15, στο πλαίσιο δειγματικής διδασκαλίας στο αντίστοιχο μάθημα.  

Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (από μετάφραση)  στο 

Γυμνάσιο 

Για τη διδασκαλία της  Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από 

μετάφραση στο Γυμνάσιο, πέρα από τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος,   

είναι  σημαντικό οι μαθητές να εξοικειώνονται με τα κείμενα, όχι μόνο σε σχέση με 

το περιεχόμενο αλλά και με τη μορφή τους, ώστε, με το συνδυασμό και των δύο, 

να επιτυγχάνεται βιωματική συμμετοχή και δημιουργική συγκίνηση.  Επίσης να 

καλλιεργείται  η γλωσσική ικανότητα των μαθητών, οι οποίοι, κατά την ερμηνευτική 

προσέγγιση των μεταφρασμένων κειμένων, ασκούνται στην παραγωγή 

προφορικού και  γραπτού προσωπικού λόγου.  

mailto:noniavram@sch.gr
mailto:ppsixo1@gmail.com
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Κατά τη διδακτική διαδικασία ενδείκνυται να δημιουργούνται κατάλληλες 

συνθήκες μάθησης που εξασφαλίζουν την ενεργητική και δημιουργική συμμετοχή 

των μαθητών. Για το λόγο αυτό η διδακτική μέθοδος οφείλει να διαφοροποιείται 

ανάλογα με το γραμματειακό είδος, τον συγγραφέα και το συγκεκριμένο κείμενο 

(Παιδαγωγικό ινστιτούτο, 2004-2005). 

Η ενδοκειμενική ερμηνεία συμπληρώνεται και ενισχύεται με εξωκειμενικές και 

διακειμενικές αναφορές, με διεπιστημονική σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα 

(στο βαθμό που είναι δυνατόν και σκόπιμο) και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 

οι αντίστοιχοι «δείκτες» μέσα στο κείμενο. Η υποστήριξη του μαθήματος με την 

αξιοποίηση του εποπτικού υλικού θεωρείται αυτονόητη (Σπανάκου, 2006). 

Ειδικότερα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, ως γενική διδακτική προσέγγιση 

προτείνεται, τόσο για την αρχαία ελληνική γραμματεία όσο και για τη νεοελληνική 

γλώσσα και λογοτεχνία, ο συνδυασμός των μοντέλων διαδικασίας και 

περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι έμφαση δεν πρέπει να δίνεται μόνο στο «τι» της 

γνώσης αλλά και στο «πώς», στη διαδικασία απόκτησης της νέας γνώσης. Για να 

επιτευχθεί αυτό, το διδακτικό περιεχόμενο αποφεύγεται να δίδεται στους μαθητές 

και στις μαθήτριες στο σύνολό του ως έτοιμη-προκατασκευασμένη γνώση αλλά 

καλλιεργείται, με τις κατάλληλες τεχνικές, η ικανότητα του μαθητή να οδηγείται όλο 

και πιο αυτόνομα στη διερεύνηση και στη διατύπωση της νέας γνώσης. Στο 

επίπεδο των παιδαγωγικών πρακτικών, υιοθετείται η ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία και η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (project), ενώ επιδιώκεται ο 

μεθοδολογικός πλουραλισμός, ώστε να ενεργοποιούνται οι κλίσεις και τα 

μαθησιακά στυλ του συνόλου των μαθητών, αλλά και να ασκούνται και οι 

διδάσκοντες σε πρακτικές που θα τους επιτρέψουν την βελτίωση και τον 

εμπλουτισμό των προσωπικών τους τεχνικών  (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011).  

Τέλος, υπενθυμίζουμε τους βασικούς και διαχρονικούς στόχους της 

εκπαίδευσης, όπως αυτοί εμπεριέχονται στο νόμο για τη γενική εκπαίδευση, που 

ορίζει μεταξύ άλλων, ότι σκοπός του σχολείου είναι «…να συμβάλλει στην 

ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά» 

(ΥΠΕΠΘ- Π.Ι. 2003).  

Δημιουργική Γραφή και Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (από μετάφραση) – Ιλιάδα 
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στο Γυμνάσιο 

Τι είναι λοιπόν, δημιουργική γραφή; πώς μπορεί να ορισθεί πριν αξιοποιηθεί στην 

τάξη; 

 «Η δημιουργική γραφή είναι μια διαδικασία γέννησης ιδεών στο 

προσυγγραφικό στάδιο της γραφής. Η γέννηση ιδεών δεν αποτελεί 

αυτοματοποιημένη ικανότητα έμπνευσης αλλά προϋποθέτει ένα ισχυρό ερέθισμα. 

Η δημιουργική γραφή είναι ελεύθερη γραφή και κατ’ εξοχήν δημιουργική 

διαδικασία» (Γρόσδος 2014).  

«Ο όρος δημιουργική γραφή χρησιμοποιείται διττά και αναφέρεται από τη 

μία πλευρά στην ικανότητα να ελέγχει και να δαμάζει κανείς τις δημιουργικές του 

σκέψεις και να τις μετατρέπει σε γραφή και από την άλλη, στην ευρεία του σημασία, 

όπου εμπεριέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών πρακτικών που οδηγούν στην 

παραγωγή λόγου με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη» (Κωτόπουλος, 2014). 

«Η δημιουργική γραφή ως όρος συνδέεται με τη διδασκαλία της 

λογοτεχνικής γραφής, αλλά εμπεριέχει, στην ευρεία του σημασία, και το σύνολο 

των διάφορων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην 

κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων» (Καρακίτσιος, 2013).  

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή «για πολλούς ανθρώπους η δημιουργική γραφή 

είναι ο καλύτερος τρόπος να ορίσουν και να δουν τον κόσμο μέσα στον οποίο 

ζουν. Έχουν ιδέες, αλλά αναγνωρίζουν ότι μια ιδέα δεν σημαίνει τίποτα από μόνη 

της (Ellard, 2011). Αυτές τις μικρές ιδέες που έχουμε όλοι μας, θα έχουν τη 

δυνατότητα να αποτυπώσουν δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά οι μαθητές, καθώς 

θα προσεγγίσουν τον Όμηρο και την ομηρική - λογοτεχνική αφήγηση με αλλιώτικη 

ματιά και θα παρατηρήσουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, το πώς δούλεψε το υλικό 

του για να δημιουργήσει το μοναδικό ύφος του ο αξεπέραστος τεχνίτης, ο 

μάστορας των επών. Το έργο του Ομήρου γίνεται αφορμή να αναδυθούν 

κρυμμένα  προσωπικά αισθήματα των μαθητών, να κεντριστεί η φαντασία τους 

και να πάρει σχήμα και μορφή ένα σύνολο δημιουργικών σκέψεων, τις οποίες θα 

εκφράσουν με ανάλογο συγγραφικό ύφος.  

Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια άλλη δυναμική στη διδασκαλία των 

ομηρικών επών δίνοντας παράλληλα πολλαπλές ευκαιρίες σε μαθητές και 

μαθήτριες να προβληματιστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν, να 

επικοινωνήσουν, να κατανοήσουν το λεξιλόγιο και να εκφραστούν γραπτά και 
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προφορικά, να παίξουν και να εξερευνήσουν περαιτέρω τον ομηρικό  κόσμο και 

πολιτισμό. 

 Μέσα από σχεδιασμένα φύλλα εργασίας καλλιεργείται η δημιουργικότητα, 

κατανοούνται τα μέσα έκφρασής της και υιοθετούνται νέοι τρόποι ενεργοποίησης 

και κινητοποίησης της φαντασίας των μαθητών. Ζωντανεύουν τον Όμηρο  και 

επιβεβαιώνουν την μοναδικότητά του με την αυτενέργεια, την πηγαία δημιουργία 

και τη φαντασία τους, ενώ αποδεικνύεται μέσω των έργων τους ότι η φαντασία, η 

δημιουργικότητα και η αυτενέργεια δεν είναι απλώς πηγές έκφρασης αλλά και 

αληθινοί τρόποι παιδείας και εκπαίδευσης.  

Το «Νέο Σχολείο» ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και 

προκλήσεις του 21ου αιώνα θέτει τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με 

σκοπό τη συνολική αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των μαθητών και τη 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Στοχεύει στη διαμόρφωση 

δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού κλίματος που όχι μόνο επιδέχεται αλλά 

και δημιουργεί καινοτομία.  

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών επιχειρούν να εισάγουν στη διδασκαλία 

εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές οι οποίες ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή 

των μαθητών, στοχεύουν στην παραγωγή σκέψης, στη δημιουργία μηχανισμών 

μάθησης, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, στην ανακάλυψη και στην 

ικανότητα του παιδιού να «μαθαίνει πώς να μαθαίνει». Κεντρική επιλογή του νέου 

ΠΣ για τη διδασκαλία /μάθηση της γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 

η αυτονόμηση απέναντι στη μάθηση, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση 

στρατηγικών. Μέσω της «γνωσιακής μαθητείας» οι μαθητές υποστηρίζονται από 

τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν γνωστικά εργαλεία 

και στρατηγικές για την κατανόηση και παραγωγή προφορικών και γραπτών 

κειμένων (ΝΠΣ, 2011). 

Η δημιουργική Γραφή ως εκπαιδευτική πρακτική η οποία δεν έχει ακόμα 

επίσημα ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αποτελεί καινοτομία και μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά σε πολλά  

–αν όχι σε όλα-  τα μαθήματα.  

Εφαρμογή διδακτικής πρότασης 

Η μορφή ενός σχεδίου μαθήματος είναι, σε μεγάλο βαθμό, θέμα προσωπικής 

επιλογής του διδάσκοντα αλλά παράλληλα περιλαμβάνει ορισμένα σταθερά 

στοιχεία όπως τους στόχους και τους σκοπούς του μαθήματος, τις διδακτικές και 
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μαθησιακές δραστηριότητες, τη χρήση του χρόνου, την αποτίμηση και την 

αξιολόγηση. Η επιλογή των δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιήσουν 

οι μαθητές/τριες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, παίζει 

σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό του μαθήματος. 

Με το δεδομένο ότι α) «το μεταφρασμένο κείμενο είναι ένα νέο κείμενο που 

έχει το δικό του δημιουργό με τη δική του ερμηνευτική εκδοχή, το δικό του 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και τους δικούς τους αποδέκτες και αποτελεί 

σύγκλιση δυο πολιτισμών, του αρχαιοελληνικού και του νεοελληνικού» 

(Ελευθεριάδης, 2005) και β) «τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 

αντιμετωπίζονται ως κείμενα λογοτεχνίας, προσεγγίζονται και ερμηνεύονται με τον 

τρόπο που υιοθετείται στο μάθημα της ΝΕ λογοτεχνίας, εφαρμόζοντας σύγχρονες 

θεωρίες σχετικές με την αφήγηση, για τις οποίες εξάλλου τα ομηρικά κείμενα (αλλά 

και η τραγωδία) ενδείκνυνται απολύτως», εφαρμόσαμε στη συγκεκριμένη 

διδασκαλία δραστηριότητες που αναφέρονται στη διδασκαλία της νεοελληνικής 

γλώσσας και «καλλιεργούν τις τεχνικές προοργάνωσης γραπτού λόγου, π.χ. 

ιδεοθύελλα, ελεύθερη γραφή, δημιουργική γραφή, οργάνωση των βασικών 

σημείων» (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, 2011). 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, 

σχεδιάστηκαν και εκπονήθηκαν οκτώ δημιουργικά φύλλα εργασίας με τέτοιον 

τρόπο ώστε να  παροτρύνουν τους μαθητές/τριες, να περιέχουν προκλήσεις. και 

να κινητοποιήσουν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών.  Ξεκινώντας από τα 

γνωστά: «ο εξοπλισμός ενός Αχαιού πολεμιστή (περικεφαλαία, θώρακας, ασπίδα, 

κνημίδες) και η θεϊκή προέλευση των όπλων του Αχιλλέα» προχωρήσαμε στο 

άγνωστο: «η κατασκευή των νέων όπλων του Αχιλλέα από τον θεό Ήφαιστο και η 

ιδιαιτερότητα της ασπίδας» και προσεγγίσαμε διαθεματικά την ενότητα 

(μαθηματικά, νεοελληνική γλώσσα, λογοτεχνία, πληροφορική) επιδιώκοντας, 

μέσω της διαθεματικής προσέγγισης, να συμπληρωθεί η αποσπασματική γνώση 

των μαθητών, θέση που ενισχύεται και από τις οδηγίες του ΠΙ: «Είναι γνωστό ότι 

γνώσεις κατακερματισμένες δεν συνιστούν γνώση. Η γνώση είναι μια πολύπλευρη 

κατάκτηση, η οποία απαιτεί συγκεκριμένη παιδαγωγική διαδικασία για να δομηθεί  

σωστά και η διαδικασία αυτή βασίζεται εν πολλοίς στη σφαιρική και διαθεματική 

προσέγγιση του κάθε γνωστικού αντικειμένου» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2001). 

Διδακτικοί στόχοι Ραψωδίας Σ 

Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: 
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 Να θαυμάσουν την αφηγηματική ικανότητα του ποιητή και ιδιαίτερα την 

περιγραφή ενός αμυντικού όπλου (ασπίδα) που είναι ταυτόχρονα και έργο 

τέχνης. 

 Να κατανοήσουν ότι ο ποιητής, παρουσιάζοντας πάνω στην ασπίδα τις 

καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων, από επικός ποιητής γίνεται 

ζωγράφος και μεταπλάθει ένα καθαρά πολεμικό έπος σε ύμνο της ζωής, 

της οποίας ο πόλεμος είναι απλά μια πτυχή. 

 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν γενικά τον πολιτισμό του ομηρικού 

κόσμου (σκηνές της καθημερινής ζωής πάνω στην ασπίδα) αλλά και να 

συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για το υψηλό επίπεδο του υλικού 

πολιτισμού της εποχής και να συζητήσουν για την ανάπτυξη της τέχνης, της 

τεχνικής, της μεταλλουργίας.  

 Να εμπεδώσουν τον τεχνικό όρο «έκφραση» καθώς και το λειτουργικό της 

ρόλο στην περιγραφή (Σπανάκου, 2006). 

Στόχοι σχετικοί με τη Δημιουργική Γραφή  

Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες: 

 Να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο την ενότητα και να εκφραστούν με 

δημιουργικότητα και πρωτοτυπία . 

 Να αναπτύξουν τα εκφραστικά τους μέσα ώστε να επικοινωνούν ιδέες, 

συναισθήματα και εμπειρίες.  

 Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα τους μέσω της βαθμιαίας 

εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές. 

 Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές, τις τεχνικές και 

τις μεθόδους δημιουργικής γραφής, ώστε να παράγουν το δικό τους 

πρωτότυπο έργο. 

 Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική και διερευνητική μάθηση στο 

πλαίσιο της κοινής δημιουργικής προσπάθειας.  

 Να συμπληρώσουν δημιουργικά στίχους της ραψωδίας βασισμένοι στην 

υπόθεση της διδακτικής ενότητας. 

 Να περιγράψουν ποιητικά αγγειογραφίες σχετικές με  το θέμα. 

 Να «συνομιλήσουν» με τον Όμηρο ή κάποιον άλλο ομηρικό ήρωα. 

 Να εφαρμόσουν την ακολουθία Fibonacci στην ποίηση.  

 Να γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες μέσω βιωματικής δραστηριότητας 

στο  χώρο της λογοτεχνίας, της συγγραφής. 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[33]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

Δραστηριότητες Δημιουργικής γραφής  που εφαρμόστηκαν κατά τη διδασκαλία  

1ο φύλλο εργασίας : «ΕΚΦΡΑΣΗ» 

Διαλέγοντας μια από τις παρακάτω ασπίδες προσπαθήστε να γράψετε μια δική 

σας "έκφραση". Ως πηγή έμπνευσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιγραφή 

του Ομήρου. Θυμηθείτε τα βασικά χαρακτηριστικά της: 

Η ομηρική έκφραση ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία (από το κέντρο 

στην περιφέρεια). 

Στην ομηρική έκφραση σημαντικό ρόλο παίζουν τα επίθετα που 

χρησιμοποιούνται. 

  

  

  

Τεκμήριο εφαρμογής:  Ασπίδα  

 

Τεκμήριο εφαρμογής: [Ασπίδα] 

Η ασπίδα εκείνου, του Φιλίππου Β’ 

με εγγεγραμμένο σταυρό στον κύκλο τον κεντρικό, 

χρυσελεφάντινος και αυτός 

όπως τα ελάσματα 

που είχε πάνω, 

στολίζοντάς την. 

Και η υπόλοιπη ασπίδα 

απλή καθώς ήταν, έδινε την εντύπωση της πολυτέλειας  

και του πλούτου χωρίς υπερβολές.   

Εικ. 2. Αργολική οπλιτική ασπίδα, 

χρώματα βάση αγγείου (Μουσείο 

Λούβρου) 

 

Εικ. 1. Η χρυσελεφάντινη ασπίδα  

από τη χρυσοποίκιλτη πανοπλία  

του Φιλίππου Β’ 
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2ο φύλλο εργασίας: Μονόλογος 

Παρατηρήστε στις πιο κάτω εικόνες τη σκηνή παράδοσης των όπλων του Αχιλλέα 

στη Θέτιδα. Τι να σκέφτεται η Θέτιδα καθώς παραλαμβάνει τα όπλα από τον 

Ήφαιστο;  

Γράψτε ένα μικρό μονόλογο με τις σκέψεις και τα συναισθήματά της (50-60 

λέξεις). 

 

    

Εικ.: 3 και 4. Η σκηνή παράδοσης των όπλων του Αχιλλέα στη Θέτιδα: αγγείο (αριστερά) 

και γλυπτό( δεξιά). 

 

Τεκμήριο εφαρμογής: [Θέτιδα] 

Αχ! Τι κάνω τώρα εδώ; 

Παίρνω τα όπλα του γιου μου για να τον παραδώσω στον Άδη; 

Μακάρι να μπορούσα να τον πείσω πως αυτό που κάνει είναι για δικό του 

κακό. 

Ποιος το φανταζόταν ότι θα έφθανα σε τέτοιο σημείο να πάρω την ασπίδα 

που θα οδηγήσει τον πολυαγαπημένο μου Αχιλλέα στο θάνατο! Αλλά αφού η 

μοίρα είναι προκαθορισμένη δεν μπορώ να την αλλάξω.   

3ο φύλλο εργασίας : ποιητική δημιουργία 

Χρησιμοποιώντας κάποιες από τις λέξεις «ασπίδα, κύκλος, Αχιλλέας, Ήφαιστος, 

όπλα, πανοπλία, ανάπαυση, καλλιτεχνία, τεχνίτης, ωκεανός, σύμπαν, η γη, ο 

ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος, το φεγγάρι, οι αστερισμοί/αστέρια, άρκτος, 

κήρυκες, υμέναιος, γάμος, κριτές, φιλονικία, δίκη»: να γράψετε ένα δικό σας 

ποίημα που να αναφέρεται στην ασπίδα του Αχιλλέα. 

Τεκμήριο εφαρμογής: [Ασπίδα] 
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Στον πόλεμο εκεί τον σκληρό 

ζούσε ο Αχιλλέας με θυμό, 

ώσπου πέθανε ο Πάτροκλος φίλος του πιστός 

εκδίκηση ζητούσε και πανοπλία βαριά. 

Έτσι η Θέτιδα, μητέρα θεά,  

στον Ήφαιστο, τον τεχνίτη πήγε  

ζητώντας ξανά  

όπλα καινούρια να του φέρει καλά. 

Με τη νέα ασπίδα ορμά στη ξηρά  

να πολεμήσει με τόλμη κι ανδρεία 

του Έκτορα την αδικία. 

4ο φύλλο εργασίας : χαϊκού 

Δοκιμάστε να αποτυπώσετε τις ποιητικές εικόνες των κύκλων της ασπίδας με το 

ποιητικό είδος του χαϊκού. Χαϊκού ονομάζεται το ποιητικό είδος που έχει εισαχθεί 

από την ιαπωνική ποίηση και στην ευρύτερη εφαρμογή του είναι ποίημα τρίστιχο 

που απαρτίζεται από 5-7-5 συλλαβές (Μαρκαντωνάτος, 2013). 

Τεκμήριο εφαρμογής:  

Οι ζευγολάτες 

έσχιζαν άνω κάτω 

εύφορο τόπο. 

 

Ψηλά τα στάχια 

με κοφτερά δρεπάνια 

όλοι θέριζαν. 

 

Κρατώντας σκήπτρο 

σιωπηλός ο αφέντης 

σοδειά χαίρεται.  

 

5ο φύλλο εργασίας : το κατεστραμμένο χειρόγραφο 

Το χειρόγραφο έχει καταστραφεί. Λείπουν στίχοι και λέξεις. Κάντε μια «επίκληση»  

στη ΜΟΥΣΑ του Ομήρου και συμπληρώστε τα κενά. (Δόθηκαν με κενά  οι στίχοι 

508-526). 
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Τεκμήριο εφαρμογής (διακρίνονται οι στίχοι που έχουν συμπληρωθεί με 

έντονα γράμματα): 

Την άλλην πόλιν έζωναν δύο στρατοί τριγύρω, 

που στ’ άρματά τους έλαμπαν. και δύο γνώμες είχαν, 

την Τροία να αλώσουν, την Ελένη να την πάρουν 

ή στα καράβια τους να μπουν και πίσω να γυρίσουν. 

Εκείνοι δεν επείθοντο και κρύφια για καρτέρι 

οπλίζονταν. Εφύλαγαν το τείχος με την ασπίδα τους στο χέρι 

να πολεμήσουν έτοιμοι, με κοφτερό μαχαίρι. 

Κι εκείνοι εβγαίναν: σαν το τρομερό λιοντάρι, 

που απ’ τη σπηλιά του τη μεγάλη ξεπροβάλλει. 

Και από τους υπόλοιπους 

ξεχωρίζονταν. Κι έβλεπες μικρά τα πλήθη κάτω. 

Και ότ’ έφθασαν όπου έπρεπε να στήσουν το καρτέρι, 

Στον ποταμόν που επότιζε καθένας το κοπάδι,  

Αυτοί καθίσαν σκεπαστοί, με τα λαμπρά τους όπλα. 

Και δύο ξέμακρα σκοποί σταθήκαν καρτερώντας  

Πότε να ιδούν τα πρόβατα να φθάνουν κι οι αγελάδες. 

Θα πολέμαγαν σκληρά 

Όπως όλοι οι άντρες 

Για μια γυναίκα φοβερή σε ομορφιά και χάρη.   

 

6ο φύλλο εργασίας: η μισοτελειωμένη ασπίδα 

Έφθασε η αυγή και η Θέτιδα βιάζεται να πάει τα όπλα στον Αχιλλέα. Πιέζει τον 

Ήφαιστο να ολοκληρώσει την ασπίδα. Ο τεχνίτης θεός αρχικά αρνείται να 

παραδώσει το έργο ημιτελές αλλά τελικά συμβιβάζεται. Να συμπληρώσετε τον 

κύκλο με σκηνές σχετικές με τη θάλασσα που δεν «πρόλαβε» να φιλοτεχνήσει . 

Τεκμήριο εφαρμογής:  

Στην πρώτη ζώνη τα μεγάλα τ’ άστρα πρόβαλαν 

πάνω στο μαύρο ουρανό, τον κεραυνοβολημένο. 

Και θάλασσα των Αχαιών από κάτω βρισκόταν 

με τα μεγάλα κύματα, τα θανατηφόρα. 

Και μέσα στη φουρτούνα οι Ολύμπιοι θεοί κάθονταν:  

Απέναντι από τον Ποσειδώνα ο Δίας. 
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Ο ένας τον Πάρη φώναζε κι ο άλλος την Ελένη: 

«Όμορφη κόρη μου εσύ, κοντά μου έλα κάτσε 

και πες μου γιατί στη Σπάρτη δε γυρνάς, στον άντρα, στο παιδί σου»; 

Τότε ο Πάρης αγανακτά, η θάλασσα τον δέρνει 

καθώς η σκέψη του μακριά πάει και ταξιδεύει, 

πως κάποια μέρα δίπλα του δεν θα ‘χει την Ελένη. 

 

7ο φύλλο εργασίας: Εφαρμόζοντας την ακολουθία FIBONACCI 

Γράψτε ένα ποίημα εφαρμόζοντας ως προς τον αριθμό συλλαβών του κάθε 

στίχου την ακολουθία Fibonacci. Οι αριθμοί Fibonacci είναι οι αριθμοί της πιο 

κάτω ακέραιης ακολουθίας: 0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… δηλαδή κάθε όρος 

προκύπτει από το άθροισμα των δυο προηγούμενων (Βικιπαίδεια, 2015).  

Τεκμήριο εφαρμογής:  

α)Αχ! 

Πες, 

γιατί  

έφυγες 

μ’ άλλον, Ελένη;  

Με τον Πάρη πας για χώρα 

μακρινή, κι ο Μενέλαος σε περιμένει.  

Οι Αχαιοί θα σε αναζητήσουν και στο τέλος θα σε τιμωρήσουν. 

 

β)Ω! 

Δες  

Μούσα  

το θεό,  

τεχνίτη σκυφτό  

στο  πύρινο εργαστήρι  

για την αγάπη μιας θεάς κι ενός παιδιού  

όπλα να προσπαθεί να κάνει άτρωτα, λαμπρά  στη μάχη για τη νίκη  

που δεν θα ‘ρθει, γιατί κάποιοι θεοί έχουν θυμώσει και άλλη αγάπη, τον 

Αλέξανδρο, ζητούν να προστατέψουν.  
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8ο φύλλο εργασίας : γράμμα στον Όμηρο ή σ’ έναν ομηρικό ήρωα (εργασία στο σπίτι) 

Τεκμήριο εφαρμογής: α) γράμμα στον Όμηρο 

Αγαπητέ παππού Όμηρε,  

σε γνώρισα μέσα από τα έπη σου, που τόσα χρόνια μετά τη συγγραφή 

τους, μας οδηγούν στο ταξίδι της γνώσης στις δύο από τις τρεις τάξεις του 

Γυμνασίου. 

Σ’ αγάπησα μέσα από την Οδύσσεια, το ειρηνικό αυτό έπος που 

διδαχθήκαμε στην Α Γυμνασίου, αλλά ξέρεις τι δεν θα ξεχάσω; την ΑΣΠΙΔΑ που 

αναφέρεις στην Ιλιάδα. Μέσα από την ασπίδα μας έδειξες ένα άλλον κόσμο, μας 

έδωσες λεπτομέρειες για την κατασκευή της και για την τέχνη που έκρυβε… 

Καλό σου  ταξίδι!   

β) γράμμα στον Ήφαιστο 

Αγαπητέ θεέ της μεταλλουργίας,  

σε γνώρισα μέσα από την Ιλιάδα που διδάχθηκα στη Β΄ Γυμνασίου. 

Ομολογώ ότι η σκηνή που κατασκευάζεις την τρανή ασπίδα του Αχιλλέα είναι η 

αγαπημένη μου. Απεικόνισες πάνω στην ασπίδα του μελλοθάνατου ήρωα σκηνές 

από τη ζωή και τις χαρές των απλών ανθρώπων τοποθετώντας τες στο κέντρο 

της ασπίδας με τον ωκεανό στην περιφέρεια… Δεν απορώ που ο Όμηρος 

αφιερώνει μια ραψωδία για να μας περιγράψει πώς κατασκεύασες την ασπίδα του 

Αχιλλέα. 

Με πολύ σεβασμό, 

γ) γράμμα στον Αχιλλέα 

Φίλτατε Αχιλλέα, 

Από την πρώτη στιγμή που σε γνώρισα με συνεπήρε το πάθος και η 

συνεχής επίδραση των επιλογών σου στο νεανικό σου ένστικτο…. Ήταν κρίμα που 

έπρεπε να πεθάνεις με έναν τόσο ατιμωτικό τρόπο αλλά αυτή ήταν η μοίρα σου: 

να έχεις μια ζωή μικρή, πλούσια και εν τέλει αιώνια στις μνήμες όλων των 

ανθρώπων που διαβάζουν για σένα. 

Χαίρε μεγάλε Αχιλλέα!  

Συμπεράσματα 

Από την πρακτική εφαρμογή, όπως αυτή παρουσιάστηκε, προέκυψαν 

ενδιαφέροντα κείμενα, γεγονός που μας παροτρύνει να αξιοποιήσουμε τη 

δημιουργική γραφή  σε όλες τις ραψωδίες της Ιλιάδας αλλά και σε άλλα 

φιλολογικά μαθήματα.  
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Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές/τριες 

είχαν τη δυνατότητα να γίνουν συνοδοιπόροι σε μια δημιουργική πορεία γνώσης 

και φαντασίας, δουλεύοντας από κοινού, λειτουργώντας με όλες τις αισθήσεις, 

βλέποντας, ακούγοντας, δρώντας. 

Παρατηρήσαμε ότι η ενασχόλησή τους με τη δημιουργική γραφή κατάφερε 

να διεγείρει την παιδική έκφραση και δημιουργία μέσα από πολύτροπες εμπειρίες 

γραφής καθώς επίσης να κεντρίσει αισθήσεις και συναισθήματα. Επιπλέον, 

συντέλεσε στη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών  

συμβάλλοντας, μέσα από τον πειραματισμό με τις λέξεις,  στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων χειρισμού της γλώσσας. 

Η δημιουργική γραφή, ως σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος, έδωσε τη 

δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του Ομήρου και 

την εποχή του, βιωματικά, συνδυάζοντας τη μάθηση με τη ψυχαγωγία και την 

παιγνιώδη διάθεση. 

Για την εκπαιδευτική μας ομάδα ήταν μια δικαίωση της αρχικής μας 

υπόθεσης, που υποστήριζε ότι, όταν δίνονται στα παιδιά τα κατάλληλα 

ερεθίσματα και οι κατάλληλες συνθήκες, μαθαίνουν να επικοινωνούν 

ουσιαστικότερα. 

Η εισήγησή μας φιλοδοξεί να παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να 

αξιοποιήσουν τη δημιουργική γραφή μέσα στην τάξη. Το πώς θα υλοποιηθεί 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος 

αλλά και στην ανταπόκριση της ομάδας στόχου. 
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«Ο Μικρός Πρίγκιπας συναντά…»: Μια πρόταση δημιουργικής 

γραφής για μαθητές Γυμνασίου 

 

Ακριτίδου Παρασκευή,  

Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος,  

parakritidou@yahoo.gr  

 

Εισαγωγή  

Η παρούσα πρόταση εντάσσεται στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου «Η 

Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση». Αφορμή για την ιδέα αυτήν στάθηκε η 

ανάγνωση του έργου «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ κατά 

τη διάρκεια του Πολιτιστικού Προγράμματος με τίτλο «Φιλαναγνωσία – Δεν είναι 

άσχημο να είσαι διαφορετικός», το οποίο υλοποιήθηκε  κατά το σχολικό έτος 2014-

2015 στο Γυμνάσιο Καρδαμύλης.   

Ανάμεσα στις άλλες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του 

προγράμματος (ανάγνωση, συζήτηση, προφορικός και γραπτός σχολιασμός 

του έργου και των αλληγορικών νοημάτων του) ζητήθηκε από τους μαθητές να 

παραγάγουν δικά τους κείμενα με αφορμή το πρωτότυπο έργο χρησιμοποιώντας 

ως ήρωα τον Μικρό Πρίγκιπα και μιμούμενοι το ύφος του συγγραφέα. Η 

ανταπόκριση των συμμετεχόντων μαθητών οδήγησε σε ένα αρκετά δημιουργικό 

αποτέλεσμα, το οποίο έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω προβληματισμό και 

συστηματοποίηση της ιδέας χρήσης του Μικρού Πρίγκιπα ως λογοτεχνικής 

«περσόνας» σε ένα αυτόνομο Πολιτιστικό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής. Το 

πρόγραμμα θα μπορεί να απευθύνεται σε εφήβους μαθητές Γυμνασίου, 

σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει το κείμενο ως φιλοσοφικό-συμβολικό 

παραμύθι για παιδαγωγική αξιοποίησή του στην κατεύθυνση της ημιτυπικής ή και 

της άτυπης εκπαίδευσης (Μανικάρου 2015: 189).  

Η συγκεκριμένη πρόταση, όπως κατατίθεται εδώ, περιλαμβάνει κάποια 

θεωρητικά στοιχεία σχετικά α) με τη Δημιουργική Γραφή γενικά και β) με τον 

διάλογο ως κειμενικό είδος-λογοτεχνική φόρμα. Στη συνέχεια περιγράφεται η ίδια η 

πρόταση και οι κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει ως υλοποιούμενο Πολιτιστικό 

Πρόγραμμα. Κλείνουμε με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα-συμπεράσματα.  
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Η Δημιουργική Γραφή  

Τα χρόνια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι μαθητές μαθαίνουν στο μάθημα της 

Γλώσσας γραφή και ανάγνωση. Στο Γυμνάσιο, όπου υπάρχει το μάθημα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, θα έπρεπε να ασκούνται στη δημιουργική γραφή και 

ανάγνωση, καθώς Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή βρίσκονται σε σχέση 

αλληλεπίδρασης (Γρόσδος 2014: 41). Αφού, δηλαδή, προσεγγίζουν λογοτεχνικά 

κείμενα, θα έπρεπε να ενθαρρύνονται να παράγουν και δικά τους, καθώς 

συγγραφή και ανάγνωση αλληλοεξαρτώνται (Σακελλίου & Σουλτς 2013: 22). 

Βέβαια, μια τέτοια δραστηριότητα είναι προαιρετική σύμφωνα με τα Αναλυτικά 

Προγράμματα, αν και είναι γενικά παραδεκτό και το διδακτό και το διδακτέο της 

Δημιουργικής Γραφής (Γρόσδος 2014: 43, 14).  

Η Δημιουργική Γραφή, όπως γίνεται κατανοητό, αφορά την παραγωγή 

λόγου με τρόπο ελκυστικό και παιγνιώδη μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές 

πρακτικές και τεχνικές που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων 

από τους μαθητές (Γρόσδος  2014: 11-12). Αυτή η διάσταση του παιχνιδιού με όλα 

τα παρελκόμενα (περιπέτεια, περιέργεια, πειραματισμός, διασκέδαση) (Γρόσδος 

2014: 5) προσιδιάζει σε μαθητές Γυμνασίου, που δεν έχουν αποβάλει ακόμα την 

ιδιότητα του παιδιού.    

Μία από αυτές τις εκπαιδευτικές τεχνικές είναι η τεχνική της δημιουργικής 

απομίμησης (αντιγραφή, μίμηση, διασκευή) και συνίσταται στην αναπαραγωγή 

της δομής ενός κειμένου, η οποία αποτελεί κατ’ εξοχήν κατευθυνόμενη 

δραστηριότητα (Γρόσδος 2014: 126), πράγμα που δεν είναι βέβαια αρνητικό αλλά 

συνίσταται για το επίπεδο του Γυμνασίου. Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης 

τεχνικής ως εξαιρετικής άσκησης είναι κοινώς παραδεκτή, αρκεί να γίνεται με τον 

σωστό τρόπο (Timbal-Duclaux 1996: 121, 136-137). Άλλωστε, μέσα από την 

επανάληψη της δεδομένης δομής (εν προκειμένω της διαλογικής μορφής, όπως 

θα αναπτυχθεί παρακάτω) μπορεί να προκύψει από οποιονδήποτε μαθητή ένα 

καθ’ όλα πρωτότυπο αποτέλεσμα (Γρόσδος 2014: 15-16, 32, 25, 46, 47, 126), αν 

συναφθεί με νέο περιεχόμενο. Αυτό μπορεί να προέλθει από τον συνδυασμό 

αφενός αναγνωστικών και αφετέρου καθημερινών εμπειριών προσιτών σε όλους 

(Γρόσδος 2014: 44, Νικολαΐδου 2014: 86).  

Επομένως, πρέπει να δώσουμε στους μαθητές χώρο για να αποτυπώσουν 

ο καθένας τον διαφορετικό του τρόπο να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα 

πράγματα μέσα από τη Λογοτεχνία, παρουσιάζοντάς τα όπως θα μπορούσαν 
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να γίνουν, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Νικολαΐδου 2014: 12, 107-108). 

Εμμένοντας δε στα διδάγματα του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου, υπερθεματίζουμε 

εδώ την άποψή του ότι η προσπάθεια σύνθεσης δημιουργικών έργων από τους 

μαθητές συμβάλλει στην εσωτερική τους βελτίωση (ηθική και γνωστική) 

(Καρακίτσιος στο Γρόσδος 2014: viii), όπως θα φανεί από τη στοχοθεσία και την 

περιγραφή του προτεινόμενου Πολιτιστικού Προγράμματος.  

Η καταλληλότητα του διαλόγου ως λογοτεχνικής φόρμας   

Η μορφή που έχει επιλεγεί για τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που 

προτείνεται εδώ είναι η διαλογική. Ένας πρώτος λόγος είναι πρακτικός: υπάρχει 

ένα κενό στη διδασκαλία των κειμενικών τύπων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Ήδη από το Γυμνάσιο διδάσκονται η αφήγηση, η περιγραφή και η 

επιχειρηματολογία αλλά όχι ο διάλογος ενώ αυτός είναι η πιο φυσική μορφή της 

γλώσσας (Todorov στο Adam 1999: 228). Έχει δε παρατηρηθεί η αξία της 

παιδευτικής δύναμης του διαλόγου (Βουρβέρης 1954: 4). Παράλληλα, έχει 

επισημανθεί η έλλειψη διαλόγου ως πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

(Conger 1981: 119), κάτι που συνιστά ακόμη έναν λόγο να πριμοδοτήσουμε την 

επαφή των νέων με αυτόν.  

Το παραπάνω σημαίνει ότι οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα από τον καθημερινό τους λόγο για να 

δημιουργήσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο (Stone 2011-2012: 151, Bowles 2011: 167), 

κάτι που κάνει προσιτή την όλη δραστηριότητα. Μάλιστα, στην όλη διαδικασία 

υποβοηθά και ο παιγνιώδης χαρακτήρας των ερωταποκρίσεων, όπως συνέβαινε 

και με τους σωκρατικούς διαλόγους (Βουρβέρης 1954: 5). Επιπλέον, ο ευέλικτος 

και αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας του διαλόγου (Womack 2011: 30) φαίνεται να 

είναι πιο προσιτός σε μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι τώρα αρχίζουν να εξερευνούν 

τη σχέση τους με τη γλώσσα.  

Κάτι ακόμα που καθιστά τον διάλογο ιδανικό για δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής είναι η συχνότητα με την οποία συναντούμε το διαλογικό 

πρότυπο, η υψηλή του οργάνωση καθώς και η πρωτοτυπία που μπορεί να έχει, 

εφόσον «πράγματι, είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς τον αριθμό των 

ακολουθιών – φατικών ή διαδραστικών – ενός διαλογικού κειμένου» (Adam 1999: 

306).  

Έπειτα, ο διάλογος σηματοδοτεί ένα «άνοιγμα» προς τον «Άλλον» 

(Volosinov στο Womack 2011: 49), αφού η διαλογική ακολουθία είναι 
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«πολυσθενής», με την έννοια ότι προϋποθέτει περισσότερους ομιλητές (Adam 

1999: 228). Έτσι ενδείκνυται για δραστηριότητες δημιουργικής γραφής σε ομαδικό 

πλαίσιο, όπου θέλουμε να συσφίξουμε τις σχέσεις των μελών μιας ομάδας.  

Κατάλληλος κρίνεται ο διάλογος ως λογοτεχνική φόρμα σε ένα 

Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής και για έναν πρόσθετο λόγο: απελευθερώνει 

τους μαθητές να δομήσουν χαρακτήρες που εκφράζουν την προσωπική τους 

ιδεολογία (Womack 2011: 58, 70), με αποτέλεσμα σταδιακά να αυτονομούνται και 

να ανέρχονται πνευματικά χάρη στην διαλεκτική αυτήν ανάβαση όχι ως παθητικοί 

δέκτες αλλά ως ενεργοί δημιουργοί (Βουρβέρης 1954: 9, 12).  Αυτό συνάδει με την 

άποψη ότι η πνευματική μας ζωή έχει τις ρίζες της όχι στον εαυτό μας και στον 

μονόλογο αλλά στη διαλογική μορφή (Womack 2011: 3).  

Μια πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει όποιος υλοποιήσει την 

προτεινόμενη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής θα είναι να πραγματοποιήσει 

μια σύζευξη γραπτού και προφορικού διαλόγου (Adam 1999: 235-236). Αυτό μας 

πηγαίνει πίσω στην προφορική φύση του σωκρατικού διαλόγου και τη γραπτή 

μορφή των «Διαλόγων» του Πλάτωνα, ο οποίος προσπάθησε να αποτυπώσει τη 

σοφία του διδασκάλου του στον γραπτό λόγο (Βουρβέρης 1954: 7). Έτσι κι εδώ η 

προσποίηση άγνοιας του Μικρού Πρίγκιπα, ο οποίος τώρα γνωρίζει τον κόσμο, 

καταλήγει στην αποτύπωση της σοφίας και την κατάθεση των βιωμάτων των 

μαθητών-δημιουργών.  

Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης του διαλόγου για την προτεινόμενη 

δραστηριότητα είναι η δυνατότητα που δίνει στους μαθητές να δραματοποιήσουν 

τα παραγόμενα κείμενά τους σε ένα σπονδυλωτό σύνολο με νόημα.    

Λόγοι καταλληλότητας του Μικρού Πρίγκιπα ως λογοτεχνικού «προσωπείου» 

δημιουργικής γραφής  

Όπως έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, «ο άνθρωπος είναι λιγότερο ο εαυτός του, όταν 

μιλάει ως ο εαυτός του. Δώσ’ του μια μάσκα και θα σου πει την αλήθεια». Αυτή 

είναι και η συστατική αρχή της λογοτεχνίας. Κάτι παρόμοιο θεωρούμε ότι μπορεί 

να ισχύσει στην περίπτωση των μαθητών με τον Μικρό Πρίγκιπα, προκειμένου να 

παραγάγουν τα δικά τους λογοτεχνικά κείμενα.   

Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι από πολλές απόψεις προσιτός στους μαθητές 

Γυμνασίου λόγω του παιδοκεντρικού χαρακτήρα του έργου (Μανικάρου 2015: 

189). Ο ήρωας είναι ένα μικρό ανέμελο παιδί, όπως κι αυτοί, και δεν ανήκει στον 

χώρο των μεγάλων με τις νέες κοινωνικές απαιτήσεις του, ο οποίος φαίνεται 
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πιθανώς «ξένος» και ακατανόητος στα παιδιά της προεφηβικής και εφηβικής 

ηλικίας (Παρασκευόπουλος χ. χ.: 146). Έτσι, ταυτίζονται πιο εύκολα μαζί του, ώστε 

να «χτίσουν» επάνω του τα δημιουργικά σενάρια που φτιάχνουν συνήθως οι 

μαθητές στην εφηβεία και να δώσουν λεκτική διέξοδο στα έντονα, συχνά αρνητικά, 

συναισθήματα που βιώνουν (Κουρκούτας 2001: 162, 85).   

 Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένας χαρακτήρας έξυπνος, διορατικός και 

ευαίσθητος (Μπούσια 2010: 62), όπως είναι τα παιδιά, πριν εισέλθουν στον 

«σκληρό» κόσμο των ενηλίκων. Είναι ένα ιδανικό πρότυπο για να τον 

συμπαθήσουν και να ταυτιστούν μαζί του οι μαθητές, πριν χάσουν την αθωότητά 

τους και διαφθαρούν μεγαλώνοντας. Είναι, μάλιστα, η εφηβεία η ηλικία που τα 

άτομα δομούν την ταυτότητά τους και χρειάζονται πρότυπα από τα οποία θα 

αντλήσουν για να τη διαμορφώσουν, ώστε να λειτουργήσει ολοκληρωμένη πια 

αργότερα η προσωπικότητά τους (Παρασκευόπουλος χ. χ.: 171).      

Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι περίεργος και φιλομαθής, όπως υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες και οι έφηβοι διψούν για περιπέτειες, επιθυμούν να 

ανακαλύψουν τον κόσμο και εκδηλώνουν ανησυχίες και ερωτήματα πάνω σε 

διάφορους τομείς γνώσης και εμπειρίας. Επομένως, δεν είναι άστοχο να 

«ενδυθούν» τον ρόλο του Μικρού Πρίγκιπα για να δώσουν δίοδο στις σκέψεις που 

τους κατακλύζουν (Παρασκευόπουλος χ. χ.: 158). Έτσι, θα εκδηλώσουν τις 

ποικίλες φιλοσοφικές αναζητήσεις και προβληματισμούς τους για τη ζωή και θα 

τις καταθέσουν μέσω της δημιουργικής γραφής, συναρμόζοντας με τον δικό τους 

τρόπο τη γνώση του κόσμου, όπως αυτή φιλτράρεται μέσα από τη δική τους 

οπτική γωνία. Το αποτέλεσμα θα είναι να κατασταλάξουν σε μια προσωπική ηθική 

και κοσμοθεωρία και να δομήσουν τελικά την προσωπική τους ταυτότητα 

(Κουρκούτας 2001: 32, 111, 114, 271, 290).    

Ως προς τη δομή του κειμένου που θα παραχθεί, επειδή ο Μικρός Πρίγκιπας 

κάνει συνεχώς ερωτήσεις, οι μαθητές ίσως βρουν ένα «κομμάτι» του εαυτού τους 

στον τρόπο αυτόν του ήρωα. Ίσως δηλαδή οι ερωτήσεις του να είναι και δικές τους 

ή να τους δώσουν ιδέες, ώστε να διατυπώσουν τις δικές τους ερωτήσεις και να 

προσπαθήσουν να δώσουν μόνοι τους τις κατάλληλες απαντήσεις και εξήγηση 

για τον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μελέτες οι έφηβοι αναπτύσσουν 

εσωτερικούς μονολόγους και διαλόγους (Κουρκούτας 2001: 34), κάτι που συνάδει 

με τη διαλογική μορφή του κειμένου του Μικρού Πρίγκιπα. Έτσι, οι μαθητές 

καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και κερδίζουν σε αυτοπεποίθηση, γιατί 
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νοιώθουν ότι η γνώμη τους έχει αξία και ότι μπορούν ίσως να αλλάξουν τον 

κόσμο.   

Ως προς τη γλωσσική μορφή, ο Μικρός Πρίγκιπας κρίνεται κατάλληλος ως 

λογοτεχνική «περσόνα» λόγω της απλής γλωσσικής έκφρασης του έργου, η 

οποία αντισταθμίζει την πολυπλοκότητα του περιεχομένου όσον αφορά τα υψηλά 

νοήματα που θέλει να μεταδώσει ο συγγραφέας. Οι μαθητές Γυμνασίου δεν θα 

δυσκολευτούν να μιμηθούν το ύφος του, καθώς αυτό προσιδιάζει εν πολλοίς στο 

δικό τους ύφος, που δεν είναι ακόμη τόσο καλλιεργημένο ή σύνθετο.  Αλλά ακόμη 

κι αν είναι, με την «άσκηση» αυτήν, θα μάθουν να εκφράζονται απλά και να 

προσδίδουν σαφήνεια στον γραπτό τους λόγο.  

Εκείνο που επίσης χαρακτηρίζει τον Μικρό Πρίγκιπα είναι ότι είναι ξένος 

στους κόσμους και τα μέρη που επισκέπτεται. Το ίδιο «ξένοι» νοιώθουν και οι 

μαθητές κατά τη διάρκεια της εφηβείας τόσο προς το περιβάλλον τους όσο 

κάποτε και προς τον ίδιο τους τον εαυτό στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν 

τον εαυτό τους. Μάλιστα, όπως οι έφηβοι επενδύουν σε εξωοικογενειακά πρότυπα 

και αποχωρίζονται συναισθηματικά από τους γονείς την περίοδο της εφηβείας 

(Κουρκούτας 2001: 38-39), έτσι και στο κείμενο του Μικρού Πρίγκιπα δεν γίνεται 

καμιά αναφορά στους γονείς του και τα πρόσωπα με τα οποία έρχεται σε επαφή 

τού είναι ξένα. Έπειτα, ανάλογα με το ποιους ενήλικες θα επιλέξουν οι μαθητές για 

να συνομιλήσουν, θα εμπλουτίσουν την προσωπικότητά τους αφομοιώνοντας 

νέα στοιχεία και εμπειρίες (Κουρκούτας 2001: 106).  

Ιδανική λογοτεχνική «περσόνα» αποτελεί, επίσης, ο Μικρός Πρίγκιπας για 

έναν ακόμα λόγο: απορεί, προσεγγίζει και μαθαίνει για σημαντικά πράγματα, 

καταστάσεις της ζωής και αξίες, για τα οποία και οι μαθητές καλούνται να μάθουν, 

ώστε να καταστούν ικανοί να λειτουργήσουν στον κόσμο των μεγάλων. Τέτοια 

είναι η φιλία, το επάγγελμα, οι εθισμοί (αλκοολισμός), ο έρωτας, ο θάνατος. 

Επομένως, η φιγούρα του Μικρού Πρίγκιπα αποτυπώνει τη μεταβατική φάση στην 

οποία βρίσκονται οι έφηβοι μαθητές του Γυμνασίου, καθώς γνωρίζουν τον κόσμο 

είτε μέσα από τα διαβάσματά τους είτε από τα υπόλοιπα βιώματά τους.    

Όλα τα παραπάνω σπουδαία ζητήματα όμως θίγονται μέσα στο έργο με 

έναν «εύπεπτο» τρόπο για τους μαθητές. Αυτό γίνεται, καθώς χρησιμοποιείται η 

τεχνική του ανιμισμού (δίνεται φωνή στα άψυχα ή στα ζώα) και της αλληγορίας. 

Το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να εξοικειώνονται με το κείμενο και τον ίδιο τον 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[47]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ήρωα παράλληλα με τη μύησή τους στις διάφορες λογοτεχνικές τεχνικές, 

συνδυάζοντας μάλιστα τον ρεαλισμό με τη φαντασία του εφήβου-δημιουργού.   

Τέλος, ο Μικρός Πρίγκιπας θεωρείται ιδεατό λογοτεχνικό «προσωπείο» 

δημιουργικής γραφής, καθώς αποτελεί διαχρονικό σύμβολο. Καθώς δηλαδή δεν 

κινείται σε συγκεκριμένη εποχή, ώστε να εγκλωβίζεται σε χρονικούς περιορισμούς, 

μπορεί άνετα να μεταφερθεί στη σύγχρονη εποχή, στη ζωή των μαθητών ή και σε 

άλλες εποχές, όπως θα δούμε στη συνέχεια της συγκεκριμένης πρότασης.   

Περιγραφή του προτεινόμενου Πολιτιστικού Προγράμματος Δημιουργικής 

Γραφής  

Στόχοι του προτεινόμενου Πολιτιστικού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής  

Με το παρόν Πολιτιστικό Πρόγραμμα αναμένεται να εκπληρωθούν κάποιοι 

στόχοι για την ανάπτυξη των μαθητών. Αυτοί είναι οι παρακάτω.  

Γνωστικοί 

 Να αποκτήσουν γνώσεις μέσα από την έρευνα και την παρατήρηση και να 

εμβαθύνουν στα πρόσωπα και στα θέματα με τα οποία θα καταπιαστούν.  

 Να γνωρίσουν σημαντικά λογοτεχνικά έργα και τους χαρακτήρες τους και 

να προσεγγίσουν δημιουργικά τη λογοτεχνία.  

 Να βελτιωθούν ως αναγνώστες.  

 Να προσανατολιστούν επαγγελματικά.  

Συναισθηματικοί  

 Να αποκτήσουν συναισθηματικές δεξιότητες, όπως να μπορούν να 

μπαίνουν στη θέση του άλλου και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση. 

 Να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις απόψεις τους, ώστε να 

έχουν τη δυνατότητα της αποφόρτισης.  

 Να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους ή ακόμα και με τον 

διδάσκοντα.  

Ψυχοκινητικοί  

 Να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. 

 Να καλλιεργήσουν ομαδοσυνεργατικό πνεύμα (Kerbrat-Oreccioni στο 

Adam 1999: 230).  

 Να γίνουν δημοκρατικοί πολίτες χάρη στον διάλογο (Womack 2011: 6).  

 Να καλλιεργήσουν το ερευνητικό πνεύμα (Womack 2011: 9).  

 Να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα. 
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 Να εξοικειωθούν με το λογοτεχνικό γράψιμο.  

 Να κατανοήσουν την αξία του διαλόγου για την επίλυση προβλημάτων.  

 Να καλλιεργήσουν αρετές όπως η αθωότητα, η τιμιότητα, η ειλικρίνεια, η 

ανθρωπιά, η κριτική σκέψη.  

Η βασική ιδέα  

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που προτείνεται εδώ διαρθρώνεται σε δύο φάσεις. Σε 

πρώτη φάση οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του αναγνώστη, διαβάζουν 

δηλαδή τον «Μικρό Πρίγκιπα» του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ. Η φάση αυτή είναι 

απαραίτητη για την προετοιμασία των μαθητών ως δημιουργών, καθώς σπάνια 

ένα κείμενο είναι καρπός μιας αυθόρμητης προσπάθειας αλλά συνήθως πηγάζει 

από τη μελέτη άλλων κειμένων που λειτουργούν ως πρότυπα (Timbal – Duclaux 

1996: 115, Γρόσδος 2014: 41-42, 45).  

Σε δεύτερη φάση οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί-συγγραφείς. 

Συγκεκριμένα, αξιοποιούν τον κεντρικό ήρωα του Αντουάν ντε Σαιντ Εξυπερύ, τον 

Μικρό Πρίγκιπα, ως λογοτεχνική «περσόνα», βάζοντάς τον να συναντά και να 

συνομιλεί με πρόσωπα υπαρκτά ή φανταστικά σε διάφορους υποθετικούς 

πλανήτες ή πραγματικούς τόπους (Μανικάρου 2015: 191) ή και σε άλλες εποχές, 

ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες, ανησυχίες και προτεραιότητες.  

Η επιλογή των προσώπων  

Τα πρόσωπα που θα βάλουν οι μαθητές να συνομιλήσουν με τον Μικρό Πρίγκιπα 

πρέπει να έχουν κάτι το ιδιαίτερο για να λειτουργήσουν ως λογοτεχνικοί ήρωες, 

αφού μάλλον τα ελαττώματά τους είναι εκείνα που θα τα καταστήσουν 

αναγνωστικά συμπαθή και ανθρώπινα (Νικολαΐδου 2014: 91). Την έμπνευσή τους 

για το πλάσιμο των ηρώων τους οι μαθητές μπορούν να την αντλήσουν από την 

εμπειρία τους και από το περιβάλλον τους  σε συνδυασμό με τη φαντασία τους 

(Νικολαΐδου 2014: 93-94).  Εδώ μπορεί να συντελέσει καθοριστικά ο/η 

εκπαιδευτικός, προσανατολίζοτας τους μαθητές ως προς τη θεματολογία των 

κειμένων τους ανάλογα με την επικαιρότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και την 

προσωπικότητά τους. Με βάση το τι προβληματισμούς θα θελήσουν τελικά να 

αναδείξουν οι μαθητές μέσα από τα κείμενά τους διαμορφώνονται οι παρακάτω 

προσανατολισμοί της δημιουργικής γραφής: α) κοινωνικός, β) διακειμενικός, γ) 

διαθεματικός και δ) επαγγελματικός.      
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Κοινωνικός προσανατολισμός  

Αρχικά, οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να βάλουν τον ήρωά τους να 

συνομιλήσει με ανθρώπινους «τύπους». Αυτό ήδη συμβαίνει στο κείμενο του 

Μικρού Πρίγκιπα, αφού ο κεντρικός ήρωας επισκέπτεται ανάμεσα σε άλλους τον 

πλανήτη ενός ματαιόδοξου και τον πλανήτη ενός «μπεκρή». Μέσα από τον 

διάλογό του με τον τελευταίο αναδεικνύεται το αδιέξοδο αυτού του ανθρώπου. 

Κάλλιστα, λοιπόν, θα μπορούσαν να γραφούν από τους μαθητές διάλογοι με 

άτομα που υποφέρουν (χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουν) από κάποιον εθισμό, 

όπως κάπνισμα, ναρκωτικές ουσίες, τυχερά παιχνίδια ή ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και διαδίκτυο.  Μια ακόμη ιδέα θα ήταν να συνομιλήσει ο Μικρός 

Πρίγκιπας με έναν θύτη ή / και ένα θύμα σχολικού εκφοβισμού, με ένα σύγχρονο 

μετανάστη, με έναν άνεργο στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, με κάποιον που 

πάσχει από κατάθλιψη ή με ένα κακοποιημένο παιδί ή σύζυγο. Μέσα από τους 

διαλόγους με τέτοια – όχι πάντα τόσο «ξένα» πρόσωπα – οι μαθητές θα μπουν στη 

θέση του εκάστοτε «πάσχοντος», θα ανακαλύψουν, θα επεξεργαστούν και θα 

μάθουν πώς να εκλογικεύουν και τι στάση να κρατούν απέναντι σε παρόμοια 

προβλήματα.  

Διακειμενικός προσανατολισμός  

Μια πτυχή της πρότασης δημιουργικής γραφής που κατατίθεται εδώ θα ήταν η 

«συνομιλία» κυριολεκτικά και μεταφορικά του Μικρού Πρίγκιπα με τους ήρωες 

άλλων λογοτεχνικών κειμένων γνωστών στους μαθητές. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι 

οι μαθητές θα έχουν έρθει από πριν σε επαφή με τους πρωταγωνιστές κάποιων 

επιλεγμένων μυθιστορημάτων ή και παραμυθιών ή ακόμα και άλλων προσφιλών 

τους κειμένων ανάλογα με τις δικές τους προτιμήσεις και ερεθίσματα, κάτι που θα 

ενισχύσει και τη φιλαναγνωσία στο πλαίσιο της μαθητικής ομάδας (Μανικάρου 

2015: 192). Οι ήρωες θα πρέπει να είναι «ζωντανοί», ανάγλυφα δοσμένοι και να 

προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών (Μπούσια 2010: 125-126), ώστε να 

θελήσουν να τους «ανακαλύψουν» και να μελετήσουν σε βάθος αυτούς, την 

εποχή και τα βιώματά τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα θα μπορούσαν να 

είναι η Άννα Φρανκ (η οποία άλλωστε ήταν υπαρκτό πρόσωπο), ο Γλάρος 

Ιωνάθαν Λίβινγκστον του Ρίτσαρντ Μπαχ, ο μικρός Πέτρος από τον «Μεγάλο 

Περίπατο του Πέτρου» της Άλκης Ζέη, η Τελευταία Μαύρη Γάτα του Ευγένιου 

Τριβιζά, ο Λύκος από το παραμύθι της «Κοκκινοσκουφίτσας». Θα τους δοθεί μέσα 

από αυτή τη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής η ευκαιρία να συνοψίσουν το 
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περιεχόμενο των αναγνωσμάτων τους, να γνωρίσουν καλύτερα τους 

λογοτεχνικούς ήρωες, να εμβαθύνουν στα νοήματα που μεταδίδει το κάθε κείμενο 

μέσα από τον κεντρικό χαρακτήρα του και να προβληματιστούν πάνω στο ίδιο το 

θέμα της δημιουργικής γραφής για το πώς πλάθονται οι λογοτεχνικοί ήρωες.   

Διαθεματικός προσανατολισμός  

Ένας άλλος προσανατολισμός που μπορεί να έχει η προτεινόμενη δραστηριότητα 

δημιουργικής γραφής είναι η σύνδεση με άλλα σχολικά αντικείμενα. Αυτό σημαίνει 

ότι οι μαθητές μπορούν να βάλουν τον Μικρό Πρίγκιπα να συναντά και να 

συνομιλεί με σπουδαία πρόσωπα άλλων ιστορικών εποχών ή επιστημονικών 

πεδίων, τα οποία συναντούν στα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, των 

Θρησκευτικών και των Θετικών Επιστημών. Η «συνομιλία» θα λάβει έτσι τον 

χαρακτήρα «συνέντευξης» με το εκάστοτε πρόσωπο, από το οποίο οι μαθητές θα 

«κρατήσουν» την ουσία της προσωπικότητάς του και των επιτευγμάτων του. Τέτοια 

πρόσωπα θα μπορούσαν να είναι ο Όμηρος, ο Περικλής, ο Πυθαγόρας, ένας 

αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας  αλλά 

και ένας Μικρασιάτης πρόσφυγας του 1922 ή ένας Εβραίος θύμα του 

Ολοκαυτώματος κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο.    

Επαγγελματικός προσανατολισμός  

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που προτείνεται εδώ μπορεί κάλλιστα ο εκπαιδευτικός 

που θα το αναλάβει να το συσχετίσει με το αντικείμενο του Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού βάσει κάποιων κοινών στόχων των δύο, του 

Πολιτιστικού Προγράμματος και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

που λαμβάνει χώρα στα σχολεία, συγκεκριμένα στην Γ΄ Γυμνασίου. Αυτοί οι στόχοι 

είναι η διευκόλυνση των μαθητών στην προσωπική τους ανάπτυξη και 

αυτογνωσία και η παροχή βοήθειας για την επίλυση των προβλημάτων τους και 

τη λήψη αποφάσεων (Nathan & Hill 2006: 17). Αποτελεί μια σκέψη, επομένως, το 

προτεινόμενο Πολιτιστικό Πρόγραμμα να επεκταθεί στην προετοιμασία των 

μαθητών για τη μετάβαση προς τον κόσμο της εργασίας. Αυτό μπορεί να γίνει 

μέσω συνεντεύξεων με επαγγελματίες από διάφορούς κλάδους, στις οποίες θα 

βασιστούν οι μαθητές για να δημιουργήσουν δικά τους κείμενα με ήρωες αυτούς 

και τον Μικρό Πρίγκιπα, ο οποίος ως συνήθως θα τους κάνει ερωτήσεις για το 

επάγγελμά τους (Nathan & Hill 2006: 183-184). Άλλωστε είναι διαδεδομένη η τεχνική 

δημιουργικής γραφής με αφορμή συνεντεύξεις (Γρόσδος 2014: 238). Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο οι μαθητές θα ενημερωθούν αναζητώντας οι ίδιοι πληροφορίες για 
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κάθε επάγγελμα που θα επιλέξουν να προσεγγίσουν, θα σχηματίσουν μιαν εικόνα 

γι’ αυτό, αλλά και θα εκφράσουν τα συναισθήματά που τους προκαλεί καθένα 

από αυτά (Nathan & Hill 2006: 49).  

Συμπεράσματα – Προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του προτεινόμενου 

Πολιτιστικού Προγράμματος 

Θεωρούμε ότι το εν λόγω Πολιτιστικό Πρόγραμμα συνδυάζει πολλά οφέλη και 

μπορεί να ευνοήσει πολλαπλώς την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών. Αρχικά, οι μαθητές μαθαίνουν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους 

λειτουργώντας μέσα σε ένα δοσμένο πλαίσιο (τη λογοτεχνική μορφή του διαλόγου 

/ το ύφος του συγγραφέα). Ακολουθείται δηλαδή ένα σύστημα πειθαρχημένης 

ελευθερίας. Έπειτα, η ατομική έκφραση συμπορεύεται με το ομαδοσυνεργατικό 

πνεύμα και την αλληλεπίδραση εντός της ομάδας. Επίσης, σοβαρά θέματα 

προσεγγίζονται με εύληπτο τρόπο, έτσι ώστε το χιούμορ και η παιδικότητα των 

μαθητών να συνδυάζονται με την ωριμότητα που μπορούν αυτοί να επιδείξουν 

και με τη σοβαρότητα των θεμάτων που καταπιάνονται. Τα θέματα αυτά μπορεί 

να είναι κοινωνικά ή προσωπικά των μαθητών κι έτσι έχουμε έναν συνδυασμό της 

ετερογνωσίας μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της 

αυτογνωσίας μέσα από την διείσδυση στα προσωπικά βιώματα και την έκφρασή 

τους. Παράλληλα, συνδυάζονται η διαφυγή και απελευθέρωση των μαθητών από 

την καθημερινότητα, η εσωτερική τους «λύτρωση» και η ψυχαγωγία από τη 

λογοτεχνική ενασχόληση (Γρόσδος 2014: 6) με την αίσθηση της πραγματικότητας 

μέσα από τα θέματα με τα οποία αυτοί καταπιάνονται. Έπειτα, το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα το χαρακτηρίζει ο συγκερασμός πολλών γνωστικών αντικειμένων, 

αφού μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία τόσο της Νεοελληνικής Γλώσσας 

(καλλιέργεια λεξιλογίου, θέματα για συζήτηση και έκθεση) όσο και της Λογοτεχνίας 

(καλλιέργεια λογοτεχνικής έκφρασης και ευαισθησίας, εκμάθηση λογοτεχνικών 

τεχνικών) αλλά μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και στη διδασκαλία πολλών 

άλλων μαθημάτων, όπως προαναφέρθηκε. Επίσης, αποτελεί συνδυασμό της 

μελέτης πολλαπλών κειμένων με την άμεση παρατήρηση της πραγματικότητας, με 

αποτέλεσμα η έμπνευση για δημιουργική γραφή να προέρχεται από διάφορες 

πηγές. Έτσι, επιτυγχάνονται ταυτόχρονα η γνωστική και η συναισθηματική 

ανάπτυξη των συμμετεχόντων μαθητών.  
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Ι. Αναγνωστικό δίκτυο 

Στα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα στην Ελλάδα εισάγεται δειλά η δημιουργική 

γραφή, μεταξύ άλλων και στο μάθημα της Λογοτεχνίας, με στόχο, κυρίως, «να 

πειραματιστούν [οι μαθητές] με τη γραφή, να απελευθερώσουν δημιουργικές 

δυνάμεις, να κατανοήσουν τα κειμενικά είδη και τις συμβάσεις τους, να 

καλλιεργήσουν τον κριτικό γραμματισμό» (Αποστολίδου 2012: 20). Ο στόχος 

αυτός εναρμονίζεται με το σκεπτικό του Προγράμματος Σπουδών και με τις 

δυνατότητες που δίνει, τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση (2011). Εξάλλου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας 

αναπτύσσονται διδακτικές στρατηγικές, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν 

υποστηρικτικά για τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής. Τέτοια στρατηγική, 

πολύ σύγχρονη, είναι τα δίκτυα των αναγνώσεων. 

Ένα δίκτυο ανάγνωσης ή αναγνωστικό δίκτυο μπορεί να υλοποιηθεί τόσο 

ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, όσο και πέρα από αυτό. Από 

μεθοδολογική άποψη μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές, από την εκδοχή της 

συνεξέτασης κειμένων σε ένα διδακτικό δίωρο έως την κοινότητα μελέτης 

ολόκληρων έργων (Φρυδάκη 2003: 258-259). Η πρώτη εκδοχή φαίνεται ότι 

προέκυψε από αλλεπάλληλες επεξεργασίες προγενέστερων διδακτικών 

στρατηγικών, έχει όμως βασικές διαφορές από αυτές. 

Η ολοκλήρωση της επιστημονικής ανακοίνωσης συγχρηματοδοτήθηκε μέσω του 

Έργου «Υποτροφίες ΙΚΥ» από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007-2013. 

mailto:alex3ath@gmail.com
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Για τη συνεπτυγμένη μορφή του θα μπορούσαμε να ορίσουμε πέντε 

στοιχεία ταυτότητας, που διαφοροποιούν το αναγνωστικό δίκτυο από 

προγενέστερες στρατηγικές. (α) Συγκροτείται από λίγα κείμενα της ίδιας θεματικής· 

3-4 συνήθως είναι αρκετά, ανάλογα με την έκτασή τους, τη μορφή και κυρίως με 

το περιεχόμενο. (β) Τα ανθολογούμενα κείμενα είναι είτε λογοτεχνικά, ποιητικά ή 

πεζά, είτε και μη αμιγώς λογοτεχνικά (ό.π.: 277), αφού κατά τον Culler «οι 

πολιτισμικές σπουδές συμπεριλαμβάνουν και εμπερικλείουν κατά βάση τις 

λογοτεχνικές σπουδές» (2000a: 58). (γ) Μεθοδολογικά, η κυριότερη διαφορά 

έγκειται στη διδακτική αντιμετώπιση των κειμένων ενός δικτύου, που «εξετάζονται 

εξαρχής μαζί» (Φρυδάκη, ό.π.: 258-259), δεν είναι το ένα κεντρικό και τα άλλα 

δορυφόροι του. (δ) Τα κείμενα του αναγνωστικού δικτύου στοιχίζονται όλα στο ίδιο 

κεντρικό θέμα-ερώτημα, για παράδειγμα «Τι είναι η ποίηση;», και όχι σε ένα 

επιμέρους σημείο ενός αρχικού κειμένου. (ε) Τα κείμενα διαφοροποιούνται ως 

προς την οπτική τους και συνεπώς και ως προς την απάντηση που δίνουν στο 

κεντρικό θέμα-ερώτημα. Είναι κείμενα που, κατά τον Bakhtin, συνομιλούν γύρω 

από το θέμα τους, φωτίζοντας τις ποικίλες πτυχές του. Θα μπορούσε ακόμη τα 

κείμενα του δικτύου να υιοθετούν την «ίδια» απάντηση έναντι του κεντρικού 

ερωτήματος, αλλά να την εκφέρουν μέσα από διαφορετικό λόγο -ρομαντικό, 

τραγικό, ρεαλιστικό, σατιρικό- οπότε η φαινομενικά «ίδια» απάντηση θα 

συνιστούσε στην πραγματικότητα διαφορετικές θεωρήσεις της ζωής και συνεπώς 

τα κείμενα πάλι θα συνομιλούσαν γύρω από το κεντρικό ερώτημα. 

Το κρίσιμο σημείο στη δημιουργία ενός αναγνωστικού δικτύου είναι η 

διαλογικότητα των κειμένων του. Η διαλογικότητα είναι όρος που ποτέ δεν 

χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Bakhtin· τον εισάγει ο Holquist για να αναφερθεί στη 

«διαλογική σύλληψη της γλώσσας» από τον Bakhtin και «στον θεμελιώδη ρόλο 

της» (Holquist 2014 [1990]: 42). Διαλογική σύλληψη της γλώσσας αλλά και της 

ύπαρξης γενικότερα σημαίνει ότι «η πραγματικότητα δεν γίνεται απλώς αντιληπτή, 

αλλά πάντοτε βιώνεται [...] από μια συγκεκριμένη θέση» (ό.π.: 51), από μια οπτική 

γωνία. 

ΙΙ. Γιατί από το αναγνωστικό δίκτυο στη δημιουργική γραφή 

Ακριβώς τα στοιχεία ταυτότητας του αναγνωστικού δικτύου εμφαίνουν έμμεσα 

γιατί ηγείται στην παρούσα πρόταση. Πρωτίστως γιατί, καθώς αποτελεί εξ 

ορισμού μια αναγνωστική εμπειρία συστηματική στη συγκρότησή της και 

πλουραλιστική στον λόγο της, η οπτική των μαθητών διευρύνεται· μαθαίνουν να 
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αναγνώθουν και να προσλαμβάνουν ποικίλες φωνές, όχι μία. Συντελείται δηλαδή 

μια εξοικείωσή τους με τον πολιτισμικό πλουραλισμό που αποτυπώνεται στα 

λογοτεχνικά κείμενα. Και συνάμα, συντελείται και μια ανοικείωση από το 

λογοτεχνικό κείμενο, που το απομυθοποιούν, παύουν να το αντιμετωπίζουν ως 

αναπαράσταση της πραγματικότητας, κατανοούν το κατασκευαστικό του 

εγχείρημα και «εκφέρουν κρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο ‘στήνεται’ ένας 

κόσμος μέσα από τη γλώσσα» του (Φρυδάκη ό.π.: 284). Η μεν εξοικείωση για το 

μάθημα της Λογοτεχνίας απεργάζεται την ενσυναίσθηση, ενώ για τη δημιουργική 

γραφή απεργάζεται την προσέγγιση των μαθητών στην πράξη της συγγραφής, 

ώστε να εξοικειωθούν και με τις συγγραφικές πρακτικές. Η δε κατανόηση της 

κατασκευής των λογοτεχνικών συμβάσεων και η ανοικείωση, για τη Λογοτεχνία, 

απεργάζεται στο μαθητικό κοινό την κριτική ανάγνωση, ενώ για τη δημιουργική 

γραφή κινητοποιεί μεταγνωστικές διαδικασίες για το πώς γράφεται ένα κείμενο. Με 

άλλα λόγια, η μετάβαση από το μάθημα της Λογοτεχνίας στο εγχείρημα της 

δημιουργικής γραφής με διάμεσο το αναγνωστικό δίκτυο παρουσιάζεται ως ένα 

δημιουργικό συνεχές. 

Αλλά και από την πλευρά της επιστημολογίας και της διδακτικής θα πρέπει 

να δει κανείς τη δημιουργική γραφή οργανικά δεμένη με το αναγνωστικό δίκτυο, 

αφού και το αναγνωστικό δίκτυο εντάσσεται κυρίως στο παράδειγμα της 

ποιητικής, στο οποίο στοιχεί και η δημιουργική γραφή, κυρίως γιατί -κατά τη 

Φρυδάκη- «η ποιητική παρέχει εργαλεία, που μπορούν να κατευθύνουν την 

αναγνωστική κίνηση των μαθητών με όρους χειραφέτησης και όχι χειραγώγησης» 

(2003: 275). Λέγοντας «ποιητική» σήμερα, εννοούμε τον θεωρητικό λόγο που 

μελετά τη λογοτεχνικότητα και παράλληλα εντάσσει τις ιδιότητες του λογοτεχνικού 

λόγου σε ευρύτερες φιλοσοφικές θεωρήσεις, ιστορικές εποχές και καλλιτεχνικές 

προσεγγίσεις (ό.π.: 257). Η συνάφεια αυτή δεν είναι αδιάφορη ούτε για το μάθημα 

της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο του οποίου τοποθετείται η παρούσα πρόταση, ούτε 

για τη δημιουργική γραφή. Κι αυτό, γιατί αφενός η λογοτεχνική εκπαίδευση δεν 

μπορεί να αρκείται στην ερμηνευτική, θα πρέπει να βαδίζει παράλληλα και «το 

δρόμο της ποιητικής, στην προσπάθειά της να καταλάβει με ποιο τρόπο τα 

λογοτεχνικά έργα επιτυγχάνουν τα αποτελέσματα που έχουν» (Culler 2000a: 84). 

Και αφετέρου η δημιουργική γραφή αντλεί εν πολλοίς τα υλικά της από τα κείμενα 

που αναγνώσθηκαν, συνομιλεί μαζί τους, δημιουργεί «πάνω σ’ ένα ξένο στίχο», 
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κατά τον Σεφέρη, ή κάποτε απλώς επανεγγράφει τα κείμενα αυτά από διαφορετική 

οπτική γωνία.  

Εξάλλου το κονστρουκτιβιστικό παράδειγμα έδειξε ότι η επαφή με 

επαρκέστερους ομιλητές (προφορικού ή γραπτού λόγου) προάγει τη μάθηση, 

συνεπώς και τη γραφή. Ευνοεί την παραγωγή ιδεών και τη συγγραφική πρακτική. 

Κατά την Ε. Λόππα, ο μαθητής θα καταστεί ικανός να περάσει στη γραφή, πολύ 

περισσότερο στη δημιουργική γραφή, αν προσλάβει επαρκώς το λογοτεχνικό 

κείμενο (2010: 141). Δυνητικά, αυτό έχει δύο διαστάσεις, ότι θα διαλεχθεί διανοητικά 

και ταυτοχρόνως και αισθητικά με το κείμενο. Το λογοτεχνικό κείμενο γίνεται η 

αφορμή να εκφράσει ο αναγνώστης συναισθήματα, αξίες και απόψεις και να 

παραγάγει νέα νοήματα και νέα κείμενα (Χατζησαββίδης 2002: 116). Έτσι ο 

αναγνώστης πρώτα συναντάται στοχαστικά με τον άλλο και κατόπιν, αφού 

ενεργοποιήσει την ήδη αποθησαυρισμένη μέσα του διακειμενική παρακαταθήκη, 

ενεργοποιείται και εκφραστικά. Ο Barthes το εξέφρασε συνολικότερα γράφοντας 

ότι «η γραφή είναι ένα ενέργημα κοινωνικής αλληλεγγύης», «είναι ο συσχετισμός 

της δημιουργίας με την κοινωνία» (Μπαρτ 1983: 21). Σε κάθε περίπτωση πάντως η 

διαδικασία της δημιουργικής γραφής έχει στενή σχέση με τα κείμενα που 

μελετήθηκαν πριν εκκινήσει κανείς να γράφει (Hosny 2010: 258). «Το διάβασμα και 

το γράψιμο είναι εμπειρίες που πηγαίνουν μαζί» (Walser 2000: 33), κάτι σαν την 

προθέρμανση του αθλητή. Αν σταματήσει κανείς μόνο στο διάβασμα, θα 

αποχωρήσει με μια αίσθηση ενός κάτι ανολοκλήρωτου, ενώ αν επιχειρήσει να 

γράψει χωρίς να προηγηθεί διάβασμα, είναι πολύ πιθανό ότι θα απογοητευτεί. 

Δημιουργική γραφή και λογοτεχνική ανάγνωση βρίσκονται τελικά σε μια σχέση 

δούναι-λαβείν. 

Εκτός αυτού, από σχετικές έρευνες σε σχολεία της δευτεροβαθμίου 

(Καλασαρίδου 2010, Λόππα 2010), διαφαίνεται ότι, όταν οι μαθητές επιλέγουν 

λογοτεχνικά κείμενα, θέτουν κριτήρια πολύ διαφοροποιημένα μεταξύ τους, που θα 

ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν από ένα και μόνο κείμενο. Είναι όμως πολύ 

πιθανό μέσα σ’ ένα αναγνωστικό δίκτυο οι περισσότεροι ή και όλοι οι μαθητές 

ενός τμήματος να βρουν κάτι ελκυστικό γι’ αυτούς. Και κατά συνέπεια, μπορεί να 

αποκτήσει το μάθημα της λογοτεχνίας «σχέση με άλλα πράγματα της ζωής» του 

κάθε μαθητή, «πράγματα που ήδη έχει σκεφτεί, ερωτήματα που έχει θέσει στον 

εαυτό του» (Charlot 1999: 94)· να γίνει μια πράξη με νόημα. Αυτό ακριβώς φέρνει 

το αναγνωστικό δίκτυο πολύ κοντά στη δημιουργική γραφή, καθώς ο μαθητής 
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βεβαιώνεται ότι ερωτήματα και πράγματα της ζωής του, η δική του εμπειρία, 

μπορούν να εκφραστούν λογοτεχνικά. Κι έτσι η συγγραφή γίνεται δυνατότητα με 

νόημα για τους μαθητές. 

Γενικά, από τη μια, αναγνωστικό δίκτυο και δημιουργική γραφή, 

εντασσόμενα στο παράδειγμα της ποιητικής, παρουσιάζουν ένα δημιουργικό 

συνεχές. Και από την άλλη, το αναγνωστικό δίκτυο προσφέρεται στον μαθητή ως 

ο επαρκέστερος ομιλητής και παράλληλα καθιστά τη γραφή πράξη με νόημα. 

Έτσι, το αναγνωστικό δίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό εφαλτήριο 

για την ανταπόκριση των μαθητών σε απλούστερες ή απαιτητικότερες ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής.  

ΙΙΙ. Δημιουργική γραφή 

Το πέρασμα από το αναγνωστικό δίκτυο στη δημιουργική γραφή γίνεται 

πρωτίστως με βάση τη θεματική που προσέγγισαν οι μαθητές. Αν για παράδειγμα 

το αναγνωστικό δίκτυο έχει θέμα «Τι είναι η ποίηση;», τότε η δημιουργική γραφή 

μπορεί να έχει θέμα «Τι είναι για σένα η ποίηση;». Με την προσέγγιση και 

διερεύνηση ικανού αριθμού κειμένων μιας θεματικής, οι μαθητές έχουν κατανοήσει 

τη θεματική και είναι πλέον έτοιμοι να παραγάγουν τα δικά τους νοήματα. Εξάλλου, 

ας σημειωθεί ότι ο Ricoeur δεν θεωρεί κατανόηση το «να προβάλλεις τον εαυτό 

σου στο κείμενο, αλλά να εκτίθεσαι στο κείμενο» (1990: 267). Έτσι, η «έκθεση» των 

μαθητών στο κείμενο με το αναγνωστικό δίκτυο μεγιστοποιείται όχι μόνο ποσοτικά 

αλλά και τροπικά, χρονικά και τελικά ποιοτικά, αφού τόσο τα αναγιγνωσκόμενα 

κείμενα είναι περισσότερα, όσο και ο χρόνος συνομιλίας με τα κείμενα, οι οπτικές, 

η χροιά του λόγου. Οι μαθητές μπορούν πλέον να παραγάγουν τα δικά τους 

νοήματα. 

Συμπληρωματικά προς τη θεματική, το πέρασμα από το αναγνωστικό 

δίκτυο στη δημιουργική γραφή μπορεί να γίνει και με βάση το λογοτεχνικό είδος ή 

τη μορφή, πάνω στην οποία επιλέξαμε να πειραματιστούμε. Ή ακόμη και με βάση 

το λογοτεχνικό ρεύμα στο οποίο θα δημιουργήσουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα 

πρέπει τα κείμενα του αναγνωστικού μας δικτύου να φωτίζουν ό,τι θέσαμε ως 

βάση. Αν για παράδειγμα πρόκειται να συνθέσουμε ένα ποίημα με τον τρόπο του 

συμβολισμού, θα πρέπει ο συμβολισμός να κυριαρχεί στα κείμενα του δικτύου 

ανάγνωσης. Εναλλακτικά, μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές «οδηγίες 

πλεύσεως».  
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Ο διδάσκων, ως έχων μεγαλύτερη γνωστική ανάπτυξη από τους μαθητές, 

φροντίζει τη δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος, ώστε να μπορούν οι 

μαθητές να οικοδομούν πάνω στην προηγούμενη γνώση τους. Παρέχει δε, κατά 

τον Vygotsky, την υποστήριξη στους μαθητές ως σκαλωσιά και μόνο στο μέτρο 

που εκείνοι το χρειάζονται. Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται υπό τη μορφή 

οδηγιών προς το σύνολο της τάξεως ή και εξατομικευμένα. Εξάλλου, ένα φιλικό 

και υποστηρικτικό περιβάλλον βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν πρόσθετα 

κίνητρα για την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

(Dornyei 2001: 135-145). Και με την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης, ο 

διδάσκων αποσύρεται σταδιακά, αφήνοντας τους μαθητές να συγγράφουν το 

δικό τους κείμενο και να αποτυπώνουν τη δική τους οπτική.  

Τα μαθητικά κείμενα, ποιητικού ή πεζού λόγου, συντίθενται αρχικά από κάθε 

μαθητή ξεχωριστά. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργική καταγραφή και η ατομική 

επεξεργασία των κειμένων, ακολουθεί δημοσιοποίησή τους και συζήτηση επί των 

κειμένων στην ομάδα, που στοχάζεται πλέον κριτικά την πράξη της γραφής. Είναι 

αναγκαίο να λειτουργεί υποστηρικτικά και η ομάδα. Προσδιορίζονται έτσι δύο 

φάσεις εργασίας, η ατομική και η ομαδική, ενώ η δημιουργική γραφή παύει να 

αποτελεί μια δραστηριότητα μοναχική και εγγράφεται στη διάδραση με την 

κοινωνία. Αυτή η διάδραση, απαραίτητη για την ολοκλήρωση της δημιουργικής 

γραφής, ενσωματώνει την όλη διαδικασία στη διαλογικότητα. Με άλλα λόγια, η 

όλη διαδικασία στοιχεί στη φιλοσοφία του αναγνωστικού δικτύου: οι μαθητές 

αρχικά γίνονται ακροατές του εγκατεστημένου μεταξύ των κειμένων του δικτύου 

ανάγνωσης διαλόγου, ανιχνεύουν τα ρητά και υπόρρητα νοήματά του, καθώς και 

τις λογοτεχνικές συμβάσεις που με κρυπτικό συχνά τρόπο τα φέρουν στο φως, 

στη συνέχεια οι μαθητές διαλέγονται κριτικά με τα κείμενα του δικτύου 

προσδιορίζοντας τον δικό τους κόσμο, και τελικά διαλέγονται μεταξύ τους, 

τροποποιώντας και βελτιώνοντας τα δικά τους πλέον κείμενα. Η άσκηση της 

δημιουργικής γραφής ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των πονημάτων στην 

ολομέλεια της τάξης. 

Η αλληλουχία αναγνωστικού δικτύου και δημιουργικής γραφής, που 

κατατίθεται με την παρούσα εισήγηση, φαίνεται να κομίζει οφέλη τόσο για τη 

διδακτική της Λογοτεχνίας όσο και για τη δραστηριότητα της δημιουργικής 

γραφής. Για τη δημιουργική γραφή δημιουργεί ένα περιβάλλον κειμενοκεντρικής 

θεώρησης και διδακτικής της. Οι δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής δεν 
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είναι έτσι απροϋπόθετες και μετέωρες, αλλά αξιοποιούν στοιχεία της παιδαγωγικής 

της αναγνωστικής ανταπόκρισης, αλλά και κάποια στοιχεία της παιδαγωγικής της 

μίμησης. Οι δύο αυτές παιδαγωγικές προσεγγίσεις συναιρούνται πάνω στη βάση 

τής κατά τον Bakhtin διαλογικότητας, των ιδεών, των κειμένων, της τέχνης και της 

ζωής. Κι είναι ακριβώς η διαλογικότητα που όχι απλώς δεν εγκλωβίζει τη γραφή 

των μαθητών σε προκαθορισμένες ατραπούς, αλλά την προκαλεί και την 

απελευθερώνει δημιουργικά. 

Αλλά και για τη Λογοτεχνία συνιστά έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας. 

Διαβάζοντας πια ένα κείμενο, οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν μόνο το περιεχόμενό 

του, αλλά καταλαβαίνουν επίσης και τις συμβάσεις που χρησιμοποιεί, τι τρόπο 

εισηγείται κάθε φορά· γιατί οι λογοτεχνικές συμβάσεις αυτές καθαυτές δεν είναι 

άνευ νοήματος (Jenny 2004). «Η ίδια η γραφή μπορεί να ειδωθεί ως ενέργημα 

κριτικής ανάγνωσης» (Culler 2000b: 218), αφού ο συγγραφέας ενσωματώνει στη 

γραφή του «ένα λογοτεχνικό παρελθόν και το κατευθύνει προς κάποιο μέλλον». 

Εξάλλου, αν όπως κατέδειξε η σχετική έρευνα, για την πλειονότητα των εφήβων 

μαθητών διαβάζω σημαίνει πρώτα ζω (Burgos 1994, La lecture des adolescents: 

identification et interprétation, στο Dufays 2006), τότε για να διαβάσουν 

λογοτεχνία οι μαθητές θα πρέπει ή να ζήσουν στον κατασκευασμένο κόσμο της 

λογοτεχνίας ή να ζήσουν το κατασκευαστικό εγχείρημα της λογοτεχνίας επί του 

κόσμου. Το πρώτο θα τους κάνει απλώς αναγνώστες, το δεύτερο κριτικούς και 

επαρκείς αναγνώστες. 

ΙV. Ένα διδακτικό παράδειγμα. 

α) Το αναγνωστικό δίκτυο. 

Στο διδακτικό παράδειγμα που ακολουθεί, ο κεντρικός άξονας, γύρω από τον 

οποίο αρθρώνονται τα ποιήματα του δικτύου, είναι το ερώτημα «Τι είναι η ποίηση;». 

Το ερώτημα είναι το κεντρικότερο ίσως θέμα των ποιημάτων ποιητικής. Επελέγη ως 

το ερώτημα που θα φέρει ενδεχομένως τους μαθητές σε πιο άμεσο διάλογο με 

τους δημιουργούς των συγκεκριμένων ποιημάτων και με το πώς οι τελευταίοι 

βίωναν την ποιητική πράξη. Αυτό αναμένεται να ενεργοποιήσει περισσότερο τους 

μαθητές προς την κατεύθυνση της δημιουργικής γραφής. Η αυτοαναφορικότητα 

των ποιημάτων ποιητικής θα δώσει στους εφήβους-ποιητές τη δυνατότητα να 

μιλήσουν με τη φωνή του ποιητικού υποκειμένου μέσα στο ποίημα, ακόμη και 

άμεσα.  
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Ακολουθούν τα ποιητικά κείμενα του δικτύου. 

1. Τίτος Πατρίκιος, Κρίση στέγης 

    (Από τη συλλογή Σε βρίσκει η ποίηση) 

 

Όπως τα σπίτια καταλαμβάνονται  

από άστεγους με επείγουσες ανάγκες  

ανέργους, πρόσφυγες, μετανάστες  

έτσι και τ' άστεγα βιώματα των άλλων  

που θέλουν κάπου να κατοικήσουν  

καταλαμβάνουν τη ζωή μας, εισδύουν  

στους πιο ενδόμυχούς μας χώρους  

μπαίνουν σε υπνοδωμάτια και μπάνια  

στριμώχνονται σε καθιστικά και σε κουζίνες  

εκτοπίζοντας τις δικές μας μνήμες κι εμπειρίες.  

Μάταια προσπαθούμε να τους κάνουμε έξωση  

εξοντωμένοι από τη συγκατοίκηση μετακομίζουμε  

τούς αφήνουμε το σπίτι χωρίς καμιά συντήρηση  

ώσπου να καταρρεύσει ολόκληρο.  

Άστεγα πάλι τα βιώματα των άλλων ψάχνουν  

κάπου να κουρνιάσουν, να μη χαθούν στη λησμονιά  

βρίσκουν στο τέλος καταφύγιο στα ερείπια  

μιας έρημης, εγκαταλειμμένης πόλης  

ελπίζοντας πώς κάποιοι εργολάβοι εμπειριών  

κάποιοι αρχαιολόγοι των αισθήσεων  

μπορεί στο μέλλον να τ' ανακαλύψουν  

να τα στεγάσουν μόνιμα σ' ένα τους βιβλίο. 

 

2. Γιώργος Σαραντάρης, Η ποίηση (Πρόλογος) 

    (Από τη συλλογή Σαν πνοή του αέρα) 

 

Δε μπορώ να βρω πια, τι θέλει να πει ποίηση. Μου διαφεύγει.  

Το ήξερα, αλλά τώρα μου διαφεύγει. Αν κάποιος μού  

ρωτήσει αυτή τη στιγμή, θα ντροπιαστώ. Γιατί εξακολουθώ  

να είμαι ενδόμυχα βέβαιος πως η ποίηση είναι μια ουσία,  
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απαράλλαχτα όπως και η ζωή. Και κρύβω, κρύβομαι, κάτι 

 κρύβω, από κάποιον κρύβομαι. Σα ν’ αρχίζω να γίνομαι  

τρελός, και να ντρέπομαι. 

 

Αλλά η ποίηση; Κάποιος θα σταθεί ικανός να πει στους  

άλλους, όχι σ’ εμένα που αν και το ξέρω φεύγω, τι είναι  

ποίηση! 

 

 

3. Νικηφόρος Βρεττάκος, Απόκριση  

                                                    στον ποιητή  

                                                    Θανάση Παπαθανασόπουλο 

 

Ο ήλιος μοιράζεται σε κομμάτια 

μέσα στους ποιητές. Είναι το αντίδωρο 

που ο Θεός διανέμει στους εντολείς του. 

 

Συμμετέχουμε στην υπόθεση του φωτός.  

 

Ενώ φτιάχνουν εκείνοι, πουλούν, διακινούν 

όπου γης κι όπου άνθρωποι όπλα 

κι αποθηκεύουνε αίμα σκοτώνοντας όνειρα 

εμείς προσπαθούμε: 

                                    Να φτιάξουμε 

έναν ουρανό με λίγες λέξεις. 

 

β) Ενδεικτικά βήματα επεξεργασίας των κειμένων 

Το πρώτο ποίημα, του Τίτου Πατρίκιου, θα μπορούσε να προσπελασθεί με κοινή 

διερεύνηση από το σύνολο των μαθητών, που θα αναζητούσαν το 

συνεσκιασμένο νόημα με καίριες οδηγίες-υποδείξεις από τον διδάσκοντα. Ο 

διδάσκων συνδέει ένα γνωστό στοιχείο με το άγνωστο (Φρυδάκη 2006: 49), ώστε 

να εντάσσει το άγνωστο εντός της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης των μαθητών. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να τεθεί η ερώτηση: «Παρατηρώντας τα πρόσωπα 

και τον αριθμό των ρημάτων, από ποιον θα λέγαμε ότι πάσχει το ποιητικό 
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υποκείμενο;» Μια τέτοια κοινή διερεύνηση αφενός θα εδραίωνε την πεποίθηση ότι 

όλοι μπορούν να κατανοήσουν την ποιητική γλώσσα. Αφετέρου, με κέντρο την 

«ανάπτυξη κοινής γνώσης και κοινών ικανοτήτων» (Φρυδάκη 2009: 270-271), θα 

εγκαθίδρυε ένα κλίμα συνοχής στη σχολική τάξη, που θα ήταν ιδιαίτερα θετικό για 

μια κοινή αρχή. Έτσι δεν θα κινδυνεύσουν κάποιοι να αυτοαποκλεισθούν από την 

κοινότητα μάθησης. 

Τα υπόλοιπα ποιήματα θα μπορούσαν να τα επεξεργαστούν οι μαθητές 

κατά ομάδες, με την κάθε ομάδα να έχει ένα διαφορετικό σημείο εστίασης: είτε την 

απάντηση κάθε κειμένου στην ερώτηση «Τι είναι η ποίηση;» είτε ένα διακειμενικό 

ερώτημα. Τέτοια διακειμενικά ερωτήματα είναι: Ποιος μιλά σε κάθε ποίημα και σε 

ποιον απευθύνει τον λόγο; Με τι συναισθήματα φαίνεται να περιβάλλει το ποιητικό 

υποκείμενο την ποιητική του δραστηριότητα; Μιλούν την ίδια γλώσσα τα κείμενα ή 

διαφοροποιούνται; Αν στα δύο πρώτα ποιήματα η ποίηση παρουσιάζεται ως 

τμήμα του κόσμου, ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο (στέγη, ουσία όπως η ζωή), τι 

θα μπορούσαμε να σκεφτούμε για το τελευταίο ποίημα; (Στο ποίημα του 

Βρεττάκου δημιουργεί έναν καινούργιο κόσμο.) Στο τέλος ανιχνεύουμε αν τα 

κείμενα συνομιλούν. 

γ) Η δραστηριότητα δημιουργικής γραφής 

Αφού γίνει η σύνδεση με την προηγούμενη δραστηριότητα (π.χ. «Τι κρατήσατε από 

τα κείμενα;»), δίνεται στους μαθητές το γενικό θέμα «Τι είναι για σένα η ποίηση;», 

μια ερώτηση που συγκεκριμενοποιεί κατά το πνεύμα των αναγνωστικών θεωριών 

την ερώτηση ποιητικής με την οποία συγκροτήθηκε το αναγνωστικό δίκτυο. Εδώ ο 

λόγος της ποίησης απαντά στην ανάγκη των εφήβων να νοηματοδοτήσουν τον 

κόσμο στον οποίο ζουν: όσο πιο συνυποδηλωτικός είναι ο λόγος, τόσο πιο 

πολλές προσωπικές αναγνώσεις μπορεί να στεγάσει.  

Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση το ερώτημα γύρω από το οποίο θα 

καταθέσουν οι μαθητές τις ιδέες τους θα μπορούσε επίσης να διατυπωθεί ως εξής: 

«Όταν ακούτε ποίηση, τι εικόνα σχηματίζεται αυθόρμητα στο νου σας;» Η εκδοχή 

αυτή φαίνεται να ευνοεί περισσότερο μαθητές που προτιμούν τη γνωστική 

εικονικότητα (Elliot, Kratochwill, Cook, & Travers 2008: 359-360), όχι τις λεκτικές 

επεξεργασίες, και που ενδεχομένως δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένο τον λεκτικό 

κώδικα. Πέραν τούτου, αυτή η εκδοχή ίσως να απελευθέρωνε περισσότερες 

αναπαραστάσεις των μαθητών, καθώς υπαινίσσεται, χωρίς όμως και να 

αποκαλύπτει τον προσωπικό τόνο.  
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Ακολούθως, δίνεται στους μαθητές το γενικό πλαίσιο: «Θα 

δημιουργήσουμε ο καθένας το δικό του ποίημα-απάντηση στις προτάσεις που 

κατέθεσαν με τα δικά τους ποιήματα οι προηγούμενοι ποιητές.» Αν επιλέξαμε τη 

σύνθεση ποιημάτων με βάση τη θεματική μόνο του δικτύου ανάγνωσης, δεν είναι 

απαραίτητη άλλη υποστήριξη. Αν όμως θέσουμε ως στόχο τη συγγραφή σε 

συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος, μορφή ή ρεύμα, ή αν οι μαθητές δεν είναι 

επαρκείς ή εξοικειωμένοι με τέτοιες δραστηριότητες, τότε είναι πολύ πιθανό ότι θα 

χρειαστεί περαιτέρω καθοδήγηση, που ωστόσο θα αφήνει πάντα στους μαθητές 

μια δημιουργική ελευθερία. Η υποστήριξη θα δοθεί ως εργαλείο, με την οποία ο 

κάθε μαθητής θα παραγάγει τη δική του εκδοχή.  

Αυτή η διδακτική πρόταση σχεδιάστηκε για μαθητές της δευτεροβαθμίου, 

αρχαρίους στη δημιουργική γραφή. Η συγγραφή των μαθητικών πονημάτων 

γίνεται αρχικά με την τεχνική της δημιουργικής απομίμησης μοτίβων 

(Ματσαγγούρας, 2001: 220), μια τεχνική καθοδήγησης, που κάνει το όλο 

εγχείρημα να φαίνεται σαν άμεση διδασκαλία. Στην πραγματικότητα όμως 

ακολουθεί τη διδακτική προσέγγιση της φθίνουσας καθοδήγησης, δημιουργεί ένα 

είδος σκαλωσιάς, που θα βοηθήσει τους διστακτικούς μαθητές να ξεπεράσουν 

τον ενδόμυχο δισταγμό: «δεν ξέρω να γράφω ποιήματα». Εξάλλου μετά την πρώτη 

καταγραφή, θα ακολουθήσει επεξεργασία των κειμένων, κατά την οποία οι 

μαθητές θα μπορούν να τροποποιήσουν, ακόμη και να ανατρέψουν τα μοτίβα 

που μιμήθηκαν. Με το γενικό πλαίσιο που δόθηκε στους μαθητές διευκρινίστηκε 

και η επιλογή λογοτεχνικού γένους (:ποίηση), ενώ το είδος της ποίησης αφήνεται 

στην επιλογή των μαθητών, συνειδητή ή όχι. 

δ) Ενδεικτικά βήματα δημιουργικής γραφής 

Σε αυτό το αναγνωστικό δίκτυο φαίνεται να κυριαρχεί η τεχνική του συμβόλου. Θα 

μπορούσαμε, λοιπόν, να ακολουθήσουμε την επόμενη υποστηρικτική διαδικασία:  

  i. «Γράφουμε μια λέξη-κλειδί»  

Η λέξη-κλειδί, διαισθητικά, μέσα στη σκέψη των μαθητών, θα μπορούσε να 

ταυτίζεται με την ποίηση. Κατά προτίμηση να μην είναι ρήμα. Οι λέξεις-κλειδιά θα 

λειτουργήσουν ως σύμβολα ή εικόνες της ποίησης ή ως μεταφορές της: η 

μεταφορική χρήση της γλώσσας και η συνυποδηλωτική σημασία των λέξεων 

κυριαρχούν στην ποίηση. Επιπλέον, ζητώντας να ταυτίζονται οι λέξεις-κλειδιά με 

την ποίηση, προβάλλεται το μήνυμα, και από τις λειτουργίες της γλώσσας η 

ποιητική, που κυριαρχεί στη λογοτεχνία. Εδώ κυρίως ενδιαφέρει να ανασύρουν οι 
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μαθητές κάποια συγκινησιακά στοιχεία, που θα δώσουν ώθηση στην έκφραση 

(Anzieu, 1981, Le corps à l’oeuvre, στο: Heinich 2000: 329).  

  ii. Κατασκευάζουμε «το πριν και το μετά» (Σουλιώτης & ομάδα εργασίας 

2012: 99) από τη λέξη-κλειδί.  

Θα δημιουργηθούν έτσι τα κατάλληλα συμφραζόμενα. Το περιεχόμενο αφήνεται 

στην ελεύθερη έμπνευση των μαθητών. Η μορφή του ποιήματος (ελεύθερος 

στίχος, μέτρο, ομοιοκαταληξία, αριθμός στίχων κ.λπ.) αφήνεται ομοίως στην 

επιλογή και ευχέρεια του κάθε μαθητή. Στο βήμα αυτό δημιουργούν μια μικρή 

ιστορία, στην οποία εντάσσεται η λέξη-κλειδί. 

  iii. Γράφουμε μια πρόταση-κατακλείδα.  

Η πρόταση-κατακλείδα βοηθά τους μαθητές να οργανώσουν καλύτερα τη σκέψη 

τους. Θα ανταποκρίνεται στο θέμα-ερώτημα του ποιήματος και με αυτή 

ολοκληρώνεται η πρώτη καταγραφή. 

  iv. Αφού διαβάσουμε ολόκληρο το ποίημά μας, αλλάζουμε όποια φράση 

δεν μας αρέσει. 

Η βελτιστοποίηση μπορεί να γίνει (στον παραδειγματικό ή/και συνταγματικό 

άξονα) με όποιο τρόπο ανακαλύψει ο κάθε μαθητής. Η υποστήριξη αρχίζει να 

αποσύρεται σιγά-σιγά (Φρυδάκη 2005: 105). Ωστόσο, ο διδάσκων καλό είναι να 

έχει κατά νου μερικούς πιθανούς τρόπους διόρθωσης, μήπως ζητηθεί η βοήθειά 

του, όπως απλή αλλαγή θέσεως στη λέξη που δεν ακούγεται καλά, μετατροπή της 

σε άλλο μέρος του λόγου ή σε σύνθετη, διαγραφή αν δεν χάνεται κάποιο 

σημαντικό νόημα, αντικατάσταση της λέξεως αυτής με οποιαδήποτε άλλη λέξη με 

παρόμοια ή αντίθετη σημασία, αντικατάσταση της λέξεως αυτής με φράση ή με 

άλλη συντακτική δομή, συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων επιλογών. 

  v. Δοκιμάζουμε διαφορετικές εκδοχές για την ποιητική φωνή και τον τόνο 

του ποιήματος.  

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αλλάζοντας την τελευταία πρόταση μόνο 

(πρόσωπο ρήματος, έγκλιση, στίξη κλπ.) ή επιφέροντας πιο εκτεταμένες αλλαγές. 

Οι μαθητές κρατούν όποια εκδοχή τούς φαίνεται πιο ικανοποιητική ή πιο 

πρωτότυπη. Αισθητοποιούν έτσι στην πράξη το διαφορετικό αποτέλεσμα που 

παράγεται από τις «μεταμορφώσεις του αφηγητή» (Μουλλάς 1992: 130). Στη φάση 

αυτή οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποδομήσουν και να τροποποιήσουν 

δημιουργικά ακόμη και το μοτίβο πάνω στο οποίο συνθέτουν, να προβούν «σε 

συνειδητές επιλογές απόκλισης» (Ματσαγγούρας 2001: 318). 
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  vi. Επαναδιαμορφώνουμε το ποίημα στην ομάδα μας διαβάζοντάς το 

μεγαλοφώνως. 

Εδώ καλούνται να διαβάσουν το ποίημά τους ολόκληρο στην ομάδα τους και να 

συζητήσουν πώς ακούγεται. Αν θέλουν, μπορούν να αξιοποιήσουν και τις 

υποδείξεις της ομάδας τους. Με τη φωναχτή ανάγνωση εντοπίζονται καλύτερα οι 

υπάρχοντες ή οι ελλείποντες επιτονισμοί των λέξεων και αισθητοποιείται η 

ακουστική εικόνα του κειμένου (Μαριόλης 2010: 145-146), οπότε ο δημιουργός του 

κειμένου αποφασίζει πιο εύκολα για περαιτέρω βελτιώσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με 

τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό του Vygotsky, η κοινωνική διάδραση είναι η 

βασικότερη παράμετρος για τη μάθηση. Με τη διάδραση στην ομάδα παράγονται 

νέες ιδέες και δουλεύεται η έκφραση. 

  vii. Παρουσιάζουμε τα ποιήματα στην ολομέλεια της τάξης. 

Και σε αυτή ακόμη τη φάση δεν είναι ασύμβατη μια περαιτέρω επεξεργασία των 

ποιημάτων, που θα προκύψει μέσα από τη συζήτηση επί των ποιημάτων και από 

τη διάδραση με την ολομέλεια της τάξης. 

Επίλογος 

Αν περνώντας από το αναγνωστικό δίκτυο στη δημιουργική γραφή καταφέρουμε 

να μετατρέψουμε το λόγο για τα κείμενα σε πρόκληση και πρόσκληση να 

παραγάγουν οι μαθητές δικό τους μεστό λόγο, όχι ομφαλοσκοπικά αλλά 

παρεμβατικά σε ζητήματα της ατομικής και της κοινωνικής ζωής, τότε ίσως η 

δημιουργική γραφή να αναδεικνυόταν κιβωτός ανθρωπιάς μέσα στο εκπαιδευτικό 

μας σύστημα. 
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Η Δημιουργική Γραφή στο e-Twinning: οι «Πολη-λογάδες» 

 

Αναγνώστου  Νόρα , 

φιλόλογος, υποψήφια διδάκτωρ Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας  

analenora@gmail.com  

Δρούγκα  Κλεονίκη, 

 φιλόλογος, διδάκτωρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης, ΑΠΘ  

niki@nured.auth.gr  

 

Το χειμώνα του 2015, τρείς φιλόλογοι, η Νίκη Βαρβαρά από το 2ο ΓΕΛ Μίκρας, η 

Νίκη Δρούγκα από το Πειραματικό Γυμνάσιο και η Νόρα Αναγνώστου από το 2ο 

ΓΕΛ Θερμαϊκού, φίλες μεταξύ μας αλλά φίλες και οι τρεις με τη Δημιουργική Γραφή, 

είχαμε την ιδέα να προτείνουμε στους μαθητές μας μια σκυταλοδρομία γραφής. 

 O τρόπος δουλειάς θα ήταν ομαδοσυνεργατικός, το μέσο θα ήταν η 

πλατφόρμα του eTwinning και ο στόχος η συλλογική γραφή ενός σπονδυλωτού 

διηγήματος. Γιατί ομαδοσυνεργατικά; Όχι μόνο γιατί η δημιουργία μιας 

παραγωγικής και συνεργατικής ατμόσφαιρας  στο επίπεδό της τάξης, του 

σχολείου αλλά και διασχολικά αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μάθησης – 

πληροφορία που χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα, που 

υποστηρίχθηκε από το κίνημα της Νέας Αγωγής στις αρχές του 20ου αιώνα και 

σήμερα υποστηρίζεται από την Κοινωνική Ψυχολογία και την αναπτυξιακή 

προσέγγιση, που βασίζεται στη Γνωστική Ψυχολογία. Όχι μόνο γιατί, καθώς η 

ομάδα εργασίας επιδιώκει έναν κοινό στόχο, αποδέχεται τους ίδιους κανόνες και 

αλληλεπιδρά στην προσπάθειά της να υλοποιήσει τον στόχο της. Όχι μόνο γιατί 

προάγει τη μάθηση από απλή αναπαραγωγή σε ανασχηματισμό και ανανέωση 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Αλλά και γιατί η ομαδοσυνεργατική δουλειά δεν 

έχει δοκιμαστεί στη λογοτεχνική γραφή, που  θεωρείται ατομική, σχεδόν μοναχική 

δραστηριότητα. Αυτή η δοκιμή ήταν μια πρόκληση. 

  Γιατί στο  eTwinning; Γιατί Πρόκειται για μια Κοινότητα σχολείων στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί 

και να χρησιμοποιήσουν τα online εργαλεία του, για να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους, να συναντηθούν εικονικά, να ανταλλάξουν ιδέες και παραδείγματα 

πρακτικής, να οργανωθούν σε ομάδες, να μάθουν μαζί  και να αναλάβουν τη 

διεξαγωγή online έργων. Γιατί το πρόγραμμα eΤwinning είναι μία συνεργατική 

mailto:analenora@gmail.com
mailto:niki@nured.auth.gr
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δράση που παρέχει, χάρη στα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών, τη δυνατότητα διασχολικής συνεργασίας μαθητικών ομάδων, που 

άλλως δεν θα ήταν εφικτή: οι μαθητές μας που προέρχονται από διαφορετικά 

σχολεία θα μπορούν εκεί να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν, να ρωτήσουν και 

να πάρουν απαντήσεις. Να ανταλλάξουν ιδέες, να συζητήσουν για τη λογοτεχνία, 

να παρουσιάσουν τα κείμενα τους, να ακούσουν γνώμες και παρατηρήσεις, να 

δοκιμάσουν να τα αλλάξουν, να τα ξαναγράψουν μαζί. 

   Δώσαμε τον τίτλο: Πολη-λογάδες. Για την ακρίβεια,  ανθρωπο-λογάδες 

της πόλης. Το εισαγωγικό- προσκλητικό κείμενο που γράψαμε και αναρτήσαμε 

στην κοινή μας σελίδα στο eΤwinning ήταν αυτό: « Η πόλη είναι κυρίως οι 

άνθρωποι της. Κι ο κάθε άνθρωπος, μια αλλιώτικη ιστορία. Καθένας και μια 

ιστορία. Συναντιόμαστε κάθε μέρα: σε λεωφορεία  και ταξί, σε δρόμους και 

διαβάσεις, ασανσέρ και πολυκατοικίες, κι όπως ακουμπάμε κάποιον τυχαία στον 

ώμο, όπως ανταλλάσσουμε λόγια της στιγμής ή της καρδιάς, με βλέμματα κι 

ανάσες δένονται οι ιστορίες μας, μοιράζονται τις σκέψεις και τις μυρωδιές τους, 

αλλάζουν ίσως, και συνεχίζουν πάλι μόνες τον δρόμο τους στην ζωή  της πόλης. 

 Πολη-λογάδες, αλλά όχι πολυλογάδες. Γιατί εμπιστευόμαστε τις στιγμές 

των ανθρώπων, τις πηγαίες λέξεις, τις ανυποψίαστες εικόνες - εκεί ζωντανεύουν οι 

ιστορίες. Τις συλλέγουμε τα πρωινά, αυτήκοοι κι αυτόπτες, σε ταξί και λεωφορεία, 

τις κλέβουμε τα βράδια, αφανή φαντάσματα αφηγητών, καθώς μπαίνουμε κρυφά 

σε σπίτια και σε μπαρ. Η φαντασία μας πηγαίνει παντού, πίσω απ’ τον τοίχο και 

το δέρμα, μέσα στην κάθε ιστορία. 

  Flash fiction, micro fiction, sudden fiction, nano fiction, snap fiction είναι 

μερικοί από τους όρους που προτείνονται στα αγγλικά - ανάλογοι όροι 

προτείνονται και στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες- για να ονομάσουν το 

μικρότατο διήγημα. Μερικοί τα μικροδιηγήματα τα λένε και ιστορίες μπονζάι - 

παρομοιάζοντάς τα μ’ αυτά τα μικρά, ευαίσθητα, απαιτητικά αλλά μακρόβια 

δέντρα. Συστάδες μπονζάι η πόλη μας, συστάδες μπονζάι και τα κείμενα που θα 

γράψουν οι πολη-λογάδες. Οι ιστορίες τους θα συγκατοικήσουν στα συλλογικά, 

σπονδυλωτά κείμενά τους - αυτά πια θα μοιάζουν με κανονικά διηγήματα- και στο 

φιλόξενο e twinning, που είναι κι αυτό μια πόλη πάνω απ’ τις πόλεις. 

 Καθένας μας μια ιστορία. Και οι μαθητές  και οι μαθήτριες που θα 

γράψουν, ομοίως. Βεβαίως δεν θα μας αφηγηθούν τη δική τους ιστορία αλλά για 

αρχή, θα δώσει ο καθένας ένα στίγμα του εαυτού του ή της ιστορίας του, έτσι, για 
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να ξεκινήσουμε χέρι-χέρι το ταξίδι μας ανάμεσα στους ανθρώπους της πόλης μας, 

οι ταξιδιώτες, εμείς- ή, όπως έλεγε ένας ποιητής: εμείς κι εσείς, εμείς.» 

  Πώς προετοιμαστήκαμε; Αρχικά διαβάσαμε και προβληματιστήκαμε οι 

ίδιες, ως διδάσκουσες, κυρίως για το θέμα της «κατασκευής» λογοτεχνικών 

χαρακτήρων, που προβλεπόταν κομβικό στη δουλειά που ξεκινούσαμε. Ιδιαίτερα 

πήραμε υπόψη μας ότι: Τρεις είναι οι δυνατές τάσεις για την προσέγγισή του 

χαρακτήρα: α) οι χαρακτήρες είναι οντότητες που προϋπάρχουν του κειμένου στο 

μυαλό του συγγραφέα και εμφανίζονται στην αφήγηση για να δράσουν, β) οι 

χαρακτήρες είναι κομμάτια του κειμένου που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες 

είτε για χάρη της δράσης είτε για χάρη του λόγου και  γ) οι χαρακτήρες είναι 

νοητικές κατασκευές που δομούνται στη συνείδηση του αναγνώστη μέσα από την 

πρόσληψη του κειμένου (Κωτόπουλος:2). Επίσης, ότι οι χαρακτήρες ενός κειμένου, 

όπως και το περιβάλλον, δηλαδή το χωρο-χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εξελίσσεται η ιστορία αποτελούν τα υπάρχοντα στοιχεία της ιστορίας και 

λειτουργούν ως φορείς δράσης. Αυτοί έχουν τις ιδιότητες των ζωντανών 

ανθρώπων, δε διαλύονται, δεν εξαφανίζονται μέσα στο κείμενο. Τα κομμάτια τους 

αναγνωρίζονται, πότε με μεγαλύτερη και πότε με μικρότερη ευκολία, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η ανασύνθεσή τους από τον αναγνώστη, η οποία τον καθιστά «συν-

γραφέα.» (Eagleton 1989:136) 

  Και τέλος, τις τρεις βασικές και «απαραβίαστες» νόρμες του ψυχολογικού 

ρεαλισμού για τους χαρακτήρες, όπως τις συνοψίζει ο Μίλαν Κούντερα : α) Γύρω 

από κάθε χαρακτήρα πρέπει να δίνεται το μέγιστο των πληροφοριών για την 

εξωτερική εμφάνιση και τη συμπεριφορά του (π.χ. πώς μιλάει, περπατάει κ.τ.λ.). β) 

Πρέπει να γίνεται γνωστό το παρελθόν του χαρακτήρα, ώστε μέσα από το 

«βιογραφικό» του να γίνονται εμφανή τα κίνητρα και οι παρορμήσεις και να 

μπορούν να αιτιολογηθούν οι πράξεις του. γ) Η αυτονομία του χαρακτήρα πρέπει 

να εμφανίζεται ως πραγματικό ον και όχι ως κατασκεύασμα του συγγραφέα ˙ ο 

συγγραφέας οφείλει να γίνει αόρατος (Κούντερα, 1988:45). 

    Κι άρχισε η δουλειά. Οι καθηγήτριες συμφωνήσαμε και εισηγηθήκαμε τη 

δομή του κειμένου, τη σκαλέτα, που ευγενικά μας «προσφέρθηκε» από το διήγημα 

της Σοφίας Νικολαΐδου Βόλτα με ταξί. Ένα ταξί,  με τον ίδιο οδηγό, μέσα στην ίδια 

μέρα κινείται σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Οι  αφανείς αφηγητές 

μας «συλλαμβάνουν» τους διαδοχικούς επιβάτες του ταξί σε δυο στιγμιότυπα: 

Αρχικά το πρωί, μέσα στο ταξί, καθώς συνομιλούν με τον οδηγό αλλά και στις 9 
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το βράδυ της ίδιας μέρας,  όπου και με όποιους ανθρώπους θα βρίσκoνται την 

ώρα εκείνη- συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού. Επιλέξαμε να δανειστούμε 

αυτήν τη δομή, κυρίως γιατί είναι σπονδυλωτή και πρόσφορη για τη συλλογική 

γραφή των Πολη-λογάδων : ορίζει  χρόνο και χώρο σαφή και περιορισμένο (οι 

περιορισμοί ποτέ δεν έβλαψαν τη λογοτεχνική γραφή) αλλά και οικείο στη μαθητική 

εμπειρία και φαντασία · ταυτόχρονα είναι μια δομή φιλόξενη σε μια ποικίλη 

πολυπροσωπία, καθώς η πελατεία των ταξί είναι διαταξική και αταξινόμητη. Αλλά 

η δομή προοικονομεί και χαρακτηριστικά της γραφής: αποσπασματικότητα, 

διαλόγους, κινηματογραφική γραφή. Έτσι, λειτουργήσαμε σ’ ένα βαθμό με βάση 

την παιδαγωγική της μίμησης. Όμως δεν δώσαμε εξαρχής στους μαθητές όλο το 

διήγημα της Σ. Νικολαϊδου προς ανάγνωση, φοβούμενες μη λειτουργήσει 

δεσμευτικά- μόνο ενδεικτικά αποσπάσματά του. Το χάρηκαν περισσότερο όταν το 

διάβασαν μετά, ανακαλύπτοντας «σατανικές» αναλογίες και συντριπτικές 

διαφορές που τους ενθουσίασαν. 

   Όπως το έλεγε ο Μ. Σουλιώτης « Το ταξί είναι κινητός τόπος κοινωνικού 

προβληματισμού και ιδεολογικής ζύμωσης, κάτι σαν παραδοσιακό νεοελληνικό 

καφενείο, συντομευμένο και τροχήλατο». (Σουλιώτης:54) Ο οδηγός , ως 

άγνωστος, γίνεται ο καθρέφτης του επιβάτη, εκών άκων του δίνει την ευκαιρία να 

παραπονεθεί, να σχολιάσει, να επιδειχθεί, ακόμη και να εξομολογηθεί. Αλλά κι 

εκείνος ενίοτε ρωτάει, απορεί, γκρινιάζει, αν και οι πλέον επαγγελματίες, 

ακολουθούν την αρχή «άκουγε πολλούς, μίλα σε λίγους». Αυτή η φράση 

τιτλοδότησε το διήγημά μας, γιατί  ο δικός μας οδηγός δεν είχε ροπή στα χρέη 

πολιτικού σχολιαστή ή κοινωνικού λειτουργού, αγαπούσε να ρωτάει παρά να 

μιλάει. Ήταν ένας ευήκοος νεαρός άντρας, περισσότερο ενδιαφερόμενος παρά 

ενδιαφέρων για τους επιβάτες του. Αυτός ο σιωπηλός και συνεκτικός ήρωας ήταν 

ο πρώτος που συλλογικά σκιαγραφήσαμε. 

  Η γραπτή οδηγία που δώσαμε στους μαθητές για τη διαμόρφωση των 

χαρακτήρων ήταν αυτή: «Το πρώτο βήμα είναι να επινοήσουμε τους χαρακτήρες- 

οδηγό και επιβάτες. Μπορούν να είναι κάθε ηλικίας, φύλου και ιδιοσυγκρασίας. 

Αλλά να είναι, να αποκτήσουν ζωή και υπόσταση στο μυαλό μας. Πρέπει να 

φανταστούμε την ζωή του καθενός, την προσωπικότητά του, τα μυστικά του αλλά 

και τις λεπτομέρειες της καθημερινότητάς του π.χ. αν φοράει κολόνια ή αν πλένει 

τα δόντια του. Εξάλλου ο παντογνώστης αφηγητής γνωρίζει τα πάντα. Είναι ένα 
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ενδιαφέρον παιχνίδι- ας προσπαθήσουμε νοερά να απαντήσουμε για τον κάθε 

ήρωα:  

Πού μένει; Με ποιους; Πώς είναι το σπίτι του/της; Ποια είναι η οικογένειά 

του/της; 

Πώς είναι η εμφάνισή του/της; Πώς ντύνεται;  

Με τι ασχολείται; Πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του/της; Ποια είναι τα 

άγχη του/της; Οι εμμονές του/της; Τα χόμπι του/της; 

Ποιες είναι οι αδυναμίες του χαρακτήρα του/της; Έχει φίλους; 

Φυσικά, όλα αυτά δεν θα αναφερθούν στην ολιγόλεπτη συζήτησή του/της 

μέσα στο ταξί. Αλλά μόνο αν γνωρίζουμε καλά τον ήρωα μας, αν μπορούμε να 

μπούμε στο «δέρμα» του, θα αποδώσουμε πειστικά τον ολιγόλεπτο λόγο και την 

παρουσία του». 

   Η «διάπλαση» των χαρακτήρων ανατέθηκε ατομικά ή σε δυάδες μαθητών. 

Στην πρώτη κιόλας συνάντηση των ομάδων παρουσιάστηκαν οι ήρωες. Για να 

αλλάξουν ευθύς. Και να αλλάξουν πάλι και πάλι πάνω στο χαρτί. Να γιατί: 

  α. Στην πρώτη τους σύλληψη οι ήρωες ήταν επιβαρυμένοι συσσωρευτικά 

με πλείστα ανθρώπινα δεινά, από φόνους έως ναρκωτικά – ίσως απηχώντας μια 

χονδροειδή τηλεοπτική κουλτούρα, ίσως για να ξορκίσουν υπαρκτούς ή 

φαντασιακούς δαίμονες. Οι μαθητές που είχαν επινοήσει με ζόφο τις συμφορές 

των ηρώων, είχαν αμελήσει τις λεπτομέρειες της ζωής τους. Συμφωνήσαμε όμως 

ότι αποκηρύσσουμε τις σαπουνόπερες και έφυγαν με την παράκληση να 

κοιτάξουν πιο προσεκτικά τους ανθρώπους γύρω τους. Συμφωνήσαμε ότι 

αδιάφορη ζωή δεν υπάρχει. 

β. Στην επόμενη συνάντηση οι ήρωες είχαν αλλάξει άρδην. Δεν έμοιαζαν 

πια με καρτούν που δραπέτευσαν από εφιάλτη αλλά με αληθινούς ανθρώπους. 

Όμως δεν ήταν ακόμη πειστικοί. Δεν μας έδιναν την ευκαιρία να τους καταλάβουμε 

και κυρίως να τους συμπαθήσουμε. Συμφωνήσαμε ότι αν ο ήρωας μας είναι 

επιδεικτικός, ανασφαλής ή αισιόδοξος, αν κλαίει ή αν δραπετεύει, πρέπει να 

υπάρχει επαρκής λόγος γι’ αυτό. Αλλιώς θα είναι αδιάφορος και μισός. Έφυγαν 

με την παράκληση να χρησιμοποιήσουν ως μαγική τη λέξη «γιατί». 

γ. Τότε άρχισαν οι ήρωες να αποκτούν σάρκα και οστά, δηλαδή τη δική 

τους ζωή, να κυκλοφορούν και να συζητιούνται μέσα στις τάξεις, να λειτουργούν 

μέσα στη ζωή των μαθητών, σχεδόν να αντιδρούν στις επιλογές των εισηγητών 

τους, να χάνονται μέσα στις άπειρες δυνατές εκδοχές της ζωής τους. Για 
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παράδειγμα, σε ένα διάλειμμα ο έφηβος ήρωας Θοδωρής είχε έναν αυταρχικό 

πατέρα, στο άλλο, όχι, είχε μια αλκοολική μητέρα, στο ένα διάλειμμα έκλαιγε μόνος, 

στο άλλο, όχι, θα έφευγε από το σπίτι. Συμφωνήσαμε να μην τους εκβιάσουμε. Οι 

μαθητές έφυγαν με την παράκληση να αρχίσουν να γράφουν, να δοκιμάσουν τις 

εκδοχές, ν’ ακούσουν τους ήρωες τους γράφοντας. 

   Επανήλθαμε, ακούγοντας τα πρώτα κείμενα. Όμως κανείς δεν ήταν 

ευχαριστημένος, ιδίως οι ίδιοι οι γράφοντες, που ομολογούσαν «αυτό δεν μου 

βγαίνει», το άλλο «δεν μπόρεσα να το γράψω», «μου βγήκε μελό» ή «ακούγεται 

βαρετό». Είχαν δίκιο. Οι ήρωες κινδύνευαν να γίνουν πάλι καρτούν. Συμφωνήσαμε 

να τους σώσουμε. Τα κείμενα θα άλλαζαν πάλι και πάλι: 

α. Το πρώτο βήμα ήταν να  κατασκοπεύσουμε τις λεπτομέρειες της ζωής 

και της καθημερινότητας τους, που συνεχίζαμε να υποτιμούμε, ενώ αυτές ήδη 

απειλούσαν με εκδίκηση δια της απουσίας τους, που άφηνε τους ήρωες μας 

γυμνούς και ανυπόδητους στο δράμα τους. Δεν αρκούσε η φαντασία. Χρειαζόταν 

και η στοιχειώδης μαθητική έρευνα, διαδικτυακή και επιτόπια. Με τι μπορεί να 

ασχολείται ακριβώς ένας καθηγητής γλωσσολογίας; Με τις νεκρές γλώσσες, ναι. 

Ποιες είναι οι νεκρές γλώσσες; Πού έγινε πρόσφατα επιστημονικό συνέδριο γι’ 

αυτές; Στη Γλασκώβη. Τι ξέρουμε γι’ αυτήν την πόλη; Ποιες ποδοσφαιρικές ομάδες 

έχει; Οι απαντήσεις ασφαλώς δεν χρησίμεψαν όλες, λίγες μόνο, που όμως, όχι 

μόνο γέννησαν διαλόγους πρωτότυπους, δηλαδή δυνητικά αυθεντικούς ( π.χ. Ε, 

όχι και τα Ποντιακά νεκρή γλώσσα! ) αλλά, προς έκπληξη μας, έφεραν και τους 

ήρωες, ακόμη και την πλοκή, στα μέτρα τους. Συνέβη απροσδόκητα. Δεν είλκυε ο 

επινοημένος ήρωας τα προσήκοντα πραγματολογικά στοιχεία αλλά το αντίθετο: 

τα πραγματικά στοιχεία της επινοημένης πραγματικότητας σμίλευαν και γείωναν 

τους ήρωες στην ζωή τους. Τότε έγινε οριστικά ο οδηγός μας Πόντιος στην 

καταγωγή και ερωτύλος στο πνεύμα, ενώ ο γλωσσολόγος μας απέκτησε 

σπουδαστικό παρελθόν κι έναν στοιχειωμένο έρωτα στη Γλασκώβη1. Οι ήρωες 

                                                 
1  Στην τελική τους μορφή, τα αποσπάσματα στα οποία πρωταγωνιστεί ο «γλωσσολόγος 

μας» είναι αυτά:  

Φίλιππος Μαυρολέων, οδός Τσιμισκή, 6:00 π.μ. 

Άργησες, δραματικά άργησες, αγόρι μου! Τώρα φύγε δρομέως! Εγώ τι γλώσσα μιλάω; Πού  

έμαθα τέτοιες λέξεις; Αν σου έλεγα ότι πετάω για Γλασκώβη, για συνέδριο Γλωσσολογίας διεθνές; 

Επιστήμη είναι, νεαρέ, επιστήμη. Δεν μιλάμε τις γλώσσες, τις μελετάμε. Εγώ βέβαια ειδικεύομαι στις 

νεκρές. (Ισιάζει νευρικά τη γραβάτα του). Ε, όχι και τα Ποντιακά νεκρή γλώσσα! Εσύ αυτό που 

μπορείς να προσφέρεις στην επιστήμη είναι να τρέξεις να προλάβω την πτήση. (Στρίβουν για το 
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έδεσαν και μας δίδαξαν λογοτεχνικά τι σημαίνει ρεαλισμός. Ταυτόχρονα το κείμενα 

αποκτούσαν νεύρο και οι ομάδες μεγάλο κέφι. 

β. Στη συνέχεια στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στις λέξεις. Αφού  είχαμε 

σχετικά ολοκληρώσει τους χαρακτήρες, μπορούσαμε πια και έπρεπε να βρούμε 

τον τρόπο τους με τις λέξεις. Γιατί ο κάθε χαρακτήρας είναι οι λέξεις του- χωρίς 

αυτές, δεν είναι χαρακτήρας. Οι μαθητές συμφώνησαν να σβήσουν τις δικές τους 

και ν’ αναζητήσουν τις λέξεις των ηρώων τους. Χρειάστηκε να εκπαιδευτούν. Να 

ακούσουν και να κρυφακούσουν, να ρωτήσουν και να κλέψουν, να κατανοήσουν 

την ιδιόλεκτο και τη διγλωσσία, να εντοπίσουν ή να γράψουν τη δραστική ατάκα 

και το καταλυτικό μήνυμα. Τα κατάφεραν περίφημα. Οι φράσεις που έφερναν, σαν 

από κυνήγι θησαυρού, δεν άλλαζαν τόσο τους ήρωες, μάλλον τους 

αποκάλυπταν και τους αποκρυστάλλωναν, αλλά, πάλι προς έκπληξή μας, 

άλλαζαν την ιστορία και αλλαγμένη την αποκρυστάλλωναν. Όταν οι μικρές μας 

συγγραφείς αποφάσισαν ότι το συναίσθημα και το αίτημα του έφηβου Θοδωρή 

συνοψιζόταν στη φράση του Θέλω να ξυπνήσω και να είσαι η μαμά μου, τότε 

αποφάσισαν οριστικά ότι ο Θοδωρής ούτε θα μείνει να κλαίει μόνος του ούτε θα 

φύγει από το σπίτι αλλά θα στείλει ένα sms στη μητέρα του, που την είχε 

καταχωρημένη ως allou, και θα βγει μια βόλτα με τον σκύλο του2. 

                                                 
αεροδρόμιο, χαϊδεύει απαλά την τσάντα με το λάπτοπ δίπλα του). Φυσικά και βοηθάει η 

Γλωσσολογία να φλερτάρεις. Οι γυναίκες υποκλίνονται στη γνώση. Αποδεδειγμένο. Τι; Να σου πω 

κανένα ωραίο νεκρό; Omnia vincit amor- έρωτας νικάει τα πάντα. Ναι, ο-mni-a  vincit a-mor.  Άντε 

και καλή τύχη! (Αποβιβάζεται, βιαστικός και χαμογελαστός). 

Γλασκώβη, 9 μ.μ. 

Φτάνει με ταξί στο West George Ηοtel – πάντα το προτιμάει, είναι κεντρικό, ατμοσφαιρικό, 

αρέσει και στη Laura. Εδώ είχαν γιορτάσει το διδακτορικό του, εδώ (φευ!) της είχε προτείνει να έρθει 

μαζί του στην Ελλάδα. Στη ρεσεψιόν, αίφνης, τον περιμένει  ένα σημείωμα: “ If I ever see u, I  ll  want 

to kiss u. But I am, at the moment, emotionally unavailable. I have to go to dinner. L”.  Ξέρει και με 

ποιον. Μ’ αυτό το καινούριο αστέρι της Σέλτικ. Ανεβαίνει στο δωμάτιο. Ερρέτω κι η εισήγηση κι η 

πρόβα της, μονολογεί. Σχεδόν με τα ρούχα ξαπλώνει στο κρεβάτι. Παγώνει το μυαλό του. Από κάπου 

μακριά ακούει στίχους του Κάτουλου, επιμένουν, δυναμώνουν. ”Πώς θα δώσουμε νόημα σ’ όλα 

αυτά; Σε ποια γλώσσα; Ποια μουσική; Δώσε στον Κάτουλλό σου χίλια φιλιά! Da mi bassia mille…” 

Αποκοιμιέται έτσι, μεταφράζοντας κι ακούγοντας. Το πρωί προσθέτει στην εισήγησή του ένα 

θλιμμένο μότο: Omnia vincit amor. 

 

2 Στην τελική τους μορφή, τα αποσπάσματα στα οποία πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής είναι 

αυτά:  

Θοδωρής Τζανής, Πανόραμα, 8:47π.μ. 
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  Όμως δεν είχαμε τελειώσει. Τα κείμενα φαινόταν στους μαθητές κάπως 

πληκτικά και σε μας, τις καθηγήτριες, υπέρ του δέοντος εκτενή και φλύαρα. Είχαμε 

ορίσει αριθμό 140 λέξεων για την κάθε παράγραφο και οι γραμμένες παράγραφοι 

αριθμούσαν από 300 έως 500 λέξεις. Παρά τις αντιρρήσεις, συμφωνήσαμε να μην 

εκπέσουμε από Πολη-λογάδες σε πολυλογάδες: 

α. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε το πληκτικόν του πράγματος, 

συνειδητοποιήσαμε ότι δεν είχαμε συζητήσει καθόλου για θέματα πλοκής. Κι όμως, 

ο κάθε χαρακτήρας μετακινούμενος από το πρωί στο βράδυ, από το ταξί σε άλλο 

χώρο και σε άλλους ανθρώπους έγραφε μια μικρή ιστορία, που για να έχει 

ενδιαφέρον έπρεπε να περιέχει μια ανατροπή, έστω μια έκπληξη ή μια αποκάλυψη. 

Οι ίδιοι οι χαρακτήρες μας έπρεπε να γίνουν η πλοκή της κάθε ιστορίας-κι ας μην 

είχαν τον χρόνο να εξελιχθούν, είχαν όμως άγνωστες πλευρές της ζωής τους ή μη 

προσδοκώμενες αντιδράσεις να φέρουν στο φως. Η πρόκληση λειτούργησε. Στην 

οικογένεια του ανέργου έπεσε η ιδέα για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα και τον 

επιδεικτικό κύριο καθηγητή θα τον περίμενε στη ρεσεψιόν ένα αποκαρδιωτικό 

σημείωμα. 

β. Για την πολυλογία, χρειάστηκε να διδάξουμε  στους Πολη-λογάδες το 

περίφημο «μην το λες, δείξτο». Ότι ως γράφοντες πρέπει να είναι αφανείς, 

ανύπαρκτοι. Ότι το ενδιαφέρον δεν είναι στους συγγραφείς αλλά στους ήρωες. 

Αυτό που χρειάζεται δεν είναι η περιγραφή των ηρώων αλλά η κίνηση, η στάση, η 

λέξη τους. Και ότι τέτοιες δηλωτικές λεπτομέρειες δεν χρειάζονται πολλές, γιατί 

                                                 
Καλημέρα, στου Βασιλειάδη. Στο σχολείο, ναι. Άργησα, δεν άργησα; Εννιά πήγε. Πάλι καλά 

που βρήκα κάνα ψιλό. Κατευθείαν, ούτε μια γουλιά καφέ δεν πρόλαβα. Ε, ένα ψιλομπλέξιμο θα τόχω. 

Πάλι μονόωρη, πάλι κράξιμο. Ναι, Τρίτη Λυκείου πάω. Διάβασμα; Τι ειν’ αυτό; Σιγά μην ανοίξω βιβλίο. 

Μισό λεπτό. (Bγάζει το i phone απ’ την τσέπη του Timberland). Όχι! Η μάνα μου. Όλο σε άκυρες 

φάσεις με θυμάται. Όχι, δεν με ξυπνάει. Κανονικά, με γράφει. Όλους μας γράφει. Οπ, εδώ καλά είναι. 

(Βάζει τα Rayban γυαλιά του, δίνει στον οδηγό 25 ευρώ). Τα ρέστα δικά σας. Φχαριστώ. 

Πανόραμα, 9μ.μ. 

Ξεκλειδώνει την εξώπορτα, πετάει το σάκο του στο διάδρομο. Ανεβαίνει βαριεστημένα τα 

σκαλιά. Δεν ακούγεται κανείς. Σπρώχνει την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και μένουν τα μάτια του στη 

μαύρη γόβα της μέσα στα σεντόνια. Την σκουντάει, τίποτα. Πάλι κουνουπίδι ρε μάνα; Της βγάζει τα 

παπούτσια, τη σκεπάζει και κλείνει πίσω του την πόρτα. Πέφτει στον καναπέ. Δεν έχει, τερμάτισε. Πιάνει 

απ’ την τσέπη του το i phone και γράφει στον Pateras: “Πανελλαδικές δεν δίνω. Τελεία. Πανελλαδικές 

είναι να πηγαίνεις στο φεγγάρι. Δεν θέλω φεγγάρι. Ούτε ντρέπομαι ούτε λυπάμαι”. Καπάκι, γράφει 

στην Allou: “Θέλω να ξυπνήσω και να είσαι η μαμά μου”. Σηκώνεται. Μαξ, πάμε μια βόλτα, μάγγα; 
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ευνουχίζουν και τον ήρωα και τον αναγνώστη. Μία λεπτομέρεια ίσως και μια 

δεύτερη είναι αρκετές αλλά ας είναι  μοναδικές, δηλαδή δικές του, και εύγλωττες. 

Και ότι «ο διάλογος είναι πιο πειστικός, αν κρύβονται περισσότερα απ’ όσα 

αποκαλύπτονται, αν λέγονται λιγότερα απ’ όσα εννοούνται» (Cowan 2011:109). 

Έτσι, ο Θοδωρής, για να καταλάβει ότι η μητέρα του ήταν μεθυσμένη ήταν αρκετό 

να δει τη μαύρη γόβα της μέσα στα σεντόνια. Τίποτε άλλο. Και οι κόρες της κυρίας 

Βάσιας αρκούσε να προτείνουν ως όνομα για το ψιλικατζίδικο που ονειρευόταν ο 

άνεργος πατέρας τους το «Όταν ο Νίτσε αγόραζε τσιγάρα», για να φανεί και το 

ενδιαφέρον τους και τα ενδιαφέροντά τους3.  Πονέσαμε αλλά σβήσαμε.  

  Εκτυπώσαμε. Ο K. Wilson είχε πει ότι το να γράφεις ένα διήγημα είναι σαν 

μπαίνεις σ’ ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, να πέφτεις πάνω σ’ ένα δέντρο και να 

το διασχίζεις ανέπαφος, και συ και το αυτοκίνητο. Είχαμε μόλις κάνει την ίδια 

διαδρομή με ταξί. Το αποτέλεσμα ενθουσίασε τους συμμαθητές, ακόμη 

περισσότερο, εύλογα, τους συγγράψαντες. Χαροποίησε τις υπεύθυνες 

                                                 
3 Στην τελική τους μορφή, τα αποσπάσματα στα οποία πρωταγωνιστεί η Βάσια είναι αυτά:  

Βάσια Γερολυμάτου, οδός Γρηγόρη Λαμπράκη, Άνω Τούμπα,7.10 π.μ. 

Καλημέρα, εφορία Καλαμαριάς. Τι να κάνω, πάω νωρίς, να πάρω κάνα καλό νούμερο, να 

μη γυρίσω στις τρεις στο σπίτι. Να προλάβω να βάλω ένα φαγητό. Διακανονισμό πάω να κάνω. 

Ένα σπιτάκι έχουμε, ίσα με νοίκι ειν’ ο φόρος. Έχει οχτώ μήνες άνεργος ο άντρας μου. Άνεργος και 

να πληρώνει τόσο φόρο, πού ακούστηκε; Τίποτα δεν κάνει, στο σπίτι κάθεται, ούτε να μαγειρέψει δεν 

θέλει. Αλλά δεν μιλάω, την ψυχολογία του φοβάμαι. Έχουμε δυο κόρες στο Λύκειο,δίδυμες, δόξα τω 

θεώ, καλές μαθήτριες είναι. Κάτι θα γίνει. Λέμε ν’ ανοίξουμε ένα μαγαζάκι, έχουμε κάτι οικονομίες 

στην άκρη, θέλω και γι’ αυτά να ρωτήσω. Ψιλικατζίδικο. Λείπει απ’ τη γειτονιά. Εδώ, εδώ άφησέ με, 

θα περάσω εγώ απέναντι. Τι χρωστάω; 

Διαγόρα 18, 3ος όροφος, Άνω Τούμπα, 9.00 μ.μ. 

-Εγώ προτείνω το κλασικό «Ψιλικά», να καταλαβαίνει ο κόσμος. 

- Έ, όχι, έλα ρε μπαμπά, δώσε κάτι πιο χίπστερ.  

- Εγώ, μπαμπά, θέλω κάτι πιο… πιο… αφηγηματικό, ας πούμε… σαν « Όταν ο Νίτσε αγόραζε 

τσιγάρα»… 

- Τέλειο; 

- Ναι, ναι, μπαμπά, θα φοράς και το γυαλάκι σου της πρεσβυωπίας, θ’ αφήσεις μούσι πάλι, 

και καρό πουκάμισο, μόνο καρό, το τέλειο χίπτερ στάιλ στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς σας. 

- Ελάτε, σερβίρω. Η μακαρονάδα της τεμπέλας, ζεστή, ελάτε. Και κρύα μπύρα. 

- Στην υγειά σας, κορίτσια. – Στην υγειά του Νίτσε. – Στην υγειά μας. 

« Εντείνουν τις πιέσεις οι πιστωτές. Ζητείται χρηματοδοτική λύση ως τις 11 Μαίου» μετέδιδε 

εκείνη τη στιγμή η τηλεόραση που, αν και ανοιχτή, δεν την άκουγε κανείς. 

 

 



Η Δημιουργική Γραφή στο e-Twinning: οι «Πολη-λογάδες» 

Αναγνώστου Νόρα, Δρούγκα Κλεονίκη 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [76] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

καθηγήτριες- αν και είχαμε υπόψη μας ένα τουλάχιστον μεγάλο κενό: λόγω 

πρωτόπειρης ατολμίας και στενότητας χρόνου δεν δοκιμάσαμε μορφές 

διαδραστικής, συνεργατικής γραφής μεταξύ των μαθητών από τα διαφορετικά 

σχολεία- δυνατότητες που ευχερώς προσφέρει το e twinning- αλλά περιορίσαμε 

τη συλλογική γραφή σε αλλαγή σκυτάλης.  

   Όμως η εμπειρία και η προσπάθεια της συλλογικής συγγραφής  μας 

πήγε μάλλον λίγο πιο πέρα απ’ τον αρχικό, ορατό προορισμό μας. Οι μαθητές 

διάβασαν λογοτεχνία, και μάλιστα πιο υποψιασμένα, δοκίμασαν και όξυναν το 

λογοτεχνικό τους γούστο, συνεργάστηκαν, διαφώνησαν και 

αλληλοϋποστηρήχθηκαν, δια της χρήσης έμαθαν ουκ ολίγη αφηγηματολογία, 

γεύτηκαν την ατίθαση δύναμη της γλώσσας- τόσο που να μην νιώθουν και να 

μην είναι πια άκαπνοι λογοτεχνικά. Αλλά πέρα απ’ αυτά, η προσπάθεια τους για 

τη φαντασιακή επινόηση του ανθρώπου λειτούργησε ως ένα είδος καθρέφτη, τον 

οποίο τον έγραφαν οι μαθητές όχι μόνο για να αντιληφθούν τον  άλλον αλλά 

κυρίως για να δημιουργήσουν  μια εικόνα για τον ίδιο τους τον εαυτό. 

   Ο  E.M. Forster στο έργο του Aspects of a novel αναφέρει: «Η καθημερινή 

ζωή, όπως κι αν είναι στην πραγματικότητα, τελικά συντίθεται από δύο ζωές: τη 

ζωή σε χρόνο και τη ζωή σε αξίες. Η συμπεριφορά μας προδίδει αυτή τη διπλή 

σύνθεση της καθημερινότητας: ”Την είδα μόνο για πέντε λεπτά αλλά άξιζε τον 

κόπο”. Σε μια φράση συνυπάρχουν και οι δυο ζωές. Μια ιστορία αφηγείται την 

ζωή στον χρόνο. Αλλά ένα λογοτεχνικό κείμενο- αν είναι καλό- περιέχει και την ζωή 

σε αξίες, επίσης» ( Forster:23). Η προσπάθεια λογοτεχνικής γραφής, όσο βάθαινε, 

εισήγαγε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας, μάλλον ασυνείδητα, στα μυστικά 

των αξιών της ζωής: στο κόστος της έλλειψης τους, στην τυφλότητα ή την 

ευαισθησία της αναζήτησης τους, στη χαρά της βίωσης τους. Είναι ενδεικτικό ένα 

αληθινό στην ουσία του περιστατικό, σκόπιμα και για ευνόητους λόγους 

επιφανειακά παραλλαγμένο: στην αρχή, μία μαθήτρια πρότεινε με πάθος έναν 

ήρωα ως  οδηγό του ταξί, που δεν φαινόταν καθόλου πειστικός στην καθηγήτρια. 

Ενώ και οι δυο υποστήριζαν τη γνώμη τους, η μαθήτρια  αναστατωμένη είπε: 

«Κυρία, δεν γνωρίζετε τον μπαμπά μου, γι’ αυτό μιλάτε». Τη μέρα που διαβάστηκε 

το διήγημα στην τάξη έδωσε ένα σημείωμα στην καθηγήτρια που έγραφε: « Έμαθα 

ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι, έμαθα ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι εκτός απ’ 

του μπαμπά μου, σας ευχαριστώ». Αυτό το ευχαριστώ ανήκει ατόφιο στη 

λογοτεχνία. Και στη Δημιουργική Γραφή της. Γιατί, ειδικά στο σχολείο, η γνώση της 
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λογοτεχνίας «δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μία από τις βασιλικές οδούς που 

οδηγούν στην ολοκλήρωση του καθενός» ( Τοντορόφ:39).  
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«Όξω»  

 

Ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ έγραφε μόνο με μολύβι αλλά επέμενε τα μολύβια του να 

έχουν  ενσωματωμένη σβηστήρα. Η Εουντόρα Γουέντι έγραφε σε γραφομηχανή 

αλλά για τις διορθώσεις της, που τις έκανε με τρόπο χειρουργικό, χρησιμοποιούσε 

ψαλίδια και καρφίτσες. Η Μπάρμπαρα Τράπιντο γράφει σε τετράδια και τα 

χειρόγραφά της τα διορθώνει τόσο, που τελικά δυσκολεύεται να τα διαβάσει. Ο 

Έρνεστ Xεμινγουέι πίστευε ότι η πρώτη γραφή είναι πάντα για πέταμα. Κι ο Πολ 

Βαλερύ δήλωσε ότι «Ένα ποίημα δεν τελειώνει ποτέ. Μόνον εγκαταλείπεται». Αλλά 

θα αρκούσε μια ματιά στα παλίμψηστα σχεδιάσματα, στα δια βίου ημιτελή 

ποιήματα, στα παιδεμένα χειρόγραφα του Δ. Σολωμού, όπου με τη σημείωση 

«όξω» διέγραφε στροφές ολόκληρες, θα αρκούσε μια ματιά στην κουζίνα 

πλείστων πεζογράφων και ποιητών, για να βεβαιώσει ότι η λογοτεχνική γραφή 

κρίνεται και διορθώνεται επίμονα, σε βάθος και επώδυνα. Εξ ιδίων, βία και με την 

τελική συνδρομή ενός επιμελητή. 

Εξ ιδίων, τότε που « μόνοι μας γράψαμε, μόνοι μας διαβάσαμε», λέει η 

συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη, και συμπληρώνει, αποτιμώντας την πρώτη της 

διδακτική εμπειρία στη Δημιουργική Γραφή, «οι εποχές, ωστόσο, και οτιδήποτε 

αφορά το βιβλίο, έχουν αλλάξει ανεπίστρεπτα». Στα εργαστήρια Δημιουργικής 

Γραφής η λογοτεχνική γραφή αποκτά μια διδασκόμενη, άρα συνεργατική και 

διαδραστική μορφή. Ανάμεσα σε όλα τα χρήζοντα συζήτησης θέματα, γύρω απ’ 

τη μέθοδο, το κύρος και την αποτελεσματικότητα αυτής της διδασκαλίας, το θέμα 

της αξιολόγησης των παραγόμενων κειμένων είναι ίσως το κρισιμότερο, ακριβώς 

mailto:analenora@gmail.com
mailto:spkiosses@uth.gr
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γιατί η επιλογή και η αξιολόγηση είναι όρος και τρόπος διαμόρφωσης, 

παραγωγής του κειμένου. 

Το ερώτημα είναι τι αξιολογείται και από ποιον, ερώτημα που ιδιαίτερα στο 

πρώτο του σκέλος έχει θεωρητικό βάθος και πολλαπλές απαντήσεις και ισχύει, 

mutatis mutandis, για όλες τις τέχνες. Διδακτικά η Δημιουργική Γραφή εντάσσεται 

ασφαλώς στον κλάδο των τεχνών, όχι των επιστημών. Στη λογοτεχνική γραφή, η 

κατά τον Μ. Σουλιώτη, επιδίωξη να «στήσουμε μια σωστή φράση, δηλ. μια φράση 

συγκινησιακά ακριβή, που να μη έχει λεκτικά απόβαρα και που να μη γίνεται 

βαρετή» ( Σουλιώτης 2012:13) προσφέρει ένα κριτήριο αξιολόγησης που 

δικαιώνεται από ρήσεις, όπως του Γ. Φλωμπέρ, «Η Ποίηση είναι μια ακριβής 

επιστήμη, όπως η Γεωμετρία» ή του  Β. Ναμπόκοφ, «Ένας συγγραφέας πρέπει να 

διαθέτει την ακρίβεια ενός ποιητή και τη φαντασία ενός επιστήμονα». Η ίδια 

επιδίωξη της συγκινησιακής ακρίβειας, πρωτοτυπίας και οικονομίας, άρα 

καινοτομίας και πληρότητας, θα μπορούσε ως κριτήριο να ισχύει όχι μόνο για τη 

φράση αλλά και για το σύνολο έργο- κατά τον Ε. Xεμινγουέι «Ο πεζός λόγος είναι 

αρχιτεκτονική, δεν είναι εσωτερική διακόσμηση». Αυτή είναι μια πρώτη βάση. Στο 

δεύτερο βήμα, με τη νόμιμη υποψία ότι ένα κριτήριο παράγει υποκριτήρια, πιθανόν 

εξαρτημένα από τη λογοτεχνική παράδοση και από αναγνωστικές παραμέτρους, 

θα ίσχυε εν παραφράσει η φράση του Ν. Γκούντμαν:«Η ανεύρεση ενός κριτηρίου 

για τη λογοτεχνική αξία δεν αποτελεί τον μέγιστο στόχο της Δημιουργικής Γραφής, 

όπως και η ανεύρεση ενός κριτηρίου για την ηθική δεν αποτελεί τον μέγιστο στόχο 

της Ψυχολογίας», υπό τον όρο ότι η πολλαπλότητα κριτηρίων δεν τείνει στη 

χαλάρωσή τους, αλλά αντίθετα στην όλο και ακριβέστερη διατύπωσή τους. 

Εξάλλου και η αξιολόγηση επιδέχεται αξιολόγηση. 

Το εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής:  «hands-on» vs «peer-review» 

Η άσκηση της Δημιουργικής Γραφής διαχέεται σε ένα ευρύ φάσμα, που εκτείνεται 

από σχολικά παιχνίδια ως τη συγγραφή μυθιστορημάτων και την εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών, συντάσσεται με διαφορετικές παιδαγωγικές και 

θεωρητικές προσεγγίσεις - ποικιλία που παράγει ένα εξίσου εκτενές εύρος 

αξιολογητικών αντιλήψεων, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της απόρριψης της 

αξιολόγησης. Ωστόσο, όπως το εισηγήθηκε ο Ντ. Μάιερς, δύο είναι οι δρόμοι 

στους οποίους κυρίως διακλαδίζεται η άσκηση της Δημιουργικής Γραφής: απ’ τη 

μια, η βιωματική οικείωση και κατανόηση της λογοτεχνίας, κι απ’ την άλλη, ο 

καλλιτεχνικός αυτοσκοπός, η συγγραφή, ίσως και η έκδοση λογοτεχνικών έργων 
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(κι ας παράγει τελικά, κατά τον Μάιερς, περισσότερα νέα προγράμματα 

Δημιουργικής Γραφής και λιγότερους νέους συγγραφείς) (Mayers 2006: 9). Ο 

πρώτος δρόμος, που υπήρξε και ο αρχικός, είναι διδακτικός, συμπληρωματικός 

στη μελέτη της λογοτεχνίας, απευθύνεται σε πιο νέους, αθώους ή και αμαθείς 

οδοιπόρους. Ο δεύτερος αναπτύσσεται κυρίως στα μεταπτυχιακά τμήματα, είναι 

βατός σε επαρκείς και επιλεγμένους φοιτητές, μπορεί δε και να συνδέεται ή και να 

προσφέρεται από εκδοτικές επιχειρήσεις. 

Το εργαστήριο άσκησης συγγραφέων στην πιο παραδοσιακή του μορφή, 

έλκοντας την καταγωγή αλλά και το πρότυπό του από το εργαστήριο της Αϊόουα, 

είναι δασκαλοκεντρικό και η κριτική ασκείται ή καθοδηγείται από τον διδάσκοντα, 

που είναι συνήθως συγγραφέας. Αυτό το είδος εργαστηρίου, παρότι έχει 

αποδώσει πλούσια συγγραφική σοδειά, δέχεται πια έντονη  αμφισβήτηση. Παρά 

το ότι τα λαμπρότερα παραδείγματα διαψεύδουν την μομφή της λογοτεχνικής 

κλωνοποίησης – ούτε στον Ίαν Μακ Γιούαν ούτε στον Καζούο Ισιγκούρο 

ανιχνεύονται στοιχεία κλωνισμού από τον δάσκαλό τους Μάλκολμ Μπράντμπερι 

– παρά το ότι σε πολλά μεταπτυχιακά τμήματα εφαρμόζονται μέτρα που 

προστατεύουν από την ενδεχόμενη μονομερή αξιολόγηση του διδάσκοντα, όπως 

η πολλαπλή αξιολόγηση και η αξιοποίηση εξωτερικών αξιολογητών, το 

καθηγητοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας του εργαστηρίου, καθώς και η καθηγητική 

αξιολόγηση, αμφισβητούνται όχι μόνο θεωρητικά αλλά και έμπρακτα, με τη δοκιμή 

άλλων τρόπων λειτουργίας και αξιολόγησης. 

Στον αντίποδα, όσοι υιοθετούν μια ρομαντική θεώρηση της γραφής αλλά 

και όσοι θεωρούν ως πηγή, αποστολή και θετικό πρόσημο της γραφής την 

αυτοέκφραση απορρίπτουν την κριτική και αξιολογητική λειτουργία του 

εργαστηρίου.  Η Ντ. Μπραντ, ήδη τη δεκαετία του ’30 είχε υποστηρίξει ότι το 

εργαστήριο Γραφής δεν θα πρέπει να ασκεί αξιολογητικό έργο αλλά να λειτουργεί 

ως ομάδα που θα υποβάλλει και θα εμπνέει, θα υποδέχεται και θα σέβεται την 

ανάδυση του εσωτερικού πλούτου, συνειδητού και μη. Αυτού του τύπου το 

εργαστήριο, παρά τη δημοτικότητα των μαθημάτων της Μπραντ, παρά την 

επιτυχή χρήση του σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, δεν επικράτησε – 

αμφισβητούμενο κυρίως για τον αξιολογητικό ευνουχισμό του. 

Η Aν Λίχι εντοπίζει κι έναν άλλο λόγο, εξαιτίας του οποίου συχνά υποχωρεί 

η κριτική, αξιολογητική λειτουργία του εργαστηρίου: την επιδίωξη των διδασκόντων 

να κάνουν τους σπουδαστές να «νιώθουν καλά» μέσα στο εργαστήριο, είτε για 
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παιδαγωγικούς είτε για «ιδιοτελείς» λόγους: για να εξασφαλίσουν και οι ίδιοι θετικές 

αξιολογήσεις. Σε έρευνα που έκανε διαπίστωσε ότι η φιλικότητα και το ενδιαφέρον 

επανερχόταν ξανά και ξανά ως τα πιο δημοφιλή χαρακτηριστικά των διδασκόντων 

(Leahy 2007: 57). Όμως εδώ έγκειται, κατά τη γνώμη της, ο παιδαγωγικός 

κίνδυνος: η «υπολανθάνουσα παιδαγωγική αρχή» προστασίας της 

αυτοεκτίμησης του μαθητή απειλεί να παράγει μαθητές που δεν θα δέχονται και 

δεν θα αντέχουν την κριτική κι έτσι  θα γίνονται ανεπίδεκτοι διδαχής. Επιμένει, έτσι, 

ότι η διόρθωση των κειμένων στο εργαστήριο είναι ζωτικής σημασίας και προτείνει 

τη χρήση ενός παιδαγωγικού και αξιολογητικού τρόπου που δεν θα θίγει ζητήματα 

που άπτονται της αυτοεκτίμησης, όπως η πρόθεση, αλλά θα 

στρέφεται  αποκλειστικά στο κείμενο, στις τεχνικές και στις επιλογές γραφής. 

Πιστεύει ότι αυτός ο τρόπος προσφέρει ένα ανάχωμα απέναντι και στην αφελή 

άσκηση της γραφής ως πηγαίας έκφρασης αλλά και στον υπερβολικά 

προστατευτικό τρόπο διδασκαλίας (Leahy 2007: 62). Ευνοεί έναν πιο ενεργό ρόλο 

των διδασκομένων, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να μετριάσει τη 

δυνητικά «δικτατορική» αυθεντία του διδάσκοντα. Υποστηρίζει τη συλλογική 

συζήτηση των κειμένων, γιατί ενεργοποιεί τη συλλογική σοφία και μετατρέπει το 

εργαστήριο σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να ανακαλύψουν 

τη συγγραφική τους ιδιαιτερότητα σε σχέση με τη λογοτεχνική παράδοση, με τους 

αναγνώστες και τους άλλους συγγραφείς, και να αναπτύξουν τη δική τους φωνή. 

Πιστεύει ότι, αν το εργαστήριο είναι συλλογικά προσανατολισμένο αποκλειστικά 

στα κείμενα, χωρίς να αναφέρεται στις προθέσεις και τις ικανότητες του γράφοντα, 

άρα και του διδάσκοντα, λειτουργεί πιο αποτελεσματικά (Leahy 2007: 63).  

Η λειτουργία του εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής ως εργαστηρίου 

αμοιβαίας, συλλογικής κριτικής (peer-review workshop) κερδίζει συνεχώς έδαφος 

και τείνει να εκτοπίσει το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, ιδιαίτερα στα μεταπτυχιακά 

τμήματα άσκησης της συγγραφής. Ο Α. Κόουαν υποστηρίζει επίσης την κριτική 

προσήλωση στα κείμενα – και όχι στις προθέσεις – γιατί, κατά τη γνώμη του, οι 

λέξεις, με έναν τρόπο ενίοτε μυστηριώδη, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται πάντα 

στην πρόθεση του γράφοντα, αλλά συχνά την ανατρέπουν, την υπονομεύουν ή 

την υπερβαίνουν.  Γι αυτό, πιστεύει ότι το εργαστήριο θα πρέπει να είναι 

πρωταρχικά ένα περιβάλλον ακρόασης και ανάγνωσης. «Ο διδάσκων θα είναι 

μάλλον ο πιο διεισδυτικός αναγνώστης μέσα στην αίθουσα. Λογικά θα έχει 

παιδευτεί με τη γλώσσα πολύ περισσότερα χρόνια απ’ ό,τι οι φοιτητές του. Ίσως 
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να φέρει και το προστιθέμενο κύρος εκδόσεων και βραβείων. Η δουλειά του όμως 

δεν είναι να διατυπώνει οδηγίες αλλά να υποδεικνύει δυνατότητες. Όχι να 

επικαλείται κανόνες αλλά να προσπαθεί να εμπλακεί σε κάθε κείμενο με βάση τους 

όρους του ίδιου του κειμένου και να οδηγεί όλη την ομάδα σε μια τέτοιου είδους 

προσέγγιση. Η δουλειά του τελικά είναι να αναδεικνύει έναν τρόπο ανάγνωσης 

ευγενή και διεισδυτικό, λεπτολόγο και έντιμο, που θα προτείνεται απλώς ως ένας 

τρόπος ανάγνωσης ανάμεσα σε πολλούς δυνατούς». Η συμμετοχή των 

διδασκομένων στην κριτική επεξεργασία των κειμένων, κατά τη γνώμη του 

«αντανακλά μια συλλογική κατανόηση της γραφής ως μιας διαδικασίας 

αυτοανάγνωσης και αυτοδιόρθωσης, επάλληλων επαναγραφών που οδηγούν 

σε επαναναγνώσεις και σε νέες επαναγραφές· αντανακλά την κατανόηση της 

έκτασης, στην οποία η γραφή είναι πάντα πειραματική και διερευνητική, πάντα 

επισφαλής και επίμοχθη. Η πρόοδος δεν μπορεί να είναι γραμμική· ούτε μπορούμε 

να διδάσκουμε με πατρόν. Το εργαστήριο, καθώς αναμετράται με μη προβλέψιμο 

τρόπο με ό,τι έχει ήδη γραφεί, ζωντανεύει όλη τη δουλειά που έχει γίνει – ως 

διαδικασία του παρόντος, ως γραφή – και παράγει τη δυνατότητα επαναγραφής» 

(Cowan 2012). 

Σημειώνει όμως ο Α. Κόουαν ότι το εργαστήριο της αμοιβαίας, συλλογικής 

κριτικής ενδείκνυται για το μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου οι φοιτητές επιλέγονται με 

διαδικασίες που διαγιγνώσκουν τη γνωστική και λογοτεχνική τους ωριμότητα 

(Cowan 2012). Αρκετοί διαπιστώνουν ότι αυτός ο τρόπος, της αμοιβαίας, 

συλλογικής κριτικής, δεν ευδοκιμεί στα προπτυχιακά και, πολύ περισσότερο στα 

σχολικά μαθήματα, γιατί προσκρούει στην απροθυμία ή στη γνωστική ανεπάρκεια 

των διδασκομένων. Η Ντόνελι, για παράδειγμα, θεωρεί ότι «η μακρόχρονη πολιτική 

της ανεμπόδιστης σχολικής προαγωγής […] που σταθεροποίησε ένα επίπεδο 

χαμηλής αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών, σε συνδυασμό με τον 

περιορισμό των λογοτεχνικών ερεθισμάτων και αναγνώσεων» είναι οι βασικές 

αιτίες που ακυρώνουν τη δυνατότητα πολλών μαθητών ή προπτυχιακών 

φοιτητών να αποδώσουν και να ωφεληθούν σ’ ένα εργαστήριο Δημιουργικής 

Γραφής (Donnelly 2010: 13). Με ανάλογο ύφος, ο Κ. Ίρβιν  περιγράφει την εμπειρία 

του από μια τυπική διδασκαλία  σε ένα τυπικό κολέγιο ως διδασκαλία σε ένα «κοινό 

που περιέχει υψηλό ποσοστό νέων που δεν διαβάζουν κι ένα υψηλό ποσοστό 

νέων που δυσκολεύονται να διαβάσουν και να κατανοήσουν».  (Irvine 2010: 142) 

Επαυξάνει ο Ντ. Στάρκει  αναλογιζόμενος τη δίχρονη διδακτική εμπειρία του σε 
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κολέγιο όπου  «μετά από πολλές απογοητεύσεις» κατέληξε να παραδεχτεί ότι 

«κριτική δουλειά δεν μπορεί να ανατίθεται σε μαθητές», «μαθητές που δεν 

προετοιμάζονται, δεν θέλουν να ασκήσουν κριτική ή ενδεχομένως και να 

απουσιάζουν ακόμη κι όταν το δικό τους κείμενο συζητιέται» (Starkey 2010:155).  

Η απάντηση της Ντόνελι είναι η πρότασή της για «εργαστήρια δυο 

ταχυτήτων»: ένα εργαστήριο ανοιχτό, καθαρά διδακτικό, προσανατολισμένο στην 

προαγωγή των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης καθαυτών (2010: 18) και ένα 

πιο προχωρημένο και απαιτητικό, στον οποίο οι σπουδαστές θα γίνονται δεκτοί 

κατόπιν αξιολόγησης (22). Στην πραγματικότητα, πρόκειται για «εργαστήρια δυο 

τρόπων»:  ο ένας προσφέρει ασκήσεις γραφής για όλο το τμήμα και ο άλλος 

απαιτεί προσωπική λογοτεχνική γραφή και στη συνέχεια τη συλλογική κριτική. Ο 

πρώτος  απαντάται συχνά σε προπτυχιακό και σχολικό επίπεδο, ο δεύτερος 

κυρίως σε μεταπτυχιακό – χωρίς να αποκλείονται δάνεια, αντιδάνεια και 

προσμείξεις. Η διάκριση των δυο τρόπων  αντιστοιχεί πλήρως στη διχοτόμηση την 

οποία διέκρινε ο Ντ. Μάιερς στην άσκηση της Δημιουργικής γραφής: βιωματική 

οικείωση της λογοτεχνίας απ’ τη μια, παραγωγή λογοτεχνικού έργου, απ’ την 

άλλη. Η  Στ. Βαντερσλάις , που επίσης αποδέχεται την παραπάνω διάκριση και 

υποστηρίζει την πιο διδακτική λειτουργία του εργαστηρίου στο προπτυχιακό και 

σχολικό επίπεδο (Vanderslice 2010:31), το χαρακτηρίζει ως «εφαρμοσμένο / 

πρακτικό εργαστήριο» (hands-on workshop).  Στο πλαίσιο ενός παρόμοιου 

εργαστηρίου οι μαθητές, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, έχουν κυρίως τη 

δυνατότητα να έλθουν σε «άμεση» επαφή με τη λογοτεχνική γραφή, κινούμενοι 

ενεργητικά στο συνεχές μεταξύ ανάγνωσης και γραφής της.  

Η Δημιουργική Γραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: ένα ιδιαίτερο σχολικό 

εργαστήριο παραγωγής λόγου 

Η Δημιουργική Γραφή τα τελευταία μόνο χρόνια έχει εισχωρήσει στα σχολεία της 

χώρα μας, κυρίως με προσωπική πρωτοβουλία φιλολόγων, εκπαιδευμένων σε 

μεταπτυχιακές σπουδές ή σεμινάρια  Δημιουργικής Γραφής, αλλά και άλλων που 

ανιχνεύουν από προσωπικό μεράκι τον συγκεκριμένο χώρο. Οι καθηγητές αυτοί 

αξιοποιούν τη σχετική μεθοδολογική ευελιξία του μαθήματος της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, αλλά και την απλόχωρη ελευθερία επιλογών στη δουλειά των 

σχολικών ομίλων. Η Δημιουργική Γραφή εισάγεται πρωτοβουλιακά, 

παρακάμπτοντας  αγκυλώσεις και αξιοποιώντας ανοχές του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος, μ’ έναν άτυπα πειραματικό τρόπο, με τον οποίο ίσως 



Δημιουργική Γραφή και αξιολόγηση, ή: επιχειρώντας μια δημιουργική αξιολόγηση 

Αναγνώστου Νόρα, Κιοσσές Σπύρος 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [84] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

να  προστατεύεται από την τυποποίηση, να ζωογονείται από την αυτόβουλη 

διάθεση, αλλά και να εκτίθεται σε σφάλματα αυτοσχεδιασμού. Θα μπορούσαμε 

να μιλήσουμε για ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα που είναι πια ορατό, αναπτύσσεται 

εκ των έσω  και αξίζει να μελετηθεί. 

Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, αναζητήσαμε φιλολόγους που 

διδάσκουν Δημιουργική Γραφή σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα και τους 

ζητήσαμε να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που διερευνά τον τρόπο με τον 

οποίο αξιολογούν τα μαθητικά κείμενα που παράγονται με τον τρόπο της 

Δημιουργικής Γραφής. Επιλέξαμε το θέμα της αξιολόγησης και γιατί είναι ένα εξ 

ορισμού κρίσιμο ζήτημα για τη δημιουργική γραφή αλλά και γιατί έμμεσα 

αποκαλύπτει τι διδάσκεται, ποιοι στόχοι επιδιώκονται, ποιοι είναι οι ρόλοι του 

διδάσκοντα και των διδασκομένων.  

Εντοπίσαμε 16 φιλολόγους που διδάσκουν συστηματικά στο σχολείο 

Δημιουργική Γραφή – περιοριστικό, αλλά και το μόνο δυνατό, ήταν το όριο των 

προσωπικών μας γνωριμιών. Απευθυνθήκαμε και πήραμε 11 απαντημένα 

ερωτηματολόγια. Το ερευνητικό μας δείγμα είναι ασφαλώς μικρό αλλά θεωρούμε 

ότι είναι ενδεικτικό για ένα εγχείρημα εκκολαπτόμενο, αχαρτογράφητο, που, 

σίγουρα, είναι ακόμη ένα εγχείρημα ολίγων. Κινούμενοι έτσι ερευνητικά στο 

πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης (case-study), επεξεργαστήκαμε τις απαντήσεις με 

τη μέθοδο της κατηγοριοποίησης και της θεματικής ανάλυσης, πρόσφορης για 

ερωτήσεις κλειστές, πολλαπλής επιλογής και περιορισμένης ανάπτυξης, όπως 

ήταν οι ερωτήσεις μας (thematic analysis,  Boyatzis 1998, Guest et al. 2012 ). 

Οι 11 φιλόλογοι – εκ των οποίων η μία της αγγλικής φιλολογίας - 

προέρχονται από όλη τη χώρα. Οι 4 διδάσκουν σε γυμνάσιο και οι 7 σε Λύκειο, 

ενώ μία καθηγήτρια έχει και εμπειρία σε εσπερινό και σε σχολείο δεύτερης 

ευκαιρίας. Έχουν υπηρεσία από 8 έως 30 χρόνια, κατά μέσο όρο 19. Εκτός από 

μία, οι υπόλοιποι 10 έχουν επιμορφωθεί στη Δημιουργική Γραφή, οι 4 σε σεμινάρια, 

οι 3 σε επίπεδο μεταπτυχιακού και οι 2 σε επίπεδο διδακτορικού. Οι 6 ασχολούνται 

οι ίδιοι με τη λογοτεχνική γραφή. Είναι δηλαδή αρκετά έμπειροι καθηγητές και 

καθηγήτριες, με αξιοσημείωτη ¨προπαιδεία¨ στη Δημιουργική Γραφή μέσω των 

σπουδών, της επιμόρφωσης αλλά και της συγγραφής. 

Όλοι διδάσκουν τη Δημιουργική Γραφή στο μάθημα των κειμένων 

νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και επιπρόσθετα σε ομίλους (3 ), πρότζεκτ (3), σε 

πολιτιστικά προγράμματα (4), ενώ μία καθηγήτρια την αξιοποιεί και σε άλλα 
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μαθήματα,  στα αρχαία ελληνικά και στη νεοελληνική γλώσσα. Οι δυο καθηγήτριες 

αξιοποιούν τις ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής πολύ συχνά, οι 8 συχνά και μόνο 

μία κάποιες φορές, σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και λυκείου. Οι ασκήσεις 

Δημιουργικής Γραφής από μία μόνο καθηγήτρια προτείνονται ως προαιρετικές, 

από 5 ως υποχρεωτικές, ενώ πέντε καθηγητές τις προτείνουν άλλοτε ως 

προαιρετικές και άλλοτε ως υποχρεωτικές. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η 

Δημιουργική Γραφή – αν και ανθεί και σε προγράμματα-  εισάγεται κυρίως στο 

μάθημα της λογοτεχνίας, το οποίο, εύλογα, διαφοροποιεί αισθητά, μια και οι 

ασκήσεις της δίνονται συχνά και μάλιστα με συχνά υποχρεωτική μορφή.  

Οι ασκήσεις που αξιοποιούνται είναι πολύμορφες, αλλά κυριαρχούν οι 

ασκήσεις αναγνωστικής πρόσληψης, που τις προτείνουν και οι 11 διδάσκοντες: 

επαναγραφή μιας ιστορίας ή μέρους της με αλλαγή αφηγηματικής φωνής / 

εστίασης, αλλαγή της δομής / τέλους αφήγησης, αλλαγή σκηνικού / χρόνου. 

Ακολουθούν οι ασκήσεις μίμησης, που τις προτείνουν 8 διδάσκοντες και οι 

ασκήσεις ελεύθερης έκφρασης, που τις προτείνουν επίσης 8. Λιγότεροι, 6 

διδάσκοντες, προτείνουν  παιχνίδια με λέξεις και σχήματα λόγου και ακόμη 

λιγότεροι, 4, προτείνουν τη συγγραφή ενός κειμένου. Τις ασκήσεις πρόσληψης και 

μίμησης τις αξιοποιούν περισσότερο όσοι διδάσκοντες ενσωματώνουν τη 

Δημιουργική Γραφή στο μάθημα της λογοτεχνίας, και εύλογα, εφόσον πρόκειται 

για μάθημα με σαφή και δεσμευτική αναγνωστική και φιλολογική στόχευση, ενώ 

στους ομίλους βρίσκουν χώρο να δοκιμαστούν τόσο η αυτοέκφραση όσο και η 

συγγραφή. Φαίνεται ότι η Δημιουργική Γραφή στο μάθημα της λογοτεχνίας 

προωθεί στην ουσία τη «δημιουργική ανάγνωση», - όροι που συσχετίζονται ήδη 

από την πρώτη εμφάνισή τους- για να συμβάλει στη μετατροπή των μαθητών από 

παθητικών δεκτών των κειμένων και των ερμηνειών τους σε ενεργητικά 

προσλαμβάνοντες τα έργα και εν τέλει σε συνειδητά συμμετέχοντες στην 

κατασκευή του νοήματός τους. 

Τα κείμενα που γράφονται από τους  μαθητές σε όλες τις περιπτώσεις 

παρουσιάζονται στην τάξη / ομάδα και σχολιάζονται / δίνεται ανατροφοδότηση 

από τους συμμαθητές και τον διδάσκοντα. Μόνον, αν δεν το επιτρέψει ο χρόνος, 

παραδίδονται  στον διδάσκοντα, από τον οποίο και δίνεται ανατροφοδότηση 

στον μαθητή. Γενικά, το σύνολο των συμμετεχόντων θεωρεί απαραίτητη την 

παρουσίαση των κειμένων των μαθητών στην ολομέλεια της ομάδας και τη 

συζήτηση – σχολιασμό – ανατροφοδότηση από τον διδάσκονται και τα άλλα μέλη. 
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Ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας για τη διαδικασία αυτή θεωρείται η έλλειψη 

χρόνου, οπότε, για τα κείμενα που δεν παρουσιάζονται στην ολομέλεια, δίνεται 

ανατροφοδότηση κατ’ ιδίαν από τον διδάσκοντα, φροντίζοντας ωστόσο εκ 

περιτροπής να συμμετέχουν και να δοκιμάζονται όλοι οι μαθητές και στις δυο 

διαδικασίες κριτικής/αξιολόγησης. Ένας άλλος παράγοντας που αναδείχθηκε 

από έναν συμμετέχοντα ήταν η απροθυμία κάποιων μαθητών να παρουσιαστούν 

τα κείμενά τους στην ολομέλεια. Στην περίπτωση αυτή ο διδάσκων επιλέγει να 

παρέχει ανατροφοδότηση στον μαθητή κατ’ ιδίαν. Έτσι απ’ τη μια, μοιάζει η τάξη 

να μετατρέπεται σε ένα σχολικό εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής, αμοιβαίας 

κριτικής και ανατροφοδότησης και απ’ την άλλη να προκρίνεται και η κατ’ ιδίαν 

εξατομικευμένη αξιολόγηση.   

Από τους 11 ερωτηθέντες οι 8 δήλωσαν ότι η αξιολόγηση των κειμένων δεν 

γίνεται μόνο στην τελική τους μορφή αλλά και κατά τη διάρκεια της γραφής. Η 

αξιολόγηση πάντως, είτε γίνεται στο τελικό στάδιο είτε κατά τη διάρκεια της γραφής 

πολύ συχνά οδηγεί στην επαναγραφή του κειμένου, σύμφωνα με τις απαντήσεις 

των 7 από τους 11 συμμετέχοντες. Στην ερώτηση για τους τρόπους αξιολόγησης 

που χρησιμοποιούνται αναδεικνύεται κυρίαρχος τρόπος διατύπωση προφορικών 

ή γραπτών υποδείξεων – παρατηρήσεων από τον διδάσκοντα, τρόπος που 

χρησιμοποιείται από όλους τους διδάσκοντες και κατά κύριο λόγο. 

Συμπληρωματικά, όμως, και με ενδιαφέρουσα συχνότητα, χρησιμοποιείται η 

αυτοαξιολόγηση  και η συλλογική αξιολόγηση μέσα στην τάξη ή τον όμιλο, καθώς 

και η αξιολόγηση ενός  συνολικού portfolio του μαθητή. Σπανιότατα 

χρησιμοποιείται ο επίσημος τρόπος σχολικής αξιολόγησης, η βαθμολόγηση. 

Φαίνεται ότι η Δημιουργική Γραφή στην τάξη ασφυκτιά  στο αξιολογητικό πλαίσιο 

της βαθμολόγησης και την εκτοπίζει της όφελος της περιγραφικής αξιολόγησης. 

Ίσως να ασφυκτιά και στο καθηγητοκεντρικό πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο της 

διατηρείται κυρίαρχο, παρότι αναδεικνύονται έντονα εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης, η αυτοαξιολόγηση και η συλλογική αξιολόγηση. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την ομολογία συμμετεχόντων ότι της ομίλους, όπου 

ασκείται η Δημιουργική Γραφή πιο ελεύθερα, κυρίαρχοι γίνονται οι εναλλακτικοί 

τρόποι αξιολόγησης. Πάντως όλοι οι συμμετέχοντες  θεωρούν ότι είναι σημαντική 

έως πολύ σημαντική και  απαραίτητη της είδους αξιολόγηση. 

Τα στοιχεία που αξιολογούνται είναι ποικίλα, ανάλογα με τα ζητούμενα και 

σε συνδυασμό: η  ορθή χρήση της αφηγηματικής φωνής και της εστίασης, η 
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επιτυχής αναπαράσταση και η πειστικότητα των χαρακτήρων, η δομή και η πλοκή 

της αφήγησης και η συνοχή της ιστορίας. Μεγαλύτερη πάντως έμφαση δίνεται 

σαφώς στην πρωτοτυπία και την ευρηματικότητα  αλλά και στη χρήση της 

γλώσσας και του ύφους. Κάποιοι διδάσκοντες θεωρούν σημαντικό να έχουν τεθεί 

εξαρχής κάποια «αντικειμενικά», κατά το δυνατό, κριτήρια αποτίμησης των 

παραγόμενων κειμένων, τονίζοντας τη διάκριση ανάμεσα στην έννοια του 

«γούστου» και της «λειτουργικότητας» μέσα στο κείμενο. Οι περισσότεροι 

δηλώνουν ότι σέβονται το γούστο των μαθητών, επιχειρούν να κατανοήσουν της 

συγκεκριμένες επιλογές της, ενώ ορισμένοι διδάσκοντες αφήνουν ελεύθερα της 

μαθητές το «δικαίωμα» της τελικής επιλογής, θεωρώντας σημαντική την 

πολυφωνία και τον σεβασμό της δημιουργικότητας. Της καταγράφεται σε ένα 

ερωτηματολόγιο: «Αυτό που προέχει δεν είναι η επιβολή του γούστου της 

πλειοψηφίας ή του κατά περίπτωση επαΐοντα στον επίδοξο συγγραφέα, αλλά η 

συζήτηση για της εναλλακτικές εκδοχές της γραφής και της αλλαγές στη δυναμική 

του κειμένου. Ο επίδοξος συγγραφέας ακούει. Δε χρειάζεται να υπερασπίζεται το 

κείμενό του (το ίδιο το κείμενο υπερασπίζεται ή όχι τον εαυτό του). Δέχεται ή 

απορρίπτει. Παίρνει τα συγγραφικά ρίσκα του και της αφηγηματικές αποφάσεις 

που ταιριάζουν στο συγγραφικό του ταμπεραμέντο. Δοκιμάζει και δοκιμάζεται.»

 Τέλος, της επισημαίνεται από της συμμετέχοντες, οι παρατηρήσεις 

ανατροφοδότησης δεν είναι απλά ευπρόσδεκτες από την πλειονότητα των 

μαθητών, αλλά της επιζητούν συνειδητά, αξιοποιώντας τες στην αναθεώρηση ή 

και επαναγραφή των κειμένων της. Καταγράφηκε ωστόσο και της ενδοιασμός: 

κάποιοι μαθητές δεν δέχονται παρατηρήσεις που σημαίνουν μεγάλες αλλαγές στο 

παραχθέν κείμενο, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος αποθάρρυνσής της από την ελεύθερη 

έκφραση. Της της παρατηρεί της συμμετέχων, είναι σημαντική η εκπαίδευση της 

τάξης ή του ομίλου, ώστε οι παρατηρήσεις να είναι ουσιαστικές και να 

εκφράζονται με τρόπο κατάλληλο, για να γίνουν αποδεκτές δημιουργικά από της 

συμμαθητές της.  

Συμπεράσματα  

Α. Η Δημιουργική Γραφή δεν εισάγεται ως γραφή ελεύθερης έκφρασης αλλά με 

τρόπο διδακτικό και στοχευμένο και γι’ αυτό αξιολογούμενο. Στόχος της άσκησης 

των μαθητών στη δημιουργική γραφή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι 

ανακάλυψη και η προβολή εκκολαπτόμενων συγγραφέων – μια ευτυχής 

συγκυρία, όταν και εάν συμβεί – αλλά η οικείωση των μαθητών με τεχνικές της 



Δημιουργική Γραφή και αξιολόγηση, ή: επιχειρώντας μια δημιουργική αξιολόγηση 

Αναγνώστου Νόρα, Κιοσσές Σπύρος 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [88] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

λογοτεχνικής γραφής και η βαθύτερη κατανόηση και, κατ’ επέκταση, απόλαυση 

της λογοτεχνίας. 

Υπό την έννοια αυτή, η δημιουργική γραφή στη σχολική μετάθεσή της, 

συνιστά:  

α) ένα σύνολο γνώσης (κειμένων, βασικής θεωρίας, κριτικής, αλλά και 

τεχνικών γραφής, της αναδύονται μέσα από την εμπειρία λογοτεχνών και κριτικών 

/ μελετητών της λογοτεχνίας). Οι μαθητές έρχονται σε εκ του σύνεγγυς επαφή με 

ένα σύνολο «κλασικών» έργων της λογοτεχνικής παράδοσης, αλλά και 

μοντέρνων,  γνωρίζουν ποικίλα λογοτεχνικά είδη, κώδικες και συμβάσεις, της 

πραγματώνονται στα είδη αυτά, καθώς της και θεωρητικά και κριτικά μοντέλα που 

επηρέασαν τόσο την πρόσληψη των λογοτεχνικών έργων, όσο και την αρχική 

κατασκευή της. Μέσα από κατάλληλες ασκήσεις δημιουργικής γραφής, οι 

μαθητές γνωρίζουν  συγκεκριμένες κειμενικές δομές οργάνωσης, καθώς και 

υφολογικές επιλογές, ανάλογα με το είδος του παραγόμενου λόγου. 

β) ένα σύνολο δεξιοτήτων που μπορούν να αναπτύξουν οι μαθητές, και 

αφορά τόσο ασκήσεις συγγραφής / σύνθεσης (παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου) όσο και ασκήσεις ανάγνωσης. 

γ) ένα πλήθος εκπαιδευτικών τεχνικών που αξιοποιούνται από τον 

διδάσκοντα, ώστε να εισαγάγουν βαθμιαία και συστηματικά της μαθητές στην 

παραπάνω γνώση και να καλλιεργήσουν της αντίστοιχες δεξιότητές της.  Οι 

μαθητές, έτσι, βαθμιαία εξοικειώνονται με της τεχνικές σύνθεσης της λογοτεχνίας, 

στα διάφορα είδη και υφολογικές εκφάνσεις της, πειραματίζονται, ασκούνται στη 

συγγραφή οι ίδιοι, αλλά της σκέφτονται και σχολιάζουν πάνω στη γραφή (και τα 

αποτελέσματά της), τόσο των ίδιων όσο και των άλλων (συνδυασμός γνωστικών 

και μεταγνωστικών δεξιοτήτων). Όλα αυτά γίνονται υπό την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού, μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που εξαρτώνται τόσο από 

το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όσο και από το συγκεκριμένο είδος 

κειμένου / τεχνικής / δεξιότητας, κλπ. Που αποτελεί διδακτικό στόχο κάθε φορά. 

Β. Οι δυσκολίες αξιολόγησης της δημιουργικής εκπαίδευσης ευρύτερα 

αφορούν οπωσδήποτε και τη δημιουργική γραφή, με κομβική τη δυσκολία 

ορισμού κριτηρίων εκτίμησης της δημιουργικότητας, ελλείψει «μετρήσιμων» 

αποτελεσμάτων (Robinson 2011). Συνεπώς, η έννοια της αξιολόγησης στο πλαίσιο 

του σχολικού εργαστηρίου της Δημιουργικής Γραφής αναθεωρείται: 
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α) δεν γίνεται μόνο στο τελικό κείμενο αλλά και κατά τη διαδικασία της 

γραφής. Αυτή η αλλαγή ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα της γραφής, που ως 

διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου, διέρχεται τα  στάδια που αναγνωρίζονται 

στην παραγωγή γραπτών κειμένων, ευρύτερα, και απαιτεί της αντίστοιχες μορφές 

εργασίας: προγραφή / σχεδιασμός, σύνταξη, παροχή και πρόσληψη 

ανατροφοδότησης / αναθεώρηση, επιμέλεια κειμένου / διόρθωση, έκδοση 

(prewriting / planning, drafting, giving and receiving feedback / revision, editing 

/ proofreading, publishing – Berne 2009, Νικολαΐδου 2012).  Με τον τρόπο αυτό, ο 

εκπαιδευτικός ελέγχει όχι μόνο την κατανόηση των συγκεκριμένων τεχνικών 

γραφής, αλλά  και της δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές σε σχέση με τα 

παραπάνω συγγραφικά στάδια. Το της αξιολόγηση, δηλαδή, «αντικείμενο» δεν 

είναι μόνο το τελικό αποτέλεσμα της δημιουργικής γραφής την οποία 

αναλαμβάνουν οι μαθητές (λ.χ. ασκήσεις επαναγραφής, μεγαλύτερης ή 

μικρότερης έκτασης κείμενα, κ.ά.), αλλά και η συνολική της συμμετοχή στη 

συγγραφική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της δημιουργικής 

συνάντησης του μαθητή με τον λόγο και την παραγωγή του. Στόχος δηλαδή του 

εργαστηρίου δεν είναι το τελικό προϊόν της συγγραφικής διαδικασίας, αλλά το 

σύνολό της, σε αντιστοιχία της την πολυπλοκότητα, την ποικιλότητα και τον 

δυναμικό της χαρακτήρα (Bogen 1984, Royster 2005). Η έμφαση, έτσι, που 

συνήθως δίνεται στο σχολείο στην τελική / αθροιστική αξιολόγηση μετατίθεται 

αναπόφευκτα στη διαμορφωτική αξιολόγηση, καθώς και στην άμεση 

επανατροφοδότηση, στην αυτοαξιολόγηση, στην ομαδική αξιολόγηση και 

σταδιακά στη συγκρότηση συλλογικών αισθητικών κριτηρίων.  

β) η βαθμολογική αξιολόγηση αντικαθίσταται από την περιγραφική. Η 

περιγραφική  μορφή της αξιολόγησης ενδείκνυται και για το τελικό αποτέλεσμα της 

προσπάθειας των μαθητών: δεν αξιολογείται εάν το κείμενο που παράγουν είναι 

«ορθό», αλλά εάν είναι πειστικό ή ενδιαφέρον, εάν αξιοποίησαν συμβάσεις που 

συνάδουν με το συγγραφικό είδος που επιλέχτηκε, και, πάνω απ’ όλα, εάν τράβηξε 

την προσοχή των άλλων, του διδάσκοντα και συμμαθητών. Η αληθοφάνεια, η 

πειστικότητα, οι υφολογικές κ.ά. επιλογές που συνάδουν με την ειδολογική 

κατασκευή (και όχι η όποια «αλήθεια», με την έννοια της βιωματικής ανταπόκρισης 

των γραφομένων), μπορούν να αποτελούν κριτήρια για τον «έλεγχο» των 

παραγόμενων κειμένων από την τάξη και τον διδάσκοντα. Απώτερος στόχος η 

βελτίωση των κειμένων μέσω της αναθεώρησής της από τον γράφοντα, ο οποίος 
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θα λάβει υπόψη του τη δημιουργική κριτική του διδάσκοντα και της ομάδας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι διδάσκοντες εμπλέκονται σε διάλογο με της 

μαθητές, χωρίς να προσπαθούν να επιβάλλουν τη «σωστή», κατά την κρίση της, 

διόρθωση.  

    γ) η αξιολόγηση εξατομικεύεται. Η Δημιουργική Γραφή αναδεικνύει και 

αξιοποιεί την παιδαγωγική θέση που επισημαίνει ότι η «αξιολόγηση» πρέπει να είναι 

εξατομικευμένη, να λαμβάνει δηλαδή υπόψη το βαθμό προόδου του μαθητή σε 

σχέση με την αρχική του «κατάσταση», της υφιστάμενες δυνάμεις ή περιορισμούς 

του, κλπ. Γίνεται τελευταία όλο και συχνότερα λόγος για τη διαφοροποιημένη 

διδασκαλία και μάθηση. Η επίγνωση της ατομικής ιδιαιτερότητας, των επιμέρους 

δυνατοτήτων και αδυναμιών των μαθητών αναδεικνύεται ζωτική στο πλαίσιο της 

Δημιουργικής Γραφής, της δημιουργικότητας και της λογοτεχνίας, εν γένει, στο 

οποίο η ατομική εκφορά, το προσωπικό ύφος και η εκφραστική ποικιλία είναι 

θεμελιώδους σημασίας. Βάση για τη μορφή αυτή της αξιολόγησης μπορεί να είναι 

ο ατομικός φάκελος δημιουργίας κάθε μαθητή ξεχωριστά, το γνωστό portfolio. 

δ) εμπλέκονται στην αξιολόγηση και οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι, πέρα από 

της απαραίτητες γνώσεις που αποκτούν και της δεξιότητες που καλλιεργούν στο 

πλαίσιο του εργαστηρίου της δημιουργικής γραφής, μαθαίνουν να σχολιάζουν, 

να εκφέρουν την άποψή της για τα κείμενα που συντίθενται από της συμμαθητές 

της και της της. Δέχονται αντίστοιχη ανατροφοδότηση για τα δικά της κείμενα από 

της της, και να αξιοποιούν την ανατροφοδότηση αυτή στην αναθεώρηση των 

κειμένων της.  

ε) η αξιολόγηση γίνεται υποστηρικτική, προωθητική και όχι διαβαθμιστική- 

και γι’ αυτό ευπρόσδεκτη και γόνιμη. Αλλάζει το υπόβαθρο της διαδικασίας 

αξιολόγησης, στοχεύει στη βελτίωση των μαθητών και των κειμένων της, και όχι 

στον εντοπισμό αδυναμιών. Το βάρος δεν τίθεται της αποτυχίες, αλλά στα 

επιτεύγματα των μαθητών.  

Τελικά φαίνεται ότι η Δημιουργική Γραφή εισδύοντας στο μάθημα της 

λογοτεχνίας, της ομίλους και τα πολιτιστικά προγράμματα, φέρνει και της 

παιδαγωγικές αποσκευές της, που περιέχουν πρακτικές της από αυτές του 

γνωσιοκεντρικού, αξιολογητικού σχολείου της. Το ερώτημα είναι πόσο και πώς το 

σχολείο θα υποδεχτεί, θα γνωρίσει και θα αναγνωρίσει την έλευσή της. Αλλά αυτό 

είναι και το ζητούμενο. 
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του δημοτικού σχολείου για τη δημιουργικότητα 

 

Αρβανίτη  Ιωάννα  

Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κιλκίς  

arvaniti.ioanna@gmail.com 

Κωτούλας  Βασίλειος  

Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καρδίτσας  

vaskotoulas@gmail.com 

Το πρόβλημα 

Η δημιουργικότητα είναι μία έννοια που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια 

και σαφήνεια, καθώς υπάρχει ένα πλήθος από πολλαπλές και διαφορετικές 

ερμηνείες (Κωτόπουλος, 2012:1-2, όπως και διαφορετικοί τρόποι εξήγησής της, 

που αναπτύχθηκαν από το πολύχρονο ενδιαφέρον διαφόρων επιστημόνων, 

επαγγελματιών από κάθε χώρο εργασίας και ειδικών της εκπαίδευσης 

(Μαγνήσαλης, 2003). Οι διάφοροι μελετητές προσεγγίζουν τη δημιουργικότητα 

ως: αποτέλεσμα, διαδικασία, ικανότητα, σύνολο προσωπικών παραγόντων ή 

σύνολο περιβαλλοντικών παραγόντων (οικογενειακό, σχολικό και γενικότερο 

κοινωνικό περιβάλλον) (Schirrmacher, 1998). Η κάθε μία προσέγγιση τονίζει και 

διαφορετικές πτυχές της δημιουργικότητας. Κοινός τόπος όλων των 

προσεγγίσεων είναι ότι : α) η δημιουργικότητα ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία 

(Torrance, 1965), β)  η δημιουργικότητα είναι ένα καθολικό, πανανθρώπινο 

χαρακτηριστικό, γ) όλα τα άτομα διαθέτουν δημιουργικές ικανότητες με 

διακυμάνσεις στο βαθμό ύπαρξής και δ) η ανάπτυξή της και η δημιουργική 

παραγωγή εξαρτάται αφενός από την εγγενώς δοσμένη ικανότητα του κάθε 

ατόμου και αφετέρου από διάφορους εξωγενείς παράγοντες που σχετίζονται με 

τα περιβάλλοντα στα οποία κινείται το άτομο, όπως το οικογενειακό, το σχολικό 

και γενικότερο το κοινωνικό (Παρασκευόπουλος,  2004, Torrance, 1965). Τα 

περιβάλλοντα αυτά μπορούν να να υποστηρίζουν την καλλιέργειά της ή να την 

παρεμποδίζουν.  

Τα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας σύμφωνα με τους Plucker & 

Makel, (2011: 48) είναι η επινοητικότητα, η πρωτοτυπία, η αυθεντικότητα, η 

καινοτομία, η έμπνευση, η μοναδικότητα, ο νεωτερισμός. Τα δημιουργικά άτομα, 

mailto:arvaniti.ioanna@gmail.com
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ενήλικοι και παιδιά, διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, μερικά από 

τα οποία, όπως περιγράφονται από τον Παρασκευόπουλο (2004), είναι: 

ευαισθησία για τα συμβαίνοντα γύρω τους, εποικοδομητική δυσαρέσκεια 

συνδυασμένη με αισιόδοξη διάθεση, σχετική αδιαφορία προς το κοινώς 

παραδεκτό «επιπόλαιο» ενθουσιασμό, πηγαίο χιούμορ, έντονη περιέργεια, 
αισιόδοξη διάθεση.  

 Σε μέρες οικονομικής δυσπραγίας για τη χώρα μας, θα 

αναφερθούμε στη δημιουργικότητα αναφέροντας τη θεωρία της επένδυσης του 

Sternberg (2006). Θέλοντας να αναδείξει τη σημασία της εκμετάλλευσης 

«ταπεινών» μέσων για την παραγωγή «πολύτιμων» αποτελεσμάτων, προσέγγισε 

τα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας χρησιμοποιώντας οικονομικούς όρους: 

«Οι δημιουργικοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν την επιθυμία και την ικανότητα 

να αγοράζουν φθηνά και να πωλούν ακριβά στη σφαίρα των ιδεών» (σ.87). 

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν αλλά και η θεωρία της επένδυσης, 

αναφέρονται τόσο στη διάσταση ύπαρξης δυναμικού όσο και των κατάλληλων 

συνθηκών καθώς «η αγορά και η πώληση» για να είναι επιτυχημένες απαιτούν και 

τις κατάλληλες συνθήκες. Ο Sternberg (2006: 88) περιγράφει τις συνθήκες ως 

συμβολή έξι διακριτών αλλά αλληλένδετων πόρων: νοητικές ικανότητες, γνώσεις, 

μορφές σκέψης, προσωπικότητα, κίνητρα και, περιβάλλον.   

Οι απόψεις που αναφέρθηκαν μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελούν τους 

άξονες σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και υποβάλλουν τις διδακτικές 

αρχές από τις οποίες πρέπει να χαρακτηρίζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

θα καλλιεργεί και θα προάγει τη δημιουργικότητα. Στον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης 

κάθε παιδιού μπορεί να ανιχνευτεί η δημιουργικότητά του, που όταν την εκδηλώνει 

του προσφέρει ικανοποίηση αφού συμμετέχει ενεργά στις όποιες διαδικασίες 

συντελούνται.  

Στην παρούσα μελέτη, η δημιουργικότητα προσεγγίζεται στη διάσταση της 

υποστήριξης και προαγωγής της από τα περιβάλλοντα στα οποία κινείται το 

άτομο και ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς δεχόμαστε την άποψη 

πως ο βαθμός της δημιουργικότητας, που υπάρχει σε όλες και όλους, μπορεί να 

καλλιεργηθεί στο σχολικό περιβάλλον με κατάλληλες μεθόδους, ειδικά 

προγράμματα και τεχνικές.  

Στην καθημερινή διδασκαλία, οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες 

παραγωγής πρωτότυπων έργων, εκφράζοντας τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τα 
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συναισθήματά τους. Έχουν ωστόσο συνειδητοποιήσει ότι οι ίδιοι διαθέτουν 

δημιουργικές ικανότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν;  Στο πλαίσιο αυτό 

θεωρήσαμε ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι απόψεις των 

μαθητριών και μαθητών του δημοτικού σχολείου για την έννοια  της 

δημιουργικότητας. Η ιδέα αυτής της ερευνητικής προσέγγισης ενισχύθηκε από το 

γεγονός ότι, στο βαθμό που γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες στον 

ελληνικό χώρο. Οι έρευνες, που γνωρίζουμε , οι οποίες που έχουν διεξαχθεί στον 

ελληνικό χώρο,  από το Κέντρο Ανάπτυξής της Δημιουργικότητας στη φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τομέας Ψυχολογίας) επικεντρώνονται στην 

επίδραση των ειδικών προγραμμάτων στη δημιουργική παραγωγή 

(Παρασκευόπουλος,  2004). Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, καλύπτοντας 

ένα μεγάλο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, προσφέρουν ένα πλαίσιο 

ανακάλυψης και γνωριμίας του κόσμου και δίνουν τη δυνατότητα καλλιέργειας 

αρκετών από τους προαναφερόμενους έξι πόρους. Τα ερωτήματά μας 

σχετίζονται με το βαθμό της ανάπτυξής τους (των έξι πόρων) καθώς και το βαθμό 

της σύνδεσης της δημιουργικότητας στα παιδιά με τη διδασκαλία όλων των 

γνωστικών αντικειμένων. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός & στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσέγγισης ήταν η διερεύνηση  των 

απόψεων των μαθητών και μαθητριών για τη δημιουργικότητα ώστε να απαντηθεί 

το ερώτημα για τον βαθμό συνειδητοποίησης της εμπλοκής τους σε έργα 

δημιουργικά. Στη συνέχεια με βάση τις απόψεις τους, συγκρινόμενες με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, να κατατεθούν προτάσεις σχετικά με τις συνθήκες που πρέπει να 

υπάρξουν στο σχολείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και προτάσεις 

σύνδεσής της με την παραγωγή δημιουργικού λόγου από τις μαθήτριες και τους 

μαθητές. Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής: α) Οι συμμετέχοντες μαθητές 

και οι συμμετέχουσες μαθήτριες με ποια πεδία της καθημερινότητας συνδέουν τη 

δημιουργικότητα; β) Οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες μαθήτριες 

συνδέουν τη δημιουργικότητα με τη σχολική ζωή και εάν ναι, με ποια συγκεκριμένα 

πεδία της και γ) Οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες μαθήτριες 

συνδέουν τη δημιουργικότητα με την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου  

και εάν ναι, σε ποιο  βαθμό;  
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Πλαίσιο & συμμετέχοντες 

Ως προσφορότερο ερευνητικό εργαλείο διερεύνησης των απόψεων των 

συμμετεχόντων κι συμμετεχουσών στην έρευνα μαθητών και μαθητριών 

επιλέχθηκε το κείμενο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κλήθηκαν να γράψουν ένα 

κείμενο κατά παραγγελία με τις εξής οδηγίες:  «Θα σας μοιράσουμε ένα λευκό 

χαρτί και θέλουμε να γράψετε σε αυτό «Τι σημαίνει για τον καθένα / την καθεμιά 

από εσάς η λέξη δημιουργικότητα». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρτί σας με 

όποιο τρόπο θέλετε, να γράψετε σε όποια κατεύθυνση θέλετε, να εκφραστείτε με 

κείμενο ή με εικόνα χωρίς κανένα περιορισμό. Σωστές και λανθασμένες 

απαντήσεις δεν υπάρχουν και πρέπει να τονίσουμε πως δεν θα πάρετε κάποιο 

βαθμό ή χαρακτηρισμό στο κείμενο αυτό. Σας ζητούμε να γράψτε αυτό που έχετε 

στο μυαλό σας. Δεν υπάρχει κανένα νόημα και όφελος για σας να αντιγράψτε 

από τον/τη διπλανό/ή σας. Έχετε στη διάθεσή σας μία διδακτική ώρα». 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 85 κείμενα αντίστοιχου αριθμού 

μαθητριών και μαθητών που φοιτούσαν στην  Ε΄ & την Στ΄ τάξη δημοτικών 

σχολείων τριών περιοχών, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς και της Καρδίτσας. Σε ό,τι 

αφορά τους αριθμούς, 25 κείμενα ήταν από τη Θεσσαλονίκη, και 30 από καθεμιά 

από τις άλλες δύο περιοχές.  

Επεξεργασία των δεδομένων  

Ως μέθοδος ανάλυσης των κειμένων του δείγματος προκρίθηκε η ανάλυση 

περιεχομένου με βάση την λογικο-σημασιολογική ανάλυση που προτείνει ο  

Mucchelli (1994, 1996, 2004) και δόθηκε έμφαση στη θεματική ανάλυση και 

ανάλυση συχνοτήτων. Σύμφωνα με αυτή ομαδοποιήθηκαν στοιχεία των κειμένων 

σε θεματικές κατηγορίες ανάλογα με τις σημασίες τους, οι οποίες στη συνέχεια 

καταμετρήθηκαν και αναλύθηκαν ανάλογα με την περίπτωση. Εξετάστηκε, επίσης, 

και η απουσία αναφορών σύνδεσης της δημιουργικότητας με γνωστικά 

αντικείμενα, συνθήκες και ενέργειες. Μονάδα αναφοράς κρίθηκε η ελάχιστη 

πρόταση, δηλαδή ένα τμήμα περιόδου με αυτοτελές νόημα, στο οποίο το ρήμα 

αναφέρεται ρητά ή εννοείται (Γερμανός, Αρβανίτη, Γρηγοριάδης, Κλιάπης, 2007). 

Σε κάθε κείμενο εντοπίστηκαν οι διατυπώσεις που αναφέρονταν σε ένα 

χαρακτηριστικό, μία ιδιότητα, μία κατάσταση και ταξινομούνταν σε διαφορετική 

περιοχή. Η συζήτηση πάνω στα ευρήματα στηρίχτηκε τόσο στα ποσοτικά 

ευρήματα όσο και ποιοτικά στις διατυπώσεις που ακολουθήθηκαν. 
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Ποσοτική ανάλυση των κειμένων 

Η ανάλυση του δείγματος των 85 κειμένων έδειξε ότι οι μαθήτριες και οι μαθητές 

έκαναν συνολικά 683 αναφορές, οι οποίες μετά από πολλαπλές ταξινομήσεις 

κατανεμήθηκαν στις εξής είκοσι μια θεματικές κατηγορίες: 1) Επιμονή/ 

προσήλωση στο στόχο, 2) Σύνδεση με τις καλές τέχνες, 3) Ευχαρίστηση / χαρά, 4) 

Εγγενής ιδιότητα,5) Υπερηφάνεια, 6) Αναγνώριση της αξίας της δημιουργικότητας, 

7) Αποδοχή από την κοινότητα των δημιουργικών ατόμων, 8) Φαντασία, 9) 

Ελευθερία στη δράση, 10) Ελευθερία στη σκέψη, 11) Προσπάθεια, 12) Τόλμη στην 

εφαρμογή,13) Θετική προαίρεση 14) Σύνδεση με την καθημερινότητα,15) 

Συνεργασία, 16) Έμπνευση,17) Αυτοεκτίμηση, 18) Σύνδεση με επιστήμες, 19) 

Ταλέντο, 20) Σύνδεση με τη γραφή, 21) Πρωτοτυπία. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, αποδίδονται οι συχνότητες και τα ποσοστά 

καταγραφής των αναφορών σε καθεμιά θεματική κατηγορία. Τα μεγαλύτερα 

ποσοστά συγκέντρωσαν οι θεματικές κατηγορίες «Επιμονή/ προσήλωση στο 

στόχο» και «σύνδεση με τις καλές τέχνες» (8,46%),  «ευχαρίστηση / χαρά» (7,73%),  

«εγγενής ιδιότητα» (7,49%), «υπερηφάνεια» (7,25%), «αποδοχή από την κοινότητα» 

(6,04%), «φαντασία» (5,07%). Τα πιο μικρά ποσοστά συγκέντρωσαν οι θεματικές 

κατηγορίες  «πρωτοτυπία» (1,93%), «ταλέντο» (1,93%),  και «σύνδεση με τη γραφή» 

(1,93%).  

 

α/α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

(%) 

1 Επιμονή/ προσήλωση στο στόχο 59 8,64 

2 Σύνδεση με τις καλές τέχνες 58 8,46 

3 Ευχαρίστηση / χαρά 53 7,73 

4 Εγγενής ιδιότητα 51 7,49 

5 Υπερηφάνεια 50 7,25 

6 Αναγνώριση της αξίας της δημιουργικότητας 46 6,73 

7 Αποδοχή από την κοινότητα των δημιουργικών 

ατόμων  

41 6,04 

8 Φαντασία 35 5,07 

9 Ελευθερία στη δράση 31 4,59 

10 Ελευθερία στη σκέψη 30 4,35 
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11 Προσπάθεια 26 3,87 

12 Τόλμη στην εφαρμογή 26 3,87 

13 Θετική προαίρεση 26 3,87 

14 Σύνδεση με την καθημερινότητα 25 3,62 

15 Συνεργασία 25 3,62 

16 Έμπνευση 21 3,14 

17 Αυτοεκτίμηση 20 2,90 

18 Σύνδεση με επιστήμες 20 2,90 

19 Ταλέντο 13 1,93 

20 Σύνδεση με τη γραφή 13 1,93 

21 Πρωτοτυπία 13 1,93 

Πίνακας 1. Θεματικές κατηγορίες, συχνότητες και ποσοστά επί του αριθμού 

των αναφορών (683).   

Ποιοτική ανάλυση των κειμένων - Συζήτηση των αποτελεσμάτων  

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις και οι απόψεις των μαθητών 

και μαθητριών πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, 

του Κιλκίς και της Καρδίτσας για τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά κλήθηκαν να 

γράψουν κείμενο για το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της δημιουργικότητας. 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου των κειμένων τους και τα δεδομένα 

συζητούνται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο εξετάζεται αν οι αντιλήψεις των παιδιών 

για τη δημιουργικότητα ανταποκρίνονται σε όσα αναφέρουν οι επιστήμες της 

ψυχολογίας και της εκπαίδευσης γενικότερα. Στο δεύτερο επίπεδο συζητιούνται 

πώς αυτές οι θεωρήσεις επηρεάζουν τη διδακτική πράξη. 

Στο ξεκίνημα της συζήτησης της ποιοτικής ανάλυσης των διατυπώσεων 

των παιδιών θα υποστηρίξουμε πως οι θεματικές κατηγορίες στις οποίες 

κατανεμήθηκαν οι απόψεις των παιδιών μπορούν να ταξινομηθούν στις τέσσερις 

φάσεις της δημιουργίας όπως έχουν περιγραφεί: προπαρασκευή, επώαση, 

έλλαμψη, επαλήθευση (Δημόπουλος, 2007). Στο στάδιο της προπαρασκευής, 

στην «προετοιμασία», ταξινομήσαμε την ελευθερία σκέψης, την τόλμη, τη 

φαντασία, τη θετική προαίρεση, την αποδοχή. Στο στάδιο της επώασης, στην 

«επεξεργασία», ταξινομήσαμε τη συνεργασία, την προσπάθεια, την 

επιμονή/προσήλωση στο στόχο. Στο στάδιο της έλλαμψης, στη «σύλληψη ιδέας», 
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ταξινομήσαμε την έμπνευση και την ελευθερία δράσης, τόλμη στην εφαρμογή, 

αυτοεκτίμηση και πρωτοτυπία. Τέλος, στο στάδιο της επαλήθευσης, στην 

«παρουσίαση», ταξινομήσαμε τη χαρά, την αυτοεκτίμηση, την αναγνώριση από 

την κοινότητα, την υπερηφάνεια. Με αυτή την ταξινόμηση θέλουμε να δείξουμε 

πως οι διατυπώσεις των παιδιών που καταγράφηκαν περιγράφουν τις φάσεις του 

δημιουργικού κύκλου και πως το δείγμα μας όχι μόνο έχει εμπλακεί σε διαδικασίες 

που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα αλλά πως έχει και σαφή εικόνα της 

δημιουργικής πράξης.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφέρουμε πως υπήρξαν διατυπώσεις που 

περιέγραψαν ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής 

δημιουργικού έργου. Η Μαθήτρια ν.84 έγραψε: «Όταν δημιουργείς κάτι το μυαλό 

σου γίνεται ένα εργαστήριο ιδεών. Αρχίζει να σκέπτεται τις στιγμές που έχει περάσει 

και τις μαζεύει σε ένα «σάκο». Οι «εργάτες» που δουλεύουν σε αυτό το εργαστήρι, 

στέλνουν το «σάκο» προς το χέρι μου κι έτσι δημιουργώ κάτι το φανταστικό». Ο 

μεταγνωστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της φαίνεται να είναι απόλυτος 

καθώς περιγράφει τις φάσεις του δημιουργικού κύκλου με το δικό της ιδιαίτερο 

τρόπο, δείχνοντας πως παρά το νεαρό της ηλικίας της σκέφτεται σχετικά με τις 

διεργασίες που πραγματοποιούνται.  

Πέρα από το γεγονός, ωστόσο, της επαφής με έργα δημιουργίας, υπήρξαν 

διατυπώσεις που δείχνουν πως τα παιδιά έχουν συνείδηση των αμφισβητήσεων 

για το χαρακτήρα της δημιουργικότητας. «Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή 

τη λέξη αλλά δεν ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει…» έγραψε η Μαθήτρια ν.17. Η 

διατύπωσή της αντανακλά την αντιπαράθεση γύρω από την έννοια, τις 

προσεγγίσεις που έχουν διατυπωθεί αλλά και το κοινωνικό ενδιαφέρον 

(Κωτόπουλος, 2012:1-2, Παρασκευόπουλος, 2004, Schirrmacher, 1998). 

Το γενικότερο ενδιαφέρον γύρω από τη δημιουργικότητα εκφράστηκε και με 

διατυπώσεις όπως: «η δημιουργικότητα είναι μια λέξη που μας εκφράζει όλους!» 

(Μαθητής ν.81) και «δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μας χωρίς δημιουργία γιατί 

είναι τρόπος μάθησης, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας» (Μαθητής ν.78). Η 

κοινωνική απήχηση της δημιουργικότητας αποδόθηκε με εκφράσεις που τη 

χαρακτηρίζουν ως ενδιαφέρον για τους γύρω (Μαθητής ν.72) και ως χρησιμότητα 

του παραγόμενου έργου (Μαθητής ν.85). Η διάκριση των επιτευγμάτων που 

χαρακτηρίζουν τη δημιουργικότητα προσδιορίστηκε από τη Μαθήτρια ν.32 με 

κριτήριο την ηλικία και το αντικείμενο της καθημερινότητας: «Η δημιουργικότητα για 
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κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Για τα μικρά παιδιά είναι η ζωγραφική ενώ για τις 

μαμάδες το μαγείρεμα. Τη δημιουργικότητα μπορώ να την εκφράσω με πολλές 

λέξεις όπως: έμπνευση, χαρά, θέληση, προθυμία». Η απλότητα των μέσων που 

χρησιμοποιούνται στη δημιουργική πράξη και η εφαρμογή της θεωρίας του 

Sternberg καταδείχτηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό από τον Μαθητή ν.81 που έγραψε 

πως «δημιουργικότητα σημαίνει όταν κάποιος φτιάχνει πράγματα με υλικά πολύ 

απλά, για παράδειγμα ένα σπίτι από χαρτόκουτο».  

Τα παιδιά θέλουν να δημιουργούν, κάποια από αυτά εκφράστηκαν μάλιστα 

με ιδιαίτερο τρόπο αναδεικνύοντας τη σημασία που έχει γι’ αυτά η 

δημιουργικότητα:  

 «Λατρεύω το να δημιουργώ, να κατασκευάζω διάφορα / όταν 

δημιουργώ ξεφεύγω από εκείνη τη στιγμή και ταξιδεύω σε ένα δικό 

μου ονειρεμένο μαγικό κόσμο και φυσικά ξέγνοιαστο» (Μαθήτρια ν. 

24) 

 «Δεν είναι λέξη που θα σου δώσει μίσος και οργή αλλά θα σε 

βοηθήσει να δημιουργήσεις κάτι νέο» (Μαθήτρια ν.2) 

 «Να ζω μόνο για να δημιουργώ, για μένα δημιουργικότητα σημαίνει 

όλα όσα έχω πετύχει στη ζωή μου» (Μαθήτρια ν.4) 

 «Δημιουργικότητα σημαίνει να εκφράζεσαι, να δημιουργείς» 

(Μαθήτρια ν.5) 

 «Να βοηθάω τους άλλους, να παίζω με τους άλλους, να αρχίζω κάτι 

και να το τελειώνω» (Μαθήτρια ν.7) 

 «Άμα έχεις δημιουργικότητα στην ψυχή μπορείς να φτιάξεις τα 

πάντα» (Μαθήτρια ν.9) 

Η δημιουργικότητα είναι χαρά! Οι διατυπώσεις «Μια λέξη γεμάτη χαρά, 

πάθος και έμπνευση!» (Μαθητής ν.69) και, «Όταν δημιουργώ, έχω χαρά και 

ενθουσιασμό!»  (Μαθήτρια ν.57) δείχνουν πόσο απολαμβάνουν τα παιδιά να 

δημιουργούν, υποβάλλοντας το ύφος και το πνεύμα των εργασιών που καλό θα 

ήταν να αναπτύσσονται στη διδασκαλία μας ώστε να διασφαλιστούν τόσο η 

χαρά όσο και η δημιουργικότητα. Τίθεται μάλιστα θέμα προς περαιτέρω 

διερεύνηση για το αν οι δύο συνθήκες συνδέονται αναπόδραστα σε άτομα της 

ηλικίας των παιδιών του δείγματος. Πρέπει να σημειώσουμε πως η ευχαρίστηση / 

χαρά ήταν η θεματική κατηγορία που συγκέντρωσε αναφορές με τη δεύτερη 
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μεγαλύτερη συχνότητα. Καταγράφηκαν 53 αναφορές, συχνότητα που 

αντιπροσωπεύει το 7,73% του δείγματος. 

Από αυτή την όμορφη κατάσταση, της χαράς και της ευχαρίστησης, 

κανένας / καμιά δε μένει απέξω. Από τις αρκετές αναφορές του δείγματός μας, 

ανθολογήσαμε αυτή που έγραψε η Μαθήτρια ν.54 «Κάθε άνθρωπος έχει το δικό 

του τρόπο να δημιουργεί και να εκφράζει μέσα από τη δημιουργία του τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά του». Η κατηγορία της εγγενούς ιδιότητας συγκέντρωσε 51 

αναφορές που αντιπροσωπεύουν το 7,49% του δείγματος. Τα παιδιά 

αναγνωρίζουν δημιουργικότητα σε όλους και σε διάφορα πλαίσια, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, από το παιχνίδι, το μαγείρεμα, τον αθλητισμό, η 

δημιουργικότητα διαπερνά και χαρακτηρίζει το σύνολο των καθημερινών μας 

ενεργειών. Και, σύμφωνα με τη διατύπωση του Ροντάρι (1985: σ.204): «Η 

δημιουργική λειτουργία της φαντασίας είναι κοινή στον απλό άνθρωπο, στο 

θεωρητικό επιστήμονα, στον τεχνικό, είναι ουσιώδης τόσο για τις επιστημονικές 

ανακαλύψεις όσο και για τη γέννηση του έργου, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 

απαραίτητη προϋπόθεση της καθημερινής ζωής».  

Συνέπεια των απόψεων αυτών για τη διδασκαλία είναι πως καλούμαστε να 

λειτουργήσουμε και ως εμψυχωτές προκειμένου να βγάλουμε από τους/τις 

μαθητές/μαθήτριές μας το δημιουργικό που έχουν μέσα τους. «Ο καθένας έχει κάτι 

δημιουργικό μέσα του, ίσως να μην το έχει βρει ακόμη, αλλά όλοι έχουν 

χαρίσματα!» διατύπωσε η Μαθήτρια ν.45. Στην προσπάθεια αυτή κανένα 

γνωστικό αντικείμενο δεν περισσεύει, όλα τα μαθήματα είναι κρίσιμα και 

σημαντικά. Το ενδιαφέρον κάποιου παιδιού για ένα γνωστικό αντικείμενο πρέπει να 

βρίσκει το χώρο του ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί δημιουργικά. 

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκεται, χαρακτηριστικό της 

δημιουργικότητας είναι η αποκλίνουσα σκέψη, στην οποία πρωτότυπες ιδέες και 

μέθοδοι χρησιμοποιούνται από το άτομο για να διαμορφώσει εναλλακτικές 

προτάσεις, που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα νοητικά σχήματα και από τις 

δεδομένες θεωρήσεις της πραγματικότητας (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007, 

Παρασκευόπουλος, 2004). Ο Ροντάρι, (1985: σ106) υποστηρίζει πως «Η 

δημιουργικότητα είναι συνώνυμο της αποκλίνουσας σκέψης, αυτής δηλαδή που 

έχει την ικανότητα να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας». Αυτή η ικανότητα 

«διαφυγής» από τη δεδομένη πραγματικότητα θεωρούμε πως εκφράστηκε από 

αρκετά παιδιά του δείγματός μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Μαθητή ν.47 που 
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έγραψε «Δημιουργικότητα είναι να μπορώ να δημιουργήσω ελεύθερα και να 

εκφράζω ό,τι ο ίδιος πιστεύω» και τον Μαθητή ν.52 «Για να δημιουργήσω πρέπει 

να σκεφτώ ελεύθερα». Είναι πολύ πιθανό, αυτές οι συνθήκες να οδήγησαν στην 

ανάδειξη της κατηγορίας «σύνδεση με καλές τέχνες», σε αυτή με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα, καθώς καταγράφηκαν 58 αναφορές που αντιπροσωπεύουν το 8,46% 

του συνολικού αριθμού των αναφορών. Οι καλές τέχνες στηρίζονται στην 

ελευθερία στη δράση και έτσι προσεγγίζονται κατά βάση και διδακτικά στο 

σχολείο. Η αποδοχή όλων των έργων ενισχύει τη διάθεση εμπλοκής σε έργα 

ζωγραφικής. Χαρακτηριστικές διατυπώσεις των παιδιών που αντιπροσωπεύουν 

την ελευθερία στη σκέψη και στη δράση είναι αυτή της Μαθήτριας ν.63 «Όταν 

κάθομαι στο πιάνο χωρίς παρτιτούρες και όταν οι μικρές μου αδελφές 

ζωγραφίζουν στους τοίχους» κι αυτή του Μαθητή ν.69 «Να ζωγραφίζεις με πάθος 

είναι δημιουργικότητα, να φτιάχνεις κάτι, μια χειροτεχνία, ένα σχέδιο επειδή το 

αγαπάς». 

Σύνδεση της δημιουργικότητας με τη γραφή-Προτάσεις 

Η γραφή συνδέθηκε σε μικρό ποσοστό με τη δημιουργικότητα (1,93%), δεκατρείς 

ήταν οι αναφορές γι αυτή τη σχέση. Αν και μικρός ο αριθμός των αναφορών, οι 

απόψεις που καταγράφηκαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε πως η Μαθήτρια νο 31 έγγραψε «Συγγραφείς και παιδιά όταν 

γράφουν εκθέσεις και παραμύθια δημιουργούν το δικό τους κόσμο» και ο 

Μαθητής νο 43 έγραψε «Δημιουργικότητα είναι να γράφεις σε σημειωματάριο». 

Προβληματιστήκαμε για τους λόγους της χαμηλής σύνδεσης της γραφής με τη 

δημιουργικότητα. Την αποδώσαμε – με βάση την εμπειρία μας – στον τρόπο που 

διδάσκεται η γραφή στο δημοτικό σχολείο που φαίνεται να την απομακρύνει από 

τα χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας. Τα προσδιορισμένα από πριν θέματα, 

οι τυπικές εκφράσεις και αναπτύξεις που προσφέρονται, ο περιορισμένος χρόνος 

για τη συγγραφή, η ελλειμματική διόρθωση, η μη απόδοση της κοινωνικής 

διάστασης του λόγου, είναι μόνο κάποιες από τις αιτίες που έχουμε διαπιστώσει 

και προσπαθούμε να ανατρέψουμε προτείνοντας στους εκπαιδευτικούς τη 

διδασκαλία σε πλαίσιο που θα βρίσκουν νόημα τα παιδιά. Ο Μαθητής ν.26 έγραψε 

πως δημιουργικότητα «Σημαίνει μια αίσθηση που πρέπει να σε εμπνέει να κάνεις 

πράγματα που σου αρέσει να φτιάχνεις!». Αφού στα παιδιά αρέσει το παιχνίδι, 

αβίαστα καταθέτουμε πρόταση για δραστηριότητες «δημιουργικής γραφής» σαν 
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παιχνίδι καθημερινά! Η θεματολογία μπορεί να αντλείται από την καθημερινότητα 

και τις εμπειρίες, τις διαστάσεις και τα χρώματα των οποίων ελέγχουν τα παιδιά. 

Αναφορές καταγράφηκαν και για τη συνεργασία, που μπορούμε να τις 

μεταφέρουμε για να βελτιώσουμε τη σχέση του γραπτού λόγου με τη 

δημιουργικότητα. Ο Μαθητής ν.79 έγραψε «Όταν δημιουργούμε σαν μια ομάδα 

είναι καλύτερα από το να δημιουργούμε μόνοι μας γιατί μαθαίνουμε να 

συνεργαζόμαστε και να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μοιραζόμαστε τα ίδια 

αντικείμενα με άλλους». Θεωρούμε πως μπορεί να παραχθούν κείμενα με βάση τη 

συνεργατική μέθοδο καθώς η ανταλλαγή απόψεων, πιστεύουμε πως μπορεί να 

οδηγήσει στον εμπλουτισμό του περιεχομένου, σε βελτιώσεις στο σχεδιασμό και 

στην παράθεση των ιδεών καθώς και στην ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης 

της γραφής.  

Ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής του γραπτού λόγου κατέχει αυτό της 

διόρθωσης, της αναγνώρισης και προβολής. Ο/Η συγγραφέας μοιράζεται τις 

σκέψεις, τις εμπειρίες, τα συναισθήματά του/της, επικοινωνεί με τον αναγνώστη, 

την αναγνώστρια και/ή τον ακροατή, την ακροάτρια. Χρησιμοποιώντας τις 

διατυπώσεις δύο μαθητών που όρισαν πως δημιουργικότητα «Σημαίνει να 

ενδιαφέρεται για τους γύρω του» (Μαθητής ν.72) και «Να δημιουργήσεις ή να 

φτιάξεις κάτι πολύ χρήσιμο για έναν άλλο άνθρωπο κάτι επιτυχημένο που να 

αρέσει και σε μένα και στους άλλους που θα το δούνε» (Μαθητής ν.85) 

υποστηρίζουμε πως πρέπει να αναδειχθεί η διαδικασία της διόρθωσης – 

βελτίωσης και προβολής του κειμένου ως έργο προσφοράς στην κοινότητα, στην 

ομάδα, ως έργο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Το ενδιαφέρον για την 

κοινότητα, για την προσφορά, μάλλον πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικό κριτήριο 

για την κατεύθυνση των παιδιών στη συστηματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της καθημερινότητάς τους και μέσα από τη συγγραφή κειμένων. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία διόρθωσης – βελτίωσης και ανακοίνωσης 

του κειμένου πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία. Η αξιολόγηση των επιδόσεων στο 

σχολείο πρέπει να πάρει μια μορφή εκτίμησης της προσπάθειας και εστίασης στη 

βελτίωση σε ατομικό επίπεδο. Η αποδοχή και αναγνώριση του έργου φαίνεται να 

έχει ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά, χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη διατύπωση 

της Μαθήτριας ν.2 «Να νιώσεις υπερήφανος γι αυτό που δημιούργησες». 

Οι διατυπώσεις των παιδιών που αναδεικνύουν συνθήκες αποδοχής, 

σεβασμού, ασφάλειας, θετικό κλίμα για όλες/όλους για να εκφραστούν 
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δημιουργικά, μπορούν να αξιοποιηθούν και στην καλλιέργεια του γραπτού και 

προφορικού λόγου. Ο Μαθητής ν.47 έγραψε πως δημιουργικότητα είναι να 

«Εκφράζεις ό,τι εσύ νιώθεις» και ο Μαθητής ν.51 έγραψε πως «Ο καθένας έχει τη 

δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει δημιουργικότητα με το δικό του τρόπο». Οι 

αναφορές στην προσπάθεια και τη σημασία της για τη δημιουργικότητα ήταν 

επίσης αρκετές. Η Μαθήτρια ν.10 έγραψε «Προσπαθώ για κάτι και το κάνω», ο 

Μαθητής ν.24 «Να μην πτοείται ποτέ» και η Μαθήτρια ν.59 «Ακόμη και όταν δεν τα 

καταφέρνω, δεν τα παρατάω και συνεχίζω». Η προσπάθεια ωστόσο να αναδειχθεί 

η δημιουργικότητα θέλει χρόνο, οι διατυπώσεις των παιδιών αναδεικνύουν μια 

άλλη φιλοσοφία στην προσπάθεια επίτευξης κάθε του έργου, άρα και του 

δημιουργικού λόγου, μια πραγματική προσέγγιση που δεν εξαντλείται στο χρόνο 

της διδακτικής ώρας. 

Η διδασκαλία της γραφής πρέπει να συνδεθεί με τα χαρακτηριστικά της 

δημιουργικότητας: χαρά, συνεργασία, ελευθερία στη σκέψη και στη δράση, 

αναγνώριση, σύνδεση με την πραγματικότητα, επιμονή, υπομονή και, 

προσπάθεια. Οι διατυπώσεις των παιδιών δείχνουν στην κατεύθυνση μιας 

δημιουργικής προσέγγισης απέναντι σε όλα τα αντικείμενα. Έργο μας συνεπώς, η 

δημιουργία αυτών των συνθηκών και για τη γραφή, συνθήκες που θα 

κατευθύνουν τους μαθητές να θεωρήσουν κομμάτι της δημιουργικότητας, τη 

γραφή. 

Αποφώνηση 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα κατέθεσαν απόψεις που 

συμφωνούν, σε ικανοποιητικό βαθμό, με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Έδειξαν 

με τις αναφορές τους πως προσεγγίζουν την έννοια της δημιουργικότητας ως ένα 

εγγενές χαρακτηριστικό των ανθρώπων, που απαιτεί, ωστόσο, από αυτούς 

προσπάθεια, επιμονή και προσήλωση στο στόχο τους, ώστε να παράγουν 

δημιουργικά έργα, ενώ το ταλέντο δεν παίζει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη τους 

στη δημιουργική παραγωγή.  Η όλη δημιουργική διαδικασία και παραγωγή 

προσφέρει ευχαρίστηση και χαρά, και οδηγεί σε υπερηφάνεια (λόγω της 

αποδοχής από την κοινότητα και της επιβράβευσης).  Στηρίζεται κυρίως στη 

φαντασία, στην ελευθερία της σκέψης και της δράσης ώστε να αποδώσει 

προϊόντα, που συνδέονται κυρίως με τις καλές τέχνες, τη ζωγραφική και τη 

γλυπτική,  τον χορό και την αρχιτεκτονική, αλλά και με την καθημερινότητα, όπως 

το μαγείρεμα και το ράψιμο. Επίσης τα δημιουργικά άτομα παράγουν, αλλά σε 
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μικρότερο ποσοστό, που συνδέονται με τις επιστήμες και τη γραφή και τη γραφή. 

Η μικρή σύνδεση της δημιουργικότητας με τη γραφή πιθανόν να αναδεικνύει το 

έλλειμμα προσέγγισης της με όρους ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

κάθε συγγραφέα. 

Αν και τα παιδιά που αποτελούσαν το δείγμα της μελέτης μας δε συνδέσαν 

τη δημιουργικότητα με τη γραφή σε μεγάλο ποσοστό, μπορούμε να 

αφουγκραστούμε το λόγο τους και να διαμορφώσουμε στο σχολικό περιβάλλον 

συνθήκες παραγωγής δημιουργικού λόγου που θα προωθούν χαρά, 

συνεργασία, ελευθερία στη σκέψη και στη δράση, αναγνώριση, σύνδεση με την 

πραγματικότητα, επιμονή, υπομονή και, προσπάθεια.  

Βιβλιογραφία 

Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Ι., Γρηγοριάδης, Α., Κλιάπης, Π. (2007α). «Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη 

νέα συνεργατική τους τάξη και τα κριτήρια με τα οποία την αξιολογούν». Στο: Χατζηδήμου 

κ.ά. (επιμ.). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου 

Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 24-26.10.2006. 

Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, τόμ. Β: 487-495. 

Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Ι., Γρηγοριάδης, Α., Κλιάπης, Π. (2007β). «Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη 

διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημιουργίας συνεργατικού περιβάλλοντος στην τάξη 

τους, στο πλαίσιο μιας έρευνας-δράσης». Στο: Καψάλης, Γ.Δ., Κατσίκης, Α.Ν. (επιμ.). Η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Πρακτικά Πανελληνίου 

Συνεδρίου, Ιωάννινα, 17-20.5.2007: 294-302.  (ηλεκτρονική έκδοση). 

Δημόπουλος, Κ., (2007). Δημιουργική σκέψη και δημιουργικά άτομα: επιπτώσεις για την πρακτική στη 

σχολική τάξη. Στο Β. Κουλαϊδής (Επ.) Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη 

κριτικής – δημιουργικής σκέψης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σ.σ. 223-240). Αθήνα: 

ΟΕΠΕΚ. 

Κωτόπουλος, T. (2012). Η «νομιμοποίηση» της δημιουργικής γραφής. Κείμενα, 15 (ηλεκτρονικό 

περιοδικό), πηγή: http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulow.pdf 

Μαγνήσαλης, Γ. Κ. ( 2003). Δημιουργική σκέψη. Θεωρία τεχνική ασκήσεις τεστ παιχνίδια. Αθήνα: 

Ελληνικά γράμματα  

Mucchielli, A. (1994). Les méthodes qualitatives. Paris: PUF 

Mucchielli, A. (1996). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. 

Paris : Arman Colin. 

Muchielli, J-L. (2004). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. 

Paris: Arman Colin. 

Plucker, J., & Makel, M., (2011). Assessment of creativity. Στο J. Kaufman & R. Sternberg (Eds.) The 

Cambridge Handbook of Creativity (pp. 48-73). Cambridge: Cambridge University Press. 

Ροντάρι, Τζ., (1985). Γραμματική της φαντασίας. Αθήνα: Τεκμήριο 

Παρασκευόπουλος, Ι., (2004). Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια. Αθήνα: 

Aυτοέκδοση.  

http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/03-kotopoulow.pdf


Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[105]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Schirrmacher, R., (1998). Τέχνη & Δημιουργική Ανάπτυξη των Παιδιών. Μτφρ.  Γαζεριάν Τ. 2η έκδοση. 

Περιστέρι: Έλλην   

Sternberg, R., (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal 18(1): 87-98. 

Torrance, E.P. (1965). Rewarding creative talent. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

Τσακίρη, Δ., & Καπετανίδου, Μ., (2007). Τεχνικές για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης Ι. Στο Β. Κουλαϊδής (Επ.) Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη 

κριτικής – δημιουργικής σκέψης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (σ.σ. 95-119). Αθήνα: 

ΟΕΠΕΚ. 



Εργαστήρι Δημιουργικής Ποίησης: Διαβάζω, Νιώθω, Εκφράζομαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Βασιλοπούλου Φωτεινή, Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [106] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Εργαστήρι Δημιουργικής Ποίησης: Διαβάζω, Νιώθω, 

Εκφράζομαι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Βασιλοπούλου  Φωτεινή,  

εκπαιδευτικός ΠΕ06, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  

3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας,  

foteinivasilo@gmail.com 

Ψυχογυιοπούλου  Παναγιώτα ,  

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Π.Ε. Αχαΐας,  

ppsixo1@gmail.com 

 

 

Ποίηση πάντα και παντού 

στο μάθημα, στο διάλειμμα 

στα κρυφά, στα φανερά 

άτυπα κι επίσημα 

στις γιορτές και στα κενά 

πάντα δημιουργικά. 

1. Η ποίηση 

Ο ρόλος της ποίησης είναι από την αρχαιότητα υψίστης σημασίας. Ο 

Αριστοφάνης αναγνωρίζει την παιδαγωγική της δύναμη στους Βατράχους, ενώ ο 

Αριστοτέλης θεωρεί ότι είναι «φιλοσοφικότερον και σπουδαιότερον της ιστορίας», 

ο δε Γ. Μπαμπινιώτης υποστηρίζει ότι ο χώρος «που η γλώσσα λειτουργεί με τη 

μεγαλύτερη ένταση και αποδοτικότητα, εκεί που οι μηχανισμοί της κινητοποιούνται 

[…] είναι ο ποιητικός με την ετυμολογική έννοια του όρου, ως δημιουργία» 

(Μπαμπινιώτης 1994). Όπως λέει ο I.A. Richards «Η ποίηση είναι η υπέρτατη μορφή 

της συγκινησιακής χρήσης της γλώσσας». Η γλώσσα στην Παιδική Λογοτεχνία, 

όπως και στον έντεχνο λόγο γενικότερα, υποβάλλει, μεταστοιχειώνει τις 

καθημερινές καταστάσεις σε αίτια αισθητικής συγκίνησης, μετατρέπει την 

καθημερινή ζωή από «πεζολογική» σε σύνθετη εποπτεία, που ευαισθητοποιεί τον 

αναγνώστη (Γκίβαλου ¹⁰2003).  

mailto:foteinivasilo@gmail.com
mailto:ppsixo1@gmail.com
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Επομένως, η ποίηση λειτουργεί ελκυστικά και το παιδί αφήνεται στη μαγεία 

της υπόθεσης και στης γλώσσας την ομορφιά. Έτσι δίνεται στο παιδί η δυνατότητα 

να οικειοποιηθεί το λόγο και το περιεχόμενο ενός έργου με αποτέλεσμα αυτό να 

γίνεται πηγή απ’ όπου τροφοδοτείται το λεξιλόγιο του και οξύνεται η διάνοιά του 

(Τσατσαρώνης 2016) και μπορεί να διαμορφώσει θετικές στάσεις και αντιλήψεις 

απέναντι στη γνώση και κατ’ επέκταση στη μαθησιακή διαδικασία. Τα παιδιά με 

βιωματικό τρόπο αποκτούν γνώσεις, κατακτούν δεξιότητες, καλλιεργούν την 

κριτική τους σκέψη, προβληματίζονται και ευαισθητοποιούνται. Άλλωστε, η ποίηση 

είναι ένα παιχνίδι λεκτικό και τα παιδιά έχουν ανάγκη να «παίξουν» με τον λόγο για 

να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Οι διαφορετικές αποχρώσεις στον ποιητικό 

λόγο αφήνουν περιθώρια στο παιδί να φτιάξει με τη φαντασία του το δικό του 

όραμα για τον κόσμο, να εξερευνήσει το χώρο της γλώσσας, να αναπτύξει με τον 

καλύτερο τρόπο τις έμφυτες γλωσσικές του ικανότητες καλλιεργώντας 

ταυτόχρονα την κατανόηση, την εκτίμηση και την αγάπη για τους ποιητές (Γκλιάου 

& Χριστοδούλου 2001).  

2. Η Ανάγνωση και η Γραφή 

Η σύνθεση του μύθου και του λόγου, της φαντασίας και του πραγματικού, της 

αταξίας και της κανονικότητας πραγματοποιείται με την εισαγωγή των τεχνικών 

του παιχνιδιού στις ίδιες τις διαδικασίες μάθησης. Αυτή η μεθοδολογική αρχή είναι 

εφαρμόσιμη ιδιαίτερα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, που με μια ευρύτερη έννοια 

είναι παιχνίδι. Παιχνίδι φαντασίας, παιχνίδι με τις λέξεις (Γκίβαλου ¹⁰2003).  

Η ανάγνωση τότε μόνο ολοκληρώνει ορισμικά, πραγματιστικά τον εαυτό 

της, όταν νοηθεί ως δυνάμει ή ενεργεία γραφή αφού θα μπορούσε να πει κανείς 

ότι οι δυο ενέργειες στη σχολική τάξη συμπυκνώνουν κυκλικά και διαλεκτικά μια 

τεράστια διαδικασία μάθησης μέσα στην οποία η πρώτη ενέργεια οδηγεί 

φυσιολογικά στη δεύτερη, που τρέφεται από/και ολοκληρώνει συμπληρωματικά 

την πρώτη: όπου οι ρόλοι αναγνώστη και (συγ)γραφέα εναλλάσσονται, όπου 

επομένως τίθεται σε κάποια προχωρημένη στιγμή το πρόβλημα της σχέσης 

ανάμεσα στον γράφοντα μαθητή και στο κείμενο που η ανάγνωσή του απετέλεσε 

αφορμή ή πρόσχημα για το νέο γραπτό (Βασιλαράκης 1992).  

Οι ρόλοι συγγραφέα, μαθητή, δασκάλου μέσα στην 

ανάγνωση/απόλαυση/παραγωγή του κειμένου, δεν είναι πάντα 

προκαθορισμένοι. Την κατανομή τους ανανεώνει κάθε φορά η ίδια η φύση της 

γλωσσικής επικοινωνίας: ο πομπός και ο δέκτης λειτουργούν εναλλακτικά και 
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παλινδρομικά στο ταυτόχρονο της φωνής/ακρόασης ή το ετερόχρονο της 

γραφής/ανάγνωσης. Η ανάγνωση είναι και εν δυνάμει γραφή όπως η γραφή είναι 

και ενεργεία ανάγνωση (Βασιλαράκης 1992). 

3. Η Δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο   

Με άξονα τη δημιουργική γραφή, η οποία είναι σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος 

που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο το λόγο και τις δυνατότητές του 

συνδυάζοντας παιχνίδι και μάθηση, οι μαθητές καλλιεργούν τη σχέση τους με τη 

γραφή και την ποίηση, την οποία γνωρίζουν και παρουσιάζουν με τρόπο 

δημιουργικό μέσα από πολλά παιχνίδια: με λέξεις, εικόνες, φωτογραφίες, 

αντικείμενα, μουσική, τραγούδια και δημιουργικές ασκήσεις.  

Η Δημιουργική Γραφή δεν έχει ακόμα επίσημα εισαχθεί στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορεί όμως να βρει 

εισόδους, διόδους ή μόνο μικρές χαραμάδες σε πολλά –αν όχι σ’ όλα- τα 

μαθήματα, ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου ή της προσέγγισης 

διδασκαλίας. Μπορεί να εφαρμοστεί στα μαθήματα: της Γλώσσας-Λογοτεχνίας, 

της Ξένης Γλώσσας, της Αισθητικής Αγωγής, στην Μελέτη Περιβάλλοντος, στην 

Ευέλικτη Ζώνη, και σε έκτακτες περιπτώσεις όπως σε επετείους, εορτές, στο πλαίσιο 

της Σχολικής Ζωής-Σχολικής Βιβλιοθήκης και Φιλαναγνωσίας με τον δάσκαλο να 

έχει τη δυνατότητα να εντάξει την ποίηση σ’ όλο το πρόγραμμα διδασκαλίας 

(poetry across the curriculum) (Χοντολίδου ²2004: 147-157). 

Σύμφωνα με τον Graves, όταν τα παιδιά έρχονται στο σχολείο, κουβαλούν 

μαζί τους ένα φυσικό ενδιαφέρον για τη γραφή. Μια εσωτερική ανάγκη να 

εκφραστούν με λέξεις. Η Δημιουργική Γραφή απελευθερώνει τη δημιουργικότητα, 

η οποία μπορεί να ενεργοποιήσει τη φαντασία, αλλά και να λειτουργήσει 

«θεραπευτικά». Η γραφή παύει να θεωρείται μια διαδικασία μοναχική, βασανιστική 

και προσωπική και απελευθερώνεται από το στερεότυπο του ταλέντου και της 

προεργασίας ετών ή δεκαετιών. Η Δημιουργική Γραφή δεν είναι αποκλειστικά η 

εξάσκηση της γραφής. Είναι επίσης ένας τρόπος μελέτης της λογοτεχνίας, όπου 

η λογοτεχνία ορίζεται ως πράξη κρίσης, απόφασης και μελέτης (Βασιλάκη-

Γιαννακουδάκης 2009). 

Σύμφωνα με τον Tomkins οι 7 λόγοι για τους οποίους τα παιδιά πρέπει να 

γράφουν ιστορίες είναι για να: 

1. διασκεδάσουν, 

2. καλλιεργήσουν την καλλιτεχνική τους έκφραση, 
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3. διερευνήσουν τις λειτουργίες και τις αξίες της γραφής, 

4. διεγείρουν τη φαντασία τους, 

5. αποσαφηνίσουν τη σκέψη τους, 

6. αναζητήσουν την ταυτότητά τους, 

7. μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. 

Ένα ισχυρά αξιοποιήσιμο νήμα στη σχέση του παιδιού με την 

ανάγνωση/γραφή είναι το παιχνίδι και η ονειροπόληση ή το παιχνίδι ως 

ονειροπόληση και αντίστροφα.  Όμως, «το παιχνίδι δεν πρέπει να νοηθεί εδώ ως 

μια διασκέδαση αλλά ως μια εργασία: ανάγνωση σημαίνει να κάνουμε το σώμα 

μας να δουλεύει στο κάλεσμα των σημείων του κειμένου, όλων των γλωσσικών 

συστημάτων που το διαπερνούν και που διαμορφώνουν ένα κάπως κυματοειδές 

και στιλπνό βάθος των φράσεων»1 (Βασιλαράκης 1992) και η ποίηση δεν είναι 

απλώς ένα προϊόν έμπνευσης, όπως πιστεύουν αρκετοί, ούτε μόνο ένα 

δημιούργημα συναισθηματικής έξαρσης, αλλά απαιτεί πειθαρχία στην έκφραση 

και σκληρή δουλειά από την πλευρά του δημιουργού (Καπλάνη 2004: 359-367).  

4. Αφόρμηση 

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων/ασκήσεων που παρουσιάζονται 

παρακάτω πραγματοποιήθηκε:  

 Κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης 21η Μάρτη 

2013 & 21η Μάρτη 2014, 

 στο πλαίσιο εορτασμού με αφορμή τη συμπλήρωση 150 ετών από 

τη γέννηση του Κ.Π. Καβάφη το 2013, 

 και τη συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό με τίτλο «2013-Έτος 

Καβάφη: Εμπνέομαι και Δημιουργώ», που προκήρυξε η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμια & Δ/θμια 

Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, 

 κατά τη διάρκεια λογοτεχνικού εργαστηρίου: Μελέτη λογοτεχνικών 

ρευμάτων, δημιουργών, έργων και Δημιουργική Γραφή ενταγμένο 

στη θεματολογία πολιτιστικών θεμάτων 2014-15 

 αλλά και εμβόλιμα στο μάθημα των αγγλικών σύμφωνα με την ύλη 

του σχολικού εγχειριδίου και 

                                                 
1 Roland Barthes, Le bruissement de la langue (Essais critiques IV), εκδ. Seuil 1984, σ. 45 
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 σποραδικά σε κάθε ευκαιρία καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους. 

5. Υλοποίηση του προγράμματος 

Α) Προετοιμασία στο σπίτι 

Εισαγωγικά στην τάξη δίνονται οδηγίες για την πρώτη φάση, που είναι η 

προετοιμασία στο σπίτι και η συγκέντρωση υλικού (ποιητικών συλλογών, βιβλίων 

και περιοδικών για την ποίηση) και πληροφοριών από τους μαθητές για την 

ποίηση (ορισμοί της) και τους ποιητές από το διαδίκτυο, τη δανειστική βιβλιοθήκη 

του σχολείου ή τις δανειστικές βιβλιοθήκες της πόλης.  

Β) Στο σχολείο 

Ασκήσεις ζεστάματος-γνωριμίας 

Οι δημιουργικές δραστηριότητες δεν εφαρμόζονται άκαμπτα και ομοιόμορφα. 

Αντίθετα ανατροφοδοτούνται από τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ανάγκες 

των συγκεκριμένων κάθε φορά μαθητών και ο δάσκαλος με διακριτική παρουσία 

οφείλει να είναι έτοιμος να τροποποιεί είτε τους στόχους του είτε τις προεπιλεγμένες 

ενέργειές του ανταποκρινόμενος έτσι στις ανάγκες των παιδιών (Κούσουλας 2001: 

21-62), αφού σύμφωνα με τον Τζιάνι Ροντάρι καθίσταται «πυροκροτητής μιας 

έκρηξης μόνο».  

Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες αξιοποιώντας την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξία 

των διαπροσωπικών σχέσεων και του ψυχολογικού κλίματος που επικρατεί στην 

τάξη, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα ως πλαίσιο πραγμάτωσης της 

παιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης γενικότερα. Επίσης, με τον τρόπο αυτό 

ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί κατάλληλα τη δυναμική του μαθησιακού πλαισίου 

εμπλέκοντας συγχρόνως τους μαθητές σε ενέργειες που καλλιεργούν τη 

δημιουργική έκφραση και την κριτική σκέψη (Ματσαγγούρας 2002). 

Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής δημιουργεί διάθεση αλληλεγγύης και 

συνεργασίας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, και συμβάλλει στην ενίσχυση της 

δομής του σχολείου (Βασιλάκη-Γιαννακουδάκης 2009). 

Καταιγισμός ιδεών  

Δίνoυμε στα παιδιά τη λέξη ποίηση και τους ζητάμε να γράψουν ό,τι τους έρχεται 

στο νου.  
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Ανάγνωση-απαγγελία  

Ο ποιητικός λόγος συμπυκνώνει στο μέγιστο βαθμό πολλαπλά νοήματα σε μικρές 

φόρμες, έχει ως αναγκαίο συστατικό του το ρυθμό, απαιτεί ακρίβεια και 

αυστηρότητα στην έκφραση, προϋποθέτει έντονη αλληλεπίδραση μορφής και 

περιεχομένου, διαθέτει πολλές φωνές ή παραλλαγές της ίδιας φωνής και 

προαπαιτεί συναισθηματική και διανοητική ωριμότητα και εγρήγορση για να τον 

προσεγγίσουμε. Δημιουργεί, επομένως, ιδιαίτερες αναγνωστικές προϋποθέσεις 

και προσδοκίες (Καπλάνη ²2004: 293-300). Γι’ αυτό τα παιδιά διαβάζουν τα 

αγαπημένα τους ποιήματα ή τα απαγγέλουν -μπορούν περισσότερα παιδιά να 

απαγγείλουν το ίδιο ποίημα - στην αρχή μόνα τους (ιδιωτική ανάγνωση), στη 

συνέχεια με τα μέλη της ομάδας τους (συνανάγνωση) και μετά ενώπιον της τάξης 

(δημόσια ανάγνωση) ή επιχειρούν μια δραματοποιημένη ανάγνωση μιας 

ποιητικής σύνθεσης. 

Ένα ποίημα χρειάζεται να το προσλαμβάνουμε και ακουστικά, να ακούμε 

τους ήχους του, τους ψιθύρους, τις φωνές και τις σιωπές του. Έτσι γνωρίζουμε το 

ρυθμό του, τις εντάσεις και τις διαθέσεις που εκφράζει (Καπλάνη ²2004: 293-300). 

Εναλλακτικά ή και παράλληλα μπορούμε να ακούσουμε μελοποιημένη ποίηση 

(Δημουλά, Λειβαδίτη, Καββαδία κ.ά.) 

Συζήτηση 

Μετά από τη δημιουργική ανάγνωση του ποιήματος ακολουθεί συζήτηση για την 

ποίηση ή για άλλα θέματα που τους απασχολούν και οι μαθητές καταγράφουν 

κάποιες πρώτες σκέψεις, συναισθήματα, εντυπώσεις, εικόνες, συνειρμούς, 

στίχους. Την ποίηση δεν την αναλύουμε για να την κατανοήσουμε. Αντίθετα, τη 

νιώθουμε, την απολαμβάνουμε, τη βιώνουμε (Γιαννικοπούλου 2004: 199-219).  

Ασκήσεις-εργασίες 

Κόβουμε φράσεις ενός γνωστού ποιήματος ή ενός ποιήματος που διαβάσαμε και 

τους ζητούμε να βάλουν τις λέξεις στη σωστή σειρά για να το επανασυνθέσουν ή 

να ανακατέψουν τους στίχους και να φτιάξουν ένα καινούργιο τρελό ποίημα.  

Τα μέλη της ομάδας διαβάζουν τα ποιήματα και ο καθένας κυκλώνει το 

ουσιαστικό που έχει μεγάλη σημασία γι’ αυτόν. 

Τους ζητούμε ν’ αλλάξουν τα επίθετα που υπάρχουν στο ποίημα.  

Παιχνίδια-κουίζ 

Κάποιος έβρεξε το χαρτί και σβήστηκαν μερικές λέξεις από το ποίημα. Μπορείς να 

τις συμπληρώσεις; Θα σε βοηθήσει η ομοιοκαταληξία.  
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Φτιάχνουν ακροστιχίδα με τίτλους ποιημάτων. 

Γράφουν ένα βιογραφικό ποίημα-ακροστιχίδα με το όνομά τους ή με το 

όνομα του φίλου τους. Θα εκμυστηρευτούν προσωπικά στοιχεία και θα 

μοιραστούν μυστικά και συναισθήματα.  

Οι παρηχήσεις που βασίζονται στην επανάληψη όμοιων ή ομόηχων 

φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων καλλιεργούν τη φωνολογική επίγνωση των 

παιδιών, καθώς συνειδητοποιούν τα φωνημικά χαρακτηριστικά της γλώσσας και 

διακρίνουν τα φωνήματα ως συστατικά λέξεων (Βασιλάκη-Γιαννακουδάκης 2009). 

Σ’ αυτό το πλαίσιο δίνουμε στα παιδιά ζεύγη λέξεων που ομοιοκαταληκτούν ή 

ζητάμε απ’ αυτά να βρουν τα ζεύγη και τα ενθαρρύνουμε να γράψουν τα δικά 

τους δίστιχα ή μικρά ποιήματα.  

χέρι-πανέρι      χορεύω-μαζεύω 

διπλώνω-κυκλώνω                                                γνέφει-γνέθει  

Ή φτιάχνουμε μαζί μια τράπεζα με χαρτάκια ομόηχων λέξεων. Κάθε παιδί 

παίρνει από το κουτί δύο, τέσσερα ή περισσότερα χαρτάκια και γράφει δίστιχα, 

τετράστιχα κ.λπ. με ομοιοκαταληξία. 

Υπερρεαλιστικά παιχνίδια 

Απαγορεύουμε στους μαθητές τη χρήση ενός συγκεκριμένου γράμματος κι έτσι 

πρέπει να φτιάξουν παρόμοιο ποίημα χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις 

(λιπόγραμμα). 

Υπερρεαλιστικό ποίημα. Σε μια κόλλα Α4 γράφει το παιδί έναν στίχο. Το 

διπλώνει σαν βεντάλια. Το δίνει στον διπλανό του. Εκείνος γράφει έναν άλλο στίχο. 

Το διπλώνει και το δίνει σ’ ένα τρίτο παιδί κ.ο.κ. Στο τέλος η βεντάλια ξεδιπλώνεται 

και μαζί της το υπερρεαλιστικό ποίημα. 

Ο μαθητής βάζει τυχαία το δάχτυλο στο λεξικό κι αφού βρει π.χ. 10/15 λέξεις 

τις χρησιμοποιεί για να γράψει ένα ποίημα (Βασιλάκη-Γιαννακουδάκης 2009).  

Ποίηση και Τέχνες  

Ο προσανατολισμός του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι η διαρκής σύνδεση της 

ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της με την τέχνη και ιδιαίτερα τη λογοτεχνία (Γκίβαλου 

¹⁰2003), αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις άλλες τέχνες όπως τη μουσική, το 

θέατρο, τη φωτογραφία, το βίντεο.  

Τα παιδιά ακούνε το ποίημα και ζωγραφίζουν χρώματα, σχήματα, σκηνές, 

έναν πίνακα. Το εικονογραφούν ξεδιπλώνοντας την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.  
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Επιπλέον, μπορούν να φτιάξουν κολάζ ή να κατασκευάσουν σελιδοδείκτες  

με στίχους του ποιήματος και μια εικόνα. 

Δίνουμε στο παιδί-ομάδα μια φωτογραφία ή ένα έργο τέχνης και του ζητάμε 

να γράψει ένα ποίημα. 

Φτιάχνουμε τη συλλογή ποιημάτων της ομάδας, της τάξης και 

εικονογραφούμε το εξώφυλλο της συλλογής, καθώς η εικονογράφηση δεν 

επιτελεί ένα ρόλο συμπληρωματικό ή διακοσμητικό, αλλά συνάπτεται με το γραπτό 

κείμενο σε ένα πολύπλοκο αφηγηματικό σύνολο (Κανατσούλη 2004: 241-250),  

Δίνουμε στα παιδιά κάρτες-ζωγραφικούς πίνακες (π.χ. η πτώση του 

Ίκαρου του Brueghel, πίνακες του Matisse, Chagal, Picasso κ.ά.) κι εκείνα γράφουν 

το δικό τους ποίημα.  

Διαβάζουμε ένα παραμύθι και το κάνουμε ποίημα, αλλά και αντίστροφα, 

δίνουμε στα παιδιά ένα ποίημα και το διασκευάζουν σε παραμύθι. Ακολουθώντας 

το παράδειγμα του Δροσίνη Η αλεπού καλογριά τους ζητάμε να αφηγηθούν 

ποιητικά ένα μύθο του Αισώπου (Η αλεπού και τα σταφύλια, η αλεπού κι ο 

κόρακας, τα βόδια και τα βατράχια, κ.λπ.) 

Τα ενθαρρύνουμε να δραματοποιήσουν ένα ποίημα με αναπαράσταση 

σκηνών και ρόλων. 

Μελοποίηση ποιήματος  

Πάνω σε γνωστή μουσική γράφουν στίχους και δημιουργούν ομαδικά ένα 

τραγούδι (Καπλάνη ²2004: 235-247). Ένα καλό παράδειγμα είναι το τραγούδι στα 

αγγλικά του Don McLean Vincent Starry, Starry Night που αναφέρεται στην 

Έναστρη νύχτα, Starry night του Βαν Γκογκ2.   

Η ποιητική γωνιά της τάξης  

Ο δάσκαλος μπορεί να φτιάξει ένα βαλιτσάκι με ποιήματα ή να τα τοποθετήσει σε 

πολύχρωμα κουτιά σε κάποιο μέρος της τάξης, στην ποιητική γωνιά (Χοντολίδου 

²2004: 147-157) ή ένα βαλιτσάκι με Cd με ηχογραφημένη ποίηση από τα παιδιά ή 

με μελοποιημένη ποίηση. 

Σ’ έναν τοίχο της τάξης με έντονα χρώματα φτιάχνεται το δένδρο της 

ποίησης (χαράς) (poet tree), όπου το παιδί ανακαλύπτει ένα ποίημα σε κάθε 

φύλλο του δέντρου, όπως και πουλιά-ποιήματα (Γιαννικοπούλου 2004: 199-219).  

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk 
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Τα παιδιά μπορούν να κάνουν εικονοποίηση ενός ποιήματος στον 

υπολογιστή και να την ανεβάσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Μπορούν να διακοσμήσουν τους τοίχους της τάξης με αφίσες 

αφιερωμένες σε αγαπημένους τους ποιητές, ποιητικές συλλογές ή ποιήματα. 

Άλλες δραστηριότητες 

Διοργανώνουμε μια βραδιά ποίησης, ανταλλάσσουμε ή χαρίζουμε βιβλία ή 

περιοδικά ποίησης στους συμμαθητές μας ή στη βιβλιοθήκη του σχολείου, 

παρουσιάζουμε βιβλία, κάνουμε έκθεση με ποιητικές συλλογές, μελοποιημένη 

ποίηση, με αφίσες ή αναρτούμε κριτικές των συμμαθητών μας στον πίνακα 

ανακοινώσεων.  

Διοργανώνουμε εργαστήρι βιβλιοδεσίας και φτιάχνουμε την ποιητική 

συλλογή της ομάδας. 

Καθιερώνουμε μία ώρα ανάγνωσης ή απαγγελίας των αγαπημένων 

ποιημάτων στο σχολείο. 

Προβάλλουμε τα ποιήματα της ημέρας, του Σαββατοκύριακου, 

γιορτάζουμε τις μέρες ποίησης, τις επετείους. 

Διοργανώνουμε επίσκεψη ποιητών στο σχολείο ή τους παίρνουμε 

συνέντευξη.  

γ) Το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και στο ευρύτερο περιβάλλον 

Οι μαθητές δεν θα μεταμορφωθούν σε ποιητές, αλλά θα γίνουν επαρκέστεροι 

αναγνώστες της ποίησης (Γιαννικοπούλου 2004: 199-219) και θα μεταβληθούν 

από δέκτες σε πομπούς, αφού το σχολείο θα είναι ανοιχτό στο κοινό τις βραδιές 

ποίησης και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των ποιητών στο σχολείο.  

Στο σχολείο μας την ημέρα ποίησης (21η Μαρτίου) τα παιδιά ανέλαβαν 

ποικίλες ανέλαβαν δράσεις.  

Έγραψαν ποιήματα, τα φωτοτύπησαν σε χρωματιστά Α4 και τα μοίρασαν 

σε πολίτες, σε μαγαζιά και στον δήμαρχο της πόλης. 

Μέσα σε πλαστικά μπουκαλάκια νερού, που είχαν κολλημένο ένα «Διάβασέ 

με!», έβαλαν ένα χρωματιστό χαρτί με τα ποιήματά τους και ποιήματα γνωστών 

ποιητών και τα κρέμασαν σε δέντρα και σε κολώνες φωτισμού γύρω από το 

σχολείο, σε κεντρικούς δρόμους και στην πλατεία. 

Μοίρασαν σελιδοδείκτες και φωτοτυπίες με ποιήματα στα φανάρια έξω 

από το σχολείο. 
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6. Στοχοθεσία 

Στόχος του εργαστηρίου και της διδασκαλίας είναι:  

 η καλλιέργεια της αγάπης για την ποίηση, 

 η κατανόηση της ποιητικής γλώσσας, 

 η απομυθοποίηση της δυσκολίας της ποίησης, 

 η κατανόηση του ρυθμού και της μουσικότητας της ποίησης, 

 η εξοικείωση με διαφορετικά είδη ποίησης (Χοντολίδου ²2004: 147-

157),  

 η ανάπτυξη της φαντασίας και του συναισθήματος, αφού το παιδί 

εισάγεται αβίαστα στον κόσμο της τέχνης, 

 η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, καθώς και 

των ενδοπροσωπικών με άξονα την αυτενέργεια,  

 η άσκηση της δημιουργικότητα και της κριτικής σκέψης των 

μαθητών καθώς έχουμε ολιστική προσέγγιση της γνώσης. 

 Τα παιδιά καλούνται να συνθέσουν τις εργασίες τους και να τις 

παρουσιάσουν στην ολομέλεια είτε μέσα στην τάξη και 

 αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της ομαδικής δουλειάς, της 

συνεργασίας και της επικοινωνίας,  

 υιοθετούν ανάλογη στάση, 

 αξιολογούν την πορεία των εργασιών,  

 αναπροσαρμόζουν τη δράση της ομάδας και 

 δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ποιητικών κειμένων.  

7. Μεθοδολογία 

 Υιοθετήθηκαν ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας (μέθοδος project, 

χρήση πολλαπλών πηγών). 

 Χρησιμοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες με αναζήτηση δικτυακών 

τόπων-πυλών και αναπτύχθηκαν δεξιότητες πλοήγησης στο 

διαδίκτυο.  

 Αντιμετωπίστηκαν κριτικά οι κατάλληλες πληροφορίες.  

 Αναδείχτηκαν όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες 

στον καλλιτεχνικό τομέα (συγγραφή-μίμηση-εικονογράφηση). 
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 Οι μαθητές είχαν επικοινωνιακή σχέση με τον πολιτισμό, την 

πολιτιστική μας κληρονομιά και ταυτότητα μέσα από βιωματική 

διαδικασία.  

 Ασκήθηκαν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

 Καλλιεργήθηκε η ομαδικότητα και η ενεργητική μάθηση. 

8. Αξιολόγηση  

 Η αξιολόγηση  γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και 

πρέπει να είναι συνεχής, ατομική και ομαδική. 

 Δίνεται ερωτηματολόγιο στην αρχή και το τέλος του προγράμματος 

για προσδιορισμό αναγκών και προσδοκιών. 

 Αξιολόγηση τόσο του κάθε σταδίου της εργασίας, όσο και 

συνολικά, με βάση τους στόχους που τέθηκαν αρχικά. Συζήτηση για 

τον τρόπο που εργάστηκαν και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. 

 Αξιολόγηση διαδικασίας: αυτοαξιολόγηση (τι κάναμε σωστά και τι 

λάθος, τι βελτιώσεις μπορούν να γίνουν), ομαδική αξιολόγηση.  

 Αξιολόγηση αποτελέσματος: βαθμός συμμετοχής, αξιοποίηση 

εκπαιδευτικού υλικού και γνώσεων, χρήση νέων τεχνολογιών. 

 Επανατροφοδότηση στόχων: ανάπτυξη συναισθήματος 

αλληλεγγύης και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην ομάδα. 

 Στο τέλος δίνεται ειδικό ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνουν 

ανώνυμα οι μαθητές, ώστε έτσι να τους δοθεί η δυνατότητα να 

κάνουν υποδείξεις σχετικές με την όλη διαδικασία διεξαγωγής των 

δημιουργικών εργαστηρίων.  

9. Συμπεράσματα 

Είναι προφανές ότι μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες προκύπτει ο 

πολλαπλός στόχος της δημιουργικής γραφής της ποίησης στο σχολείο, που είναι 

ψυχαγωγικός, γνωστικός, γλωσσικός, ηθικός, συναισθηματικός, δημιουργικός, 

αισθητικός κ.λπ. 

Τα παιδιά μπόρεσαν μέσω της δημιουργικής γραφής και της ενεργητικής 

μάθησης να κατανοήσουν, να αναδιηγηθούν, να εκφράσουν σκέψεις και 

συναισθήματα, να καλλιεργήσουν κοινωνικές σχέσεις και πνεύμα  ομαδικότητας, 

να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές μορφές 

τέχνης, όπως η μουσική, το βίντεο, το κολάζ, η ζωγραφική και η δραματοποίηση 
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κειμένου. Κυρίως, όμως κατάφεραν να  ασκηθούν στην παραγωγή και χρήση του 

προφορικού και γραπτού λόγου, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους, να ενισχύσουν την αυτενέργεια, την αυτοπεποίθηση και την 

αγάπη τους για την ποίηση, τη γραφή,  το βιβλίο και για το σχολείο. 

Παράλληλα κατόρθωσαν να λυτρωθούν από φόβους, αγωνίες, 

αμφιθυμίες  και ενδοσυγκρούσεις και μέσα από τρόπους δημιουργικούς οι 

μαθητές ανακάλυψαν όχι μόνο την ίδια τη γνώση μα το πώς να φτάσεις στη 

γνώση, γεγονός πολλές φορές ψυχαγωγικό και ενδιαφέρον.  

10. Ποιητικές απόπειρες και ποιήματα μαθητών 

Χαϊκού (Γ΄ τάξη) 

Ροζ αμυγδαλιά/έρχεται η άνοιξη/και πετούν πουλιά.  

Ήλιε μου φωτεινέ, ζωή μας δίνεις/και όχι σκιές.  

Μπλε ο ουρανός/σαν τη θάλασσα/και όχι σαν το χώμα.  

Το περιστέρι άσπρο σαν τη σημαία μας/λείπει το μπλε.  

Το καλάμι μες στην λιμνούλα/το φυσάει ο αέρας.  

Αχ! Λιβελούλα μου όμορφη/πέφτεις σαν άστρο στη γη.  

Το χειμώνα/το χιόνι απλωμένο/σαν το σεντόνι.  

Πέφτουν χιόνια ψηλά στα βουνά/κάνει κρύο όλα λευκά.  

Το καράβι στη θάλασσα/κυλάει απαλά με πανιά.  

Πολλά παιδιά/μια αγκαλιά/γεμάτη αγάπη/και φιλιά. 

Πεταλούδα πετά/πολύχρωμα φτερά/ο ήλιος γελά.  

Η πεταλούδα χρωματιστή/ονειρεύεται λουλούδια.  

Δ΄τάξη 

Ζώα 

Ο γλάρος του ανέμου   

Ο γλάρος του ανέμου  πετά μακριά 

ο γλάρος κολυμπά και το μόνο που κάνει  

είναι να ψαρεύει και να τρώει 

της μοίρας τα λόγια! 

 

Ο γλάρος του ανέμου ταξιδεύει μακριά  

ώσπου να βρει μια φίλη να πετά 

να πηγαίνει προς το νότο  
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και τα λόγια να τα κάνει τρόπο. (Ε. Μ. ). 

Το κουνέλι μου μ’ αρέσει. 

Χωρίς αυτό η βαρεμάρα 

θα με είχε βαρέσει. 

Αναρωτιέμαι πώς 

να ήτανε με φέσι. 

 

Πώς σου φαίνεται αυτό, 

κουνελάκι ζωηρό; 

Μακριά σου δε θα φύγω 

το κλουβί σου δεν ανοίγω. 

 

Προστατέψτε τους λαγούς, 

καταδιώξτε κυνηγούς, 

προστατέψτε όλη τη φύση 

πάω να πιω νερό απ’ τη βρύση.  (Γ. Κ. )  

 

A dolphin is blue. 

A dolphin is grey. 

But I won’t tell you 

Where it lay. 

 

(Ε’ τάξη) 

Ο Φίλος  

Μέσα στο χάος που θα χαθώ ,  

ναι, τη φίλη μου θα βρω 

να της πω δυο λόγια γι’ αυτά που ξέρω 

και  δυο λόγια γι’ αυτά που θα της φέρω. 

 

Το καλοκαίρι πάλι μες στη θάλασσα θα τη δω,  

να παίζει με τα ψάρια και να κυνηγάει έναν αστακό. 

Όταν βρεθώ στα βαθιά πάλι εκείνη θα ’ρθει να μου κάνει συντροφιά 

να παίξουμε μαζί σα μικρά παιδιά. (Β. Ρ. ). 
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Κ.Π. Καβάφης 

Μια μέρα χωρίς ζωή 

Μια μέρα εκεί ψηλά παίζουν τα κεριά  

κι είναι έτοιμα να σβήσουν. 

Μπορείς το φως τους να θυμηθείς; 

Όχι δεν μπορείς αναμνήσεις φοβερές 

και θα φύγεις γέρος λυπημένος. 

Να, έσβησε ένα κερί μόνο του. 

Τι πέρασε μια μέρα που δεν την ένιωσες 

μια μέρα που δεν έζησες μια μέρα που 

σου άφησε κάτι πικρό. (Ε. Μ.)                  

(ΣΤ’ τάξη) 

Άμλετ  

Ο Άμλετ στο δωμάτιο κλείνεται 

Άλλη επιλογή λέει πως δεν του δίνεται 

Να σκοτώσει ή να σκοτωθεί 

Τελικά να ζει κανείς ή να μη ζει; (Κ. Φ.) 

 

Να ζει κανείς ή να μη ζει; 

Και ο Κλαύδιος πέταξε ένα βέλος 

Και σκότωσε τον πατέρα του στο έλος. 

Τέλος.    (Τ. Μπ.) 

 

Να ζει κανείς ή να μη ζει; 

Αυτό είναι το ερώτημα. 

Λέει ο Άμλετ ξαφνικά και κλείνεται 

Μέσα στα όνειρα. 

 

Του πατέρα του την δολοφονία 

Δεν θα την αφήσει στη δυστυχία 

Πρέπει κάτι να κάνει 

Τη ζωή του να γλυκάνει.        (Γ. Μπ.) 
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Έκθεση, Παραγωγή λόγου και Δημιουργική Γραφή στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: βίοι παράλληλοι ή 

συμπληρωματικοί; 

 

Βακάλη Άννα  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

avakali@otenet.gr   

 

Η παραγωγή λόγου, η έκθεση, όπως ακόμα την λέμε -μέρος της γλωσσικής 

διδασκαλίας- διατρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όλα τα εξεταστικά 

συστήματα και η έκφραση των μαθητών εντάσσεται σε μια τέτοια ανάγκη. Από τη 

μια πλευρά λοιπόν η διδασκαλία της γλώσσας. Η ύλη. Η παραγωγή λόγου. Οι 

ανάγκες. Κι από την άλλη, όλα αυτά με εργαλεία τις λέξεις. Η επικοινωνία. Η τέχνη. 

Η λογοτεχνία. Ο λόγος, η σκέψη, η απόλαυση. Που συναντάται η Δημιουργική 

Γραφή με τη Γραφή στο σχολικό επίπεδο; Και πόσο μπορούμε στο γλωσσικό 

μάθημα να ξεφύγουμε από τα συγκεκριμένα πλαίσια που μέχρι τώρα ονομάζουμε 

“έκθεση” και να αφήσουμε τους μαθητές μας να γράψουν διάφορα είδη λόγου 

μέχρι και λογοτεχνία;  

Η μεταφορά των ιδεών στο χαρτί δεν σημαίνει την αποτύπωση και την απλή 

σχηματοποίηση των νοητικών αναπαραστάσεων σε μεμονωμένες λέξεις ή 

προτάσεις, αλλά τη διατύπωση ενός συνόλου αρθρωμένων προτάσεων με 

συνοχή, με τις κατάλληλες λέξεις για τη διατύπωση της κάθε ιδέας, με την τήρηση 

κανόνων -συντακτικών, γραμματικών και ορθογραφικών, ώστε να διαφανούν οι 

σημασιολογικές και λοιπές σχέσεις. Η γνώση της παραγωγής γραπτού λόγου 

ξεπερνάει το επίπεδο της απλής αναπαραγωγής και κατανόησης γραφημάτων 

και προχωράει και σε άλλες επιλογές, όπως την κατάλληλη επιλογή έκφρασης ή 

και κειμενικού είδους ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια. Ο γραπτός λόγος 

αποτελεί μια πνευματική και παραγωγική δραστηριότητα που απαιτεί γνωστικές 

διαδικασίες και ικανότητες, στηρίζεται στην προγραμματισμένη καταχώριση 

πληροφοριών μέσα στο κείμενο, πράγμα που διαστέλλει την ανθρώπινη 

επικοινωνία έξω από τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου (Alamargot, 

2001; Halliday, 1985; Hayes, 1996; Tynjälä, 2001; Vacca, 1992; Παπούλια - Τζελέπη, 

2000; Πολίτης).   
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Η δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου στην πρώτη/μητρική γλώσσα 

είναι συνδεδεμένη με τη σχολική εκπαίδευση και παραδοσιακά ανήκει στο σχολικό 

πρόγραμμα. Ενώ όλα τα παιδιά μπορούν να παραγάγουν προφορικό λόγο πριν 

ξεκινήσουν το σχολείο, η προσπάθεια να τα διδάξουμε να εκφράζουν γραπτώς 

τις σκέψεις τους αρχίζει από τότε που το παιδί έρχεται για πρώτη φορά στο σχολείο 

και η παραγωγή γραπτού λόγου είναι μια δεξιότητα την οποία πρέπει να διδαχτεί. 

Στο σχολείο οι μαθητές διδάσκονται από την αρχή μια εξειδικευμένη εκδοχή της 

γλώσσας που ήδη γνωρίζουν, η οποία έχει σημαντικές διαφορές από τον 

προφορικό λόγο τόσο στη μορφή όσο και στη χρήση, μολονότι βασίζεται στα 

γλωσσικά μέσα που οι ομιλητές της γλώσσας ήδη διαθέτουν. Καθώς οι μαθητές 

ανεβαίνουν τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η παραγωγή γραπτού λόγου σχετίζεται 

όλο και περισσότερο με την κριτική σκέψη (Leki, 1992; Vähäpässi, 1982; Weigle, 

2002; Σηφάκη, 2007, pp. 25- 27, 49- 52). 

Για την παραγωγή γραπτού λόγου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις που 

αντανακλούν και διαφορετικές αντιλήψεις. Τα προγράμματα σπουδών μιλούν 

κατά καιρούς για «συνθέσεις», «εκθέσεις» γενικότερα ή «έκθεση ιδεών», και τώρα 

τελευταία για «παραγωγή γραπτού λόγου», ενώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και 

ασκήσεις για «Δημιουργική γραφή» εννοώντας πότε κάτι ευρύτερο, πότε απλώς 

μετονομάζοντας την «παραγωγή γραπτού λόγου»- και αυτά ακριβώς θα 

παρουσιάσουμε σύντομα παρακάτω.  

Mέχρι το 1981 ο όρος «έκθεση» διατηρείται αμετάβλητος. Από τα τέλη της 

δεκαετίας του ’80 επιχειρείται μια συνδυαστική προσέγγιση των  τάσεων (Ράπτης, 

Α & Ράπτη, Α., 1997). Από το 1982 οι όροι που χρησιμοποιούνται - παράλληλα με 

αυτόν της «έκθεσης»- στα Αναλυτικά Προγράμματα, όταν αναφέρονται στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, είναι Γραπτή Έκφραση και Γραπτή Επικοινωνία. Ο 

όρος έκφραση είναι ευρύτερος από αυτόν της έκθεσης και περιλαμβάνει 

περισσότερους και διαφορετικούς τύπους κειμένων. To Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

1982 ορίζει πως οι μαθητές «ασκούνται στη δημιουργική γραπτή έκφραση 

(ημερολόγιο, σημειώματα, ευχετήρια, ανακοινώσεις, περιγραφές, ιστορίες, 

βιογραφίες, εφημερίδα, θέατρο κτλ.)». Το 1983 (ΠΔ 449) ως υποκατηγορία της 

Γραπτής έκφρασης, δίπλα σε άλλα κειμενικά είδη, συναντάμε και την «Έκθεση», την 

οποία μέσα σε παρένθεση τη χωρίζει σε «ομαδική- ατομική, ελεύθερη, 

καθοδηγημένη». Παρατηρούμε μάλιστα πως μεταξύ των σκοπών του γλωσσικού 
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μαθήματος το 1984 συμπεριλαμβάνεται και η άσκηση των μαθητών «στις γραπτές 

εκθέσεις και γενικότερα στο γραπτό λόγο, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους 

με πληρότητα, ακρίβεια, σαφήνεια και κομψότητα», εντάσσοντας την έκθεση στην 

ευρύτερη έννοια του γραπτού λόγου (ΦΕΚ 146/1984:1740/ Π.Δ.413, 1984). Στις 

προτεινόμενες δραστηριότητες της Γραπτής έκφρασης πολλές είναι εκείνες που 

δεν θυμίζουν τα παραδοσιακά θέματα έκθεσης, αλλά έχουν μια πιο δημιουργική 

διάσταση (ΠΔ 528).  

Μετά το 1984 τα βιβλία του Γυμνασίου και του Λυκείου σε ξεχωριστή ενότητα 

κάθε κεφαλαίου δίνουν «Θέματα για συζήτηση και έκφραση- έκθεση» και πλέον η 

έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος και έχει ύλη για τα 

θέματα των εκθέσεων από τις ενότητες των εγχειριδίων. Στο ΦΕΚ 167/85 

(Ν.1566/1985) όμως παρατηρούμε πως επανέρχεται ο όρος «έκθεση» και 

διατηρείται και στο ΦΕΚ 158/85 για το Γυμνάσιο και στα ΦΕΚ 170/85 και ΦΕΚ 59/85 

για το Λύκειο. Στο ΦΕΚ 201/1986 η «έκθεση» θεωρείται κλάδος της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και από το 1988 και μετά για το Λύκειο και για το Γυμνάσιο έχουμε 

«έκφραση- έκθεση» ως κλάδο της Νεοελληνικής Γλώσσας -ο άλλος είναι η 

Γλωσσική Διδασκαλία. Το 1989 (ΦΕΚ44/1989) το μάθημα πλέον είναι Νέα Ελληνική 

Γλώσσα και Γραμματεία με κλάδους: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και 

Έκφραση- Έκθεση. Οι «Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των 

μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο» μετά το 1989 περιέχουν κατευθύνσεις για 

τη διδακτική της έκθεσης που βασίζονται στην επικοινωνιακή προσέγγιση 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1989) και συνεχίζουν στην ίδια κατεύθυνση και τα 

επόμενα χρόνια. 

Από το 1998 με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών διατηρείται η 

«Έκφραση- Έκθεση» ως τίτλος του γλωσσικού μαθήματος στο Λύκειο και με το  

ΦΕΚ 561/Β' 6.5.1999 Υ.Α.Γ2/1088 πλέον μιλάμε για «Παραγωγή γραπτού λόγου» 

την οποία εντάσσεται η ενότητα «Γράφω», ενώ παράλληλα στα αντίστοιχα 

αναλυτικά προγράμματα συναντάμε ακόμα τους όρους «(γραπτή) έκθεση» και 

«έκθεση» -και μάλιστα μέσα σε εισαγωγικά- ενώ συχνά αναφέρονται σε «γραπτή 

έκφραση». Τα Αναλυτικά Προγράμματα πια άρχισαν να κάνουν λόγο για 

δημιουργικότητα και να θίγουν την επικοινωνιακή διάσταση της Λογοτεχνίας από 

το 1998 (με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), οι τάσεις αυτές  όμως 

επικυρώνονται δυναμικά μόλις στα τελευταία πιλοτικά προγράμματα.   
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Τα αναλυτικά προγράμματα του 1999 (ΦΕΚ 561/Β' 6.5.1999 Υ.Α.Γ2/1088) 

άρχισαν να θίγουν την επικοινωνιακή διάσταση και προτείνονται ασκήσεις 

Δημιουργικής Γραφής, όμως το πρόγραμμα σπουδών του 2000 και στο 

αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών του εκπαιδευτικού δεν υπάρχουν παρόμοιες υποδείξεις 

(Μουλά  2012: 8). Το 1999 εκδίδεται κοινό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος 

«Γλωσσική διδασκαλία» για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, σύμφωνα με το οποίο η 

γλώσσα θεωρείται κοινωνικό και επικοινωνιακό προϊόν και η μέθοδος που 

προτείνεται για τη διδασκαλία της είναι η επικοινωνιακή. Στο Γυμνάσιο εισάγεται ο 

μαθητής στην περιγραφή και στην αφήγηση -στην Α΄ και Β΄ τάξη- και γενικότερα 

στην παραγωγή  βιωματικού προφορικού και γραπτού λόγου προς οικείο 

αποδέκτη. Στη Γ τάξη ο μαθητής εισάγεται στον κριτικό αποφαντικό λόγο και στην 

επιχειρηματολογία και οι ασκήσεις τον καλούν να απευθύνεται σε διευρυμένο 

ακροατήριο και λιγότερο οικείο δέκτη (Δανιηλίδου και Βορβή, 2011). Στο 

Πρόγραμμα Σπουδών του 1999 χρησιμοποιείται παράλληλα ο όρος «έκθεση» και 

«παραγωγή γραπτού λόγου», που επικρατεί όλο και περισσότερο, και στα 

Προγράμματα Σπουδών του 2003 χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά. 

Ειδικότερα, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως με το ΦΕΚ 561/ 1999 

προβλέπεται ο μαθητής να «γράφει διαλόγους» και «αφηγήσεις για περιστατικά, 

πραγματικά ή πλαστά, που περιέχουν και διαλογικά μέρη», «κείμενα πεζά ή 

ποιητικά προσέχοντας τη μορφή τους», να «περιγράφει τα συναισθήματα του στο 

ημερολόγιο του ή σε ένα γράμμα σε φίλο», να «προσπαθεί να αποδώσει με το 

γραπτό λόγο ένα εικαστικό έργο. ένα χάρτη, μια φωτογραφία, έναν πίνακα 

ζωγραφικής, ένα διάγραμμα». Συνεχίζει πιο αναλυτικά, προτείνοντας ως 

δραστηριότητες να: 

Γράφει ποικίλα αφηγηματικά κείμενα: • βιωματικές ιστορίες, π.χ. για ένα 

σημαντικό γεγονός της ζωής του, ή πλαστές ιστορίες π.χ. φανταστική ιστορία που 

εκτυλίσσεται στο μέλλον • συνδυάζει λόγο και εικόνα συνθέτοντας κόμικς. • 

βιογραφικό σημείωμα π.χ. για την υποβολή μιας αίτησης προκειμένου να πάρει 

μια υποτροφία- • μια δημοσιογραφική είδηση για το σχολικό περιοδικό• • κρατάει 

ημερολόγιο, όπου αφηγείται και περιγράφει την καθημερινή ζωή του, τις σκέψεις 

και τα συναισθήματα του, κτλ.   

Γράφει ιστορίες χιουμοριστικές, ιστορίες «φρίκης», ιστορίες δράσης και 

μυστηρίου κτλ. και τις ζωντανεύει με την κατάλληλη εικονογράφηση•  
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Γράφει αφηγήσεις για το ίδιο περιστατικό αλλά από διαφορετική οπτική 

γωνία, π.χ. πώς αφηγούνται ένα ατύχημα οι δύο οδηγοί που συγκρούστηκαν τα 

αυτοκίνητα τους  

Συνδυάζει τους αφηγηματικούς τρόπους, αφήγηση και διάλογο, στην 

ιστορία του. 

Το οξύμωρο όμως που παρατηρείται ανάμεσα στο Πρόγραμμα Σπουδών 

του 2000 και στο αντίστοιχο βιβλίο οδηγιών του εκπαιδευτικού όσον αφορά τη Δ. 

Γ. είναι ότι ενώ στο πρώτο προτείνονται ποικίλες ασκήσεις Δ. Γ., στο εγχειρίδιο για 

τον διδάσκοντα δεν υπάρχουν παρόμοιες υποδείξεις, ενώ στα σχολικά εγχειρίδια 

οι αντίστοιχες ασκήσεις είναι ελάχιστες, συνήθως προαιρετικές και σπάνια 

πραγματοποιούνται (Μουλά,  2012: 8). 

Οι Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 

στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2000-2001 είχαν σκοπό να ενισχύσουν την 

επικοινωνιακή διάσταση και στη διδασκαλία και στην παραγωγή λόγου με 

διδακτικές προτάσεις, διδακτικά παραδείγματα και παραδείγματα αξιολόγησης και  

ενδυνάμωσαν τη γραφή σε αυτή την κατεύθυνση (Κυριακή Αδαλόγλου, 2007, p. 

176). Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα δίνουν έμφαση στο φυσικό λόγο και στην 

ολιστική προσέγγιση των διάφορων τομέων της γλωσσικής διδασκαλίας 

(ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση, γραφή) (Αγγελακος, 2004) και θέτουν τις 

γλωσσικές δομές πάνω στις οποίες οι μαθητές θα αναπτύξουν το κατάλληλο 

λεξιλόγιο και θα μάθουν τεχνικές εμπλουτισμού, χρησιμοποιώντας κάθε φορά το 

κατάλληλο λεξιλόγιο (Κατσιμπάρδης, 2005).  

Για την αξιολόγηση της γλώσσας οι οδηγίες αναφέρουν όσα ακριβώς και 

στο ΦΕΚ 561/ 6.5.1999 με τη μόνη διαφορά πως εκεί δε μιλάει για «Παραγωγή 

Λόγου», αλλά για «έκθεση». Για την αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας του 

μαθητή λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τομείς του λόγου («Ακούω», »Μιλώ», 

«Διαβάζω», «Γράφω»). Αξιολογείται, δηλαδή, τόσο η ικανότητά του να παράγει, ως 

πομπός, λόγο προφορικό ή γραπτό, όσο και η ικανότητά του να προσλαμβάνει, 

ως δέκτης, προφορικό ή γραπτό λόγο (ΥΠ.Ε.Π.Θ, 2000, pp. 130-131).  

Στο Λύκειο πια ορίζονται ως στόχοι να συνειδητοποιήσει ο μαθητής ότι ο 

γραπτός λόγος πρέπει να είναι σαφής, να έχει νοηματική συνοχή και αυστηρή 

λογική οργάνωση και να προβλέπει τις ενδεχόμενες απορίες απορίες του 

αναγνώστη και, επομένως, πρέπει. Καθώς γράφει διάφορα κείμενα, προσπαθεί 

να υποθέσει και να καλύψει τις ανάγκες του δέκτη. Στο μέρος της γραπτής 
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επικοινωνίας, για την ανάγνωση και την κατανόηση του λόγου, ορίζονται ως 

στόχοι να αντιληφθεί τους τρόπους με τους οποίους ο προφορικός λόγος 

αποδίδεται σε γραπτό κείμενο, και να αντιληφθεί την ποικιλία των κειμένων (π.χ. 

επιστημονικά πορίσματα, ποιητικά έργα, αυτοβιογραφικά κείμενα, οδηγίες για τη 

λειτουργία μιας συσκευής κτλ) και τις διάφορες κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες 

στον γραπτό λόγο. Να εντοπίζει σε ένα κείμενο τη θέση του συγγραφέα, τους 

τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα και στην αυθεντία), και 

τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια, περιγραφές, αφηγήσεις, υπερβολές, 

χιούμορ, παρομοιώσεις, μεταφορές, λογοπαίγνια κτλ.) και το λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιείται σε διάφορα κείμενα, όπως και την οργάνωση μιας παραγράφου 

και ενός ευρύτερου κειμένου. Η ανάγνωση και κατανόηση ενός κειμένου μπορεί 

να ολοκληρωθεί με ποικίλες γραπτές ασκήσεις που αφορμώνται από το κείμενο, 

π.χ. ασκήσεις πύκνωσης λόγου, (περίληψη, τίτλος, πλαγιότιτλοι παραγράφων / 

ενοτήτων), ασκήσεις ανάπτυξης (ανάπτυξη φράσης σε παράγραφο, 

παραγράφου σε ευρύτερο κείμενο κτλ.), ασκήσεις ανάπλασης ή 

μετασχηματισμού του κειμένου σε άλλο είδος λόγου κτλ.  

Σχετικά με την παραγωγή γραπτού λόγου -δηλαδή για την ικανότητα του 

μαθητή να «Γράφει»- επιδιώκεται να συνειδητοποιήσει ο μαθητής ότι ο γραπτός 

λόγος πρέπει να είναι σαφής, να έχει νοηματική συνοχή και αυστηρή λογική 

οργάνωση και να προβλέπει τις ενδεχόμενες απορίες του αναγνώστη και, 

επομένως, πρέπει να εφαρμόζει ο μαθητής στην πράξη αυτά που 

συνειδητοποίησε. Σκόπιμο θεωρείται ο μαθητής να χρησιμοποιεί στο γραπτό του 

λόγο την κατάλληλη λειτουργία της γλώσσας ανάλογα με την περίσταση και τις 

προθέσεις του, να παράγει κείμενα αφηγηματικά και περιγραφικά, ιστορίες, 

ποικίλα κείμενα στα οποία υποστηρίζει τις απόψεις του με διάφορους τρόπους και 

μέσα πειθούς, να εφαρμόζει στο γραπτό λόγο τους κανόνες της Γραμματικής και 

του Συντακτικού που έχει διδαχθεί, να χρησιμοποιεί σωστά και κατάλληλα τη στίξη 

στη γραπτή του έκφραση και τους τρόπους της οργάνωσης του λόγου και στη 

γραπτή του έκφραση σε άλλα μαθήματα. Να χρησιμοποιεί στο γραπτό του λόγο 

την κατάλληλη λειτουργία της γλώσσας ανάλογα με την περίσταση και τις 

προθέσεις του. Να ασκηθεί στην παραγωγή κειμένων με στόχο την κατάλληλη 

χρήση διαφόρων λειτουργιών της γλώσσας. Ειδικότερα, η γλωσσική διδασκαλία 

για το Λύκειο στοχεύει να μπορούν οι μαθητές να μπορούν να παράγουν κείμενα 

πεζά ή ποιητικά προσέχοντας τη μορφή τους: Να ασκηθεί στην παραγωγή 
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ποικίλων περιγραφικών και ποικίλων αφηγηματικών κειμένων, αξιοποιώντας τις 

διάφορες τεχνικές της αφήγησης: την οπτική γωνία, τους αφηγηματικούς 

τρόπους, τον αφηγηματικό χρόνο. Να γράφει διάλογους, να γράφει ιστορίες 

χιουμοριστικές, ιστορίες «φρίκης», ιστορίες δράσης και μυστηρίου κτλ. , να 

συνδυάζει αφήγηση, περιγραφή και αξιολόγηση, να μπορεί να συντάσσει 

βιογραφικό σημείωμα, μια δημοσιογραφική είδηση, να καταγράφει σε ημερολόγιο 

τις σκέψεις του. Να χειρίζεται τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, στο 

συναίσθημα, στην αυθεντία) και τα διάφορα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, 

τεκμήρια, περιγραφές, αφηγήσεις, μεταφορές, χιούμορ, κτλ.), με τον κατάλληλο 

για την περίσταση τρόπο, για να πετύχει τον εκάστοτε επιδιωκόμενο στόχο. Για να 

καλλιεργήσουν συστηματικά οι μαθητές την ικανότητα τους στον γραπτό λόγο, 

είναι αναγκαίο να ελέγχουν, να διορθώνουν και να βελτιώνουν το κείμενο τους , 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις του καθηγητή ή των συμμαθητών 

τους. Δίνεται σημασία στην ομαδική εργασία και στην εφαρμογή των κανόνων 

της γραμματικής και του συντακτικού, να χρησιμοποιεί σωστά και κατάλληλα τη 

στίξη στη γραπτή του έκφραση και να συντάσσει τα κείμενα του με λόγο 

κατανοητό και σαφή, να προσέχει τη χρήση των λέξεων και τη σαφήνεια του 

λεξιλογίου, να φροντίζει τη συνοχή του λόγου του, συνδέοντας τα μέρη του με 

κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις και προσέχοντας την αλληλουχία των νοημάτων.  

Οι στόχοι, τα περιεχόμενα και οι διδακτικές ενέργειες που αναφέρονται στη 

«Γραπτή επικοινωνία» αφορούν όλες τις τάξεις του Λυκείου, και προσαρμόζονται 

κατάλληλα. Στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου η διδασκαλία εστιάζεται στον 

περιγραφικό, στον αφηγηματικό τρόπο και στις ποικίλες μείξεις τους με τον 

αποφαντικό - κριτικό, ενώ στη Γ΄ Λυκείου η διδασκαλία εστιάζεται στον αποφαντικό 

- κριτικό τρόπο και στις ποικίλες μείξεις του με τους άλλους δύο τρόπους 

(Υ.Α.Γ2/1088/99, 1999). Παρατηρούμε επίσης πως δίνεται έμφαση στα κειμενικά 

είδη, στο κατάλληλο ύφος και στην  παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 

με πλούσιο λεξιλόγιο ανάλογα με την περίσταση (Βορβή & Δανιηλίδου, 2011, pp. 

5- 6).   

Από το 2001 τα αναλυτικά προγράμματα μιλούν για «Προφορικό λόγο» και 

«Γραπτό λόγο»- μέρος του οποίου είναι η «Γραφή και Παραγωγή γραπτού λόγου» 

και πλέον σχετικά με τα γραπτά των μαθητών αναφέρεται σε «κείμενα» και συχνά 

σε «γραπτή επικοινωνία», όπου ο μαθητής αντιμετωπίζεται και ως πομπός και ως 

δέκτης. Σε αυτά και σε νεότερα αναλυτικά προγράμματα γίνεται και αναφορά σε 
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κειμενικά είδη και είδη γραπτού λόγου , όπως και σε πολυτροπικά κείμενα. Το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 2002) 

στοχεύει στην προαγωγή της δημιουργικότητας και στην ανάπτυξη της ατομικής 

έκφρασης. Παραγωγή λόγου θεωρείται κάθε κείμενο, προφορικό και γραπτό, που 

παράγουν οι μαθητές σε συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας, με συγκεκριμένο 

σκοπό. 

Το ΦΕΚ 1373/2001 προτείνει ενδιεκτικές δραστηριότητες που μπορούν να 

θεωρηθούν ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής:  

 Αφήγηση 

 Γράψιμο παραμυθιού 

 Αναδιατύπωση κειμένου 

 Γράψιμο ποικίλων απλών γλωσσικών μορφών (λογαριασμοί, 

ημερολόγιο, κατάλογοι, τίτλοι κτλ.) για διάφορους στόχους. 

 Περιγραφή θέματος από άλλη σκοπιά (λογοτεχνία). 

 Αλλαγή πλοκής μιας ιστορίας. Συμπλήρωση μιας ημιτελούς 

ιστορίας, γραπτή απόδοση μιας ιστορίας που απεικονίζεται σε 

σειρά εικόνων κτλ. 

 Διατύπωση υποθέσεων για το  παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον. 

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Αναλυτικά Προγράμματα μετά το 2002 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 2002) συναντούμε ως στόχο την προαγωγή της 

δημιουργικότητας, την ανάπτυξη της ατομικής έκφρασης, την απόλαυση της 

ανάγνωσης και την πνευματική περιπέτεια της Λογοτεχνίας.  

Μετά το 2006 οι συγγραφείς των νέων εγχειριδίων για το Γυμνάσιο 

δηλώνουν στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού της Γ΄ Γυμνασίου πως «αν αφετηρία της 

διδακτικής διαδικασίας σε κάθε ενότητα αποτελεί η πρόσκληση λόγου, τελική 

επιδίωξη αποτελεί η παραγωγή λόγου από την πλευρά των μαθητών». Αυτό 

αφορά τόσο την παραγωγή προφορικού, όσο και γραπτού και πολυτροπικού 

κειμένου, καθώς στο ΔΕΠΠΣ παραγωγή λόγου θεωρείται κάθε κείμενο, προφορικό 

ή γραπτό, που παράγουν οι μαθητές σε συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας, με 

συγκεκριμένο σκοπό. Οι μαθητές εξασκούνται σε δραστηριότητες παραγωγής 

λόγου, που τους ζητούν να γράψουν ή να μιλήσουν σε ποικίλα είδη λόγου, 

επιλέγοντας ανάλογα το ύφος και εκείνες τις γραμματικοσυντακτικές δομές που 

αρμόζει σε κάθε περίσταση και που θα καταστήσουν την επικοινωνία 

αποτελεσματική (Κατσαρού, Μαγγανά, Σκιά Αικ., & Τσέλιου, 2006). 
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Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011) με το καινούριο Πρόγραμμα Σπουδών για 

το Νέο Σχολείο στοχεύει στην καθιέρωση και ενίσχυση της καινοτομίας και της 

δημιουργικότητας σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξής του.  

Το 2011-2012 στα πιλοτικά αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε 

επιλεγμένα σχολεία, ως κεντρικός στόχος αναφέρεται: «η ανάπτυξη της κριτικής 

και ταυτόχρονα δημιουργικής σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και η συμβολική ενδυνάμωση της 

υποκειμενικότητας όλων των μαθητών και μαθητριών έτσι ώστε να γίνουν 

ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισμού». Στα τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια 

συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις που ακολουθούν τη λογική της δημιουργικής 

γραφής, χωρίς όμως αυτό να αναφέρεται ρητά. Επιπλέον, συστήνεται η σύνδεση 

της Λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, γεγονός που επιτρέπει τη σύνδεση του 

μαθήματος με δημιουργικές δραστηριότητες. Συνιστάται, επίσης, ο επεξεργαστής 

κειμένου ως μέσο παραγωγής πρωτότυπων κειμένων («δημιουργική γραφή»), που 

δίνει τις δυνατότητες στους μαθητές και στις μαθήτριες να κατανοήσουν τη 

διαδικασία κατασκευής των λογοτεχνικών κειμένων επεμβαίνοντας σ’ αυτά με 

τροποποιήσεις και πειραματιζόμενοι/ες με τη Δ. Γ., αλλά και η κατασκευή από τους 

μαθητές πολυτροπικών λογοτεχνικών κειμένων, καθώς και η μεταγραφή ενός 

λογοτεχνικού κειμένου σε υπερκείμενο (Μουλά, 2012: 5-6). 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) 

για πρώτη φορά εμφανίζεται επίσημα η Δημιουργική Γραφή στο ελληνικό σχολείο, 

με προτεινόμενες δραστηριότητες και υποδείξεις προς τον εκπαιδευτικό για να 

συμπεριληφθούν στη μαθησιακή πράξη (Συμεωνάκη 2012: 1) και η φιλοσοφία του 

Προγράμματος κατευθύνει στην εξάσκηση των μαθητών σε κειμενικούς τύπους 

που εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη κάθε φορά κοινωνική πραγματικότητα.  

Εξάλλου, στους γλωσσικούς στόχους της ύλης που δόθηκε το 2013 για την 

Α Λυκείου θα μπορούσαν μεταξύ των άλλων να ενταχθούν η γλωσσική και 

κειμενική ποικιλότητα και η εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά κειμενικών 

ειδών- και των λογοτεχνικών μέσα στα άλλα. Η παρουσίαση λογοτεχνικών έργων, 

άλλωστε, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία και για ανάπτυξη εκ μέρους των μαθητών 

και των μαθητριών προσωπικού προφορικού, γραπτού ή πολυτροπικού λόγου, 

με σκοπό την τεκμηρίωση των απόψεών τους ή/και την έκφραση των αισθητικών 

τους προτιμήσεων.   
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Στο Πρόγραμμα του 2011 για το Δημοτικό οι τέτοιες δραστηριότητες είναι 

συχνότερες πια.  Στο Γυμνάσιο είναι λιγότερες από το Δημοτικό οι σχετικές ιδέες:  

 Aφήγηση γεγονότων από διαφορετικές οπτικές γωνίες στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής (Α΄ Γυμνασίου) 

 Μετασχηματισμοί κειμένων (λογοτεχνικά/μη λογοτεχνικά) (Β΄ 

Γυμνασίου) 

 Μετατροπή προφορικού λόγου σε γραπτό, επισήμανση των 

διαφορών (επιλογή γλωσσικών και συγκειμενικών στοιχείων, 

οργάνωση της πληροφορίας, πλαίσιο επικοινωνίας κτλ.) και 

παρουσίαση των διαφορών μεταξύ των δύο κατηγοριών λόγου (Β΄ 

Γυμνασίου) 

 Συμπλήρωση ημιτελών κειμένων ή κειμένων για τα οποία δίνεται η 

πρώτη παράγραφος ή ορισμένοι πλαγιότιτλοι (Γ΄ Γυμνασίου) 

 Kατασκευή πολυτροπικών κειμένων που απευθύνονται σε 

συγκεκριμένους αποδέκτες, π.χ. διαφημιστικά μηνύματα (Γ΄ 

Γυμνασίου) 

 Xρησιμοποίηση λογισμικών παρουσίασης για τη σύνταξη 

πολυτροπικών κειμένων και την αξιοποίησή τους σε ομιλία (Γ΄ 

Γυμνασίου) 

 Mετασχηματισμός μονοτροπικού κειμένου σε πολυτροπικό και 

αντίστροφα και επισήμανση της επίδρασης που ασκούν οι 

μετατροπές στην κατασκευή του νοήματος (Γ΄ Γυμνασίου) 

 Σύνταξη και επεξεργασία κειμένων σε διαφορετικό ύφος (π.χ. λαϊκό 

και επίσημο ύφος και ενδιάμεσες διαβαθμίσεις) με αξιοποίηση των 

λειτουργιών της γραμματικοσυντακτικής ποικιλίας, π.χ. λόγιοι και 

λαϊκοί κλιτικοί τύποι, επίθετα σε -ης, επιρρήματα σε -ως και σε -α, 

λόγιες και κοινές προθέσεις, που/ο οποίος, συνώνυμες λαϊκές και 

λόγιες λέξεις κ.ά. (Γ΄ Γυμνασίου) 

 Eπαναδιατυπώσεις κειμένων ως προς τις λεξιλογικές, 

μορφοσυντακτικές και υφολογικές επιλογές, την εκφραστική και 

νοηματική συνοχή κτλ. και διερεύνηση της καταλληλότητάς τους για 

την κατασκευή συγκεκριμένης σημασίας (Γ΄ Γυμνασίου) 
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Στα εγχειρίδια του Γυμνασίου συναντάμε τέτοιες δραστηριότητες, με τις 

οποίες ο μαθητής καλείται 

 να διηγηθεί παίρνοντας το ρόλο ενός αντικειμένου 

 να μιλήσει για εικόνες ή σκίτσα 

 να συνεχίσει ιστορίες 

 να διηγηθεί από άλλη οπτική γωνία 

 να διηγηθεί σα να ζούσε σε άλλη εποχή 

 να διηγηθεί φανταστικές ή υποθετικές ιστορίες 

 να δώσει λεζάντες σε εικόνες ή σκίτσα 

 να φτιάξει διαλόγους 

 να σχεδιάσει μια αφίσα 

 να φτιάξει ένα κόμικ 

 να σκεφτεί μια διαφήμιση 

 να δώσει τίτλους σε κείμενα 

 να πάρει μια φανταστική συνέντευξη 

 να γράψει στίχους 

 να αλλάξει διαλόγους σε άλλο ύφος 

 να συνεχίσει ένα ποίημα 

 να γράψει κείμενο σε άλλο ύφος 

 να φτιάξει συνθήματα 

 να φτιάξει ένα φανταστικό βιογραφικό 

 

Από τις ασκήσεις των σχολικών εγχειριδίων του Λυκείου ξεχωρίσαμε 

κάποιες που μπορούμε να θεωρήσουμε πως ανήκουν στην οπτική της 

Δημιουργικής Γραφής. Πρόκειται για πολύ μικρά ποσοστά επί του συνόλου των 

ασκήσεων:  

 

  % επί των 

ασκήσεων της 

βαθμίδας  

%επί του 

συνόλου των 

ασκήσεων  

 

Δημοτ

ικό 

           

141 22,3454833597464 8,68226600985222 631 

Γυμνά

σιο 65 10,8695652173913 4,00246305418719 598 
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  % επί των 

ασκήσεων της 

βαθμίδας  

%επί του 

συνόλου των 

ασκήσεων  

 

Λυκειο 20 5,06329113924051 1,23152709359606 395 

 

   

162

4 

 

 

Παρατηρούμε πως όσο μεγαλώνει η βαθμίδα της εκπαίδευσης, τόσο 

λιγότερο δημιουργικά πράγματα ζητάμε από τους μαθητές. Αυτά που θεωρήσαμε 

ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής και τα συναντάμε στα εγχειρίδια του Λυκείου είναι 

20 ασκήσεις. Οι 12 βρίσκονται στην παλαιότερη έκδοση και οι 8 στη νεώτερη, από 

τις οποίες απουσιάζει τελείως η παραγωγή ποιητικού κειμένου. Οι ασκήσεις αυτές 

ζητάνε από τους μαθητές:  

 φανταστικούς διαλόγους  

 ένα γράμμα όπου «να ξαναζωντανέψτε την αφήγησή σας 

παρεμβάλλοντας κάποια διαλογικά μέρη»,  

 «τρεις ξεχωριστές αφηγήσεις» από τρεις διαφορετικές οπτικές,  

 «να γράψετε μια κωμική ιστορία (ευθυμογράφημα), μια σάτιρα, μια 

παρωδία» 

 «να επινοήσετε ένα λογοπαίγνιο, ένα ανέκδοτο» 

 «μια γελοιογραφία» 

 τίτλους σοβαρούς, δραματικούς, χιουμοριστικούς για το ίδιο κείμενο 

 κείμενο σε ποιητική μορφή 

 αυθόρμητες απαντήσεις σε καταιγισμό ιδεών 

 ημερολογιακές σελίδες για κάποιο θέμα 

 

Είναι εύκολο να παρατηρήσουμε αρχικά πως οι μαθητές στη χώρα μας 

ασκούνται βασικά στη γραφή πεζού κειμένου και όχι ποιητικού. Το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα και με τα νεότερα προγράμματα επιμένει σε 

συγκεκριμένα είδη κειμένων, δίνει όμως ελευθερία και αφορμές για ελεύθερη 

έκφραση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων και των συναισθημάτων του 

μαθητή (O’ Brien 2007: 184).  
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Η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδο, πολύ 

διαδεδομένη στις ευρωπαϊκές χώρες, που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές 

να αντιληφθούν το ρόλο της έκφρασης, της γραφής και του λόγου. Προκαλείται 

η παραγωγή λόγου με παιγνιώδη και απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και 

αξιολογικά πλαίσια τρόπο (Σουλιώτης 1995). Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει 

βιωματικά το λόγο και τις δυνατότητές του και στηρίζεται στην αναδόμηση του, με 

σκοπό της παραγωγή νέων κειμένων. Για το παιδί η περιπέτεια της Δημιουργικής 

Γραφής είναι ένας τρόπος να βιώσει τη γραφή. Η εξοικείωση του με το λόγο, η 

εξερεύνηση των δυνατοτήτων του και η ανακάλυψη του προσωπικού του ύφους 

συνδυάζεται με ένα δημιουργικό παιχνίδι και έτσι η γραφή και η ανάγνωση γίνονται 

δημιουργικές απασχολήσεις. (Πασσιά & Μανδηλαράς 2001: 17). Μέσα από το 

διδακτικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής οι μαθητές πειραματίζονται σε 

ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους (Morley 2009: 6). 

Δίνεται έμφαση στη δημιουργική δραστηριότητα, στην αυτο-αποκάλυψη μέσω της 

γλώσσας και στην ευφάνταστη αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών και 

συναισθημάτων (Protherough 1983: 56). Η Δημιουργική Γραφή αντιμετωπίζεται 

σαν μια ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του παιδιού, σαν μια «λεκτική  

διατύπωση της ατομικής δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή έκφραση στην 

οποία τα παιδιά τοποθετούν στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματα τους και τις 

εντυπώσεις τους με τα δικά τους λόγια.» (Μουλά, 2012).  Η ικανότητα να ελέγχει και 

να δαμάζει το άτομο αυτό τις δημιουργικές σκέψεις του και να τις μετατρέπει σε 

γραφή (Σουλιώτης 1995) είναι αυτό που ονομάζουμε πλέον Δημιουργική Γραφή.  

Ως μέθοδος διδασκαλίας του γραπτού λόγου βασίζεται στην αντιδιαστολή 

μεταξύ λογοτεχνικής και μη λογοτεχνικής γραφής, δεν εστιάζει στη σαφή και 

ακριβή μετάδοση πληροφοριών, στα αντικειμενικά επιχειρήματα και ιδέες, στη 

λογική και προσχεδιασμένη δομή, αλλά δίνει έμφαση στη δημιουργική 

δραστηριότητα, στην αυτο-αποκάλυψη μέσω της γλώσσας και στην αξιοποίηση 

εμπειριών και συναισθημάτων (Protherough 1983: 56). Η διαδικασία παραγωγής 

γραπτού λόγου αποτέλεσε και αποτελεί ένα μέρος της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας, τόσο όσο αφορά τον προγραμματισμό, τα Αναλυτικά 

Προγράμματα, τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις διδακτικές οδηγίες, όσο και σχετικά 

με τη θέση της στα σχολικά εγχειρίδια και στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Από 

την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και την προσπάθεια οργάνωσης του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μπορούμε να συμπεράνουμε πως μέσα 
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από νομοθετικές τροποποιήσεις, καθιερώσεις και αλλαγές εγχειριδίων, συγγραφή 

διδακτικών οδηγιών και ποικίλων εγκυκλίων, η διδασκαλία της παραγωγής 

γραπτού λόγου έχει διέλθει από στάδια που έχουν διαφοροποιήσει όχι μόνο τις 

διδακτικές πρακτικές, αλλά και την ουσία της ανάγκης παραγωγής γραπτού 

λόγου από τους μαθητές.  

Η Δημιουργική Γραφή ως διδακτικό αντικείμενο δεν φιλοδοξεί να 

δημιουργήσει συγγραφείς. Μπορεί να λειτουργήσει ως μία θεσμοποιημένη 

μαθητεία, κατά την οποία η Λογοτεχνία προσεγγίζεται ενεργητικά και εκ των ένδον. 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία η δ.γ. με τις ιδιαίτερες διδακτικές της παρεμβάσεις 

αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας αλλά και του 

ιδιαίτερου τρόπου που απαιτεί η λογοτεχνική ανάγνωση και η διδασκαλία του 

γραπτού λόγου. Με τη Δημιουργική Γραφή θέλουμε οι μαθητές να θέλουν να 

γράψουν. Θέλουμε να μπει στα σχολεία η δημιουργία κ η έμπνευση και το μάθημα 

τόσο της Λογοτεχνίας, όσο και της Γλώσσας να βρει τη θέση του στην καθημερινή 

σκέψη των παιδιών και να αντιληφθούν πως λογοτεχνία μπορούν να παράγουν κ 

αυτά.  

Με όποιον τρόπο και αν ονομάζεται η παραγωγή γραπτού λόγου, όποια 

διαδικασία και αν ακολουθεί η διδακτική της, όποια εγχειρίδια και αν την 

συνοδεύουν, όποιες ασκήσεις και αν την κατευθύνουν, οι εκπαιδευτικοί κάθε 

βαθμίδας μπορούμε εύκολα να βεβαιώσουμε πως πρόκειται για σοβαρή ανάγκη 

όχι μόνο των μαθητών μας, αλλά και κάθε νοήμονος και κοινωνικού όντος να 

μπορεί να εκφράζεται εύστοχα, κατάλληλα και αποτελεσματικά, για να επιτύχει 

τόσο την προσωπική έκφρασή του όσο και την επικοινωνία. Και σε αυτό το σημείο 

ακριβώς βεβαιώνεται η σημαντικότητα της παραγωγής γραπτού λόγου, όχι μόνο 

για την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και για την καθημερινή ζωή, δράση και 

εξέλιξη. Και προβάλλει για άλλη μια φορά ο ρόλος των δασκάλων κάθε βαθμίδας 

να διδάξουν στα παιδιά τον τρόπο και την αξία της έκφρασης και της επικοινωνίας, 

τη δύναμη του λόγου και της γραφής. Οι λέξεις έχουν τη δύναμη και τη θέση που 

τους δίνουμε στη ζωή και τη σκέψη μας και η γραφή μέσα στον προσωπικό και 

τον ιστορικό χρόνο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και σταθερή αξία.  
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1.Εμπειρικά δεδομένα από τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου στο μάθημα 

της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο. 

Η παραγωγή λόγου συχνά στη σχολική πρακτική μετατρέπεται σε αναπαραγωγή 

του λόγου των κειμένων που παρατίθενται στο Α΄ μέρος κάθε ενότητας του 

εγχειριδίου του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Οι 

μαθητές/τριες ερανίζονται απόψεις, κρίσεις, πληροφορίες από τα κείμενα που 

τους δίνονται και τα αξιοποιούν ως υλικό για την παραγωγή των «δικών» τους 

κειμένων. Τα κείμενα, δηλαδή, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

λειτουργούν ως «δεξαμενή» υλικού από το οποίο αντλούν οι μαθητές ό,τι κρίνουν 

κατάλληλο για τη δραστηριότητα που τους ζητείται (Χαραλαμπόπουλος & 

Χατζησαββίδης 1997: 26-27). Τα κείμενα συνήθως είναι αποσπάσματα και πολλά 

από αυτά διασκευασμένα για τις διδακτικές ανάγκες. Απουσιάζουν αυθεντικά, 

ολοκληρωμένα κείμενα. Το σύνολο των κειμένων συνήθως συνθέτουν όλα μαζί 

ένα λανθάνον κείμενο, το οποίο οι μαθητές πρέπει στο τέλος  να έχουν 

ανακαλύψει. Το λανθάνον κείμενο ανταποκρίνεται στα δομικά μέρη μιας 

παραδοσιακής Έκθεσης: κάποιες πληροφορίες για τη βασική έννοια του θέματος, 

ιστορικές αναδρομές, σύγκριση της παλιά μορφής με τη σύγχρονη, η σημασία 

της για το άτομο και την κοινωνία (θετική πλευρά), προβληματισμοί-επιφυλάξεις 

(αρνητικές πλευρές του θέματος). Η όλη προσέγγιση δίνει στο μάθημα έναν 

έντονο «κοινωνιολογικό» και ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν συμβαδίζει 
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απόλυτα με τους στόχους του γλωσσικού μαθήματος (Βεκρής, 2009: 18). Με τα 

κριτήρια αξιολόγησης, ως απόρροια των παραπάνω, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

στο περιεχόμενο κατά 50%, ενώ κατά 30% βαθμολογείται η μορφή 

(λεξικογραμματικό επίπεδο, κατάλληλο ύφος) και κατά 20% η δομή και η 

οργάνωση του κειμένου.   

Με αυτό τον τρόπο η επικοινωνιακή κειμενοκεντρική προσέγγιση του 

γλωσσικού φαινομένου εμποδίζεται, ενώ οι παραδοσιακές πρακτικές του γνωστού 

από παλιά μαθήματος της Έκθεσης επιβιώνουν. Η  παραγωγή λόγου 

αποσυνδέεται από τους στόχους των άλλων μερών της ενότητας. Το γλωσσικό 

φαινόμενο, που αποτελεί στόχο της διδασκαλίας του Β΄ μέρους κάθε ενότητας, δεν 

έχει συνάφεια με τις δραστηριότητες παραγωγής λόγου που υπάρχουν στο Ε΄ 

μέρος. Η αποσπασματικότητα στη διδασκαλία της γλώσσας, που έχει 

παρατηρηθεί στο παρελθόν ως ένα από τα προβληματικά χαρακτηριστικά του 

μαθήματος (Κατσαρού 2004: 218, Σπανός 2014:185, Αρχάκης 2005: 19), δεν 

αποφεύγεται και στα εκπαιδευτικά βιβλία που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα 

(Βεκρής 2009: 16-20). 

Επιπλέον, ως συνέπεια της ίδιας προσέγγισης σπανίζουν οι 

δραστηριότητες παραγωγής λόγου που καλούν τους μαθητές να αποκτήσουν 

επίγνωση των υφολογικών χαρακτηριστικών των κειμενικών ειδών. Οι μαθητές στο 

πλαίσιο αυτό λιγότερο επιμένουν στην κατανόηση της επικοινωνιακής διάστασης 

των κειμένων, στην αναζήτηση του επικοινωνιακού στόχου, στην προσέγγιση του 

επικοινωνιακού πλαισίου και πώς αυτά διαμορφώνουν τη λεξικογραμματική δομή 

των κειμένων. Πολύ δε λιγότερο εξοικειώνονται με αυτά ως σχεδιαστές κειμένων σε 

επικοινωνιακό πλαίσιο, στερούμενοι της ευκαιρίας να αναπτύξουν τη δημιουργική 

τους σκέψη και φαντασία. Συχνά, η επίκληση του επικοινωνιακού πλαισίου 

καταντά μια προσχηματική, τυπική διαδικασία, μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί και 

εκπαιδευόμενοι συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Προγράμματος Σπουδών. 

2. Η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας.  

Η δημιουργική γραφή, κατά πολλούς, ταυτίζεται με τη συγγραφή λογοτεχνικών 

κειμένων. Η δημιουργικότητα συνδέθηκε με την ποιητική λογοτεχνική φαντασία και 

επινοητικότητα (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013). Ωστόσο, θεωρείται πια κοινός 

τόπος ότι η δημιουργική γραφή μπορεί να αξιοποιείται ως εργαλείο για την 

εξοικείωση των μαθητών με γλωσσικά φαινόμενα και μηχανισμούς της γλώσσας 
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και την όξυνση της δημιουργικής τους σκέψης, που ούτως ή άλλως ενυπάρχει στη 

διαδικασία της γραφής (Σουλιώτης, 2012a:14, 2012b),. Σε καμιά περίπτωση η 

αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δε 

θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία ως μέρος μιας αντιπαράθεσης σε ένα 

ψευδοπρόβλημα για τα διακριτά όρια του μαθήματος της Λογοτεχνίας στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας. 

Πιο συγκεκριμένα, για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο 

Γυμνάσιο σε αυτή την εξελικτική φάση του μαθήματος η δημιουργική γραφή 

βοηθάει τους μαθητές να έχουν επίγνωση της λειτουργικής και επικοινωνιακής 

διάστασης της γλώσσας. Οι μαθητές/τριες για τις ανάγκες μιας δραστηριότητας 

δημιουργικής γραφής οφείλουν να είναι προσεκτικοί σε επίπεδο κατανόησης, να 

αναπτύξουν κριτικές ικανότητες με τις οποίες θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις 

διαδραστικές σχέσεις του κειμένου με το κοινωνικό περικείμενο (Αγάπογλου & 

Καπετανίδου, 2013). Σε ένα πρώτο στάδιο εξοικειώνονται με το λεξικογραμματικό 

επίπεδο των κειμένων, και στη συνέχεια, ιδιαίτερα στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,  προσεγγίζουν τα κείμενα ως κοινωνικές πρακτικές εξετάζοντας πώς 

αυτά διαμορφώνονται από το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο αλλά και πώς αυτά 

τα ίδια κείμενα συγχρόνως το αλλάζουν. Με αυτό τον τρόπο η δημιουργική γραφή 

συμβάλλει στην εξάσκηση των μαθητών/τριών ως κριτικών αναγνωστών, που 

αποτελεί ακόμα ζητούμενο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Βεκρής, 2011). 

Με αυτή την προεργασία μπορούν να γίνουν δημιουργικοί και στην 

παραγωγή λόγου, ώστε η διαδικασία αυτή να μην αποτελεί μια διαισθητική μίμηση 

και αναπαραγωγή «πρότυπων» κειμένων. Οι μαθητές/τριες γίνονται σχεδιαστές 

και ανασχεδιαστές των κειμένων τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται με 

επάρκεια στις απαιτήσεις ως προς την παραγωγή συγκεκριμένων κειμενικών 

ειδών. Οι μαθητές/τριες ενήμεροι για τις γλωσσικές επιλογές, που τους δίνει η 

κοινωνική πρακτική των κειμενικών ειδών και του ύφους, μπορούν να γράψουν 

περισσότερο ενσυνείδητα και εμπρόθετα  (Χοντολίδου, 2004: 29-39).  

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα η συνάφεια της δημιουργικής 

γραφής με το πρόταγμα του κριτικού γραμματισμού, που είναι η 

«απελευθερωτική» γνώση. Οι μαθητές με επίγνωση των γλωσσικών μηχανισμών, 

και πάντα με αίσθημα δικαίου και γνώμονα το κοινό συμφέρον, επιλύουν 

επικοινωνιακά προβλήματα (ή συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην επίλυσή 

τους), τα οποία αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή και με αυτό τον τρόπο 
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βελτιώνουν τη ζωή τους και συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη. Μέσω της 

δημιουργικής έκφρασης οι μαθητές/τριες υπερασπίζονται τη δική τους ταυτότητα 

και το δικαίωμα του διαλόγου της δικής τους υποκειμενικότητας με τις 

υποκειμενικότητες των άλλων σε ισότιμη βάση.           

3. Παραδείγματα σεναρίων στηριγμένων στη δημιουργική γραφή 

Στα παραδείγματα εφαρμογών, που παρουσιάζονται παρακάτω, επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα ήταν οι μαθητές/τριες με τη δημιουργική γραφή να 

συνειδητοποιήσουν τους γλωσσικούς μηχανισμούς της αφήγησης και της 

λειτουργίας των χρόνων του ρήματος.  

Οι εφαρμογές στηρίχτηκαν σε σενάριο που είχε συνταχθεί στο πλαίσιο 

προγράμματος εκπόνησης σεναρίων διδασκαλίας για το μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄ Γυμνασίου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και 

με συντάκτη τον ένα εκ των εισηγητών αυτής της ανακοίνωσης  Λευτέρη Βεκρή 

(2015). Η εφαρμογή συντελέστηκε σε δύο σχολεία και σε δύο χρονικές περιόδους: 

α) στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, το σχολικό έτος 2013-2014, από την Ευανθία 

Σύρμου και β) στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων, το σχολικό έτος 

2014-2015 από τον Ελευθέριο Βεκρή.   

Στην παρούσα ανακοίνωση, αφού παρουσιαστούν με συντομία τα βασικά 

χαρακτηριστικά του σεναρίου, θα αναδειχθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα και 

συμπεράσματα από την εφαρμογή τους. 

3.1. Εφαρμογή σεναρίου στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, 2013-2014. 

Το σενάριο αφορούσε στην ύλη της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου και πιο 

συγκεκριμένα στην 3η Ενότητα: Φίλοι για πάντα. Στόχος του σεναρίου ήταν να 

οδηγηθούν οι μαθητές σε μια ενεργητική πρόσληψη της αφήγησης ως κειμενικού 

είδους  με την αξιοποίηση των συγγραφικών πρακτικών της δημιουργικής 

γραφής,   καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργική  τους σκέψη. Επειδή μάλιστα 

το θέμα της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, που είναι η φιλία, άπτεται των 

βιωμάτων και των εμπειριών των εφήβων μαθητών, η δημιουργική γραφή  ως 

βιωματική μέθοδος μάθησης, τους δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις 

εμπειρίες  αυτές με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την εκπαίδευσή τους 

(Σουλιώτης, 2012α: 13). Ειδικότερα, με την αξιοποίηση, στο συγκεκριμένο σενάριο,  

του  φωτογραφικού υλικού ως αφόρμησης για τη δημιουργία γραπτής 

αφήγησης, καταδεικνύονται οι διαφορετικοί σημειωτικοί τρόποι της αφήγησης 
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(μια εικόνα χίλιες λέξεις) και συγχρόνως δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές/τριες 

να αποδεσμευθούν από το «τι θα πουν» και να ασχοληθούν με το «πώς θα το 

πουν».   

Με το σενάριο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές: 

 Να εξοικειωθούν με τη γραφή και να αναζητήσουν ένα προσωπικό 

τρόπο έκφρασης. 

 Να ασκηθούν στις τεχνικές της αφήγησης και ειδικότερα στα 

χαρακτηριστικά της «μικρής ιστορίας». 

 Να δημιουργήσουν πρωτότυπα κείμενα αξιοποιώντας τη φαντασία  

και τη δημιουργικότητά τους. 

 Να αξιοποιήσουν εμπειρίες και βιώματα σχετικά με τη φιλία.  

 Να  συνειδητοποιήσουν δικές τους απόψεις και στάσεις περί φιλίας 

και να τις εμπλουτίσουν μέσα από τον διάλογο που θα αναπτυχθεί 

μέσα στην τάξη. 

 Να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες συγγράφοντας σ’ 

ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού. 

 Να αναστοχαστούν σε σχέση με τα τελικά τους προϊόντα. 

 Να κρίνουν βάσει κριτηρίων τις δημιουργίες της δικής τους ομάδας 

(αυτοαξιολόγηση) και των άλλων ομάδων (ετεροαξιολόγηση). 

Διδακτική πορεία / Στάδια / Φάσεις  

Το σενάριο εντάσσεται στο Ε μέρος της 3ης διδακτικής ενότητας του σχολικού 

εγχειριδίου με θέμα: «Φίλοι για πάντα» και εστιάζεται στην παραγωγή λόγου . 

Προϋποθέτει ότι σε προηγούμενες διδακτικές ώρες έχει γίνει ανάλυση των κειμένων 

της ενότητας  Α  του σχολικού εγχειριδίου και έχει γίνει επίσης επανάληψη της 

διδασκαλίας των χρακτηριστικών  της αφήγησης: τόπος, χρόνος, πρόσωπα-

«ήρωες»,το πρόβλημα-ο στόχος, η δράση-τα αποτελέσματα-η λύση 

(αναφέρονται στο Γ μέρος της  3ης διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου 

της Α΄ Γυμνασίου). 

1ο δίωρο 

Οι μαθητές χωρίζονται  σε  τετραμελείς ομάδες με καθοδήγηση του διδάσκοντος. 

Δίνεται σε κάθε ομάδα ένα φύλλο εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με βάση φωτογραφικό υλικό σχετικό με την 

εφηβική φιλία που έχει επιλεγεί από το διαδίκτυο.  Το φύλλο εργασίας κάθε ομάδας 
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έχει μια διαφορετική φωτογραφία αλλά κοινές δραστηριότητες. Μαζί με το φύλλο 

εργασίας δίνονται εκ των προτέρων και τα κριτήρια αξιολόγησης του τελικού 

προϊόντος προκειμένου να λειτουργήσουν ως προσανατολισμός  στην εργασία 

τους. Οι δραστηριότητες έχουν ως εξής: 

Άσκηση Δημιουργικής Γραφής για την εφηβική φιλία  

Ομάδα Χ 

1. Παρατηρήστε την ακόλουθη φωτογραφία και συζητήστε με την ομάδα 

σας σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της 

φωτογραφίας.  

2. Υποθέστε τα συναισθήματα των προσώπων και συσχετίστε τα με 

ανάλογες καταστάσεις που έχετε βιώσει ή γνωρίζετε. 

3. Δώστε μια λεζάντα στη φωτογραφία. 

4. Γράψτε με την ομάδα σας «τη μικρή ιστορία της φωτογραφίας» (μέχρι 

300 λέξεις). 

Επιλογές: 

- Μπορείτε να υποθέσετε ό,τι προηγήθηκε από τη στιγμή που απεικονίζεται 

στη φωτογραφία.  

- Μπορείτε να δώσετε τη δική σας συνέχεια στα γεγονότα, το δικό σας τέλος.  

- Η αφήγηση μπορεί να γίνει σε πρώτο, δεύτερο ή  τρίτο πρόσωπο, 

ανάλογα με την οπτική γωνία που θα επιλέξετε ως αφηγητές.  

- Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένο κειμενικό είδος (επιστολή, 

αυτοβιογραφία, ημερολόγιο, συνέντευξη, διήγημα, παραμύθι, άλλο). 

6. Δώστε έναν τίτλο στην ιστορία σας. 

Οι μαθητές συζήτησαν με ενδιαφέρον πάνω στα θέματα της φωτογραφίας 

προσπαθώντας να την τοποθετήσουν σε χώρο και χρόνο. Παρατήρησαν με 

προσοχή τα πρόσωπα των φωτογραφιών και υπέθεσαν τι θα μπορούσε να είχε 

προηγηθεί της στιγμής που απεικονίζει η φωτογραφία. Οι ομάδες κατέγραψαν τα 

κύρια σημεία  της πλοκής  της μικρής ιστορίας και κάποιες από αυτές ξεκίνησαν  

να γράφουν την ιστορία. 

2ο Δίωρο 

Στο δεύτερο δίωρο οι μαθητές  σε ομάδες ολοκλήρωσαν τη συγγραφή της μικρής 

ιστορίας με βάση τις σημειώσεις τους,  αφού  ενσωμάτωσαν τις διορθώσεις και 

τις παρατηρήσεις που επεσήμαναν κατά διαστήματα  τα μέλη της κάθε ομάδας 
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(αναστοχασμός). Στο τέλος του δίωρου οι μαθητές παρέδωσαν την τελική γραφή 

της ιστορίας τους. Η διδάσκουσα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας 

συζητούσε με τις ομάδες την πορεία της εργασίας τους και απαντούσε σε τυχόν 

απορίες. Επίσης παρακολουθούσε τη συμμετοχή των μελών κάθε ομάδας στην 

δραστηριότητα. 

3ο Δίωρο 

Στο τρίτο δίωρο η κάθε ομάδα επιλέγοντας τον εκπρόσωπό της παρουσίασε στην 

ολομέλεια της τάξης τη δική της μικρή ιστορία. Οι υπόλοιπες ομάδες έχοντας 

μπροστά τους τα κριτήρια αξιολόγησης της δραστηριότητας (βλ. Παράρτημα)  

αξιολογούσαν κάθε ιστορία ξεχωριστά (ετεροαξιολόγηση). Στο τέλος της 

παρουσίασης όλων των εργασιών συγκεντρώθηκαν τα βαθμολογικά δεδομένα 

της αξιολόγησης όλων των ομάδων και η ιστορία με τη μεγαλύτερη  

συγκεντρωτική βαθμολογία κρίθηκε ως η καλύτερη. Τα παιδιά επέδειξαν  προσοχή  

και ενδιαφέρον κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των εργασιών, 

παρακολουθώντας  όλες τις παρουσιάσεις των συμμαθητών τους. 

Γενικές παρατηρήσεις  

Σε όλα τα στάδια της  δραστηριότητας δημιουργήθηκε θετικό κλίμα εμπιστοσύνης 

και συνεργατικότητας, απαραίτητη προϋπόθεση για δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής.  

Τα τελικά κείμενα των μαθητών είχαν χαρακτήρα ημερολογιακών  

πρωτοπρόσωπων αφηγήσεων. Οι μαθητές έλαβαν υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

αφήγησης όσον αφορά στη δομή των ιστοριών τους και χρησιμοποίησαν 

ποικίλους αφηγηματικούς τρόπους (αφήγηση, περιγραφή, διάλογο, ευθύ λόγο).  

Οι αφηγήσεις τους ήταν γραμμικές, εστιάζοντας σε ένα ή δύο πρόσωπα. Ενέταξαν 

το  στοιχείο της σύγκρουσης-εμποδίου  στην πλοκή των ιστοριών και σε κάποιες  

αξιοποίησαν (εκτός από μια ιστορία)  το στοιχείο της ανατροπής ή της έκπληξης 

που διακρίνει συνήθως τις «μικρές ιστορίες». Οι φωτογραφίες  που δόθηκαν στα 

φύλλα εργασίας πράγματι λειτούργησαν ως ερέθισμα για την ανάκληση 

προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των μαθητών. Τα θέματα των ιστοριών 

αφορούσαν κυρίως σε :σύγκρουση με γονείς εξαιτίας της επιρροής των φίλων, 

διαδικτυακή φιλία, συγκρούσεις-αντιπαραθέσεις με φίλους, συμπαράσταση 

μεταξύ φίλων. 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[145]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

3.2. Εφαρμογή σεναρίου στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων 2014-

2015.  

Στο συγκεκριμένο σενάριο αξιοποιείται γλωσσικό και εικονιστικό υλικό από το 

διαδίκτυο, ως έναυσμα δημιουργικής, ελεύθερης γραφής, καθώς και οι ασκήσεις 

ύφους του Ρ. Κενώ που σχετίζονται με τους χρόνους του ρήματος.  

Με το σενάριο επιχειρείται η διδασκαλία των ρηματικών χρόνων μέσω 

δημιουργικών δραστηριοτήτων, που αφορούν στην παραγωγή αφηγηματικών 

κειμένων. Οι μαθητές/τριες με παιγνιώδεις, συνεργατικούς και ευφάνταστους 

τρόπους προσεγγίζουν και  συνειδητοποιούν τη χρήση των ρημάτων και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην κλίση τους. Το γλωσσικό φαινόμενο που 

έχει να κάνει με τη μορφολογία του ρήματος δεν διδάσκεται εν κενώ αλλά εντός 

επικοινωνιακού πλαισίου και καλούνται να διερευνήσουν την υφολογική 

διαφοροποιητική αξία των ρηματικών χρόνων στην αφήγηση.     

Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

1ο δίωρο 

Ως έναυσμα για την αισθητική αποτίμηση των ρηματικών χρόνων και της 

σημασίας τους στην αφήγηση, αξιοποίησαν τις «Ασκήσεις ύφους» του Ραιημόν 

Κενώ. Δόθηκαν σε ομάδες μαθητών τα κείμενα του Κενώ, ένα σε κάθε ομάδα. Οι 

μαθητές διάβασαν τα σχετικά κείμενα και συζήτησαν τις σημασιολογικές και 

αισθητικές διαφορές των κειμένων με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας. Οι 

μαθητές αξιοποίησαν συγχρόνως και τη σχολική τους γραμματική 

(Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου 2011). Τα κύρια ερωτήματα ήταν:  

• Ποιος ρηματικός χρόνος αξιοποιείται στο συγκεκριμένο 

αφηγηματικό κείμενο;  

• Τι δηλώνει ο συγκεκριμένος χρόνος σε σχέση με την 

χρονική στιγμή της εκφώνησης του λόγου;  

• Ποια συναισθήματα σας προκαλεί η εκτεταμένη χρήση 

του συγκεκριμένου χρόνου; (π.χ. μελαγχολία για κάτι που 

έχει γίνει, νοσταλγία, ατμόσφαιρα μυστηρίου, δραματική 

ένταση κ.ά.) 

• Να μετατρέψετε τον χρόνο του ρήματος σε ............ Ποιες 

αλλαγές παρατηρείτε;  

  



Διδασκαλία γλωσσικών φαινομένων με την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο 

Βεκρής Ελευθέριος, Σύρμου Ευανθία 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [146] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Οι ερωτήσεις που δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές ήταν οι δύο 

τελευταίες, γιατί δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματα 

που τους προκαλούσαν τα συγκεκριμένα αφηγήματα.  Σ’ αυτό δεν βοήθησαν 

κάποια από τα αφηγήματα του Κενώ που θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς 

σουρεαλιστικά. Ακολούθησε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από κάθε ομάδα 

στην ολομέλεια της τάξης, συζήτηση και καταγραφή συμπερασμάτων. Ωστόσο, 

η όλη διαδικασία βοήθησε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν άλλες κειμενικές 

διαστάσεις των ρηματικών χρόνων που με την φορμαλιστική προσέγγιση δεν είχαν 

μέχρι εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιήσει.      

2ο δίωρο 

Στη συνέχεια δόθηκε στους μαθητές δραστηριότητα δημιουργικής γραφής με 

βάση εικονιστικό υλικό, όπως παραπάνω, με τη μόνη διαφορά ότι προστέθηκε μία 

ακόμη οδηγία για τη χρήση συγκεκριμένου ρηματικού χρόνου. Δόθηκε σε κάθε 

ομάδα μαθητών από ένα φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει μια εικόνα και οδηγίες 

για τη δραστηριότητα ως εξής: 

Άσκηση Δημιουργικής Γραφής για την εφηβική φιλία  

Ομάδα Χ 

1. Παρατηρήστε την ακόλουθη φωτογραφία και συζητήστε με την ομάδα 

σας σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της 

φωτογραφίας.  

2. Υποθέστε τα συναισθήματα των προσώπων και συσχετίστε τα με 

ανάλογες καταστάσεις που έχετε βιώσει ή γνωρίζετε. 

3. Δώστε μια λεζάντα στη φωτογραφία. 

4. Γράψτε με την ομάδα σας «τη μικρή ιστορία της φωτογραφίας». 

Επιλογές: 

- Μπορείτε να υποθέσετε ό,τι προηγήθηκε από τη στιγμή που απεικονίζεται 

στη φωτογραφία.  

- Μπορείτε να δώσετε τη δική σας συνέχεια στα γεγονότα, το δικό σας τέλος.  

- Η αφήγηση μπορεί να γίνει σε πρώτο, δεύτερο ή  τρίτο πρόσωπο, 

ανάλογα με την οπτική γωνία που θα επιλέξετε ως αφηγητές.  

- Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένο κειμενικό είδος (επιστολή, 

αυτοβιογραφία, ημερολόγιο, συνέντευξη, διήγημα, παραμύθι, άλλο). 

5. Για την αφήγησή σας να αξιοποιήσετε κυρίως τον (χ) ρηματικό χρόνο. 
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6. Δώστε έναν τίτλο στην ιστορία σας. 

Η παραπάνω δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο δίωρο. Οι 

μαθητές/τριες χωρσμένοι/ες σε ομάδες των τριών/τεσσάρων ατόμων 

εργάστηκαν με βάση το φύλλο εργασίας, που περιέχει μία εικόνα και τις οδηγίες. 

Είχαν δοθεί εκ των προτέρων και τα κριτήρια αξιολόγησης, ώστε να λειτουργήσουν 

ως προσανατολισμός στην εργασία τους (βλ. φύλλα εργασίας).    

Οι μαθητές εργάστηκαν με προθυμία και με ευχάριστη διάθεση. Κάποιες 

ομάδες με θαυμαστή ευκολία ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα στο δίωρο και 

ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα (δύο ομάδες). Ωστόσο, η δραστηριότητα δεν 

ολοκληρώθηκε από όλες τις ομάδες στο πλαίσιο του δίωρου, αλλά όλες οι ομάδες 

είχαν καταλήξει στα βασικά σημεία του κειμένου που θα συνέτασσαν. Οι ομάδες 

που δεν το ολοκλήρωσαν ανέλαβαν διά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να 

συνεργασθούν και να το ολοκληρώσουν.  

3ο δίωρο 

Στο επόμενο δίωρο  η κάθε ομάδα παρουσίασε το κείμενο της και δέχτηκε τις 

παρατηρήσεις των άλλων ομάδων, ώστε να ενσωματώσει όσες από αυτές 

βελτιώνουν το κείμενό τους. Καταγράφτηκαν ιδέες για καλύτερη αξιοποίηση των 

ρηματικών χρόνων και οι μαθητές της κάθε ομάδας ανέλαβαν να ενσωματώσουν 

τις παρατηρήσεις που βελτιώνουν το κείμενό τους.    

Οι ομάδες προέβαλαν το τελικό τους κείμενο και το παρουσίασαν στην 

ολομέλεια.  

Τεκμήρια από τις εργασίες των ομάδων: 

Α. Από τους μαθητές/τριες των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα: 

ΟΜΑΔΑ Α 
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                      Λεζάντα: Μια άσχημη μέρα στο σχολείο. 

Τίτλος: Ένας καλός φίλος μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε όλα μας τα 

προβλήματα. 

Ένα πρωί, ξεκίνησα να πάω στο σχολείο. Ήμουν πολύ κουρασμένη γιατί το 

βράδυ δεν είχα κοιμηθεί καθόλου. Οι γονείς μου συνεχώς φώναζαν. Δεν αντέχω 

άλλο να τους ακούω να μαλώνουν. Μόλις έφτασα στο σχολείο, είδα την καλύτερή 

μου φίλη, την Δήμητρα. Είμαστε φίλες  πολύ καιρό και καταλαβαίνει πάντα αν είμαι 

στενοχωρημένη. Με ρώτησε τι έχω όμως δεν πρόλαβα να της απαντήσω γιατί 

χτύπησε το κουδούνι για μάθημα. Αναστέναξα και πήγα στην τάξη. Είχα 

μαθηματικά.  Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος το μυαλό μου ταξίδευε αλλού. 

Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ καθόλου. Στο τέλος ο καθηγητής μας μοίρασε 

τα τεστ που είχαμε γράψει την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις είδα το δικό μου 

ήθελα να κλάψω. Έμεινα κοιτώντας το γραπτό μου με απογοήτευση μέχρι που 

χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. 

Βγήκα γρήγορα από την τάξη κι έτρεξα προς το ντουλάπι μου αγνοώντας 

τη Δήμητρα που μου φώναζε να περιμένω. Έριξα τα βιβλία στο ντουλάπι μου κι 

έκατσα στο πάτωμα κοιτάζοντας το γραπτό. Αναρωτιόμουνα πώς θα’ λεγα 

στους γονείς μου ότι απέτυχα. Σε λίγο ήρθε η Δήμητρα προς το μέρος μου και 

κάθισε δίπλα μου. Με ρώτησε τι έχω και της μίλησα για ό,τι είχε συμβεί. Με 

αγκάλιασε και μου είπε πως όλα θα πάνε καλά. Είμαι πολύ τυχερή που έχω μια 

καλή φίλη να νοιάζεται για μένα. 

ΟΜΑΔΑ Β 
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Λεζάντα: Συζήτηση δύο εφήβων μέσω του υπολογιστή 

Τίτλος: Φιλία μέσω οθόνης 

Άλλη μια μέρα στο σχολείο. Άλλες οχτώ ώρες πάνε χαμένες. Ιστορία, 

Μαθηματικά, Αρχαία. Ούτως ή άλλως δεν τα χρειάζομαι εγώ όλα αυτά. Μόνο τον 

υπολογιστή μου χρειάζομαι. Είναι το μόνο μέρος που μπορώ να είμαι ο εαυτός 

μου, που δεν με πιέζουν και δεν με κατακρίνουν οι «φίλοι» μου. Να δούμε πόσοι 

είναι συνδεδεμένοι... Χμ! κανένα ενδιαφέρον. Διακόσιοι πενήντα επτά και κανένας 

συμπαθητικός. Να δούμε! Πέντε νέοι φίλοι. Αυτή η Γιάννα καλό κορίτσι φαίνεται. 

Για να της στείλω ένα μήνυμα: «Γεια! Τι κάνεις; Είμαι ο Δημήτρης», «Γεια είμαι η 

Γιάννα», «Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου;» «Μπαλέτο. Τα δικά σου;», «Ενδιαφέρον! 

Κι εμένα μ’ αρέσει ο χορός αλλά με κοροϊδεύουν γι’ αυτό...» «Λυπάμαι πολύ που 

τ’ ακούω! Είναι πολύ ανώριμοι!» «Αρκετά καλό κορίτσι φαίνεται. Ας τη ρωτήσω... 

«Πού μένεις;», «Χαλάνδρι. Εσύ;», «Α! κι εγώ Χαλάνδρι μένω». 

Πέρασε ένας μήνας. Επιτέλους βρήκα ένα φίλο, έστω και κορίτσι που δεν 

με κατακρίνει, ακούει και σέβεται τις απόψεις μου με μοναδική απαίτηση ν’ ακούω 

κι εγώ τις δικές της. Σκέφτομαι να το πάω ένα βήμα μπροστά την επόμενη φορά 

που θα μιλήσουμε. Θα της ζητήσω να βρεθούμε. 

Το επόμενο απόγευμα συνδέθηκα και της ζήτησα να συναντηθούμε . 

Δέχτηκε και κανονίσαμε για αύριο στις πέντε το απόγευμα στην κεντρική πλατεία. 

Οι μέρες περνούσαν και ο μόνος άνθρωπος που καθόταν ήταν έναν κοριτσάκι με 

φακίδες και γυαλιά που δεν έμοιαζε καθόλου μ’ εκείνη της Γιάννας. Κρίμα, και 

νόμιζα πως είχα επιτέλους έναν πραγματικό φίλο... Καθόμουνα κάθε μέρα σ’ 

εκείνο το σημείο μα δεν εμφανίστηκε ποτέ.  

 

ΟΜΑΔΑ Γ. 
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             Λεζάντα: Τσακωμοί στο οικογενειακό περιβάλλον 

Τίτλος: Η επιρροή από τους φίλους οδηγεί σε οικογενειακά προβλήματα. 

Όταν μπήκα σπίτι με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Η μητέρα μου με 

περίμενε θυμωμένη. Το βλέμμα της ήταν περίεργο και με ανησυχούσε. Ο πατέρας 

μου προσπαθούσε να την καθησυχάσει αλλά εκείνη παρέμενε ανήσυχη. Με 

κοίταξε άγρια και με ρώτησε: «Γιατί δεν πήγες σήμερα στο σχολείο;». Εγώ της 

αποκρίθηκα: «Ποιος σου είπε κάτι τέτοιο;». Εκείνη απάντησε: «Μου τηλεφώνησε η 

γραμματεία σήμερα το πρωί και με ρώτησε αν ήσουν άρρωστη. Γιατί δεν πήγες 

στο σχολείο;». Εγώ έμεινα άφωνη και δεν ήξερα τι να πω. Με άρπαξε από το χέρι 

και με οδήγησε στο δωμάτιό μου όπου μου έδειξε ένα πακέτο τσιγάρα και με 

ρώτησε: «Πού βρήκες τα τσιγάρα;». Εγώ τρέμοντας της εξήγησα: «Δεν είναι δικά 

μου. Μου τα έδωσε η Ναταλία». Εκείνη εκνευρισμένη ακόμη περισσότερο μου είπε: 

«Πες μου αμέσως  την αλήθεια. Δοκίμασες να καπνίσεις;». Εγώ είπα: «Όχι, όχι, όχι». 

Μου έδειξε το τασάκι με τα αποτσίγαρα και μου είπε με αυστηρό ύφος: «Είναι 

πράγματα αυτά; Σου έδωσα τέτοιες αρχές εγώ; Πώς μπόρεσες να κάνεις κάτι 

τέτοιο; Κοπάνα με την Ναταλία έκανες; Αυτή σε επηρεάζει, έτσι δεν είναι; Τέρμα η 

παρέα μαζί της. Να ξεκόψεις. Δεν το συζητώ. Δεν επιτρέπεται στην ηλικία σου να 

αφήνεις άλλα άτομα να σε επηρεάζουν στη ζωή σου». 

Τότε μπήκε ο πατέρας μου που προσπάθησε να ηρεμήσει τη μαμά μου και 

να με υπερασπιστεί όσο άδικο κι αν είχα. Εγώ δεν άντεχα άλλο. Έτρεξα προς την 

πόρτα και βγήκα να πάρω  αέρα. Κάθισα στο παγκάκι για να σκεφτώ. Γιατί 

αντέδρασαν έτσι οι γονείς μου; Γιατί ποτέ δεν με καταλαβαίνουν; Δεν θέλω να 
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αποχωριστώ τη φίλη μου. Την αγαπώ πολύ και πιστεύω ότι δεν με επηρέασε αυτή 

στο να καπνίσω.  

  

Β. Από τους μαθητές/τριες του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου 

Αναβρύτων  

 Σε χρόνο Αόριστο 

 

 

Η Βασιλική και η Χρυσούλα ήταν παιδικές φίλες. Δυστυχώς, αναγκάστηκαν 

να χωρίσουν εξαιτίας ενός φυλετικού πολέμου. Από τότε δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ. 

Ωστόσο, ποτέ δεν ξέχασε η μια την άλλη και συντροφιά τους κρατούσε μια παλιά 

φωτογραφία που είχαν τραβήξει  λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Οι δυο φίλες 

ξαναβρέθηκαν μετά από πολλά χρόνια σε ένα γηροκομείο. Δεν αναγνώρισε όμως 

η μια την άλλη. Αφορμή της επανένωσής τους ήταν η φωτογραφία που είχαν. 

Κάθησαν τυχαία στον ίδιο καναπέ και άρχισαν να συζητούν για τις παλιές 

τους αναμνήσεις τους. Η Βασιλική καθώς και η Χρυσούλα έβγαλαν από την 

τσάντα τους τη φωτογραφία ώστε να την δείξουν η μια στην άλλη. Ξαφνικά 

κατάλαβαν, όταν είδε η μια την φωτογραφία της άλλης πως βρήκαν το πρόσωπο 

για το οποίο πονούσαν τόσα χρόνια. Από τη συγκίνηση αγκαλιάστηκαν σφιχτά 

και υποσχέθηκαν η μια στην άλλη πως δεν θα ξαναχάνονταν για την υπόλοιπη 

διάρκεια της ζωής τους. 

Όμως η Βασιλική μετά από τρία  χρόνια  έπαθε άνοια και δεν θυμόταν την 

Χρυσούλα. Η Χρυσούλα προσπαθούσε συνέχεια να θυμίσει στην Βασιλική ποια 

ήταν αλλά δεν τα κατάφερνε. Ήταν πια πολύ αργά. Η Χρυσούλα έκανε μια 

τελευταία προσπάθεια δείχνοντας την παλιά φωτογραφία. Τα μάτια της Βασιλικής 

γέμισαν δάκρυα, η μνήμη της είχε επανέλθει. 
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Τέλος τράβηξαν μια καινούργια φωτογραφία για να αντικαταστήσουν την 

παλιά και για να θυμούνται όλα αυτά που είχαν περάσει μαζί. 

 

Από τους: Σ. Σ., Κ. Τ., Φ. Τ. ΚΑΙ Γ. ΤΖ. 

 

Σε χρόνο Παρακείμενο 

 

Όνειρα και αναμνήσεις σε ένα παλιό παγκάκι 

Τους έχουν λείψει τα μακρόωρα παιχνίδια και γέλια της παιδικής τους 

ηλικίας. Δεν έχουν δει ο ένας τον άλλο από τότε που ο καθένας ακολούθησε το 

δικό του μονοπάτι της ζωής. Ο Σταμάτης έχει να πατήσει το πόδι του στην πατρίδα 

για χρόνια και έχει φτιάξει τη δική του οικογένεια στην Αυστραλία. Ο Θωμάς έχει 

γυρίσει τον κόσμο μέσα από το φινιστρίνι του. Ο Αποστόλης δεν έχει αλλάξει 

καθόλου, ποτέ δεν μεγάλωσε! Ο Πάνος, που δεν τα έπαιρνε τα γράμματα, έχει γίνει, 

όπως πάντα ονειρευόταν, μηχανικός αυτοκινήτων. Ο Ζήσης , έχοντας 

κληρονομήσει μεγάλη περιουσία από τον παππού του, έχει αφοσιωθεί στην τέχνη, 

στην ποίηση. Τέλος, ο Γρηγόρης δεν στάθηκε τυχερός στη ζωή. Μετά από εκείνη 

την φονική πυρκαγιά, έχει γίνει γλυκιά ανάμνηση. 

Οι έξι, πέντε πια, φίλοι έχουν να βρεθούν 22 χρόνια. Μέσα σε μια 

ατμόσφαιρα συγκίνησης και νοσταλγίας, πέντε χαμόγελα και μια όμορφη, θολή 

ανάμνηση αποτυπώνονται στον σκονισμένο φακό του παρελθόντος. 

Από τους μαθητές Φ. Χ., Ε. Ρ., Φ. Π., Θ. Ρ. 

Σε χρόνο ενεστώτα 

  “Τα άσχημα σιδεράκια” 
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Οι μέρες στο σχολείο της Άννης περνούν όλες δύσκολα. Τα παιδιά της 

συμπεριφέρονται με παράξενο τρόπο. Τα περισσότερα δεν της μιλάνε, γελούν 

πίσω της και κάνουν πλάκα με εκείνη. Και οι υπόλοιποι, απλά αδιαφορούν. Σαν 

αυτούς είναι και ο Μάρκος με την Ιωάννα, που απλά την κοιτάνε από μακριά στο 

τέλος του διαδρόμου, με συμπόνια και λύπη. 

 Και όσο ο καιρός περνάει, η κατάσταση αυτή χειροτερεύει. Μια μέρα που 

το σχολείο επισκέπτεται το γειτονικό πάρκο, η Άννη, όπως και σε κάθε άλλη 

εκδρομή, κάθεται σε ένα παγκάκι μακριά από τους άλλους. 

Και τότε, ξαφνικά μια παρέα παιδιών την πλησιάζουν. Και αρχίζουν να 

γελούν εις βάρος της, μόνο και μόνο επειδή φοράει σιδεράκια και δείχνει άσχημη, 

λένε. Που, στο κάτω κάτω, είναι προσωρινά σιδεράκια, και τίποτα παραπάνω! Η, 

μάλλον, για εκείνα τα παιδιά είναι κάτι παραπάνω από απλά σιδεράκια και, 

μάλιστα, πρέπει να είναι τόσο σημαντικά που άξιζαν τις κοροϊδίες... Η Άννη νιώθει 

απαίσια... Μπορεί να είχε συνηθίσει τις προσβολές, ακόμα και μπροστά της, αλλά 

τώρα ήταν χειρότερα από κάθε άλλη φορά. 

 Μέχρι που συμβαίνει κάτι απρόσμενο. Ο Μάρκος δεν είναι από τα παιδιά 

που την κοροϊδεύουν. Την υποστηρίζει και προσπαθεί να εξηγήσει στους άλλους 

να μην την κρίνουν από την εμφάνισή της, και ότι η συμπεριφορά τους είναι 

απαράδεκτη, και δεν σταματάει, ούτε κι όταν η προσοχή και τα σχόλια στρέφονται 

πάνω του. Πλησιάζει την Άννη και κάθεται δίπλα της. Της σκουπίζει τα δάκρυα και 

την παρηγορεί, μέχρι να ηρεμήσει. 

Από εκείνη την ημέρα έγιναν αχώριστοι. Οι δυο τους, μαζί με την Ιωάννα 

αποτελούν μία παρέα. Και τα άλλα παιδιά του σχολείου σταματούν τις κοροϊδίες. 

Γιατί πλέον οι τρείς αυτοί φίλοι δεν είναι μόνο παρέα... Είναι μια ομάδα, και είναι 

φίλοι. 

Μ.Μ., Μ.Στ. και Ε.Τσ. 
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Θέματα προς συζήτηση 

Η δημιουργική γραφή αποτελεί σημαντική διδακτική πρακτική και στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας (όχι μόνο στο μάθημα της Λογοτεχνίας) προκειμένου οι 

μαθητές να συνειδητοποιήσουν μηχανισμούς και λειτουργίες στη γλωσσική 

επικοινωνία.  Σε αυτό συντελούν:  

α) η αξιοποίηση δικών τους εμπειριών και βιωμάτων,  

β) το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται από τις πρωτότυπες και 

ευφάνταστες δημιουργίες των μαθητών,  

γ) η εργαστηριακή και ομαδοσυνεργατική διάσταση που αποκτά η 

μαθησιακή διαδικασία και  

δ) το συνεχές που διαμορφώνεται από την κατανόηση των κειμένων και 

από την προσεκτική ανάγνωση και διάκριση γλωσσικών μορφών και στη 

συνέχεια, από τη δημιουργική αξιοποίησή τους στην παραγωγή δικών τους 

κειμένων.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙ

Α 

 

 

ΜΑΘΗ- 

ΤΗΣ: 

     

ΒΑΘΜΟΣ 

10-9 8-7 6-5 4-3 2-0  

ΠΕΡΙΕΧ

ΟΜΕΝ

Ο 

Η λεζάντα 

που 

επιλέχθηκε 

είχε 

απόλυτη 

σχέση με τη 

φωτογραφί

α. 

Η λεζάντα 

που 

επιλέχθηκε 

είχε άμεση 

σχέση με τη 

φωτογραφί

α. 

Η λεζάντα 

που 

επιλέχθηκε 

είχε κάποια 

σχέση με τη 

φωτογραφί

α. 

Η λεζάντα 

που 

επιλέχθηκ

ε είχε 

μικρή  

σχέση με 

τη 

φωτογρα

φία. 

Η λεζάντα 

που 

επιλέχθηκε 

δεν είχε 

καμία  

σχέση με 

τη 

φωτογραφ

ία. 

 

 Το 

περιεχόμεν

ο της 

ιστορίας 

σχετίζεται 

απόλυτα με 

τη 

φωτογραφί

α και 

αναδεικνύει 

άριστα το 

θέμα των 

εφηβικών 

σχέσεων. 

Το 

περιεχόμενο 

της 

ιστορίας 

σχετίζεται  

με τη 

φωτογραφί

α και 

αναδεικνύει 

πολύ καλά 

το θέμα 

των 

εφηβικών 

σχέσεων. 

Το 

περιεχόμενο 

της 

ιστορίας 

σχετίζεται με 

τη 

φωτογραφί

α και 

αναδεικνύει 

καλά το 

θέμα των 

εφηβικών 

σχέσεων. 

Το 

περιεχόμε

νο της 

ιστορίας 

σχετίζεται 

ελάχιστα 

με τη 

φωτογρα

φία και 

αναδεικνύ

ει  

μερικώς 

το θέμα 

των 

εφηβικών 

σχέσεων. 

Το 

περιεχόμεν

ο της 

ιστορίας 

δε 

σχετίζεται 

με τη 

φωτογραφ

ία και δεν 

αναδεικνύε

ι επαρκώς 

το θέμα 

των 

εφηβικών 

σχέσεων. 
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Παράρτημα: Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης  

 

Περιληπτική τεκμηρίωση των χαρακτηρισμών 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 Ο τίτλος 

της 

ιστορίας 

συνδυάζετ

αι άριστα 

με το 

περιεχόμεν

ο. 

Ο τίτλος 

της 

ιστορίας 

συνδυάζετα

ι πολύ καλά  

με το 

περιεχόμενο

. 

Ο τίτλος της 

ιστορίας 

συνδυάζετα

ι καλά  με 

το 

περιεχόμενο

. 

Ο τίτλος 

της 

ιστορίας 

συνδυάζε

ται μέτρια 

με το 

περιεχόμε

νο. 

Ο τίτλος 

της 

ιστορίας 

δε 

συνδυάζετ

αι με το 

περιεχόμεν

ο. 

 

ΔΟΜΗ 

ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝ

ΩΣΗ 

Η ιστορία 

είναι 

άριστα 

οργανωμέν

η και 

διαθέτει 

όλα τα 

χαρακτηρισ

τικά της 

αφήγησης 

(πλοκή, 

χρονική 

σειρά, 

ακολουθία 

χρόνων, 

αιτιακές 

σχέσεις). 

Η ιστορία 

είναι πολύ 

καλά 

οργανωμέν

η και 

διαθέτει τα 

χαρακτηρισ

τικά της 

αφήγησης 

(πλοκή, 

χρονική 

σειρά, 

ακολουθία 

χρόνων 

αιτιακές 

σχέσεις). 

Η ιστορία 

είναι καλά 

οργανωμέν

η και 

διαθέτει 

κάποια από 

τα 

χαρακτηρισ

τικά της 

αφήγησης 

(πλοκή, 

χρονική 

σειρά, 

ακολουθία 

χρόνων, 

αιτιακές 

σχέσεις). 

Η ιστορία 

είναι 

μέτρια 

οργανωμ

ένη και 

διαθέτει 

λίγα από 

τα 

χαρακτηρ

ιστικά της 

αφήγηση

ς (πλοκή, 

χρονική 

σειρά, 

ακολουθί

α χρόνων 

αιτιακές 

σχέσεις). 

 

Η ιστορία 

δε διαθέτει 

στοιχεία 

οργάνωση

ς και 

χαρακτηρι

στικά της 

αφήγησης 

(πλοκή, 

χρονική 

σειρά, 

ακολουθία 

χρόνων, 

αιτιακές 

σχέσεις). 

 

ΥΦΟΣ 

ΚΑΙ 

ΜΗΧΑ

ΝΙΣΜΟΙ 

ΓΛΩΣΣ

ΑΣ 

Η ιστορία 

διαθέτει 

στον 

μέγιστο  

βαθμό 

λογοτεχνικό 

ύφος και 

λογοτεχνικ

ά στοιχεία  

(εκφραστικ

ά μέσα, 

αφηγηματικ

οί τρόποι).  

Η ιστορία 

διαθέτει σε 

μεγάλο 

βαθμό 

λογοτεχνικό 

ύφος και 

λογοτεχνικά 

στοιχεία  

(εκφραστικ

ά μέσα, 

αφηγηματικ

οί τρόποι). 

Η ιστορία 

διαθέτει σε 

ικανοποιητι

κό βαθμό 

λογοτεχνικό 

ύφος και 

λογοτεχνικά 

στοιχεία  

(εκφραστικ

ά μέσα, 

αφηγηματικ

οί τρόποι). 

Η ιστορία 

διαθέτει 

σε μέτριο 

βαθμό 

λογοτεχνι

κό ύφος 

και 

λογοτεχνι

κά 

στοιχεία  

(εκφραστι

κά μέσα, 

αφηγημα

τικοί 

τρόποι). 

Η ιστορία 

διαθέτει 

στοιχειωδ

ώς  

λογοτεχνικ

ό ύφος και 

λογοτεχνικ

ά στοιχεία  

(εκφραστικ

ά μέσα, 

αφηγηματι

κοί 

τρόποι). 
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Η δημιουργική γραφή στην προσχολική εκπαίδευση μέσω της 

δημιουργίας διαπολιτισμικού παραμυθιού. 

 

Βλάχου Μαρία  

MSc Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Εκπαιδευτικός Προσχολικής Εκπαίδευσης  

 marvlachou@hotmail.com  

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της 

δημιουργικής γραφής στην προσχολική εκπαίδευση μέσω του διαπολιτισμικού 

παραμυθιού, όπως αυτός προσδιορίζεται όταν τα νήπια σχεδιάζουν και 

δημιουργούν ομαδοσυνεργατικά  τα δικά τους λογοτεχνικά κείμενα αποκτώντας 

ρόλο συγγραφέα και παραλλήλως, τα εικονογραφούν αποκτώντας ρόλο 

εικονογράφου.  

Στα πλαίσια αυτής της εισήγησης θα παρουσιαστεί το διαπολιτισμικό 

παραμύθι των μαθητών του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κεραμειών του Νομού 

Κεφαλληνίας, το οποίο έλαβε χώρα το 2013, και πρόκειται για το πόνημα των 

μαθητών μέρος ενός βιβλίου δυο παραμυθιών του Νηπιαγωγείου, που εκδόθηκε 

με αυτοέκδοση. 

Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε την έννοια και το χαρακτήρα της 

δημιουργικής γραφής στην προσχολική εκπαίδευση και ακολούθως θα 

παρουσιάσουμε σε πρακτικότερο επίπεδο τις στρατηγικές μεθόδους που 

ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του διαπολιτισμικού παραμυθιού, τα 

ερεθίσματα, τα μέσα και τους τρόπους ενεργοποίησης των νηπίων. Θα 

προσδιορίσουμε το πλαίσιο της δράσης και θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα 

του εγχειρήματος μέσα από τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου αποτελέσματος.  

Ένα πλαίσιο δράσης, που στηρίζεται στην αρχή της Αναπτυξιακής 

Εκπαίδευσης, η οποία πρεσβεύει ότι για να ζήσουμε αρμονικά σ` αυτόν τον 

πλανήτη που γίνεται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένος και αλληλοεξαρτώμενος 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα να κατανοήσουμε ο 

ένας τον άλλον και μ` αυτόν τον τρόπο να μάθουμε να αποδεχόμαστε ο ένας τον 

άλλον (Παπαγιάννη 2011). Η προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής 

mailto:marvlachou@hotmail.com
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διαφορετικότητας είναι ένα παγκόσμιο αίτημα και τα βιβλία, μπορούν να μας 

παράσχουν το διανοητικό εργαλείο που θα μας οδηγήσει σε κατανόηση.  

1. Δημιουργική γραφή 

Με τον όρο «δημιουργική γραφή» (creative writing), εννοούμε τη διδασκαλία της 

λογοτεχνικής γραφής εμπεριέχοντας το σύνολο των  διαφόρων εκπαιδευτικών 

πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών 

(λογοτεχνικών) δεξιοτήτων. (Καρακίτσιος 2012). Είναι ο πρωτότυπα αναδυόμενος 

γραπτός λόγος που προκύπτει σε συνδυασμό με κριτική σκέψη ως προς τη γραφή 

και τα αποτελέσματα του γραπτού λόγου (Σουλιώτης 2015). Η δημιουργική γραφή 

απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες (Καρακίτσιος 2011). 

Πρόκειται για μια Τέχνη, που σχετίζεται ασφαλώς με την έμπνευση και το 

έμφυτο ταλέντο του δημιουργού· ωστόσο, μαθαίνεται, καθώς διέπεται από 

τεχνικές και κανόνες. Βεβαίως, ο όρος είναι ευρύς και πολύμορφος, καθώς θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι κάθε μορφή «γραφής» είναι μια έκφραση 

δημιουργική και δεν υποχρεούται να περιορίζεται σε στεγανά πλαίσια. Η 

προσχολική εκπαίδευση μάλλον συντάσσεται σημαντικά προς αυτή την 

τοποθέτηση, και προσωπικά τάσσομαι υπέρ της δημιουργίας πρόσφορων 

εκπαιδευτικών ερεθισμάτων που σκοπό έχουν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία, 

την ανακάλυψη και τη δημιουργικότητα  των μαθητών σε επίπεδο 

ομαδοσυνεργατικής τάξης.  

Η διεθνής βιβλιογραφία (Davis 1992), μάλιστα, αναδεικνύει τρεις βασικές 

θεωρήσεις της δημιουργικότητας: αυτή που εστιάζει στα χαρακτηριστικά του 

δημιουργού (person - oriented models), αυτή που επικεντρώνεται στη διαδικασία 

(process - oriented models) και αυτή που φωτίζει το παραγόμενο προϊόν (product 

- oriented models). Σ` αυτά προστίθενται, ακόμη, οι κοινωνικές παράμετροι και πιο 

συγκεκριμένα το περιβάλλον στο οποίο συντελείται η διαδικασία (place), η πειθώ 

του δασκάλου στη δράση (persuasion) και τέλος η εγγενής δυναμική (potential) 

των συμμετεχόντων (Συμεωνάκη  2012). 

Τα άτομα αναγνωρίζονται ως δημιουργικά όταν εφευρίσκουν, σχεδιάζουν, 

επινοούν και συνθέτουν σε αξιοσημείωτο βαθμό και ο βαθμός ικανότητας 

δημιουργικής συμπεριφοράς εξαρτάται από τα ερεθίσματα που θα λάβουν και τη 

διάθεσή τους (Guilford 1968). Η δημιουργικότητα συνδυάζει την ικανότητα 

αξιολόγησης, την ευαισθησία στο πρόβλημα, την ευχέρεια παραγωγής, των 

πρωτοτυπία ιδεών, την ευελιξία του νου, την ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης, 
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την πολυπλοκότητα των νοητικών δομών και την αναδιοργάνωση ή 

επαναπροσδιορισμό των οργανωμένων συνόλων (Guilford 1968). Το 

δημιουργικό άτομο διαθέτει δημιουργική σκέψη, δηλαδή ικανότητα ν` αναζητά και 

να βρίσκει πολλές πρωτότυπες - καινοτόμες εναλλακτικές, για την επίλυση των 

διαφόρων προβλημάτων, ιδέες - λύσεις (Παρασκευόπουλος 2004).  

Η δημιουργικότητα είναι δυνατόν ν` αναφέρεται σε παραγωγικότητα σε 

καλλιτεχνικό, επιστημονικό ή ερευνητικό πεδίο, όπως και στον τρόπο σκέψης και 

επίλυσης προβλημάτων (Piffer 2012). Η δημιουργικότητα συνιστά εξελισσόμενη 

συν τω χρόνω διαδικασία με βασικά γνωρίσματα την ανακάλυψη, την πρωτοτυπία 

και την καινοτομία (Silvia 2008). 

Η δημιουργικότητα είναι μια δυναμική και αλληλοτροφοδοτούμενη 

διαδικασία, που ενεργοποιείται απ’ όλα αυτά τα στοιχεία που συμβάλλουν ως 

γνώσεις, εμπειρίες και βιώματα προκειμένου να προπαρασκευάσουν τη σκέψη, να 

προσανατολίσουν τη στάση και να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά του ατόμου, 

έτσι ώστε να γίνει ευαίσθητο απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος, 

αυτοενεργοποιούμενο και ανοιχτό στην εμπειρία, ευέλικτο και πρωτότυπο 

(Ξανθάκου 1998). 

Έρευνες κατέδειξαν ότι η δημιουργική ικανότητα αναπτύσσεται και 

ενισχύεται μέσα από τη διαδικασία της μάθησης (Sternberg 2006), συνεπώς 

σκόπιμο είναι να τεθούν σε λειτουργία οι παράγοντες εκείνοι που συντελούν σ` 

αυτό. Σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας συνιστούν η κατάλληλη καθοδήγηση εκ 

μέρους του εκπαιδευτικού και η δόμηση της διδασκαλίας πάνω στο τρίπτυχο 

ανάγνωση - κριτική επεξεργασία- εξάσκηση. 

Η δημιουργική γραφή απαιτεί την απελευθέρωση της σκέψης στην 

προσπάθεια αναδόμησης των στοιχείων μιας λέξης, μιας πρότασης ή ενός 

κειμένου με σκοπό την παραγωγή νέων κειμένων (Πασσιά & Μανδηλαράς 2001), 

και βεβαίως, όταν επιχειρείται στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης εμπεριέχει 

μια πτυχή διασκέδασης, συνδέεται με δεξιότητες και λειτουργίες που συναντώνται 

στο παιχνίδι, όπως είναι η αίσθηση της περιπέτειας, της φαντασίας, του 

πειραματισμού, της περιέργειας (Καραγιάννης  2010). 

2. Η δημιουργική γραφή ως γνωστικό αντικείμενο στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Στην Προσχολική Εκπαίδευση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & 

Α.Π.Σ. 2002) εμπεριέχουν δημιουργικές δραστηριότητες προσέγγισης 

λογοτεχνικών κειμένων, ενώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Γλώσσα στο 
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Νηπιαγωγείο από το 1999 καθιερώνει την ύπαρξη και χρήση εικονογραφημένων 

βιβλίων στη βιβλιοθήκη της τάξης, ενώ εμπλέκει το οικογενειακό περιβάλλον των 

νηπίων σε αναγνωστικές διαδικασίες εφαρμόζοντας τη δανειστική βιβλιοθήκη. Με 

το δανεισμό λογοτεχνικών βιβλίων το Νηπιαγωγείο συμβάλει «στην εξοικείωση των 

παιδιών με διάφορες εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό 

λόγο», προωθεί τη φιλαναγνωσία και τη σχέση του παιδιού με τη λογοτεχνία και το 

λογοτεχνικό κείμενο. Παράλληλα, στα πλαίσια της ανάπτυξης του αναδυόμενου 

γραμματισμού προσφέρονται ευκαιρίες καταγραφής νέων και αυθεντικών 

κειμένων που εκφράζουν σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα των νηπίων.  

Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και το Α.Π.Σ για το Νηπιαγωγείο (β` μέρος), 

αναφορικά με τη Γλώσσα (σ. 20-226), η δόμηση εκτείνεται σε 4 δεξιότητες: α) 

κατανόηση του προφορικού λόγου, β) παραγωγή προφορικού λόγου, γ) 

κατανόηση γραπτού λόγου και δ) παραγωγή γραπτού λόγου. Η δραστηριότητα 

που προτείνεται έγκειται στη σχεδίαση από τα νήπια δικών τους προφορικών ή 

γραπτών κειμένων, επιλέγοντας τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν κάθε φορά 

προκειμένου τα κείμενά τους να είναι αποτελεσματικά. Οι στόχοι της δράσης, είναι: 

1) η καλλιέργεια επικοινωνιακής ικανότητας, 2) η μεθόδευση 

στρατηγικών/τεχνικών ανάγνωσης και γραφής, 3) η ανάπτυξη γλωσσικού και 

κριτικού γραμματισμού. 

Το παραμύθι, άλλωστε, βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων μπορεί να 

αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Αφενός εντάσσεται λειτουργικά στο γλωσσικό 

μάθημα, για την επίτευξη του εγγραμματισμού, και αφετέρου λειτουργεί ως 

αφόρμηση για την εφαρμογή σχεδίων εργασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 

(γνωστικές περιοχές). Συνδέεται η λογοτεχνία με το παιχνίδι μέσα από παιγνιώδεις 

δραστηριότητες φιλαναγνωσίας με σκοπό την ψυχαγωγία και την καλλιέργεια του 

συναισθήματος (Μαλαφάντης 2010). 

3. Το πλαίσιο οργάνωσης της προσχολικής τάξης μας 

Με βασικό γνώμονα γνώσης ότι για να μπορεί κάποιος να ενθαρρύνει τη 

δημιουργική ικανότητα του μαθητή, πρέπει και ο ίδιος πρωτίστως, να είναι 

δημιουργικός (Cropley 2006, Sak 2004), καθώς επίσης, ότι η ευελιξία του 

προγράμματος της προσχολικής εκπαίδευσης επιτρέπει διαθεματικά και 

πολύτροπα πλαίσια δημιουργικής δράσης, τέθηκε ως βασική μέριμνα στην 

προσχολική ομάδα μας: η συγκρότηση μιας άρτια δεμένης ομάδας (συνεκτικοί 

δεσμοί της ομάδας) με ανοικτές συνθήκες τάξης και ελευθερία έκφρασης. Δηλαδή, 



Η δημιουργική γραφή στην προσχολική εκπαίδευση μέσω της δημιουργίας διαπολιτισμικού παραμυθιού 

Βλάχου Μαρία 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [162] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ο αρχικός σκοπός που τέθηκε ήταν η ενίσχυση του περιβάλλοντος του 

νηπιαγωγείου, δηλαδή των παραγόντων κοινωνικής στήριξης (social support 

factors) (Cropley 2006). 

Με απλά λόγια, κανένας διδακτικός στόχος δεν είναι αποτελεσματικός εάν 

και εφόσον δεν έχουν πρωτίστως δομηθεί επικοινωνιακοί δεσμοί και σχέσεις 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας. Οι ομάδες 

(groups) (Larey & Paulus 1999) μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα του 

ατόμου, δεδομένου ότι: α) παρέχουν πληροφορίες, β) ενισχύουν τις δημιουργικές 

δραστηριότητες, γ) παρέχουν πρότυπα προς μίμηση και δ) δίνουν 

ανατροφοδότηση (Cropley 2006). Το κοινωνικό κλίμα που διευκολύνει τη 

δημιουργικότητα περιλαμβάνει μια γενική αίσθηση ότι η ποικιλία είναι 

καλοδεχούμενη και ότι τα δημιουργικά άτομα χαίρουν το σεβασμό των άλλων. 

Καθοριστικοί παράγοντες είναι η ανοχή απέναντι στην καινοτομία, η ενίσχυση και 

η αναγνώριση της αξίας της διαφορετικότητας (Cropley, 2006). 

Άρα, λοιπόν, πρωταρχικός σκοπός ήταν η συνοχή της ομάδας και μάλιστα 

μιας πολύπλοκης ομάδας με τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι 

διαφορετικότητες παντός τύπου (αλλοδαποί μαθητές, αλλόγλωσσοι, μαθητές με 

φτωχά οικογενειακά ερεθίσματα, μαθητές με δυσκολίες λόγου και ομιλίας, 

μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές). Εν κατακλείδι, να πάρουμε τη 

διαφορετικότητα του καθενός χωρίς φόβο και να την αγαπήσουμε ώστε να μην 

αποτελεί παραξενιά ή αποστροφή. 

Με σκοπό, λοιπόν, την ενίσχυση των αρχών της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης (διαφορετικότητα, ετερότητα, αλληλεγγύη, αποδοχή, σεβασμό στη 

διαφορά, φιλία), με στόχο το συνεκτικό δεσμό της ομάδας, αλλά και την ατομική 

και κοινωνική ανάπτυξή της, οργανώθηκε ένα σχέδιο δράσης με τίτλο «Είμαστε 

όλοι ίδιοι και διαφορετικοί», το οποίο ενισχύθηκε με διδακτικές πράξεις από όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος για το νηπιαγωγείο.  

Κεντρική ιδέα υπήρξε η έννοια του διαφορετικού. Άλλωστε, ένα 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημιουργικότητας, είναι η ικανότητα να σκέφτεται 

κάποιος διαφορετικά. Και να, πώς αποτυπώθηκε σε πρωτογενές στάδιο, σε 

επίπεδο σκέψης ιδεών και καταγραφής από τα ίδια τα νήπια με ανοιχτό 

ιστόγραμμα, ο όρος: 

- Αυτό που φαίνεται σαν διαφορετικό δεν είναι κακό. 

- Δεν σκεφτόμαστε ίδια. 
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- Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ομοιότητες, αλλά είμαστε και διαφορετικοί. 

- Παίζουμε με διαφορετικό τρόπο. 

- Ντυνόμαστε διαφορετικά. 

- Αγαπάμε όλους τους φίλους ότι χρώμα και να έχουν, όποια γλώσσα και 

να μιλάνε. 

- Όταν έχουμε πολλές ιδέες. 

- Πράγματα που μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδια. 

- Αυτό που δεν είναι ίδιο με το άλλο. 

Εν συνεχεία, η δημιουργία αφίσας κατέδειξε ότι τα νήπια μέσα από μια 

ενδοσκόπηση και αυτοανακάλυψη κατέγραψαν στοχευμένα τα σημεία της 

διαφορετικότητάς τους, τα αποδέχτηκαν στον εαυτό τους και στους άλλους και 

αποτέλεσαν σημεία συνένωσης. Παραθέτω τις καταγραφές των νηπίων: 

Μιχάλης: «Συχνά χοροπηδάω» 

Νίκη: «Ήμουν πολλές φορές άρρωστη» 

Γιώργος: «Τρώω τοστ με φέτα» 

Γεράσιμος: «Παίζουμε διαφορετικά παιχνίδια» 

Τζένη: «Μιλάω Ισπανικά» 

Ενίς: «Μιλάω Αλβανικά» 

Μαρία-Ελένη: «Έχω δύο ονόματα» 

Χρήστος: «Είμαι ευαίσθητος» 

Λαμπρινή: «Παίζω με αγορίστικα παιχνίδια» 

Εμμανουέλα: «Ζωγραφίζω διαφορετικά» 

Διονύσης: «Είμαι αστείος» 

Μάντυ: «Λέω ωραία τις ιστορίες» 

Αλέξης: «Είμαι καλός στα Μαθηματικά» 

Εμμέλεια: «Έχω μεγάλη οικογένεια με 4 αδέρφια» 

Μαρία: «Έχω σκούρο δέρμα» 

Ιωάννα: «Δε φοράμε τα ίδια ρούχα» 

Μια ομάδα ενωμένη και αγαπημένη είναι ομάδα δημιουργική και έτοιμη σε 

ουσιαστικό βαθμό να υλοποιήσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα διδακτικούς 

στόχους, οπότε ακολουθεί η φάση των διδακτικών δραστηριοτήτων σε σχέση με 

τη δημιουργική γραφή αυτή καθ` εαυτή, μέσα από τη μαθησιακή περιοχή 

«Γλώσσα», όπου σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου του 

2011 σ. 204, προτρέπει σε διδακτικές τακτικές που δημιουργούν κατάλληλες 
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συνθήκες ώστε να παράγουν τα παιδιά διάφορους τύπους κειμένων με τη βοήθεια 

του προφορικού (κυρίως), αλλά και του γραπτού λόγου.  

Σημειώνεται ότι τα νήπια εξοικειώθηκαν εξαρχής με το παιδικό βιβλίο και τις 

αναγνώσεις του, όπως και με το θεσμό και τη λειτουργία της δανειστικής 

βιβλιοθήκης, κι έτσι ενισχύθηκε η δημιουργικότητά τους ως δεξιότητα σκέψης, 

ανάγνωσης και γραφής (Wang 2011).    

4. Το διαπολιτισμικό παραμύθι μας 

Τα νήπια του κλασικού τμήματος του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Κεραμειών 

του Νομού Κεφαλληνίας έφτιαξαν το 2013 ένα διαπολιτισμικό παραμύθι που 

εκδόθηκε, με τίτλο «Ο Θούλης παρέα με τους φίλους του». Ο τίτλος, ιδέα των 

νηπίων, υποδηλώνει ένα συνεκτικό δεσμό του ήρωα Θούλη με τους φίλους του 

που ενισχύεται από τη λέξη «παρέα». Πιθανώς μια λέξη που μετουσιώνεται σε 

έννοια και ουσία εφόσον τα νήπια πρωτίστως, εκπαιδεύτηκαν να λειτουργούν 

ομαδικά ως παρέα, ως σύνολο, ως ομάδα. 

Ο Θούλης (Αγκαθούλης) είναι ένας μικρός σκαντζόχοιρος που είναι πολύ 

αγαπητός. Πέφτει σε χειμερία νάρκη, μα όταν ξυπνήσει, έχει χάσει όλα του τα 

αγκάθια. Οι φίλοι του τον κοροϊδεύουν και τον απορρίπτουν, οπότε εκείνος 

ντροπιασμένος και δυστυχής φεύγει και περιπλανιέται (απομόνωση). Στο δάσος 

συναντά κάποια άλλα ζώα που αποδέχονται την αναπηρία του - διαφορετικότητα 

και προθυμοποιούνται να τον βοηθήσουν να γίνει αποδεκτός. Του δίνεται η 

δυνατότητα να εκφραστεί συναισθηματικά, οπότε επέρχεται αβίαστα η 

αναγνώριση της ισοτιμίας, καθώς και η καταπολέμηση των διακρίσεων, των 

προκαταλήψεων και των στερεοτύπων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Ο Θούλης, είναι ένας μικρός ήρωας που εμπνέει σημαντικά μηνύματα και 

ενθαρρύνει μικρούς και μεγάλους να μάθουν να επεξεργάζονται τα λόγια, τις 

σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους απέναντι στα άτομα με 

διαφορετικότητα και αναπηρία. 

4.1 Μέθοδος - στρατηγική δημιουργίας του παραμυθιού μας 

4.1.1 Η εικόνα ως προ-οργανωτής 

Αφορμή για τη δημιουργία του διαπολιτισμικού παραμυθιού ήταν μια εικόνα ενός 

σκαντζόχοιρου από το διαδίκτυο στο πλαίσιο ενασχόλησης με τα ζώα που 

πέφτουν σε χειμερία νάρκη. Ήταν το ζώο που προκάλεσε το πιο ζωηρό 

ενδιαφέρον.  
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Η εικόνα, λοιπόν, αυτή αποτέλεσε τον προ-οργανωτή ή την πολυεικόνα για 

περαιτέρω αναζήτηση-διερεύνηση, αφού πρώτα καταγράφηκαν οι εξωτερικές 

περιγραφές αναφορικά με την ερώτηση «τι βλέπεις;».  

Υπήρξε ένας καταιγισμός ιδεών (ιδεοκαταιγισμός) (brainstorming) κατά τον 

Alex Osborn (τι είναι, πώς το λένε, πώς είναι ως προς τα χαρακτηριστικά, τι κάνει, 

που βρίσκεται, τι τρώει, πώς συμπεριφέρεται, ποιος ο περιβάλλων χώρος του, 

ποιες οι διατροφικές προτιμήσεις, πώς κινείται, γιατί πέφτει σε χειμερία νάρκη, κτλ). 

Η διαδικασία είναι συμμετοχική και σ` αυτήν τα νήπια ανακαλούν συνειρμικά 

προϋπάρχουσες γνώσεις ή αντιλήψεις, εκφράζουν ελεύθερα ιδέες, σκέψεις και 

συναισθήματα, καθώς και σχετικά βιωματικά περιστατικά. Είναι μια αρχική 

ομαδοσυνεργατική διερευνητική προσέγγιση, όπου δε γίνεται ουσιαστική 

αξιολόγηση των ιδεών, και που συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός νοητικού 

χάρτη (mind map) ή εννοιολογικού χάρτη σε χαρτί του μέτρου, ως πρωταρχική 

καταγραφή.  

4.1.2 Συστηματική διερεύνηση του αντικειμένου 

Ακολούθως, η μεθοδολογική πορεία επέβαλε τη συστηματική διερεύνηση του 

γνωστικού αντικειμένου «σκαντζόχοιρος» με άντληση πληροφοριών από το 

διαδίκτυο και από βιβλία με ζώα, καθώς και τη δημιουργία ιστογράμματος με τις 

πληροφορίες που συλλέχτηκαν και αξιολογήθηκαν. Σ` αυτή τη φάση, σημαντικό 

στοιχείο στη δράση των νηπίων ήταν η επικοινωνιακή μέθοδος που αναπτύχθηκε 

μεταξύ τους κατά τη διαχείριση των πληροφοριών και η λειτουργική προσέγγιση 

της γλώσσας, όπως επίσης, και η στάση απέναντι στη νέα γνώση.  

Η νηπιαγωγός αποκτά ρόλο σχεδιαστή και συντονιστή, και τα νήπια 

βρίσκουν κίνητρο και ενδιαφέρον, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες θέτοντας και 

τους γονείς τους σε σχετική ενεργοποίηση εύρεσης υλικού. 

Ο προφορικός λόγος έχει προτεραιότητα έναντι του γραπτού, ωστόσο 

σημαντικές προσπάθειες γραφών υλοποιούνται σε πολλές  δράσεις, πράγμα που 

ευνοεί τα νήπια στην καταγραφή του ιστογράμματος από τα ίδια μέσω της 

κατάκτησης των φωνών.  

4.1.3. Καταγραφή και σύνδεση ιδεών (πλοκή) 

Έπεται, η δημιουργία του παραμυθιού, όπου τα παιδιά εκφράζουν ιδέες και η 

νηπιαγωγός τις καταγράφει, τις ομαδοποιεί και τακτικά διαβάζει τα καταγραφέντα, 

προκειμένου να συμφωνήσει η ολομέλεια στη σύνδεση των ιδεών, στη σύνθεση, 

άρα και στην πλοκή.  
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Σ` αυτή τη φάση, «ο κύβος της δράσης», αποτελεί τον επικουρικό  ενισχυτή 

στην εξέλιξη της ιστορίας. Πρόκειται για ένα κύβο που σε κάθε του πλευρά 

απεικονίζει ένα στοιχείο που πιθανώς θα διαδραματίσει ενισχυτικό ρόλο στην 

εξέλιξη της πλοκής σε στιγμές δυσκολίας. Είναι κάτι σαν μπαλαντέρ (μικρή 

βοήθεια). Ο κύβος είχε τις εξής, εικόνες: το Θούλη που κλαίει, βάτραχο, αγκάθια, 

κουκουβάγια, βουνό και μια σκαντζοχοιρίνα. Η ομάδα έριξε δυο φορές τον κύβο 

και οι εικόνες - ενισχυτές ήταν: ο Θούλης που κλαίει και τα αγκάθια. 

Τα νήπια θέτουν ως ήρωα του παραμυθιού το σκαντζόχοιρο με τα 

χαρακτηριστικά του, προσδιορίζουν το χώρο δράσης (σκηνικό) που είναι το 

δάσος, στήνουν την πλοκή του παραμυθιού θέτοντας το πρόβλημα που 

ανακύπτει στον ήρωα και είναι η απώλεια των αγκαθιών του, φτιάχνουν 

αντιδράσεις  άλλων ζώων και πλέκουν στάσεις και μηχανισμούς αντίδρασης 

(κοροϊδία και απόρριψη) που γεννούν συναισθήματα (ντροπή, κλάμα, 

στεναχώρια, απομόνωση), συνθέτουν το χώρο λύσης του προβλήματος από την 

παρουσία πέντε άλλων ζώων (λαγός, σκίουρος, ασβός, ποντικός, χάμστερ), 

χρησιμοποιούν εύστοχες στιχομυθίες που στην ουσία είναι στιχομυθίες που 

έμαθαν να χρησιμοποιούν για την επίλυση των διαφορών τους εντός της τάξης 

(διαχείριση κρίσεων), μπαίνουν στη θέση του άλλου για να κατανοήσουν το 

συναίσθημά του (ενσυναίσθηση), επιζητούν αίσια λύση και ευτυχές τέλος με τη 

συγχώρεση και τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της φιλίας. 

Κατά τη διαδικασία της καταγραφής της πλοκής, η νηπιαγωγός ενισχύει τη 

ροή με συχνές ερωτήσεις, με υποθέσεις, με προβληματισμούς και με απορίες 

προκειμένου να ενεργοποιήσει τη φαντασία και τη δημιουργική έκφραση των 

νηπίων. Τα είδη των διδακτικών μοντέλων ερωτήσεων, ήταν: 1) ερωτήσεις 

ανάκλησης πληροφοριών (ποιος, που, πότε, τι, πόσοι), 2) ερωτήσεις κατανόησης 

πληροφοριών (πες μου με δικές σου λέξεις τι.., πώς καταλαβαίνεις.., τι ακριβώς 

σημαίνει;), 3) ερωτήσεις εφαρμογών (τι θα συμβεί αν..), 4) ερωτήσεις ανάλυσης 

(σε ποια σημεία χωρίζεται η ιστορία;, πώς εξηγείς το ότι.., τι συμπέρασμα βγάζεις 

από.., σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν;, τι μας δείχνει;), 5) ερωτήσεις σύνθεσης 

(αν ήσουν στη θέση του τι θα έκανες;, τι θα συνέβαινε αν, πώς αλλιώς μπορούμε 

να..) και 6) ερωτήσεις αξιολόγησης (συμφωνείς με την άποψη, ποια ιδέα 

προτιμάς). 

Στην προκείμενη υπήρξε ενθουσιασμός και καταιγισμός προτάσεων και η 

όποια μικρή δυσκολία αφορούσε την ταύτιση ιδεών. Δε χρειάζεται να μας φοβίζει 
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ή να μας προκαλεί σύγχυση ότι υπάρχουν πολλαπλές προοπτικές. Αντιθέτως, 

πρέπει να μας χαροποιεί διότι αυτό αποδεικνύει την κατάκτηση του κριτικού 

εγγραμματισμού, συνεπώς την κριτική και αναλυτική σκέψη. Η επαναλαμβανόμενη 

ανάγνωση της πλοκής καθώς και η αντιπαράθεση των κειμενικών προτάσεων 

μέσω της σύγκρισης των εκδοχών τους βοήθησε στην ανατροφοδότηση και στις 

αναδιατυπώσεις ώστε να επέλθει τελική συμφωνία της ολομέλειας.   Η λογική 

του γράφω, σβήνω, κρατώ, επεξεργάζομαι, τροποποιώ, επαναπροσδιορίζω είναι 

απολύτως απαραίτητη για ένα πιο δημιουργικό αποτέλεσμα, όταν μάλιστα 

συνδυάζεται με συζήτηση και προφορική επικοινωνία με διατύπωση γνώμης. Είναι 

κατανοητό ότι σ` αυτό το σημείο, απαιτείται συγκροτημένη προφορική 

επικοινωνία, συνεργασία, συμμετοχή, σύμπνοια και συλλογικές αποφάσεις. 

Σημαντικότατος ο ρόλος της συντονίστριας. Ακόμη κι ο τρόπος και το ύφος της 

ανάγνωσης από τη νηπιαγωγό, οι χειρονομίες της και η βλεμματική της εμπλοκή 

συμβάλουν ενεργά στον τρόπο διαχείρισης των γραφόντων λογοτεχνικών 

κειμένων και στην τελική αξιολόγησή τους. 

4.1.4 Χωρισμός σελίδων 

Μόλις το κείμενο του παραμυθιού ετοιμαστεί η ολομέλεια καλείται ν` αποφασίσει 

τα σημεία χωρισμού των σελίδων. Αυτή είναι μια διαδικασία που πραγματώνεται 

γρήγορα με την κομβική εμπλοκή της νηπιαγωγού, η οποία και γράφει εν συνεχεία, 

στον υπολογιστή το κείμενο.  

4.1.5 Εικονογράφηση 

Έπεται η εικονογράφηση του παραμυθιού, η οποία γίνεται με ατομική ανάθεση 

εργασίας (εικονογράφηση σελίδας) καθότι τα μέλη της ομάδας είναι αντίστοιχα 

με τις σελίδες του παραμυθιού. Κάθε μαθητής επιλέγει μια σελίδα να ζωγραφίσει, 

αφού πρώτα αναδιηγείται το κείμενο για να προσδιορίσει με σαφήνεια το μοτίβο 

και τη θέση του ήρωα και των λοιπών δρώντων προσώπων σ` αυτό. Κάποια 

παιδιά επιθυμούν να αποδώσουν γραπτά στη σελίδα τους μία ή περισσότερες 

αντιπροσωπευτικές λέξεις. 

Η εικόνα αποτελεί ένα «δίκτυο ελεύθερης κυκλοφορίας και ανταλλαγής 

συναισθημάτων» ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης που διαθέτει 

ένα παιδί για να εκφραστεί και να δημιουργήσει, είναι ένα «κείμενο» προς 

κατανόηση (Γρόσδος 2008). Η εικόνα εισάγει νέους τρόπους να βλέπουμε τα 

πράγματα, νέες αντιλήψεις του πραγματικού: διευρύνει τις όψεις του ορατού, 

αποκαλύπτει αθέατες πλευρές της πραγματικότητας, ανοίγει νέους ορίζοντες 
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πέρα από τα στενά τοπικά πλαίσια, φέρνει σε επαφή διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα (Βρύζας  2005). 

4.1.6 Τίτλος, εξώφυλλο και οπισθόφυλλο 

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης του παραμυθιού ως βιβλίου μέσα στην τάξη 

καλείται εκ νέου η ολομέλεια προκειμένου να φτιάξει το εξώφυλλο και το 

οπισθόφυλλο του βιβλίου. Επιλέγουν σκληρό χαρτόνι κάνσον και ομαδικά 

προσδιορίζονται τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το εξώφυλλο: τίτλος, 

συγγραφέας, εκδοτικός οίκος, ενδεικτική εικόνα με τον ήρωα. Οι προτεινόμενοι 

τίτλοι ήταν αρκετοί (ο μικρός σκαντζόχοιρος,  Θούλης ο Αγκαθούλης, ο Θούλης, 

ο Θούλης έχασε τ` αγκάθια του, σκαντζοχοιράκι χωρίς αγκάθια, ο Θούλης 

στεναχωριέται, ο Θούλης και οι φίλοι του, ο Θούλης παρέα με τους φίλους του), 

οπότε και τέθηκαν σε διαδικασία ψηφοφορίας κατόπιν απαιτήσεως των μαθητών. 

Αντίστοιχα, συναποφάσισαν για τη σύντομη περίληψη στο οπισθόφυλλο 

του βιβλίου με μια μικρή εικόνα του ήρωα. Η διερεύνηση άλλων παιδικών βιβλίων 

κατέδειξε ότι περιλαμβάνεται και φωτογραφία του συγγραφέα, κάποτε και του 

εικονογράφου, αποφασίστηκε με ομόφωνη γνώμη των μαθητών και των γονέων 

τους, να περιληφθεί στο βιβλίο και η φωτογραφία των μικρών συγγραφέων-

εικονογράφων. 

Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε το βιβλίο εντός του νηπιαγωγείου. Ακολούθησε 

η ηλεκτρονική επεξεργασία του από γραφίστα σε συνεργασία με τη νηπιαγωγό 

και η παραπομπή του στο τυπογραφείο μέχρι την τελική παραλαβή του βιβλίου, η 

οποία προσέφερε απίστευτα χαμόγελα ικανοποίησης στους μικρούς 

δημιουργούς και στους γονείς τους! 

Στα πλαίσια διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης, το βιβλίο 

παρουσιάστηκε από τους μαθητές και τη νηπιαγωγό σε μια προγραμματισμένη 

εκδήλωση. 

4.2 Τα χαρακτηριστικά του παραμυθιού μας 

Το αφηγηματικό πλαίσιο του παραμυθιού διέθετε εμφανέστατη τριμερή δομή: 

αρχή, μέση και τέλος. Η ιστορία παραπέμπει σε τρεις διαστάσεις: την αφηγηματική, 

την περιγραφική - απεικονιστική και την ιδεολογική. Σε επίπεδο αφηγηματικό 

υπάρχει μια ιστορία με κεντρικό χαρακτήρα, μ` ένα σύνολο δευτερευόντων 

προσώπων, μια κατανομή ρόλων και ένα σχεδιασμένο πλέγμα σχέσεων με σημείο 

αναφοράς τον κεντρικό ήρωα (Βακάλη, Ζωγράφου & Κωτόπουλος 2013). Ο 
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περιγραφικός λόγος του παραμυθιού είναι πλούσιος, πλήρης και σαφής. 

Ιδεολογικά, εξάγεται με όμορφο τρόπο ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας του. 

Ο ήρωας προέρχεται από το ζωικό βασίλειο και κυριαρχεί το ανιμιστικό 

στοιχείο. Τα δρώντα πρόσωπα-ζώα διαθέτουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και 

αδυναμίες: μιλούν, παίζουν, διασκεδάζουν, κοροϊδεύουν, γελάνε, κλαίνε, κτλ. 

Το πραγματικό και το φανταστικό στοιχείο συγχρονίζονται στην ιστορία. Το 

ένα διαχέεται μέσα στο άλλο, ωστόσο το τοπίο (σκηνικό) δε μοιάζει σουρεαλιστικό. 

Χτίζεται μια πραγματικότητα όπου όλα είναι φυσικά και ανθρώπινα, ταυτόχρονα, 

όμως, όλα μπορούν να συμβούν. 

Η αφηγηματική διαδοχή, σε σχέση με το διαπολιτισμικό περιεχόμενο, έχει ως 

εξής: (α) εντοπισμός του διαφορετικού, (β) στάση και μηχανισμοί αντίδρασης του 

κοινωνικού περίγυρου, (γ) βίωση συναισθημάτων του διαφορετικού, και (δ) 

κορύφωση, υπέρβαση και λύτρωση. 

Από μορφολογικής και γλωσσικής απόψεως, εμπλουτίστηκε με πολλές 

αφηγηματικές περιγραφές υποκειμένων (ζώων), εποχών, καταστάσεων και 

γεγονότων ενώ διανθίστηκε με εύστοχους επιθετικούς προσδιορισμούς (π.χ. μικρή 

μαύρη μυτούλα, πολλά αγκάθια, ξερά φύλλα, βαθύ ύπνο, μικρός σκαντζόχοιρος, 

ένα μεγάλο κόκκινο τριαντάφυλλο, κτλ.). Χρησιμοποιήθηκαν συνδετικές εκφράσεις 

(ύστερα, μετά, μόλις, καθώς, έτσι, από τότε). Συναντάμε παρηχήσεις φωνηέντων 

και συμφώνων (μικρή μαύρη μυτούλα, ζούσε μέσα στο δάσος, κτλ.). Συναντάμε, 

ακόμη, και το γλωσσικό φαινόμενο του υποκορισμού (Αγκαθούλης - Θούλης), 

όπου η σημασία της σμίκρυνσης προσδίδει κυρίως τρυφερό και χαϊδευτικό 

χαρακτήρα. Παρατηρείται, ακόμη, επανάληψη φραστικών (γιατί είναι και πολύ 

όμορφος και πολύ ευαίσθητος μα και πολύ γλυκούλης), η επανάληψη δηλαδή του 

«και» που μοιάζει τυπική με σκοπό ν` αποδοθεί η αφηγηματική κλιμάκωση (έμφαση 

στο χαρακτήρα του ήρωα). 

Χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοποιημένες κλασικές φράσεις έναρξης και 

λήξης των παραμυθιών («μια φορά κι έναν καιρό», «και έζησαν αυτοί καλά και 

εμείς καλύτερα»), ενώ αξιοποιήθηκε αποτελεσματικά το «τυχαίο». 

Τα νήπια αξιοποίησαν στιχομυθίες της καθημερινότητάς τους στο 

νηπιαγωγείο, δημιούργησαν διαλόγους και έθεσαν καίριες ερωτήσεις. 

Χρησιμοποιήθηκε σχετικό με τον ήρωα λεξιλόγιο (σκαντζόχοιρος, αγκάθια, 

δάσος, τσιμπάω, μπαλίτσα, φθινόπωρο, πέφτω σε χειμερία νάρκη, κοιμάμαι, 

φωλιά, ξερά φύλλα, τρύπα, άνοιξη, ύπνος, κτλ.). Χρησιμοποιήθηκαν, ακόμη, 
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συναισθηματικές εκφράσεις (κοκκίνισε από ντροπή, έκλαψε, ήταν πολύ 

στεναχωρημένος, περπάτησε μόνος του, γεμάτος χαρά, έσκυψαν το κεφάλι, 

κατάλαβαν πόσο πλήγωσαν, κτλ.).  

Αξιοποιήθηκε εποικοδομητικά η τακτική της ενσυναίσθησης (empathy) 

που χρησιμοποιούν και στο σχολικό παιχνίδι τους, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση 

του άλλου, να κατανοούν τα προβλήματά του, να αναγνωρίζουν και να σέβονται 

τη διαφορετικότητά του. (Δεν είναι ευγενικό να τον κοροϊδεύετε. Αν εσάς σας 

έπεφταν τ` αγκάθια, θα σας άρεσε να σας κοροϊδεύουν;). Αυτό οδήγησε προς 

μια συναισθηματική λύτρωση και πιθανώς, εξηγεί τον όρο του Carl Rogers (1954) 

περί εποικοδομητικής δημιουργικότητας (constructive creativity), η οποία 

καταδεικνύει ψυχολογική ασφάλεια και ελευθερία. 

Παράλληλα, ενισχύθηκε η έννοια της συλλογικής συνείδησης, της 

αλληλεγγύης και του σεβασμού, μέσα από την καλύτερη συγκρότηση της 

προσωπικής ταυτότητας που είναι διαφορετική λόγω της ιδιαιτερότητας - 

μοναδικότητας του καθενός. Ο ήρωας βίωσε το πρόβλημά του αρνητικά στην 

αρχή (απομόνωση), μα η θετική  παρουσία άλλων υποκειμένων του έθεσε μια πιο 

ισχυρή και θετική αυτοεικόνα, ώστε ισχυροποιήθηκε η αυτοαντίληψή του. Τα 

παιδιά-συγγραφείς λύτρωσαν τον ήρωα από την κακή αυτοεικόνα του και το 

βάσανο της απόρριψης, και μέσω αυτής της δράσης λυτρώθηκαν και τα ίδια 

εφόσον αυοεκφράστηκαν υπέρ του αισθήματος του δικαίου και ταυτίστηκαν με τη 

χαρά του ήρωα.  

Μέσα από το συμβολισμό και τους μηχανισμούς ταύτισης και προβολής 

δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να κατανοήσουν τον χαρακτήρα τους , να 

διαπραγματευτούν θέματα της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα η ταύτισή με 

τους ήρωες επιτρέπει να αναγνωρίσουν, να μάθουν και να δοκιμάσουν τρόπους 

επίλυσης αυτών των εσωτερικών συγκρούσεων και εκεί ακριβώς βρίσκεται η 

μεγάλη εκπαιδευτική και διδακτική αξία του παραμυθιού. 

Αντί επιλόγου 

Μια πέτρα που ρίχνεις στη λίμνη προκαλεί ομόκεντρους κύκλους, οι οποίοι 

συνεχώς μεγαλώνουν στην επιφάνειά της, εμπλέκοντας στην κίνησή τους, σε 

διαφορετικές αποστάσεις, με διαφορετικά αποτελέσματα, το νούφαρο και την 

καλαμιά, τη χάρτινη βαρκούλα και το φελλό του ψαρά. Με τον ίδιο τρόπο μια λέξη, 

που τη ρίχνεις τυχαία στο μυαλό, παράγει κύκλους στην επιφάνεια και στο βυθό, 

προκαλεί μια ατέλειωτη σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων, εμπλέκοντας στην 
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πτώση της ήχους και εικόνες, αναλογίες και αναμνήσεις, σημασίες και όνειρα, σε 

μια κίνηση που ενδιαφέρει την εμπειρία και τη μνήμη, τη φαντασία και το 

ασυνείδητο και που περιπλέκεται από το γεγονός ότι το ίδιο μυαλό δεν 

παρακολουθεί παθητικά την παρουσίαση, αλλά επεμβαίνει συνεχώς, για να 

αποδεχτεί και να απωθήσει, να συνδέσει και να λογοκρίνει, να δημιουργήσει και να 

καταστρέψει (Ροντάρι 2003). 

Το λογοτεχνικό εγχείρημα των μαθητών του Νηπιαγωγείου ήταν μια 

λογοτεχνική εμπειρία η οποία προσέφερε μοναδική ικανοποίηση σε όλους τους 

εμπλεκόμενους, κυρίως όμως, στους ίδιους τους μαθητές· ανακάλυψαν μέσα από 

μια αυτόνομη βιωματική δράση ότι όλοι, μικροί ή μεγάλοι, με κάποιο τρόπο 

δύνανται να ξεδιπλώσουν αβίαστα τη δημιουργική συναίσθηση, για την οποία 

κάνει λόγο ο Winnicott, και να νιώσουν βαθιά την αξία της προσωπικής και 

συλλογικής συμμετοχής σ` ένα σπουδαίο λογοτεχνικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, η 

ευτυχία του δημιουργού φανερώνεται στη δράση του. 
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Όταν οι μαθητές γνώρισαν την οικογένεια Σάμσα 

 
Γεωργιάδης  Γεώργιος  

Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής  

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

lykeiofilota@gmail.com 

Εισαγωγή  

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμμματος «Δημιουργική Γραφή» το σχολικό 

έτος 2014-2015 στο Γενικό Λύκειο Φιλώτα οι μαθητές  είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν το έργο του Φραντς Κάφκα «Η μεταμόρφωση». Η ενότητα αυτή 

βασίστηκε στο νέο Π.Σ. για τη λογοτεχνία στο Λύκειο, το οποίο προτείνει την 

ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων, την εισαγωγή του project για την 

παραγωγή πρωτότυπου υλικού, ενώ φιλοδοξεί να δώσει τις δυνατότητες στους 

μαθητές να κατανοήσουν την κατασκευή των λογοτεχνικών κειμένων, 

επεμβαίνοντας σ’ αυτά με τροποποιήσεις και πειραματιζόμενοι με τη δημιουργική 

γραφή. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την ενότητα «Φύλα στη λογοτεχνία» οι 

μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ατομικά ένα διήγημα βασισμένο στην 

«Μεταμόρφωση» του Κάφκα1. Στους μαθητές παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία 

του διηγήματος και αναγνώστηκε το έργο στην τάξη στην διάρκεια τριών δίωρων 

συναντήσεων. Στο τέταρτο και τελευταίο δίωρο, ζητήθηκε από τους μαθητές να 

περάσουν στο στάδιο «μετά την ανάγνωση». Στη φάση αυτή οι μαθητές μας 

κλήθηκαν να παράξουν δικό τους λόγο γράφοντας ένα διήγημα από την οπτική 

γωνία της αδερφής του Γ. Σάμσα. Οι εργασίες των μαθητών διαβάστηκαν στην 

τάξη και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να σχολιάσουν τα κείμενα που παράχθηκαν.  

1. Τα αναλυτικά πρόγραμματα σπουδών για την Λογοτεχνία στο Λύκειο και η 

Δημιουργική Γραφή 

1α. Το Α.Π.Σ. λογοτεχνίας στο Λύκειο και η απουσία της Δημιουργικής Γραφής  

Το Π.Σ. του 1999 για τη λογοτεχνία στο Λύκειο δομείται με ενιαία σύλληψη για τις 

δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και επιδιώκει από τη μία να συνδέσει τους τρόπους 

διδασκαλίας (μεθόδους, μέσα, τεχνικές) με το περιεχόμενο του μαθήματος και την 

                                                 
1 Φραντζ Κάφκα, Η μεταμόρφωση, (μετ). Μ. Ζαχαριάδου, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2014 (9η 

έκδοση) 

mailto:lykeiofilota@gmail.com
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αξιολόγησή του, ενώ, από την άλλη λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της Ιστορίας και 

Θεωρίας της Λογοτεχνίας και τα πορίσματα της διδακτικής και συνδέει άμεσα τη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας με το γλωσσικό μάθημα. Με βάση τα παραπάνω ως 

κύριος στόχος του μαθήματος της Λογοτεχνίας διαγράφεται η ουσιαστική, κατά 

το δυνατόν, επαφή των μαθητών με αντιπροσωπευτικά έργα της πολιτιστικής μας 

κληρονομιά, εθνικής και παγκόσμιας, καθώς και έργα σύγχρονα που δίνουν 

εγγυήσεις ποιότητας και τροφοδοτούν τη συζήτηση γύρω από σύγχρονα 

προβλήματα και νέες αισθητικές τάσεις2. Με τους  γενικούς στόχους του 

μαθήματος οι μαθητές επιδιώκεται να: 

 να παρατηρούν με προσοχή το κείμενο και να αξιοποιούν τα 

κειμενικά και εξωκειμενικά στοιχεία του 

 να αποκομίζουν ποικίλες πληροφορίες για σημαντικά ιστορικά, 

κοινωνικά πολιτικά, υπαρξιακά και άλλα ζητήματα που θίγονται στα 

λογοτεχνικά έργα. 

 να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για την κατανόηση του υπό 

επεξεργασία κειμένου 

 να μεταφέρουν και να επεκτείνουν τις πληροφορίες για την 

κατανόηση του υπό επεξεργασία κειμένου 

 να συνθέτουν το δικό τους προφορικό ή γραπτό σχόλιο ή 

εκτενέστερο κείμενο. 

 να διατυπώνουν αφαιρετικά γενικές θέσεις  

 να προβαίνουν στην αξιολόγηση της «αλήθειας» του κειμένου, του 

βαθμού ποιότητας και πειστικότητας του λόγου, είτε με κριτήρια του 

ίδιου του κειμένου, είτε σε σύγκριση με άλλα συναφή κείμενα3. 

Με βάση το παραπάνω, παρατηρούμε ότι επικρατεί μια κειμενοκεντρική 

αντίληψη στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο λύκειο. Το κείμενο και η ανάλυσή 

του βρίσκονται στο προσκήνιο, από τη στιγμή που η διδασκαλία περιορίζεται στην 

ερμηνευτική μέθοδο προσέγγισης του κειμένου, με την οποία προβλέπεται η μελέτη 

του θέματος, η τεχνική, το είδος, ο συγγραφέας και η εποχή του, καθώς και το 

ιδιαίτερο λογοτεχνικό περιβάλλον του  και πρέπει να αναζητά εκείνη την ανάγνωση 

που είναι κοινή στους περισσότερους αναγνώστες. Με τον τρόπο αυτό 

παρατηρείται η απουσία της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της 

                                                 
2 ΦΕΚ 344/199, σ. 4640 

3 ΦΕΚ 344/199 σ. 4641 
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λογοτεχνίας στο λύκειο. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι το Π. Σ. 

για το Λύκειο ισχύει μέχρι σήμερα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη Β’ και τη 

Γ’ λυκείου. 

 1β.  Το νέο πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 1562/2011) για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

στο Λύκειο και οι αναφορές του στη Δημιουργική Γραφή 

Με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδων για την Λογοτεχνία στην Α’ Λυκείου 

δίνεται νέα πνοή στο μάθημα. Το νέο πρόγραμμα σπουδών αλλάζει κατά πολύ 

τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης της Λογοτεχνίας. Ο βασικός σκοπός της 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι η «κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό» με 

την έννοια της κριτικής στάσης απέναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες 

και τα μηνύματα από και αν προέρχονται. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο παραπάνω 

σκοπός αναλύεται σε οκτώ επιμέρους σκοπούς ανάμεσα στους οποίους είναι:  

 Η κριτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσλαμβάνουμε την 

κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική μας εμπειρία και συγκροτούμε 

την ταυτότητά μας.  

 Η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως μιας κοινότητας 

αναγωνστών και  

 Η δημιουργία ενός «έθνους αναγνωστών». 

 η συνειδητοποίηση της σχέσης λογοτεχνίας με την ανθρώπινη 

εμπειρία. 

 η καλλιέργεια μιας πλατειάς ποικιλίας αναγνωστικών και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 Η ανάπτυξη κριτικής και ταυτόχρονα δημιουργικής  σχέσης των 

μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. 

 η αναγνώριση της διαπολιτισμικότητας στη λογοτεχνία 

 η ενίσχυση της αίσθησης ότι η δύναμη και οι δυνατότητες της 

γλώσσας μπορούν να είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές της 

ανάγνωσης της λογοτεχνίας4  

Με βάση τα παραπάνω η Λογοτεχνία συνδέεται άμεσα με τις δεξιότητες που 

αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές που έχουν να κάνουν με την κατανόηση 

της ιστορικότητας των κειμένων ή ενός θέματος, τις αλλαγές στην λογοτεχνία, την 

εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης και την έννοια του λογοτεχνικού κινήματος.  

                                                 
4 ΦΕΚ 1562-27/6/2011 σ.13389 
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Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος δεν περιορίζεται πλέον στα κείμενα 

του σχολικού εγχειριδίου. Το ανθολόγιο της Α’ Λυκείου αντιμετωπίζεται ως 

αφετηρία και προτείνεται η ανάγνωση ολόκληρων λογτεχνικών έργων, που 

βρίσκονται στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή και η συνανάγνωση κειμένων από 

τα ανθολόγια των άλλων τάξεων του Λυκείου. Ο διδάσκων έτσι έχει την απόλυτη 

ελευθερία να επιλέξει τα λογοτεχνικά έργα, τα οποία θα παρουσιάσει στους 

μαθητές.  

Ένα ακόμη καινούριο στοιχείο που προστίθεται είναι η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας με τη χρήση ΤΠΕ5, με τις οποίες θα ανανεωθούν όλα τα σημεία της 

διδακτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναπτύξουν τους τρόπους 

επικοινωνίας μεταξύ τους και να είναι ικανοί να παράγουν τα δικά τους 

πολυτροπικά κείμενα. Σ’ αυτό το σημείο γίνεται για πρώτη φόρα λόγος για 

δημιουργική γραφή και μάλιστα σε ψηφιακό περιβάλλον. Στη συνέχεια στους 

στόχους της αξιοποίησης των ΤΠΕ εμφανίζεται για πρώτη φορά και ο όρος 

δημιουργική γραφή6. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι ΤΠΕ θα δώσουν «στους 

μαθητές τις δυνατότητες να κατανοήσουν την κατασκευή των λογοτεχνικών 

κειμένων, επεμβαίνοντας σ’ αυτά με τροποποιήσεις και πειραματιζόμενοι με τη 

δημιουργική γραφή».  

Όσον αφορά τη μεθόδευση της διδασκαλίας στο νέο πρόγραμμα 

σπουδών καθίσταται σαφές ότι σκοπός της είναι να διδάξει το μαθητή και όχι το 

κειμένο, ενώ θεμέλιος λίθος της λογοτεχνίας είναι η ανάγνωση. Για το λόγο αυτό 

προτείνονται δύο μαθητοκεντρικές μέθοδοι: η μέθοδος project και η διδασκαλία 

σε ομάδες. Από την άλλη, μονάδα οργάνωσης του νέου Προγράμματος  

Σπουδών είναι η διδακτική ενότητα, η οποία είναι σχεδιασμένη ως project η 

διάρκεια του οποίου είναι δύο με τρεις μήνες. Η ενότητα αυτή χωρίζεται σε τρεις 

φάσεις: φάση πριν την ανάγνωση, φάση της κυρίως ανάγνωσης και φάση μετά 

την ανάγνωση. Στην τρίτη φάση εντοπίζονται ασκήσεις δημιουργικής γραφής, με 

τις οποίες οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο ανάλογο τους είδους 

που διάβασαν. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει τους στόχους (γνωστικούς, 

συναισθηματικούς κ.ά.), τις δεξιότητες, το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και την 

αξιολόγηση.  Η αξιολόγηση, πιο συγκεκριμένα, απομακρύνεται από τη λογική 

«σωστού-λάθους», μια λογική με την οποία κινείται και η Δημιουργική Γραφή.  

                                                 
5 ΦΕΚ 1562-27/6/2011 σ.13391 

6 ΦΕΚ 1562-27/6/2011 σ.13392 
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Τέλος στην στήλη με τις προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούμε να 

διακρίνουμε μια σειρά από ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Άλλες έχουν να 

κάνουν με μετάπλαση ιστοριών (αλλαγή τέλους, ύφους, εποχής), τη συγγραφή  

διαφορετικών  κειμενικών  ειδών,   την αναδιήγηση  τμήματος  της  ιστορίας  από 

διαφορετική  οπτική  γωνία,   τη δημιουργία μιας σκηνής  με μορφή συνέντευξης ή 

δραματοποιημένης αφήγησης, γραφή  ανάλογου  κειμένου  με  βάση  

προσωπικές  παρατηρήσεις  από  την καθημερινή ζωή, τη συγγραφή 

προσωπικών κειμένων (ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, επιστολές) με εμπειρίες 

ετερότητας. Όσον αφορά την τρίτη διδακτική ενότητα με τον τίτλο «Θέατρο» 

υπάρχουν ασκήσεις, όπως η συγγραφή κριτικής για θεατρική παράσταση, η 

ταύτιση  με  έναν  θεατρικό  χαρακτήρα  και  συγγραφή  προσωπικών  κειμένων, 

η  μετατροπή αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό και θεατρικού σε αφηγηματικό 

έργο, η πρόσθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων από θεατρικό έργο, η συγγραφή 

θεατρικού μονόπρακτου κ. ά.  

Μέσα από το νέο αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία στην Α’ Λυκείου 

ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία και την ευχέρεια αφενός να επιλέξει ελεύθερα 

μόνος του ή και με τους μαθητές τα κείμενα που θα επεξεργαστεί σε κάθε διδακτική 

ενότητα, αφετέρου να δουλέψει μέσα στην τάξη με ασκήσεις δημιουργικής 

γραφής, από τη στιγμή μάλιστα που έχει καταργηθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας 

της τράπεζας θεμάτων, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ακύρωνε στην 

πράξη το πνεύμα του νέου προγράμματος.  

 

Πίνακας 1. Σύγκριση παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο(Πηγή: ΦΕΚ 344/199 και ΦΕΚ 1562-27/6/2011) 

ΠΑΛΑΙΟ (ΦΕΚ 344/199) ΝΕΟ   (ΦΕΚ 1562-27/6/2011)  

Κειμενοκεντρική διδασκαλία  «Κριτική αγωγή» στο σύγχρονο 

πολιτισμό»  

Ταξινόμηση κειμένων σε χρονολογική σειρά  Σχολική τάξη, κοινότητα αναγνωστών  

Απουσία ασκήσεων δημιουργικής γραφής  Το σχολικό βιβλίο αποτελεί αφετηρία για 

τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας  

Πυρήνας της διδασκαλίας το κείμενο  Ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών 

έργων  

Διατύπωση αφαιρετικά γενικών θέσεων  Εισαγωγή ΤΠΕ στη διδασκαλία  

Κύριο μέλημα οι μαθητές να κατανοήσουν το 

ύφος και την τεχνική του κειμένου  

Μαθητοκεντρικές μέθοδοι ( π.χ. project) 
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Αξιολόγηση σε διδαχθέντα κείμενα με 

ερωτήσεις που ελέγχουν τις γνώσεις του 

μαθητή  

Διδακτικές ενότητες 

Διαπολισμικότητα της λογοτεχνίας  

 
Δημιουργική Γραφή - Ασκήσεις  

 
Διδάσκοντας το μαθητή και όχι το 

κείμενο 

 
Πίνακας 2. Ασκήσεις δημιουργικής γραφής στο νέο Π.Σ. για τη διδασκαλία της 

Νεοελληνικής λογοτεχνίας (Πηγή: ΦΕΚ 1562-27/6/2011) 

 μετάπλαση ιστοριών (αλλαγή τέλους, ύφους, εποχής) 

 συγγραφή  διαφορετικών  κειμενικών  ειδών 

 αναδιήγηση  τμήματος  της  ιστορίας  από διαφορετική  οπτική  γωνία 

 τη δημιουργία μιας σκηνής  με μορφή συνέντευξης ή δραματοποιημένης 

αφήγησης 

 γραφή  ανάλογου  κειμένου  με  βάση  προσωπικές  παρατηρήσεις  από  την 

καθημερινή ζωή 

 συγγραφή προσωπικών κειμένων (ημερολόγια, αυτοβιογραφίες, επιστολές)  

 συγγραφή κριτικής για θεατρική παράσταση  

 ταύτιση  με  έναν  θεατρικό  χαρακτήρα  και  συγγραφή  προσωπικών  

κειμένων 

 μετατροπή αφηγηματικού κειμένου σε θεατρικό και θεατρικού σε 

αφηγηματικό έργο, η πρόσθεση ή αφαίρεση χαρακτήρων από θεατρικό 

έργο 

 συγγραφή θεατρικού μονόπρακτου  δημιουργία μίας σκηνής- συνάντησης 

με τον ήρωα του ποιητικού κειμένου που μας  εντυπωσίασε  περισσότερο 

(π.χ.  με  μορφή  συνέντευξης,  με  στόχο τη διερεύνηση των παραμέτρων 

που οδηγούν στη συγκεκριμένη στάση ζωής ή στη διερεύνηση της 

συναισθηματικής κατάστασης αυτού που μιλά) 

 μεταφορά  του  αφηγηματικού  κειμένου  σε  πολυτροπικό,  π.χ.  με  μορφή 

τηλεοπτικού αφιερώματος ή τηλεοπτικής εκπομπής  

 προσθήκη και αφαίρεση σκηνών και χαρακτήρων από το κείμενο για 

ενίσχυση ή για εξάλειψη του χιουμοριστικού και σατιρικού στοιχείου  

 

2. Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» και η σύνδεσή του με το νέο 

πρόγραμμα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και τη δημιουργική γραφή. 

Τα Καινοτόμα Προγράμματα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν 

χαρακτήρα προαιρετικό και εκπαιδευτικό, απευθύνονται δηλαδή στους μαθητές 

που ενδιαφέρονται και έχουν ως σκοπό την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του 

περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας. Οι στόχοι 

τους είναι συμπληρωματικοί αυτών των διαφόρων μαθημάτων που διδάσκονται 

στο Αναλυτικό πρόγραμμα. Δίνουν έμφαση στις ομαδοσυνεργατικές και 

βιωματικές προσεγγίσεις και στην οικοδόμηση γνώσεων και στην ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, όπως και στην ευέλικτη διαχείριση του 

σχολικού χρόνου (Σπυροπούλου, κ. ά. ). Παράλληλα, οι πολιτιστικές δράσεις 
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άπτονται και επιστημονικών και ερευνητικών στόχων, όπως η εξοικείωση των 

μαθητών με την επιστημονική μεθοδολογία, η κριτική προσέγγιση θεμάτων, η 

χρήση βιβλιοθηκών και Διαδικτύου, και κοινωνικών στόχων σχετικών με την 

ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας, με τον σεβασμό 

στη διαφορετικότητα και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κ.ά7. Οι σκοποί 

της εκπαίδευσης γενικότερα και των εκπαιδευτικών δράσεων ειδικότερα 

θεωρούνται και σκοποί της κοινωνίας, αφού αυτοί καθορίζονται από τις 

κοινωνικοπολιτιστικές σχέσεις, τις κοινωνικές δυνάμεις και τα πολιτικά 

ενδιαφέροντα (Κωνσταντινάκος 2001).Στο πλαίσιο του πολιτιστικού 

προγράμματος «Δημιουργική γραφή» που εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014-

2015 στο Γενικό Λύκειο Φιλώτα έγινε προσπάθεια μέσα από συγκεκριμένες 

δράσεις να μετατραπούν από παθητικοί δέκτες πολιτιστικών αγαθών σε 

δραστήριους παραγωγούς πολιτισμού (Σπυροπούλου κ.αλ.).Εξάλλου, τα παιδιά 

διαβάζουν Λογοτεχνία έχοντας κάποια  κίνητρα (Μιράσγεζη, 2007: 182‐193) και η 

κατάλληλη διδασκαλία ενισχύει τη φιλαναγνωσία των μαθητών και την εξοικείωσή 

τους με τη λογοτεχνικότητα (Οικονόμου, 2007:159‐164,  Αργυροπούλου, 2001:707‐

8, Τσιάμης, 2007:121‐126). Σ’ όλη τη διάρκεια του έτους οι μαθητές ασχολήθηκαν 

με την παραγωγή γραπτών κειμένων σε διάφορα είδη πεζού ή γραπτού λόγου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ασχολήθηκαν με Θεατρική Γραφή, με τη δημιουργία 

λίμερικ, με τη γραφή διηγήματος, με τη στιχουργική και την μαθηματική λογοτεχνία. 

Δημιούργησαν δικά τους κείμενα και αφού έγινε ανάγνωση μέσα στην τάξη, 

συζήτησαν γι’ αυτά και γενικότερα για την παραγωγή γραπτού λόγου.  

Και όλα αυτά γιατί η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε μαθητές και 

μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην 

εκπαίδευση: να συνδυάσουν την ατομική εμπειρία της σχολικής αυλής με τις 

γνώσεις φυσικής ιστορίας και περιβάλλοντος σ’ ένα φαντασιακό επίπεδ. (Υπ. 

Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2012:14). Από την άλλη οι δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο σύνδεσης της Λογοτεχνίας 

με τη δημιουργικότητα και την αισθητική απόλαυση, καθώς στόχος της 

δημιουργικής γραφής είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω 

της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές και η δημιουργία 

επαρκέστερων αναγνωστών μέσω της βιωματικής δραστηριότητας. Παράλληλα 

                                                 
7http://www.pischools.gr/download/programs/EuZin/ergasies_03_04/Ionia_Nisia/Ionia_71-

92.pdf 

http://www.pischools.gr/download/programs/EuZin/ergasies_03_04/Ionia_Nisia/Ionia_71-92.pdf
http://www.pischools.gr/download/programs/EuZin/ergasies_03_04/Ionia_Nisia/Ionia_71-92.pdf
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μέσω της δημιουργικής γραφής τα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο, αβίαστα και χωρίς 

περιορισμούς (Καραγιάννης 2010) εισάγονται στις αφηγηματικές τεχνικές ενός 

κειμένου, καθώς και στα βασικά δομικά του στοιχεία όπως είναι η πλοκή, οι 

χαρακτήρες και το χωρο-χρονικό πλαίσιο. Τα βασικά αυτά στοιχεία της 

δημιουργικής γραφής προϋποθέτουν το παιχνίδι και την εθελούσια συμμετοχή 

(Μουλά 2012:3), τη φαντασίας με στόχο την  ανάδειξη των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών κάθε λογοτεχνικού έργου μέσα από την αποκάλυψη των 

μηχανισμών της συγγραφής και κατασκευής του στην πράξη και όχι στη θεωρία 

(Νικολαΐδου 2012:7). 

Στην παρούσα εισήγηση θα σταθούμε στη δράση που αφορά στη γραφή 

διηγήματος. Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ένα διήγημα βασισμένο στο έργο 

«Μεταμόρφωση» του Φ. Κάφκα. Σκοπός μας δεν ήταν βέβαια μόνο η παραγωγή 

γραπτών κειμένων από τους μαθητές. Θέλαμε μέσα από την μελέτη του 

συγκεκριμένου έργου οι μαθητές να κατανοήσουν τη διαπολιτισμικότητα της 

λογοτεχνίας, να αναπτύξουν αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη προσωπική άποψη, 

να αναγνωρίσουν έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο Κάφκα αναφέρεται, 

ανάμεσα στα άλλα, στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια.  Το συγκεκριμένο έργο 

επιλεχθηκε για τους εξής λόγους8: 

 Είναι ένα από τα πιο σημαντικά διηγήματα τού 20ού αιώνα. 

 Η μεταμόρφωση είναι ένα από τα λίγα 100% ολοκληρωμένα έργα 

του Κάφκα και κυκλοφόρησε όταν ήταν εν ζωή. 

 Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Κάφκα και αρκετά 

καλή εισαγωγή στο έργο του λόγω του μικρού μεγέθους, καθώς και 

του ότι πρόκειται για ένα από τα λίγα ολοκληρωμένα έργο του. 

Πράγματι, η Μεταμόρφωση αποτελεί μια καλή αφετηρία για όποιον 

θέλει να γνωρίσει τον Κάφκα. 

 Η μεταμόρφωση δεν έχει την κλασική Καφκική γραφή ως προς την 

ροή και τον τρόπο που συνδέονται οι προτάσεις αλλά και στην 

αλληλουχία των νοημάτων. Είναι μάλλον πιο απλά γραμμένη για 

αυτό και πρόκειται για το πιο δημοφιλές έργο του Κάφκα στους μη 

                                                 
8 Φραντζ Κάφκα, Η μεταμόρφωση, (μετ). Μ. Ζαχαριάδου, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2014 (9η 

έκδοση), σ. 7-15 
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φανατικούς Καφκικούς, δηλαδή στο πλατύ κοινό (Παπαδοπούλου 

2009:41) 

 Είχαμε τη δυνατότητα λόγω του μικρού μεγέθους του να το 

αναγνώσουμε ολόκληρο μέσα στην τάξη. 

 Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές γνώρισαν ένα ολόκληρο λογοτεχνικό 

έργο και όχι αποσπάσματά του 

 Τέλος, το κείμενο ήταν διαθέσιμο στο διαδίκτυο σε φηφιακή μορφή.  

3. Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή» και η «Μεταμόρφωση» του 

Κάφκα 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, «Δημιουργική Γραφή», που εκπονήθηκε το 

σχολικό έτος 2104-2015 οι μαθητές γνώρισαν τον Κάφκα και το έργο του 

«Μεταμόρφωση». Συμμετείχαν συνολικά 24 μαθητές, δεκαπέντε μαθήτριες και εννιά 

μαθητές. Ως ημέρα συνάντησης είχε οριστεί η Παρασκευή και ώρα 13:30 μετά το 

τέλος του σχολικού ωραρίου. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα είχαμε θέσει ως γενικούς 

σκοπούς να μελετήσουμε τα λογοτεχνικά ρεύματα, τους δημιουργούς, τα είδη του 

γραπτού λόγου και την παραγωγή πεζού και ποιητικού λόγου. Ως παιδαγωγικούς 

στόχους είχαμε: να γνωρίσουν οι μαθητές τα διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και να 

μελετήσουν τα χαρακτηριστικά τους, να γνωρίσουν τα διαφορετικά λογοτεχνικά 

ρεύματα, να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους και να εξασκηθούν στην 

παραγωγή λόγου και την γραπτή έκφραση. Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να είναι 

πρόσφορη η θεσμοθέτηση της μελέτης ολόκληρων λογοτεχνικών κειμένων, η 

οποία σε συνδυασμό με την εναλλαγή μαθησιακών εμπειριών θα ενίσχυε την 

εξοικείωση των νεαρών αναγνωστών σε όσα λογοτεχνικά είδη δεν προσφέρονται 

–λόγω της έκτασης τους– για ανθολόγηση στα Κ.Ν.Λ. και επεξεργασία στην τάξη. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αυξημένη προτίμηση της ξένης Λογοτεχνίας από 

τους μαθητές. Η περιορισμένη, άλλωστε, ενασχόληση με την ξένη Λογοτεχνία  

επιβεβαιώνεται  και  από  συναφείς  έρευνες (Προκόβας 1991: 18‐38, Ιλίνσκαγια 

1991: 78‐79, Κωνσταντουλάκη‐Χάντζου 1991: 94‐99, Δέτσης 1991: 109) και πάντως, 

έρχεται σε αντίθεση με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

ολοκλήρωσης, όπως και με τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος, ανάμεσα 

στους οποίους  περιλαμβάνεται  και  η «ανάγνωση,  κατανόηση  και  ερμηνεία  

αξιόλογων  έργων  σημαντικών  ελλήνων  και  ξένων  λογοτεχνών και η επαφή 

[των  μαθητών] με αντιπροσωπευτικά  έργα  της  πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς, 

εθνικής και παγκόσμιας» (ΥΠ.Ε.Π.Θ.‐Π.Ι. 2002: 82). 
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Πιο συγκεκριμένα με τη δράση πάνω στη «Μεταμόρφωση» του Κάφκα, 

είχαμε ως στόχους: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τον Κάφκα, γενικότερα το έργο του και 

ειδικότερα τη «Μεταμόρφωση».  

 Να διαβάστεί ολόκληρο το έργο. 

 Να κατανοήσουν πως ακόμα και στην τριτοπρόσωπη αφήγηση ο 

αφηγητής μπορεί να είναι και πρωταγωνιστής της ιστορίας, να 

συμμετέχει στα γεγονότα. 

 Να ανιχνεύσουν στην αφήγηση το «εγώ» ως «αυτός». 

 Να μελετήσουν σχέσεις των μελών της οικογένειας του 

πρωταγωνιστή που άλλοτε περιγράφονται και άλλοτε κρύβονται. 

 Με αφορμή το κείμενο να επικεντρωθούν στο ρόλο των δύο φύλων 

στο κοινωνικό περιβάλλον την εποχή που γράφτηκε το έργο.  

 Να παράγουν δικό τους γραπτό κείμενο, με αφορμή τη 

«Μεταμόρφωση» του Κάφκα.  

Το πρόγραμμα διήρκεσε οκτώ ώρες και δομήθηκε με βάση τις φάσεις των 

διδακτικών ενοτήτων, έτσι όπως αναφέρονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα για 

τη διδασκαλία των κειμένων.  

Στην πρώτη φάση (πριν την ανάγνωση) στους μαθητές παρουσιάστηκε ο 

συγγραφέας και το έργο του. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για το ρόλο των 

φύλων στη λογοτεχνία με βάση την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους από 

τα νεοελληνικά κείμενα στην Α’ Λυκείου. Στη δεύτερη ώρα της πρώτης φάσης 

μιλήσαμε για τη «Μεταμόρφωση» του Κάφκα, συζητήσαμε με τους μαθητές τα 

σημεία του έργου, στα οποία θα εστιάσουμε καθώς και για την τριτοπρόσωπη 

γραφή, στην οποία κρύβεται το «εγώ». Έγινε προσπάθεια να γίνει κατανοητή η 

λογοτεχνική αξία του κειμένου και δώσαμε ραντεβού για τις επόμενες συναντήσεις 

τελειώνοντας με το απόσπασμα «Ξυπνώντας κάποιο πρωί ο Γκρέγκορ Σάμσα από 

ταραγμένο ύπνο, βρέθηκε στο κρεβάτι του μεταμορφωμένος σ’ ένα τεράστιο 

έντομο», με το οποίο και ξεκινάει το διήγημα. Οι μαθητές έλαβαν στο ηλεκτρονικό 

τους ταχυδρομείο το έργο σε ψηφιακή μορφή το έργο, προκειμένου να έχουν την 

ευκαιρία να το διαβάσουν και μ’ αυτόν τον τρόπο να γίνει προσπάθεια να 

αποκτήσουν τη συνήθεια να διαβάζουν λογοτεχνία στον προσωπικό τους χώρο.  

Στη δεύτερη φάση (φάση της κυρίως ανάγνωσης) που πραγματοποιήθηκε 

το κείμενο αναγνώστηκε κατά τη διάρκεια των δύο δίωρων και μιας μονόωρης 
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συνάντησης. Αρκετά παιδιά είχαν διαβάσει κυρίως τις πρώτες σελίδες και έτσι είχαν 

μια πρώτη επαφή με το κείμενο. Αρχικά, για να κατανοήσουν οι μαθητές ότι δεν 

χρειάζεται η αφήγηση να είναι σε πρώτο πρόσωπο για να δηλωθεί ο 

ομοδιηγητικός αφηγητής, αυτός δηλ. που συμμετέχει στα γεγονότα,  κλήθηκαν να 

μετατρέψουν την τριτοπρόσωπη γραφή σε πρωτοπρόσωπη στην πρώτη 

παράγραφο του κειμένου. (π.χ. «Ξυπνώντας κάποιο πρωί βρέθηκα στο κρεβάτι 

μου μεταμορφωμένος σ’ ένα τεράστιο έντομο. Ήμουν ξαπλωμένος ανάσκελα –η 

πλάτη μου ήταν σκληρή σαν πλάκα…»). Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 

επισημαίνονταν τα σημεία του κειμένου στα οποία διαφαίνονταν οι σχέσεις μεταξύ 

των μελών της οικογένειας Σάμσα. Με αφορμή αυτά τα σημεία έγινε συζήτηση για 

το ρόλο των δύο φύλων. Επίσης, συζητήθηκε κατά την πορεία της ανάγνωσης η 

αλλαγή της θέσης και του ρόλου του πατέρα, της μητέρας και της αδερφής και 

του ίδιου του Σάμσα. 

Στην τρίτη φάση της δράσης,  (μετά την ανάγνωση) συζητήθηκε το τέλος 

του έργου και κυρίως αν τελικά η μεταμόρφωση δεν αφορά μόνο την ήρωα του 

έργου, αλλά ολόκληρης της οικογένειας Σάμσα∙ και οι τρεις πλέον δουλεύουν και 

μάλιστα με προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης. Στη συνέχεια οι μαθητές 

κλήθηκαν να γράψουν ένα δικό τους διήγημα σε τρίτο πρόσωπο, με 

πρωταγωνίστρια την αδερφή του Γρηγόρη Σάμσα, η οποία μεταμορφώνεται σε 

έντομο. Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν τελείωσαν το διήγημά τους 

μέσα στην τάξη και το παρέδωσαν αργότερα.   

Όταν παραδόθηκαν όλα τα διηγήματα υπήρξε μία ακόμα συνάντηση, 

όπου οι μαθητές διάβασαν τα κείμενά τους και πάνω σ’ αυτά είχαν την ευκαιρία 

να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και να εκφέρουν την άποψή, έχοντας 

ξεκαθαρίσει από την αρχή του προγράμματος ότι στη δμιουργική γραφή δεν 

μιλάμε με όρους «σωστού – λάθους».    

4. Η μεταμόρφωση της αδερφής του Γρ. Σάμσα 

Συνολικά παραδόθηκαν 21 διηγήματα από τα οποία μόνο ένα ήταν γραμμένο σε 

α’ ενικό. Τα υπόλοιπα ακολούθησαν την τριτοπρόσωπη γραφή, μια και η οδηγία 

ήταν να γράψουν σε τρίτο ενικό, με τον όρο πίσω από την τριτοπρόσωπη γραφή 

να κρύβεται η φωνή της πρωταγωνίστριας. Η ηρωίδα μας ήταν κατά κύριο λόγο 

ανώνυμη, μια και σε 13 γραπτά δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά της ή 

αναφέρεται από ένα σημείο και ύστερα ως «κατσαρίδα». Στα υπόλοιπα οκτώ 

γραπτά παίρνει διάφορα ονόματα, όπως Ιζαμπέλα, Ματίνα, Βερόνικα, Άννα, Πένυ, 
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Μαρία, Ίδα. Όσον αφορά τη μεταμόρφωσή της σε δεκαέξι περιπτώσεις έχει 

μεταμορφωθεί σε καταρίδα, σε τέσσερις σ’ ένα ακαθόριστο έντομο και σε μία 

περίπτωση σε ακρίδα. Όλα τα διηγήματα ξεκινούν όπως το κείμενο: «Το πρωί που 

σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, κοίταξε στον καθρέπτη και αντίκρυσε ένα μεγάλο 

σιχαμερό πράγμα», «Εκείνο το πρωινό ξύπνησε νωρίτερα από τους άλλους, 

ένιωθε περίεργα το σώμα  της. Για την ακρίβεια δεν μπορούσε να κοιμηθεί», «Ο 

θόρυβος της βροχής την ξύπνησε, είχε ήδη ξημερώσει, ανοίγει τα μάτια της και τι 

να δει, το λεπτό κορμί της μεταμορφωμένο σε μια άσχημη κατσαρίδα…», «εκείνο 

το πρωί ήταν το πιο περίεργο απ’ όλα….», «Ξύπνησε το πρωί και ένιωθε εντελώς 

διαφορετικά…» «Ξύπνησε, κοίταξε το ταβάνι. Ανοιγόκλεισε τα μάτια…». Σε πέντε 

διηγήματα υπάρχει διάλογος μεταξύ των πρωταγωνιστών, σε ένα μονόλογος της 

πρωταγωνίστριας και στα υπόλοιπα υπάρχει μόνο αφήγηση. Οι σχέσεις μεταξύ 

των μελών της οικογένειας και η θέση της πρωταγωνίστριας ποικίλουν.  

 

Πίνακας 3. Η αδερφή του Γρ. Σάμσα και η σχέσης της με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 

ΟΝΟΜΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΗΤΕΡΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

(13)  

ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ 

(16)  

ΣΚΛΗΡΟΣ (11)  ΣΚΛΗΡΟΣ  ΑΜΕΤΟΧΗ  

ΟΝΟΜΑ ( 8 

Ιζαμπέλα, 

Άννα, Ματίνα, 

Βερόνικα, 

Πένυ, Μαρία, 

Ίδα  

ΕΝΤΟΜΟ (4) 

ΑΚΡΙΔΑ (1)  

ΠΑΙΡΝΕΙ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

ΤΡΥΦΕΡΟΣ  
 

 

Στα περισσότερα διηγήματα τις αποφάσεις τις παίρνει ο πατέρας, ο οποίος 

σε έντεκα διηγήματα παρουσιάζεται σκληρός απέναντι στην κόρη του, την οποία 

θεωρεί ως ένα βάρος που πρέπει να απαλλαχτεί από αυτό. Συνήθως θεωρεί ότι η 

κόρη του θα τον κάνει ρεζίλι («δεν θα την αφήσω να μας κάνει ρεζίλι»,) την θεωρεί 

άχρηστη («…ακούγοντας τα λόγια του πατέρας της ένιωσε άχρηστη, ανίκανη, 

απογοητευμένη, αδικημένη»), ή την βάζει να κάνει δουλειές του σπιτιού («Αμέσως 

την έστειλε για τις δουλειές του σπιτιού»).  Ο γιος και αδερφός, άλλοτε πλησιάζει 

τον πατέρα («…ήταν τόσο οργισμένος με την κατάσταση που με ένα σφυρί την 

σκότωσε») και άλλοτε υπερασπίζεται την αδερφή του («Ο αδερφός της της λέει ότι 

ό,τι και να γίνει θα την αγαπά και θα την προστατεύει», …δεν θέλει να αφήσει την 

αδερφή του αβοήθητη»). Η μητέρα εκτός από μία περίπτωση που παίρνει μέρος 
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στην απόφαση για τη λύση του προβλήματος, είναι αμέτοχη και συνήθως 

στενοχωριέται και κλαίει για την κόρη της. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να 

θρηνεί και σε καμία περίπτωση να παρέμβει («Η μαμά άρχισε να κλαίει» «Η μητέρα 

την πλησίασε, την αγκάλιασε και συνέχισαν το πρωινό τους»). Όταν υπάρχει η 

απόφαση να θανατωθεί η πρωταγωνίστρια – έντομο, την απόφαση για την 

εκτέλεσή της την παίρνουν είτε ο πατέρας, είτε ο αδερφός. Σ’ αυτό το σημείο 

παρατηρούμε την αναπαραγωγή των στεροτύπων που υπάρχουν στους μαθητές 

για το ρόλο των δύο φύλων. Τα αρσενικά παίρνουν τις αποφάσεις, ενώ το θυληκό 

είναι αμέτοχο στη λήψη αποφάσεων.  

Η πρωταγωνίστρια στα περισσότερα διηγήματα καταπιέζεται μέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο με τη σειρά του δέχεται πιέσεις από το 

κοινωνικό σχετικά με τη θέση και τον προορισμό της γυναίκας. Όταν δεν 

σκοτώνεται από το χέρι του πατέρα ή του αδερφού της, παντρεύεται («Έτσι 

παντρεύτηκε τον γιατρό και έζησαν δίπλα στο πατρικό της τα επόμενα χρόνια της 

ζωής τους»,), αυτοκτονεί («…αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της»), φεύγει από 

την οικογένεια μόνη της προκειμένου ν’ αλλάξει τη ζωή της («Πήρε την 

πρωτοβουλία να φύγει από μόνη της», παίρνει τη ζωή στα χέρια της (Να τραβήξει 

το δρόμο που αυτή ονειρευόταν και αγαπούσε!») ή κόβει τους δεσμούς με τους 

γονείς φεύγοντας μαζί με τον αδερφό της («Αγκαλιασμένοι με δυο βαλίτσες στα 

χέρια…»). Άλλες φορές η οικογένεια τη συμπαρίσταται («…μετά από εκείνη την 

ημέρα οι γονείς της αλλά και ο αδερφός της την πρόσεχαν όσο μπορούσαν») και 

άλλες φορές η απουσία της δεν γίνεται ιδιαίτερα αισθητή («Δεν ξαναείδαμε την 

Μαρία από εκείνη την ημέρα. Άραγε τι να ήταν εκείνοι οι ψίθυροι;»). Ανεξαρτήτα 

από τα παραπάνω η παρουσία της κόρης στην οικογένεια συνδέεται με το άγχος 

ενός καλού γαμού, αφού αυτός είναι ο ορισμένος από το κοινωνικό περιβάλλον 

προορισμός της. Σε τέσσερα διηγήματα ο γάμος είτε δίνει τη λύση (παντρεύεται 

τον κτηνίατρο που την επανέφερε στην αρχική της μορφή), είτε η μεταμόρφωση 

της πρωταγωνίστριας εμποδίζει την οικογένεια ν’ αντιμετωπίσει τα οικονομικά της 

προβλήματα μέσα από έναν πετυχημένο γάμο («…αλλά το κυριότερο πάει ο 

γάμος, πάει η ζωή της χλίδας», «η μεγαλύτερη ανησυχία του πατέρα ήταν η 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας και ο απέναντι γείτονας, υποψήφιος 

γαμπρός και οικογενειάρχης», «…να της βρούν ένα καλό παιδί για παντρειά…»).  

  Από τα εικοσιένα διηγήματα στα τρία η πρωταγωνίστρια ξυπνάει από 

όνειρο από το οποίο την ξυπνούν είτε ο πατέρας της, είτε ο αδερφός της, ποτέ η 
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μητέρα της. Στην πρώτη περίπτωση φεύγει από το σπίτι, στη δεύτερη περίπτωση ο 

πατέρας της, προκειμένου να βγάλει χρήματα τη βρίσκει δουλειά σε τσίρκο και στο 

τρίτο διήγημα προσπαθεί απεγνωσμένα να επικοινωνήσει με τους δικούς της. Σε 

οκτώ διηγήματα η ηρωίδα μας πεθαίνει, σε τρεις περιπτώσεις την σκοτώνει ο 

αδερφός της και σε μία ο πατέρας της και σε τρεις περιπτώσεις ο θάνατος έρχεται 

ως λύτρωση από τα βάσανα της μεταμόρφωσης. Από τις τέσσερις φορές που 

επανέρχεται στην κανονική της μορφή τις τρεις παίρνει την απόφαση να κόψει 

τους δεσμούς της με την οικογένεια και το παρελθόν και να πάρει τη ζωή στα χέρια 

της, ενώ σ’ ένα διήγημα παντρεύεται αυτόν που την βοήθησε να επανέλθει (σε 

τρεις προηγούμενες περιπτώσεις επανήλθε μόνη της). Στα υπόλοιπα διηγήματα 

θα τη παρακολουθήσουμε να αυτοκτονεί, να συνεχίζει να ζει μεταμορφωμένη με 

την οικογένειά της δίπλα της, να τους κατασπαράζει όλους ως εκδίκηση για τη 

στάση τους απέναντί της πριν τη μεταμόρφωση, να σκοτώνονται όλοι με τελευταίο 

τον πατέρα, ο οποίος αυτοκτονεί αφού έχει σκοτώσει τη γυναίκα του, ενώ σε άλλο 

διήγημα αποφασίζει να φύγει από μόνη της.     

Η ηρωίδα μας μέσα σ’ αυτά τα εικοσίενα διηγήματα των διακοσίων, 

τριακοσίων ή και περισσότερων λέξεων ανώνυμη ή με άλλο όνομα κάθε φορά, 

όνομα πραγματικό (Άννα) ή επινοημένο (Ίδα) μεταμορφώθηκε, πέθανε, 

δολοφονήθηκε, επανήλθε στην ανθρώπινη μορφή της, ονειρεύτηκε την 

μεταμόρφωσή της, διεκδίκησε ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια, δοκίμασε τη σχέση 

της με την οικογενειά της, πάλεψε για την ελευθερία της. Όλα αυτά δεν θα τα έκανε 

αν δεν υπήρχαν οι εικοσιένα επίδοξοι συγγραφείς. Γνώρισαν τον Κάφκα, 

διάβασαν το έργο του, γνώρισαν τους ήρωες της «Μεταμόρφωσης» και έγραψαν 

τα διηγήματά τους, τα οποία και είχαμε τη χαρά να διαβάσουμε. Οι μαθητές 

έπαιξαν. Με τον Κάφκα, την οικογένεια Σάμσα, το κείμενο, την αφήγηση, τους 

αφηγηματικού τρόπους, εν τέλει με τη δημιουργική γραφή. Συμμετείχαν σ’ ένα 

παιχνίδι που φιλοδοξία μας είναι να μην το ξεχάσουν ποτέ. Αυτό που θέλουμε είναι 

οι μαθητές να παίζουν. Να παίζουν με τις λέξεις. Γιατί έτσι θα γίνουν καλοί 

αναγνώστες. Και -ποιος ξέρει;- καλοί συγγραφείς.   

 

Πίνακας 4. Το τέλος της ιστορίας  

ΓΑΜΟΣ 

(4)  
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στις 5 Σεπτεμβρίου 2015 

booksjournal.gr/blog/item/.../6_9d3a85d1605639921526126121d340b0 
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Η Δημιουργική Γραφή μέσα από εκπαιδευτικά πολιτιστικά 

προγράμματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

 Γεωργιάδης  Γεώργιος ,  

ΓΕΛ Φιλώτα,  

lykeiofilota@gmail.com 

Ξανθόπουλος  Δαμιανός , 

 ΓΕΛ Φιλώτα,  

dxiraklis@gmail.com 

Βακάλη Άννα  

ΓΕΛ Φιλώτα,  

avakali@otenet.gr 

Εισαγωγή 

Μέσα στο πλαίσιο της διδακτικής δράσης και διαδικασίας, η εκπόνηση 

Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει τη σχολική 

πραγματικότητα σε νέους και δημιουργικούς προσανατολισμούς. Τα Καινοτόμα 

Προγράμματα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουν χαρακτήρα προαιρετικό 

και εκπαιδευτικό, απευθύνονται δηλαδή στους μαθητές που ενδιαφέρονται και 

έχουν σαν σκοπό την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της 

σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας. Οι στόχοι τους είναι 

συμπληρωματικοί αυτών των διαφόρων μαθημάτων που διδάσκονται στο 

Αναλυτικό πρόγραμμα. Δίνουν έμφαση στις ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές 

προσεγγίσεις και στην οικοδόμηση γνώσεων και στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων των μαθητών, όπως και στην ευέλικτη διαχείριση του σχολικού χρόνου 

(Σπυροπούλου κ.αλ. α και δ και ΥΠ.Ε.Π.Θ 2014). Tα πολιτιστικά προγράμματα στην 

εκπαίδευση είναι δημιουργικές διαδικασίες που έχουν ως αντικείμενό τους, την 

καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων 

πολιτισμού, μέσω του χορού, του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των 

εικαστικών τεχνών (ζωγραφική-σχέδιο, γλυπτική, διακόσμηση, αρχιτεκτονική, 

κινηματογράφος, φωτογραφία, γραφιστική, κεραμική, υφαντική κ.λπ.) 

(Μπαγάκης, 2001 και 2002). Παράλληλα, οι πολιτιστικές δράσεις άπτονται και 

επιστημονικών και ερευνητικών στόχων, όπως η εξοικείωση των μαθητών με την 

επιστημονική μεθοδολογία, η κριτική προσέγγιση θεμάτων, η χρήση βιβλιοθηκών 

και Διαδικτύου, και κοινωνικών στόχων σχετικών με την ανάπτυξη πνεύματος 
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συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας, με τον σεβασμό στη διαφορετικότητα 

και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία κ.ά. (http://www.pi-

schools.gr/download/programs/EuZin/ergasies_03_04/Ionia_Nisia/Ionia_71-

92.pdf). Οι σκοποί της εκπαίδευσης γενικότερα και των εκπαιδευτικών δράσεων 

ειδικότερα θεωρούνται και σκοποί της κοινωνίας, αφού αυτοί καθορίζονται από 

τις κοινωνικοπολιτιστικές σχέσεις, τις κοινωνικές δυνάμεις και τα πολιτικά 

ενδιαφέροντα (Κωνσταντινάκος 2001).  

Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιάσουμε τα Πολιτιστικά Προγράμματα και 

τις σχετικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014- 15 

στο Λύκειο Φιλώτα Φλώρινας στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων τα 

οποία βασικό σκοπό είχαν την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

του μαθητικού πληθυσμού.  

Προγράμματα παρουσίασης 

Στην παρουσίασή μας σκοπό έχουμε να αναδείξουμε πώς μέσα από τη 

συνεργασία με φορείς, ενημερωτικές συναντήσεις, πολιτιστικά δρώμενα και 

παραγωγή πολιτιστικού υλικού η εκπαιδευτική πραγματικότητα μπορεί να οδηγηθεί 

στη δημιουργική ικανότητα και τη δημιουργική συμπεριφορά των μαθητών. Και 

έτσι θα διαφανεί πως τα Καινοτόμα Διεπιστημονικά Πολιτιστικά Προγράμματα 

μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών, 

της διαμόρφωσης ατόμων αποκαλυπτικών, εφευρετικών, κριτικών και ικανών να 

επαληθεύουν και να μην αποδέχονται οτιδήποτε ανεξέταστα. 

Τα Προγράμματά μας δεν θελήσαμε να έχουν μόνο ερευνητικό χαρακτήρα, 

αλλά σκοπεύαμε να βασιστούν στην επικοινωνία και τη συνεργασία με ειδικούς 

φορείς και άτομα σχετικά με τα θέματά μας. Όλες οι δράσεις που θα 

παρουσιαστούν παρακάτω υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα που 

δημιουργήθηκε για την παρουσιασή τους στο διαδίκτυο.  

1. Υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων το σχολικό έτος 2013- 14 

Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2013-14 εκπονήθηκαν δυο Διεπιστημονικά 

Πολιτιστικά Προγράμματα. Γενικός σκοπός του πρώτου Προγράμματος με θέμα 

“Μαθηματικά και Τέχνες” ήταν να διερευνηθεί η σχέση των Μαθηματικών με 

πολιτιστικές εκφάνσεις και δράσεις. Ειδικότερα, ως στόχοι του ορίστηκαν να 

κατανοήσουν οι μαθητές τη σύνδεση της μαθηματικής σκέψης με την καλλιτεχνική, 

να εντοπίσουν τις μαθηματικές έννοιες στην τέχνη και να γνωρίσουν καλλιτέχνες 
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με επιστημονική δράση και επιστήμονες με καλλιτεχνική δραστηριότητα. Το δεύτερο 

Πρόγραμμα με θέμα “Παραστατικές Τέχνες και ΜΜΕ” σκοπό είχε να εξοικειωθούν 

οι μαθητές με τις παραστατικές τέχνες και να αναπτύξουν τις εκφραστικές τους 

δυνατότητες στο γραπτό και προφορικό λόγο. Ειδικότερους στόχους είχε να 

καλλιεργηθεί το αισθητικό κριτήριο των μαθητών, να αναπτυχθούν οι εκφραστικές 

δυνατότητές τους, να εξοικειωθούν με την πολιτιστική δημιουργία και να παράγουν 

οι ίδιοι σχετικά κείμενα. Στο Πρόγραμμα για τις Παραστατικές Τέχνες και τα ΜΜΕ 

εργαστήκαμε σχεδόν παράλληλα με τις δράσεις της πρακτικής άσκησης του ΠΜΣ 

της Δημιουργικής Γραφής, καθώς χρησιμοποιήσαμε συνεργάτες και φοιτητές του 

Τμήματος. Θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο.  Σενάριο, 

σκηνοθεσία, συνεντεύξεις, εκπομπές. Και για την ακρίβεια:  

Ο Γιώργος Φειδάς των «Singles» και του «Ουκ αν λάβοις παρά του μη 

έχοντος». Με σπουδές Νομικής αρχικά και σεναρίου σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη 

έπειτα, με τα παραπάνω γνωστά σήριαλ στο ενεργητικό του, διατηρεί τον 

πολυχώρο έκφρασης Studio 500, εργαστήριο υποκριτικής και γραφής και διδάσκει 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Δημιουργική Γραφή" του ΠΔΜ. Οι μαθητές μάθανε 

πώς γράφονται οι ιστορίες, πώς χτίζονται οι χαρακτήρες μέσα σε αυτές, γράψανε 

για τους χαρακτήρες και έπαιξαν κείμενα, έτοιμα για το επόμενο σήριαλ, στο οποίο 

και θα συμμετέχουν φέτος.  

Ο Κώστας Χαραλάμπους της «Αγάπης στα 16» και της «Δεμένης Κόκκινης 

Κλωστής» σπούδασε Ναυπηγική (Ε.Μ.Π.), Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Ε.Α.Π.) 

και Σκηνοθεσία (Σχολή Σταυράκου). Έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 100 

ντοκιμαντέρ για τα εθνικά κανάλια και 5 μικρού μήκους ταινίες. Πολλές από τις 

δουλειές του έχουν επιλεγεί και προβληθεί σε μεγάλα ευρωπαϊκά κανάλια. Με την 

πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία «Αγάπη στα 16», τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο 

πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2004, και με 

Ειδική μνεία από το διεθνές φεστιβάλ Ολυμπίας το 2005 

(http://www.ishow.gr/personBio.asp?guid=17688F98-EC26-4875-9547-

A5BDF7F9E3DA) . Με την «Δεμένη Κόκκινη Κλωστή» συζητήθηκε πολύ η 

προσέγγισή του στον Εμφύλιο πόλεμο. Ο σκηνοθέτης μίλησε στους μαθητές για 

την ιστορία του Κινηματογράφου και συζήτησαν για θέματα σκηνοθεσίας και 

γυρισμάτων των ταινιών.  

Ο Φάνης Τοψαχαλίδης με σπουδές ως Ηλεκτρονικός με ειδίκευση στην 

τηλεόραση και στο ψηφιακό μοντάζ, σπουδές σκηνοθεσίας Bsc και Μεταπτυχιακές 
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σπουδές στην Αγγλία στον τομέα των New Media (MA) και του video editing. Η 

ταινία του «Το μήλο του Σαμαρείτη» προβλήθηκε σε πολλά φεστιβάλ στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό και διακρίθηκε στο Διεθνές φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου 

Αθήνας και στο φεστιβάλ φανταστικού κινηματογράφου. Μετά τη προβολή της 

ταινίας οι μαθητές με το σκηνοθέτη συζήτησαν το θέμα της (επιπτώσεις 

οικονομικής κρίσης), αλλά και θέματα σκηνοθεσίας και κινηματογράφου. 

Ο Χριστόδουλος Κωτσίνας, θεατρολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στην 

Πτολεμαΐδα, διαθέσιμος όποτε τον ζητήσαμε. Ξεκίνησε θεατρικό παιχνίδι με τα 

παιδιά, βοήθησε και βοηθάει στις πρόβες του θεατρικού μας, και γύρισε ένα 

σύντομο βίντεο με θέμα τον αποκλεισμό μαθητών. Πρωτόγνωρη εμπειρία τα 

γυρίσματα, παίξανε μαθητές, καθηγητές και γονείς.  

Οι δράσεις επεκτάθηκαν και στη λογοτεχνική γραφή. Συγκεκριμένα, στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου διαβάσαμε το ποιητικό 

έργο «Σε βρίσκει η ποίηση» του Τίτου Πατρίκιου. Οι μαθητές απάντησαν στον 

ποιητή με στίχους που κατέληγαν με το «Εκεί σε βρίσκει η ποιηση» μιλώντας για την 

καθημερινότητά τους, τον έρωτα, τη φιλία, το ποδόσφαιρο. Τα διαβάσαμε και τα 

συζητήσαμε. Και μια ομάδα μαθητών πήρε τα κείμενα των συμμαθητών τους 

πρότειναν συγκεκριμένες βελτιώσεις εύστοχες, λειτουργικές, αποτελεσματικές με 

βάση τις συζητήσεις. Και προέκυψαν μαθητικά ποιήματα που τα γράψαμε, τα 

πήγαμε στον κ. Πατρίκιο και εκδόθηκαν σε βιβλίο μαζί με την ποιητική παραγωγή 

μιας ακόμα δράσης με ποιήτρια, που θα παρουσιαστεί παρακάτω.  

Και στο τέλος της σχολικής χρονιάς, στην εκδρομή μας στη Θεσσαλονίκη 

αποφασίσαμε να επισκεφτούμε και ραδιοφωνικό σταθμό. Πρώτα, ο Λευτέρης 

Μαρόγλου, γνωστή φωνή του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες, 

μίλησε στους μαθητές για την ιστορία των ερτζιανών και για το επάγγελμα του 

ραδιοφωνικού παραγωγού. Η Μαρία Στύλου και ο Σταύρος Μύθος του Ερωτικού 

fm φιλοξένησαν για χάρη μας τον Πάνο Μουζουράκη σε πρωινή εκπομπή στην 

οποία συμμετείχαν και οι μαθητές μας, όπου συζήτησαν για την προφορικότητα 

στις ραδιοφωνικές εκπομπές, για τις συνεντεύξεις, το ύφος και το είδος τους, όπως 

και  για τη στιχουργική, μέσα από τη συνέντευξη από τον Πάνο Μουζουράκη. 

Και έπειτα ποίηση πάλι, με τη Νίκη Χαλκιαδάκη, που έχει εκδώσει δυο 

ποιητικά βιβλία και έχει ασχοληθεί με Video Art. Απόφοιτη του ΠΜΣ Δημιουργική 

Γραφή,  πλέον μετοικήσασα στην Αγγλία, φιλόλογος κατ’ επάγγελμα, ποιήτρια 

κατά φύσιν, με ποικίλες διακρίσεις και υποψήφια και για τα φετινά Κρατικά Βραβεία 
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ποίησης, μίλησε με τους μαθητές για τα ανάποδα παραμύθια και για τα ποιήματα 

τα βγαλμένα από παραμύθια και γράψανε για τους δικούς τους παραμυθικούς 

ήρωες.   

2. Υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων το σχολικό έτος 2014-15 

Το 2014- 15 συνεχίστηκε το Πρόγραμμα «Μαθηματικά και Τέχνες» με ειδική 

ενασχόληση με το έργο του Kadinski και ξεκίνησε ένα νέο Πρόγραμμα με τίτλο 

«Δημιουργική Γραφή».  

Στο πλαίσιο της ενασχόλησης με τη Δημιουργική Γραφή, αποφασίσαμε να 

δούμε τη δημιουργια τηλεοπτικής σειράς όχι μόνο στο πλαίσιο της σεναριακής 

γραφής, αλλά και της σκηνοθεσίας και των γυρισμάτων. Συγκεκριμένα, 

επισκεφθήκαμε το στούντιο των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειράς Μάνα Χ 

Ουρανού, με σεναριογράφο τον Γιωργο Φειδά και σκηνοθέτη τον Αντρέα 

Μορφονιό, και οι μαθητές μας και μεις συμμετείχαμε σε γυρίσματα του 25ου 

επεισοδίου και μετά το τέλος των γυρισμάτων συζήτησαμε με τους συντελεστές 

τόσο για το σενάριο, όσο και για τη σκηνοθεσία στην τηλεόραση. Εξάλλου, ήδη 

στο προηγούμενο σχολικό έτος τα παιδιά έπαιξαν ορισμένους από τους ρόλους 

της σειράς όταν αυτή βρισκόταν ακόμη στο στάδιο του σεναρίου. 

Το πώς ετοιμάζονται και λειτουργούν οι τηλεοπτικές εκπομπές 

παρακολουθήσαμε και κατά την επίσκεψή μας στον τηλεοπτικό σταθμό  Star,  

όπου ξεναγηθήκαμε στους χώρους του σταθμού και των ζωντανών εκπομπών, 

συζητήσαμε με δημοσιογράφους για την παραγωγή και γραφή των ειδήσεων και 

παρακολουθήσαμε από κοντά την πρωινή ζωντανή εκπομπή της Πόπης 

Τσαπανίδου. Μπαίνοντας στην αίθουσα του κοντρόλ οι μαθητές είδαν πως 

δημιουργείται μια ζωντανή ειδησεογραφική εκπομπή και με ποιο τρόπο 

παρουσιάζονται οι ειδήσεις. Με τον τρόπο αυτό αποκόμισαν παραστάσεις, 

κυρίως οι μαθητές της Β Λυκείου, που έχουν στην ύλη τους το κεφάλαιο  «Είδηση» 

στο βιβλίο της Έκφρασης – Έκθεσης.  

Η εκδρομή μας στην Αθήνα μας έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις 

εκδόσεις Γαβριηλίδη. Στον χώρο αυτό οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν για τις τυπογραφικές τεχνικές και την ιστορία του βιβλίου.  

Στον ίδιο χώρο είχαμε προγραμματίσει συνάντηση με τον Τίτο Πατρίκιο, ο 

οποίος μίλησε εκτενώς με τους μαθητές μας για την ποίηση· ασχολήθηκε με την 

θέση της λέξης στην ποίηση, την περιπέτεια της γραφής, το ρόλο του ποιητή και 

της ποίησης στην κοινωνία και στα γράμματα. Είχε ήδη λάβει από τους μαθητές 
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μας τευχίδιο με τα ποιήματά τους με θέμα “Σε βρίσκει η ποίηση”, τα διάβασαμε, και 

συζήτησαμε μαζί του για αυτά. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές για πρώτη φορά 

γνώρισαν έναν ποιητή που ποιήματά του συναντούν στα βιβλία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας.    

Στην Αθήνα και πάλι, επιλέξαμε να παρακολουθήσουμε το θεατρικό 

“Friends Manifest”, με τον Ζήση Ρούμπο και τον Γιώργο Κρήτο, γραμμένο από τον 

πρώτο, και είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του μετά το τέλος της 

παράστασης για την πλοκή του έργου, την κατασκευή των χαρακτήρων και την 

θεατρική γραφή.  

Οι γνώσεις για τη θεατρική γραφή ενισχύθηκαν με τη θεωρητική  και 

εμπειρική προσέγγιση που ακολούθησε με την εισήγηση του θεατρικού 

συγγραφέα Δημήτρη Ψαθόπουλου, βραβευμένου από το ΚΘΒΕ, που επισκέφθηκε 

το σχολείο μας. Οι  μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να γράψουν μικρά θεατρικά 

έργα και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η θεατρική γραφή 

καθώς και τις ιδιαιτερότητές της.  

Η ενασχόληση με την ποίηση συνεχίστηκε· η προσέγγιση της Εύας 

Μπατσαρά περί λίμερικ έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωρίσουν 

ειδικές ποιητικές δομές και να γράψουν αναλόγως. Έγραψαν λίμερικ κατά 

βούληση και στο στόχαστρό τους βρέθηκαν πολιτικοί, πρόσωπα της 

επικαιρότητας, αλλά και καθηγητές. Ακόμα, οι φοιτητές του μεταπτυχιακού μας 

Γιώργος Αντωνόπουλος και Βασιλης Μόσχος ασχολήθηκαν με την ποιητική 

γραφή και ειδικότερα με τα μέτρα και τη στιχουργική και ζήτησαν από τους μαθητές 

μας να γράψουν πάνω σε συγκεκριμένες μορφές.  

Η ενότητα περί αγάπης και έρωτος στην Νεοελληνική Γλώσσα της Α’ 

Λυκειου έδωσε αφορμή για μια άλλη γραφή, με την αξιοποίηση του μεταφορικού 

λόγου και της σύντομης διατύπωσης. Οι μαθητές πειραματίστηκαν να 

συμπληρώσουν τη φράση ‘Αγάπη είναι…’ 

Ακόμα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τον γερμανόφωνο, 

εβραϊκής καταγωγής συγγραφέα Φραντς Κάφκα και το έργο του 

«Μεταμόρφωση». Αφού αναγνώστηκε το έργο, οι μαθητές έγραψαν ένα διήγημα, 

αλλάζοντας τον αφηγητή. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να μεταμορφώσουν την 

αδερφή του πρωταγωνιστή Γρηγόρη Σάμσα και να γράψουν ένα διήγημα με την 

ίδια πρωταγωνίστρια. Στο πλαίσιο της εκδρομής μας στην Πράγα επισκεφθήκαμε 
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και το Μουσείο Κάφκα, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη ζωή 

και το έργο ενός από τους πιο σημαντικούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα.  

Το σχολείο μας επισκέφτηκαν και οι φοιτητές του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών Δημιουργικής Γραφής Γιώργος Σπυράκης, Εύη 

Σκουληκάρη και Αγγελίνα Ορνστέιν. Ο πρώτος έχοντας ήδη εκδώσει το πρώτο του 

βιβλίο “Μικρές φοβίες” μίλησε για τις ιστορίες τρόμου και όλοι μαζί συζήτησαν 

μαζί με τους μαθητές για την γραφή και την ποίηση.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαθηματικά και Τέχνες” μας δόθηκε η 

ευκαιρία να  μελετήσουμε το βιβλίο “Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκολντμπαχ”, 

να μιλήσουμε για τη μαθηματική λογοτεχνία και να ασκήθουμε σε ανάλογη 

γραφή· αφού δόθηκε στους μαθητές ένας μαθηματικός γρίφος προς επίλυση, 

μετά ζητήσαμε να γράψουν ένα διήγημα με πρωταγωνιστή κάποιον που είχε ως 

στοχο την επιλυση ενός μαθηματικού προβλήματος.  

Το επιστέγασμα όλων αυτών ήταν να ασχοληθούν οι μαθητές μας 

επισταμένως με τη γραφή σε πολλά επίπεδα και να διαγωνιστούν στον 1ο 

μαθητικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής, όπου και βραβεύτηκαν τοσο για τα 

ποίηματα που απέστειλαν, όσο και για τα διηγήματα και να διακριθούν με την 

πρώτη και μοναδική για Λύκειο θέση για την ταινία τους με θέμα “Δεν είμαστε ίδιοι, 

δεν είμαστε μόνοι”.   

Τα αποτελέσματα 

Πρώτον, συνεργάστηκαν οι μαθητές μεταξύ τους. Ο καθένας σε αυτό που είναι 

καλύτερος. Και οι μαθητές που είχαν περιθωριακό ρόλο βρήκαν φωνή. Και 

πρωταγωνίστησαν. Και στην ποίηση και στο θέατρο και στην ταινία. Μάθανε να 

ακούν τη γνώμη των συμμαθητών τους, να συζητάν απόψεις για τις αστοχίες τους 

στη γραφή π.χ., να σέβονται ακόμα και το «δεν είναι ποίημα αυτό, άλλαξε αυτή τη 

λέξη».  

Συνεργάστηκαν οι καθηγητές μεταξύ τους, τα μαθηματικά βρήκαν τη 

φιλολογία- και η φιλολογία τα μαθηματικά- μα δεν είναι ποίηση τα μαθηματικά 

εξάλλου; 

Συνεργάστηκαν οι καθηγητές με τους μαθητές- σε άλλο επίπεδο. Άλλες είναι 

οι σχέσεις στην πρόβα του θεατρικού, στη συγγραφή ποιημάτων, στο μικρόφωνο 

του ερωτικού, στην πρόβα του Φειδά. Άλλα θεμελιώνονται, άλλα λέγονται, άλλα 

μένουν.   
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Το σχολείο συνεργάστηκε με φορείς και με φυσικά πρόσωπα, με 

δημιουργούς του εφαρμοσμένου πολιτισμού. Εκμεταλλεύτηκε πολύτιμες 

προσωπικές γνωριμίες, οι οποίες μας πρόσφεραν γνώσεις για τεχνικές και 

δράσεις. Οι εργάτες της τέχνης και του πολιτισμού ξέρουν να κατευθύνουν σε αυτά 

πιο στοχευμένα, να εντοπίζουν ταλέντα, να δείχνουν δρόμους, να επιμένουν στην 

προσωπική προσπάθεια και το διάβασμα. Οι μαθητές πιο εύκολα ρωτάνε τους 

ειδικούς και περιμένουν ιδέες. Και τελικά ακούν το ελκυστικό, «Όταν τελειώσεις το 

σχολείο, πάρε με τηλέφωνο- θέλω τέτοιον τεχνικό ήχου σαν εσένα». Ή και το 

«Πρώτη Λυκείου πάει αυτός που το έγραψε αυτό; είναι ποιητής, το ξέρει;»  

Δεύτερον, πέρα από τη συνεργασία, δόθηκε στον κάθε μαθητή η ευκαιρία 

και η αφορμή να ερευνήσει τα ταλέντα του, να δουλέψει πάνω σε πράγματα που 

δεν είχε ξαναδεί, να σκεφτεί και να δει κριτικά δουλειές καλλιτεχνικές και μάλιστα ενώ 

δεν είχε πριν ανάλογες εμπειρίες.  Η αλληλεπίδραση με τις τέχνες, με τη  μουσική, 

με την ποίηση, το γράψιμο, το διάβασμα ποίησης, τραγουδιών και σεναρίου, μας 

οδήγησε σε συζητήσεις, όπου διαπιστώσαμε, ποιες είναι οι κλίσεις, οι επιθυμίες, οι 

αγάπες του κάθε μαθητή.  

Να τονιστεί εμφατικά πως αυτά υλοποιήθηκαν μέσα σε ένα μαθητικό 

σύνολο μιας τοπικής κοινωνίας. Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση των 

Προγραμμάτων συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με τα οποία θελήσαμε να 

διερευνήσουμε τόσο το προφίλ των μαθητών, όσο και τις απόψεις τους για τις 

δράσεις και την αποτελεσματικότητά τους (Κατσίλλης 2002 και 2006).  Με αυτά 

διαπιστώσαμε την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών. Περίπου 

οι μισοί μαθητές έχουν πατέρα γεωργό και μητέρα που ασχολείται με οικιακά και 

μένουν σε χωριό.  Τo 1/3 των μαθητών έχουν γονέα εργαζομενο στο ΔΕΗ. Το 47% 

των μαθητών απάντησε πως έχει πάει κάποιες φορές στο θέατρο και το 33% 

σπάνια. Το 46% έχει πάει σπάνια σε κινηματογράφο, το 23% ποτέ και ένα άλλο 23% 

κάποιες φορές. Μόλις ένα 7% δηλώνει πως πάει πολύ συχνά σε συναυλίες και το 

29% συχνά, ενώ ένα 36% κάπου κάπου. Ένα ακόμα 29 % δηλώνει πως σπάνια 

πηγαίνει σε συναυλίες. Το 40% κάποιες φορές έχει πάει σε  μουσείο, το 20% συχνά 

και το 27% σπάνια. Το 13% δεν έχει πάει ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο και το 40% 

κάποιες φορές, ενώ μόλις 7% πάει πολύ συχνά. 42% των μαθητών δεν έχει πάει 

ποτέ σε έκθεση ζωγραφικής και το 33% πηγαίνει πολύ σπάνια. Οι πολιτιστικές 

εμπειρίες των μαθητών φτωχές και υποτυπώδεις, το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον με συγκεκριμένους προσανατολισμούς και στοχεύσεις.  
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Το 74% των μαθητών θεωρούν πως τα προγράμματα βοήθησαν πολύ έως 

πάρα πολύ στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και το υπόλοιπο 26% πως 

βοηθάνε αρκετά σε αυτό. το 60% πως προωθούν πάρα πολύ την κατανόηση 

πολιτιστικών αγαθών. Το 73% δηλώνει πως οι πολιτιστικές δράσεις συνέβαλλαν 

στον εμπλουτισμό της αισθητικής εμπειρίας πολύ έως πάρα πολύ. Το 93% των 

μαθητών υποστήριξαν πως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι πολιτιστικές δράσεις 

τους επέτρεψαν να έρθουν σε επαφή με νέες εμπειρίες.  

Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να καλύψουν ελλείμματα 

του εκπαιδευτικού συστήματος όχι μόνο σε γνωστικό επίπεδο, αλλά και σε θέματα 

προώθησης των εντοπισμένων ταλέντων, των παιδιών με ξεχωριστές ικανότητες, 

ανεξάρτητα από την σχολική τους επίδοση. Οι μαθητές εξάλλου λειτουργούν με 

μεγαλύτερη άνεση και ευκολία, όταν γνωρίζουν πως δεν θα βαθμολογηθούν για 

την προσπάθειά τους και η θέση τους μέσα στο πρόγραμμα δεν εξαρτάται από 

τη γνωστική τους συγκρότηση και μόνο, αλλά και από άλλες διαπροσωπικές και 

συνεργατικές σχέσεις, όπως και από την ανάδειξη των ικανοτήτων και των 

ταλέντων τους. 

Σε γενικές γραμμές παρατηρήσαμε πως η ανταπόκριση των μαθητών μας 

στα πολιτιστικά δρώμενα ήταν κάτι περισσότερο από την αναμενόμενη. Είχαμε εξ 

αρχής δυσκολίες- ας υπολογίσουμε πού βρίσκεται το σχολείο και πως και μόνο η 

μετακίνηση των καλεσμένων μας απαιτούσε τρόπο, χρόνο και έξοδα. Το σχολείο 

είναι μικρό και χρειαζόμασταν τη συνεργασία όσο γίνεται περισσότερων 

συναδέρφων, για να μπορέσει να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα κάθε δράση, 

και μαθητές με καλή πρόθεση και κέφι. Θελήσαμε να φέρουμε μια άλλη διάθεση 

και μια άλλη πνοή σε ένα μικρό σχολείο στην άκρη της χώρας. 

Η γνώση είναι μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις στη ζωή. Είναι 

διασκέδαση, δημιουργικότητα, φαντασία, ενθουσιασμός, περιέργεια. Είναι 

παιχνίδι. Θέλαμε να φυτέψουμε στα παιδιά τη χαρά του να μαθαίνεις, να 

επισκέπτεσαι ένα μουσείο, να παρακολουθείς μία παράσταση, να διαβάζεις 

ποίηση, να ψάχνεις πηγές σε μία βιβλιοθήκη, να κάμεις μία έρευνα και να σου 

αποδίδει ένα αποτέλεσμα. Για να μην κατηγορούμε τα σχολεία μας για όλα όσα 

δεν μας έμαθαν. Για τις πόρτες που δεν μας άνοιξαν. Για το χάσιμο της ευκαιρίας. 

Για την αποτυχία τους στο να δείξουν σε ένα μικρό παιδί, πόσο υπέροχο είναι το 

ταξίδι της ζωής. Θέλουμε να μιλάμε για το σχολείο, μιλώντας και για τη 
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δημιουργικότητα, για τα ταλέντα, για τη μοναδικότητα και την ποικιλότητα στους 

μαθητές μας, για την έμπνευση.  
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Η Δημιουργική Γραφή και Αφήγηση στην Τρίτη Ηλικία. Μελέτη 

Περίπτωσης: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 

 
Γκόρα Ελένη,  

Φιλόλογος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Δημιουργικής Γραφής  

el-gora@hotmail.com  

Τρίτη Ηλικία 

Τρίτη ηλικία είναι η φάση της ωριμότητας κατά την οποία ο άνθρωπος βιώνει την 

ύστερη περίοδο της ζωής του. Όπως συμβαίνει με τις εποχές του χρόνου -άνοιξη, 

καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας- έτσι συμβαίνει και με τον κύκλο της ζωής του 

ανθρώπου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φυσιολογικό από το να γεννιέται ένας 

άνθρωπος, να μεγαλώνει, να εκπαιδεύεται, να δημιουργεί, να προοδεύει, να 

προσπαθεί και τέλος να γερνάει. Αυτή είναι η βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου. Τα 

γηρατειά δεν είναι να τα φοβάται κανείς, αλλά είναι να ελπίζει και να αισθάνεται 

χρήσιμος. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος στην τρίτη ηλικία να νιώθει 

θαλπωρή, προστασία, ασφάλεια, αγάπη και φροντίδα. Η τρίτη ηλικία δεν πρέπει 

να μπαίνει στο περιθώριο από τις υπόλοιπες γενιές  Πρέπει να νιώθει ότι έχει ακόμα 

δύναμη και ενέργεια. Νέοι και ηλικιωμένοι είναι απαραίτητο να συνεργαστούν για 

να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ τους. 

Χαρακτηριστικά Τρίτης Ηλικίας 

Ο κάθε ηλικιωμένος: 

 έχει τη δική του ιστορία, βιώματα και εμπειρίες 

 χάνει τις δυνάμεις του και έχει ανάγκη από συμπαράσταση και 

συντροφικότητα 

 παρουσιάζει συχνά προβλήματα λόγω αδυναμίας ή φαρμάκων 

 αισθάνεται απομονωμένος 

 κυριαρχεί η μοναξιά, η θλίψη, η άρνηση, η παραίτηση και η 

απογοήτευση 

 το παρόν γίνεται σκληρό και πολλές φορές ανατρέχει στη ζωή του 

παρελθόντος 

 έχει χάσει αγαπημένα πρόσωπα 

 βιώνει την κοινωνική απόρριψη 

mailto:el-gora@hotmail.com
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 προσπαθεί να ανακτήσει την χαμένη του αυτοπεποίθηση 

 βασανίζεται από αρνητικές σκέψεις 

 έρχεται αντιμέτωπος με άσχημες καταστάσεις, νιώθει ότι δεν μπορεί 

να προσφέρει τίποτα και ότι αποτελεί βάρος στους άλλους 

 έχει την τάση να αφηγείται συνεχώς τα ίδια πράματα, πράγμα που 

μπορεί να κουράζει τους άλλους και έτσι να το βάζουν στο 

περιθώριο 

 επιζητά να αποκτήσει νέες εμπειρίες 

 νιώθει ανασφάλεια 

Η παραμονή σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Η παραμονή σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων μπορεί να γίνει μία θετική 

εμπειρία για τον ένοικο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί όταν λαμβάνει ικανοποιητική 

φροντίδα από το προσωπικό, το οποίο ελέγχει τον πόνο και τα συμπτώματά του 

και όταν αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με τους υπόλοιπους ενοίκους. Επίσης, ο 

ένοικος πρέπει να νιώθει ότι διατηρεί την αξιοπρέπειά του με το να έχει πρόσβαση 

σε, ιατρική, συναισθηματική, πνευματική, ψυχαγωγική υποστήριξη. Επιπλέον, θέλει 

να έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι οι επιθυμίες και οι εντολές του θα 

πραγματοποιηθούν. Τέλος, ο ένοικος είναι απαραίτητο να ξέρει ότι έρχεται ο 

θάνατος και πώς,  να μπορεί να "φύγει" όταν έρχεται η ώρα χωρίς να 

παρατείνονται οι στιγμές, να έχει επιλογή για τον τόπο του θανάτου και να έχει το 

χρόνο να αποχαιρετήσει τα δικά του άτομα. 

Τι επιθυμούν τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας 

Τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας είναι σημαντικό: 

 να νιώθουν χρήσιμοι 

 να εμπλέκονται σε δημιουργικές δραστηριότητες ( περίπατοι, 

ανάγνωση ή ακρόαση ιστοριών, καταγραφή βιωμάτων και 

εμπειριών, μουσική, προβολή ταινιών, περιποίηση εξωτερικού 

εαυτού, κίνηση ) 

 να κοινωνικοποιούνται 

 να απολαμβάνουν την φροντίδα και τη νοσηλευτική φροντίδα 

 να νιώθουν ασφάλεια και προστασία 
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Πώς μαθαίνουν τα άτομα στην Τρίτη Ηλικία 

Τα άτομα στην Τρίτη Ηλικία έχουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης σε σχέση με 

τα παιδιά και τους ενήλικες: 

 μαθαίνουν καλύτερα όταν προχωρούν στην πράξη και όχι όταν 

ακούν 

 βασίζονται στις προηγούμενες εμπειρίες τους για να μάθουν κάτι 

καινούριο 

 προτιμούν συγκεκριμένα πράγματα και όχι αφηρημένες έννοιες 

 ενδιαφέρονται για την πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητά 

τους. 

Δημιουργική Γραφή & Αφήγηση 

Η Δημιουργική Γραφή είναι ένας σύγχρονος εκπαιδευτικός κλάδος, που ασχολείται 

με την ανάπτυξη συγγραφικών τεχνικών και αναγνωστικών πρακτικών. 

Προέρχεται από τον αγγλοσαξονικό όρο Creative Writing. Το επίθετο creative 

αποδίδεται στα ελληνικά ως δημιουργικός -ή -ό [δimiurjikós]: που έχει σχέση με τη 

δημιουργία, ιδίως την εμπνευσμένη ή την πρωτότυπη, και κυρίως που 

χαρακτηρίζεται από αυτήν.1  Ονομάζεται λοιπόν, Δημιουργική Γραφή διότι 

εμπεριέχει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πρακτικών που στοχεύουν στην κατάκτηση 

της γραφής. Ειδικότερα, προκαλείται η σύνθεση ή ανασύνθεση λογοτεχνικών 

κειμένων με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Ποιος είπε ότι η συγγραφή είναι 

μια μοναχική και ψυχοφθόρα διαδικασία; Πολλοί μάλιστα, διατείνονται ότι η 

ορολογία δεν είναι σωστή καθώς οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να 

θεωρηθεί δημιουργική. Όπως λέει και ο Σουλιώτης όμως: 

Ο όρος είναι καταχρηστικός με την έννοια ότι η γραφή είναι δημιουργική 

έτσι ή αλλιώς, είναι ωστόσο σαφής στο νόημά του και επιπλέον έχει καθιερωθεί 

ως επείσακτος (creative writing)2. 

                                                 
1 Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (n.d.). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%22%CE%B4%

CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+-

%CE%AE+-%CF%8C%22&dq=  

2 Σουλιώτης, Μ., «Για το ταλέντο και την έμπνευση», Κείμενα 15,  διαθέσιμο στο δικτυακό 

τόπο:http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=255%3A

15-souliotis&option=com_content&Itemid=95  

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=255%3A15-souliotis&option=com_content&Itemid=95
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=255%3A15-souliotis&option=com_content&Itemid=95
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Η Δημιουργική Γραφή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών. 

Επικεντρώνεται κυρίως, στη συνδηλωτική λειτουργία της γλώσσας, έτσι όπως 

αυτή εμφανίζεται στα λογοτεχνικά είδη (μυθιστόρημα, διήγημα, βιογραφία, 

ποίηση, θέατρο). Η συνδηλωτική γλώσσα είναι μια γλώσσα με σύστημα και με 

οργάνωση. Κινείται στο χώρο της φαντασίας και της αισθητικής μέσω της 

ελεύθερης έκφρασης των ιδεών. Άλλες φορές μπορεί να είναι αμφίσημη, 

διαλεκτική και αναφορική και άλλες συνεκτική, πυκνή και σύνθετη.  Επομένως, δίνει 

τη δυνατότητα δημιουργίας αντισυμβατικών, εκφραστικών και καινοτόμων 

γραπτών. Δευτερεύον αντικείμενο μελέτης και εξάσκησης της Δημιουργικής 

Γραφής αποτελεί η δηλωτική γλώσσα, η οποία απαντάται σε ακαδημαϊκά, 

επαγγελματικά δημοσιογραφικά είδη λόγου. Η δηλωτική γλώσσα είναι αναφορική 

και πραγματική. Το οποιοδήποτε θέμα διερευνάται αυστηρά και εξετάζεται 

εξαντλητικά και αντικειμενικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποκλείεται και η 

εκφορά υποκειμενικών απόψεων. Έχει ως σκοπό να πείσει, να πληροφορήσει, να 

προβληματίσει. Με τη σειρά της η δηλωτική γλώσσα δίνει τη δυνατότητα 

δημιουργίας κριτικών και πληροφοριακών γραπτών. Ο Κωτόπουλος συμπεραίνει 

ότι:  

"Δημιουργική Γραφή είναι η γραφή που έχει βασικό της στόχο να ξεφύγει 

από τα στενά όρια του λόγου και αφορά τη δυνατότητα παραγωγής μιας 

πρωτότυπης γραπτής σύνθεσης (ή ανασύνθεσης)."3 

Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να έχει κανείς στο νου του ακούγοντας τον 

όρο Δημιουργική Γραφή είναι ότι το βασικό στοιχείο που την κάνει να μη μοιάζει με 

τις υπόλοιπες προσεγγίσεις ελεύθερης έκφρασης είναι ότι επιλέγει τέτοια θέματα 

και τα διατυπώνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η έκφραση της 

δημιουργικής σκέψης των εκπαιδευομένων4.  

Ο εκπαιδευόμενος σύμφωνα με τον Κωτόπουλο υιοθετεί:  

                                                 
3 Κωτόπουλος, Τ., Η Διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής, Η περίπτωση της συγγραφής 

λογοτεχνικών έργων για εφήβους. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:  

http://www.slideshare.net/serreschools/ss-43729270  

4 Ματσαγγούρας Η. ( 2004), Η  Σχολική τάξη, τόμος Β΄, Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του 

Γραπτού Λόγου, ( 5η έκδ.), Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση, σελ. 108. 
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"Την πράξη του να γράφει (δημιουργικά) και την πράξη να σκέφτεται κριτικά 

την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της".5 

Και στο ερώτημα γιατί επιλέγω Δημιουργική Γραφή και γιατί γράφω 

απαντάει τα ο Άντον Τσέχοφ (2011)6: 

"Δεν μας κλείνουν τις πόρτες επειδή γράφουμε. Αντίθετα, γράφουμε επειδή 

μας κλείνουν τις πόρτες και δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε." 

Γιατί Δημιουργική Γραφή είναι συγγραφή. Ο Στήβεν Κίνγκ (2006)7 λέει:  

"Κάν΄ το με όποιον τρόπο θες, αλλά όχι αβασάνιστα. Θα το ξαναπώ: δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζεις τη λευκή σελίδα αβασάνιστα." 

 Δημιουργικότητα 

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους η δημιουργικότητα είναι μία ιδιότητα που υπάρχει 

εκ φύσεως σ΄ όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Σε άλλους 

είναι εμφανής και σε άλλους βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Η 

δημιουργικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φαντασία που έχει το κάθε 

άτομο και με τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον είτε είναι φυσικό είτε 

είναι κοινωνικό. 

Η δημιουργικότητα προέρχεται από την εσωτερική τάση του ανθρώπου και 

μπορεί να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί. Είναι μία σειρά από διανοητικά 

εργαλεία, τα οποία αν μάθει κανείς να τα χρησιμοποιεί σωστά, θα μπορεί να έχει 

πρόσβαση σ΄ αυτήν την ικανότητα. Η δημιουργικότητα -θα μπορούσε να 

ονομαστεί και δημιουργική σκέψη- δίνει αξία σ΄ οποιοδήποτε έργο, καταξιώνει τη 

ζωή και νικά τον θάνατο, δίνει χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία και ποιοτική ώθηση στην 

ελευθερία και τη γνώση. 

"Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. 

Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία". Henri Bergson, 1859- 1941, Γάλλος 

φιλόσοφος, Νόμπελ 1927 

                                                 
5 Κωτόπουλος, Τ., Πράξη και διδασκαλία της "Δημιουργικής Γραφής" στη σύγχρονη Ελληνική 

Πραγματικότητα. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf   

6 Τσέχοφ, Α., (2011), Η τέχνη της γραφής, Συμβουλές σε ένα νέο συγγραφέα, Αθήνα: 

Πατάκης, σελ.41.  

7 King, S., ( 2006),  Περί συγγραφής- Το χρονικό μιας τέχνης, Μακρόπουλος, Μ., (Μτφρ.),  

Αθήνα: Bell, σελ. 111 
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Η Δημιουργική σκέψη ως ψυχολογικό φαινόμενο 

Από την αρχή της δεκαετίας του 1960 και τις πρώιμες εργασίες του J. P. Guilford, 

ο ορισμός που συνδέεται πιο στενά με τη δημιουργικότητα είναι η αποκλίνουσα 

σκέψη8. Πιο συγκεκριμένα ο Guilford είχε δημιουργήσει ένα μοντέλο της δομής της 

σκέψης, στο οποίο μία από τις πέντε βασικές γνωστικές διεργασίες είναι η 

αποκλίνουσα σκέψη. Οι υπόλοιπες τέσσερις είναι η κατανόηση, η μνήμη, η 

συγκλίνουσα σκέψη και η αξιολόγηση.9 Η αποκλίνουσα σκέψη, όπως αναλύθηκε 

παραπάνω, θεωρείται ως το απαραίτητο στοιχείο για να αναπτύξει και να 

κατακτήσει κανείς τη δημιουργικότητα. Χάρη σ΄ αυτή το άτομο αναζητά πολλές και 

νέες ιδέες, λύσεις, και κατευθύνσεις πάνω σ΄ ένα πρόβλημα. Αυτό μπορεί να το 

διαπιστώσει κανείς, αν παρατηρήσει πώς εργάζεται ένας οποιοσδήποτε 

καλλιτέχνης, συγγραφέας, ποιητής, ζωγράφος, μουσικός, σκηνοθέτης. Πριν 

τελικά καταλήξει σ΄ αυτό που του αρέσει περισσότερο έχει να σκεφτεί ένα ευρύ 

φάσμα δυνατών τρόπων. Επίσης, ο Guilford παρατήρησε ότι η αποκλίνουσα 

σκέψη δεν μπορεί να διαγνωσθεί με τα τεστ νοημοσύνης, διότι αυτά έχουν να 

κάνουν κυρίως με τη συγκλίνουσα σκέψη με την έννοια ότι υπάρχει μία και μόνο 

σωστή απάντηση για ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Η παρατήρηση αυτή δεν έγινε 

βεβιασμένα, αλλά έγιναν πολλές έρευνες για να εξεταστεί κατά πόσο η 

δημιουργικότητα σχετίζεται με τη νόηση. 

Πιο αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν τεστ ανοιχτού τύπου (αυτά δηλαδή 

που δεν περιέχουν προκαθορισμένες απαντήσεις) για να μετρηθεί η αποκλίνουσα 

σκέψη. Αυτά τα τεστ βοηθούν στο να γίνει φανερή η ατομικότητα των 

απαντήσεων. Τέτοιου είδους τεστ μπορεί να επινοήσει ο κάθε εκπαιδευτικός πολύ 

εύκολα και να αξιολογήσει την ευχέρεια, την πρωτοτυπία και την ευστροφία των 

εκπαιδευομένων συγκριτικά. Στην οποιαδήποτε προσπάθεια ο εκπαιδευτικός 

οφείλει να  ενθαρρύνει και να ανταμείβει το άλμα της φαντασίας.  Πάντως, η 

έρευνα10 των JW Getzels και PW Jackson απέδειξε ότι, αν από μία ομάδα 100 

ανθρώπων, επιλεχθούν οι 20 πιο δημιουργικοί, οι 14 από αυτούς, θα 

αποκλείονταν, αν επιλεγόντουσαν μόνο με βάση το τεστ νοημοσύνης. Οι μελέτες, 

                                                 
8 Fontana, D., ( 1996), Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς , Λώμη M., (Μτφρ.), Σαββάλας, σελ. 

163 

9 Barlow, C., Guilford's Structure of the Intellect. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:  

http://www.cocreativity.com/handouts/guilford.pdf 

10 Δανάσσης-Αφεντάκης,  Αντ., σελ. 109,1997 
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που ακολούθησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ανάμεσα στην επίδοση στα 

τεστ νοημοσύνης και την επίδοση στα τεστ δημιουργικότητας υπάρχει ελάχιστη ή 

καμία σχέση. 

Η αποκλίνουσα σκέψη είναι συμπληρωματική της συγκλίνουσας και όχι 

ανταγωνιστική. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι δίνεται περισσότερη έμφαση 

στη συγκλίνουσα σκέψη με αποτέλεσμα να παραγκωνίζεται τελείως η 

αποκλίνουσα και να μη διδάσκεται. Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια δεν έχει 

γίνει ξεκάθαρο αν η συγκλίνουσα και η αποκλίνουσα σκέψη  είναι χωριστές 

λειτουργίες ή όχι.   

Η Δημιουργική σκέψη είναι ψυχολογικό φαινόμενο διότι από τη στιγμή της 

σύλληψης μιας ιδέας μέχρι τη στιγμή της υλοποίησης της χρειάζονται τέσσερα 

στάδια11. Το πρώτο στάδιο σύμφωνα με τον G. Wallas είναι το στάδιο της 

προπαρασκευής ή της προετοιμασίας. Στο στάδιο αυτό το άτομο εντοπίζει κάτι, το 

αναλύει και το επεξεργάζεται. Το δεύτερο στάδιο, είναι  αυτό της επώασης. Κατά το 

στάδιο αυτό το άτομο αναπαύεται και κάνει ένα διάλειμμα από την προσπάθεια 

να δημιουργήσει κάτι. Το θέμα δουλεύεται εσωτερικά, συνήθως σε ασυνείδητο 

επίπεδο. Σύμφωνα με τον Wallas το στάδιο αυτό έχει ένα μειονέκτημα και ένα 

πλεονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι ότι δε σκέφτεται κανείς με τη συνείδηση και το 

πλεονέκτημα είναι ότι χωρίς τη θέλησή του διαδραματίζουν ισχυρό ρόλο διάφορα 

ψυχικά γεγονότα.12 Το τρίτο στάδιο σχετίζεται με την έμπνευση, τον φωτισμό. Στη 

φάση αυτό το άτομο συλλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να 

δημιουργήσει. Υπάρχει ροή ιδεών και το θέμα επεξεργάζεται συνειδητά.  Το τέταρτο 

στάδιο και το τελευταίο, ανήκει στην επαλήθευση και στον έλεγχο, όπου το άτομο 

δοκιμάζει να δει αν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που σκέφτηκε. Οι ιδέες 

σημειώνονται πάνω στο χαρτί ή πάνω στον καμβά. 

Συνοψίζοντας,  στη Δημιουργική Γραφή ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να λύνει 

προβλήματα, τα οποία όμως δεν απαιτούν αναλυτική και κριτική σκέψη, ούτε μία 

βήμα-βήμα διαδικασία επίλυσής τους. Ό,τι χαρακτηρίζει τα προβλήματα αυτά είναι 

                                                 
11 Herder,  ( 1982), Λεξικό Σχολικής Παιδαγωγικής, Κουτσούκης Ε. (Μτφρ.), Θεσσαλονίκη: 

αφοί Κυριακίδη,  σελ. 45. 

12 Popova, M. (2013), The Art of Thought: Graham Wallas on the Four Stages of Creativity, 

1926. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: https://www.brainpickings.org/2013/08/28/the-art-of-thought-

graham-wallas-stages/ . 
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η πρωτοτυπία σκέψης και εκτέλεσης. Η τεχνική συζητείται , κυρίως με την 

εργαστηριακή μέθοδο της δοκιμής και της πλάνης.13 

Η Δημιουργική Γραφή και Αφήγηση  στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Η αφήγηση ως γλωσσική δραστηριότητα συναντάται σε όλους τους χώρους της 

προσωπικής, κοινωνικής, πολιτικής, εκπαιδευτικής, ψυχολογικής, ιατρικής ζωής. 

Με την αφήγηση μπορεί να εξιστορήσει κανείς ένα γεγονός που να έχει αρχή, μέση 

και τέλος. Ένα γεγονός μπορεί να είναι πραγματικό ή φανταστικό. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να διαπιστώσει κανείς τον χρόνο, τον τόπο, το θέμα, την αιτία, το 

πρόσωπο. Με άλλα λόγια, δίνεται η δυνατότητα να εντοπιστούν το πού, το πότε, 

το πώς, το ποιος και το γιατί. 

Αφηγητές κατά μία άποψη είμαστε όλοι. Η αφήγηση είναι μία κατάθεση είτε 

βιωμένης μνήμης είτε φανταστικής. Η αφήγηση στη Μονάδα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων έχει θεραπευτικές ιδιότητες και συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανακούφιση 

του πόνου όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα σωματικά ή ψυχικά. Η αφήγηση 

είναι το μόνο όπλο που μπορεί να αντιμετωπίσει τη λήθη, την αρρώστια και το 

θάνατο. 

Μία πρώτη μορφή αφήγησης είναι το "ιστορικό" του ηλικιωμένου. Η 

εξιστόρηση δηλαδή, της περίπτωσής του μέσα στον χρόνο και τον χώρο. Την 

εμφάνιση, την ένταση και την κρίση της υγείας του. Η μορφή αυτής της αφήγησης 

μπορεί να έχει απρόοπτα και πολλές παρερμηνείες. Μπορεί επίσης, να είναι ποικίλη 

ως προς τη χρονική διάρκεια, το ύφος, την ένταση. Παράγοντες που επηρεάζουν 

την αφήγηση είναι η φύση της νόσου, η ηλικία, το γένος. 

 Το ιστορικό του ασθενούς έχει αξία σε όλες τις περιπτώσεις από τις πιο 

ελαφριές ως τις πιο βαριές. Η αφήγηση διακρίνεται στην άμεση- από τον ίδιο τον 

αφηγητή-και την έμμεση-από συγγενή- συνήθως. Η θεραπευτική σημασία της 

αφήγησης έγκειται στο γεγονός ότι ο / η  εκπαιδευτής / τρια και ο / η αφηγητής / 

τρια πορεύονται μαζί στο ταξίδι της ζωής, που άλλοτε είναι φωτεινό και άλλοτε 

σκοτεινό. Περπατούν μαζί μέσα σ΄ ένα δάσος. Η πορεία πότε είναι εύκολη και πότε 

δύσβατη. Πέφτουν και σηκώνονται, συνεχίζουν, σταματούν και αρχίζουν ξανά. Ο 

/ η  εκπαιδευτής / τρια στην αφήγηση είναι συνοδοιπόρος και έμπιστος φίλος. Οι 

σχέσεις χτίζονται μέσω μιας διαδικασίας αυτοαποκαλύψεων. Κάνει ο ένας το 

                                                 
13 Νικολαΐδου, Σ., ( 2014)  Πώς έρχονται οι λέξεις, Τέχνη και τεχνική της δημιουργικής γραφής, 

Αθήνα : Μεταίχμιο,  σελ 12. 
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πρώτο βήμα αποκαλύπτοντας κάποιο μύχιο υλικό και ο άλλος συνεχίζει. Η 

διαδικασία αυτή έχει ένα ρίσκο, διότι πρέπει να μειωθούν οι άμυνες και οι 

αντιστάσεις. Η ειλικρινής συμπαράσταση του / της  εκπαιδευτή / τριας είναι 

σημαντική, ώστε να χτίσουν μαζί τις γέφυρες επικοινωνίας. 

Η αφήγηση στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι κάτι σύνηθες. Η 

αφήγηση παίρνει διάφορες μορφές στο χώρο αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει 

πολύς πόνος, σωματικός και ψυχικός καθώς και φόβος απέναντι στην παραίτηση 

και στο θάνατο. Οι ένοικοι στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ανοίγουν τις 

καρδιές τους και μοιράζονται στοιχεία σχετικά με την ασθένειά τους, προσωπικά 

βάσανα ή παράπονα. Η βιωματική αφήγηση και διάδραση έχει ευεργετικές 

επιπτώσεις στην ψυχολογία και στην αλληλοϋποστήριξη. 

Η Αφήγηση μεταξύ ενοίκων, εκπαιδευτή/ τριας  και επισκεπτών / συγγενών 

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τον ένοικό τους στις Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία πολλαπλή αφήγηση. Διηγείται ο 

ένοικος, όταν είναι δυνατόν, ο επισκέπτης / συγγενής εμπλουτίζει την αφήγηση με 

σχόλια και λεπτομέρειες ανάλογα τη σοβαρότητα του γεγονότος, ενώ παράλληλα 

ο / η  εκπαιδευτής / τρια καθοδηγεί. Πολλές φορές. τυχαίνει ο επισκέπτης / 

συγγενής να νιώσει την ανάγκη να αφηγηθεί και ο ίδιος ένα γεγονός διευρύνοντας 

έτσι το αφηγηματικό τοπίο. 

Το οικογενειακό / συγγενικό περιβάλλον εμπνέει εμπιστοσύνη και οι 

αφηγήσεις είναι πιο ελεύθερες και εκτενείς, διότι δίνονται πολλές αφορμές. Έτσι, οι 

αφηγήσεις δεν συνδέονται μόνο με αρρώστιες αλλά επεκτείνονται σε οικογενειακές 

ή προσωπικές περιπέτειες, στο γάμο, στη βάπτιση, στον πόλεμο, στις γιορτές, σε 

πανηγύρια, σε ήθη, σε έθιμα, σε καθημερινές δραστηριότητες. Οι αναμνήσεις 

καλών και κακών ημερών θερμαίνουν την ατμόσφαιρα και δημιουργούν κλίμα 

ευνοϊκό για τον ένοικο. Τέτοιες στιγμές άλλωστε, λειτουργούν θετικά μαζί με τις 

αναμνήσεις. και τα συναισθήματα εκδηλώνονται πιο θερμά. Οι αναδρομικές 

αφηγήσεις ανακουφίζουν και ισορροπούν τον ένοικο. Δίνουν αφορμή για 

βαθύτερη επικοινωνία με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος και δημιουργούν 

ευνοϊκό ψυχολογικό κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο λύνεται ο σωματικός και ο ψυχικός 

πόνος και απομακρύνονται οι δυσάρεστες σκέψεις και ο φόβος του θανάτου. 

Η Δημιουργική Γραφή και Αφήγηση λοιπόν, στη Μονάδα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων διευκολύνει την  παραμονή στον χώρο. Δεδομένου της απώλειας 
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συγγενικών προσώπων, της υγείας-σωματικής και ψυχικής- ο άνθρωπος αλλάζει. 

Το κλειδί για την ομαλή ένταξη, την παραμονή στη μονάδα και τη θέληση για ζωή 

βρίσκεται στις αφηγήσεις των ενοίκων. Ανοίγεται ένας δρόμος κατανόησης, κι ο 

ένοικος ανακουφίζεται και βελτιώνεται η διάθεσή του. Ο ρόλος του / της εκπαιδευτή 

/ τριας είναι να χαρίσει χαμόγελο, ελπίδα και παρηγοριά. 

Οφέλη Αφήγησης 

Οι ηλικιωμένοι με τη διδασκαλία της αφήγησης μπορούν: 

 να αξιοποιήσουν τη δυναμική τους και τις εμπειρίες τους 

 να ενεργοποιηθούν 

 να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους 

 να έχουν νέους στόχους και να τους πραγματοποιούν 

 να εξοικειωθούν με τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας 

 να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ζωής 

 να νιώσουν ότι είναι μία ακόμα περίοδος της ζωής τους οπού 

μπορούν ακόμα να δημιουργήσουν 

 να κάνουν θετικές σκέψεις 

 να αποφύγουν τη μοναξιά και την απομόνωση 

 να αποκτήσουν καλύτερη πνευματική διαύγεια 

 να μειωθούν τα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και 

μετατραυματικού στρες 

 να κοινωνικοποιηθούν 

 να αλληλεπιδράσουν 

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
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Ταυτότητα Προγράμματος 

Τίτλος Προγράμματος: Η αφηγηματολογία στη Μονάδα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων  

Διάρκεια: 6 ώρες εβδομαδιαίως 

Πληθυσμός-Στόχος: 30-40 άτομα 

Σκοπός: 

Η δημιουργική έκφραση και απασχόληση των ενοίκων και η ψυχολογική υποστήριξή 

τους. 

Σύντομη Περιγραφή 

Η Δημιουργική Γραφή / Αφήγση μέσω των βιωματικών ασκήσεων, οι οποίες θα δίνουν 

το απαραίτητο ερέθισμα για αφήγηση πραγματικών ή φανταστικών ιστοριών, ενισχύει 

τη δημιουργικότητα, την απελευθέρωση και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Ικανότητες: 

1. ομαδικότητα 

2.αλληλοϋποστήριξη 

Στάσεις: 

1. ενθάρρυνση 

2.  παρότρυνση 

Εκπαιδευτικά Μέσα 

Κόλλες Α4, εποπτικό υλικό, μαρκαδόρους, Η/Υ, προτζέκτορας 
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Υποδειγματικό Ασκησιολόγιο Δημιουργικής Απασχόλησης και Αφήγησης 

Ηλικιωμένων 

Βιωματικές Ασκήσεις και Αφήγηση 

Ο σκοπός των βιωματικών ασκήσεων είναι να κινητοποιήσουν συναισθηματικά, 

σωματικά και νοητικά τους ηλικιωμένους για να δώσουν κάποιο ερέθισμα για 

αφήγηση. Στο επ ίπεδο  των  ενο ίκων  ο / η εκπαιδευτής / τρια προτείνει κάποιες 

βιωματικές ασκήσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης , την 

επικοινωνία, το δέσιμο και τη συνεργασία μεταξύ τους.  Οι βιωματικές  ασκήσεις 

βοηθούν στην έκφραση της δημιουργικότητας και κατ΄ επέκταση την αίσθηση της 

απελευθέρωσης.  Σε  προσωπικό  επ ίπεδο  οι βιωματικές ασκήσεις βοηθούν 

τον κάθε ηλικιωμένο να μειώσει τον φόβο του και το άγχος του καθώς και να 

αποκτήσει θετικές εμπειρίες για να χαλαρώσει. Ο  ρόλος  του  /  της  εκπαιδευτή  

/  τρ ιας  είναι να συνοδεύει και να στηρίζει τους ηλικιωμένους και να επικεντρωθεί 

στην ανάγκη του  κάθε  ένα ξεχωριστά.  Για κανένα λόγο δεν πρέπει να επιβληθεί, 

να ελέγξει ή να προκαθορίσει το αποτέλεσμα. 

Παραδείγματα Βιωματικών Ασκήσεων 

Βιωματική Άσκηση 1η- Ποιος -ποια είσαι; 

Κατηγορία : Σπάσιμο πάγου 

Σκοπός: Η γνωριμία των ενοίκων της Μονάδας Φροντίδας των 

Ηλικιωμένων με τον εκπαιδευτή/τριά  τους 

Χώρος: Εσωτερικός 

Υλικά: Τραπέζια, κόλλες Α4, μαρκαδόροι 

Η πρώτη συνάντηση αφορά τη συνάθροιση των μελών των ενοίκων σε 

προκαθορισμένο χώρο και χρόνο. Η φάση αυτή αποσκοπεί στο να αποσπάσει 

τους ενοίκους της Μονάδας Φροντίδας των Ηλικιωμένων από την καθημερινή 

πραγματικότητα και να αφοσιωθούν σε μία βιωματική δράση γνωριμίας. 

Τεχνική της αυτοπαρουσίασης: Με την τεχνική της αυτοπαρουσίασης το 

κάθε μέλος - συμπεριλαμβανομένου και του / της εκπαιδευτή / τριας - παρουσιάζει 

τον εαυτό του/ της δίνοντας προσωπικές πληροφορίες ( όνομα, επίθετο, τι του 

αρέσει να κάνει και τι δεν του αρέσει ). Στη συνέχεια ζωγραφίζουν όλοι από ένα 

σχήμα, ένα αντικείμενο, ένα φυτό ή ένα πράγμα και εξηγούν τι σημαίνει η 

ζωγραφιά τους. Τέλος, διαβάζεται ένα παραμύθι ( π.χ. Το δέντρο που έδινε) και 

γίνεται συζήτηση γύρω από το συμβολισμό του παραμυθιού. 
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Βιωματική Άσκηση 2η - Το δέντρο μου 

Κατηγορία: Γνωριμία 

Σκοπός: Η αποκάλυψη στοιχείων του γενεαλογικού μας δέντρου 

Χώρος : Εσωτερικός 

Υλικά: Κόλλες Α4, μαρκαδόροι 

 Η ομάδα κάθεται σε κύκλο και ο / η εκπαιδευτής / τρια μοιράζει κόλλες Α4 

μ σκοπό να ζωγραφίσουν όλοι ένα δέντρο. Το μέγεθος του δέντρου, η θέση του 

στο χαρτί και η διακόσμηση παίζουν σημαντικό ρόλο. Στη συνέχεια, ο / η 

εκπαιδευτής / τρια περνάει από το κάθε άτομο και παρακινεί τους ενοίκους να 

μιλήσουν για τη ζωή τους και την οικογένειά τους. 

Έπειτα διαβάζεται ένα αυτοβιογραφικό διήγημα και γίνεται συζήτηση γύρω 

από τη ζωή των ηρώων. Μοιάζουν με εμάς, μας έχει συμβεί κάτι ανάλογο κι αν όχι 

τι; 

Συμβουλή! Ο / Η εκπαιδευτής / τρια πρέπει να γνωρίζει ποιοι ένοικοι θα πουν 

αλήθεια και ποιοι όχι. 

Βιωματική Άσκηση 3η - Θέλεις να 'ρθεις μαζί μου; 

Κατηγορία : Γνωριμία 

Σκοπός: Η ανακάλυψη κοινών στοιχειών μεταξύ των ενοίκων 

Χώρος: Εσωτερικός 

Υλικά: Πολύχρωμες κόλλες Α4 κομμένες σε καρτελάκια 

Γίνονται ερωτήσεις στους ενοίκους σχετικές με ποιο χρώμα προτιμούν, τι 

φαγητό τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει, από πού είναι, πόσον καιρό μένουν στη 

Μονάδα. Σε κάθε ερώτηση που απαντούν οι ένοικοι και δίνουν την ίδια απάντηση, 

μοιράζονται χαρτάκια ίδιου χρώματος. Στο τέλος συγκρίνουν μεταξύ τους και με 

τον / την εκπαιδευτή / τρια πόσα χρώματα έχουν ίδια. Η άσκηση αυτή έχει ως στόχο 

να εξοικειώσει τους ενοίκους μεταξύ τους και με τον / την εκπαιδευτή / τριά τους. 

Στο τέλος , διαβάζεται ένα ποίημα σχετικό με τη φιλία / συντροφικότητα και γίνεται 

συζήτηση γι΄ αυτά τα συναισθήματα. Ίσως προκύψει συζήτηση για παλιούς 

φίλους και φίλες. 

 

Βιωματική Άσκηση 4η -Χαρτοπετσέτες 

Κατηγορία: Γνωριμία 

Σκοπός : Η αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων. 

Χώρος: Εσωτερικός 
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Υλικά: Χαρτοπετσέτες 

Οι ένοικοι κάθονται σε κύκλο και γίνεται ερώτηση πόσες χαρτοπετσέτες θα 

χρειάζονταν αν ήταν να παραθέσουν ένα γεύμα σε οικογενειακά ή φιλικά 

πρόσωπα. Ανάλογα με το πόσα άτομα θα καλούσαν στο γεύμα, δίνονται και οι 

χαρτοπετσέτες. όσες περισσότερες χαρτοπετσέτες μαζέψει κάποιος / α , τόσες 

περισσότερες πληροφορίες πρέπει να δώσει για τον / της  εαυτό του / της ή για 

τους καλεσμένους του / της . Η άσκηση αυτή στοχεύει κατά πόσο νιώθουν την 

ευχέρεια ή όχι να παραθέσουν  στοιχεία  γι΄ αυτούς ή για τους άλλους. 

Βιωματική Άσκηση  5η - Φωτογραφίες 

Κατηγορία: Γνωριμία 

Σκοπός: Αναφορά στην παιδική ηλικία 

Χώρος: Εσωτερικός 

Υλικά: Φωτογραφίες παιδιών από εφημερίδες ή περιοδικά, μουσική απαλή 

Σε κάθε ένοικο μοιράζεται μία φωτογραφία ενός παιδιού από εφημερίδα ή 

περιοδικό. Δίνονται δέκα με δεκαπέντε λεπτά ακούγοντας απαλή μουσική και να 

θυμηθούν τα παιδικά τους χρόνια. Έπειτα ο / η  εκπαιδευτής / τρια περνάει από 

τον καθένα και συζητάει για την παιδική του  ηλικία. Όποιος ή όποια αντιμετωπίζει 

προβλήματα μνήμης ζητείται να αναφερθούν σε μία ιστορία φανταστική με 

κεντρικό ήρωα ένα παιδί.  

Βιωματική Άσκηση  6η -Θέλω να ξέρω 

Κατηγορία: Γνωριμία 

Σκοπός: Η καλύτερη γνωριμία μεταξύ των ενοίκων και του / της εκπαιδευτή 

/ τριας 

Χώρος: Εσωτερικός 

Υλικά: βρεφική μαλακή μπάλα 

Οι ένοικοι κάθονται σε κύκλο. Από τον / την εκπαιδευτή / τρια δίνεται η 

μπάλα ( πρέπει να είναι πολύ μαλακή για να μην προκαλέσει κάποιον 

τραυματισμό) και του υποβάλλει δύο ερωτήσεις α) αυτό που ήθελα να ξέρω για 

σένα  είναι . . .β) αυτό που πάντοτε ήθελα να σε ρωτήσω είναι  . . .. Αφού απαντήσει 

ο ένοικος, δίνει την μπάλα σε κάποιον άλλον και του κάνει αυτές τις δύο ερωτήσεις. 

Αφού τελειώσει ο κύκλος προσπαθούν να θυμηθούν όλοι μαζί τι απαντήσεις 

έδωσαν Στο σημείο αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος του / της εκπαιδευτή / τριας 

για να βοηθήσει τους ενοίκους. 

Χρησιμότητα: Ενδυνάμωση μνήμης. 
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Αντί Επιλόγου 

Κατά συνέπεια το να διακρίνεται η ζωή σε ηλικίες, είναι μία σύμβαση που έχει 

δημιουργήσει η κοινωνία. Έτσι λοιπόν, η Τρίτη Ηλικία δεν έχει τίποτα να τη χωρίζει 

από τις υπόλοιπες. Έχει μόνο να μοιράσει εμπειρία, σοφία, αποφασιστικότητα, 

υπομονή και επιμονή. Είναι στο χέρι όλων να συμβάλλουν στο να κάνουν τη ζωή 

των ηλικιωμένων πιο όμορφη. Οι ηλικιωμένοι δεν θέλουν απλά να επιζήσουν, αλλά 

να ζήσουν. Σκοπός της διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής και Αφήγησης στη 

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι να προσφέρει μία μορφή ψυχαγωγίας, 

δημιουργικής απασχόλησης και ψυχολογικής υποστήριξης στους ενοίκους. 

Παράλληλα, είναι  σημαντικό να αξιοποιηθούν από τη Μονάδα και την 

Εκπαιδεύτρια το γραπτό υλικό και τις προφορικές αφηγήσεις ( ίσως και 

ηχογραφήσεις ) που θα προκύψουν σε μία εκδήλωση ή έκθεση που θα γίνει προς 

τιμή τους. Εξάλλου, η πολιτισμική στάθμη μιας κοινωνίας φαίνεται από το πώς 

αντιμετωπίζεται η Τρίτη Ηλικία.  

Βιβλιογραφία 

Courau, S., ( 2000) Τα βασικά εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Αθήνα, Μεταίχμιο. 

Fontana, D., ( 1996 )  Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς , μτφρ. Μαρίνα Λώμη, Σαββάλας. 

Herder, ( 1982 ) Λεξικό Σχολικής Παιδαγωγικής, μτφ. Ε. Κουτσούκης, αφοί Κυριακίδη, Θεσ/νίκη .  

Jaques, D., (2001) Μάθηση σε ομάδες, Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν ομάδες ενήλικων 

εκπαιδευομένων, μτφρ. Νίκη Φίλιππς, Μεταίχμιο. 

King, S., ( 2006),  Περί συγγραφής- Το χρονικό μιας τέχνης, Μακρόπουλος, Μ., (Μτφρ.),  Αθήνα: Bell 

Popova, M. , The Art of Thought:  Graham  Wallas  on  the  Four  Stages  of  Creativity,  1926 

Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.brainpickings.org/2013/08/28/the-art-of-

thought-graham-wallas-stages .  

Schirrmacher, R., ( 1995)2 Art and Creative Development for Young Children, Delmar Publishers Inc. 

Βακάλη, Α., Ζωγράφου-Τσαντάκη, Μ., Κωτόπουλος, Τ., (2013), Η δημιουργική γραφή στο 

Νηπιαγωγείο, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 

Γιαννακοπούλου, Ε.,  ( 2008) Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τόμος Δ', Εκπαιδευτικές Μέθοδοι- 

Ομάδα Εκπαιδευομένων, κεφ. 7.1. ΕΑΠ, Πάτρα.  Διαθέσιμο  στο  δικτυακό  τόπο: 

http://www.academia.edu/2237297/%CE%9F_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_

%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF

%85%CF%84%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CF%89%CE%B

D.  

Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος- Λαρούς-  Μπριτάννικα, τόμος 20, λήμμα: δημιουργικότητα 

Καρατζόλας Ν., (2006) Βιωματικές Δραστηριότητες Ομαδικής και Προσωπικής Ανάπτυξης, Μηδέν 

Οίο Δέκα. 

Κόκκος, Α. (2005α) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα, Μεταίχμιο. 



Η Δημιουργική Γραφή και Αφήγηση στην Τρίτη Ηλικία. Μελέτη Περίπτωσης: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων 

Γκόρα Ελένη 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [214] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Κωτόπουλος, Τ., (2015), Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση, δελτίο, τεύχ. 55, Σχολή Ι.Μ. 

Παναγιωτόπουλου,  σελ.  5.  Διαθέσιμο  στο  δικτυακό  τόπο: 

http://impanagiotopoulos.gr/images/ekdoseis-deltio/deltio55.pdf 

Κωτόπουλος, Τ., Η Διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής, Η περίπτωση της συγγραφής 

λογοτεχνικών έργων για εφήβους.  Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 

http://www.slideshare.net/serreschools/ss-43729270 

Κωτόπουλος,  Τ., Πράξη και διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής στη σύγχρονη Ελληνική 

Πραγματικότητα. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kotopoulos_triantafyllos.pdf 

Ματσαγγούρας Η. ( 2004), Η  Σχολική τάξη, τόμος Β΄, Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του Γραπτού 

Λόγου, ( 5η έκδ.), Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση 

Μαγνήσαλης, Κ., (2003), Δημιουργική Σκέψη-Θεωρία, Τεχνική, Ασκήσεις, Τεστ, Παιχνίδια, Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Παπαδοπούλου, Ε.,  Τρίτη Ηλικία. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 

https://sites.google.com/site/papadopsixologos/home/arthra/trite-elikia 

Παπάνης, Ε., (2007)  Τρίτη Ηλικία. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 

http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_7466.html 

Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, λήμμα: δημιουργικός-ή-ό. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:   

http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/sear

ch.html?lq=%22%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%

B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+-%CE%AE+-%CF%8C%22&dq=   

Σουλιώτης, Μ., Για το ταλέντο και την έμπνευση, Κείμενα 15.  Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=255%

3A15-souliotis&option=com_content&Itemid=95 

Τσακίρη, Τ., (1999), Χρήσιμες Προτάσεις για την Τρίτη Ηλικία. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=107224 

Τσέχοφ, Α., (2011), Η τέχνη της γραφής, Συμβουλές σε ένα νέο συγγραφέα, Αθήνα: Πατάκης 

Τσιλιμένη, Τ., ( 2011), Η αφήγηση στο χώρο της Ιατρικής, στην Εισαγωγή στην Τέχνη της Αφήγησης, 

Άρθρα και Μελετήματα, Επίκεντρο. 

Τσιμπουκλή, Α., (2012)  Δυναμική Ομάδας και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εργασία και 

Δια Βίου Εκπαίδευση, Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Εργασίας- ΓΣΕΕ. 

Φιλίππου, Δ. & Καραντάνα, Π., (2010) Ιστορίες για να ονειρεύεσαι . . .Παιχνίδια για να μεγαλώνεις . . 

.Για εμψύχωση βιωματικών ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα. 

Χατζηθεοχάρους, Π., ( 2010 ) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, 201

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=255%3A15-souliotis&option=com_content&Itemid=95
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=255%3A15-souliotis&option=com_content&Itemid=95


Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[215]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Οι αφηγήσεις των απόντων. Δημιουργικές ανασυνθέσεις του 

παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το αρχειακό υλικό του 

σχολείου της. 

 

Γουλής Δημήτρης  

Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

Δ/ντής 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης  

dgoulis@gmail.com    

Εισαγωγή  

1925. Δυτική Θεσσαλονίκη, περιοχή Ρεζί Βαρδάρ, ένας κόσμος διαφορετικός. Εκεί 

όπου καταφθάνουν οι πρόσφυγες, αντικρίζοντας τις πρώτες εικόνες της 

Θεσσαλονίκης, αναζητώντας μια προσωρινή κι ίσως μόνιμη στέγη για μια 

καινούρια ζωή. 

Μια περιοχή τόσο κοντά στο κέντρο της πόλης αλλά ταυτόχρονα και τόσο 

απομακρυσμένη από αυτό, πλημμυρισμένη από ναυτικούς, ταξιδιώτες, εμπόρους 

και στρατιώτες. Άτομα διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και κουλτούρας, 

μπλέκονται με τους μόνιμους εβραίους κατοίκους της περιοχής, συχνάζοντας στα 

καφενεία και στα κέντρα διασκέδασης, κάνοντας τη νύχτα μέρα και πίνοντας 

άφθονη φθηνή ρακή. Οι καπνεργάτες της τουρκοαυστριακής εταιρείας καπνών 

Ρεζί κατακλύζουν τα μαγαζιά και τους δρόμους. Μια συνεχόμενη βουή από 

αμανέδες, ομιλίες, φωνές αλλά και Καραγκιόζη, μιας κι εκεί κοντά, σε ένα από τα 

πιο γνωστά καφενεία της περιοχής, στη «Ραμόνα», είναι συνηθισμένο και σχεδόν 

καθημερινό θέαμα για τους θαμώνες, μικρούς και μεγάλους. 

2015. Δυτική Θεσσαλονίκη, πίσω από το Σιδηροδρομικό Σταθμό, περιοχή 

Ξηροκρήνης, εκεί που κάποτε λεγόταν Ρεζί Βαρδάρ. Εκεί που σήμερα δεν αντηχεί 

Καραγκιόζης και ήχοι από κάρα, αλλά η συνεχόμενη βουή των αυτοκινήτων μαζί 

με τις συνομιλίες των ανθρώπων σε διάφορες γλώσσες, που συγκροτούν μια 

πολύχρωμη γλωσσική Βαβέλ. Σ’ αυτή τη γειτονιά, πίσω από το Σιδηροδρομικό 

Σταθμό, περπατώντας σε δρόμους που παρέμειναν οι ίδιοι, μαζί με τη φασαρία 

της κίνησης αντηχούν οι ανέμελες φωνές των παιδιών στον προαύλιο χώρο ενός 

σχολείου λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, ένας ήχος παρήγορος και γνώριμος, 

ξυπνώντας παιδικές αναμνήσεις. Το σχολείο αυτό, το 67ο Δημοτικό Σχολείο 

Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε το 1926 ως 13ο και 19ο Δημοτικό και συνέχισε ως 6ο 

mailto:dgoulis@gmail.com
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Δημοτικό μέσα στην Κατοχή, παρέχοντας μάθηση και στήριξη στα 

προσφυγόπουλα που κατοικούσαν στην περιοχή. Μαθητές και δάσκαλοι που 

εναλλάχθηκαν στη ροή του χρόνου, παιδιά που γαλουχήθηκαν διαμορφώνοντας 

χαρακτήρες και συμπεριφορές, ακολουθώντας το καθένα τη δική του πορεία, 

άλλοτε άφησαν το αποτύπωμά τους και τα ίχνη τους στον τόπο και τις ψυχές των 

ανθρώπων κι άλλοτε χάθηκαν στη λήθη του παρελθόντος.  

Σ' αυτή τη γειτονιά και σ' αυτό το σχολείο βρέθηκα πριν από πέντε περίπου 

χρόνια, ως νέος Διευθυντής του 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. 

Επιχειρώντας να καταγράψω το υπάρχον υλικό, ανακάλυψα στο υπόγειο του 

παλιού κτιρίου το αρχείο του σχολείου, φυλαγμένο από τους παλαιότερους 

διευθυντές σε μια παλιά μεταλλική ντουλάπα. Αμέσως η ύπαρξή του κίνησε την 

περιέργειά μου, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε έκπληξη και ενδιαφέρον. 

Ένας ολόκληρος κόσμος του παρελθόντος ζωντάνεψε μπροστά μου, 

διαβάζοντας τα Μαθητολόγια, τα βιβλία του Συλλόγου Διδασκόντων και της 

Σχολικής Εφορείας: προσφυγόπουλα ή εβραιόπουλα της γειτονιάς και οι 

βιοπαλαιστές γονείς τους, η φτώχεια, η ορφάνια, η αρρώστια, γύρω από ένα 

σχολείο με προβλήματα κι ανάγκες, που προσπαθούσε για μια καλύτερη 

εκπαίδευση σε ένα αντίξοο κοινωνικό περιβάλλον. Καθώς αντιλήφθηκα ότι 

πρόκειται για ένα ακατέργαστο αλλά πολύτιμο ιστορικό υλικό, που κρύβει μέσα 

του μνήμες, πληροφορίες και καταστάσεις και θα μπορούσε -υπό προϋποθέσεις- 

να αποτελέσει και  σημαντικό ερευνητικό υλικό, κατέληξα ότι οφείλουμε να το 

μελετήσουμε και να το αξιοποιήσουμε με ποικίλους τρόπους.  

Οι νέες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις των ιστορικών πηγών  

Είναι γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1970 σημειώνεται μια βασική αλλαγή του 

ιστοριογραφικού παραδείγματος, καθώς εκδηλώνεται μια μαζική απόρριψη της 

ιστορικής κοινωνικής επιστήμης, η οποία, επικεντρώνοντας στις κοινωνικές δομές 

και διαδικασίες, είχε περιθωριοποιήσει τις βιωματικές όψεις της καθημερινής ζωής 

και είχε αποκλείσει από τους αιτιακούς παράγοντες της ιστορικής εξέλιξης την 

ατομική βούληση. Δίπλα στο ένα επίπεδο της ιστορικής εμπειρίας, αυτό των 

εκτεταμένων κοινωνικών αλλαγών, αναδεικνύεται ένα δεύτερο, αυτό των ατομικών 

υπάρξεων, του βιώματος των απλών ανθρώπων. Αναδύεται εκ των πραγμάτων 

η ανάγκη για μια επιστημολογία που θα επιτρέπει την προσέγγιση του 

συγκεκριμένου, η μετάβαση από τη μακροϊστορία στη μικροϊστορία (ιστορία της 
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καθημερινής ζωής), η οποία αποκαλύπτει την Ιστορία σαν μια ροή με πολλές 

όψεις και ατομικά κέντρα (Iggers 1999:129-137).  

Έτσι, η μικροϊστορία, που εκδηλώνεται ως ιδιαίτερη ιστοριογραφική τάση 

στη διάρκεια των δεκαετιών του ’70 και του ’80, προκύπτει ως αντίδραση στους 

περιορισμούς που έθετε η κοινωνική Ιστορία, η οποία με το να αποδίδει έμφαση 

στην υλική δομή, το οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό σύστημα, παρόλο που δεν 

απέκλειε το άτομο, έτεινε να το αντιλαμβάνεται ως προϊόν των συστημάτων στα 

οποία ανήκε (Howell & Prevenier 2001:115).Η «Νέα Πολιτισμική Ιστορία» συνιστά 

μια επανακάλυψη της ατομικότητα των προσώπων, των μικρών ομάδων ως 

δρώντων παραγόντων της ιστορικής αλλαγής, μια απόπειρα να συλληφθεί η 

ανθρώπινη και προσωπική πλευρά της Ιστορίας (Iggers 1999:148-153). Πρόκειται 

για μια μορφή κοινωνικής Ιστορίας «από τα κάτω», που αναδεικνύει «τα άτομα που 

μέσα από την περιπέτεια του βίου και της σκέψης τους λειτουργούν ως πρίσματα 

για την αναγωγή του ιδιαίτερου και ατομικού στο γενικό και συλλογικό» (Κόκκινος 

1998:269). 

Στο πλαίσιο της μικροϊστορίας οι ιστορικές πηγές αντιμετωπίζονται όχι ως 

«τεκμήρια», αλλά ως ενδείξεις, ως στοιχεία συμβολικών κωδίκων, που 

αποδεσμεύουν σημασία και επιδέχονται ερμηνεία (Κόκκινος 1998: 270). Οι πηγές 

που χρησιμοποιεί κυρίως αυτή η ιστοριογραφική προσέγγιση είναι βιογραφίες, 

απομνημονεύματα, συνεντεύξεις από επιζώντες (προφορική ιστορία) (Iggers 

1999:131). Το ιδιαίτερο εργαλείο της δεν είναι άλλο από τη σμικρυμένη κλίμακα του 

καθημερινού βιώματος, το οποίο «λανθάνει ανάμεσα στην ουσία και τη μορφή 

της Ιστορίας και που η επιστήμη της Ιστορίας υποχρεούται να ανασύρει» (Δάλλας 

1995:88). Η μετακίνηση από τη δημόσια στην ιδιωτική Ιστορία είναι το είδος μελέτης 

που αφορά τα μεμονωμένα γεγονότα και άτομα, τις μικρές λεπτομέρειες, συνιστά 

την τάση που χαρακτηρίζει την ιστοριογραφία στη δύση του 20ου αιώνα (Marwick 

1989:139). Κάπου εδώ, σε αυτό το πεδίο των ιστορικών πηγών εντάσσεται και το 

σχολικό αρχειακό υλικό. Αναλυτικότερα, η μελέτη του αρχειακού υλικού του 67ου 

Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι δημιουργεί τις εξής προοπτικές:  

α. Φέρνει στο φως ένα σώμα πληροφοριών, που μοιάζουν ικανές να 

οριοθετήσουν το παρελθόν μιας περιοχής και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση 

του υλικού με τη σημερινή της κατάσταση. Τα μαθητολόγια και τα βαθμολόγια, το 

βιβλίο της Σχολικής Εφορείας ή του Συλλόγου Διδασκάλων αλλά και τα βιβλία 

εκδρομών μας δίνουν τη δυνατότητα πίσω από τις στεγνές αναφορές και τις 
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τυπικές περιγραφές να ανακαλύψουμε την πραγματικότητα, που σχετίζεται με το 

παρελθόν του σχολείου και την ευρύτερη γειτονιά του.  

β. Προσφέρει τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε την παραδοσιακή ιστορική 

προσέγγιση, που εστιάζει στη γενική, κεντρική ιστορική  αφήγηση του έθνους και 

του κράτους, και να προχωρήσουμε στην ανάδειξη μια ιστορίας “από τα κάτω”, 

δηλαδή να αναδείξουμε παράλληλα τις “φωνές των άσημων ανθρώπων” που 

έζησαν και έδρασαν σε έναν τόπο αλλά και να μελετήσουμε τον τρόπο που ο 

απόηχος των μεγάλων ιστορικών γεγονότων επέδρασε στην οργάνωση και τη 

λειτουργία του σχολείου αλλά και τους ανθρώπους του.  

γ.  Δίνει μια σημαντική ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε τη σχολική κοινότητα 

αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία αλλάζοντας το πλαίσιο σκέψης και δράσης 

για το πώς αντιλαμβάνονται την ιστορία, δηλαδή από εξιστορούμενο αντικείμενο 

σε ιστορούν υποκείμενο. Η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας αποκτά ως 

αντικείμενο μελέτης τη γειτονιά και το σχολείο της, επαναπροσδιορίζοντας πιθανόν 

τον τρόπο αντίληψης της καθημερινής πραγματικότητας και του χώρου που ζουν 

οι άνθρωποί της, ενώ το αρχείο αποτελεί το αρχικό εργαλείο στα χέρια των 

παιδιών, προκειμένου να μπορέσουν να ζωντανέψουν το παρελθόν και να το 

συνδέσουν με το παρόν.  

Ωστόσο, τα σχολικά αρχεία δεν διαθέτουν ένα σημαντικό στοιχείο, που 

αναδεικνύεται στις σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις: την αφηγηματική 

αναπαράσταση του παρελθόντος. Πράγματι, η τελευταία σημαντική τομή στην 

ιστοριογραφική αντίληψη σημειώνεται με τη «γλωσσική στροφή» στην Ιστορία ως 

αντίποδας του ιστορικού ρεαλισμού (Νέος Ιστορικισμός). Ένας από τους λόγους 

αυτούς της εξέλιξης υπήρξε η συνειδητοποίηση της κειμενικής διάστασης της 

Ιστορίας: αφενός η πρώτη ύλη της Ιστορίας, οι πηγές, είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις κείμενα που παλινδρομούν ανάμεσα στην ιστορική πραγματικότητα 

και την αφηγηματική αναπαράσταση, ενώ αφετέρου η ιστοριογραφική πράξη 

δομείται ως τριπλή γλωσσική διαμεσολάβηση μεταξύ ιστορικών πηγών και 

παρελθόντος, πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών (Κόκκινος 1998 

:256).  

Σημαντική είναι η επίδραση που ασκεί σε αυτή τη «στροφή» η 

γλωσσολογική θεωρία του Saussure, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα δε 

μεταφέρει, αλλά παράγει το νόημα, συνεπώς το (ιστοριογραφικό) κείμενο δε 

διατηρεί κάποια σχέση με την εξωτερική πραγματικότητα, δε μεταφέρει μέσω της 
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γλώσσας ένα ιστορικό δεδομένο, αλλά είναι εγκλωβισμένο στο αυτόνομο 

σύστημα της γλώσσας, το οποίο παράγει τα νοήματα. Η ιστορική γραφή δεν 

αναφέρεται σε ένα πραγματικό ιστορικό παρελθόν και η ιστοριογραφία, καθώς οι 

ιστορικές αφηγήσεις είναι «λεκτικές μυθοπλασίες», είναι μια εκδοχή της 

μυθοπλασίας. Το περιεχόμενο της ιστορικής αφήγησης έχει περισσότερο 

επινοηθεί παρά ανακαλυφθεί, ενώ η δυνατότητα ενός ορθολογικού επιστημονικού 

λόγου αμφισβητείται, όπως και η σχέση μεταξύ επιστήμης και πραγματικότητας 

(Iggers 1999:156-159). 

Έτσι, η «γλωσσική στροφή» παρουσιάζει όλες τις πηγές ως «γλωσσικά 

ενεργήματα», ως ντοκουμέντα που δεν έχουν ρεαλιστική σχέση με το πραγματικό 

παρελθόν, αλλά ως ερμηνείες που μεταβάλλονται ανάλογα με τα υποκειμενικά 

γνωρίσματα του ιστορικού–ερμηνευτή, συνιστώντας έτσι «αλυσίδες σημασιών και 

ερμηνειών», ένα απεριόριστο δηλαδή φάσμα ερμηνευτικών εκδοχών 

(Μαυροσκούφης 2005:21). Στο πλαίσιο αυτής της μεταϊστορίας, η Ιστορία είναι μια 

επινόηση που κατασκευάζεται με τον αφηγηματικό λόγο και, συνεπώς, είναι 

αυτοαναφορική, σχετική, μια υποκειμενική γλωσσική κατασκευή (Μαυροσκούφης 

2005:22). Από το παρελθόν το μόνο που υπάρχει είναι οι ερμηνείες του, η σκέψη 

πάνω σε αυτό. Η ιστορική αλήθεια είναι αδύνατη, ενώ υπάρχουν τόσες ιστορικές 

«αλήθειες» όσες και οι αφηγήσεις (Μαυροσκούφης 2005:14). Οι ακραίες εκδοχές 

της γλωσσολογικής στροφής, κυρίως η προβολή του εγγενώς 

διαμεσολαβημένου χαρακτήρα των ιστορικών πηγών, του ιστοριογραφικού 

λόγου και της σχετικότητας της κάθε ιστορικής ερμηνείας, σκιαγραφούν την 

επικράτηση ενός απόλυτου υποκειμενισμού και σχετικισμού στο ιστοριογραφικό 

εγχείρημα, καθώς και μιας ακύρωσης της εγκυρότητας της ιστορικής γνώσης. Τα 

παραπάνω χαρακτηρίζουν το ιστοριογραφικό παράδειγμα που ανακύπτει κατά τη 

μετάβαση από τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα ιστοριογραφία (Κόκκινος 

1998:259). 

Παρόλο που το σύγχρονο επιστημολογικό αξίωμα της ιστορικής επιστήμης 

ορίζει ότι «η ιστορική γνώση είναι έμμεση, καθώς το παρελθόν δεν μπορεί να είναι 

άμεσα προσιτό», η ανασύνθεση ακόμα και ενός τέτοιου είδους γνώσης 

προϋποθέτει ότι πρέπει:  α) να κατέχουμε τις κατάλληλες πηγές, β) να τις 

κατανοούμε και γ) να έχουμε βάσιμους λόγους να τις εμπιστευόμαστε (Samaran 

1985:392). Ως προς το α΄ και το γ΄ η σύγχρονη ιστοριογραφία έχει αντίστοιχα 

διευρύνει σε μεγάλη έκταση το πεδίο άντλησης ιστορικών πληροφοριών στο 



Οι αφηγήσεις των απόντων. Δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το 

αρχειακό υλικό του σχολείου της. 

Γουλής Δημήτρης 

 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [220] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

πλαίσιο της ολιστικής και διεπιστημονικής φιλοσοφίας για τη γνώση και έχει 

αναπτύξει στο έπακρο τις τεχνικές κριτικής και ανάλυσης των πηγών. Ιδιαίτερα 

όμως ως προς το β΄ ο σύγχρονος τρόπος προσέγγισης και αξιοποίησης της 

πηγής υπερβαίνει κατά πολύ την απλή καταγραφή και αναπαραγωγή του 

περιεχομένου της, καθώς οι πηγές «δεν αποκαλύπτονται παρά στο βλέμμα που 

έχει προετοιμαστεί για να τις δει» και αποκτούν την επιστημονική αξία τους, όταν 

πέφτουν στην αντίληψη ενός πνεύματος που πρώτον, ενδιαφέρεται να μάθει και 

δεύτερον, είναι αρκετά διαμορφωμένο, ώστε να επωφεληθεί από αυτές στην 

επιστημονική έρευνά του (Samaran 1985:208). 

Σήμερα, επίσης, είναι χαρακτηριστικός ο σκεπτικισμός με τον οποίο οι 

ιστορικοί αντιλαμβάνονται τα είδη αλήθειας που βρίσκονται «θαμμένα» στις πηγές, 

καθώς και το πλήθος των ερωτήσεων-ελέγχου στις οποίες τις υποβάλλουν 

(Howell & Prevenier 2001:16). Η βεβαιότητα της θετικιστικής ιστοριογραφίας ότι η 

βύθιση στις πηγές εξασφαλίζει μια αντικειμενική πρόσληψη του παρελθόντος έχει 

παρέλθει. Οι πηγές αντιμετωπίζονται περισσότερο κριτικά και προσεκτικά με την 

επίγνωση ότι δε μεταφέρουν άμεσα την πραγματικότητα, αλλά είναι και οι ίδιες 

αφηγηματικές κατασκευές, που ανασυγκροτούν αυτές τις πραγματικότητες, όχι 

από μόνες τους, αλλά με την καθοδήγηση της επιστημονικής έρευνας και του 

επιστημονικού λόγου (Iggers 1999:188-189). Έτσι, παρόλο που η γνώση μας για 

το παρελθόν προέρχεται από τις πηγές, είναι κατανοητό ότι αυτές δεν είναι τέλειες 

αντανακλάσεις της πραγματικότητας, αλλά κατασκευές αυτής προς 

αποκωδικοποίηση. Γι’ αυτό, αν και σήμερα οι πηγές θεωρούνται το αντικείμενο 

μελέτης του ιστορικού, η οπτική της μεταμοντέρνας κριτικής δε συνεπάγεται ότι οι 

πηγές πριμοδοτούνται ως οχήματα προς την αλήθεια, αλλά ότι οι αυτές είναι το 

μόνο που διαθέτουμε και από τις οποίες μπορούμε κάτι να μάθουμε, αν τις 

μελετήσουμε προσεκτικά (Howell & Prevenier 2001:149).  

Επιπλέον, η λειτουργία της πηγής στη σύγχρονη ιστοριογραφική πρακτική 

είναι εξίσου τεκμηριωτική και ποιητική (Gossman, 1990). Οι πηγές δε συνιστούν εκ 

φύσεως τεκμήρια για το παρελθόν, αλλά μετατρέπονται σε τέτοια μέσω μιας 

διαδικασίας κριτικής (αντίληψη διαφορών παρελθόντος-παρόντος, αξιολόγηση 

πολλαπλότητας αιτιακών παραγόντων, εντοπισμός σιωπών-κενών στις πηγές, 

αξιολογικών κρίσεων, γενικεύσεων, λογικής επιχειρηματολογίας κ.λ.π.) με την 

οποία η πρώτη ύλη μετατρέπεται σε μαρτυρία. Πρόκειται για μια ενεργητική στάση 

απέναντι στις πηγές, η οποία μεσολαβείται από τις θεωρίες, την ιδεολογία, τις 
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εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα του ιστορικού, και συνιστά μια απόδοση νοήματος 

παρά μια αντιγραφή του περιεχομένου: «ο ιστορικός στην επαφή του με τις πηγές 

μοιάζει με τον κυνηγό που αναζητά, αναγνωρίζει και αξιοποιεί τα ίχνη» 

(Μαυροσκούφης 2005:16-17). 

Οι δημιουργικές αφηγήσεις του παρελθόντος 

Αυτή η προφανής διαπίστωση, περί ελλείψεως της αφηγηματικής «κατάστασης» 

στα τεκμήρια, που βρέθηκαν, έθεσε το ερώτημα κατά πόσον είναι δυνατόν μέσα 

από τη δημιουργική επανασύσταση προσώπων, τόπων και καταστάσεων να την 

επινοήσουμε και να την «τοποθετήσουμε» πλάι στο αρχειακό υλικό. Η πρόταση 

αυτή δε διεκδικεί ούτε την αναπαράσταση της πραγματικότητας του παρελθόντος 

ούτε αναπόδραστες αλήθειες: γνωρίζει ότι αποτελεί μια κατασκευή, μια 

ψευδοπραγματικότητα, μια μυθοπλασία. Ωστόσο, μια και η διαδικασία, που 

προηγείται από τη σύσταση των αφηγήσεων, πληροί τουλάχιστον δύο από τα 

επιστημολογικά αξιώματα για την ιστορική γνώση (κατοχή των πηγών, βάσιμοι 

λόγοι εμπιστοσύνης της αξιοπιστίας των αρχείων), μπορεί να καταλήξει σε μια 

εναλλακτική προσέγγισή της, η οποία συνιστά μια απόδοση νοήματος σε 

πληροφορίες, παρά μια αντιγραφή περιεχομένου. Παράλληλα, η συγκεκριμένη 

πρόταση, υιοθετώντας μοντέλα και τεχνικές της δημιουργικής γραφής, μέσα από 

επιλογές, οι οποίες αφορούν τόσο το περιεχόμενο των κειμένων όσο και το είδος, 

τη μορφή, την ποιότητα και την έκταση των αλληλεπιδράσεων, που δομούνται σε 

σχέση με τις αρχικές οδηγίες και προτάσεις, ανταποκρίνεται με ένα νέο τρόπο, 

στους στόχους και τις προτεραιότητες, που θέτει το ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ, τόσο για την παραγωγή του γραπτού λόγου όσο και για τη διαχείριση 

της πληροφορίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). 

Η παραπάνω διδακτική πρόταση ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο 67ο 

Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά 

του Δήμου Θεσσαλονίκης, πίσω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, από το Μάιο του 

2015 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα τμήμα μιας ευρύτερης 

πρότασης διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας, που αξιοποιεί τα αρχεία του 

σχολείου και υλοποιείται από το σχολικό έτος 2013-2014 (Γουλής, 2014 a).  

 Η συγκεκριμένη δράση, η οποία ονομάστηκε “Οι αφηγήσεις των 

απόντων”, βασίστηκε στα στάδια της δημιουργικής σκέψης, που αναφέρονται στη 



Οι αφηγήσεις των απόντων. Δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το 

αρχειακό υλικό του σχολείου της. 

Γουλής Δημήτρης 

 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [222] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

σχετική βιβλιογραφία, δηλ. προπαρασκευή, επώαση, έμπνευση, αξιολόγηση 

(Γουλής, 2014 b) και ακολούθησε την εξής πορεία:  

Α. Στην αρχή οι μαθητές ενημερώθηκαν για την εργασία που θα 

ακολουθήσει.  Στη συνέχεια τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:   

- Ποιοι ζούσαν πριν από χρόνια στην περιοχή μας;   

- Πώς και πότε ήρθαν;   

- Πώς ήταν η περιοχή μας πριν από 100 χρόνια;  

- Ποιες οι  ομοιότητες και οι  διαφορές των ανθρώπων με τη  σημερινή 

πραγματικότητα;  

- Πώς ήταν η ζωή στο παλιό σχολείο της περιοχής μας; Πού βρισκόταν;   

 Β. Οι μαθητές/τριες μέσα από ένα παιχνίδι, που το ονομάσαμε «Ταξίδι στο 

χρόνο», έκαναν στάσεις και «παρατηρούσαν» κάθε φορά τι έβλεπαν γύρω τους 

το 1990, το 1950 και το 1925. Στη συνέχεια, προβάλαμε μια μικρού μήκους ταινία, 

που δημιουργήθηκε από του μαθητές/τριες του σχολείου το 2012 με τίτλο «Ένα 

παράξενο ταξίδι» και αφορά μια φανταστική συνάντηση των σύγχρονων 

μαθητών με τα παιδιά του παρελθόντος. Ακολούθησε  ενημέρωση  για  την 

ύπαρξη των παλαιών  αρχείων καθώς  και για το πρόγραμμα που θα 

ακολουθήσει.  

Γ. Η πρώτη συζήτηση αφορούσε μια καταρχήν παρουσίαση της 

σύγχρονης ιστορίας της πόλης μέσα από   βιβλία,   ιστοσελίδες και χάρτες και οι 

μαθητές ενημερώθηκαν για τα ευρύτερα ιστορικά γεγονότα, τα οποία υπήρξαν η 

γενεσιουργός αιτία δημιουργίας αυτής της γειτονιάς (πυρκαγιές, πόλεμος, 

Μικρασιατική καταστροφή, ανταλλαγή πληθυσμών). Στη συνέχεια, ενημέρωσε 

τους μαθητές και τις μαθήτριες για την  τοπογραφία  της  περιοχής Ξηροκρήνης 

από το 18ο αιώνα  μέχρι  τις  αρχές  του  20ού αιώνα (Χεκίμογλου, 1998, Χεκίμογλου 

& Danacioglu 1998, Ιωαννίδου, 2008).  Μέσα  από  συγκρίσεις  χαρτών  και  

φωτογραφικών  πηγών  οι  μαθητές  και οι  μαθήτριες,  εκτός  από  τις  γνώσεις  

που  αποκόμισαν,  συζήτησαν  για  τα  κριτήρια  αξιοπιστίας  των  πηγών  και  

κατέληξαν σε συμπεράσματα για την περιοχή τους. Η συζήτηση επεκτάθηκε και 

στη σύγχρονη πραγματικότητα, συνδέοντας το παρελθόν με τα βιώματα του 

παρόντος, που αφορούν το σύγχρονο προσφυγικό και μεταναστευτικό 

πρόβλημα μέσα από τις πρόσφατες εικόνες των προσφύγων, που καταφεύγουν 

στην Ευρώπη. Αναλύθηκαν οι όροι πρόσφυγας και μετανάστης (λέξεις-κλειδιά) 

και συνδέθηκαν με τις μνήμες και τις αφηγήσεις των οικογενειών των 
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μαθητών/τριών, καθώς οι περισσότεροι είναι παιδιά οικογενειών αλλοδαπών και 

παλιννοστούντων γονέων.   

Δ.  Ένας ιστορικός περίπατος ξεκίνησε από τη γειτονιά των  παιδιών. 

Επισκεφτήκαμε συγκεκριμένες τοποθεσίες και κάναμε στάσεις σε διάφορα σημεία 

της διαδρομής που άξιζε να μελετηθούν. Την ίδια στιγμή κρατώντας φωτογραφίες 

εκείνης της εποχής επιχειρήσαμε την ανασύσταση του αστικού τοπίου του 

παρελθόντος και παρατηρήσαμε τις μεταβολές του. Η διαδρομή που 

ακολουθήθηκε ήταν από το σχολείο προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό, την οδό 

Μοναστηρίου, με μία στάση  στο  φαρμακείο  Ζωγράφου,  όπου  πήραμε 

συνέντευξη από  τον  ιδιοκτήτη, τρίτης  γενιάς  φαρμακοποιό της περιοχής έως την 

πλατεία Βαρδαρίου.  

Ε. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πήραν στα χέρια τους τα μαθητολόγια της 

περιόδου 1926-1929 και χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε ένα πεδίο: 

τόποι καταγωγής των προσφυγόπουλων,  επαγγέλματα  γονέων κ.λπ. 

Δημιουργήθηκαν  πίνακες  με  τα  ονόματα των  μαθητών  και  μαθητριών και  οι 

αντίστοιχες στήλες. Ανάλογη εργασία, η οποία επικεντρώθηκε στο αρχεία του 

σχολείου και εστίασε σε ζητήματα σύνδεσης του σχολείου με τη μουσειακή 

εκπαίδευση, το προσφυγικό ζήτημα τους εβραίους μαθητές και το Ολοκαύτωμα  

πραγματοποιήθηκε και τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 (Γουλής, 2014 a).  

Στ. Οι μαθητές/τριες παρέλαβαν τα φύλλα εργασίας 1 έως 4, τα οποία 

περιείχαν μία καρτέλα, καθώς και φωτογραφίες από το προπολεμικό σχολείο της 

περιοχής. Αρχικά η συζήτηση επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά των παιδιών, 

που απεικονίζονται: εκφράσεις, ενδυμασία, στάση σώματος, και ό,τι άλλο 

περιέχεται στη φωτογραφία. Στη συνέχεια, συζητήσαμε για το δάσκαλο και 

κάνουμε υποθέσεις για τους  λόγους δημιουργίας των φωτογραφιών: την 

ταυτότητά της, τα κέντρα ενδιαφέροντος, τους λόγους δημιουργίας τον 

επικοινωνιακό της χαρακτήρα και την οπτική γωνία του δημιουργού (Ρεπούση, 

Τσιβάς, 2011,  Burk, 2003).  

Ζ. Ζητάμε από τους μαθητές/τριες να υιοθετήσουν ένα από τα πρόσωπα, 

που βλέπουν στις φωτογραφίες και έχουν μεγεθυνθεί στα φύλλα εργασίας 2 και 

3. Τα παιδιά αφήνονται ελεύθερα να δημιουργήσουν. Οι συμβάσεις, που οφείλουν 

να ακολουθηθούν αφορούν το χωροχρονικό πλαίσιο και τα στοιχεία που 

αντλούνται από τα αρχεία του σχολείου για τον κάθε μαθητή.  
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Η. Στη συνέχεια ακολουθήθηκαν 4 δημιουργικές τεχνικές ανασύστασης των 

απόντων: αυτοβιογραφία, χρονικό, ημερολόγιο, διάλογος.  Ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει τη βασική δομή της κάθε τεχνικής. Η επικοινωνιακή-κειμενοκεντρική 

προσέγγιση της γλώσσας διέπει από την αρχή μέχρι το τέλος το μάθημα, για προ-

οργανωμένη εστίαση στην περίσταση επικοινωνίας, το κειμενικό είδος, τη 

γραμματική του κειμένου, μέσα από κριτική ανάγνωση, αποδόμηση και 

αναδόμηση πρότυπων κειμένων, χαρτογράφηση των κειμενικών συμβάσεων, 

σταδιακή συγγραφή, αυτοαξιολόγηση κ.ά. 

Θ. Τέλος, μέσα από ένα φύλλο αξιολόγησης που δόθηκε μετά το πέρας της 

εναλλακτικής διδασκαλίας, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές όχι μόνο εκτίμησαν αυτή 

την εναλλακτική διδακτική προσέγγιση αλλά επιπλέον, κατάφεραν να 

κατανοήσουν ακόμα και τους γνωστικούς στόχους, που τίθενται για την επαρκή 

ανάπτυξη των τεσσάρων τεχνικών ανασύστασης, μέσα από ευχάριστες και 

ευφάνταστες δραστηριότητες.  

Συμπεράσματα 

Η δημιουργικότητα, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, αναδεικνύεται 

ως ένα σημαντικό και χαρακτηριστικό προτέρημα μιας εποχής, στην οποία οι 

κοινωνικές ορίζουσες μεταβάλλονται συνεχώς. Σε ατομικό επίπεδο σχετίζεται με την 

επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο, τα 

δημιουργικά άτομα καινοτομούν συμβάλλοντας στην πρόοδο της επιστήμης, της 

τεχνολογίας και των καλών τεχνών. Στην πραγματικότητα, χωρίς την ανθρώπινη 

δημιουργικότητα δεν θα υπήρχαν τα σημαντικά επιτεύγματα στην τέχνη, τη 

λογοτεχνία και την επιστήμη.  

Ειδικότερα, στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες 

προσέρχονται στο σχολείο με κυρίαρχο τον κόσμο της φαντασίας, έως ότου το 

σχολείο καταφέρνει να τον τιθασεύσει,  καθώς προκρίνει την εκμάθηση στέρεων 

διαδικασιών, που αναπτύσσουν τη λογική σκέψη. Η ενθάρρυνση της φαντασίας 

από την πλευρά του εκπαιδευτικού, με την καλλιέργεια ισορροπημένων 

δραστηριοτήτων, που ενισχύουν τη αποκλίνουσα σκέψη, τη συνεργασία και την 

χαρά της δημιουργίας, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τους επιμέρους γνωστικούς 

στόχους, που τίθενται κάθε φορά από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και το σχολείο, 

αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για το μέλλον αυτών των παιδιών ως κριτικά 

σκεπτόμενων πολιτών του 21ου αιώνα.  Βέβαια,  μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί 
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ριζική αναδόμηση του ρόλου του σχολείου, της ίδιας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και σαφώς της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο χειρισμός τέτοιου σχολικού 

περιβάλλοντος απαιτεί ενεργή γνωστική ανάμειξη τόσο από την πλευρά των 

μαθητών, όσο και από την πλευρά των δασκάλων.  Στο δημιουργικό σχολείο οι 

εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν δημιουργικά με τους μαθητές και διαμορφώνουν τη 

χρήση των μέσων διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο προσέγγισης της διδακτικής 

πράξης εμπλουτίζεται η ικανότητα των μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης, 

κάτι το οποίο προσδίδει ελευθερία και αυτονομία στη μαθησιακή διαδικασία. Ο 

μαθητής σταματάει να είναι παθητικός δέκτης και συμμετέχει ενεργά στη 

μαθησιακή διαδικασία, κατανοώντας ως ένα βαθμό ότι η μάθηση είναι ουσιαστικά 

και δική του υπόθεση, «μαθαίνοντας πώς να μαθαίνει». 

Η πεποίθηση ότι η δημιουργική γραφή και η φαντασία δεν προωθούν τη 

σαφήνεια και τη ακρίβεια στη σκέψη και ότι δεν συμβάλλουν εντέλει στην επίλυση 

προβλημάτων με συστηματικό και μεθοδικό υπήρξε έως σήμερα κυρίαρχη στις 

αντιλήψεις, ειδικών και μη (Γουλής, 2013). Επιπλέον, στο χώρο των ιστορικών 

επιστημών η υιοθέτηση των μεθόδων της και η σύνδεση της  Μέσα όμως από τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία, αν και εξελίχτηκε σε μικρό χρονικό 

διάστημα, απέδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα,  διαφαίνεται ότι οι νοητικές 

στρατηγικές, οι προσεγγίσεις ή οι στόχοι που υιοθετούνται προκειμένου να 

προάγουμε την ιστορική σκέψη και συνείδηση αλλά παράλληλα και την 

αφηγηματική ικανότητα, μπορούν να διδαχθούν με ευχάριστο και ταυτόχρονα 

αποτελεσματικό τρόπο. 

Επιπλέον, αυτές οι ιστορίες ανθρώπων και τα ονόματα του παρελθόντος, 

που θα ξανακουστούν, είναι μέρος μια διαδικασίας που ίσως αποτελέσει έναν 

μικρό αλλά στέρεο κρίκο για να αποκτήσει η περιοχή ταυτότητα αλλά και να 

συνειδητοποιήσουν οι μετέχοντες την ιστορική εξέλιξη και πορεία της. Σημερινοί 

πρόσφυγες, μετανάστες και κάτοικοι της περιοχής θα νιώσουν ότι δεν είναι αυτοί 

που απλώς ήρθαν, αλλά αυτοί που θα μείνουν, συμμετέχοντας ενεργά στη 

διεκδίκηση της ανάπτυξης και της ευημερίας. Εντέλει, μια προσπάθεια δασκάλων 

και μαθητών/τριών, κατοίκων μιας περιοχής που έχουν τη ζωτική ανάγκη να 

εκφράσουν το δικαίωμα της ύπαρξής τους. 

Εν κατακλείδι, η καλλιέργειά της δημιουργικότητας δεν αποτελεί ένα 

καινούργιο μάθημα, που πρέπει να προστεθεί στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά 

συνιστά μια ρηξικέλευθη διδακτική προσέγγιση, η οποία απαιτεί μια ριζικά νέα 
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αντίληψη στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και εκπαιδεύουμε τους νέους. 

Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί:  «… όποιες και αν είναι οι εκάστοτε 

προκλήσεις, η δημιουργικότητα μπορεί και πρέπει να καλλιεργείται στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και αυτό είναι κάτι που εξαρτάται, κυρίως, από τον 

εκπαιδευτικό, ο οποίος, εάν θεωρεί σημαντική την καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας θα βρει τρόπους να την καλλιεργήσει, ξεπερνώντας τις, 

ενδεχομένως λανθασμένες, βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις του» (Kampylis 2010: 97).  
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Φύλλο εργασίας 1: Η ταυτότητα 

 



Οι αφηγήσεις των απόντων. Δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το 

αρχειακό υλικό του σχολείου της. 
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Φωτογραφία 

 

 

(Κόβω την εικόνα από τα 

Φύλλα εργασίας 2 ή 3) 

 

 

 

 

Όνομα: 

 

 

 

Ηλικία: 

Διεύθυνση:  

 

 

 

Σε ποια τάξη πηγαίνω:  

 

Επάγγελμα πατέρα:  Τόπος καταγωγής:  

Τι ξέρω να κάνω καλά: Η γειτονιά μου: Το σχολείο μου: 

Η  ζωή μου πριν:   Τα γεγονότα:  Τα όνειρά μου:  

Το γενεαλογικό μου δέντρο: 

 

Παππούς:                                         Πατέρας:                                          Αδέρφια: 

 

Γιαγιά:                                               Μητέρα:  

Λέξεις κλειδιά:  πρόσφυγας, Μικρασιατική καταστροφή, πόλεμος, φτώχια 
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Φύλλο Εργασίας 2:  Τα πρόσωπα των μεγάλων παιδιών 

 

     

   

     

 

 

 



Οι αφηγήσεις των απόντων. Δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το 

αρχειακό υλικό του σχολείου της. 

Γουλής Δημήτρης 
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Φύλλο εργασίας  3:  Τα πρόσωπα των μικρών παιδιών 
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Φύλλο εργασίας 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αφηγήσεις των απόντων 

Η ιστορία του Αναστάση 

(Εργασία της μαθήτριας της Στ΄ τάξης Δ.Ε.Ρ.)  

Παρασκευή 19 Μαρτίου 1921 

Το πρωί όπως κάθε πρωί ετοιμάστηκα για το σχολείο. Πήρα την πάνινή μου 

τσάντα όπου μέσα έβαλα ένα κομμάτι ξύλο, μαζί με το κοντύλι και την πλάκα και 

ξεκίνησα για το σχολείο. Στο δρόμο ανταμώθηκα με το φίλο μου το Γιώργο και 

πήγαμε μαζί σχολέιο που βρισκόταν πολύ μακριά απ’ το σπίτι. Βαδίζαμε στο 

χωματόδρομο. Τα παπούτσια μου άρχισαν να χαλάνε και με πονούσαν τα πόδια. 

Όταν φτάσαμε, δώσαμε στον κυρ Αντώνη –το δάσκαλό μας- το κομμάτι ξύλου για 

να ανάψει τη σόμπα της τάξης.  



Οι αφηγήσεις των απόντων. Δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το 

αρχειακό υλικό του σχολείου της. 

Γουλής Δημήτρης 
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Ο κυρ Αντώνης είναι ο πιο αυστηρός δάσκαλος του σχολείου. Είναι 

μεγάλος σε ηλικία και φοράει στρογγυλά γυαλιά. Πάνω στη έδρα έχει μια βέργα, 

που με αυτή χτυπάει στις παλάμες όταν δεν ξέρουμε το μάθημα.  

 Όταν σχολάσαμε, αναχωρήσαμε για το δρόμο της επιστροφής μαζί 

με το Γιώργο. Μόλις άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μας, μια υπέροχη μυρωδιά ήρθε 

στη μύτη μου. Ήταν η μυρωδιά της φασολάδας που έκανε η γιαγιά μου.  

Στρωθήκαμε όλοι στο τραπέζι και φάγαμε με όρεξη. Μετά, έκατσα σε μια γωνιά του 

σπιτιού και διάβασα αριθμητική και γραμματική. Σε λίγο με φώναξε ο φίλος μου ο 

Γιώργος να πάμε να παίξουμε στη γειτονιά. Εκεί μαζευόμαστε όλα τα παιδιά και 

παίζουμε κυνηγητό, κρυφτό, τζαμί, σαράντα κόσκινα και μπλούκο. Γύρισα στο 

σπίτι μόλις σουρούπωνε, χορτασμένος από παιχνίδι.  

 

Δευτέρα 29 Αυγούστου 1922 

Σήμερα ξυπνήσαμε όλοι από τα χαράματα. Ήμασταν ανήσυχοι γιατί όλοι 

την προηγούμενη εβδομάδα ακούγαμε φήμες ότι οι Τούρκοι κυνηγάνε τους 

χριστιανούς και ότι τους διώχνουν από τα σπίτια τους, τα βάζουν φωτιές και 

σκοτώνουν όποιον βρουν μπροστά τους.  

 Ο ήλιος βρισκόταν στην ανατολή του. Πίσω απ’ το βουνό 

ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί και τα κανόνια. Εμείς τα παιδιά 

τρομοκρατηθήκαμε και τρέξαμε στις αγκαλιές των μαμάδων και των γιαγιάδων. Ο 

μπαμπάς με τον παππού αποφάσισαν να φύγουμε. Γρήγορα γρήγορα οι μεγάλοι 

μαζέψανε λίγα ρούχα, λίγα τρόφιμα, πήραν ένα εικόνισμα και λίγες λίρες. Τα 

φορτώσαμε στο άλογο. Πήραμε και το γαϊδουράκι μας και αποχαιρετήσαμε το 

σπίτι μας με δάκρυα στα μάτια. Σε όλα τα σοκάκια της Προύσας ο κόσμος έτρεχε 

να φύγει γρήγορα. Οι Τούρκοι μπορεί να μη φαίνονταν ακόμη, μα τα κανόνια 

ακούγονταν όλο και πιο κοντά. Στο βάθος ο ουρανός είχε γεμίσει καπνό. Ο 

παππούς έλεγε ότι πρέπει να πάρουμε το καράβι από την Πάνορμο για την 

Ελλάδα. Μέχρι να φτάσουμε στην Πάνορμο ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος.  Τα 

τρόφιμα τελείωσαν και είμαστε πολύ ταλαιπωρημένοι.  

 

Τετάρτη  31 Αυγούστου 1922 

Φτάσαμε επιτέλους στην Πάνορμο μετά από δύο ημέρες. Εδώ στο λιμάνι ο 

κόσμος έχει μαζευτεί  όλος ο κόσμος και όλοι θέλουν να φύγουνε. Περιμέναμε 

ατέλειωτες ώρες μέχρι που να ‘ρθει κι η σειρά μας. Κάποια στιγμή μπήκαμε στο 
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καράβι και ξεκινήσαμε για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μπορεί να είχα 

γλιτώσει από τους Τούρκους όμως δεν ξέραμε τι μας περίμενε εκεί στη νέα πατρίδα.  

 

5 Σεπτεμβρίου 1922  

Φτάσαμε στην Αλεξανδρούπολη και μας πέρασαν από καραντίνα. Μας 

βάλανε σε λουτρά και μας πλύνανε για να καθαρίσουμε.  

 

10 Σεπτεμβρίου 1922  

Ξεκινήσαμε για την αναζήτηση της νέας πατρίδας. Μετά από τρεις μέρες 

δρόμο φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν πολλοί πρόσφυγες και πολλή 

φτώχεια. Καθίσαμε σε ένα χάνι κι επειδή είχε πολλά κουνούπια ο κόσμος πέθαινε 

από ελονοσία.  

 

6 Οκτωβρίου 1922  

Ο παππούς με το μπαμπά αποφάσισαν να μείνουμε λίγο πιο πέρα. Στην 

περιοχή της Ξηροκρήνης. Αρχικά κάναμε μια παράγκα από λαμαρίνες κι όταν σιγά 

σιγά άρχισαν να καλυτερεύουν τα πράγματα χτίσαμε ένα χαμόσπιτο.  Στην αρχή 

όλα ήταν δύσκολα. Εγώ άρχισα να πηγαίνω σχολείο. Φοβόμουν όμως πολύ τα 

άλλα παιδιά και τους δασκάλους. Αργότερα με το πέρασμα του χρόνου άρχισα 

να συνηθίζω. Μετά από καιρό σίγουρα θα αγαπήσω την καινούρια πατρίδα. 

Όμως σαν την Προύσα δεν θα είναι καμιά. 



Το παιδί δημιουργός και κριτικός αναγνώστης των κειμένων του. Ένα μοντέλο (αυτό)κριτικής 

προσέγγισης/αξιολόγησης και επανακατασκευής των κειμένων που προέρχονται από διαδικασίες 

δημιουργικής γραφής 

Γρόσδος Σταύρος 
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Το παιδί δημιουργός και κριτικός αναγνώστης των κειμένων 

του. Ένα μοντέλο (αυτό)κριτικής προσέγγισης/αξιολόγησης 

και επανακατασκευής των κειμένων που προέρχονται από 

διαδικασίες δημιουργικής γραφής 

 

Γρόσδος Σταύρος  

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.  

stavgros@gmail.com  

1. Εισαγωγή 

Η δημιουργική γραφή είναι μία κατ’ εξοχήν δημιουργική διαδικασία, κατά την οποία ο 

συγγραφέας βρίσκεται μπροστά σε ένα γλωσσικό πρόβλημα, το οποίο καλείται 

να επιλύσει παράγοντας λόγο, μέσα από μία διαδικασία παραγωγής ιδεών. Το 

γλωσσικό πρόβλημα επιδέχεται περισσότερες από μία λύσεις (εκδήλωση 

αποκλίνουσας στάσης), καθώς το κείμενο που δημιουργείται περιέχει ιδέες και 

απόψεις καινοφανείς και μοναδικές ως προς τη θέαση του κόσμου. Ένα γεγονός, 

ένα κείμενο, ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, μια λέξη, μια φράση, μια εικόνα, μια 

ανάμνηση, κι άλλα ερεθίσματα από τον ορατό ή ασυνείδητο κόσμο, θα 

“γεννήσουν” μια αρχική ιδέα, θα δημιουργήσουν ανάγκες επικοινωνίας και 

έκφρασης (Γρόσδος 2014α). 

Σε πρακτικό επίπεδο, η διδακτική της δημιουργικής γραφής στοχεύει, εκτός 

από τη συγγραφή, να εμπλέξει το παιδί-συγγραφέα σε μία διαδικασία κριτικής 

προσέγγισης της γραφής και των αποτελεσμάτων της, έτσι ώστε να προσεγγίσει 

κριτικά το κείμενό του ως προς τα δημιουργικά του χαρακτηριστικά. «Ο γράφων 

υιοθετεί μια ενεργή κριτική προσέγγιση για να είναι σε θέση να κατασκευάσει, να 

επανεξετάσει, να αναθεωρήσει και να διασκευάσει μέρος της δουλειάς του» 

(Κωτόπουλος 2012: 3 και 9). Στο ξεκίνημα το παιδί συγγραφέας ανακαλύπτει, 

απορροφά και δημιουργεί γνώσεις και τεχνικές (ορολογία, ιδέες, απόψεις, 

πρότυπα) διαμέσου της κριτικής ανάγνωσης και του σχολιασμού λογοτεχνικών 

κειμένων ή τη γνωριμία και συζήτηση με δημιουργούς. Στη συνέχεια 

αποτυπώνει/εφαρμόζει την παραπάνω αποκτηθείσα γνώση σε γραπτό κείμενο, 

μετασχηματίζοντάς την σε νέα γνώση με την επίδραση ενός 

ερεθίσματος/προσομοίωση γεγονότος. Στο τέλος, ο υποψήφιος συγγραφέας 

mailto:stavgros@gmail.com
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λαμβάνει ανατροφοδότηση με την ανακοίνωση/ δημοσιοποίηση του γραπτού 

κειμένου. Το παραγόμενο κείμενο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας, στην οποία ο 

συγγραφέας καταθέτει και ο ίδιος -ομού με όλα τα μέλη της ομάδας- τις απόψεις 

του και ανακοινώνει κυρίως τις διαδικασίες (εσωτερικές διεργασίες) παραγωγής 

του κειμένου. Η διαπραγμάτευση του κειμένου και η κριτική αναθεώρησή του 

οδηγεί σε πιθανή επανεγγραφή του. Ένα διαδοχικό πέρασμα από το παιδί-

καταναλωτή κειμένων, στο παιδί-δημιουργό κειμένων και παραπέρα στο παιδί-

κριτικό κειμένων.  

Η απόπειρα δημιουργίας ενός μοντέλου αξιολόγησης των κειμένων, τα 

οποία προέρχονται από διαδικασίες δημιουργικής γραφής, στρέφεται σε δύο 

κατευθύνσεις: 

(α) Στην κατασκευή ενός μεθοδολογικού εργαλείου για τον εκπαιδευτικό, 

ένα μοντέλο αξιολόγησης των γραπτών (Γρόσδος 2014γ), στο οποίο τα 

δημιουργικά χαρακτηριστικά συνδυάστηκαν με τα βασικά αφηγηματικά στοιχεία 

(πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, κορύφωση) και τη δομή του αφηγηματικού 

κειμένου, τα οποία θεωρήθηκαν ότι ανταποκρίνονται στις συγγραφικές 

δυνατότητες των παιδιών προεφηβικής ηλικίας. 

(β) Στη δημιουργία ενός μοντέλου (αυτό)κριτικής προσέγγισης 

αξιολόγησης και επανακατασκευής των κειμένων από το ίδιο το παιδί-συγγραφέα.  

2. Το ψυχολογικό κλίμα της τάξης και η δημιουργική γραφή 

Η σχέση ανάμεσα στις εφαρμογές της δημιουργικής γραφής και το δημιουργικό 

κλίμα είναι αμφίδρομη. Δεν νοείται αυθόρμητη και ελεύθερη έκφραση, 

απελευθέρωση της φαντασίας και των δημιουργικών αποθεμάτων των παιδιών 

χωρίς το αίσθημα της ασφάλειας, της ανοχής και της αποδοχής των απόψεων, 

της κριτικής αμφισβήτησης, της αυτοεκτίμησης και της αναγνώρισης που 

προσφέρει η συμμετοχή στην ομάδα των συνομηλίκων, αυτό που ονομάζεται 

ανοιχτό και θετικό ψυχολογικό κλίμα. Αντιστρόφως, η εφαρμογή δραστηριοτήτων 

δημιουργικής γραφής εμφανίζεται να ασκεί επίδραση στο ψυχολογικό κλίμα της 

τάξης και ως αντίδωρο το διαμορφώνει θετικά (Γρόσδος 2014β). Αυτή η 

αμοιβαιότητα δεν παραξενεύει καθώς η φύση της δημιουργικότητας, και κατ’ 

επέκταση των πρακτικών της δημιουργικής γραφής, εγγενώς ταυτίζεται με την 

ελεύθερη έκφραση. Το θετικό και ανοιχτό ψυχολογικό κλίμα στις τάξεις 

δημιουργικής γραφής αποτελεί προϋπόθεση αλλά, ταυτόχρονα, ζητούμενο. 



Το παιδί δημιουργός και κριτικός αναγνώστης των κειμένων του. Ένα μοντέλο (αυτό)κριτικής 

προσέγγισης/αξιολόγησης και επανακατασκευής των κειμένων που προέρχονται από διαδικασίες 

δημιουργικής γραφής 

Γρόσδος Σταύρος 
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Οι δημιουργικές διαδικασίες, στη σχολική τάξη ή στο εργαστήρι, 

προϋποθέτουν εθισμό σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και υιοθέτηση από τον 

εκπαιδευτικό/εμψυχωτή δημοκρατικού στυλ διδασκαλίας (Γρόσδος & Ντάγιου 

2003). Η εικόνα (profile) του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο του συνδημιουργού 

και εμψυχωτή και λιγότερο του αξιολογητή των γραπτών των παιδιών. Τούτο 

σημαίνει ότι, χωρίς να αποποιείται της ευθύνης δημιουργίας θετικού ψυχολογικού 

κλίματος στην τάξη, κατέχει ή αναπτύσσει ο ίδιος δεξιότητες ερμηνευτικής/κριτικής 

προσέγγισης κειμένων για να μπορεί να σχεδιάζει τις κατάλληλες εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις, και ταυτόχρονα, ως μέλος της κοινότητας των αναγνωστών των 

λογοτεχνικών βιβλίων και ως μέλος των  συγγραφικών ομάδων, μαθαίνει να 

παρατηρεί, να εντοπίζει και να σέβεται τις ιδιαιτερότητες των κειμένων των 

μαθητών/τριών του (Γρόσδος 2014β). «Όταν ένας δάσκαλος απελευθερώνει τις 

δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών, πρέπει να προαποφασίσει ότι θα κατέβει 

από το βάθρο του. Τέτοιες προσπάθειες δεν ευδοκιμούν με δασκαλοκεντρική 

προσέγγιση. Ο διδάσκων αναλαμβάνει το ρόλο της καθοδήγησης των μαθητών, 

μοιράζει ρόλους, επιβλέπει το έργο τους, όμως δεν επιβάλλει μια σεμνοπρεπή, 

υψηλόφρονα και ανελαστική αντιμετώπιση της λογοτεχνίας, ούτε και το 

προσωπικό του αναγνωστικό γούστο» (Νικολαΐδου 2012). 

Το θετικό ψυχολογικό κλίμα αποτελεί προαπαιτούμενο για να ανοίξουν 

δίοδοι επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό/εμψυχωτή και τους μαθητές/τριες, 

αλλά και ανάμεσα στους μαθητές/τριες. Οι επικοινωνιακοί δρόμοι βοηθούν στην 

ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, δηλαδή οδηγούν σε 

ομαδικές διαδικασίες κριτικής και αυτοκριτικής προσέγγισης των κειμένων που 

γράφουν τα παιδιά. Το γράψιμο είναι επίπονη διαδικασία κι άλλο τόσο 

απολαυστική. Παιδαγωγικό προαπαιτούμενο αποτελεί η δημιουργία ατμόσφαιρας 

συγγραφής και δημιουργικού περιβάλλοντος, στα οποία το παιδί-συγγραφέας 

μπορεί να πειραματιστεί με ασφάλεια και να νιώσει ελεύθερος να περιγράψει τη 

συναισθηματική εμπλοκή του απέναντι στα προσφερόμενα ερεθίσματα.  

3. Το μοντέλο αξιολόγησης των γραπτών ως προς τα δημιουργικά τους 

χαρακτηριστικά για τον εκπαιδευτικό-εμψυχωτή 

Για την αξιολόγηση των κειμένων που παράγουν οι μαθητές/τριες ως προς τα 

δημιουργικά τους χαρακτηριστικά με τη χρήση τεχνικών δημιουργικής γραφής, σε 

σύγκριση με τα κείμενα που παράγουν κατά τη γλωσσική διδασκαλία, προτείνεται 
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ένα μεθοδολογικό εργαλείο, ένα μοντέλο αξιολόγησης των γραπτών (Γρόσδος 

2013), το οποίο στηρίχθηκε στις θεωρίες της αφήγησης και τις απόψεις για τη 

δημιουργικότητα των ατόμων. Τα δημιουργικά χαρακτηριστικά (ρευστότητα-

ευχέρεια, ευελιξία, πρωτοτυπία, οργάνωση-πολυπλοκότητα και χιούμορ) 

συνδυάστηκαν με τα βασικά αφηγηματικά στοιχεία (πλοκή, χαρακτήρες, σκηνικό, 

κορύφωση) και τη δομή του αφηγηματικού κειμένου, τα οποία θεωρήθηκαν ότι 

ανταποκρίνονται στις συγγραφικές δυνατότητες των παιδιών προεφηβικής 

ηλικίας. 

Τα δημιουργικά κείμενα δεν αρκεί να ικανοποιούν τις βασικές αρχές του 

κειμενοκεντρισμού, δηλαδή να έχουν αυτόνομο νόημα, να έχουν τη συγκεκριμένη 

δομή του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκουν και να ικανοποιούν τις 

επικοινωνιακές συνθήκες για τις οποίες γράφτηκαν (για ποια ανάγκη και για ποιον 

αποδέκτη). Ούτε, βέβαια, αρκεί η φροντισμένη αισθητικά εμφάνιση και η 

εφαρμογή των ορθογραφικών, συντακτικών και γραμματικών κανόνων. Όλα τα 

παραπάνω θεωρούνται απαραίτητα. Ωστόσο, τα δημιουργικά κείμενα διαθέτουν 

επιπλέον ιδιότητες (Schirrmacher 1998, Torrance 2001, Goff & Torrance 2002): (α). 

Ρευστότητα-ευχέρεια. Εμφανίζει το κείμενο πλούτο ιδεών ή μια πρωτότυπη ιδέα -

επιλογή από πλούτο ιδεών. Διαθέτει συνειρμική ευχέρεια, δηλαδή παράγει σχέσεις 

και συνειρμούς σε μια δεδομένη ιδέα (πολυσημία). Παραθέτει τα γλωσσικά 

στοιχεία και τις μονάδες λόγου με ανορθόδοξο τρόπο, η χρήση του λόγου είναι 

αποκλίνουσα, οι λεκτικοί συνδυασμοί είναι απροσδόκητοι, αλλά το κείμενο είναι 

λογικά ικανοποιητικό και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γλωσσικού 

προβλήματος. (β). Ευελιξία. Είναι προϊόν αλλαγών στην κατεύθυνση της σκέψης 

με προσανατολισμό των γεγονότων και της δράσης των προσώπων σε νέες 

απρόβλεπτες και μη αναμενόμενες καταστάσεις, με έμφαση σε συμβολικές 

λειτουργίες. (γ). Πρωτοτυπία. Οι ορατές και αναμενόμενες όψεις του κόσμου 

αναμορφώνονται, αναδιοργανώνονται, επαναπροσδιορίζονται και οδηγούν στο 

μοναδικό και ταυτόχρονα στο υποκειμενικό (πολλαπλές αναγνώσεις-ερμηνείες). 

(δ). Οργάνωση, πολυπλοκότητα. Έκφραση λεπτομερειών (γνωστών 

πληροφοριών) και οργάνωση ιδεών σε ευρύτερα και πιο περιεκτικά σχήματα. (ε). 

Χιούμορ. Το στοιχείο της έκπληξης. 

Η αναζήτηση δημιουργικών χαρακτηριστικών στα αφηγηματικά στοιχεία 

οδήγησε στο παρακάτω αξιολογικό μοντέλο: 
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Οργάνωση  Ισορροπία - Ολοκλήρωση (η ισορροπία στην 

οργάνωση του γραπτού, η ολοκληρωμένη οργάνωση των 

μερών του κειμένου ώστε να συμβάλλουν στη σωστή 

απόδοση του νοήματός του). 

 Διάταξη - Σειρά (η λογική σειρά, οι χρονικές και 

άλλες ακολουθίες, η περίτεχνη διάταξη των στοιχείων που 

συγκροτούν ένα γραπτό κείμενο).  

 Σαφήνεια (η ύπαρξη ή όχι σαφήνειας στον τρόπο 

παρουσίασης της συνέχειας και ολοκλήρωσης της 

ιστορίας). 

 Αφηγηματική υπερδομή (αναμενόμενη ή μη 

αναμενόμενη παρουσίαση/παράθεση των στοιχείων της 

αφηγηματικής δομής). 

 

Πρωτοτυπία  Επιλογή θέματος - πλοκή (ασυνήθιστα, μη 

συμβατικά). 

 Σκηνικό (η δημιουργία νέου σκηνικού, ο αριθμός 

σκηνών -περισσότερες από μία σκηνές). 

 Απρόοπτα επεισόδια (ανατροπές). 

 Λύση - έκπληξη (η πρωτότυπη λύση με το στοιχείο 

του απρόσμενου, του ασυνήθιστου, της έκπληξης). 

 Χιούμορ (λεκτικό, καταστάσεων -φάρσα, σάτιρα). 

 Μεταμόρφωση/αλλαγή του ήρωα ή εμφάνιση 

νέων ηρώων  

 Συναισθηματική εμβάθυνση (αναζήτηση-

καταγραφή των συναισθημάτων των ηρώων). 

 Προσωπική εμπλοκή (εισαγωγή προσωπικής 

δράσης). 

 Στοιχεία διακειμενικότητας. 

 Ανατροπές στον χρόνο της αφήγησης 

(μεταφορά στον χρόνο, άλματα, αναχρονισμοί). 

 Ενδιαφέρον/Πλούτος/Ζωηρότητα (ανάληψη 

κινδύνου, διάλογοι, δραματική αφήγηση -συγκίνηση, 

περιέργεια, ενδιαφέρον, ερωτήσεις - απαντήσεις, χρήση 
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παραθετικού λόγου, δημιουργία και περιγραφή εικόνων.-

κάδρα/φωτογραφίες).  

 Ύφος κειμένου.  

 Ποικιλία αφηγηματικών οπτικών. 

 

Φαντασία  Δομική φαντασία (υπέρβαση του ‘’πρωταρχικού 

ερεθίσματος’’, προεκτάσεις της ιστορίας, όχι αναπαραγωγή 

του αρχικού ερεθίσματος ή κοινότυπη και τετριμμένη πορεία 

στη συνέχεια της ιστορίας). 

 Υψηλή φαντασία (παράξενες, εξωπραγματικές ιδέες 

και μη πραγματικές καταστάσεις, π.χ. συνομιλία ζώων 

μεταξύ τους ή ζώων με ανθρώπους, όχι γραπτά που 

στηρίζονται πάνω σε ρεαλιστικές πραγματικές βάσεις). 

 

4. Το μοντέλο (αυτό)κριτικής προσέγγισης αξιολόγησης  και επανακατασκευής 

των κειμένων από το ίδιο το παιδί-συγγραφέα 

Στη διδακτική της δημιουργικής γραφής πρωτεύουσα θέση καταλαμβάνει η έννοια 

της αλληλεπίδρασης. Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής για παιδιά λειτουργεί 

παραγωγικά, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες στο γράψιμο και ταυτόχρονα 

λειτουργεί ως εργαστήρι κατανόησης (ανατροφοδότησης), καθώς οι 

συμμετέχοντας βοηθούν συλλογικά ο ένας τον άλλο να αναδιαμορφώσουν τα 

κείμενά τους (Morley 2007). 

Ο μαθητής/τρια λαμβάνει ανατροφοδότηση με την ανακοίνωση/ 

δημοσιοποίηση του γραπτού κειμένου. Το παραγόμενο κείμενο γίνεται αντικείμενο 

επεξεργασίας, στην οποία ο συγγραφέας καταθέτει και ο ίδιος -ομού με όλα τα 

μέλη της ομάδας- τις απόψεις του και ανακοινώνει κυρίως τις διαδικασίες 

(εσωτερικές διεργασίες) παραγωγής του κειμένου. Η διαπραγμάτευση του 

κειμένου και η κριτική αναθεώρησή του οδηγεί σε πιθανή επανεγγραφή του. 

Η ανατροφοδότηση είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικότερη όταν: (α) 

προσφέρεται και στα τρία στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (προσυγγραφικό, 

συγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο), (β) ο βαθμός συμμετοχής του 

μαθητή/τριας στην κριτική προσέγγιση του γραπτού είναι ικανοποιητικός, (γ) η 

συζήτηση στρέφεται σε συγκεκριμένα σημεία (ένα σημείο κάθε φορά) και (δ) 
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διατηρείται ο ενθουσιασμός και ο αυθορμητισμός στις συζητήσεις, ώστε οι λύσεις 

-που ανακαλύπτονται και δεν προσφέρονται- να μην προτυποποιούνται, αλλά να 

καλλιεργούνται ως επερχόμενες προκλήσεις στη δημιουργικότητα. Οι 

ανατροφοδοτικές διαδικασίες μπορούν να έχουν τη μορφή διαλόγου ή 

καταιγισμού ιδεών (όπου οι συμμετέχοντες εκφράζουν αυθόρμητα απόψεις και 

συναισθήματα με το άκουσμα του κειμένου), επεξεργασία σε μικρές ομάδες, 

δημόσια ανακοίνωση/ανάγνωση του κειμένου σε επιλεγμένο κοινό, 

δημοσιοποίηση των κειμένων στο ιστολόγιο της τάξης ή του σχολείου, συμμετοχή 

σε διαδικτυακά forum. Σε μία διαδικασία αξιολόγησης ο υποψήφιος συγγραφέας 

(και με την παρότρυνση του εμψυχωτή-εκπαιδευτικού) αναρωτιέται: “Ποια είναι τα 

θετικά σημεία του κειμένου;” “Ποια είναι τα αρνητικά σημεία του κειμένου;” “Ποιες 

αλλαγές μπορούν να γίνουν ή πώς αλλιώς θα μπορούσε να γραφτεί;” “Ποια θα 

ήταν τα αποτελέσματα των αλλαγών;” “Απόλαυσα τη διαδικασία;” “Τι με 

δυσκόλεψε;” “Τι ήταν εύκολο;” Τα παραπάνω ερωτήματα περιγράφουν μια 

διαδικασία επεξεργασίας και όχι διόρθωσης των κειμένων. Η ανατροφοδοτική 

διαδικασία όσο περισσότερο αυτοαξιολογικό χαρακτήρα έχει τόσο περισσότερο 

αποτελεσματική είναι για τα παιδί-συγγραφέα. Οι απόπειρες βαθμολόγησης των 

γραπτών (εγγράμματης ή αριθμητικής), ο αρνητικός σχολιασμός ή, ακόμα, ο 

ανεξέλεγκτος, αναίτιος και συνεχής έπαινος από τον διδάσκοντα/ουσα, όχι μόνο 

δε θα πρόσθεταν διδακτικά, αλλά θα επηρέαζαν αρνητικά τη συγγραφική 

αυτοεκτίμηση του παιδιού και θα εγκλώβιζαν τις δημιουργικές δυνατότητές του. Η 

επιβράβευση ίσως παρακινήσει τους μαθητές/τριες να θέλουν να γράψουν 

περισσότερο, όμως η επικεντρωμένη κριτική και η αυτοκριτική ίσως οδηγήσει τους 

μαθητές/τριες να θελήσουν να γράψουν καλύτερα. 

Μετά την εφαρμογή κάμποσων δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, τα 

μεγαλύτερα παιδιά συγγραφείς, έχοντας σταδιακά αποκτήσει δεξιότητες κριτικής 

προσέγγισης των ίδιων των κειμένων τους, είναι σε θέση να εντοπίζουν και να 

σχολιάζουν στα γραπτά τους ή στα γραπτά των άλλων παιδιών, αφηγηματικά 

στοιχεία και δημιουργικά χαρακτηριστικά. Τώρα μιλούν περισσότερο για τα κείμενά 

τους και λιγότερο για τη δημιουργική διαδικασία. Συνεχίζουν να σχολιάζουν 

συναισθηματικά και αυθόρμητα, αλλά με την ενθάρρυνση του εμψυχωτή θίγουν 

ζητήματα οργάνωσης του κειμένου (δομή κειμενικού είδους, ισορροπία, χρονικές 

και άλλες ακολουθίες, σαφήνεια κ.ά.), εντοπίζουν στο κείμενο και αιτιολογούν τη 

χρήση πρωτότυπων στοιχείων (επιλογή θέματος, πλοκή, σκηνικό, απρόοπτα 
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επεισόδια, λύση-έκπληξη, χιούμορ κ.ά.), σχολιάζουν την απουσία ή την εμφάνιση 

της φαντασίας (δομική ή υψηλή).  

Ο εμψυχωτής-εκπαιδευτικός παροτρύνει τους υποψήφιους συγγραφείς να 

επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις αξιολογικές οπτικές: (α) Το παιδί ως αναγνώστης του 

κειμένου. Πρόκειται για αυθόρμητη προσέγγιση η οποία στηρίζεται στην έκφραση 

συναισθημάτων. Το παιδί συγγραφέας (ή το παιδί αναγνώστης) ουσιαστικά 

καλείται να εισχωρήσει στο κείμενο. (β) Το παιδί ως δημιουργός του κειμένου. Είναι 

μία μεταγνωστική προσέγγιση, με έμφαση, όχι τόσο στο τελικό κείμενο όσο στη 

διαδικασία συγγραφής του κειμένου. (γ) Το παιδί ως συγγραφέας του κειμένου. Η 

αξιολογική προσέγγιση περιλαμβάνει πλήθος δεικτών στους τομείς της 

οργάνωσης, της πρωτοτυπίας και της φαντασίας. Είναι φανερό ότι η επιλογή της 

αξιολογικής οπτικής κατευθύνει σε συγκεκριμένα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία (όχι διόρθωση) του κειμένου. (Γρόσδος 

2014γ). 

Η επανακατασκευή των κειμένων ξεκινά με τον αρχικό προβληματισμό για 

τα αλλαγές που είναι απαραίτητες να πραγματοποιηθούν για να γίνει το κείμενο 

καλύτερο. Οι αλλαγές επαναξιολογούνται με έναν εκ νέου προβληματισμό. Μία 

πολύ αποτελεσματική πρακτική είναι οι καρτέλες αξιολόγησης, τις οποίες 

κατασκευάζει ο εμψυχωτής-εκπαιδευτικός και μοιράζει στους υποψήφιους 

συγγραφείς. Λειτουργούν ως πίνακες αναφοράς, γιατί περιέχουν ερωτήσεις-

ερεθίσματα, οι οποίες κατευθύνουν τα παιδιά να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα 

σημεία καθώς επεξεργάζονται το κείμενό τους. Με τον τρόπο αυτό ο εμψυχωτής 

ποδηγετεί την επεξεργασία των κειμένων, επιλέγοντας διαφορετικούς κάθε φορά 

στόχους.  

Αυτο)κριτική προσέγγιση – Επεξεργασία 

Το παιδί ως αναγνώστης του κειμένου, Αυθόρμητη προσέγγιση 

 Ποια σημεία της αφήγησης σου άρεσαν; Ποια σημεία δεν 

σου άρεσαν; 

 Ποια σημεία της αφήγησης θα χαρακτήριζες ως 

εντυπωσιακά; 

 Πώς θα χαρακτήριζες το κείμενο; Πες λέξεις που σου έρχονται 

στο νου; 

 Θα πρότεινες την ιστορία σ’ ένα φίλο σου; Τι θα του έλεγες; 
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 Υπάρχουν σημεία του κειμένου που σου δημιούργησαν 

έντονα θετικά συναισθήματα;  

 Υπάρχουν σημεία του κειμένου που σου δημιούργησαν 

έντονα αρνητικά συναισθήματα; 

 Διαβάζοντας το κείμενο θυμήθηκες δικές σου εμπειρίες; 

 Διαβάζοντας το κείμενο έφερες στο νου σου άλλα κείμενα; 

 Θα ήθελες να ζήσεις την ιστορία; Σε ποιο σημείο της πλοκής 

θα ήθελες να εισβάλλεις; 

 Συμφωνείς με τι πράξεις και τις αποφάσεις των ηρώων; Σε 

ποια σημεία θα ενεργούσες με άλλον τρόπο; 

 Ταυτίστηκες με κάποιον ήρωα; Θα ήθελες να πάρεις τη θέση 

του ή να δράσετε μαζί; Με ποιον και γιατί; 

 Αν μπορούσες, θα αφαιρούσες (ή θα πρόσθετες) έναν 

ήρωα; Ποιον και γιατί; 

 Ποιον ήρωα θα προσκαλούσες σε γεύμα; Τι θα τον 

ρωτούσες; 

 Υπήρχαν σημεία που η ανάγνωση σε κούρασε; 

 Ήταν προβλέψιμη η εξέλιξη της ιστορίας καθώς διάβαζες, 

δηλαδή μπορούσες να μαντέψεις τα επόμενα γεγονότα; 

 Ποιο γεγονός της πλοκής θα διέγραφες (ή θα πρόσθετες); 

 Ήταν επιθυμητό το τέλος; Μήπως θα επιθυμούσες να το 

αλλάξεις; 

Το παιδί ως δημιουργός του κειμένου, Διαδικαστική μεταγνωστική προσέγγιση 

 Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις με το άκουσμα του θέματος; 

 Τι σε δυσκόλεψε; 

 Τι σε κούρασε;  

 Τι χάρηκες πιο πολύ; 

 Υπήρχαν σημεία με αυξημένο ενδιαφέρον; 

 Τι νομίζεις ότι σε βοήθησε στην παραγωγή ιδεών; 

 Τι νομίζεις ότι σε καθήλωσε στην παραγωγή ιδεών; 

 Ήταν αποτελεσματικό το αρχικό ερέθισμα (δραστηριότητα); 

 Τι δεν γνώριζες που θα έπρεπε για να εργασθείς 

αποτελεσματικότερα; 
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 Τι γνώριζες και σε βοήθησε να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις 

του κειμένου; 

 Σε ποιο ζήτημα ένιωσες ότι χρειαζόσουν βοήθεια; 

 Σχολίασε το επίπεδο συνεργασίας στην ομάδα. (ομαδική 

εργασία) 

 Τι καταφέρατε; Γιατί νομίζεις τα καταφέρατε; (ομαδική 

εργασία) 

 Τι δεν καταφέρατε; Γιατί νομίζεις δεν τα καταφέρατε; (ομαδική 

εργασία) 

 Τι θα μπορούσατε να είχατε πετύχει από αυτά που αρχικά 

είχατε προγραμματίσει; (ομαδική εργασία) 

 Με ποιους τρόπους θα αναπτύσσατε καλύτερο επίπεδο 

συνεργασίας; (ομαδική εργασία) 

 Ποια ήταν η δική σου συνεισφορά στις εργασίες της ομάδας; 

(ομαδική εργασία) 

(Αυτο)κριτική προσέγγιση – Επεξεργασία – Επανεγγραφή του κειμένου 

Το παιδί ως συγγραφέας του κειμένου, Δημιουργική προσέγγιση  

(οργάνωση του κειμένου) 

 Το κείμενο έχει ολοκληρωμένο και κατανοητό νόημα; 

 Υπάρχουν σημεία στα οποία συνάντησες δυσκολίες στην 

κατανόηση (ή στην ανάπτυξη με κατανοητό τρόπο); Ποια; 

Γιατί, νομίζεις; 

 Υπάρχει συνέχεια στα γεγονότα, δηλαδή τα γεγονότα 

συνδέονται μεταξύ τους; 

 Η ιστορία ολοκληρώνεται; 

 Υπάρχει σημείο του κειμένου που αφήνει την αίσθηση του 

ανολοκλήρωτου; 

 Υπάρχει ισορροπία στο κείμενο ή κάποια σημεία του κειμένου 

εμφανίζονται με λιγότερο ενδιαφέρον ή αδιάφορα. 

 Η κειμενική υπερδομή ήταν αναμενόμενη και γραμμική ή μη 

αναμενόμενη; Υπάρχουν όλα τα μέρη της δομής του 

κειμενικού είδους; Τα στοιχεία της δομής του κειμένου 

παρατίθενται/αναπτύσσονται με την αναμενόμενη σειρά; 
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 Αν υπάρχουν ανατροπές στη σειρά των στοιχείων της 

κειμενικής υπερδομής, γιατί συμβαίνει αυτό; 

(σκηνικό) 

 Περίγραψε με λίγα λόγια το σκηνικό. 

 Υπάρχει μία ή περισσότερες σκηνές; Ποιες; 

 Με ποιους τρόπους περιγράφεται (παρουσιάζεται) το 

(εκάστοτε) σκηνικό; (στο ξεκίνημα της αφήγησης ή 

ενδιάμεσα, άμεσα ή έμμεσα κ.λπ.). 

 Η περιγραφή/παρουσίαση του σκηνικού σε βοήθησε να το 

πλάσεις και να “εισβάλλεις” σ’ αυτό; 

 Υπάρχουν στο κείμενο περιγραφές εικόνων 

(κάδρα/φωτογραφίες); 

 Η ανάγνωση σε βοήθησε να δημιουργήσεις εικόνες; 

(πλοκή) 

 Θυμήσου και περίγραψε με λίγα λόγια τα γεγονότα της 

πλοκής με τη σειρά. 

 Τα γεγονότα της πλοκής είναι συνηθισμένα ή ασυνήθιστα; 

 Τα γεγονότα της πλοκής ακολουθούν την αναμενόμενη 

χρονική σειρά (αρχή, μέση, τέλος); 

 Η λύση (το τέλος της ιστορίας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

έκπληξη (πρωτότυπη λύση με το στοιχείο του απρόσμενου 

και του ασυνήθιστου); 

 Υπάρχουν ανατροπές στον χρόνο της αφήγησης, όπως 

μεταφορές στον χρόνο, άλματα, αναχρονισμοί. 

 Εμφανίζονται μεταμορφώσεις και ανατροπές στη ζωή, τη 

δράση και τις αποφάσεις των ηρώων ή εμφάνιση νέων 

ηρώων; 

 Βρες λέξεις για να χαρακτηρίσεις την πλοκή. 

 

(ανατροπές) 

 Υπάρχουν ανατροπές (κάτι συμβαίνει ξαφνικά); Μία ή 

περισσότερες ανατροπές; 

 Ποια απ’ όλες τις ανατροπές ήταν μη αναμενόμενη (ή η πιο 

ενδιαφέρουσα); 
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 Πώς θα χαρακτήριζες την ανατροπή(ές); (αδιάφορες έως 

συγκλονιστικές) 

 Ποια ανατροπή επηρέασε περισσότερο τα αφηγηματικά 

στοιχεία (συναισθήματα και ζωή του ήρωα, πλοκή κ.λπ.); 

(ύφος, συναισθήματα, χιούμορ) 

 Βρες λέξεις για να χαρακτηρίσεις τα ύφος του κειμένου. 

 Επηρέασε τη διάθεσή σου η ανάγνωση του κειμένου; 

 Ποια συναισθήματα σου δημιούργησε η ανάγνωση του 

κειμένου; 

 Υπάρχει ποικιλία συναισθημάτων; 

 Καταγράφονται τα συναισθήματα των ηρώων ή 

υπονοούνται; 

 Εμφανίζονται στοιχεία χιούμορ;  

 Είναι χιούμορ λεκτικό (διάλογοι ή μονόλογος των ηρώων) ή 

χιούμορ καταστάσεων (γεγονότα, φάρσες); 

(αφηγηματική οπτική) 

 Ποιος εμφανίζεται να αφηγείται την ιστορία; 

 Υπάρχουν περισσότεροι από ένας αφηγητές;  

 Αν άλλαζε ο αφηγητής, ποιες εντυπώσεις νομίζεις θα 

δημιουργούνταν στον αναγνώστη;  

 Εισβάλλει ο συγγραφέας στην ιστορία (ως αφηγητής - 

εισαγωγή προσωπικής δράσης); 

 Εμφανίζονται στο κείμενο διάλογοι; Σε ποια σημεία και γιατί; 

(φαντασία) 

 Η πορεία της αφήγησης είναι μη αναμενόμενη ή τετριμμένη 

και αναμενόμενη (δομική φαντασία); 

 Υπάρχουν στο κείμενο παράξενες, εξωπραγματικές ιδέες και 

μη πραγματικές καταστάσεις (υψηλή φαντασία); 
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Εισαγωγή 

Ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα λογοτεχνικά κείμενα στο σχολείο εγείρει 

προβληματισμούς. Παρατηρείται μια αντίσταση των μαθητών στη λογοτεχνία (δεν 

αντιλαμβάνονται τη «χρησιμότητα» του μαθήματος) και μια τάση επιφανειακής 

(απλώς νοηματικής) προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, μία τάση 

κατανάλωσης πληροφοριών και  έτοιμων ερμηνευτικών σχημάτων (Φρυδάκη 

2003), που απέχει από τους στόχους της λογοτεχνικής απόλαυσης, της βιωματικής 

συμμετοχής  και της κριτικής ανάγνωσης, έτσι όπως καθορίζονται από τα 

προγράμματα σπουδών  της Λογοτεχνίας(ΔΕΠΣΣ/ΑΠΣ Λογοτεχνίας 20031, Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας 2011). Οι μαθητές φαίνεται να υστερούν σε 

αναγνωστικές δεξιότητες, καθώς δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς ακόμα στη 

διαδικασία αποκρυπτογράφησης του λογοτεχνικού νοήματος (Φρυδάκη 2003). 

Διδακτικούς προβληματισμούς γεννάει και η εμπλοκή της αφηγηματολογίας στη 

διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α’ Γυμνασίου: κατά πόσο οι μαθητές είναι 

έτοιμοι να αφομοιώσουν την αφηγηματική ορολογία και σε ποιο βαθμό; Μήπως 

η αναφορά στη ζενετική αφηγηματολογία αποτελεί σχολαστική φορμαλιστική 

προσέγγιση του κειμένου, άκαιρη για μαθητές αυτής της ηλικίας και άγονη ως 

προς την επικοινωνία τους με το λογοτεχνικό κείμενο; Παράλληλα, είναι 

διαπίστωση ενδεχομένως κοινά αποδεκτή ότι η δυνατότητα να γνωρίσουν τα 

παιδιά τη λογοτεχνική ανάγνωση ως διαδικασία ελκυστική, ανακαλυπτική και 

ενδιαφέρουσα συνήθως προσκρούει στη διδακτική ραστώνη, την τυποποίηση ή 

– το κυριότερο- σε μια κειμενοκεντρική λογική που συνοψίζεται στο ερώτημα: «Τι 

εννοεί ο ποιητής;». Φαίνεται πως το διάβασμα ως «μάθημα» αντιτίθεται ριζικά στο 

                                                 
1 ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003  
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διάβασμα-απόλαυση, που προϋποθέτει την προσωπική και ελεύθερη εμπλοκή του 

παιδιού  (Καλογήρου & Λαλαγιάννη 2007).  

 Το ζητούμενο που προκύπτει ως συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων 

είναι, αφενός η μείωση του χάσματος ανάμεσα σ’ αυτό που οι μαθητές βιώνουν 

ως «σχολική» λογοτεχνία και ως ιδιωτικό, ελεύθερο ανάγνωσμα – η 

αποσχολειοποίηση της ανάγνωσης (Πάτσιου & Καλογήρου 2013)- και, αφετέρου, 

η αναδιαμόρφωση της διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της πολύμορφης, 

απολαυστικής και δημιουργικής προσέγγισης του κειμένου (Καλογήρου & 

Λαλαγιάννη 2007): μέσα από την κατάλληλα σχεδιασμένη διδακτική παρέμβαση, 

ο εκπαιδευτικός πρέπει να στοχεύσει στη διαμόρφωση κριτικών αναγνωστών, οι 

οποίο περνώντας από το στάδιο της απλής αποδοχής ή απόρριψης του βιβλίου 

φτάνουν στην ουσιαστική αλληλεπίδραση μαζί του, στην κατανόηση και κριτική 

προσέγγιση των δομικών συνιστωσών της κειμενικής πραγματικότητας (Πάτσιου 

& Καλογήρου 2013). Η «αποσχολειοποίηση»2 της ανάγνωσης έχει άμεση σχέση με 

την ανεύρεση διαφορετικών τρόπων εμπλοκής διδασκόμενων και διδασκόντων 

στη διδασκαλία, καθώς και με τον απεγκλωβισμό της διδακτικής διαδικασίας από 

την αναζήτηση της μίας, «μοναδικής» ή «ορθής» ερμηνείας. O εκπαιδευτικός 

επιφορτίζεται με την αποστολή να εμπνεύσει τους μαθητές του, να τους βοηθήσει 

να συγκροτήσουν τη γνώση μέσα από την εμπειρία, την ανακάλυψη και την 

περιπέτεια, πολλές φορές δημιουργώντας καινοφανείς συνθήκες 

προβληματισμού μέσα στη σχολική αίθουσα (Πάτσιου & Καλογήρου 2013), και 

εισάγοντας αναγνωστικές δραστηριότητες που δεν διολισθαίνουν προς τη 

μάθηση μόνο του «χρήσιμου» με αποτέλεσμα να δημιουργούν αναγνώστες-

μαθητές «καταναλωτές» και «χρήστες» κειμένων (Αναγνωστοπούλου 2007), αλλά 

που βοηθούν τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα του… 

«άχρηστου»  (Ordine 2014) και να αντιστρέψουν τη στρεβλή εντύπωση που έχουν 

για τη λογοτεχνία. Η ανανέωση ή αναδιαμόρφωση του διδακτικού αντικειμένου της 

λογοτεχνίας προκύπτει επομένως ως αναγκαιότητα.  

Η διδακτική πρόταση που καταθέτουμε αποτελεί μια απόπειρα άρσης των 

προαναφερθέντων μελανών σημείων της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας· 

εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2014-2015 σε ένα τμήμα της Α’ Γυμνασίου του 

                                                 
2  Νεολογισμός που παραπέμπει στον Ivan Illich (Illich, I. (1995). Deschooling society. 

London and New York: Marion Boyars.) 
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Α’ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού και αφορά σε μια εναλλακτική, δημιουργική, 

βιωματική και κριτική προσέγγιση του διηγήματος του Α. Σαμαράκη «Γραφείον 

Ιδεών», με αφορμή το ανθολογημένο του απόσπασμα στο βιβλίο Κείμενα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου (Πυλαρινός, Χατζηδημητρίου, Βαρελάς 

2013).  Η πρόταση αυτή ισορροπεί μεταξύ της κριτικής χρήσης της λογοτεχνικής 

θεωρίας και της επιλεκτικής διδακτικής της μετάθεσης καθώς και της αξιοποίησης 

της δημιουργικότητας στη λογοτεχνία, με στόχο την ενεργοποίηση των μαθητών 

και την επίτευξη της αναγνωστικής απόλαυσης. 

Δημιουργική ανάγνωση και δημιουργική γραφή 

Η εναλλακτική διδακτική παρέμβαση θεμελιώνεται στις έννοιες της δημιουργικής 

ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής. Η δημιουργική ανάγνωση είναι 

ουσιαστικά η δημιουργική πρόσληψη και ανταπόκριση προς το κείμενο. Η 

ανάγνωση είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες μπορούν να 

αρθρώνουν λόγο για το νόημα και τη μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας 

ποικίλα εκφραστικά μέσα και όχι μόνον τη γλώσσα, συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες 

τους, χωρίς να ευθυγραμμίζονται με το νόημα που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι 

κρύβει το κείμενο (Αποστολίδου 2003). Η δημιουργική ανάγνωση απορρέει από τη 

διδασκαλία του λογοτεχνικού κειμένου σύμφωνα με τη θεωρία της αισθητικής της 

πρόσληψης (Σπανός 2010). Στη νοηματοδότηση του κειμένου ο μαθητής 

αναγνώστης έχει να παίξει ένα ρόλο τόσο σημαντικό όσο και το ίδιο το κείμενο.  Γι’ 

αυτό κατά τη διδασκαλία ο δάσκαλος δίνει χώρο για δράση στον μαθητή 

υποβάλλοντας εκείνα τα ερωτήματα που τον διευκολύνουν στη συνάντησή του με 

τον κόσμο του κειμένου αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμπεριέχουν έτοιμες 

απαντήσεις ή δεν περιχαρακώνουν την αποκλίνουσα σκέψη του μαθητή.  

Η δημιουργική γραφή στη διδακτική πράξη είναι μια συγγραφική πρακτική, 

με την οποία οι μαθητές οδηγούνται στο να «ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη 

διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης ως 

τρόπου με τον οποίο τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το 

περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2010). Η Δηµιουργική Γραφή µπορεί να 

λειτουργήσει ως µία θεσµοποιηµένη µαθητεία και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

µε τις ιδιαίτερες διδακτικές της παρεµβάσεις αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο 

προσέγγισης της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής ανάγνωσης 

(Κωτόπουλος 2012). 
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Η «διδασκαλία» της δημιουργικής γραφής στο σχολείο δεν έχει ως στόχο να 

δημιουργήσει νέους συγγραφείς. Με τη δημιουργική γραφή ο διδάσκων δίνει την 

ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν ένα κείμενο, για να παραγάγουν και 

ένα καινούριο· ένα κείμενο «απάντηση» στο προηγούμενο, «μεταμόρφωση» ή 

παραλλαγή του. Έτσι, οι μαθητές κατανοούν τις κειμενικές κατασκευές και 

παράγουν, ταυτόχρονα, δικό τους λόγο, μέσα από τον οποίο διαλέγονται και με 

το αρχικό κείμενο (Φρυδάκη 2003). Με τον τρόπο αυτόν, όταν δηλαδή ο μαθητής 

είναι συν-παραγωγός γνώσης, όταν παράγει τον δικό του λόγο για τη λογοτεχνία, 

αυτό που πραγματοποιείται μέσα στην τάξη είναι πολύ πιο πέρα από την 

αντικειμενική γνώση που απλώς αναπλαισιώνεται: είναι δημιουργία γνώσεων, είναι 

παραγωγή βιωματικού και «αυθεντικού» λόγου για τη λογοτεχνία με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Χοντολίδου 2006).  

Η συστηματική αξιοποίηση της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής στη 

Λογοτεχνία δεν «νομιμοποιείται» από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και 

τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (2003), αν και εντοπίζονται διάσπαρτες 

δραστηριότητες  δημιουργικού προσανατολισμού σε ασκήσεις στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Η είσοδός της στην εκπαιδευτική πράξη 

ως προέκταση της μαθησιακής διαδικασίας, τόσο για την εμπέδωση του 

θεωρητικού πλαισίου όσο και για τη διεύρυνσή του, ενθαρρύνεται από τα Νέα 

Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών (2011), παραμένει ωστόσο σε εμβρυακή 

κατάσταση και «κυοφορείται» σε συγκεκριμένα (Πειραματικά και Καλλιτεχνικά) 

Σχολεία ή εφαρμόζεται πειραματικά από ορισμένους εκπαιδευτικούς. Σημειώνουμε 

ωστόσο τη δυναμική και γόνιμη είσοδο της δημιουργικής γραφής στο Πρόγραμμα 

Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου από το 2010 (Σουλιώτης 2012). 

Η διδακτική πρόταση αξιοποιεί τη λογοτεχνική θεωρία, αναπλαισιώνοντάς 

την και προσαρμόζοντάς την στα δεδομένα της τάξης (Φρυδάκη 2003, 

Χοντολίδου 2006). Στη συγκεκριμένα εναλλακτική προσέγγιση του διηγήματος του 

Α. Σαμαράκη αξιοποιούνται η Ερμηνευτική Μέθοδος (που προκρίνεται από τα 

Προγράμματα Σπουδών) (Φρυδάκη 2009, Σπανός 2010), η Συγκριτική Μέθοδος 

(Φρυδάκη 2009), η Αφηγηματολογία του Genette (Φρυδάκη 2003, Genette 2007, 

Καψωμένος 2011) και οι Αναγνωστικές θεωρίες (Σπανός 2010), που συνδέονται 

άμεσα με τη δημιουργική ανάγνωση και τη δημιουργική γραφή. Οι θεωρίες της 

«αναγνωστικής ανταπόκρισης» ανοίγουν πραγματικά νέες προοπτικές στη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας, καθώς κλονίζουν την αυθεντία του συγγραφέα και 
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αμφισβητούν το αυθυπόστατο του νοήματος. Το κείμενο δεν θεωρείται «πηγή 

έκρυσης νοήματος» αλλά «ένας τόπος επί του οποίου συντελείται η παραγωγή 

του νοήματος» (Bennett 1983, Καλογήρου 2003). Ο μαθητής-αναγνώστης έχει 

πλέον αναβαθμισμένο ρόλο στη διδακτική πράξη: εμπλέκεται ενεργά, αυτενεργεί 

και αλληλεπιδρά με το κείμενο ακολουθώντας τις δικές του σκέψεις, διαθέσεις και 

ικανότητες. Η ανάγνωση βιώνεται ως ευχάριστη οδοιπορία ανακάλυψης και 

εξερεύνησης και όχι ως ιχνηλάτηση ετοιμοπαράδοτων νοημάτων και 

αφυδατωμένων φιλολογικών αναλύσεων. Από την άλλη μεριά ο διδάσκων 

εγκαταλείπει την παραδοσιακή αυθεντία του, μετατρέπεται σε ισότιμο συνομιλητή, 

εμψυχωτή και ρυθμιστή της όλης διαδικασίας (Καλογήρου & Λαλαγιάννη 2007). 

Ειδικότερα, στη μεθοδολογική προσέγγιση του διηγήματος του Σαμαράκη 

υιοθετούνται και προσαρμόζονται στα δεδομένα της τάξης (δυνατότητες και 

διαθέσεις των μαθητών) και στη στοχοθεσία της διδασκαλίας στοιχεία της 

μεθοδολογίας των Benton και Fox (1985), που βασίζεται στη συναλλακτική θεωρία 

της L.M. Rosenblatt (Ronsenblatt 1994 , Καλογήρου & Βησσαράκη 2007)· οι 

Benton και Fox προτείνουν τέσσερα στάδια στην προσέγγιση του λογοτεχνικού 

κειμένου: προετοιμασία περιβάλλοντος, αρχική ανταπόκριση των μαθητών, 

τελειοποίηση της ανταπόκρισης, έκφραση της ανταπόκρισης. Από τα 

προτεινόμενα στάδια αξιοποιούνται κυρίως τα τρία τελευταία: η αρχική 

ανταπόκριση υλοποιείται μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης ή της ελεύθερης 

έκφρασης των σκέψεων που γεννά η ανάγνωση του διηγήματος σε πρωτο-

αναγνωστικό και πρωτο-ερμηνευτικό στάδιο, η τελειοποίηση της ανταπόκρισης 

επιδιώκεται μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης των μαθητών και της 

δημιουργικής γραφής, ενώ η έκφραση της ανταπόκρισης «ενσαρκώνεται» στις 

δημιουργίες των μαθητών μετά την προσέγγιση των ποιημάτων. 

Η διδακτική πρόταση 

Στο εγχειρίδιο της Α’ Γυμνασίου Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας περιλαμβάνεται 

ένα σύντομο απόσπασμα από το διήγημα «Γραφείον Ιδεών» της συλλογής του Α. 

Σαμαράκη Αρνούμαι.  

Με αυτή την εναλλακτική διδακτική πρόταση επιδιώκεται οι μαθητές: 

 Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού και 

κατάκτηση βασικών στοιχείων της «γραμματικής» της λογοτεχνικής 

γλώσσας (Αθανασοπούλου 2010). 
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 Να εξοικειωθούν με τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του Α. Σαμαράκη: 

τη φιλμική γραφή του, τις σύντομες, κοφτές φράσεις, την 

ελλειπτικότητα στη θέση των στρογγυλεμένων περιγραφών (Ζήρας 

2000), το απλό, λιτό ύφος του (Κριαράς 2000) και την αρχαϊκή 

εκφραστική του (Μαστροδημήτρης 2000), τη «δεδηλωμένη 

αθωότητα της γραφής του» (Μήτσου 2000). 

 Να εξοικειωθούν με βασικές αφηγηματολογικές έννοιες και όρους 

και με την κριτική αξιοποίηση της αφηγηματολογίας στην 

αποκωδικοποίηση ενός κειμένου· να συνειδητοποιήσουν δηλαδή 

πως το κείμενο «προγραμματίζει» τις αναγνώσεις του, κατασκευάζει 

τη θέση από την οποία «θα ήθελε» να διαβαστεί (Φρυδάκη 2003, 

Οικονομίδου 2000). 

 Να εκπαιδευτούν να αναγνωρίζουν και να τροποποιούν τις 

αφηγηματικές συμβάσεις, ώστε να εξοικειωθούν με την έννοια της 

διευρυμένης ρητορικής (Φρυδάκη 2003). 

 Να συναντηθούν το κείμενο μέσα από νέους δρόμους, 

ενεργοποιώντας ή αποκτώντας άλλου τύπου δεξιότητες, και να 

διαδράσουν μαζί του ακόμη πιο αποτελεσματικά, απολαυστικά και 

δημιουργικά.  

Η οργάνωση της διδακτικής παρέμβασης 

Η διδακτική παρέμβαση οργανώθηκε σε 3 φάσεις: 

 τη φάση της δημιουργικής ανάγνωσης (2 διδακτικές ώρες) 

 της συγκριτικής ανάγνωσης (2 διδακτικές ώρες) 

 της αξιολόγησης (1 διδακτική ώρα) 

Στις δύο πρώτες φάσεις εμπλέκεται η δημιουργική γραφή. 

Στη φάση της δημιουργικής ανάγνωσης πραγματοποιείται μέσω ήπιων 

κατευθυντικών ερωτήσεων η επαφή των μαθητών με το κείμενο σε δομή 

«επιφανείας» και στο επίπεδο της «βαθιάς δομής»· είναι σκόπιμο να αποφεύγονται 

οι ρητορικές ερωτήσεις «κλειστού τύπου» (ως πιο «βατές», κατά την ισχύουσα 

πρακτική, αλλά μάλλον απλουστευτικές για τη νοημοσύνη των μαθητών), και να 

προτιμώνται ερωτήσεις διερευνητικής μάθησης ή κατευθυνόμενης  «κρίσεως». 

Ερωτήσεις οι οποίες εκκινούν από τη «δομή επιφανείας» του κειμένου και 

κατευθύνονται στη «βαθιά του δομή», στα υποκείμενα νοήματα. Ο 

προσανατολισμός των ερωτήσεων να είναι τέτοιος ώστε οι μαθητές να 
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βοηθηθούν στο να εντοπίσουν και να ανταποκριθούν στις «νύξεις» (cues) και 

«ενδείξεις» (clues), στα «κειμενικά σήματα» (textual signs) μορφής και περιεχομένου 

και να ενεργοποιήσουνν τις «μνημονικές αποσκευές» τους (mnemonic baggage) 

(Rosenblatt 1994), δηλαδή τις αναμνήσεις τους από παρελθούσες λογοτεχνικές 

αναγνώσεις ή εμπειρίες της ζωής του, καθώς και το σύνολο της προσωπικότητά 

τους (Καλογήρου & Βησσαράκη 2007). Ο μαθητής συνειδητοποιεί πως το κείμενο 

«προγραμματίζει» τις αναγνώσεις του, κατασκευάζει τη θέση από την οποία «θα 

ήθελε» να διαβαστεί. Κατασκευάζει τη θέση για τον εννοούμενο αναγνώστη του, 

κάτι που κατορθώνει μέσα από αφηγηματικά τεχνάσματα αλλά και την όλη 

οργάνωση της πλοκής (Οικονομίδου 2000). Ο καθηγητής καλείται να παρασύρει 

τους μαθητές του στο παιχνίδι των ερμηνευτικών υποθέσεων.  

Η δημιουργική γραφή εμπλέκεται στη φάση αυτή. Πρόκειται για 

μεθοδευμένη ανάπτυξή της με την οποία οι μαθητές εξοικειώνονται βαθμιαία με 

λογοτεχνικές πρακτικές. Είναι «καθοδηγούμενη» από τον διδάσκοντα, όχι ασύδοτη, 

και αποσκοπεί στο να συνειδητοποιήσουν και να αφομοιώσουν, να κατανοήσουν 

σε βάθος οι μαθητές – και όχι να απομνημονεύσουν μηχανικά-  πτυχές της 

λογοτεχνικής ρητορικής. Η καλλιέργεια της δεξιότητας αυτής έχει ως απώτερο 

στόχο να αντιληφθούν οι μαθητές πώς οι επιλογές, σε συγγραφικό/δημιουργικό 

επίπεδο, συγκροτούν τρόπους με τους οποίους ένα άτομο, ο δημιουργός, 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης λογοτεχνικής συνθήκης 

(σύμβασης), ενίοτε και τις υπερβαίνει.  

Οι ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν κατά τη δημιουργική ανάγνωση του 

ανθολογημένου στο σχολικό βιβλίο αποσπάσματος από το «Γραφείον Ιδεών» 

απηχούν διαφορετικής φύσεως προσεγγίσεις του λογοτεχνικού κειμένου, όπως 

για παράδειγμα τη φορμαλιστική και γλωσσολογική, τη ρητορική, την ερμηνευτική 

– φαινομενολογική και την ψυχαναλυτική. Η δημιουργική γραφή λειτουργεί 

εστιασμένα: ασκήσεις μετασχηματισμού για να συνειδητοποιήσουν τη 

λειτουργικότητα των αφηγηματολογικών επιλογών, της επιλογής ή όχι 

συγκεκριμένων αφηγηματικών τρόπων αλλά και ασκήσεις ελεύθερης έκφρασης 

και φαντασίας ή και δημιουργικής μίμησης για να εισέλθουν στο σύμπαν του 

Σαμαράκη. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές (οι ερωτήσεις δεν 

μπορούν να είναι προκατασκευασμένες, καθώς προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση μαθητών-καθηγητή, των συνδιαμορφωτών του μαθήματος). 
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 Παρατηρήστε το πρόσωπο των ρημάτων. Σε ποιο πρόσωπο γίνεται 

η αφήγηση;  Ο αφηγητής συμμετέχει στα γεγονότα, συμμετέχει στην 

ιστορία; Πόσα γνωρίζει; Τι πετυχαίνει, πιστεύετε, ο Σαμαράκης 

επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο αφήγησης; 

 Παρατηρήστε τι περιγράφεται στο απόσπασμα. Τι άλλο θα 

μπορούσε να περιγράψει ο Σαμαράκης (πρόσωπο, χώρο, 

αντικείμενο); Γιατί αποφεύγει να περιγράψει π.χ. τον ήρωά του; Πώς 

δικαιολογείτε την επιλεκτική περιγραφή του; 

 Μέσα στο κείμενο ενσωματώνονται μη λογοτεχνικά κείμενα. Ποια; Τι 

πετυχαίνει με την ενσωμάτωσή τους ο συγγραφέας; 

 Υπάρχουν σημεία στο κείμενο που έχουν τόνο χιουμοριστικό ή 

ειρωνικό; Ποια; Πώς προκύπτει ο χιουμοριστικός ή ειρωνικός τόνος; 

Γιατί πιστεύετε ότι ο Σαμαράκης χρησιμοποιεί το χιούμορ ή την 

ειρωνεία; 

 Πώς θα χαρακτηρίζατε τον λόγο του Σαμαράκη; Μπορείτε να τον 

συγκρίνετε με το ύφος άλλων συγγραφέων (π.χ. του Καζαντζάκη). Τι 

σας κάνει εντύπωση; Μπορείτε να γράψετε με αυτόν τον τρόπο; Γιατί; 

 Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο ο Σαμαράκης 

παραγραφοποιεί το κείμενό του. Τι διαπιστώνετε; 

 Χαρακτηρίστε τον κ. Καββαδία. Τα χαρακτηριστικά του προκύπτουν 

από σχόλια του αφηγητή ή από συμπεριφορές και αντιδράσεις του 

ήρωα;  

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Μετασχηματίσετε το χωρίο «Σε γενικές 

γραμμές, τα γεγονότα συνέβησαν ως εξής…το κομμάτι για το δικό 

του μυθιστόρημα» σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Τι «κερδίζει» και τι 

«χάνει» το κείμενο;  

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Φανταστείτε και γράψτε τα γεγονότα που 

διαδραματίζονται πριν και μετά τα γεγονότα του αποσπάσματος του 

βιβλίου σας προσπαθώντας να διατηρήσετε τον απλό τρόπο 

γραφής του Σαμαράκη και τον ειρωνικό/ χιουμοριστικό τόνο του. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Πώς φαντάζεστε τον κ. Καββαδία; Προσθέστε 

μια παράγραφο στο κείμενο του Σαμαράκη, όπου θα περιγράφετε 

τον ήρωα. 
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 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Τι σκέφτεται ο κ. Καββαδίας καθισμένος στο 

μπαρ και διαβάζοντας το πρακτικό της επιτροπής; Γράψτε τις 

σκέψεις του σε μορφή εσωτερικού μονολόγου, λαμβάνοντας 

υπόψη τον χαρακτήρα του. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Θέλετε να καυτηριάσετε μια κατάσταση, μια 

συμπεριφορά, ένα φαινόμενο που σας ενοχλεί, σας θλίβει ή σας 

προκαλεί αγανάκτηση. Χρησιμοποιείστε το χιούμορ ή την ειρωνεία 

(ή το πικρόχολο χιούμορ) σε μία σύντομη ιστορία που θα φτιάξετε 

για να ασκήσετε κριτική σε ό,τι σας ενοχλεί.  

Ορισμένες ασκήσεις δημιουργικής γραφής (όπως οι ασκήσεις 

μετασχηματισμού του αφηγηματικού τρόπου) μπορούν να γίνουν παράλληλα με 

τη δημιουργική ανάγνωση, προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν τις 

αφηγηματολογικές επιλογές του Σαμαράκη. Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

που αφορούν σε ελεύθερη δημιουργία και κινητοποίηση της φαντασίας μπορούν 

να γίνουν είτε στην τάξη (αν υπάρχει χρόνος) είτε στο σπίτι (ο μαθητής μπορεί να 

επιλέξει μία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες)· και στις δύο περιπτώσεις καλό 

είναι οι δημιουργίες των παιδιών να παρουσιαστούν στην ολομέλεια είτε με 

μεγαλόφωνη ανάγνωση είτε με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης 

είτε με δημοσιοποίηση σε ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από το 

Σχολείο. Η δημοσιοποίηση των εργασιών φαίνεται πως λειτουργεί ως κίνητρο για 

τους μαθητές. 

Στη φάση της συγκριτικής ανάγνωσης φωτίζονται άλλες ή οι ίδιες πτυχές 

του κειμένου (συνανάγνωση, σύγκριση, αντιπαραβολή) μέσα από παράλληλα 

χωρία. Οι μαθητές προσεγγίζουν ως παράλληλο κείμενο δύο άλλα απόσπασμα 

από το ίδιο διήγημα του Σαμαράκη, το «Γραφείον Ιδεών» (Σαμαράκης 2013) (το 

μέρος του διηγήματος που προηγείται του αποσπάσματος του σχολικού βιβλίου 

και εκείνο που έπεται και που είναι ουσιαστικά το τέλος της ιστορίας). Οι μαθητές 

διαβάζουν σιωπηρά το κείμενο από φωτοτυπία, αφού προηγηθεί ανάγνωση του 

κειμένου στην τάξη από τον καθηγητή. Ακολουθεί επεξεργασία του κειμένου στην 

τάξη μέσα από ήπια κατευθυντικές ερωτήσεις. Η τάξη λειτουργεί ως ερμηνευτική 

κοινότητα. Οι απόψεις ακούγονται και σχολιάζονται. Οι ερμηνείες συγκρούονται 

και τεκμηριώνονται, επιβιώνουν ή ακυρώνονται. Οι ερωτήσεις που αξιοποιήθηκαν 

στα αποσπάσματα είναι οι εξής: 
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Α’ απόσπασμα (αρχή διηγήματος μέχρι το ανθολογημένο απόσπασμα 

του σχολικού βιβλίου) 

 Διαβάζοντας το δοσμένο απόσπασμα του διηγήματος τι 

διαπιστώνετε: ο Σαμαράκης αφηγείται τα γεγονότα με την κανονική 

τους σειρά ή όχι; Τι πετυχαίνει με αυτόν τον τρόπο; Φανταστείτε το 

διήγημα με την παράθεση των γεγονότων στην κανονική τους 

σειρά: τι «θα κέρδιζε» και τι «θα έχανε» το διήγημα;  

 Στο απόσπασμα κυριαρχεί ο αφηγηματικός τρόπος του διαλόγου. 

Γιατί; Θεωρείτε πως υπάρχει φυσικότητα, αληθοφάνεια στον 

διάλογο; Πώς επιτυγχάνεται; Τι πετυχαίνει με τον διάλογο/ ευθύ λόγο 

ο Σαμαράκης; Αν σας ζητούσαν να παρουσιάσετε το απόσπασμα 

σε μορφή θεατρική, θα δυσκολευόσασταν ή όχι; Γιατί; 

 Η περιγραφή εξακολουθεί να είναι επιλεκτική; Τι περιγράφεται; Γιατί; 

 Σε ποιο σημείο της διήγησης ο Σαμαράκης επιλέγει να σταματήσει τη 

διήγηση και να μας «ταξιδέψει» στο παρελθόν; Γιατί επιλέγει αυτό το 

σημείο; 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Δημιουργήστε μια δική σας σύντομη ιστορία 

και διηγηθείτε την χωρίς να ξεκινάτε από την αρχή των γεγονότων 

αλλά από τη μέση ή το τέλος, όπως κάνει ο Σαμαράκης. Σε ένα 

κρίσιμο σημείο της διήγησής σας, θα σταματήσετε τη ροή της 

αφήγησης και θα κάνετε αναδρομή στο παρελθόν (όπως κάνει ο 

Σαμαράκης). Κατά την ανάγνωση της εργασίας στην τάξη, θα 

σταματήσετε σε αυτό το σημείο την ανάγνωση και θα ζητήσετε από 

τους συμμαθητές σας να φανταστούν τη συνέχεια. Μετά θα 

διαβάσετε τη δική σας εκδοχή. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Δημιουργήστε μια σύντομη ιστορία με 

διαλογική μορφή (επιδιώξτε τη φυσικότητα στον διάλογο) με έντονο 

το στοιχείο της έκπληξης, της ανατροπής. 

Β’ απόσπασμα (από το τέλος του ανθολογημένου αποσπάσματος του 

σχολικού βιβλίου μέχρι το τέλος του διηγήματος) 

 Ο αφηγητής, όπως είπατε, φαίνεται να ξέρει τα πάντα. Πόσα 

αποκαλύπτει σε εμάς τους αναγνώστες; Υπάρχει μυστήριο; Πώς το 

δημιουργεί; (Μοιάζει με αστυνομικό μυθιστόρημα;) Γιατί; 
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 Πώς σας φαίνεται το τέλος της ιστορίας; Σας αρέσει ή όχι; Έχει το 

στοιχείο της ανατροπής; Γιατί πιστεύετε ότι ο Σαμαράκης επιλέγει να 

τελειώσει έτσι την ιστορία του; 

 Το τέλος που επιλέγει ο Σαμαράκης «αξίζει» στον κ. Καββαδία; Τελικά, 

ο κ. Καββαδίας «παίρνει το μάθημά του»; 

 Σε ποιο σημείο κατά τη γνώμη σας υπάρχει κλιμάκωση της έντασης; 

Πώς επιτυγχάνεται; 

 Έχοντας διαβάσει όλο το διήγημα, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος 

για τον οποίο ο Σαμαράκης γράφει αυτή την ιστορία; 

 Εντοπίζετε κοινά σημεία/ ομοιότητες μεταξύ της εποχής του 

Σαμαράκη και της σημερινής; 

 Έχοντας διαβάσει ολόκληρο το διήγημα, ποια χαρακτηριστικά του 

ύφους/ του στυλ/ του τρόπου γραφής του Σαμαράκη 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Μετά το τέλος τι; Συνεχίστε την ιστορία 

διατηρώντας στοιχεία της γραφής του Σαμαράκη (απλότητα, 

λιτότητα περιγραφής, ζωντάνια και φυσικότητα διαλόγων, 

αληθοφάνεια χαρακτήρων, αναδρομές).   

Παρακάτω παρατίθενται δύο κείμενα που δημιούργησε μαθήτρια στο 

πλαίσιο των ασκήσεων δημιουργικής γραφής με αφορμή το «Γραφείον Ιδεών»: 

 

Στη φάση της αξιολόγησης οι μαθητές αξιολογήθηκαν στο αδίδακτο 

διήγημα του Α. Σαμαράκη «Ζητείται Ελπίς» από την ομώνυμη συλλογή του (2010), 

για να διαπιστωθεί αν όντως αφομοιώθηκαν οι πτυχές του κειμένου που 

διερευνήθηκαν κατά τις δύο προηγούμενες φάσεις. Παρά το γεγονός ότι στο 
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ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ3 (2003) δεν προβλέπεται αξιολόγηση μαθητών Α’ Γυμνασίου σε 

αδίδακτο κείμενο (η προσέγγιση παράλληλου κειμένου στη Λογοτεχνία 

προορίζεται για τη Γ’ Γυμνασίου), κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές ήδη από την Α’ 

Γυμνασίου να εξοικειωθούν με την πρακτική της κριτικής ανάγνωσης και της 

δημιουργικής ερμηνείας, που διαφοροποιείται από την αυθαίρετη και 

ανυπόστατη. Προϋπόθεση όμως για τέτοια αξιολογική δραστηριότητα αποτελεί η 

εξοικείωση του μαθητή με την κριτική ανάγνωση και η ανάπτυξη στοιχειωδών 

αναγνωστικών δεξιοτήτων.  

Για να ελεγχθεί, να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα (ή όχι) της διδακτικής 

παρέμβασης με οδηγό τη δημιουργική ανάγνωση και γραφή, ορίστηκε ως 

«Ομάδα Ελέγχου» τμήμα της Α’ Γυμνασίου, στο οποίο το κείμενο διδάχτηκε με τον 

«παραδοσιακό» τρόπο (δηλαδή περισσότερο δασκαλοκεντρικά και κατευθυντικά, 

χωρίς δημιουργικές δραστηριότητες και παράλληλα κείμενα). Το τμήμα που 

προσέγγισε εναλλακτικά το διήγημα του Σαμαράκη αποτέλεσε την «Πειραματική 

Ομάδα». Επειδή κατά την προσέγγιση ενός λογοτεχνικού κειμένου υπεισέρχεται ως 

ένα βαθμό, μικρότερο ή μεγαλύτερο, η προσωπική σφραγίδα του διδάσκοντα, οι 

ερωτήσεις που επιλέγονται για την αξιολόγηση αφορούν σε πτυχές του κειμένου 

που προσεγγίζονται «υποχρεωτικά», μιας και περιλαμβάνονται και 

«συμμορφώνονται» με το είδος των ερωτήσεων που τίθενται στις προαγωγικές 

εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου και ορίζονται από το αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα 

(Π.Δ. 319/2000).   

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην αξιολόγηση, στο διήγημα «Ζητείται Ελπίς» 

ήταν: 

 Ποια χαρακτηριστικά της γραφής του Σαμαράκη εντοπίζετε στο 

διήγημα; 

 Υπάρχει σημείο κλιμάκωσης; Με ποια μέσα επιτυγχάνεται; 

 Ποια μηνύματα προκύπτουν από το διήγημα; Υπάρχει το στοιχείο της 

διαχρονικότητας;  

                                                 
3 Τέλος, στους µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου µπορούν να τεθούν ερωτήσεις που προκύπτουν 

από τη συγκριτική εξέταση παράλληλων κειµένων. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχεται η ικανότητά τους 

να συγκρίνουν τους ποικίλους τρόπους επεξεργασίας ενός θέµατος από διαφορετικούς 

συγγραφείς, να εντοπίζουν συγκλίσεις ή αποκλίσεις, να κατανοούν τις διαφορές ανάµεσα στα 

κειµενικά είδη (π.χ. λογοτεχνία / ιστοριογραφία), ή τις διαφορές ανάµεσα στο λογοτεχνικό κείµενο και 

την οπτική ή κινηµατογραφική µετάπλασή του κ.λπ.(ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ 2003: 77). 
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 Χαρακτηρίστε τον ήρωα του Σαμαράκη. Γιατί βάζει αυτή την αγγελία; 

Έχει κοινά σημεία με κάποιον από τους πρωταγωνιστές του  

διηγήματος «Γραφείον Ιδεών»;  

Η αξιολόγηση διάρκειας 1 διδακτικής ώρας  δόθηκε στους μαθητές χωρίς 

την «απειλή» του βαθμού, για λόγους ψυχολογικούς,  για να «απελευθερωθεί» η 

ανταπόκρισή τους αλλά και για τυπικούς λόγους (δεν προβλέπεται όπως 

προαναφέρθηκε η αξιολόγηση των μαθητών της Α’ Γυμνασίου σε αδίδακτο 

κείμενο). Διευκρινίστηκε, όμως, πως η προσπάθεια αξιολογείται και προσμετράται 

στη συνολική εικόνα των μαθητών, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι νεαροί 

μαθητές λειτουργούν δυστυχώς επιπόλαια και ανεύθυνα, όταν συνειδητοποιούν 

ότι η προσπάθειά τους δεν αξιολογείται με κάποιον τρόπο. 

Οι μαθητές της Ομάδας Ελέγχου δεν ανταποκρίθηκαν το ίδιο ικανοποιητικά 

στην αξιολόγηση: οι ερωτήσεις τους ήταν τυποποιημένες και ελλιπείς, ενώ ήταν 

έντονη η αμηχανία τους προσεγγίζοντας ένα αδίδακτο κείμενο και η δυσφορία 

τους που εμπλέκονταν σε μια διαδικασία τόσο απαιτητική. Αντίθετα, οι μαθητές της 

Πειραματικής Ομάδας όχι μόνο έδωσαν πληρέστερες απαντήσεις αλλά 

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην όλη διαδικασία. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η εναλλακτική μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής προσέγγιση του 

διηγήματος του Α. Σαμαράκη «Γραφείον Ιδεών» βοήθησε τους μαθητές να 

συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των αφηγηματικών τεχνικών στη 

νοηματοδότηση ενός κειμένου, να κατανοήσουν ως ένα βαθμό τον τρόπο με τον 

οποίο ο Σαμαράκης χειρίζεται τον λόγο και οργανώνει τις ιστορίες, να ελέγξουν 

την κατανόησή τους ως προς το αρχικό κείμενο, να κατανοήσουν τη σχέση 

ανάμεσα στην οργάνωση του λόγου και στα αποτελέσματα που επιφέρει και να 

τοποθετηθούν απέναντι στις θέσεις του αρχικού κειμένου (Φρυδάκη 2003). Η 

εμπλοκή των μαθητών σε κριτικές και δημιουργικές δραστηριότητες τους 

ενεργοποίησε δημιουργικά και κριτικά. Όπως προκύπτει από τη συγκριτική 

αξιολόγηση σε αδίδακτο κείμενο του Σαμαράκη που έγινε μεταξύ «Πειραματικής 

Ομάδας» και «Ομάδας Ελέγχου», η κριτική προσέγγιση του διηγήματος από τους 

μαθητές της «Πειραματικής Ομάδας» που είχαν προσεγγίσει τα αποσπάσματα 

μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής ήταν ουσιαστικότερη από την 

προσέγγιση μαθητών της «Ομάδας Ελέγχου» που είχαν διδαχτεί μόνο το κείμενο 

του σχολικού βιβλίου με τον «παραδοσιακό» τρόπο. Παράλληλα, επετεύχθη η 
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αποσχολ(ε)ιοποίηση (Κιοσσές 2008) της ανάγνωσης, καθώς όχι μόνο 

ενεργοποιήθηκαν ερμηνευτικά οι μαθητές αλλά με δική τους πρωτοβουλία 

διευρύνθηκε ο λογοτεχνικός κανόνας, καθώς διάβασαν μόνοι τους ή ζήτησαν να 

διαβαστούν στην τάξη (και διαβάστηκαν και συζητήθηκαν)και άλλα διηγήματα του 

Α. Σαμαράκη από τις συλλογές Αρνούμαι και Ζητείται Ελπίς. Η εναλλακτική μέσω 

της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής προσέγγιση των αφηγηματικών 

τεχνικών αποδείχθηκε χρονοβόρα αλλά επικερδής.  

Επειδή θεωρούμε πως η διδασκαλία της λογοτεχνίας θα ήταν πολύ πιο 

αποδοτική για την κριτική αυτοδυναμία και την πνευματική χειραφέτηση των 

μαθητών (Χοντολίδου 2004), αν διδασκόταν για να εκπαιδεύει αναγνώστες, 

ικανούς να «βλέπουν» - ικανούς δηλαδή να προσανατολίζονται κριτικά στο 

σύμπαν της λογοτεχνικής γραφής, να αντλούν ευχαρίστηση από την 

περιπλάνησή τους και να αποκομίζουν όχι μόνο ό,τι νομίζουμε πως τους 

χρειάζεται αλλά και ό,τι τους αφορά (Φρυδάκη 2003). Πιστεύουμε πως η 

αξιοποίηση της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής μπορεί να συμβάλει προς 

αυτή την κατεύθυνση, προς τη δημιουργία κριτικών αναγνωστών: ο καλύτερος 

αναγνώστης είναι ένας κριτικός, ανθιστάμενος αναγνώστης, ο οποίος 

αντιλαμβάνεται τόσο την κατασκευή του κειμένου και της αναγνωστικής θέσης και 

ο οποίος ταυτόχρονα ανασυγκροτεί το κείμενο μ’ έναν τρόπο που θα του είναι 

χρήσιμος (Kress 1988). 
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Εισαγωγή 

Η αρχαία ελληνική τραγωδία,  ένα από τα κορυφαία πνευματικά επιτεύγματα του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού,  που ήταν και εξακολουθεί να είναι μέσον 

ανθρωπιστικής διαπαιδαγώγησης, αντιπροσωπεύεται στα προγράμματα 

σπουδών της Β/θμιας Εκπαίδευσης από 2 έργα: την Ελένη του Ευριπίδη στην Γ’ 

Γυμνασίου και την Αντιγόνη του Σοφοκλή στη Β΄ Λυκείου. 

Οι σκοποί αυτής της διδασκαλίας, πέρα από την γνωριμία και την 

κατανόηση  του λογοτεχνικού είδους και του ιστορικοκοινωνικού πλαισίου της 

εποχής που την γέννησε, είναι  και: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές ένα είδος της αρχαίας ελληνικής 

λογοτεχνίας που συνδυάζει, σε ενιαίο θέαμα ή ανάγνωσμα, τις 

τέχνες του λόγου, της μουσικής, της όρχησης και της σκηνογραφίας 

με τη δράση επί σκηνής των υποκριτών. 

 Να συλλάβουν τα διαχρονικά παιδευτικά μηνύματα της τραγωδίας 

και την ανταπόκρισή τους σε αιώνια υπαρξιακά προβλήματα του 

ανθρώπου, ώστε να τα μετουσιώσουν σε δυναμογόνα σπέρματα 

ζωής. (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο 

Γενικό Λύκειο ΟΕΔΒ σελ. 37- 38) 

Προσπαθώντας να επιβεβαιώσουμε τον βαθμό πραγμάτωσης αυτών των 

σκοπών και το κατά πόσον αυτοί επιτυγχάνονται μέσα από την παραδοσιακή 

διδασκαλία, διεξαγάγαμε μια μικρή ανεπίσημη έρευνα στους μαθητές της 

Γ΄Λυκείου του ΠΠ ΓΕΛ Πάτρας όλων των κατευθύνσεων. 

mailto:souzahar@gmail.com
mailto:mariakokla79@gmail.com
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Η προβληματική  

Η Έρευνα 

Διανείμαμε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο 43 μαθητές/-τριες (24 κορίτσια και 19 

αγόρια) απάντησαν ανώνυμα. Σε αυτό προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε αν το 

σχολείο είναι το μόνο μέσον για να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την τραγωδία 

με συστηματικό τρόπο και να ανιχνεύσουμε το κατά πόσον η μάθηση έχει γίνει 

γνώση και βίωμα, καθώς και τον βαθμό ικανοποίησης από την διδασκαλία της 

τραγωδίας. 

Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 43 μαθητές/-τριες και τα αποτελέσματα 

είναι τα ακόλουθα: 

Η βασική πηγή γνώσης της αρχαίας τραγωδίας φαίνεται πως είναι το 

σχολείο, αφού ένα μεγάλο ποσοστό (37%) δηλώνει πως δεν γνωρίζει άλλες 

αρχαίες τραγωδίες εκτός αυτών του σχολείου. 

Σε ό,τι αφορά στην γνώση της τραγωδίας ως λογοτεχνικού είδους (σκοπός 

1 των Οδηγιών), ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν διδαχθεί αρχαία  τραγωδία και 

οι περισσότεροι (53,5%) θυμούνται και τα 2 έργα, ένα ισχυρό ποσοστό (42%) 

θυμάται μόνο την Αντιγόνη που διδάχθηκε στη Β’ Λυκείου δηλ. την  προηγούμενη 

χρονιά παραγνωρίζοντας την Ελένη της Γ’ Γυμνασίου. 

Αλλά και αυτοί που θυμούνται την Ελένη του Ευριπίδη, σε μεγάλο ποσοστό 

δεν μπορούν  να κατονομάσουν τα κεντρικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην 

πλοκή του έργου.  

Ούτε και ως λογοτεχνικό είδος η τραγωδία είναι πλήρως κατανοητή από 

τους μαθητές και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της είναι στην 

πλειοψηφία των μαθητών μάλλον ασαφής. Στην βασική ερώτηση αν η τραγωδία 

είναι πεζογραφία, ποίηση ή θέατρο, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που την 

κατατάσσει στην πεζογραφία (2,3%), ένα άλλο που την θεωρεί πεζογραφία και 

θέατρο (4,7%) ενώ η πλειοψηφία την κατατάσσει στο θέατρο (48,8%), σε ποσοστό 

αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που την προσδιορίζει ως ποίηση και θέατρο (23,3%). 

Επομένως, φαίνεται ότι ο πρώτος σκοπός της διδασκαλίας που αφορά 

στην γνωριμία με το γραμματειακό είδος, δεν έχει επιτευχθεί πλήρως. 

Σχετικά με το περιεχόμενο της αρχαίας τραγωδίας και το αξιακό σύστημα 

που αυτή εκφράζει (σκοπός 2 των Οδηγιών), οι σχετικές ερωτήσεις 

προσπαθούσαν να προσδιορίσουν το ιδεολογικό υπόβαθρο που έχει μείνει στους 

μαθητές. 
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Η πλειοψηφία των μαθητών παραδέχεται ότι η τραγωδία εκφράζει 

σημαντικές αξίες (μόνο 9,3% απαντά αρνητικά και 4,6% δεν απαντά καθόλου). 

Παρ’ όλα αυτά, οι ιδέες που καταγράφονται ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Οι 

μαθητές υποστηρίζουν ότι η αρχαία τραγωδία εκφράζει ιδέες όπως: 

Σεβασμό στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα (2),  αληθινή αγάπη(3),  

αγωνιστικότητα /μαχητικότητα (3),  αυτόνομη βούληση (2), ανεξαρτησία της 

γυναίκας (2),  πίστη, δικαιοσύνη (4), αξία της φιλοξενίας (3),  αξία της οικογένειας 

(9), αλήθεια, ανδρεία, θάρρος (4) , τόλμη (2), δημοκρατία (2), υπακοή στους 

νόμους (3), πολιτική παράδοση, πολεμική παράδοση, ταφικά έθιμα / 

ενταφιασμός των νεκρών (4), πρότυπο καλού και αγαθού ανθρώπου (2), 

επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκράτηση, εντιμότητα, σπουδαιότητα της μοίρας, 

ισότητα (6), προσπάθεια (2). 

Και παρά το γεγονός ότι παραδέχονται ότι εκφράζει σημαντικές αξίες, το 

ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι αυτές οι αξίες δεν έχουν σχέση με τη δική τους 

ζωή, άρα δεν τους χρησιμεύουν, αυξάνεται σημαντικά (23%), ενώ ένα 4,7% 

εκφράζει σκεπτικισμό («πιθανόν, ίσως»). 

Ως προς τη διδασκαλία, τέλος, ο αριθμός των μαθητών που δηλώνουν 

ευχαριστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο διδάχθηκαν την αρχαία τραγωδία 

είναι ελαφρώς ανώτερος από αυτούς που δηλώνουν ευθέως ότι δεν είναι 

ευχαριστημένοι (41,9% έναντι 30,2%) και, αν συνυπολογίσουμε και το ποσοστό 

αυτών που εκφράζουν προβληματισμό («περίπου, σχετικά, εξαρτάται») (14%), 

αποκτά σημαντικό προβάδισμα. Εντούτοις, όλοι (πλην ενός) δηλώνουν πως θα 

ήθελαν να γίνεται διαφορετικά, δηλαδή βιωματικά με παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων και δραματοποίηση και διαδραστικά με χρήση Η/Υ και video.  

Συμπεράσματα της Έρευνας 

Με όλους τους περιορισμούς  αυτής της έρευνας  πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα 

είναι χαρακτηριστικά ή, τουλάχιστον, προς σκέψη, δεδομένου ότι επιβεβαιώνουν 

και έναν προβληματισμό που αναπτύσσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την 

επιφανειακή προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων.  

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο σχολείο παίζει σημαντικότατο ρόλο στην 

γνωριμία των μαθητών με την αρχαία τραγωδία. Όμως μετά τη διδασκαλία δύο 

τραγωδιών οι μαθητές μας βρίσκονται σε σύγχυση ως προς αυτό που 

διδάχθηκαν και θα ήθελαν να το έχουν διδαχθεί διαφορετικά. 
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Χρειάζεται λοιπόν ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της αρχαίας 

τραγωδίας, ώστε να θεωρήσουμε ότι οι σκοποί  έχουν επιτευχθεί. 

Δημιουργική Διασκευή της Αντιγόνης του Σοφοκλή  

Βιωματική Προσέγγιση 

Η βιωματικότητα στον τρόπο διδασκαλίας μεταφράζεται στη διανοητική και 

συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών και στην καλλιέργεια της 

δημιουργικότητάς τους, στοιχεία που ενισχύονται και από την έλλειψη πίεσης και 

τον προαιρετικό χαρακτήρα αυτής της ενασχόλησής τους (Μουλά Ε.). Στη 

βιωματική μάθηση  η απόκτηση της γνώσης συνδέεται άμεσα με την προσωπική 

εμπειρία, την αυτενέργεια, την ατομική εμπλοκή και την εκμετάλλευση της 

προϋπάρχουσας γνώσης για την απόκτηση της νέας.   

Παράλληλα, μέσα στο πλαίσιο του σχολείου η παραγωγή λόγου των 

μαθητων είναι σχεδόν πάντα κατευθυνόμενη  και ορισμένη από τις ανάγκες της 

διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η ανάπτυξη, όμως, της 

δημιουργικότητας στο πλαίσιο του σχολείου είναι ένας σημαντικός στόχος  της 

εκπαίδευσης  που αποβλέπει  στην ενθάρρυνση  των μαθητών να  

κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντάς τους «το απαραίτητο γνωστικό 

υπόβαθρο, τα τεχνικά εργαλεία και την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος.» 

(Συμεωνάκη, σελ. 30).  

Με αυτόν τον τρόπο αποκτούνται γραμματισμοί οι οποίοι επιτρέπουν 

στους μαθητές να χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση σε νέα περιβάλλοντα. 

(Χαραλαμπόπουλος, Α. 2006). Ως αποτέλεσμα, ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθηση 

του μαθητή, η ερευνητική του διάθεση και, καθώς προωθούνται 

ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, καλλιεργούνται αξίες όπως η κοινωνικότητα και 

η συλλογικότητα.  

Η χρήση της Δημιουργικής Γραφής είναι ένα μέσον για την επίτευξη της 

βιωματικότητας και της δημιουργικότητας στο σχολείο. «Μπορεί πολλαπλά να 

υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, βιωµατική αλλά και συνεργατική 

µαθητεία, καθώς µετατρέπει την κατά κανόνα παθητική πρόσληψη της 

Λογοτεχνίας σε ενεργητική· παρέχει την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και 

αναδηµιουργίας του πραγµατικού κόσµου από τους µαθητές, εξοικειώνοντάς 

τους ταυτόχρονα µε τους τρόπους και τις τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής και 

όχι µε την αυστηρή της αντιµετώπισης ως διδακτέας ύλης.» (Κωτόπουλος, 4)   
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 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προβληματισμού εντάσσεται και η εργασία των 

μαθητών της Β’ Λυκείου του ΠΠ ΓΕΛ Πάτρας, οι οποίοι έκαναν πράξη το “learning 

by doing” ακολουθώντας τα ίχνη της Δημιουργικής Γραφής ως δραστηριότητα 

υλοποίησης δημιουργικών συνθέσεων με τον σκοπό και τη διάθεση να 

προσεγγίσουν βιωματικά την αρχαία τραγωδία και να την μάθουν 

μετασχηματίζοντάς την. 

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να ενταχθεί στην τεχνική «της 

ανατροπής των παραμυθιών» του Τζάνι Ροντάρι που αφορά την προμελετημένη 

κι οργανωμένη ανατροπή του παραμυθιού (Καραγιάννης, Σ.)  

Αφόρμηση 

Κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2014-2015 διδάχθηκε στους μαθητές της Β΄Λυκείου 

του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών η τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σύμφωνα με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Η πλειοψηφία των μαθητών είχαν επιλέξει Θετικό 

Προσανατολισμό, με αποτέλεσμα αυτό το μάθημα να τους δυσκολεύει, κυρίως 

λόγω του ότι διδάσκονταν το αρχαίο κείμενο στην πρωτότυπη μορφή του, με 

συνέπεια να χρειάζεται να το εξομαλύνουν γλωσσικά και γραμματικο-συντακτικά. 

Παράλληλα, όμως, από άποψη περιεχομένου το αρχαίο κείμενο τους προκαλούσε 

το ενδιαφέρον παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας. 

Μετά τη σύλληψη της Αντιγόνης και πριν την εμφάνιση του Αίμονα στη 

σκηνή (Γ΄Επεισόδιο), η διδάσκουσα ζήτησε από τους μαθητές να φανταστούν 

πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί ο διάλογος του Κρέοντα με το παιδί του. 

Ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις από τους μαθητές για την εξέλιξη 

του έργου και προτάθηκε από τους ίδιους  να δοθεί ένα διαφορετικό τέλος στο 

μύθο. Έτσι, συγκροτήθηκε οικειοθελώς μία ομάδα 6 μαθητών, οι οποίοι, σε 

συνεργασία με τη διδάσκουσα, ανέλαβαν να εκπονήσουν το κείμενο. 

Σκοποί - Στόχοι 

Σκοποί της  εργασίας ήταν : 

 Η κινητοποίηση της φαντασίας και η  ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών 

 η δυναμική ανταπόκρισή τους στο αρχαίο κείμενο 

 η βιωματική προσέγγιση του μαθήματος 

Ειδικότεροι στόχοι: 

 η ερμηνευτική κατανόηση του αρχαίου κειμένου 
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 η διείσδυση στη ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων 

 η πρακτική εφαρμογή των κανόνων σύνθεσης ενός θεατρικού 

έργου που θα διατηρούσε τη δομή του λόγου της τραγωδίας, αλλά 

θα διέθετε και στοιχεία του νεότερου θεάτρου 

 η παραγωγή ενός πρωτότυπου κειμένου 

Η διαδικασία παραγωγής του κειμένου 

Οι μαθητές συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το μύθο και τους 

χαρακτήρες ο Σοφοκλής. Με αφετηρία το επεισόδιο φυλάκισης της Αντιγόνης 

αποφάσισαν να γράψουν ένα νέο θεατρικό κείμενο, στο οποίο διατήρησαν τα 

πρόσωπα του αρχαίου κειμένου, αλλά άλλαξαν ολοκληρωτικά τους χαρακτήρες 

των ηρώων και την πλοκή του έργου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αποφάσισαν να 

παρουσιάσουν  

 τον Κρέοντα ως ένα βασιλιά που  έχει αυταρχικό χαρακτήρα, αλλά 

στην ουσία ενδιαφέρεται πραγματικά για τον λαό του και ο τρόπος 

διακυβέρνησής του έχει δημοκρατικά στοιχεία 

 τον λαό της Θήβας να αντιδρά στην άδικη απόφαση του Κρέοντα 

 την Ισμήνη να συμμετέχει ενεργητικά στην εξέλιξη της υπόθεσης, 

αφού αυτή θα πείσει τον Κρέοντα να αλλάξει την απόφαση του για 

την Αντιγόνη και αφού ανακαλύψει την απάτη του Αίμονα  θα τον 

σκοτώσει 

 τον Αίμονα ως ένα φιλόδοξο νέο, που δε διστάζει να χρησιμοποιήσει 

αγαπημένα του πρόσωπα για να ανέβει στην εξουσία 

Η πλοκή του έργου: 

Αντιπροσωπεία από το λαό ζητά συνάντηση με τον Κρέοντα, στον οποίο 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απόφασή του για την Αντιγόνη. Ο Κρέοντας 

αμφιταλαντεύεται για την ορθότητα της απόφασής του και συζητά τους 

προβληματισμούς του με την Ισμήνη, στην οποία ανακοινώνει την απόφασή του 

να ελευθερώσει την Αντιγόνη. Ως εγγύηση των λόγων του της παραδίδει το 

μαχαίρι, το σύμβολο της εξουσίας του. Την επόμενη μέρα η Ισμήνη χαρούμενη 

πάει  να συναντήσει την Αντιγόνη αλλά βρίσκει τη φυλακή άδεια. Το σκηνικό 

μεταφέρεται σε έναν δρόμο της πόλης όπου ο Αίμονας κλαίει πάνω από την νεκρή 

Αντιγόνη. Κόσμος μαζεύεται γύρω του και τότε εμφανίζεται ο Κρέοντας, ανίδεος 

για ό,τι έχει συμβεί, για να ανακοινώσει στο λαό  την απόφασή του να 

απελευθερώσει την Αντιγόνη. Ο λαός, νομίζοντας ότι η Αντιγόνη θανατώθηκε από 
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αυτόν, τον σκοτώνει. Έτσι ο Αίμονας ανακηρύσσεται  βασιλιάς της Θήβας. Η 

Ισμήνη συναντά τον Αίμονα και ζητά λεπτομέρειες για το θάνατο της Αντιγόνης. 

Ο Αίμονας προσπαθεί να αποφύγει τις πολλές λεπτομέρειες, αλλά κάνει το λάθος 

να  αναφέρει ότι  η Αντιγόνη θανατώθηκε με μαχαίρι. Τότε η Ισμήνη καταλαβαίνει 

ότι ο Αίμονας την σκότωσε, τυφλωμένος από το πάθος του για την εξουσία και 

αποκαθιστά την τάξη σκοτώνοντας τον. 

Συμπεράσματα 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας θέτει ως 

σκοπούς της διδασκαλίας της την γνωριμία των μαθητών με το συγκεκριμένο 

γραμματειακό είδος, τις ιστορικές και πολιτιστικές συνθήκες της εποχής γένεσής 

της καθώς και την άντληση ιδεών, αξιών και στάσεων απέναντι στον κόσμο. 

Σύμφωνα με μία μικρής έκτασης ανεπίσημη έρευνα που διεξαγάγαμε στους 

μαθητές της Γ’ Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού ΓΕΛ Πάτρας  η πρόσληψη της 

τραγωδίας από τους μαθητές παρουσιάζεται αδύναμη και οι γνώσεις τους γι’ 

αυτήν ελλιπείς. Θεωρώντας ότι η ουσιαστική μάθηση προέρχεται από τη βιωματική 

προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου και την δημιουργικότητα, η διδάσκουσα 

ενθάρρυνε και καθοδήγησε την πρωτοβουλία ορισμένων μαθητών της Β΄ Λυκείου 

να παραγάγουν ένα πρωτότυπο κείμενο επάνω στα ίχνη της γνωστής τραγωδίας 

ακολουθώντας τις θεωρητικές αρχές της Δημιουργικής Γραφής. Οι μαθητές 

εργάστηκαν με ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα το κείμενο το οποίο συνέθεσαν να 

διατηρεί τους κύριους χαρακτήρες και το ύφος της τραγωδίας, αλλά και να έχει μία 

νέα εκδοχή για την έκβαση της πλοκής και την ψυχολογική μεταστροφή των 

ηρώων.  

Αυτή η απόπειρα εντάσσεται  στην σύνδεση της δημιουργικότητας με την 

εκπαιδευτική διαδικασία και την χρήση της δημιουργικής γραφής ως εναλλακτικής 

βιωματικής διδασκαλίας.  

Παράρτημα 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Σκηνή Πρώτη: «Η Μεταστροφή του Κρέοντα» 

Ο Κρέοντας βρίσκεται στο ανάκτορό του και δέχεται επιτροπή των 

δυσαρεστημένων Θηβαίων με αίτημα την αποφυλάκιση της Αντιγόνης. Κάθεται 
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στον θρόνο του και δίπλα του βρίσκεται η μαυροφορεμένη –αλλά πάντα όμορφη 

και κοκκινομάλλα- Ισμήνη. 

ΧΟ: Βασιλιά Κρέοντα, τα σέβη μας. 

ΚΡ: (απότομα) Πώς δικαιολογείτε τις αναταραχές που ξεσπάνε; Ετοιμάζετε 

επανάσταση και πιστεύετε ότι δεν θα ‘παιρνα χαμπάρι; 

ΧΟ: (μιλά με σιγουριά, παρρησία και σαφήνεια) Βασιλιά, θα σου μιλήσουμε 

ξάστερα. Κάθε άρχοντας είναι αγαπητός και αρεστός στον λαό του, όταν φαίνεται 

ισχυρός και σίγουρος για τις αποφάσεις του. Έτσι, αποπνέει εμπιστοσύνη και οι 

υπήκοοί του είναι βέβαιοι πως θα υπερασπιστεί το συμφέρον της πόλης του στον 

πρώτο κίνδυνο. Όταν όμως ένας άρχοντας φέρεται με αδιαλλαξία, χωρίς να 

αφουγκράζεται την κοινή γνώμη, ο λαός δυσανασχετεί και νιώθει προδομένος. Οι 

βασιλιάδες της πόλης μας ανέκαθεν ήταν πονετικοί με τους Θηβαίους και με 

αυταπάρνηση αγωνίζονταν για την ευμάρεια και το κοινό καλό. Κατ’ εξοχήν 

παράδειγμα ο ίδιος ο Οιδίποδας που τυφλός και άρρωστος περιφερόταν 

ζητιανεύοντας μέχρι τα πιο βαθιά του γεράματα για να ευημερεί η Θήβα μας. Γι’ 

αυτό ποτέ ως τώρα δεν ξέσπασε εμφύλιος στην πόλη μας, ούτε επαναστάτησαν 

οι κάτοικοι, ούτε αναπτύχθηκε αναρχικό αίσθημα. 

ΚΡ: Προσπαθείς να μου πεις ότι δεν είμαι αντάξιος του αιμομίκτη και υβριστή 

γαμπρού μου; Αν έτσι δικαιολογείς την δυσαρέσκεια του λαού, φύγε όσο είσαι 

ζωντανός. 

ΧΟ: Βασιλιά μη παρεξηγείς τα λόγια μας. Κάθε άνθρωπος όμως 

τυφλώνεται από την οργή, τα πάθη και τις εμμονές του και λαμβάνει αποφάσεις 

ανάρμοστες της ηθικής του αίγλης και της κοινωνικής του ευθύνης. Όταν οι 

κινήσεις είναι σπασμωδικές και οι αποφάσεις θολές η ύβρις πλησιάζει. Κι αν 

υπάρχει λόγος που συστάθηκε αυτή η επιτροπή και σε επισπευτήκαμε εδώ 

σήμερα, είναι ταπεινά για να σου εκθέσουμε τα γεγονότα και να σου γεννήσουμε 

προβληματισμούς. Αν εσύ με απειλείς με θάνατο, απόφαση που σου επιτρέπει το 

σκήπτρο σου, εγώ καλύτερα να φύγω, πριν οι εξελίξεις γίνουν δυσάρεστες για 

κάποιον απ’ τους δυο μας. 

ΚΡ: Συνέχισε. Μου λες ότι είχα λάθος κρίση με την Αντιγόνη; 

ΧΟ: Ο κόσμος είναι μαζί της. Γι’ αυτό αν θες να φέρεις ειρήνη ξανά στην 

επικράτειά σου, ταπεινά σου προτείνω να την ελευθερώσεις, έτσι ώστε ούτε εσύ 

να φανείς τύραννος ούτε εμείς αναρχικοί. 

ΚΡ: (σηκώνεται) Με απειλείς ξεδιάντροπε; 
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ΧΟ: Κάθε άλλο. Εμείς είπαμε την γνώμη μας. Επειδή η ατμόσφαιρα είναι 

ηλεκτρισμένη νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. (φεύγουν) 

ΚΡ: (οργισμένος) Να φύγετε! Να θυμάστε όμως πως έχετε την ίδια ευθύνη 

με μένα, αφού συμφωνήσατε στην τιμωρία του υβριστή που έθαψε τον νεκρό. 

ΙΣ: Βασιλιά, ηρέμησε. Ο θυμός είναι κακός σύμβουλος. 

ΚΡ: Καταραμένη κι εσύ και το σόι σου! 

ΙΣ: Κρέοντα, άκουσέ με. Έχεις ισχύ. Μπορείς να κάνεις ό, τι θες. Σκέψου μόνο 

τι σε συμφέρει. Καλώς ή κακώς τα πράγματα έτσι ήρθαν. Πάρε τώρα μια λογική 

απόφαση. 

ΚΡ: Ο θάνατος της αδερφής σου είναι λογικός. 

ΙΣ: Λογική απόφαση είναι αυτή που διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στον 

λογικό νόμο και στις επιταγές του συναισθήματος. Δεν είναι σκληρό να σκοτώσεις 

την ίδια σου την ανιψιά και μέλλουσα νύφη σου,  επειδή αγάπησε πολύ τον 

αδερφό της; Θυμάσαι τον θάνατο της Ιοκάστης, τον πόνο σου και τα δάκρυα που 

έχυσες πάνω απ’ το κορμί της; Δεν είναι σκληρό να χάνεις τ’ αδέρφια σου; 

ΚΡ: Η αναστολή της απόφασής μου θα κλονίσει το κύρος μου.  

ΙΣ: Το μεγαλείο σου θα λάμψει, αν φερθείς έτσι όπως σου λέω. Γιατί ο ικανός 

ηγέτης φαίνεται στις περιπτώσεις όπου επιλέγει εκούσια να παραμερίσει την 

εξουσία του για το κοινό καλό. Αυτό βασιλιά μου είναι δύναμη. Η εξουσία που έχεις 

όχι στις ζωές των άλλων, αλλά πρωτίστως στις δικές σου αποφάσεις. 

ΚΡ: Μου φαίνεται πως μιλάς ορθά. Αλλά και πάλι οι νόμοι είναι απόλυτοι. 

Κάθε παραβίασή τους από μένα ή τον λαό είναι αυθαιρεσία. Αν τους παραβώ, 

δεν θα είμαι άξιος εμπιστοσύνης για τον λαό. 

ΙΣ: Οι νόμοι φτιάχτηκαν απ’ τον λαό, για τον λαό. Σκέψου τι θέλουν οι 

Θηβαίοι, Κρέοντα. 

ΚΡ: Οι Θηβαίοι θέλουν τη σωτηρία της Αντιγόνης και την άρση των 

αποφάσεων. Τι κύρος μου μένει μετά; Οποιαδήποτε απόφασή μου θα θεωρείται 

αναστρέψιμη. Θα με νομίζουν φιλάνθρωπο και πονετικό, συναισθήματα που δεν 

χωρούν στην εξουσία. Η ψυχή μου μού λέει να αναθεωρήσω. Κι ο λαός κι η ίδια 

μου η οικογένεια συμφωνεί. Κι εγώ μόνος μου στέκομαι μετέωρος, με δυο δρόμους 

που δεν φαίνεται ποιος οδηγεί στην αρετή και ποιος στην εξαθλίωση. Η σωτηρία 

της έχει αμφίβολα αποτελέσματα, αλλά με τέρπει συναισθηματικά. Ίσως δεν είναι 

μαλθακότητα, ίσως είναι ανθρωπιά. Κι ίσως να είναι η εγγύηση μιας πολύχρονης 

και ευτυχισμένης ζωής τόσο για μένα όσο και για τον λαό μου. 
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ΙΣ: Τελικά τι επιλέγεις βασιλιά; 

ΚΡ: Ισμήνη θα ακολουθήσω την βούληση του λαού και την δικιά σου 

επιθυμία. Θα την ελευθερώσω. Αύριο το πρωί θα το ανακοινώσω στον λαό και 

θα του ζητήσω να επικυρώσει την απόφασή μου. Αυτό θα κατευνάσει τα 

πνεύματα και θα επαναφέρει την αρμονία στην επικράτειά μου. 

ΙΣ: (με συγκρατημένη ευτυχία) Η απόφασή σου είναι οριστική; 

ΚΡ: Ναι, αυτό είναι το τελευταίο βράδυ της Αντιγόνης στη φυλακή. Θα 

δώσω εντολή στους φρουρούς να μην φυλάνε πλέον το κελί της και θα διατάξω 

να της πάνε κανονικό φαγητό μετά από τόσες μέρες. Εσύ όμως γιατί δεν χαίρεσαι 

με την σωτηρία της αδελφής σου; 

ΙΣ: Βασιλιά μου, εγώ από την γέννηση μου ακόμα μπολιάστηκα με δεινή 

μοίρα. Η ζωή μου έμαθε πως σε ανθρώπους κακορίζικους σαν εμένα, τον 

μεγαλύτερο πόνο δεν προκαλεί η ίδια η καταστροφή, αλλά η πλάνη της ελπίδας. 

Φοβάμαι να ελπίζω πια βασιλιά.  

ΚΡ: Τι μπορώ να κάνω για να σε ανακουφίσω; 

ΙΣ: Θέλω μια έμπρακτη απόδειξη της μεταστροφής σου. Θέλω το μαχαίρι 

σου ή το σκήπτρο σου, τα σύμβολα της εξουσίας σου ή κάτι άλλο που να είναι 

εξίσου καλή εγγύηση της σωτηρίας της αδερφής μου. Επίσης, θέλω να την 

επισκεφθώ μετά από τόσες μέρες και να της ανακοινώσω τα ευχάριστα μαντάτα. 

Έτσι το καλό που θα κάνεις θείε μου θα είναι ολοκληρωμένο. 

ΚΡ: Δεν βλέπω κάποιο λόγο να αρνηθώ στα αιτήματά σου. Ορίστε το 

μαχαίρι μου, κράτα το μέχρι να επικυρωθεί η απόφασή μου απ’ τον λαό. Όσο για 

την άδειά μου, δεν την χρειάζεσαι, δεν υπάρχει  πια φρουρά έξω απ’ το κελί της. 

ΙΣ: (φανερά ευτυχισμένη πια του σφίγγει το χέρι ως ένδειξη ευγνωμοσύνης) 

Αγαπημένε θείε μου! Πράγματι, πήρες την πιο σοφή απόφαση. Είμαι σίγουρη ότι 

θα ικανοποιήσει τον λαό και τον αγαπητό μου Αίμονα! Όσο για μένα, η χαρά που 

μου προσέφερε αυτή σου η αναστροφή δεν εκφράζεται με λόγια. Μου έδωσε 

χρώμα και σφυγμό, με ανέστησε πνευματικά, με έκανε πάλι να εμπιστεύομαι τις 

μύχιες ελπίδες μου. Κι η μεγαλύτερη επιθυμία μου φαίνεται να πραγματοποιείται: 

επιτέλους το δράμα της οικογενείας μου θα ρίξει αυλαία με τον πλέον ευτυχή 

τρόπο. 
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Σκηνή Δεύτερη: «Ο Θρήνος του Αίμονα» 

Βρισκόμαστε στο προαύλιο του ανακτόρου. Ο Αίμονας θρηνεί πάνω από το 

άψυχο κορμί  της Αντιγόνης. Αυτή φοράει λευκό, βρόμικο, κοντό φουστάνι 

λεκιασμένο με αίμα.  Φανερά συγχυσμένο το πλήθος (τα μέλη του χορού) γύρω 

του, εκφράζει την δυσαρέσκειά του με έντονους διαλόγους κατά του Κρέοντα.  

ΑΙ: Ω μοίρα, εδώ και χρόνια τώρα έμπηξες τα δόντια σου στον οίκο μας και 

ακόμα αχόρταγα ρουφάς αθώο αίμα από αυτόν. Ήρθε η σειρά της πιο 

αγαπημένης σε μένα γυναίκας του σπιτιού. Ω γλυκιά Αντιγόνη, σαν 

αγριολούλουδο φύτρωσες όμορφη κι αγέρωχη, μα στο άνθος σου τ’ αγκάθια της  

δυστυχίας των Λαβδακιδών και το μίσος μιας εξουσίας άδικης σε μάραναν, αγάπη 

μου. Που θα πορεύομαι τώρα εγώ τυφλός, χωρίς εσένα; Αχ, αγάπη μου, φως μου, 

ποιο το νόημα του θανάτου σου; Ποιος ο λόγος; Ένας έρωτας τόσο αγνός και 

φλογερός δεν πεθαίνει από μίσος και εγωισμό. Όσο ζω, λουλούδι μου, θα ζεις κι 

εσύ κι ο έρωτάς μας θα ζει. Αχ, συμφορά μου. Αν μπορούσα μόνο να σχίσω την 

γη στα δύο να σε πάρω και να κοιμηθούμε μαζί για πάντα στην καρδιά του 

κόσμου ή αν μπορούσα να κάνω τις ηλιαχτίδες σκαλοπάτια ν’ ανέβω στον 

Όλυμπο και να δείξω στους θεούς την αδικία. Αχ, αγάπη μου! 

ΧΟ: Ποιος την σκότωσε Αίμονα; 

ΑΙ: Εγώ, σεβάσμιοι Θηβαίοι, δεν μπορώ να αποφανθώ για κάτι για το οποίο 

δεν διαθέτω έμπιστα πειστήρια. Εξάλλου, το κακό έγινε. Το κορμί της κείτεται άψυχο 

στην αυλή του ανακτόρου και αυτό πια δεν αλλάζει. Καταλαβαίνω πως η 

οργισμένες σας ψυχές το ζητούν διακαώς, αλλά εγώ πια είμαι ανήμπορος για 

κάθε εκδίκηση. Και γι’ αυτό δεν φταίει η μοίρα, αλλά ο φονιάς της μνηστής μου 

ΧΟ: Ο Κρέοντας πρέπει να τιμωρηθεί! Είχε προειδοποιηθεί! Έλα μαζί μας 

Αίμονα! 

ΑΙ: Φίλοι μου, κάθε ηγέτης οφείλει να λαμβάνει τις αποφάσεις του με 

νηφαλιότητα, για το καλό του λαού του. Ο Κρέοντας αποδείχθηκε ανίκανος να 

ικανοποιήσει τα αιτήματά σας. Αν εσείς συμφωνείτε σε αυτό και κρίνετε ότι ήρθε η 

ώρα να αναλάβω τα καθήκοντα του πατέρα μου, πράξτε όπως νομίζεται. Εγώ, 

πάντως, αδυνατώ να συμπράξω με ανθρώπους φίλους που θα στερήσουν όμως 

την ζωή ενός ακόμα αγαπημένου μου. 

Ο Κρέοντας βγαίνει από το ανάκτορο. Φαίνεται αποφασιστικός, έχει 

αυτοπεποίθηση και ετοιμάζεται να μιλήσει στους Θηβαίους. Τα παραπάνω 

γεγονότα συμβαίνουν παράμερα κι ο Κρέοντας φαίνεται να αδιαφορεί.  

ΚΡ: Πολίτες της Θήβας. Σήμερα, είναι… 



Δημιουργική Γραφή και Τραγωδία: Μια απόπειρα εναλλακτικής Διδασκαλίας 

Ζαχαροπούλου Σουζάνα, Κόκλα Μαρία 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [274] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Ο λαός μόλις τον βλέπει έτσι εξαγριώνεται και ξεσπά σε γιουχαΐσματα. Ο 

Κρέων απτόητος. 

ΚΡ: Θηβαίοι ακούστε με γιατί… σήμερα… 

Το αγανακτισμένο πλήθος τον περικυκλώνει επιθετικά εκφράζοντας 

απρόσκοπτα την οργή του και την προτίμησή του προς τον Αίμονα. Ο Κρέοντας 

λιντσάρεται. Ο Αίμονας παράμερα θρηνεί πάνω από την Αντιγόνη. Μετά από λίγο 

το πλήθος αραιώνει και φαίνεται το άθλιο πτώμα του Κρέοντα. Ο κόσμος 

κατευθύνεται προς τον Αίμονα, ο οποίος σηκώνεται να μιλήσει. 

ΑΙ: Πολίτες της Θήβας πιστεύω ότι κάνατε την πιο δίκαιη, αν και επώδυνη 

για μένα, επιλογή. Είναι, βέβαια, θλιβερό να χάνεις μνηστή και πατέρα την ίδια 

μέρα. Παρ’ όλα αυτά εγώ θα φερθώ υπεύθυνα και θα θέσω προτεραιότητά μου 

το συμφέρον σας. Γι΄ αυτό  δεν θα μοιρολογώ, αλλά ευθύς αμέσως θα αναλάβω 

τα καθήκοντά μου σαν βασιλιάς, έτσι ώστε, με την σύμπραξή σας πάντα, να 

εγγυηθώ στην πολύπαθη Θήβα ένα φωτεινό μέλλον. 

Το πλήθος ζητωκραυγάζει με ενθουσιασμό. 

Σκηνή Τρίτη: «Η Αποκάλυψη» 

Στο εσωτερικό του ανακτόρου η Ισμήνη βηματίζει σκεπτική. Μπαίνει ο 

Αίμονας, την πλησιάζει και της πιάνει το χέρι. 

ΑΙ: Ισμήνη, λυπάμαι πολύ. Ο πατέρας μου δεν κατάφερε να χειριστεί την 

οργή του και προκάλεσε οδύνη σε όλους μας. Το πλήθος το αντιλήφθηκε αυτό και 

τον τιμώρησε. 

ΙΣ: Είναι νεκρός; 

ΑΙ: Ελπίζω με τον θάνατό του να έκλεισε τον φόρο αίματος της οικογένειάς 

μας. 

ΙΣ: Άρα εσύ είσαι βασιλιάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να σε συγχαρώ για τον 

θρόνο ή να σε συλλυπηθώ για την δύστυχη μνηστή σου. 

ΑΙ: Οι μεγάλες χαρές συχνά έρχονται μετά από μεγάλες  δυστυχίες. 

ΙΣ: Πόσο μεγάλη δυστυχία ήταν ξάδερφε ο φόνος της Αντιγόνης; 

ΑΙ: Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. 

ΙΣ: Πράγματι. Και χαίρομαι που τιμωρήθηκε ο υπαίτιος. Ήταν πρόσωπο 

αγαπημένο, αλλά πρόδωσε την οικογένεια και τον λαό του. Αυτή είναι η τάξη των 

πραγμάτων.  

ΑΙ: Όταν κάτι είναι σάπιο καλύτερα να το απομακρύνεις όσο πιο γρήγορα 

πριν σαπίσεις κι εσύ μαζί του. Σ’ ένα τέτοιο έγκλημα αξίζει φόνος. 
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ΙΣ: Πες μου πως πέθανε η αδερφή μου; 

ΑΙ: Ό, τι γνωρίζω δεν νομίζω να τ’ αντέξεις. 

ΙΣ: Πες μου ό, τι ξέρεις. Έχω περάσει περισσότερα από σένα. 

ΑΙ: Το πρωί ξύπνησα ανάστατος από κακό όνειρο. Έτρεξα στην φυλακή    

να βρω την αγαπημένη Αντιγόνη, μα η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ρώτησα, λοιπόν, τους 

φρουρούς… 

ΙΣ: Πόσοι φρουροί ήτανε; 

ΑΙ: Δύο που καθάριζαν το κελί. Έχει σημασία; 

ΙΣ: Συνέχισε. 

ΑΙ: Μου είπαν πως είχε δοθεί εντολή εκτέλεσης στο σημείο που έθαψε τον 

αδερφό της. Έτρεξα στο μέρος να προλάβω το φονικό, αλλά άργησα. Η 

αγαπημένη μου Αντιγόνη ήταν νεκρή πασαλειμμένη με χώμα και αίμα, βρώμικη και 

καταπονημένη από τις κακουχίες και την πείνα, αλλά πάντα όμορφη, περήφανη, 

ανώτερη. Κάτω απ’ τα στήθη της ήταν ακόμα καρφωμένο το μαχαίρι του πατέρα 

μου, προκλητική απόδειξη της εξουσίας του. (Η Ισμήνη τον κοιτά με δυσπιστία)  

ΙΣ: Το μαχαίρι του Κρέοντα; 

ΑΙ: Ναι. 

ΙΣ: Συνέχισε. 

ΑΙ: Ε, έπειτα τη σήκωσα στην αγκαλιά μου και την έφερα ως εδώ για να την 

θρηνήσουμε και να την θάψουμε, όπως της πρέπει. Τώρα μαζεύουν το πτώμα της 

και μαζί με αυτό του Κρέοντα θα δεχθούνε κάθε τιμή. 

ΙΣ: Σε καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν είναι άδικο να βλέπεις τους 

αγαπημένους σου νεκρούς και τον φονιά τους λεύτερο; 

ΑΙ: Ο φονιάς τώρα τιμωρήθηκε. 

ΙΣ: Πολύ αργά. Αφού έκανε τον φόνο. Αφού έμπηξε το μαχαίρι του στα 

σπλάγχνα αθώου. Αλήθεια το όπλο τι έγινε; 

ΑΙ: (διστάζει) Θα θαφτεί με τον κάτοχό του. 

ΙΣ: Εσύ είσαι πλέον βασιλιάς. Σου ανήκει. Πήγαινε παρ’ το. 

ΑΙ: Το μαχαίρι που μου στέρησε την μνηστή μου; Προτιμότερο να μείνει στον 

φονιά. 

ΙΣ: (τον πλησιάζει από πίσω, βγάζει το μαχαίρι του Κρέοντα και τον απειλεί) 

Να μείνει στον φονιά; 

ΑΙ: Ισμήνη τι κάνεις; 

ΙΣ: Απομακρύνω τα σάπια, όπως λες. 
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ΑΙ: Δεν σκότωσα την Αντιγόνη, αν αυτό εννοείς. 

ΙΣ: Ούτε ο Κρέοντας. Αυτό είναι σίγουρο. Θα μπορούσα να το έχω κάνει 

εγώ. Δεν ξέρω. Τι πιστεύεις; 

ΑΙ: Ο Κρέοντας την σκότωσε. 

ΙΣ: Με το μαχαίρι του; 

ΑΙ: Ναι. 

ΙΣ: Μ’ αυτό το μαχαίρι που είναι στο πλευρό σου; Μ’ αυτό που φυλάω εγώ 

από χθες βράδυ; Μ’ αυτό που μου δόθηκε ως επισφράγιση της απόφασης για 

την απελευθέρωση της αδερφής μου. (Κοιτά το μαχαίρι και μετά την Ισμήνη 

έντρομος) Σου ξαναλέω μπορεί να την σκότωσα εγώ. 

ΑΙ: Πίστεψε με. Δεν θα ‘κανα ποτέ τέτοιο πράγμα! 

ΙΣ: Όχι, αν δεν ήταν μια εύκολη λύση να ενοχοποιήσεις τον πατέρα σου και 

να πάρεις την εξουσία. 

ΑΙ: Είσαι διεστραμμένη. 

ΙΣ: Κι εσύ δολοφόνος. Δολοφόνος του πατέρα και της ξαδέρφης και 

μνηστής σου. 

ΑΙ: Ακούς τι λες; 

ΙΣ: Λέω ότι θα σε σκοτώσω. Γιατί θέλω επιτέλους να καθαρίσω το δύστυχο 

σόι μου. Και θα αφήσω τους αιμομίκτες και τους αδελφοκτόνους, αλλά όχι εσένα. 

Εσένα μόνο σιχαίνομαι.  

ΑΙ: Η μοίρα σου είναι μαύρη και θα ‘ρθει η τιμωρία. 

ΙΣ: Η μοίρα αρκετά έκανε. Εγώ πάλι τίποτα. 

ΑΙ: Σκέψου λογικά! Μην το κάνεις!  

ΙΣ: Αν δεν το κάνω τώρα θα το κάνω κάθε πρωί που θα βλέπω στον θρόνο 

τα μάτια σου, φονιά της αδερφής μου. 

ΑΙ: Άσε με κάτω! Είσαι τρελή. Θα σκοτώσεις τον βασιλιά σου; 

ΙΣ: Θα βοηθήσω τον ξάδερφό μου.  Θα σε απαλλάξω από την αρρώστια 

σου Αίμονα. Γιατί είσαι πραγματικά άρρωστος! Η δύστυχη σ’ αγαπούσε. Σ’ 

αγαπούσε πραγματικά. Μου το ‘λεγε κάθε φορά που μ’ έβλεπε. 

ΑΙ: Κι εγώ την αγαπούσα! 

ΙΣ: Ναι, την αγαπούσες λίγο. (τον σκοτώνει) 
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Εισαγωγή 

Η δημιουργική γραφή, ως μια δημιουργική διαδικασία, συνδέεται με την έννοια της 

δημιουργικότητας και ως όρος επιχειρεί να αποδώσει στα ελληνικά τον 

αγγλοσαξωνικό «Creative Writing». Παράλληλα ο όρος παραπέμπει στη 

διδασκαλία της λογοτεχνικής γραφής αλλά εμπεριέχει ευρέως και το σύνολο των 

εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που στοχεύουν στην κατάκτηση 

συγγραφικών δεξιοτήτων, ενώ σύμφωνα με την βιβλιογραφία, εμπλέκονται σε 

αυτόν και μια σειρά από άλλες έννοιες όπως πεδίο συγγραφικών 

δραστηριοτήτων, βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος για τη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής γραφής, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και τρόπος 

ενίσχυσης αυτοεκτίμησης κ.ά. (Κωτόπουλος, 2012, Καρακίτσιος, 2012). 

Η προσχολική περίοδος είναι η κατεξοχήν περίοδος ανάπτυξης του 

προφορικού λόγου. Μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι η ενεργός λεκτική 

συμμετοχή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο στις διάφορες δραστηριότητες 

mailto:ss35per@dide.pel.sch.gr
mailto:zoigats@gmail.com
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επηρεάζει θετικά όχι μόνο τη μετέπειτα σχολική τους πορεία, αλλά συνδέεται και με 

τη μαθησιακή τους εξέλιξη και τη σχολική τους επιτυχία ή αποτυχία ενώ παράλληλα 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το επίπεδο κατάκτησης του γραπτού λόγου 

(Δαφέρμου κ.ά, 2006·Simonopoli, 2005). Στην προσχολική αγωγή, σύμφωνα με το 

ισχύον Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), αλλά και το νέο πιλοτικό 

πρόγραμμα (2011), υποστηρίζεται η διδασκαλία της γλώσσας μέσα από 

ελκυστικές δραστηριότητες που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, με βασικό 

διδακτικό εργαλείο το παιχνίδι και προωθούν την καλλιέργεια, τη βελτίωση και τον 

εμπλουτισμό του προφορικού και του γραπτού λόγου.  Επιπλέον, προωθείται η 

ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικής γραφής με τη δημιουργία επικοινωνιακών 

καταστάσεων μέσα στην τάξη, που αναπτύσσουν την δημιουργική λεκτική 

έκφραση των νηπίων και σε συνδυασμό με ασκήσεις-παιχνίδια φωνολογικής 

επίγνωσης, με την αλληλεπίδραση και συνεργασία όπως παίζουν σε μικρές 

ομάδες αλλά και με τη μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας, ωθούνται σε 

παραγωγή δημιουργικού λόγου καθώς περιγράφουν, ερμηνεύουν, 

επιχειρηματολογούν σκέφτονται κριτικά και εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους 

(Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013).  

Παράλληλα με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και τη χρήση του η/υ 

ως διδακτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο, υποστηρίζεται η μάθηση, η επικοινωνία, 

η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων (Βακάλη, 

Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013· Νικολοπούλου, 2013). Οι Νέες 

Τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων  που 

προάγουν τον δημιουργικό λόγο των παιδιών, θεμελιώνοντας στοιχεία και αρχές 

της δημιουργικής γραφής. Μέσω τεχνολογικών και διαδικτυακών  εργαλείων και 

ελκυστικών λογισμικών, τα νήπια αναπτύσσουν ποικιλία στην εκφραστικότητά 

τους και καλλιεργούν τη φαντασία και δημιουργικότητά τους με την παραγωγή 

πολυτροπικών κειμένων. 

Η Δημιουργική Γραφή στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Στα δύο τελευταία Προγράμματα Σπουδών στο Νηπιαγωγείο, το ισχύον Δ.Ε.Π.Π.Σ 

και το νέο πιλοτικό (ΝΠΣ), δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλωσσική αγωγή. Η 

διδασκαλία της γλώσσας είναι ιδιαίτερα καθοριστική στην γνωστική ανάπτυξη των 

νηπίων καθώς συνδέεται άμεσα με τη μαθησιακή τους εξέλιξη και την κατάκτηση 

πολλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η γλώσσα αποτελεί για το νήπιο 

επικοινωνιακό εργαλείο, το μέσο με το οποίο αναπαριστά τον κόσμο του, αλλά και 
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το όχημα για να μοιραστεί το παιδί τα συναισθήματα, τις απόψεις και ιδέες του 

(Jean Jean & Massonet, 2001), ακόμη και για την έκφραση της συμφωνίας ή 

διαφωνίας του με τους συνομηλίκους. 

Στην Προσχολική Εκπαίδευση επιδιώκεται η καλλιέργεια τόσο του 

προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Τα παιδιά ενθαρρύνονται στο παιχνίδι 

τους να συνεννοούνται προφορικά, κοινοποιώντας τους κανόνες του παιχνιδιού, 

συζητώντας για την πορεία και την εξέλιξή του κ.ά. Στο αγαπημένο παιχνίδι στην 

αυλή, στη διάρκεια του διαλείμματος, ο προφορικός λόγος είναι αυτός που 

επιτρέπει το συγχρωτισμό των παιδιών και την αυθόρμητη μεταξύ τους έκφραση 

και επικοινωνία (Μιχαλοπούλου, 2009:29). 

Η δημιουργία ιστοριών από τα παιδιά και η προφορική τους αναδιήγηση 

αποτελεί σημαντική διδακτική ενέργεια καθώς ενδυναμώνει τις νοητικές τους 

λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα οι λεκτικές τους παραγωγές συνιστούν σημαντικά 

βήματα για τη δόμηση των γνώσεων. Έτσι, παρατηρούμε τα προνήπια να 

αποκτούν τη δεξιότητα της αναδιήγησης μιας απλής ιστορίας και της μνημονιακής 

διατήρησης μιας σειράς γεγονότων και μπορούν να προσλαμβάνουν και να 

κατανοούν, επιφανειακά, τη χρονική διαδοχή των συμβάντων μιας ιστορίας 

(Καρακίτσιος, 2011:32). Η προτίμηση είναι στις εικονογραφημένες ιστορίες, ενώ 

επικρατεί η ανάγνωση των παραμυθιών. Τα νήπια, στην ηλικία των 5-6 ετών, 

ενθαρρύνονται σε άλλου τύπου προσεγγίσεις, όπως η εικαστική αποτύπωση των 

ειδικών νοημάτων, η δραματοποίηση αγαπημένων ιστοριών και παραμυθιών, το 

θεατρικό παιχνίδι και η μουσική. 

Μέλημα της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η προώθηση του 

περιγραφικού λόγου, η καλλιέργεια της περιγραφικής ικανότητας των παιδιών η 

οποία επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων που δημιουργούν 

κίνητρα, κινητοποιούν το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών, έχουν νόημα για αυτά, 

ενώ σημαντικό είναι να προσφέρονται με τρόπο παιγνιώδη και ελκυστικό. Το παιδί 

κατακτά σταδιακά γνωστικές ικανότητες με τις περιγραφές αντικειμένων, 

προσώπων, καταστάσεων, φαινομένων και παράλληλα κατανοεί ιδέες και 

ιδιότητες, ομαδοποιεί, συγκρίνει, καταλήγει σε συμπεράσματα, γενικεύει. Η 

περιγραφική ικανότητα των παιδιών ενισχύεται όταν τα θέματα που καλούνται να 

περιγράψουν έχουν ποικιλομορφία, πολυτροπικότητα και προέρχονται ή 

τοποθετούνται σε διάφορα πλαίσια δράσης(Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & 

Κωτόπουλος, 2013). Ο ρόλος του νηπιαγωγού είναι συμβουλευτικός και 
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ενθαρρυντικός ώστε οι μαθητές να απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους 

ικανότητες χωρίς να κατευθύνει τη φαντασία των παιδιών (Τσαλιμένη & 

Παπαρούση, 2010), αλλά με κατάλληλες ερωτήσεις, που ενθαρρύνουν την 

αποκλίνουσα σκέψη και την ελευθερία στην έκφραση, οδηγεί τα παιδιά σε 

σύνθετες διαδικασίες καλλιέργειας της κριτικής και δημιουργικής σκέψης 

(Μπιρμπίλη, 2008:76). 

Ταυτόχρονα στο νηπιαγωγείο, επιδιώκεται η καλλιέργεια του 

επεξηγηματικού λόγου των παιδιών. Τα παιδιά ωθούνται να εξηγούν και να 

ερμηνεύουν, να αιτιολογούν τις απόψεις τους και να επιχειρηματολογούν. Η 

επεξηγηματική ικανότητα των παιδιών καλλιεργείται, μέσω εύστοχων 

σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, όταν μπορούν να εκφέρουν κατανοητό λόγο με 

προτάσεις πλήρεις, απλές ή σύνθετες, όταν συνδυάζουν απόψεις άλλων με δικές 

τους εμπειρίες και βιώματα, όταν μπορούν με πειστικότητα να ανταποκρίνονται 

στις αντιρρήσεις και θέσεις άλλων και τέλος όταν μπορούν να αμφισβητούν και 

να επιχειρηματολογούν. Ο νηπιαγωγός υποστηρίζει τα παιδιά προτρέποντας  να 

δίνουν εξηγήσεις, αφού παρατηρήσουν και εξερευνήσουν θέματα επισταμένα και 

μεθοδικά. Επιπλέον, οφείλει να είναι καλός ακροατής και να μην αποκλείει 

προτάσεις και σκέψεις των παιδιών, απεναντίας μέσω κατάλληλων 

ερωτήσεων(συμπληρωματικών και με συνεχόμενες αντερωτήσεις), χρειάζεται να 

τα βοηθά να υποστηρίζουν τις απόψεις τους ή και να τις τροποποιούν με 

συνδυασμό των σκέψεών τους και αιτιολογώντας ανάλογα.  Οι απόψεις των 

παιδιών είναι αυθεντικές, έχουν αυθορμητισμό και  συχνά τα παιδιά καταλήγουν 

σε πρωτότυπες διατυπώσεις τις οποίες επιχειρούν να υποστηρίξουν και να 

επεξηγήσουν (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013). 

Οι δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής μπορούν να υποστηρίξουν και 

να βελτιώσουν τον επεξηγηματικό λόγο, διαμορφωμένες σε διαφορετικά πλαίσια 

και προκαλώντας διαφορετικά ερεθίσματα. Έτσι, οι δραστηριότητες αυτές 

διεγείρουν τη λογική αλλά και την κριτική σκέψη των παιδιών, δημιουργούν ειδικές 

διδακτικές συνθήκες, ώστε τα παιδιά να επεξηγούν, να υποθέτουν, να σχολιάζουν, 

να αναστοχάζονται, να ρωτούν, να διαφωνούν, να προβληματίζονται, να 

ερευνούν, να πειραματίζονται, να εκτιμούν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. 

Οι συνεχείς ερωτήσεις του νηπιαγωγού προς τα παιδιά και η καθιέρωση της 

ελεύθερης έκφρασης και επικοινωνίας με την άμεση διατύπωση των αποριών από 

την πλευρά των παιδιών, αλλά και με την έκφραση των ιδεών, θέσεων και 
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συναισθημάτων τους, οδηγούν στην εξοικείωση και στην αυξανόμενη επιθυμία 

των παιδιών για ελεύθερη  αλλά συγκροτημένη και σαφή έκφραση τους. 

Παράλληλα, η καταγραφή του προφορικού επεξηγηματικού λόγου και η 

μετατροπή σε γραπτό, μεταγεγραμμένο λόγο, θεωρείται υψηλού επιπέδου 

γλωσσική άσκηση και η επιτυχία τέτοιων παραγωγών ισοδυναμεί με μέγιστη 

πρόοδο στις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητες των παιδιών. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, υποστηρίζεται η 

προσέγγιση των Λογοτεχνικών κειμένων με δημιουργικές δραστηριότητες και 

συστήνεται η σύνδεση της Λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης (ζωγραφική, 

δραματοποίηση κ.ά.), ενώ με την δημιουργία βιβλιοθήκης στην τάξη (γωνιά 

βιβλιοθήκης) και με το δανεισμό παραμυθιών προωθείται η φιλαναγνωσία, 

επιτυγχάνεται η εξοικείωση των παιδιών με τις διάφορες εκφάνσεις της γλώσσας 

που σχετίζονται με το γραπτό λόγο και καλλιεργείται η ουσιαστική σχέση των 

παιδιών με το λογοτεχνικό κείμενο, ενώ στην κοινωνιολογική του διάσταση δύναται 

να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία. Στη γωνιά της βιβλιοθήκης μπορεί να 

λειτουργήσει ένα εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, με μικρές ομάδες παιδιών και 

ένα πλούσιο περιβάλλον έντυπου λόγου, με παραμύθια, βιβλία, καταλόγους, 

εφημερίδες, περιοδικά, συλλογές λέξεων και φωτογραφιών, δίνοντας την ευκαιρία 

στα παιδιά να βγάλουν νόημα από το γραπτό λόγο, να ασκηθούν με δημιουργικές 

αναγνώσεις και παραγωγές κειμένων και να ενισχύσουν τις αναγνωστικές τους 

εμπειρίες απολαμβάνοντας τη διαδικασία. Ο νηπιαγωγός βοηθά τα παιδιά να 

βγάλουν νόημα από τα κείμενα και πολλές φορές να συνθέσουν κείμενα με 

νόημα. Με τη συλλογική μορφή εργασίας και την ενεργητική συμμετοχή όλων των 

παιδιών στην ίδια εργαστηριακή γωνιά, μπορούν να αναπτυχθούν 

δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να 

συσχετίζουν, να συγκρίνουν, να ταξινομούν αντικείμενα και έννοιες, να 

συγκροτούν και να δομούν πληροφορίες, να ελέγχουν τις προσλαμβάνουσες 

καταστάσεις και να τις συνδέουν με δικές του προϋπάρχουσες εμπειρίες, να 

κατανοούν τις έννοιες του χρόνου, της διαδοχής, της αλληλουχίας γεγονότων, 

περιστατικών και πλοκής , ενώ ταυτόχρονα μέσω των αφηγήσεων να εισάγονται 

σταδιακά σε λογοτεχνικά κανάλια (Καρακίτσιος, 2011). Τα παιδιά συνειδητοποιούν 

ότι ο γραπτός λόγος, αναπαριστά τη γλώσσα, ότι αυτό που λέει κάποιος γράφεται 

και ότι η ανάγνωση αποτελεί γόνιμη διαδικασία, την αποδέχεται και μπορεί να την 

κατακτήσει για δική του ευχαρίστηση. Το ίδιο και  με την γραπτή έκφραση, τη 
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γραφή. Τα παιδιά μέσα από τις δημιουργικές παραγωγές δικών τους κειμένων είτε 

για να διατυπώσουν μια σκέψη τους είτε για να δώσουν έναν τίτλο στη ζωγραφιά 

τους, συνειδητοποιούν ότι πραγματοποιείται για τις δικές τους ανάγκες και 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους. Το απλό παραγόμενο κείμενο είναι 

δημιούργημα δικό τους, είναι δημιουργική γραφή. Ο νηπιαγωγός εκτιμώντας το 

υπόβαθρο και τις ικανότητες κάθε παιδιού αλλά και τη διαφορετικότητά του, 

δημιουργεί συνθήκες ικανές ώστε κάθε νήπιο να ξεδιπλώσει και να αναδείξει τις 

δημιουργικές του δυνάμεις (Ζωγράφου-Τσαντάκη κ.ά., 2003).  

Η Δημιουργική Γραφή αναφέρεται ως έκφραση και ως πρόταση 

δραστηριοτήτων στο Νέο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, δίνοντας έμφαση στην 

προφορική έκφραση και δημιουργικότητα του παιδιού με την συμμετοχή του σε 

σχετικά παιχνίδια. Αποτελεί γόνιμη αναφορά, ωστόσο υποστηρίζεται από 

πολλούς, ότι η προσέγγιση των διαφόρων ειδών κειμένων, οι ασκήσεις 

φωνολογικής επίγνωσης και άλλα θέματα που επιλέγονται για να επιτευχθούν 

γλωσσικοί μαθησιακοί στόχοι  είναι χρήσιμο να συνοδεύονται από πολλά είδη 

ασκήσεων Δημιουργικής Γραφής, που προάγουν την κριτική και δημιουργική 

σκέψη των παιδιών, καλλιεργούν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, 

ενθαρρύνονται στην αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων από κοινού ως ομάδα, 

μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά και συνεργατικά μοιράζοντας υλικά και 

αναλαμβάνοντας ευθύνες που τους αναλογούν. 

Όλες οι δραστηριότητες που εντάσσονται στα πλαίσια της Δημιουργικής 

Γραφής, έχουν έντονο ομαδικό χαρακτήρα και στηρίζονται στο στοιχείο της 

ανταλλαγής πληροφοριών και «κειμένων», από τα παιδιά. Στόχος της ανταλλαγής 

αυτής η «ανάγνωση»  των «κειμένων» των παιδιών στην τάξη, ο σχολιασμός, η 

συζήτηση και ο διάλογος με την παράλληλη αποδοχή των διαφορετικών τρόπων 

έκφρασης (Τσαλιμένη & Παπαρούση, 2010). 

Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο 

Στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ,2001), ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής και η τεχνολογία γενικότερα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα 

ακόμα εκπαιδευτικό εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης των παιδιών. 

Παράλληλα, το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας)στην προσχολική αγωγή, στο σκοπό χρήσης των ΤΠΕ στο 

νηπιαγωγείο αναφέρει ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν λογισμικά και τις υπηρεσίες 

του διαδικτύου και στις καθημερινές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο 
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νηπιαγωγείο εντάσσονται οργανικά οι ΤΠΕ, λειτουργώντας ως εποπτικά μέσα 

διδασκαλίας, ως εργαλεία έρευνας, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων 

αλλά και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού, 

πολυποίκιλης έκφρασης, δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας 

(Νικολοπούλου, 2013). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή στο προσχολική εκπαίδευση είναι η ενεργός και 

λειτουργική ένταξή του στο νηπιαγωγείο, με την ενσωμάτωσή του στις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται και στην όλη πρακτική του νηπιαγωγείου 

(Plowman & Stephen, 2003). 

Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες η χρήση των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο 

επηρεάζει, κυρίως θετικά, την ανάπτυξη των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, η 

γνωστική ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να ενισχυθεί από την ορθολογική χρήση 

των ΤΠΕ, η οποία συμβάλει στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην κατάκτηση 

γνωστικών δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη κινήτρων 

για την ενεργοποίηση και συμμετοχή των παιδιών στην μαθησιακή διαδικασία, ενώ 

θεωρείται απαραίτητη η επικέντρωση της χρήσης των ΤΠΕ σε λογισμικά 

προσανατολισμένα στο περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών (Harrison et 

al., 2002· Straker & Pollock, 2005). Δραστηριότητες που αξιοποιούν τις Νέες 

Τεχνολογίες στο Νηπιαγωγείο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης των παιδιών, με προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, της 

ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών αλλά και της ενθάρρυνσης της επικοινωνίας 

μαθητών νηπιαγωγείων, που βρίσκονται μακριά (Heft & Swaminathan, 2002). Με 

την ενεργό ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά 

αναπτύσσουν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. Η αλληλεπίδραση αυτή καλλιεργεί 

την οπτική αντίληψη και τον οπτικοκινητικό συντονισμό των παιδιών καθώς και την 

αύξηση της επιδεξιότητας του καρπού και των δακτύλων τους (Yuji, 1996 ·  Straker 

& Pollock, 2005). 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Δημιουργικής Γραφής, ο η/υ αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για την στήριξη και ανάπτυξή τους. Με χρήση συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών λογισμικών, ιστοσελίδων και εφαρμογών σε συστήματα  νέας 

τεχνολογίας, δίνονται αφορμές να παραχθούν ποικίλα κείμενα δημιουργικής 

γραφής. Ο επεξεργαστής κειμένου προτείνεται ως μέσο για την παραγωγή 

πρωτότυπων κειμένων, ενώ με τροποποιήσεις, πειραματισμούς και με την  χρήση 

παράλληλων προγραμμάτων οι μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν 
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πολυτροπικά κείμενα (Μουλά, 2012). Τα  παιδιά με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν  

τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και με την παράλληλη χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και 

μαθαίνουν να συνεργάζονται με μαθητές από άλλα σχολεία. 

Υλοποίηση της δράσης 

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη δημιουργικού λόγου με την παραγωγή 

πολυτροπικών κειμένων, με την παράλληλη χρήση του η/υ ως μέσω στήριξης και 

προώθησης της επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά, σχεδιάστηκε 

και υλοποιήθηκε μια συνεργατική δράση τριών 1/θέσιων Νηπιαγωγείων του 

ευρύτερου ορεινού όγκου του νομού Πέλλας. Η δράση εφαρμόσθηκε με βάση τις 

αρχές του κριτικού γραμματισμού σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για 

το Νηπιαγωγείο (2011) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ διαμορφώθηκε 

κατάλληλα το πλαίσιο μάθησης με την προώθηση και εφαρμογή  της 

διαθεματικής σύνδεσης με όλα τα γνωστικά αντικείμενα, των δραστηριοτήτων που 

ακολούθησαν, με παιγνιώδεις τεχνικές, την εργασία σε ομάδες, που προκαλούσαν 

το έντονο ενδιαφέρον των παιδιών.  

Αφορμή δόθηκε από την ενασχόληση των παιδιών με διάφορες 

αναλογικές φωτογραφίες, ως είδος τέχνης αλλά και των εμπειριών τους με την 

ψηφιακή μορφή φωτογραφιών. Επιπλέον η αφήγηση τριών κλασικών 

παραμυθιών, που επέλεξαν τα ίδια και η έντονη επιθυμία τους για δραματοποίησή 

τους, με την παράλληλη φωτογράφηση επιλεγμένων σκηνών, οδήγησε στην ιδέα 

δημιουργίας νέας ιστορίας.  

Έτσι, τα νήπια συνθέτουν νέο σενάριο και μετατρέπονται από «απλοί 

αναγνώστες» σε «δημιουργούς» λογοτεχνικού κειμένου, εμπλέκοντας στοιχεία της 

σύγχρονης εποχής, τις εμπειρίες και γνώσεις τους εκφράζοντας κριτικά και 

ελεύθερα σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα. Επιδιώκουν να «πλάσουν» από την 

αρχή μια ιστορία, με νέα τροπή και εξέλιξη στο σενάριο, να επέμβουν προαγωγικά 

στην ανατροπή των ηρώων, μετατρέποντας για παράδειγμα τον «κακό λύκο» σε 

«καλό πρίγκιπα», ο οποίος αναζητά νέους φίλους και περιβάλλεται από αξίες 

όπως αυτές του σεβασμού και της ειλικρίνειας, αξίες άγνωστες για τον λύκο των 

κλασικών παραδοσιακών παραμυθιών. Επιχειρούν επομένως τα  παιδιά να 

«παντρέψουν» το παλιό με το σύγχρονο, τα κλασικά παραμύθια με τις νέες 

τεχνολογίες και να δημιουργήσουν νέες πρωτότυπες σύνθετες λέξεις όπως για 

παράδειγμα «η Μαγικούπολη», δίνοντας άλλη διάσταση στο σενάριο και τις 
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εικόνες που δημιουργούνται από αυτό. Τα παιδιά με ενθουσιασμό μεταβαίνουν 

από τη συμβατική «γραφή με μολύβι» στην ψηφιακή «γραφή με υπολογιστή, 

χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου (office Word), καθώς προτείνεται ως 

μέσο παραγωγής πρωτότυπων κειμένων (δημιουργική γραφή) και παρέχει στα 

παιδιά τη δυνατότητα κατασκευής πολυτροπικών κειμένων (Μουλά, 2012). 

Επιπλέον, μεταβαίνουν από την προφορική έκφραση στην γραπτή, με την χρήση 

της διαδικτυακής επικοινωνίας με τα παιδιά των άλλων νηπιαγωγείων, σε κυκλική 

ακολουθία, επικοινωνία ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσω της ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας επιτυγχάνεται η εξέλιξη του νέου σεναρίου και καθορίζει την 

διάρκεια του παραγόμενου πολυτροπικού κειμένου.  

Σκοπός της δράσης 

Απώτερος σκοπός του προγράμματος που υλοποιήθηκε ήταν η ανάπτυξη, 

καλλιέργεια και προώθηση δημιουργικού λόγου, τόσο σε προφορικό όσο και σε 

γραπτό επίπεδο, με την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, που συνδύαζαν την 

εικόνα με το δημιουργικό κείμενο. 

Στόχοι της δράσης 

Οι στόχοι της δράσης των επιμέρους δραστηριοτήτων που ακολούθησαν, 

σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 

2002), τον Οδηγό Νηπιαγωγού και το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το 

Νηπιαγωγείο (2011), διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Οι μικροί μαθητές του νηπιαγωγείου: 

 Να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία των 

γεγονότων και να κατανοούν γενικά στοιχεία από τη σχέση 

προφορικού – γραπτού λόγου. 

 Να αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες συνεργασίας μέσα από 

την ανταλλαγή απόψεων, να κάνουν υποθέσεις και να μπορούν να 

συνθέσουν μια ιστορία, αλληλεπιδρώντας και παράγοντας 

προφορικό και γραπτό λόγο. 

 Να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την κριτική σκέψη τους, την 

έκφραση των ιδεών τους σε προφορικό, γραπτό  και κινητικό 

επίπεδο και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 
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 Να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να συναποφασίζουν σε 

μικρές ομάδες, σχετικά με την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας αυτοσχέδιας 

ιστορίας. 

 Να συνειδητοποιήσουν πως οτιδήποτε λέγεται γράφεται και πως ο 

γραπτός λόγος αποτελεί αναπαράσταση της γλώσσας. 

 Να ασκηθούν στην παραγωγή δημιουργικών συλλογικών 

συνθέσεων κειμένου και να καταγράψουν τον προφορικό τους 

λόγο σε γραπτό. 

 Να μάθουν να επιλέγουν εκείνα τα σημειωτικά (γράμμα, εικόνα ή σε 

συνδυασμό), που θα τους χρειαστούν για την παραγωγή 

πολυτροπικών κειμένων. 

 Να αποκτήσουν την ικανότητα να παράγουν νέες πολυτροπικές 

πληροφορίες και να εξασκηθούν στην χρήση και αξιοποίηση των 

Νέων Τεχνολογιών, τόσο ως εποπτικού μέσου όσο και ως εργαλείου 

ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης, συνεργασίας και 

επικοινωνίας. 

Μέσα-εργαλεία δράσης 

Για την υλοποίηση της δράσης και για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

χρησιμοποιήθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία τα παρακάτω:  

Φωτογραφίες, αναλογικές και ψηφιακές. Τα παιδιά έφεραν στο 

νηπιαγωγείο αναλογικές φωτογραφίες που απεικόνιζαν διάφορες οικογενειακές 

τους στιγμές, αλλά και σε ψηφιακή μορφή. Επιπλέον, ψηφιακές φωτογραφίες, που 

απεικόνιζαν τις δραματοποιημένες σκηνές των παραμυθιών, με φωτογράφους τα 

ίδια τα παιδιά. 

Εικονογραφημένα κλασικά παραμύθια. Οι ομάδες παιδιών των τριών 

συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων, επέλεξαν την ανάγνωση των εξής τριών 

κλασικών παραμυθιών: «Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Η Χιονάτη» και «Η Σταχτοπούτα». 

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή: τα παιδιά χρησιμοποιούν την ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή για να απεικονίσουν αγαπημένες σκηνές από τις 

δραματοποιήσεις των παραμυθιών που προηγουμένως διάβασαν. 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής: απαραίτητος σε όλη τη διάρκεια της δράσης 

για την καταγραφή του προφορικού δημιουργικού λόγου σε μορφή κειμένου με 

το πρόγραμμα επεξεργαστή κειμένου Word Office, για την επεξεργασία των 

ψηφιακών φωτογραφιών με το πρόγραμμα Gimb αλλά και για την αποστολή των 
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παραπάνω πολυτροπικών κειμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 

ομάδες του κάθε νηπιαγωγείου με παράλληλα μηνύματα για την πορεία και εξέλιξη 

της δράσης και την ουσιαστική  επικοινωνία  ανάμεσα στους νηπιαγωγούς, με 

αποτέλεσμα την προώθηση της εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στα 

νηπιαγωγεία. 

Στάδια δράσης  

Το πρόγραμμα όπως σχεδιάστηκε ανάμεσα στα τρία νηπιαγωγεία υλοποιήθηκε 

σε τρία στάδια: 

1ο Στάδιο: η δράση ξεκίνησε με την συλλογή και επεξεργασία οικογενειακών 

φωτογραφιών (αναλογικές και ψηφιακές) των παιδιών που έφεραν στην τάξη. Οι 

μαθητές ασχολήθηκαν με δραστηριότητες σειροθέτησης, ταξινόμησης και 

ομαδοποίησης με κριτήρια το μέγεθος των φωτογραφιών, την υφή, την ποιότητα 

(διάκριση σε αναλογική ή ψηφιακή), το χρώμα τους (διάκριση σε έγχρωμες ή 

ασπρόμαυρες) ενώ παράλληλα με την ομαδοποίηση, ανάλογα με την 

χρονολογική εξέλιξη των φωτογραφιών, διέκριναν εύκολα την χρονική ακολουθία 

των γεγονότων που απεικόνιζαν. 

Οι δραστηριότητες ενασχόλησης με τις φωτογραφίες ενθάρρυναν τα 

παιδιά στην παραγωγή δημιουργικού λόγου, καθώς συζητούσαν μεταξύ τους, 

αντάλλασαν εμπειρίες, βιώματα, εξέφραζαν ελεύθερα τις εντυπώσεις τους και 

επικοινωνούσαν μεταξύ τους ως ενεργά μέλη ομάδας. Επιπλέον, οι παραπάνω 

δραστηριότητες καλλιέργησαν στα παιδιά την επιθυμία για δημιουργική 

καταγραφή των σκέψεών τους σχετικά με τις φωτογραφίες και με την δική μας 

βοήθεια και παρότρυνση έγραψαν κάτω από κάθε φωτογραφία με τη μορφή 

λεζάντας. 

2ο Στάδιο: η δράση συνεχίστηκε με την αφήγηση τριών λογοτεχνικών 

κειμένων, κλασικών παραμυθιών με την παράλληλη  επεξεργασία, διερεύνηση και 

εμβάθυνση του περιεχομένου τους. Επιλέγοντας τα παιδιά τα τρία αγαπημένα 

τους παραμύθια (Κοκκινοσκουφίτσα –Σταχτοπούτα – Χιονάτη και επτά Νάνοι), 

ξεκίνησε η διδακτική εφαρμογή με την αφήγηση των τριών παραμυθιών και η 

επεξεργασία τους ενθαρρύνοντας την παραγωγή δημιουργικού λόγου από τα 

παιδιά με την συμμετοχή τους σε ερωτoαπαντήσεις κατανόησης των 

παραμυθιών, των γεγονότων που εξελίσσονταν, των ενεργειών και των 

συναισθημάτων των ηρώων. Έτσι, τα παιδιά ωθούνταν στην δημιουργική 

έκφραση με ερωτήσεις όπως για παράδειγμα «Σου συνέβη ποτέ να χαθείς κι εσύ 
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όπως η Κοκκινοσκουφίτσα; Ποιος σε βοήθησε;». Η παραγωγή δημιουργικού 

λόγου, με την παράλληλη διέγερση της φαντασίας τους, συνεχίστηκε με την 

δραματοποίηση των παραμυθιών και την ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών. 

Προωθήθηκε η συνεργασία στις ομάδες για να αποφασίσουν σε θέματα 

δραματοποίησης όπως για παράδειγμα για τα ρούχα που έπρεπε να επιλέξουν οι 

ηθοποιοί, τις κινήσεις και τα λόγια που θα χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν 

όσο το δυνατό καλύτερα τις διάφορες σκηνές, ενώ προβληματίστηκαν  και 

κλήθηκαν να βρουν λύσεις και για άλλα θέματα όπως την κατασκευή των μικρών 

σκηνικών που απαιτούνταν κ.ά. Μέσα από αυτή την διαδικασία καλλιεργήθηκε η 

προφορική δημιουργική έκφραση των παιδιών. Με την βοήθεια της ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής οι σκηνές των δραματοποιημένων παραμυθιών 

φωτογραφήθηκαν από τα παιδιά και οι φωτογραφίες αποτέλεσαν κίνητρο για 

περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυσή τους. Με δραστηριότητες απλές και 

παιγνιώδης και με στόχο την εμπλοκή όλων των παιδιών στην παραγωγή 

δημιουργικού λόγου, ακολούθησε η περιγραφή και η ομαδοποίηση των 

φωτογραφιών αυτών σε χρονική σειρά εξέλιξης της ιστορίας.  Με στόχο την 

ενεργοποίηση της δημιουργικής γραφής, τα παιδιά κατέληξαν στην καταγραφή 

των σκηνών που απεικόνιζαν οι σχετικές φωτογραφίες με την μορφή λεζάντας. 

3ο Στάδιο: Στόχος του τρίτου και τελευταίου σταδίου της δράσης ήταν η 

δημιουργία νέου σεναρίου βασισμένου στη διασκευή των τριών 

προαναφερθέντων παραμυθιών. Επιπλέον, στο τελικό αυτό στάδιο επιτυγχάνεται, 

όπως θα περιγράψουμε παρακάτω, αμεσότερα η εμπλοκή και αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών. 

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά του 1ου νηπιαγωγείου προχώρησαν στην 

σύνθεση της πρώτης σκηνής του νέου σεναρίου, της νέας ιστορίας, παράγοντας 

αυθεντικό δημιουργικό λόγο, καθώς εργάστηκαν ομαδικά και μέσα από τον 

διαλογισμό , την συζήτηση, τις προϋπάρχουσες εμπειρίες τους, συνδύασαν 

γνώσεις, εξέφρασαν ιδέες και συναισθήματα. Στη συνέχεια, η σκηνή που 

εμπνεύστηκαν αποτυπώθηκε σε γραπτή μορφή, χειρόγραφα αλλά και 

ηλεκτρονικά σε κείμενο Word. Το κείμενο αυτό, αποτελώντας την πρώτη σκηνή του 

νέου σεναρίου, και με την δική μας παρότρυνση, καταλήγει σε ερώτημα – αίνιγμα 

που στόχο έχει την κινητοποίηση των παιδιών του 2ου νηπιαγωγείου, που θα 

συνέχιζε το νέο σενάριο, με την 2η σκηνή εξέλιξής του. Με τον τρόπο αυτό 

συνεχίζεται η δράση από το 2ο νηπιαγωγείο, ενώ τα παιδιά απαντώντας με 
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ελεύθερη τη φαντασία τους εισάγουν νέους ήρωες στο σενάριο, κορυφώνοντας 

την αγωνία και δίνοντας πράγματι  διαφορετική τροπή στην εξέλιξη του 

παραμυθιού. Έτσι, η πρώτη νέα σκηνή καταλήγει ως εξής: «Κάποιος ερχόταν 

κοντά στην Κοκκινοσκουφίτσα. Ποιος λέτε να ήταν;». Τα παιδιά με το τέλος της 

σύνθεσης της νέας σκηνής, την δραματοποιούν, την φωτογραφίζουν και 

αποστέλλουν φωτογραφία και κείμενο μαζί (ως πολυτροπικό κείμενο), στα παιδιά 

του 2ου νηπιαγωγείου, με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). 

Η δράση συνεχίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από το 2ο και το 3ο 

νηπιαγωγείο. Τα παιδιά μέσω ομαδοσυνεργατικής, καταιγισμού ιδεών, ανταλλαγή 

απόψεων και ιδεών οδηγούνται στην εξέλιξη της ιστορίας του νέου πλέον 

παραμυθιού με αξιολογική ανατροφοδότηση και εποικοδομητική συζήτηση. 

Παράλληλα, στην παραγωγή του δεύτερου πολυτροπικού κειμένου, τα παιδιά  με 

τη βοήθεια της νηπιαγωγού, επεξεργάζονται τις φωτογραφίες (δύο από την δική 

τους δραματοποίηση, που απεικονίζουν την δεύτερη σκηνή του νέου σεναρίου, 

αλλά και αυτήν που τους απεστάλη, που απεικονίζει την πρώτη σκηνή του νέου 

σεναρίου)και με την χρήση του προγράμματος GIMB φτιάχνουν μια νέα 

φωτογραφία ανάλογη του σεναρίου που συνέθεσαν, εμπλέκοντας-μοντάροντας 

ουσιαστικά τρεις φωτογραφίες σε μία για τις ανάγκες του σεναρίου και για την 

καλύτερη απεικόνιση του παραγόμενου κειμένου. Το νέο πολυτροπικό κείμενο 

αποστέλλεται στο 3ο νηπιαγωγείο και αυτό με τη σειρά του, ακολουθώντας τον 

ίδιο τρόπο, συνεχίζει με την σύνθεση της τρίτης σκηνής του νέου παραμυθιού, 

αποστέλλοντας το δικό του πολυτροπικό κείμενο στο 1ο νηπιαγωγείο ώστε να 

συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το νέο σενάριο, το νέο παραμύθι σε δύο κύκλους, 

με έξι νέες συνθέσεις σκηνών. Το σενάριο του δημιουργικού παραμυθιού 

ολοκληρώθηκε μέσα από την κυκλική ακολουθία των δραματοποιημένων 

σκηνών, την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και απόψεων μέσω διαδικτυακής 

επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των 

τριών νηπιαγωγείων και με τίτλο «Ταξιδεύοντας στη Μαγικούπολη». Στο τελικό αυτό 

στάδιο διακρίνεται και η ευρύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών όπου εκτός 

από την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για καταγραφή των παραγόμενων 

πολυτροπικών  κειμένων και αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

επιλέχθηκε λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών με την σύγχρονη παρουσίαση 

και εμπλοκή των παιδιών. 
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Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση αποτελεί βασική αρχή του Δ.Ε.Π.Π.Σ. αλλά και του Νέου Πιλοτικού 

Προγράμματος για το Νηπιαγωγείο. Η αξιολόγηση λειτουργεί ως 

ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο τη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ, 2001). Πρόκειται για διαδικασία συλλογής, 

σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών με σκοπό να συμβάλλει στη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία (ΝΠΣ, 2011:40). Επιπλέον, 

η αξιολόγηση μιας διαδικασίας Δημιουργικής Γραφής στο Νηπιαγωγείο έχει ως 

βασικό στόχο την αποτίμηση της διδακτικής πράξης  και την καταγραφή των 

δραστηριοτήτων των παιδιών, ώστε να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των 

προτάσεων διδασκαλίας και να συνειδητοποιηθεί η παραγωγικότητα των 

μαθητών (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013 : 102). 

Στα πλαίσια της συνεργατικής δράσης των τριών Νηπιαγωγείων, ο 

δημιουργικός λόγος λειτούργησε παρωθητικά ώστε να  μοιραστούν τα παιδιά 

εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα, ιδέες και απόψεις. Με τις πολυποίκιλες 

δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, με κυρίαρχο το στοιχείο του παιγνιώδη 

τρόπου εξέλιξης και εφαρμογής τους, τα παιδιά κατανόησαν τη χρονική διαδοχή 

των γεγονότων της παραγόμενης ιστορίας, συνέθεσαν έναν αφηγηματικό λόγο, 

ενώ παράλληλα μέσω της όλης δράσης αναπτύχθηκε ο περιγραφικός και 

επεξηγηματικός λόγος των παιδιών. Υπήρξε ενεργός συμμετοχή τόσο των παιδιών 

όσο και των νηπιαγωγών στις επικοινωνιακές καταστάσεις που προέκυπταν και 

συγχρόνως χρησιμοποιήθηκαν με παιγνιώδη τρόπο τα διάφορα εκφραστικά 

μέσα, όπως ο δημιουργικός προφορικός και γραπτός λόγος, η εικόνα (μέσω των 

φωτογραφιών) και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Αξιοποιήθηκαν κατάλληλα οι Νέες Τεχνολογίες ως εκπαιδευτικό εργαλείο, 

για την υποστήριξη της μάθησης και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

Δημιουργικής Γραφής, αλλά και ως επικοινωνιακό μέσο, γεφυρώνοντας τις 

αποστάσεις ανάμεσα στα τρία νηπιαγωγεία και παρέχοντας ελκυστικές τεχνικές 

πλούσιων δημιουργικών παραγωγών και διαδικτυακών διαλόγων. 

Ο ρόλος των νηπιαγωγών υπήρξε υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός καθ’ 

όλη τη διάρκεια της δράσης ώστε τα παιδιά να εμπλακούν σε διαδικασίες που 

προάγουν την κριτική και δημιουργική σκέψη. Με επιδέξιες ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου οι νηπιαγωγοί επιδίωξαν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία και 

ευρηματικότητα των παιδιών και κατάφεραν να ωθήσουν τα παιδιά στην ελεύθερη 
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έκφραση ιδεών, στην πρωτοτυπία και τον αυθορμητισμό. Παράλληλα τα παιδιά 

πειραματίστηκαν με τη γλώσσα, έκαναν υποθέσεις, προβληματίστηκαν και 

ανέπτυξαν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, προέβησαν σε 

επιχειρηματολογία και στη λήψη αποφάσεων για την συνέχεια και εξέλιξη της νέας 

ιστορίας που συν-δημιούργησαν αποδεικνύοντας την ενεργή συμμετοχή τους στη 

διαδικασία μάθησης. Τέλος, με συζήτηση, διάλογο και αναστοχασμό κατάφεραν 

να ελέγξουν την δράση τους αναπτύσσοντας θετική στάση στη Δημιουργική 

Γραφή. 

Η συμμετοχικότητα και η ενεργός εμπλοκή των παιδιών στις παιγνιώδεις 

δραστηριότητες δημιουργικού λόγου αποτελεί επιτυχία της δράσης που 

υλοποιήσαμε. Τα παιδιά από το 1ο στάδιο της δράσης έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, ανταποκρίθηκαν θετικά και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις 

σύνθετες διαδικασίες καλλιέργειας κριτικής σκέψης και της δημιουργικής γραφής, 

αφού μέσω της αναδυόμενης γραφής και την βοήθεια των νέων τεχνολογιών, 

επιδίωκαν την επικοινωνία μεταξύ τους (και των τριών νηπιαγωγείων) στοχεύοντας 

στην εξέλιξη και ολοκλήρωση της νέας ιστορίας, του νέου παραμυθιού.  

Η εμπειρία εφαρμογής της δράσης αυτής αποδεικνύει εύστοχα ότι η 

Δημιουργική Γραφή αποτελεί καινοτομία για τα νηπιαγωγεία λειτουργώντας είτε ως 

εκπαιδευτική μέθοδος, είτε ως μαθησιακό εργαλείο. Απαιτούνται  κατάλληλες 

τεχνικές για την εφαρμογή της, μέσα σε περιβάλλοντα μάθησης υποστηρικτικά και 

δημιουργικά, με εκπαιδευτικούς ανοιχτούς στην αλλαγή και στην καινοτομία, με 

αγάπη και μεράκι για το παιδί και τη λογοτεχνία, διασχίζοντας από κοινού το κανάλι 

της Δημιουργικής Γραφής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«Ταξίδι στη Μαγικούπολη» 

«Μια φορά κι έναν καιρό, ένα ηλιόλουστο πρωινό, η Κοκκινοσκουφίτσα, 

αφού φόρεσε τα αγαπημένα της ρούχα, πήρε το καλάθι της και πήγε να μαζέψει 

φρούτα και λουλούδια από το δάσος. Εκεί κοντά, πίσω από ένα δέντρο κοιτούσε  

στα κρυφά ο κακός- Λύκος  την Κοκκινοσκουφίτσα.  Δεν την πλησίασε, γιατί 

ακούστηκαν βήματα…Κάποιος ερχόταν κοντά στην Κοκκινοσκουφίτσα… 

Ποιος λέτε να ήταν;  

…ήταν μια κακιά μάγισσα, που φορούσε μαύρα ρούχα και κατάμαυρο 

καπέλο. Η μάγισσα είδε την Κοκκινοσκουφίτσα και της είπε: 
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-Έλα, κοριτσάκι, μην κουράζεσαι. Ορίστε, πάρε αυτό το μήλο, είναι πολύ 

ωραίο. Η Κοκκινοσκουφίτσα το πήρε αλλά δεν το έφαγε, γιατί δεν πεινούσε. Τότε, 

η μάγισσα της είπε: 

-Θέλεις να γίνουμε φίλες και να πάμε μαζί μία βόλτα στο δάσος; 

-Ναι ,είπε η Κοκκινοσκουφίτσα και ξεκίνησαν. Εκεί που περπατούσαν και 

μιλούσαν, ξαφνικά συνάντησαν… 

Ποιον νομίζετε ότι  συνάντησαν; 

συνάντησαν το λύκο που τις παρακολουθούσε και ήταν κρυμμένος πίσω 

από ένα δέντρο. Όταν ο λύκος είδε την Κοκκινοσκουφίτσα και τη μάγισσα βγήκε 

πίσω από το δέντρο και είπε: 

-Τι κάνετε εσείς εδώ στο σκοτεινό δάσος με τις πολλές τσουκνίδες; Και αυτές 

είπαν:  

-Κάνουμε βόλτα. Και ο λύκος είπε:  

-Σε λίγο θα βγει το φεγγάρι και οι νυχτερίδες. Πρέπει να πάτε στο σπίτι σας 

γρήγορα. Και τι κρατάς εσύ κοριτσάκι στο καλαθάκι σου; είπε στην 

Κοκκινοσκουφίτσα. 

-Έχω λουλούδια, φρούτα και ένα κόκκινο και νόστιμο μήλο. 

Ο λύκος μόλις το άκουσε όρμησε και άρπαξε το μήλο από το καλαθάκι της 

Κοκκινοσκουφίτσας και έφυγε τροχάδην στο δάσος όπου συνάντησε ένα σπίτι.  

Ποιος έμενε εκεί; 

….ο λύκος φτάνει στο σπίτι της Σταχτοπούτας, που έμενε εκεί μαζί με τη 

Χιονάτη! Ρωτάει ο λύκος τη Χιονάτη: 

-Χιονάτη, να φάω αυτό το μήλο; Μήπως είναι μαγικό; Φοβάμαι! Και η 

Χιονάτη του απαντά:  

-Μη φοβάσαι! Φάτο! Μπορεί να γίνεις ένας καλός πρίγκιπας, που ξέρεις!!! 

Τότε, είπε  και η Σταχτοπούτα: 

-Ναι! Έχει δίκιο η Χιονάτη! Αλλά, μόλις το ρολόι χτυπήσει 12 η ώρα, θα 

ξαναγίνεις πάλι κακός λύκος! Και ο λύκος δεν ήξερε τι να κάνει… Έξυνε το κεφάλι 

του και κοιτούσε μια τη Χιονάτη μια τη Σταχτοπούτα… 

-Αχ!!! Τι να κάνω; Να το φάω;…. 

…ο λύκος έφαγε τελικά το μήλο και μεταμορφώθηκε σε έναν όμορφο 

πρίγκιπα! Ο Πρίγκιπας δεν πίστευε στα μάτια του και ένιωθε πολύ όμορφα. Και τον 

ρώτησε  η Χιονάτη: 
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-Καλωσόρισες, στο σπίτι μου. Μήπως θέλεις να ξεκουραστείς? Κι ο 

Πρίγκιπaς είπε: 

-Ναι, θα ξεκουραστώ λιγάκι πριν φύγω, γιατί θέλω να πάω να γνωρίσω 

καινούριους φίλους, τώρα που είμαι καλός Πρίγκιπας! Κι έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του 

κι έφτασε στην «Μαγικούπολη», όπου βρέθηκε μπροστά σε πολλά σπίτια. Και τότε 

σκέφτηκε: 

-Μακάρι να βρω πολλούς φίλους, που να με αγαπήσουν αληθινά, να 

μιλάνε όμορφα και να με σέβονται! Όμως πρέπει να κάνω γρήγορα πριν πάει 12 

η ώρα και φύγουν τα μαγικά και ξαναγίνω πάλι λύκος! Άρχισε τότε να προχωράει 

,να προχωράει κι έπεσε πάνω σε έναν άνθρωπο. 

 Ποιος λέτε να ήταν αυτός ο άνθρωπος;  

Ήταν ένας ψαράς που ψάρευε ψάρια και είπε στον πρίγκιπα: 

-Γεια σου πρίγκιπα. Πώς σε λένε; 

-Με λένε Νίκο, είπε ο πρίγκιπας. 

-Θέλεις να σου δώσω λίγα ψάρια για να φας, είπε ο ψαράς. 

-Ναι , θέλω αλλά δεν έχω πού να τα ψήσω. 

-Θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου να ψήσουμε τα ψάρια, να τα φάμε και να 

δούμε τηλεόραση; είπε ευγενικά ο ψαράς. Μπορείς να κοιμηθείς και στο σπίτι μου 

αφού δεν έχεις σπίτι. 

-Πολύ ωραία η ιδέα σου, είπε ο πρίγκιπας. Μετά, πήγαν στο σπίτι και 

έφαγαν τα ψάρια. Εκεί ήταν και η γυναίκα και το παιδί του ψαρά. Μετά πήγαν μια 

βόλτα με τη βάρκα και ο ψαράς ενώ ψάρευε γλίστρησε και έπεσε στο νερό. Τότε ο 

πρίγκιπας βούτηξε γρήγορα-γρήγορα στη θάλασσα, τον έσωσε και ξανανέβηκαν 

στη βάρκα. 

-Σ’ ευχαριστώ πολύ που μ’ έσωσες από τους καρχαρίες και τα νερόφιδα, 

είπε ο ψαράς. Είσαι τώρα ο ήρωάς μου και ο καλύτερός μου φίλος. 

-Χαίρομαι πολύ, αλλά έχω ένα μικρό προβληματάκι. Δεν είμαι κανονικός 

πρίγκιπας αλλά ένας λύκος και στις 12 η ώρα τα μάγια θα λυθούν. Τότε τους 

άκουσε η Χιονάτη και εμφανίστηκε ντυμένη νεράιδα, με το μαγικό της ραβδί και 

είπε: 

-Σου εύχομαι να μείνεις για πάντα ένας καλός πρίγκιπας, και τον ακούμπησε 

απαλά με το ραβδί της στο κεφάλι. 
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Από τότε ο λύκος έμεινε για πάντα πρίγκιπας, βοηθούσε τους πάντες, έκανε 

πολλούς φίλους, ήταν αγαπημένος με όλους και δεν έμεινε ποτέ ξανά μόνος του. 

Και έκανε και μια καινούργια οικογένεια.  

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!!!! 
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1. Εισαγωγικά 

Το ζήτημα του κατά πόσο η ενασχόληση με τη δημιουργική γραφή αποτελεί μια 

μορφή «μόδας» που θα περάσει σύντομα ή μια ακόμη εκδοχή της μετανεωτερικής 

αυτοοαναφορικότητας, όπως κάποιοι υποστηρίζουν, αν και έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον δεν είναι δυνατόν να μας απασχολήσει στο πλαίσιο αυτής της 

ανακοίνωσης. Αντιθέτως, αυτό που έχει πρακτική σημασία είναι να αναζητήσουμε 

τρόπους μέσα από τους οποίους η δημιουργικότητα των μαθητών μπορεί να 

υποστηριχθεί διδακτικά στην παραγωγή γραπτού (αφηγηματικού τύπου στην 

περίπτωσή μας) λόγου. Ως άξονες αυτής της διερεύνησης μπορούμε να θέσουμε 

α. την εγγενή δημιουργικότητα αλλά και τον προϋπάρχοντα παραστατικό 

βιωματικό και γνωστικό κύκλο των μαθητών και β. τη συνεργατικότητα που 

αναπτύσσεται στο πλαίσιο ομάδων.  

Αν ισχύει ότι «η πλέον βιωματική δραστηριότητα στον χώρο της 

λογοτεχνίας, (είναι) η συγγραφή», όπως υποστηρίζει ο πρόσφατος «Οδηγός 

πλεύσεως Δημιουργικής Γραφής» του Υπ. Παιδείας Κύπρου (Σουλιώτης 2012α: 6), 

τότε είναι φανερό ότι μέχρι πρόσφατα ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οι ευρύτερες 

εκπαιδευτικές επιλογές υπο-εκτιμούσαν δύο θεμελιακά στοιχεία που συνοδεύουν 

το γεγονός της Λογοτεχνίας: το βίωμα και τη δημιουργικότητα. Όχι το βίωμα και τη 
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δημιουργικότητα του συγγραφέα (αυτά ίσως υπερ-ενδιέφεραν πολλές φορές), 

αλλά το βίωμα και τη δημιουργικότητα του μαθητή. Με άλλα λόγια, αυτή η 

δυνατότητα του μαθητή – του καθενός σε τελική ανάλυση – να μορφοποιεί 

δημιουργικά τον παραστατικό του κύκλο, όχι μόνο σε σχέση με ένα δοσμένο 

κείμενο στο πλαίσιο μιας προσληπτικού τύπου «σύντηξης οριζόντων» και κάλυψης 

«κενών απροσδιοριστίας», αλλά στο πλαίσιο μιας αυτόνομης διαδικασίας 

έκφρασης που ανατρέπει τους ρόλους και παραπέμπει περισσότερο στο μόχθο 

της παλιάς εκείνης «Ρητορικής» (Καρακίτσιος 2012: 3-4). Επομένως, αν και το 

μάθημα της λογοτεχνίας ασφαλώς έχει εδώ και χρόνια απεγκλωβιστεί από τον 

πατερναλιστικό και φρονηματιστικό χαρακτήρα που το διέκρινε για δεκαετίες, 

εντούτοις δεν έχει εγκολπωθεί ακόμη τη γόνιμη εκείνη οπτική που θα το εξελίξει από 

μια ρητορεία (ή έστω διαλεκτική) περί το κείμενο σε μια δυνατότητα δημιουργίας 

κειμένου με όρους ατομικότητας. Το πρόγραμμα της Κύπρου που 

προαναφέρθηκε και το Α.Π. της Λογοτεχνίας για την Α΄ Λυκείου των ελληνικών 

σχολείων (2011), αποτελούν τις μόνες συστηματικές απόπειρες να προσεγγισθεί 

το κείμενο όχι ως το «τέλος» μιας διαδικασίας ανάγνωσης, αλλά ως η αφετηρία 

μιας δημιουργικής ανασύνθεσης των προσωπικών διαδρομών των μαθητών με 

κειμενικούς όρους.  

Στην έννοια της «ατομικότητας», που τέθηκε παραπάνω, εδράζεται το 

δεύτερο αφετηριακό σημείο του προβληματισμού μας. Αποτελεί η σχολική 

«δημιουργική γραφή» μια διαδικασία ατομικής παραγωγής, με την έννοια της 

ιδιώτευσης και της μοναχικότητας; Το ακριβώς αντίθετο, θα κατέθετε η εκπαιδευτική 

εμπειρία. Στο πλαίσιο του σχολείου (και εκτός σχολείου κατά πάσα πιθανότητα, 

αλλά αυτό συνιστά θέμα για τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας), η ατομικότητα 

δεν μπορεί παρά να εκδηλώνεται με όρους συλλογικής οικείωσης – όχι για να 

καταργηθεί, αλλά για να αναπλασθεί, να κερδίσει τη μέθεξη στο κοινό βίωμα ή τη 

συνάφεια με την ατομικότητα του Άλλου. Δεν χρειάζεται να επεκταθεί κανείς στη 

σημασία μιας τέτοιας οπτικής – απλώς να επισημανθεί κάτι τελευταίο, από μια 

παιδαγωγική σκοπιά: ότι μια τέτοια διαδικασία, δημιουργικού γραψίματος που 

επικαλείται τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, παράγει τους όρους 

διαμόρφωσης «συγγραφικών κοινοτήτων» - και μας φέρνει πολύ κοντά στο 

κατεξοχήν δημιουργικό εκπαιδευτικό όραμα της μετατροπής της τάξης σε 

κοινότητα μάθησης (Φρυδάκη 2009: 342 κ.εξ.).  
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2. Διδακτικές παρεμβάσεις: Σκεπτικό, σχεδιασμός, επιδιώξεις, ερωτήματα 

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω, αφετηριακό 

ερέθισμα για τη δημιουργία τόσο του σεναρίου όσο και των ωριαίων διδασκαλιών 

που πραγματοποιήθηκαν, αποτέλεσε η δυσκολία των σημερινών μαθητών – 

κυρίως λόγω της επαφής τους με την εικόνα μέσω των ΤΠΕ - να δουν τον εαυτό 

τους ως παραγωγό κειμένων, ως δημιουργό δικών τους ιστοριών βασισμένων σε 

υποκειμενικές αναπαραστάσεις και βιώματα. Πρόκειται για μια δυσκολία πιθανώς 

πλασματική, αφού, όπως υποστηρίζει ο Σουλιώτης (Σουλιώτης 2012β: 1-2), η 

έμπνευση και το ταλέντο καλλιεργούνται μέσω της δουλειάς και ενεργοποιούνται 

σταδιακά με μικρές δοκιμές ή ακόμη και με απλές ασκήσεις. Η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος, η οποία υιοθετήθηκε, πιθανολογήθηκε ότι θα κινητοποιήσει τους 

μαθητές να γράψουν και να  πειραματιστούν με διαφορετικές εκδοχές λόγου, 

δίνοντάς τους πολύ περισσότερες αφορμές να δημιουργήσουν, σε σύγκριση με 

την απλή προτροπή από τον εκπαιδευτικό να γράψουν ατομικά μιαν ιστορία.  

Οι διδακτικές παρεμβάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια 

οργανώθηκαν με ορίζοντα την προσπάθεια σύζευξης της ομαδοσυνεργατικής 

μεθόδου με τη δημιουργική γραφή των μαθητών, και απέβλεπαν στο να κομίσουν 

διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με την ατομική συγγραφή ιστοριών από 

τους μαθητές. Τα οφέλη που αναμενόταν να προκύψουν από τη διαδικασία (τα 

οποία υποδηλώνουν και τους σκοπούς της παρέμβασης) κατηγοριοποιήθηκαν 

προγραμματικά σε διδακτικά, μαθησιακά και παιδαγωγικά. Πιο συγκεκριμένα 

επιδιώχθηκε, 

α. τα οφέλη για τη διδακτική διαδικασία και τον εκπαιδευτικό να είναι τα 

ακόλουθα: 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού να αλλάξει περιεχόμενο και προοπτική: ο 

εκπαιδευτικός να διαφοροποιηθεί από τις κλασικές δασκαλοκεντρικές εκδοχές 

(που αναμφίβολα μπορούν να εμφανίζονται και στο πλαίσιο προγραμμάτων 

δημιουργικής γραφής) καθώς συνειδητά απεκδύεται τον μανδύα της καθηγητικής 

εξουσίας και λειτουργεί περισσότερο ως συν-δημιουργός, θεμελιωτής των 

σχέσεων των μελών στις μαθησιακές κοινότητες, καθοδηγητής ως προς τα 

ερεθίσματα και τους «κανόνες», που θα οδηγήσουν τους μαθητές στην εξοικείωσή 

τους με το νέο μαθησιακό αγαθό (στην προκειμένη περίπτωση με το κειμενικό 

είδος της μικρής αφήγησης - ιστορίας).  
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Ο εκπαιδευτικός να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του 

ταυτότητα: πιο συγκεκριμένα να διαμορφώσει την ταυτότητά του ως υποστηρικτή 

/ εμψυχωτή για την παραγωγή νέας γνώσης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αντί 

για αυτήν του «αυθεντικού μεταδότη» γνώσεων. Η ταυτότητα αυτή να 

ενδυναμώνεται διαρκώς καθώς το όλο σενάριο διαμορφώνει ένα ρευστό πλαίσιο 

μάθησης, ανοικτό και δεκτικό στις πολλαπλές προσλήψεις και οπτικές των 

μαθητών. 

Η σχέση του εκπαιδευτικού και των μαθητών με τις κειμενικές οντότητες να 

τροποποιηθεί με τρόπο δυναμικό: η αντιμετώπιση του «κειμένου» ως μιας 

σταθερής, άκαμπτης, «πραγματικότητας» να αλλάξει ουσιωδώς, καθώς ο 

εκπαιδευτικός (και στη συνέχεια οι μαθητές) θα αντιλαμβάνονται ότι το κείμενο δεν 

αποτελεί παρά μια «δυνατότητα», μια εκδοχή που μπορεί να εκφράζεται μέσα από 

πολλαπλές συνιστώσες και να γίνεται αντικείμενο διαρκούς 

επαναδιαπραγμάτευσης.  

Ο εκπαιδευτικός να μην εστιάσει το κέντρο βάρους της προσοχής του μόνο 

στο γνωστικό αλλά και στο συναισθηματικό φορτίο της αλληλεπίδρασης με τους 

μαθητές: με την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στις δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής να αποκτήσει ισχυρότερα εργαλεία προκειμένου να 

διαμορφωθούν θετικές στάσεις στους μαθητές που έχουν αρνητική γνώμη για τη 

συγγραφή κειμένων και αντιμετωπίζουν με μια καχυποψία την επαφή τους με αυτά, 

καθώς η ομαδοσυνεργατική μέθοδος καλλιεργεί ένα κλίμα αποδοχής και ενισχύει 

το κίνητρο για τη δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού παραγόμενου έργου. 

β. τα οφέλη για τη μαθησιακή διαδικασία και τους μαθητές να είναι τα 

ακόλουθα: 

Οι μαθητές να αποκτήσουν ισχυρότερα κίνητρα δραστηριοποίησης και 

δημιουργίας, ενεργοποιώντας δυνατότητες και διαμορφώνοντας όρους 

μαθησιακής «κοινότητας»: μέσα από τη δουλειά της συν-δημιουργίας ο 

ανταγωνισμός σταδιακά να παύσει να λειτουργεί ως κίνητρο ενεργοποίησής τους 

και οι πρακτικές συνεργασίας κατά τη συνεργατική συγγραφή αφηγηματικών 

ιστοριών να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για την ανάδειξη αδρανών 

δυνατοτήτων. Παράλληλα, να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία 

των ομάδων (και ευρύτερα της συλλογικότητας «τάξη») ως κοινοτήτων μάθησης, 

μέσα από το «τέχνασμα» της συγγραφικής κοινότητας.  
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Οι μαθητές να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα τους μηχανισμούς, τις 

δομές και τη λειτουργία των αφηγηματικών κειμένων: μέσω της ανταλλαγής 

απόψεων και σκέψεων για την κατασκευή της συλλογικής ιστορίας, οι μαθητές να 

αντιληφθούν καλύτερα και "εκ των έσω" ότι η συγγραφή μιας ιστορίας είναι μια 

κατασκευή που βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες και αφηγηματικές 

συμβάσεις, να υιοθετήσουν πιο εύκολα και να εφαρμόσουν τους συγγραφικούς 

ειδολογικούς περιορισμούς των αφηγηματικών κειμένων "κατανοώντας πως ο 

μορφολογικός/ειδολογικός περιορισμός μπορεί να αποτελέσει συγγραφικό 

εργαλείο και να αποδώσει τα μέγιστα" (Νικολαΐδου, 2012: 7), και τέλος να 

εμπεδώσουν σαφέστερα τη διάκριση ανάμεσα στη γραφή και την κριτική 

προσέγγισή της.  

Να ευνοηθεί η καλλιέργεια ανώτερων νοητικών και συναισθηματικών 

δεξιοτήτων: η αναζήτηση τρόπων λειτουργικής διασύνδεσης ανάμεσα στα 

διαφορετικά μέρη της ιστορίας που έχουν προκύψει από την ατομική συγγραφή, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεκτική κατανόηση, να οδηγήσει τους 

μαθητές σε μια δημιουργική σύγκρουση διαφορετικών εμπειριών, αναμνήσεων και 

βιωμάτων (Rodari 2003: 103), στοιχεία που τελικά θα τους ωθήσουν προς την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των ανώτερων νοητικών και συναισθηματικών 

λειτουργιών.  

γ. τα οφέλη για την παιδαγωγική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

να είναι τα ακόλουθα: 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών να γίνεται μέσα σε κλίμα ισοτιμίας 

και συνειδητής συμμετοχικότητας: ο συνομιλιακός λόγος που θα αναπτυχθεί 

ανάμεσα στα μέλη των ομάδων – άτυπων κοινοτήτων μάθησης, να 

χαρακτηρίζεται από ελεύθερη, αμοιβαία και ισότιμη συμμετοχή όλων. Παράλληλα, 

η ανάληψη ομαδικών συγγραφικών δράσεων καθώς και η δημιουργία καλού 

κλίματος στην ομάδα, να εξασφαλίζει καλύτερους όρους συν-εργασίας για τους 

απομονωμένους και με χαμηλές επιδόσεις μαθητές και να ενισχύει την 

αυτοπεποίθησή τους. 

Η συλλογικότητα να μην αποτελεί απλώς την άλλη όψη της ατομικότητας, 

αλλά το μέσο για την εμπέδωση της ανοχής και της δημοκρατικότητας. Κάτι τέτοιο 

μπορεί να επιτευχθεί καθώς μέσω των λεκτικών ανταλλαγών που βασίζονται στη 

διερευνητική ομιλία (κατά την οποία οι μαθητές συζητούν τις ιδέες τους ασκώντας 

εποικοδομητική κριτική), αλλά και μέσω των διαδικασιών συλλογικής εργασίας 
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(κατά την οποία επιμερίζουν το έργο της ομάδας αναλαμβάνοντας ρόλους), 

καλλιεργούνται δεξιότητες αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού, 

διαχείρισης διαφωνιών, ελεύθερης έκφρασης και αποδοχής απέναντι στο 

διαφορετικό, βιωματικής κατανόησης των δημοκρατικών διαδικασιών, υιοθέτησης 

επιθυμητών μορφών κοινωνικής συμπεριφοράς και δημιουργικής συνεργασίας, 

επίλυσης προβλημάτων (Φρυδάκη 2009: 369). 

Θα μπορούσε έτσι να λεχθεί – και σε συνάρτηση με τις επιδιώξεις που 

παρουσιάστηκαν – ότι τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία η παρέμβασή μας 

κλήθηκε να απαντήσει διαμορφώθηκαν ως εξής1: 

Α. Κατά πόσο η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου κατά την 

ανάγνωση, παραγωγή και αξιολόγηση αφηγηματικών κειμένων βοηθά στην 

κατανόηση και εμπέδωση των συμβάσεων της γραφής αφηγηματικών ιστοριών; 

Β. Κατά πόσο η ομαδική εργασία συμπαρασύρει την πλειοψηφία των 

μαθητών στο να ενεργοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής;  

Γ. Κατά πόσο οι λιγότερο κοινωνικοποιημένοι μαθητές, μαθητές αδύναμοι 

ή αδιάφοροι προς το αντικείμενο, παρωθούνται από την ομάδα στο να μυηθούν 

πιο ενεργά στη συγγραφική διαδικασία; Ποιο ρόλο παίζει σχετικά το αίσθημα 

αποδοχής από την ομάδα ή ο δημιουργικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων;  

 Δ. Κατά πόσο η συλλογική διαμόρφωση της επινοημένης ιστορίας μπορεί 

– μέσα από τους μηχανισμούς του βιώματος και της ενσυναίσθησης που ευνοεί – 

να συμβάλει στην ανάπτυξη και εδραίωση των καλών διαπροσωπικών σχέσεων 

στην τάξη, η οποία βαθμιαία θα αποκτά χαρακτηριστικά κοινότητας μάθησης;  

Η επίτευξη των επιδιώξεων που προαναφέρθηκαν και η διερεύνηση των 

ερευνητικών μας ερωτημάτων επιχειρήθηκε με την εφαρμογή συλλογικής 

                                                 
1 Χρειάζεται να διευκρινιστεί εδώ ότι α. η διδακτική παρέμβαση σχεδιάστηκε πρωτίστως για 

να καλύψει διδακτικές επιδιώξεις που προέκυψαν μέσα από την ενεργό διδακτική πράξη, και κατόπιν 

για να υπηρετήσει ερευνητικούς σκοπούς – γι’ αυτό και η αναφορά στα διδακτικά, μαθησιακά και 

εκπαιδευτικά οφέλη προηγείται από την αναφορά των ερευνητικών ερωτημάτων, β. ότι τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τίθενται δεν καλύπτουν όλο το εύρος των πιθανών ερωτημάτων που προκύπτουν 

από τη σκοποθεσία των διδακτικών μας παρεμβάσεων, αλλά επιλεκτικά εστιάζουν σε ερωτήματα 

που κατά την κρίση της ερευνητικής μας ομάδας είχαν ισχυρότερο ερευνητικό ενδιαφέρον και ήταν 

πιο άμεσα ελέγξιμα στο πλαίσιο αυτό. Στο δεύτερο επίπεδο της έρευνάς μας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, 

φιλοδοξούμε να αναζητήσουμε απαντήσεις σε ευρύτερο φάσμα ερευνητικών ερωτημάτων. 
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συγγραφής αφηγηματικών κειμένων σε ομάδες μαθητών της Α’ Γυμνασίου σε 

μορφή τρίωρου σεναρίου αρχικά, το οποίο ακολούθως προσαρμόστηκε και 

εφαρμόστηκε σε δύο ανεξάρτητες ωριαίες διδασκαλίες. Η εφαρμογή των 

διδακτικών παρεμβάσεων επελέγη να γίνει στην Α' Γυμνασίου γιατί κρίθηκε ότι στην 

τάξη αυτή α. καθώς οι μαθητές εισάγονται σε μια καινούργια βαθμίδα 

εκπαίδευσης, βιώνουν εντονότερα την ανάγκη διαμόρφωσης νέων μορφών 

συλλογικής δράσης και ανάπτυξης – στοιχείο που θα υπηρετούσε ισχυρότερα τις 

ερευνητικές μας επιδιώξεις και β. φέρουν μαζί τους όσα -περισσότερο ή λιγότερο 

οργανωμένα- έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό σχετικά με δημιουργικές 

δραστηριότητες παραγωγής κειμένων. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η διδακτική πρόταση 

μπορεί να εφαρμοστεί με τις ανάλογες τροποποιήσεις σε όλες τις τάξεις του 

Γυμνασίου καθώς και στην Α' Λυκείου, αλλά και σε ομίλους δημιουργικής γραφής. 

Επίσης θεωρήθηκε ότι η επιλογή της παραγωγής αφηγηματικού αντί θεατρικού ή 

ποιητικού λόγου αφορά μια πιο οικεία μορφή δομής και έκφρασης σκέψεων και 

συναισθημάτων, ενώ, για παράδειγμα, ο ποιητικός λόγος δεν είναι τόσο διακριτός 

στις καθημερινές χρήσεις των μαθητών αυτής της ηλικίας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί του διδακτικού σεναρίου που καταρτίστηκε 

αφορούσαν κυρίως στην «εκ των έσω» κατανόηση των αφηγηματικών δομών και 

των συμβάσεων που τις συγκροτούν. Ένας από τους κυρίαρχους στόχους του 

σεναρίου, μεταξύ άλλων, σχετιζόταν με τη συλλογική κατασκευή μιας αφήγησης - 

ιστορίας από τους μαθητές, ενταγμένης σε συγκεκριμένο αφηγηματικό πλαίσιο.  

Το σενάριο χωριζόταν σε τρεις φάσεις και η χρονική του διάρκεια ήταν τρεις 

διδακτικές ώρες.  

Κατά την Α’ φάση οι μαθητές συγκρότησαν ομάδες με τυχαίο τρόπο, έτσι 

ώστε καινούργιοι και παλιοί μαθητές να αναμειχθούν και να εργαστούν 

διαμορφώνοντας από την αρχή τους κώδικες επικοινωνίας μεταξύ τους. Κατά την 

αφετηριακή δραστηριότητα «προθέρμανσης» και εισαγωγής στην ατμόσφαιρα 

της δημιουργικότητας και της φαντασίας, ξεκινήσαμε με ένα λεκτικό παιχνίδι: 

γράψαμε μια τυχαία φράση στον πίνακα και με βάση αυτήν ζητήσαμε από τους 

μαθητές να αφηγηθούν μια ιστορία πραγματική ή φανταστική. Κάθε μαθητής που 

έπαιρνε τον λόγο μιλούσε για ένα περίπου λεπτό και στην καταληκτική του φράση 

πρόσθετε μια οποιαδήποτε λέξη –σχετική ή άσχετη- την οποία ο επόμενος που 

έπαιρνε τη σκυτάλη για να συνεχίσει την ιστορία έπρεπε να την ενσωματώσει σε 

αυτήν.  
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Κατά τη Β΄ φάση δόθηκαν κάποιες γενικές οδηγίες για τους όρους 

λειτουργίας και αλληλεξάρτησης των μελών των ομάδων, και ακολούθησε η 

συγγραφή μιας ιστορίας σε ατομικό επίπεδο, με απώτερο στόχο την aανάδειξη 

της «υποκειμενικής διαφορετικότητας» (Ματσαγγούρας 2001: 187). Στο σημείο 

αυτό ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: μοιράσαμε στους μαθητές κάθε ομάδας 

καρτέλες με έξι ερωτήσεις, τους ζητήσαμε να επιλέξουν έναν αριθμό από το ένα 

ως το έξι και με βάση την ερώτηση που τους αντιστοιχούσε να γράψουν ατομικά 

την ιστορία τους χωρίς να την ανακοινώσουν στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 

τους προκειμένου να μην επηρεαστεί η συγγραφή του ενός μέλους από το άλλο 

(Rodari 2003: 54).  

Κατά τη Γ’ φάση τα μέλη των ομάδων διάβασαν την ιστορία τους στην 

ομάδα τους και αφού τροφοδοτήθηκαν με κάποια «μυστικά» του γραπτού λόγου 

που αφορούσαν βασικές αφηγηματικές συμβάσεις - όπως τη δήλωση του τόπου 

και του χρόνου, την αναφορά τους στους χαρακτήρες, τη δομή της υπόθεσης, 

την καταγραφή ενός ενιαίου σκελετού της κοινής ιστορίας τους - τους ζητήθηκε 

να συνθέσουν μια ενιαία ιστορία αξιοποιώντας όλες τις ατομικές αφηγήσεις που 

είχαν παραγάγει στο προηγούμενο στάδιο.  

Κατά τη Δ’ φάση οι μαθητές ανέγνωσαν την ενιαία ιστορία τους στην 

ολομέλεια της τάξης και ακολούθησε μία κυκλική αξιολόγηση των παραγόμενων 

συλλογικών ιστοριών κατά την οποία μία ομάδα αξιολογούσε μίαν άλλη, 

καταγράφοντας δύο θετικά και δύο προς βελτίωση σημεία, τα οποία συζητήθηκαν 

και από τις υπόλοιπες ομάδες. Στη φάση αυτή μας ενδιέφερε ιδιαίτερα η 

ενθάρρυνση των «μικρών» σε ηλικία συγγραφέων και η ανακεφαλαίωση των 

αφηγηματικών δομών των συλλογικών ιστοριών που παρήχθησαν από όλες τις 

ομάδες. 

Στο δεύτερο επίπεδο της διδακτικής παρέμβασης επιδιώχθηκε η 

προσαρμογή του σεναρίου σε ωριαίες διδασκαλίες, μέσα από μια παραγωγικού 

τύπου διαδικασία: βασιστήκαμε σε όσα μας έδειξε η εφαρμογή του αρχικού 

τρίωρου σεναρίου και στη συνέχεια δοκιμάσαμε τη μετατροπή του σε δύο 

ανεξάρτητα σχέδια ωριαίας διάρκειας το καθένα (αρχική 3ωρη εφαρμογή 

σεναρίου → 1η ωριαία διδασκαλία: σύμπτυξη αρχικού σεναρίου στη βάση των 

ίδιων αξόνων → 2η ωριαία διδασκαλία: αποδόμηση του αρχικού σχεδίου και 

έμφαση στις συνεργατικές δραστηριότητες). 

Επιδίωξη αυτών των τροποποιήσεων ήταν:  
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α) να δοκιμαστεί η χρηστικότητα και η ευελιξία του τρίωρου σεναρίου, ώστε 

να μπορεί να είναι εφαρμόσιμο και σε επίπεδο ωριαίας διδασκαλίας, παρέχοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο στον εκπαιδευτικό μεγαλύτερη αυτονομία. 

β) να εξεταστεί κατά πόσο το αρχικό σενάριο επιτρέπει, χάρη στη 

σπονδυλωτή μορφή του, να λειτουργούν με αυτοτέλεια τα επιμέρους δομικά μέρη 

που το απαρτίζουν, ώστε να λειτουργήσει ως πρόταση που να μπορεί να 

εφαρμοστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η οπτική αυτή δέχεται ότι 

οι μαθητές καλλιεργούν σταδιακά δεξιότητες κι όταν εκτιμηθεί ότι τις έχουν 

κατακτήσει μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες της ομαδικής εργασίας, 

μπορούμε να προχωρήσουμε σε μορφές διδακτικής δράσης με λιγότερα 

προαπαιτούμενα. 

Με βάση τα προηγούμενα, στην πρώτη ωριαία διδασκαλία, εφαρμόστηκε 

ακριβώς το αρχικό σενάριο τροποποιημένο κατάλληλα, ώστε να μπορέσει να 

ολοκληρωθεί σε μία διδακτική ώρα. Οι μαθητές συνέθεσαν μικρότερες ατομικές 

ιστορίες, τις οποίες συνένωσαν και δημιούργησαν τις ομαδικές τους ιστορίες, 

όπως και στο αρχικό σενάριο, αλλά με περιορισμένη δυνατότητα εμβάθυνσης και 

αλληλεπίδρασης, ασφαλώς.  

Στη δεύτερη διδασκαλία, συναποφασίστηκε να πειραματιστούμε απευθείας 

με τη συνεργατική προσέγγιση της δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές αφού 

χωρίστηκαν σε ομάδες κλήθηκαν να δημιουργήσουν εξαρχής από κοινού τον 

βασικό ήρωα της ιστορίας τους, τους δευτερεύοντες ήρωες που 

συνεπικουρούσαν την εξέλιξη της ιστορίας, το χωροχρονικό πλαίσιο και την πλοκή 

της ιστορίας, καθώς και την κορύφωσή της. Έπειτα, έχοντας ήδη δημιουργήσει τα 

βασικά στοιχεία της ιστορίας τους, προχώρησαν στη σύνθεση της τελικής 

ομαδικής ιστορίας.  

3. Ερευνητική προσέγγιση των διδακτικών παρεμβάσεων 

Έχοντας ως βάση τον αρχικό μας προβληματισμό, δηλαδή τη δυσκολία των 

σημερινών μαθητών να δουν τον εαυτό τους ως παραγωγό κειμένων και ιδιαίτερα 

ως δημιουργό δικών τους ιστοριών βασισμένων σε υποκειμενικές 

αναπαραστάσεις και βιώματα, και σε συνάρτηση με τα ερευνητικά ερωτήματα που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθούν σε πρώτη 

φάση οι αναπαραστάσεις των μαθητών για τη συγγραφή (πρώτη φάση της 

έρευνας, πριν από τη διεξαγωγή των διδασκαλιών). Στη συνέχεια, επιχειρήθηκε να 

διερευνηθούν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά της ομαδοσυνεργατικής 
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εργασίας που την καθιστούν λιγότερο ή περισσότερο λειτουργική σε σχέση με τις 

τεθείσες επιδιώξεις (δεύτερη φάση της έρευνας, παρατήρηση κατά τη διάρκεια των 

διδασκαλιών). Σε ένα τρίτο επίπεδο, το κέντρο βάρος του ερευνητικού μας 

προβληματισμού εστιάστηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν στη συλλογική γραφή ιστοριών και στις τελικές τους 

παραστάσεις και στάσεις γι’ αυτές (τρίτη φάση της έρευνας, μετά τη διεξαγωγή 

των διδασκαλιών). 

Αντικείμενο της έρευνάς μας στην πρώτη ερευνητική φάση αποτέλεσαν οι 

μαθητές των τριών τμημάτων της Α’ Γυμνασίου, στα οποία εφαρμόστηκαν το 

αρχικό σενάριο και οι διαφορετικές εκδοχές του (συνολικά 64 παιδιά). Στη δεύτερη 

φάση ως αντικείμενο έρευνας ορίσαμε συνολικά τις τρεις τάξεις στις οποίες 

εφαρμόστηκαν οι διδασκαλίες, ενώ για την μελέτη των τελικών εντυπώσεων των 

μαθητών  (τρίτη φάση έρευνας) έγινε εστιασμένη επιλογή σε ομάδες μαθητών του 

τμήματος όπου πραγματοποιήθηκε η εφαρμογή του αρχικού σεναρίου, που 

αποτελεί και την κατεξοχήν πρότασή μας2. 

Για τη συλλογή των δεδομένων στις τρεις ερευνητικές φάσεις 

εφαρμόστηκαν ποιοτικές μέθοδοι, οι οποίες έγιναν αντικείμενο συνδυαστικής 

επεξεργασίας για την εξαγωγή των πορισμάτων της έρευνας.  

Πρώτη ερευνητική φάση: Πριν τις διδακτικές παρεμβάσεις μοιράστηκε και 

στα τρία τμήματα ένα σύντομο ερωτηματολόγιο με κλειστές και ανοιχτές 

ερωτήσεις, με το οποίο εξετάζαμε τις αρχικές στάσεις και αναπαραστάσεις των 

μαθητών αναφορικά με τη συγγραφή κειμένων,  ώστε μετά την εφαρμογή του 

σεναρίου να δούμε την τυχόν αλλαγή αυτών των αρχικών τους στάσεων. Πέρα 

από την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή του, η επιλογή του συγκεκριμένου 

                                                 
2 Για τη διερεύνηση των ερωτημάτων μας επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως θα 

παρουσιάσουμε στη συνέχεια, ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Κρίθηκε ότι τα πλεονεκτήματα της 

ποιοτικής έρευνας που σχετίζονται κυρίως με την λεπτομερή διερεύνηση καταστάσεων και 

γεγονότων, και προσφέρουν δυνατότητα εις βάθος διερεύνησης διαδικασιών, συμπεριφορών και 

εμπειριών που δεν είχαν προβλεφθεί a priori, θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα και να 

ερμηνεύσουμε πληρέστερα τις διαδικασίες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών, 

αλλά και να απαντήσουμε πιο ολοκληρωμένα στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Εξάλλου, η άμεση και 

προσωπική εμπλοκή του ερευνητή στην ερευνητική διαδικασία, του δίνει τη δυνατότητα να 

κατανοήσει τον κόσμο μέσα από τα μάτια και την αντίληψη έτερων κοινωνικών υποκειμένων, 

δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες, την βιωμένη εμπειρία, τα νοήματα και τις αναπαραστάσεις των 

ερευνητικών υποκειμένων (Ιωσηφίδης 2008:  21-36).   
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ερευνητικού εργαλείου βασίστηκε και στο γεγονός ότι διασφαλίζει όρους 

αξιοπιστίας, επειδή είναι ανώνυμο (Cohen Manion & Morrison 2007:  219). 

Δεύτερη ερευνητική φάση: Κατά τη διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων 

και στις τρεις διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν υιοθετήσαμε την τεχνική της 

θεατής - μη συμμετοχικής παρατήρησης (Ιωσηφίδης 2008: 125). Η παρατήρηση, 

ως απλή μέθοδος συλλογής ερευνητικών δεδομένων ποιοτικού χαρακτήρα 

επελέγη γιατί επιτρέπει στον ίδιο τον ερευνητή να παρακολουθεί την εξέλιξη ενός 

φαινομένου και να έχεις πληροφορίες από «πρώτο χέρι» (Καραγεώργος 2002: 

172). Έτσι, η παρατήρηση μας έδινε τη δυνατότητα άμεσης άντλησης 

πληροφοριών για το προς εξέταση αντικείμενο, χωρίς παρέμβαση στους 

«φυσικούς» όρους λειτουργίας του. Οι ερευνητές επελέγη να είναι παρατηρητές 

χωρίς να συμμετέχουν καθόλου στις διδακτικές παρεμβάσεις, και να περιορίζονται 

στο πίσω μέρος της σχολικής αίθουσας ώστε να μην αλλοιώνουν τη φυσικότητα 

του περιβάλλοντος εντός του οποίου διενεργούνται οι διδασκαλίες. Ο ρόλος τους 

ήταν να καταγράφουν όσα συνέβαιναν με τη βοήθεια κλείδας παρατήρησης που 

εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα βάσει των αρχών κατασκευής κλείδας 

παρατήρησης, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους Φαιτάκη, Νικολόπουλο, και 

Νινιού (Φαιτάκη, Νικολόπουλος & Νινιού 2008: 27-32). Η κλείδα που εκπονήθηκε 

εστίαζε σε διάφορες εκδοχές και όψεις της συνεργατικής εργασίας – βασικού 

αντικειμένου του ενδιαφέροντός μας (Robson 2010: 395).  

Τρίτη ερευνητική φάση: Στο επόμενο επίπεδο της έρευνας, επιθυμώντας να 

εξετάσουμε πώς βίωσαν και τι αποκόμισαν οι μαθητές από την ομαδική 

συγγραφή των ιστοριών της τρίωρης διδακτικής παρέμβασης, καθώς και αν 

άλλαξαν στάση απέναντι στη συγγραφή, επιλέξαμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο 

των ομάδων εστίασης (focus groups). Η εν λόγω μέθοδος, ως μεθοδολογικό 

εργαλείο άντλησης ποιοτικών δεδομένων μέσα από μια αλληλεπιδρασιακή 

διαδικασία, επελέγη αντί για κάποια άλλη μορφή ομαδικών συνεντεύξεων γιατί 

διαμορφώνει όρους άμεσης αλληλεπίδρασης και εστιασμένης συζήτησης των 

μελών της ομάδας για ένα συγκεκριμένο θέμα που τίθεται στο προσκήνιο από τον 

ερευνητή (Cohen, Manion & Morrison 2007: 485) – στην περίπτωσή μας τις 

εμπειρίες που αποκόμισαν από την ομαδική συγγραφή ιστοριών. Παράλληλα, τα 

μέλη της διαμορφούμενης ομάδας έχουν επιλεγεί τεχνητά, με βάση κάποιο 

προϋπάρχον κριτήριο, που μπορεί να λειτουργήσει ως ερμηνευτικό εργαλείο και 

να συμβάλει στο να εξαχθούν δεδομένα που μπορεί να μην ήταν διαθέσιμα με μια 
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απλή ομαδική ή ατομική συνέντευξη - στην περίπτωσή μας είχε αποφασιστεί να 

δημιουργηθούν δύο ομάδες εστίασης, οι οποίες θα προέκυπταν μέσα από την 

παρατήρηση της τρίωρης διδακτικής παρέμβασης, ανάλογες με τον βαθμό 

εμπλοκής των μαθητών στην ομαδική δραστηριότητα: η μία απαρτίστηκε από 

τους μαθητές με την υψηλότερη εμπλοκή στη συνεργατική εργασία και η άλλη από 

αυτούς με τη χαμηλότερη εμπλοκή. Θεωρήθηκε ότι ο βαθμός εμπλοκής ήταν ένα 

σημαντικό στοιχείο που θα επηρέαζε, θα υποδήλωνε ή και θα διαμόρφωνε τις 

ενδεχόμενες νέες στάσεις των μαθητών απέναντι στη δημιουργική γραφή∙ 

επιπλέον η επιλογή αυτή ήταν συναφής με τα αρχικά μας ερευνητικά ερωτήματα 

αναφορικά με τα παιδαγωγικά οφέλη της διδακτικής πρότασης. Οι δύο ομάδες 

εστίασης που προέκυψαν απαρτίστηκαν από τέσσερις μαθητές η καθεμία – έναν 

από κάθε ομάδα εργασίας - και κλήθηκαν να συζητήσουν γύρω από δύο άξονες 

σχετικούς με την ομάδα εργασίας στην οποία ανήκαν, και με την παραγόμενη 

ιστορία. Στις συζητήσεις αυτές οι συνεντευκτές ανέλαβαν τον ρόλο του συντονιστή 

– διαμεσολαβητή που έθετε τα θέματα προς συζήτηση, αλλά δεν συμμετείχαν στη 

συζήτηση ουσιαστικά.  

4. Ευρήματα έρευνας - Συμπεράσματα 

Μολονότι η τριπλή εφαρμογή της διδακτικής αυτής πρότασης δεν μπορεί να έχει 

αξιώσεις γενίκευσης, η επιλογή διαφορετικών ερευνητικών τεχνικών μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι σε πρώτη φάση μας προσέφερε ενδιαφέροντα ευρήματα και 

οδήγησε σε συμπεράσματα με βάση τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε στη 

διεύρυνση της έρευνας. 

α) Οι απαντήσεις των μαθητών στα αρχικά ερωτηματολόγια, όπου 

εξέφρασαν τις αρχικές τους στάσεις απέναντι στη συγγραφή, δείχνουν ότι η 

πλειοψηφία τους θεωρούσε τη συγγραφή ως ένα εγχείρημα που απαιτεί 

πρωτίστως φαντασία, έμπνευση, συγκέντρωση, προσπάθεια, αλλά και διαθέτει 

τεχνικές πλευρές, που χρειάζονται σαφήνεια, δομή, πλούσιο λεξιλόγιο, οργάνωση, 

και χρόνο. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους έδειξαν να μην πιστεύουν ότι είναι 

απαραίτητο να είναι κάποιος συγγραφέας, ώστε να μπορεί να γράφει ιστορίες. Σε 

μεγάλο βαθμό, ανάλογες απόψεις εξακολούθησαν να εκφράζουν και μετά το 

πέρας των διδασκαλιών, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των μαθητών στις 

ομάδες εστίασης. 

β) Ως προς τα δεδομένα που ανέκυψαν από την παρατήρηση των ομάδων 

εργασίας της τρίωρης διδασκαλίας, διαπιστώθηκε ότι στις δύο από τις τέσσερις 
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ομάδες εργασίας ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών ήταν μεγαλύτερος σε όλη τη 

διάρκεια της εργασίας. Διαφορά στο βαθμό εμπλοκής των μαθητών ανάμεσα 

στις ομάδες παρατηρήθηκε και κατά τις ωριαίες διδασκαλίες. Ωστόσο, ο βαθμός 

εμπλοκής έδειξε να μην επηρεάζει όσο θα αναμενόταν την ποιότητα της τελικής 

παραγόμενης ιστορίας. Η παρατήρηση της λειτουργίας των ομάδων και η 

ανάλυση των παραγόμενων ιστοριών3 έδειξε ότι υπήρξαν μαθητές που ακόμη και 

μετά από αυτήν τη μεμονωμένη εφαρμογή φάνηκε –χωρίς ασφαλώς οι ίδιοι να 

έχουν επίγνωση του γεγονότος αυτού- πως καλλιέργησαν ορισμένα στοιχεία 

μεταγνώσης, κατανοώντας τις βασικές αφηγηματικές συμβάσεις (οργάνωση, 

αλληλουχία, συνοχή, ήρωες, σκηνικό, πλοκή) που χρησιμοποίησαν. Η απόκτηση 

αυτής της επίγνωσης, και μάλιστα χωρίς να τεθεί ως ρητό «αίτημα» της 

διδασκαλίας προς τους μαθητές, είναι στοιχείο που περιλαμβανόταν στους 

βασικούς σκοπούς του εγχειρήματός μας και απαντά καταφατικά στο πρώτο μας 

ερευνητικό ερώτημα.  

γ) Όσον αφορά στα όσα συζήτησαν οι μαθητές που συγκρότησαν τις 

ομάδες εστίασης, αξίζει να πούμε αρχικά ότι αντιμετώπισαν σε γενικές γραμμές με 

ιδιαίτερα θετικό τρόπο την όλη διαδικασία αλλά και την τελική παραγόμενη ιστορία. 

Παράλληλα, οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία τους να γίνονται πιο συχνά 

διδασκαλίες δημιουργικής γραφής, ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι δύο από 

τους οκτώ ερωτηθέντες μαθητές τόνισαν ότι σκοπεύουν να ασχοληθούν ενεργά 

πλέον τόσο με τη συγγραφή, όσο και με τη δημιουργική γραφή. Επιπρόσθετα, οι 

απαντήσεις των μαθητών που συγκροτούσαν την ομάδα εστίασης υψηλής 

εμπλοκής, αλλά και ένα μέρος από τις απαντήσεις των μαθητών της ομάδας 

εστίασης χαμηλότερης εμπλοκής, έδειξαν ότι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα 

αναμενόμενα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη, εφόσον καλλιεργήθηκε ένα 

θερμό μαθησιακό κλίμα και οι μαθητές εξάσκησαν νέες δεξιότητες, όπως αυτές 

της σύγκρισης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης.  

                                                 
3 Αν και η ανάλυση του κειμένου των ιστοριών που επιχειρήθηκε δεν τήρησε αυστηρά, λόγω 

της φύσεως των κειμένων και της ιδιαιτερότητας των κειμενικών τους χαρακτηριστικών (δομικών, 

γλωσσικών, επικοινωνιακών), κάποια από της μεθόδους ανάλυσης λόγου που χρησιμοποιούνται 

σε ανάλογες περιπτώσεις, εντούτοις λήφθηκαν υπόψη οι αρχές που περιγράφουν οι Burr και Gergen 

(στο Phillips & Jørgensen 2009: 23-27) καθώς και μια σειρά από ανάλογους μεθοδολογικούς 

περιορισμούς και κατευθύνσεις.  
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Οι μαθητές ανέφεραν επίσης ότι διευκολύνθηκαν από το γεγονός ότι δεν 

έγραψαν εξαρχής την ιστορία μόνοι τους, στοιχείο που φαίνεται να δικαιώνει την 

οργάνωση των διδακτικών ενεργειών που επελέγη. Δεν θεωρούμε τυχαίο, ακόμη, 

ότι  μπαίνοντας σε μία διαδικασία σύγκρισης της εμπειρίας που αποκόμισαν από 

τη συγκεκριμένη ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα αλλά και παρόμοιων 

δραστηριοτήτων που είχαν εμπλακεί στο παρελθόν, οι μαθητές διαπίστωσαν και 

εξέφρασαν την ανάγκη ύπαρξης και τήρησης των βασικών όρων συνεργασίας 

των ομάδων. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν την αρχική ερευνητική μας υπόθεση 

αναφορικά με την αποδοτικότητα της ομαδικής συγγραφής ιστοριών (δεύτερο και 

τέταρτο ερευνητικά ερωτήματα).  

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί – έστω και ως αβέβαιη ένδειξη – ότι ορισμένοι 

από τους ερωτηθέντες μαθητές τόνισαν πως η στάση τους απέναντι στο μάθημα 

της λογοτεχνίας έγινε πιο θετική, και ότι η συγκεκριμένη διδασκαλία έγινε η αφορμή 

για να διαβάζουν περισσότερα λογοτεχνικά βιβλία.  

δ) Η μετατροπή του τρίωρου σεναρίου σε δύο ωριαίες εκδοχές του, έδειξε 

ότι εάν εξασφαλιστεί η απαραίτητη προπαρασκευή, ώστε οι μαθητές να 

εξοικειωθούν με τις συμβάσεις και τις διαδικασίες της αυτόνομης και ενεργού 

γραφής, είναι σε θέση με πολύ μικρότερη χρονική απαίτηση να ανταποκριθούν 

στις επιδιώξεις του σχεδιασμού μας – είτε με τη μορφή της συρρικνωμένης μορφής 

του τρίωρου σεναρίου είτε με την εστιασμένη μορφή του σε συγκεκριμένες πτυχές 

της δημιουργικής διαδικασίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα πρόταση αποτελεί μια πρώτη 

απόπειρα που βασίστηκε σε και ερευνήθηκε με δείγμα ευκολίας,  θεωρούμε 

αναγκαίο να εφαρμοσθεί ευρύτερα και σε βάθος χρόνου, προκειμένου να 

εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, τα πρώτα 

συμπεράσματα κρίνονται ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν τις 

αφετηριακές εκτιμήσεις μας για τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από 

την παρέμβαση αυτή. Η σύζευξη δημιουργικής γραφής και ομαδοσυνεργατικής 

εργασίας μπορεί υπό προϋποθέσεις να προσφέρει τα καλύτερα και από «τους 

δύο κόσμους», όπως θέλαμε εξαρχής να επιτύχουμε. Θα λέγαμε ότι φάνηκε να 

καλλιεργείται σε ένα πρώτο επίπεδο αποτελεσματικότερα η δεξιότητα συγγραφής 

στο πλαίσιο ομάδων εργασίας σε σύγκριση με την επιλογή της ατομικής 

συγγραφής. Ωστόσο, από τις δύο διδασκαλίες που περιελάμβαναν ατομική 

δραστηριότητα συγγραφής διεφάνη ότι η φάση αυτή είναι απαραίτητη για το 
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διδακτικό σχεδιασμό και  συμβάλλει σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην κατανόηση 

λογοτεχνικών συμβάσεων τις οποίες μέχρι τότε οι μαθητές προσέγγιζαν 

περισσότερο διαισθητικά.  

5. Περιορισμοί – προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση 

Ανασκοπώντας το όλο εγχείρημα θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τους 

ακόλουθους περιορισμούς και ερευνητικές προκλήσεις: 

α) Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα δεν φαίνεται να απαντήθηκε θετικά, καθώς, 

αν και η συγκεκριμένη μορφή διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής φαίνεται 

πως εξασφάλισε κάπως καλύτερες προϋποθέσεις ώστε "να ακουστούν όλες οι 

φωνές στη σχολική τάξη, και μαθητές που λειτουργούσαν πιο περιθωριακά στο 

μάθημα να αποκτούν φωνή και ακροατήριο" (Νικολαΐδου 2012: 7), δεν υπήρξε 

ισχυρή ένδειξη ότι η επιτεύχθηκε κάποια ιδιαίτερη ενσωμάτωση των λιγότερο 

κοινωνικοποιημένων ή ευαισθητοποιημένων μαθητών. Επισημάνθηκε, ωστόσο, 

ότι είναι απαραίτητο να τηρούνται οι όροι συνεργασίας στις ομάδες, διαφορετικά 

αντί για θετικό κλίμα αποδοχής, μπορεί να ανακύψουν φαινόμενα απομόνωσης 

και ανταγωνισμού. 

β) Διαπιστώθηκε ότι η παρούσα διδακτική πρόταση προϋποθέτει την 

επίτευξη συνεργασίας υψηλών απαιτήσεων (υπόδυση ρόλων, εστίαση σε 

συγκεκριμένους σκοπούς, εφαρμογή κανόνων, δυνατότητα δημιουργίας 

ομαδοσυνεργατικού προϊόντος που θα προκύπτει από αποκλίνουσες ατομικές 

δημιουργίες) – στοιχείο ιδιαίτερα απαιτητικό και όχι αυτονόητο σε όλα τα σχολικά 

περιβάλλοντα. 

γ) Είναι βασικό να καθίσταται σαφής στους μαθητές η σκοπιμότητα τόσο 

της δημιουργικής γραφής, όσο και της συλλογικής προσέγγισής της. 

Σκόπιμο θα ήταν να διευρυνθεί η απόπειρα αυτή σε ένα πιο οργανωμένο 

και μακροπρόθεσμο διδακτικό πλάνο αποτελούμενο από 5 δίωρες διδασκαλίες 

(συνεχόμενες ή διασκορπισμένες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς) οι οποίες θα 

έδιναν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό α) να εμβαθύνει περισσότερο σε 

δραστηριότητες ετεροαξιολόγησης (οι ομάδες εργασίας αξιολογούν η μία την 

άλλη), που θα επέτρεπαν την περαιτέρω καλλιέργεια των μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να αναγνωρίζουν αφηγηματικές δομές και 

συμβάσεις που εφάρμοσαν στα δικά τους ατομικά και συλλογικά κείμενα και να 

μπορούν πιο εύκολα να τις αναγνωρίζουν και σε άλλα κείμενα με τα οποία θα 

έρθουν σε επαφή εντός και εκτός σχολείου, β) να εξελιχθούν και να τελειοποιηθούν 



Συν-διαμορφώνοντας αφηγηματικές ιστορίες με τη συνδρομή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου: ένα 

παράδειγμα με μαθητές Γυμνασίου 

Ημέλλου Αικατερίνη, Πάνος Δημήτριος, Γιαννοπούλου Χριστίνα, Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [312] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

οι όροι λειτουργίας των ομάδων και κατ’ επέκταση να μεγιστοποιηθεί η απόδοσή 

τους και γ) να καλλιεργήσει μια νέα σχολική κουλτούρα με την οποία θα 

διευρυνθούν περαιτέρω οι ορίζοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα 

εισαχθούν πρωτοποριακά στοιχεία στις πρακτικές της, ενώ παράλληλα δεν θα 

εγκαταλείπονται, αλλά θα υπηρετούνται με ουσιαστικό τρόπο οι σκοποί των 

διδακτικών αντικειμένων 
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παραμυθιού με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής 

 

Θεοχαρίδου Αντωνία  

 εκπαιδευτικός , συγγραφέας, εμψυχώτρια εργαστηρίων ΔΓ  

theoanti@gmail.com 

Χρηστομάτη Ευδοκία  

εκπαιδευτικός  

echristomati@yahoo.gr  

Μπουγιάλα Ζωή  

εκπαιδευτικός  

zinada5@gmail.com 

Ζερβάκη Μαρία  

 εκπαιδευτικός  

zervakim@freemail.gr  

Τζαμπάζη Χρύσα  

εκπαιδευτικός   

xrysatzam@hotmail.gr  

Ναούμ Φωτεινή  

εκπαιδευτικός   

faynaioan@yahoo.gr 

Λατίνης Ανδρέας  

εκπαιδευτικός  

 latinisandreas@yahoo.gr   

 

Λίγα λόγια για την πρότασή μας 

Η εισήγησή μας στο 2ο Συνέδριο Δημιουργικής γραφής αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη πρόταση εκπαιδευτικής πράξης για μαθητές νηπιαγωγείου και 

δημοτικού σχολείου που βασίζεται στις αρχές λειτουργίας ενός εργαστηρίου 

δημιουργικής γραφής και αξιοποιεί τις τεχνικές της και αφορά στην συγγραφή 

ενός παραμυθιού σε 10 βασικά βήματα. Στη συγκεκριμένη πρόταση συγγραφής 

ενός παραμυθιού σε δέκα βήματα καταλήξαμε μετά την πειραματική εφαρμογή 

της στα παρακάτω εργαστήρια Δημιουργικής γραφής, διάρκειας 20 ωρών το 

καθένα, που υλοποιήθηκαν σε διάστημα ενός σχολικού έτους. ( Οκτώβριος 2014 
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–Ιούνιος 2015) . Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν με το ίδιο ακριβώς θέμα και 

μέθοδο τα παρακάτω εργαστήρια:      

 Δυο εργαστήρια Δημιουργικής γραφής για παιδιά, με τίτλο « Ελάτε 

να γράψουμε το δικό μας παραμύθι» . Χώρος διεξαγωγής η 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών . Συμμετείχαν συνολικά 26 

παιδιά ηλικίας 9 – 18 ετών. ( 2014-2015) 

 Ένα εργαστήρι Δημιουργικής γραφής για δασκάλους με τίτλο « Ας 

γράψουμε ένα παραμύθι μέσα στην τάξη». Χώρος διεξαγωγής η 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Συμμετείχαν συνολικά 14 

δάσκαλοι και  νηπιαγωγοί. (2015) 

 Έξι  εργαστήρια Δημιουργικής γραφής για μαθητές σε έξι 

διαφορετικά σχολεία του νομού Σερρών. Πιο συγκεκριμένα, στην 

πειραματική δράση συμμετείχαν τάξεις από το νηπιαγωγείο Κάτω 

Καμήλας Σερρών, το Πειραματικό Σχολείο Σερρών( τάξεις από  Α΄ ως 

και Στ΄, ατομική εργασία), το  Δημοτικό Σχολείο Κάτω Καμήλας, το 

ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σκοπού Σερρών (ανομοιογενής 

ομάδα, ατομική εργασία) και μια ομάδα μαθητών του 6ου Δημοτικού 

Σχολείου που συμμετείχαν στο εργαστήρι δημιουργικής γραφής 

παραμυθιού εκτός διδακτικού ωραρίου. (συνεργατική εργασία) 

Η πρότασή μας  περιλαμβάνει μια σειρά ασκήσεων δημιουργικής γραφής  

διαφόρων τύπων, δημοσιευμένων ( Βακάλη, Α., Ζωγράφου, Μ., Κωτόπουλος, Τ., 

2013) αλλά και πρωτότυπων, η υλοποίηση των οποίων μας οδηγεί στην 

συγγραφή ενός παραμυθιού σε 10 βασικά βήματα. Προτείνονται επίσης και άλλα 

πέντε βήματα η υλοποίηση των οποίων εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς και 

παιδαγωγικούς στόχους που τίθενται από τον εμψυχωτή. 

 Με την πρότασή μας αυτή ευελπιστούμε να δώσουμε τη δική μας 

απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους εκπαιδευτικούς και 

είναι το εξής : πώς θα κάνουμε τους μαθητές μας να αγαπήσουν την γραφή και 

την ανάγνωση. Στη σημερινή  εποχή της ψηφιακής εικόνας όπου ο τρόπος 

επικοινωνίας των ανθρώπων έχει αλλάξει και δεν υπάρχει φαινομενικά η ανάγκη 

ανάπτυξης της ικανότητας παραγωγής ποιοτικού γραπτού λόγου, το να 

εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη για την ανάγνωση και την γραφή απαιτεί 

αναμφισβήτητα νέους τρόπους και  τεχνικές. Η τέχνη της γραφής ΄χει κανόνες και 

αυτοί οι κανόνες διδάσκονται. « Γράφοντας έχουμε να ξεπεράσουμε ένα πλήθος 
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πρακτικά προβλήματα. Να βρούμε ιδέες, να τις βάλουμε στη σειρά, να βρούμε τις 

κατάλληλες λέξεις και να δημιουργήσουμε φράσεις, να μεταφέρουμε φράσεις στο 

χαρτί. Η παραγωγή λόγου είναι μια δύσκολη, πολυσύνθετη, πολύπλοκη, αλλά και 

διδάξιμη δραστηριότητα. Για την ολοκλήρωσή της απαιτούνται γνωστικές, 

μεταγνωστικές, γλωσσικές, μεταγλωσσικές και οπτικοκινητικές δεξιότητες. Πρώτα 

απ’ όλα απαιτείται σχεδιασμός: επιλέγουμε το θέμα, ( γιατί γράφω;), 

αποφασίζουμε τον αποδέκτη του κειμένου ( για ποιον γράφω) αλλά και το είδος 

του κειμένου ( πώς γράφω;) και παράγουμε ιδέες ( τι γράφω;).Ακολουθεί η 

οργάνωση των ιδεών, η καταγραφή των ιδεών, η βελτίωση των ιδεών και η 

έκδοση( κοινοποίηση/ δημοσιοποίηση ) των ιδεών. ( Γρόσδος,2014) 

Οι στόχοι του εργαστηρίου 

Το εργαστήρι με τους δασκάλους ξεκίνησε με στόχο να πειραματιστούμε πάνω 

στο σχέδιο των δέκα βημάτων για την συγγραφή ενός παραμυθιού της Αντωνίας 

Θεοχαρίδου και να διερευνήσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της 

προτεινόμενης διαδικασίας συγγραφής, τα οφέλη που προσφέρει στο μαθητή 

καθώς  και τα πλεονεκτήματα που έχει σε σύγκριση με άλλες προτάσεις 

δημιουργικής γραφής διαφορετικά  δομημένες. Κατά την διάρκεια της υλοποίησής 

του τέθηκαν πολλά ερωτήματα στα οποία προσπαθήσαμε να δώσουμε 

απάντηση έτσι ώστε η τελική μας πρόταση να αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο και 

για άλλους εμψυχωτές δημιουργικής γραφής,  οι οποίοι θα θελήσουν να 

πειραματιστούν με τις συγκεκριμένες τεχνικές δημιουργικής γραφής. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά κάποιες από αυτές :  

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός εργαστηρίου δημιουργικής 

γραφής; 

 Μπορεί ο δάσκαλος της τάξης να πάρει το ρόλο του εμψυχωτή στα 

μάτια των μαθητών του; Ποιος είναι ακριβώς ο νέος ρόλος που 

αναλαμβάνει; Τι κερδίζει  ο δάσκαλος – εμψυχωτής; 

 Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για τον μαθητή από την ένταξη της 

δημιουργικής γραφής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο 

σχολείο; Ποιες ικανότητες και δεξιότητες αναπτύσσονται;  

 Βοηθάει η δημιουργική γραφή το δάσκαλο να γνωρίσει και να 

κατανοήσει καλύτερα τους μαθητές του; 



Εκπαιδεύοντας τους δασκάλους στη συγγραφή ενός παραμυθιού με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής 

Θεοχαρίδου Αντωνία, Χρηστομάτη Ευδοκία, Μπουγιάλα Ζωή, Ζερβάκη Μαρία, Τζαμπάζη Χρύσα, Ναούμ 

Φωτεινή, Λατίνης Ανδρέας 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [316] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 Είναι δυνατόν οι ασκήσεις  της δημιουργικής  γραφής να συνδεθούν 

με τους διδακτικούς στόχους της χρονιάς; Μια τέτοια σύνδεση 

ενδείκνυται; 

 Ποια είναι τα υποστηρικτικά εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοπoιηθούν σ’ ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής;  

Οι αρχικές μας υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν από τα θετικά αποτελέσματα της 

δράσης. Οι μαθητές παρήγαγαν ποιοτικά και εκτενή κείμενα και περιέγραψαν με  

ενθουσιώδη σχόλια την όλη διαδικασία.  Σίγουρα η έμπνευση δεν διδάσκεται , « 

διδάσκονται όμως οι τρόποι για την δημιουργία ενός πλαισίου που ευνοεί την 

γέννησή της και  έκφρασή της … ένα τέτοιο πλαίσιο είναι και η « αταξία» , δηλαδή 

το καθεστώς που απομακρύνει εκείνους τους κανόνες και συνθήκες που 

απομακρύνουν την ελευθερία της σκέψης, τη διάθεση δημιουργίας και αντίθετα 

ευνοεί εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν σε άλλου τύπου χρήσεις των λέξεων, σε 

γλωσσικές ανατροπές, σε αποκλίνουσες επιλογές, σε παρθενικές ενατενίσεις της 

πραγματικότητας και σε φρέσκους και καινούργιους δρόμους προσωπικής 

γραφής και έκφρασης.» ( Καρακίτσιος, Α.,2012) 

Γιατί επιλέξαμε να δουλέψουμε με το παραμύθι; 

 Τα παραμύθια είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Μέσα στην 

απλότητά της πλοκής τους, κουβαλούν  ένα ολόκληρο κόσμο, ποιητικό, 

φανταστικό και συχνά ανατρεπτικό και συμβάλλουν στην συναισθηματική 

ωρίμανση των παιδιών. Επίσης, είναι γνωστό επίσης ότι «το παραμύθι ως 

μορφωτικό αγαθό υπηρετεί πολλούς σκοπούς: 

 Υποβοηθεί την καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας, με την 

επαναδιήγηση, το διάλογο, τις απορίες που προκαλεί και τις 

ερωτοαποκρίσεις των παιδιών. 

 Προσφέρει αισθητική απόλαυση, χαρά και συγκίνηση για τις 

περιπέτειες του ήρωα και τους μαγευτικούς τόπους. Το παραμύθι και 

το παιχνίδι προσφέρουν τη μεγαλύτερη χαρά στα παιδιά. 

 Αναπτύσσει τη φαντασία και το συναίσθημα, το διπολικό άξονα 

κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας. Από την άποψη αυτή μπορεί να 

θεωρηθεί ως αβίαστη εισαγωγή στον κόσμο της τέχνης. 

 Εισάγει τα παιδιά στον κόσμο της ηθικής συνείδησης, 

προβάλλοντας την επιδοκιμασία του Καλού και ταυτόχρονα, την 
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τιμωρία του Κακού. Το Καλό ταυτίζεται με το ωραίο και το Κακό με το 

άσχημο, η ηθική δηλαδή ταυτίζεται με την αισθητική. 

 Παρέχει βασικά στοιχεία του πνευματικού μας πολιτισμού και 

συνεπώς μυεί τα παιδιά σε πρωταρχικές πηγές γνώσης και 

στοχασμού. 

 Συμβάλλει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά 

και στο γύρω φυσικό περιβάλλον με την πλούσια αναφορά του 

στον κόσμο των πουλιών, των ζώων του δάσους, των δέντρων κτλ. 

 Δημιουργεί αισιοδοξία και πίστη στη ζωή, το αντίδοτο δηλαδή στη 

σκληρή πραγματικότητα, τον άκρατο θετικισμό και την ηγεμονία της 

μηχανής. ( Αναγνωστόπουλος, Β., 1997)  

Τι είναι ένα εργαστήρι Δημιουργικής γραφής; 

Θα θέλαμε να δώσουμε την δικιά μας  απάντηση στο παραπάνω ερώτημα όπως 

προκύπτει από την εμπειρία μας πάνω στην εμψύχωση των εργαστηρίων 

δημιουργικής γραφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι, ένα εργαστήρι 

Δημιουργικής γραφής είναι :  

 Χρόνος για να ακούσεις μια πρόταση γραφής.  

 Χρόνος για να γράψεις το δικό σου κείμενο. 

 Χρόνος για να μοιραστείς το κείμενό σου  με τα μέλη της ομάδας. 

 Χρόνος για εποικοδομητικά σχόλια.  

 Μια ευκαιρία γνωριμίας των κανόνων και των μυστικών της γραφής 

καθώς και μια πρόκληση για πειραματισμού πάνω στις  τεχνικές της 

γραφής. 

 Μια ευκαιρία για δημιουργία, ψυχαγωγία, εκτόνωση, αυτογνωσία, 

χαλάρωση, ψυχική ευφορία. 

 Ένα εργαστήρι Δημιουργικής γραφής είναι όλα τα παραπάνω, και 

όταν πρόκειται για παιδιά είναι ένα πραγματικό παιχνίδι με τις λέξεις.  

« Η Δημιουργική γραφή εμπεριέχει και μια πτυχή διασκέδασης, 

συνδέεται σαφέστατα με δεξιότητες και λειτουργίες που συναντώνται 

και στο παιχνίδι, όπως είναι η αίσθηση της περιπέτειας , της 

φαντασίας, του πειραματισμού, της περιέργειας.»  (Καραγιάννης 

2010)  
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Οι βασικές αρχές για την καλή λειτουργία ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής είναι 

οι εξής: 

 Η ομάδα εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 άτομα. 

 Η διάταξη των θρανίων να είναι σε Π ή κύκλο. Να δίνεται η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μετακινηθούν μέσα στο χώρο, 

αν αυτό τους βοηθάει να γράψουν. Επίσης, κάποια φορά , το 

εργαστήρι δημιουργικής γραφής μπορεί να μεταφερθεί εκτός τάξης, 

όπως στην αυλή του σχολείου, στη βιβλιοθήκη, σ’ ένα μουσείο, στο 

πάρκο κλπ. 

 Ο χρόνος που δίνεται από τον εμψυχωτή  για κάθε άσκηση είναι 

ορισμένος και περιορισμένος. Ανάλογα με την άσκηση κυμαίνεται 

από 3 έως 20 λεπτά.  

 Επιλέγονται και διαβάζονται από τον εμψυχωτή αποσπάσματα  

λογοτεχνικών κείμενων με σκοπό να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης 

και μοντέλα γραφής για τους μαθητές. Καλό είναι να  οργανωθεί  μια 

τράπεζα επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων από τον εκπαιδευτικό 

και τους  ίδιους τους μαθητές. 

 Για την ενεργοποίηση της φαντασίας χρησιμοποιούνται αντικείμενα 

κάθε είδους που τα προτείνει ο δάσκαλος ή τα φέρνουν οι μαθητές 

από το σπίτι τους : κάρτες, φωτογραφίες, αντικείμενα κάθε είδους, 

παιχνίδια, αυτοκόλλητα, πίνακες ζωγραφικής , χάρτες, ήχοι, 

μελωδίες κλπ. 

Το εργαστήρι Δημιουργικής γραφής περιλαμβάνει τρία στάδια:   

Α. Αρχικά ο εμψυχωτής διαβάζει ένα απόσπασμα από λογοτεχνικό κείμενο 

( 10-20 σειρές) το οποίο θα χρησιμεύσει σαν πηγή έμπνευσης και μοντέλο γραφής 

για τους μικρούς συγγραφείς.  

Β. Ο εμψυχωτής  προτείνει στους συμμετέχοντας  να γράψουν το δικό τους 

κείμενο και τους καθησυχάζει ότι δεν θα γίνει καμία αξιολόγηση των 

ορθογραφικών και των συντακτικών λαθών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 

στην εκφώνηση της άσκησης, το ύφος της οποίας πρέπει να είναι διαφορετικό 

από αυτό των συνηθισμένων ασκήσεων.  

Γ. Κάθε μαθητής διαβάζει το κείμενό του. Ο εμψυχωτής παρακολουθεί 

προσεκτικά, κρατάει σημειώσεις και στη συνέχεια κάνει ενθαρρυντικά και 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[319]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

εποικοδομητικά σχόλια για το κείμενο. Μπορεί επίσης να δοθεί ο λόγος και στους 

υπόλοιπους μαθητές να κάνουν κάποιο σχόλιο.  

Χρήσιμες συμβουλές για τον δάσκαλο εμψυχωτή: 

 Μιλήστε ξεκάθαρα στους μαθητές για τον νέο ρόλο σας ως 

εμψυχωτή Δημιουργικής γραφής. 

 Τονίστε  ότι η Δημιουργική γραφή δεν έχει καμιά σχέση με την 

αξιολόγηση της ορθογραφίας και του συντακτικού. 

 Προτρέψτε τους να τολμήσουν να γράψουν αστείες και 

ενδιαφέρουσες ιστορίες  που θα αρέσουν πρώτα στους ίδιους και 

μετά στους φίλους τους, ιστορίες με πολλές ανατροπές και 

απρόοπτα. 

 Εμπλέξτε τους ενεργά πρoτείνοντάς τους να επιλέξουν 

αποσπάσματα από τα αγαπημένα τους βιβλία και χρησιμοποιήστε 

τα σαν υποστηρικτικό υλικό. Έτσι καλλιεργείτε επίσης την 

φιλαναγνωσία. Ζητείστε τους επίσης να φέρουν κάρτες, χάρτες και 

αγαπημένα αντικείμενα. 

 Μέσα από τις προτεινόμενες ασκήσεις , σας δίνεται η ευκαιρία να 

δουλέψετε πάνω σε διάφορα αφηγηματικά είδη (αφήγηση, 

περιγραφή, μονόλογος, διάλογος, ποίημα) , καθώς επίσης και να 

καλλιεργήσετε τον προφορικό λόγο. 

Τα 10 βήματα για την συγγραφή ενός παραμυθιού 

ΒΗΜΑ 1  : Ασκήσεις ενεργοποίησης της φαντασίας  

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός προτεινόμενων ασκήσεων για την ενεργοποίηση 

της φαντασίας στην ελληνική και την ξένη βιβλιογραφία απ’ όπου μπορείτε να 

επιλέξετε αυτές που ταιριάζουν στο προφίλ των μαθητών σας, στο δικό σας 

καθώς και στους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς στόχους σας. ( β.λ. 

βιβλιογραφία) Στη συνέχεια, παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες ασκήσεις από αυτές 

υλοποιήθηκαν κατά στα εργαστήρια Δ.Γ. 

ΑΣΚΗΣΗ: Φανταστείτε ότι έχετε ένα μεγάλο σακούλι αναμνήσεων. Βάλτε 

μέσα σ’ αυτό ό,τι θυμάστε από τα παραμύθια που έχετε διαβάσει ή ακούσει: 

ήρωες, τίτλους, χρώματα, μουσικές, φράσεις, χαρακτήρες, αντικείμενα, μυρωδιές, 

εικόνες κλπ. Γράψτε ένα κείμενο σε όποια μορφή λόγου θέλετε. Δεν μας ενδιαφέρει 

η ορθογραφία και η καλλιγραφία. Το σημαντικό είναι να αφήσετε τη φαντασία σας 



Εκπαιδεύοντας τους δασκάλους στη συγγραφή ενός παραμυθιού με τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής 

Θεοχαρίδου Αντωνία, Χρηστομάτη Ευδοκία, Μπουγιάλα Ζωή, Ζερβάκη Μαρία, Τζαμπάζη Χρύσα, Ναούμ 

Φωτεινή, Λατίνης Ανδρέας 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [320] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

ελεύθερη.  Μπορείτε να συμπληρώσετε το κείμενό σας με μια ζωγραφιά. Έχετε 15 

λεπτά. 

ΒΗΜΑ 2 :  Ο αγαπημένος μου ήρωας  

Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την προσωπικότητα του ήρωά μας, προσόντα 

και αδυναμίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γιατί από αυτά θα καθοριστεί η 

έκβαση της πλοκής. Ο ήρωας στη λογοτεχνία δεν είναι ποτέ ένας συνηθισμένος 

τύπος. Είναι κάποιος που έχει ένα στόχο και προσπαθεί να τον πετύχει. Όμως στην 

πορεία του, συναντά πολλές δυσκολίες και εμπόδια που προσπαθεί να ξεπεράσει. 

Μέσα από αυτόν τον αγώνα , ο ήρωας αλλάζει, εξελίσσεται , γίνεται καλύτερος και 

φτάνει στο στόχο του δίνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στους αναγνώστες.  Ο 

ήρωας ή οι ήρωες μπορούν να ανήκουν στον κόσμο που μας περιβάλλει ή να 

είναι δημιουργήματα της φαντασίας μας. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ο κάθε 

ήρωας να έχει ταυτότητα. Όσες περισσότερες  λεπτομέρειες ξέρουμε για τον ήρωά 

μας , τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συνοχή και η αληθοφάνεια του κειμένου μας.  

Μία ωριαία συνάντηση με την ομάδα δημιουργικής γραφής περιλαμβάνει 

τα  στάδια που προαναφέρθηκαν: 

Α. Ο εμψυχωτής διαβάζει ένα απόσπασμα λογοτεχνικού κειμένου ως 

υποστηρικτικό κείμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω : 

« Καρδιά» του Εντόντο Ντε Αμίτσις, Κλασικοί ήρωες παιδικής Λογοτεχνίας, 

σελ.86, εκδ. ΑΠΘ 

«Λουκάνικο γενεθλίων για τον Πίκο» ,Ούτε Μέσνερ, 28 ιστορίες για 

καληνυχτα, εκδ. Πατάκη. 

ΑΣΚΗΣΗ: Περιγράψτε τον ήρωα του δικού σας παραμυθιού. Ποιο είναι το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του;  Τι τον κάνει ξεχωριστό; Ο ήρωας μπορεί να είναι 

ένας άνθρωπος , ένα ζώο, ένα αντικείμενο, ένα φανταστικό όν. Μη φοβάστε την 

υπερβολή. Ο ήρωας σας πρέπει να ξεχωρίζει! Μπορείτε αν θέλετε να τον 

σχεδιάσετε και να τον χρωματίσετε. Χρόνος : 20 λεπτά. 

Β. Τα παιδιά γράφουν τα κείμενά τους μέσα στο πλαίσιο του χρόνου που 

τους δίνεται. 

 Γ. Τα παιδιά διαβάζουν τα κείμενά τους και γίνονται τα ανάλογα σχόλια από 

τον δάσκαλο –εμψυχωτή. Μπορεί επίσης να δοθεί η δυνατότητα διατύπωσης 

σχολίων  σε όλη την ομάδα.  

Θα μπορούσαμε να πάμε και πιο πέρα με « προτάσεις για το σπίτι», όπως: 
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 Ξαναδουλέψτε το κείμενό σας. Προσθέστε κι άλλα στοιχεία στον 

ηρώά σας ή αφαιρέστε ό,τι σας φαίνεται  περιττό. 

 Ψάξτε στο αγαπημένο σας παραμύθι προτάσεις ή παραγράφους 

που περιγράφουν τον ήρωά σας και φέρτε τα την άλλη φορά μαζί 

σας για να τα διαβάσουμε. 

 Να περάσετε μια βδομάδα με τον ήρωά σας. Να τον κουβαλάτε 

μέσα σας και να τον έχετε παρέα. Και βασικά, να τον αγαπήσετε σαν 

να ήταν ένας καλός σας φίλος. 

ΒΗΜΑ 3 : Επιλογή του ονόματος του ήρωα. Το προφίλ του 

Αφού ζητήσουμε από τους μαθητές να θυμηθούν ονόματα αγαπημένων τους 

ηρώων, τα καταγράψουμε και τα σχολιάσουμε, περνάμε στην παρακάτω άσκηση.  

ΑΣΚΗΣΗ1: Σχηματίστε το ψευδώνυμο του ήρωά σας ενώνοντας δυο λέξεις . 

Μπορεί να είναι  επίθετα, ουσιαστικά, προθέσεις, επιφωνήματα, επιρρήματα, 

ρήματα . Εκείνο που έχει σημασία είναι το ψευδώνυμο να αντικατοπτρίζει ένα  

βασικό χαρακτηριστικό του ήρωά σας, της εξωτερικής του εμφάνισης, του 

χαρακτήρα του, της δουλειάς του κλπ. (5 λεπτά). Στη συνέχεια , τα παιδιά 

διαβάζουν τα ψευδώνυμα που δημιούργησαν και ο εμψυχωτής ζητάει από την 

ομάδα να κάνει υποθέσεις σχετικά με το ποιος  μπορεί να κρύβεται πίσω από  το 

κάθε ψευδώνυμο.  

ΑΣΚΗΣΗ 2: Γράψτε μια περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον ήρωά σας που να 

δικαιώνει το ψευδώνυμό του. Μη φοβηθείτε να αποκαλύψετε τα μυστικά του, τις 

αδυναμίες του καθώς και τα κρυμμένα χαρτιά του. ( 20 λεπτά) 

ΑΣΚΗΣΗ 3: Δώστε λόγο στον ήρωά σας. Καλέστε τον να σας μιλήσει για την 

ζωή του, για τα χόμπυ του, τα όνειρά του και τις ανησυχίες του .  

ΑΣΚΗΣΗ 4: Είστε δημοσιογράφος στην τηλεόραση. Πάρτε συνέντευξη από 

τον ήρωα του διπλανού σας. Ετοιμάστε πρώτα πέντε έξυπνες ερωτήσεις  και στη 

συνέχεια καταγράψτε τις απαντήσεις του.  

ΒΗΜΑ 4: Δευτερεύοντες ήρωες ή αντιήρωες 

Η παρουσία του δευτερεύοντα ήρωα είναι καταλυτική, γιατί αυτός οδηγεί τον ήρωα 

στη γνώση ή τη λύση του προβλήματός του. Είναι αυτός που με την εμφάνισή του 

καθορίζει την εξέλιξη του μύθου.  

ΑΣΚΗΣΗ 1: Περιγράψτε μια σκηνή όπου ο δευτερεύων ήρωας εμφανίζεται 

για να βοηθήσει τον κεντρικό ήρωα. Τον συμβουλεύει , τον καθοδηγεί, τον 
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ενθαρρύνει. Γράψτε τον διάλογο ανάμεσα στους δυο ήρωες  για να κάνετε το 

κείμενό σας πιο ζωντανό. ( 20 λεπτά) 

Υποστηρικτικό υλικό : Ανάγνωση αποσπάσματος « Το πιο γλυκό ψωμί» , 

σελ. 18. Λαϊκό παραμύθι (Κείμενα Νεοελ. Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου, ΟΕΔΒ) 

ΑΣΚΗΣΗ 2: Μεταμορφώστε τον ήρωά σας: Προσθέστε του χρόνια, κάντε 

τον πιο νέο. Κάντε τον πιο ψηλό ή πιο κοντό. Αλλάξτε του φύλο. Αλλάξτε του 

χαρακτήρα. Από ήρεμο κάντε τον νευρικό, από γενναίο δειλό κλπ. Και ξαναγράψτε 

το κείμενό σας. 

ΒΗΜΑ 5 :Το μαγικό αντικείμενο  

Τα μαγικά αντικείμενα έχουν μια ξεχωριστή και σημαντική θέση στο παραμύθι 

καθώς άλλα βοηθούν στην εξέλιξή του, άλλα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ύπαρξή του, και άλλα δίνουν μια λύση στο πρόβλημά του. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ζητάμε από τα παιδιά να αναφέρουν μαγικά αντικείμενα 

που συναντάμε στα παραμύθια και να θυμηθούν ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα 

στο παραμύθι. Στη συνέχεια τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι εργασίας διάφορα 

μικροαντικείμενα και καλούμε τα  παιδιά επιλέξουν ένα από αυτά. 

ΑΣΚΗΣΗ: Διαλέξτε ένα από τα αντικείμενα του βρίσκονται στο τραπέζι και 

περιγράψτε το με λεπτομέρεια .Ποιες είναι οι μαγικές ιδιότητες που έχει; Φανταστείτε 

με ποιο τρόπο το μαγικό σας αντικείμενο να βοηθήσει τον ήρωά σας να βρει λύση 

στα προβλήματά του. 

ΒΗΜΑ 6: Η διαδρομή του ήρωα 

Ο σχεδιασμός του ταξιδιού με την αναφορά στα εμπόδια που συναντάει ο ήρωας 

και η εξεύρεση λύσεων  στα προβλήματα και τις δυσκολίες εκπαιδεύουν το παιδί 

ώστε να μπορεί να βρίσκει λύσεις σε πρακτικά προβλήματα της ζωής του. Μέσα 

από αυτή την δράση , το παιδί κατανοεί ότι η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα και 

δυσκολίες τα οποία όμως είναι δυνατόν να ξεπεραστούν με τους κατάλληλους 

χειρισμούς και την απαραίτητη βοήθεια από φίλους και συνεργάτες. Αυτό είναι ένα 

μεγάλο μάθημα που παίρνει το παιδί μέσα από τα παραμύθια.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι πολλές κάρτες με 

τοπία και προτείνουμε  στα παιδιά να επιλέξουν τρεις , να τις τοποθετήσουν τη μια 

δίπλα στην άλλη και να φανταστούν το ταξίδι του ήρωά τους με έναν ενδιάμεσο 

σταθμό. Η πρώτη κάρτα απεικονίζει τον τόπο εκκίνησης του ταξιδιού. Η δεύτερη 

είναι ο ενδιάμεσος σταθμός και η τελευταία το μέρος όπου θέλει να φτάσει ο 
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ήρωας. Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα χάρτη πάνω στον 

οποίο οι μαθητές θα επιλέξουν ένα τυχαίο σημείο και θα του δώσουν ένα όνομα, 

θα επινοήσουν μια πόλη, ένα κάστρο κλπ. Επίσης, μπορούμε να ζητήσουμε 

ακριβή  στοιχεία για την περιοχή : έκταση, πληθυσμός, μορφολογία εδάφους, 

οικονομία κλπ. ( σύνδεση με την γεωγραφία) 

ΑΣΚΗΣΗ 1: Περιγράψτε τον τόπο από τον οποίο θα ξεκινήσει ό ήρωας και 

τον τόπο όπου θέλει να φτάσει. Ψάξτε πληροφορίες στην εγκυκλοπαίδεια ή στο 

διαδίκτυο σχετικά με την μορφολογία εδάφους, κλίμα, πανίδα, χλωρίδα κλπ. Οι  

πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν στην εξέλιξη του μύθου. Οι περιγραφές 

δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 4-5 σειρές.  

Υποστηρικτικό υλικό : Διαβάζουμε ένα λογοτεχνικό κείμενο σχετικό με ένα 

ταξίδι ( πχ. Οδύσσεια)  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ζητάμε από τα παιδιά να κολλήσουν ή να τοποθετήσουν 

τις κάρτες τους πάνω σ’ ένα φύλλο χαρτί, να τις συνδέσουν με γραμμές και να 

σχεδιάσουν την πορεία του ήρωά τους. Στη συνέχεια, τους προτείνουμε να 

προσθέσουν τον ή τους βοηθητικούς ήρωες , τα εμπόδια που θα συναντήσει ο 

κεντρικός ήρωας κατά την διάρκεια της διαδρομής και το μαγικό αντικείμενο εκεί 

όπου φαντάζονται ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο στην πλοκή.  

ΑΣΚΗΣΗ 2: Περιγράψτε το ταξίδι του ήρωά σας. Ποιους συναντάει στο 

δρόμο του; Ποια εμπόδια δυσκολεύουν την πορεία του; Ποιος τον βοηθάει; 

Καταφέρνει τελικά να φτάσει στον προορισμό του; ( 20-30 λεπτά) 

Ανάγνωση και σχολιασμός κειμένων. Κατά την ανάγνωση ,μπορούμε να 

ζητήσουμε επίσης από την ομάδα να κάνει σχόλια σχετικά με την εξέλιξη του 

μύθου, να διατυπώσει ερωτήσεις που θα βοηθήσουν τον συγγραφέα του 

κειμένου να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα και να βρει κι άλλες λύσεις και 

διεξόδους . 

ΒΗΜΑ 7 : Καθορισμός ενός στόχου 

Ο καθορισμός του στόχου είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του παραμυθιού. 

Συνήθως, ο ήρωας έχει έναν προσωπικό στόχο, επιθυμεί να αγωνιστεί για κάτι που 

αφορά τον ίδιο, την προσωπική του ευτυχία και ολοκλήρωση  και κάνει ό,τι περνάει 

από το χέρι του για την επίτευξή του. Ο στόχος όμως μπορεί  να αφορά στο γενικό 

Καλό ,η επίτευξη του να είναι τεράστιας ζωτικής σημασίας και να απαιτεί επίσης 

πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μέσα απ΄ αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μαθαίνουν να 

θέτουν στόχους, να τους σχεδιάζουν και να αγωνίζονται για την υλοποίησή τους. 
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Αντιλαμβάνονται ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια τα οποία όμως με 

την βοήθεια των συνεργατών, των φίλων η της οικογένειας, τον καλό σχεδιασμό, 

την επιμονή και την αποφασιστικότητα μπορούν να ξεπεραστούν.  

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες ερωτήσεις που ο εμψυχωτής μπορεί να 

θέσει στην ομάδα, όπως: Γιατί ο ήρωας θα κάνει το μακρύ και επίπονο ταξίδι του; 

Ποιος είναι ο στόχος του; Τι θέλει να κατακτήσει; Να κερδίσει; Κάτι για το 

προσωπικό του όφελος ;( πλούτη, δόξα, σοφία, κλπ) Κάτι για το κοινό καλό; ( 

ειρήνη, ελευθερία, κάποιο αγαθό κλπ) 

ΑΣΚΗΣΗ: Πάρτε την κόλλα πάνω στην οποία έχετε σχεδιάσει την διαδρομή 

του ήρωά σας και φανταστείτε ότι αυτός φτάνει επιτέλους στον προορισμό του. 

Και εκεί καταφέρνει να πραγματοποιήσει τον στόχο του, το όνειρό του. Περιγράψτε 

το τέλος της περιπέτειάς του. ( 20 λεπτά) 

ΒΗΜΑ 8 : Η χρήση των επαναλαμβανόμενων μοτίβων στο παραμύθι 

Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν σε ποια παραμύθια συναντούμε 

επαναλαμβανόμενα μοτίβα  ( στίχοι, λέξεις, προτάσεις ); 

Πχ. Καθρέφτη ,καθρεφτάκι μου, ποια είναι η πιο όμορφη σ’ όλη την 

οικουμένη; 

Υποστηρικτικό υλικό: Αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων. 

ΑΣΚΗΣΗ: Γράψτε ένα στίχο ή μια πρόταση που να επαναλαμβάνεται μέσα 

στο κείμενό σας για να κάνετε το κείμενο σας πιο ζωντανό και πιο διασκεδαστικό. 

Με ομοιοκαταληξία ή χωρίς. Σημασία έχει να δώσετε ρυθμό στο κείμενό σας.( 15 

λεπτά) 

ΒΗΜΑ 9 : Η περίληψη του παραμυθιού μου 

 ΑΣΚΗΣΗ: Θυμηθείτε όλα όσα έχετε γράψει μέχρι τώρα στο τετράδιο τους. Αν θέλετε, 

μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές που τις θεωρείτε απαραίτητες στην εξέλιξη του 

μύθου σας.  Γράψτε την περίληψη της ιστορίας σας σε 10 σειρές. ( 15-20 λεπτά). 

Υποστηρικτικό υλικό: Περιλήψεις από τα οπισθόφυλλα λογοτεχνικών 

βιβλίων.  

ΒΗΜΑ 10 : Ξαναγράφω το παραμύθι μου από την αρχή 

ΑΣΚΗΣΗ: Και τώρα ήρθε η ώρα να ξαναγράψετε το παραμύθι σας. Ξεφυλλίστε το 

τετράδιό σας και βρείτε την αρχή της ιστορίας σας. Ξαναγράψτε την ή κάντε ένα 

κολλάζ των κειμένων που έχετε ήδη γράψει. Χρησιμοποιήστε χρωματιστά μολύβια 

για τις διορθώσεις. Μην διστάζετε να πετάξετε και να σβήσετε ό,τι δεν ταιριάζει πια 
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στο όλο σενάριο. Μόνο έτσι θα έχετε στο τέλος ένα ωραίο κείμενο. Έχετε περίπου 

μια ώρα για να τα ξαναγράψετε.  

ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… 

ΒΗΜΑ 11 : Η διαφήμιση του παραμυθιού μου 

ΑΣΚΗΣΗ: Το παραμύθι σας τέλειωσε. Τώρα θέλετε να το κάνετε γνωστό στους 

φίλους σας. Κάντε μια αφίσα για να τραβήξετε το ενδιαφέρον των υποψήφιων 

αναγνωστών. Γράψτε επίσης ένα μικρό κείμενο ( 3-4 σειρές) σχετικά με το θέμα 

που διαπραγματεύεται ώστε να προσελκύσετε όσο το δυνατόν περισσότερους 

αναγνώστες. 

ΒΗΜΑ 12 : Η επιμέλεια του κειμένου - Ορθογραφικός και συντακτικός έλεγχος 

Ανάλογα με την τάξη και το χρόνο που έχει η κάθε ομάδα στη διάθεσή της, μπορεί 

στη συνέχεια να γίνει η διόρθωση του κειμένου από ομάδα μαθητών, να γραφεί 

στον υπολογιστή, να εικονογραφηθεί κλπ. 

Πώς μπορεί να γίνει η επιμέλεια του κειμένου; 

Η παρούσα φάση αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να διδάξουμε στους 

μαθητές πως μπορούν να κάνουν το κείμενό τους πιο πυκνό, να του δώσουν 

μεγαλύτερη σαφήνεια και να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. Μπορούμε να επιλέξουμε 

ένα κείμενο απ’ αυτά που έχουν ήδη γραφεί και να τους ζητήσουμε να το 

επεξεργαστούν ο καθένας με τον δικό του τρόπο προσθέτοντας ό,τι αυτοί 

θεωρούν ότι θα μπορούσε να το βελτιώσει. Επίσης, μπορούμε να τους ζητήσουμε 

να δουλέψουν σε μικρές ομάδες των δυο ή τριών ατόμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

κάποιες συγκεκριμένες εντολές που μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές:   

 Προσθέστε επίθετα στο κείμενό σας. 

 Δώστε δυο επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο κατά τον 

οποίο διαδραματίζεται η ιστορία.  

 Σβήστε τα περιττά  και απαλλάξτε το κείμενό σας από τις ανούσιες 

πληροφορίες.   

Όλοι οι συγγραφείς ειδικά στα πρώτα βήματά τους έχουν μια δυσκολία στο 

να σβήσουν προτάσεις και λέξεις από το κείμενό τους. Η γραφή παρομοιάζεται με 

τη γέννα και το κάθε κείμενο θεωρείται ένα πνευματικό παιδί του δημιουργού, έτσι 

το να καταστρέφεις αυτά που έχεις δημιουργήσει φαίνεται κάπως σκληρό στα 

μάτια του δημιουργού. Όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος βελτίωσης ενός κειμένου. 

Και εδώ μας δίνεται επίσης η ευκαιρία να βοηθήσουμε τους μαθητές να 
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ξεπεράσουν το άγχος της αξιολόγησης, να απενοχοποιήσουμε «το λάθος», και να 

τονίσουμε  την συμβολή στην την πρόοδο και την εξέλιξη.  

Στη φάση αυτή της επιμέλειας, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης 

των ασκήσεων, ο εμψυχωτής κάνει μια θετική αξιολόγηση του έργου των μαθητών 

προτείνοντας λύσεις για βελτίωση και ενθαρρύνει την προσπάθειά τους με κάθε 

τρόπο. Ας μην ξεχνάμε ότι στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε την έμπνευση 

των μαθητών και να τους κατευθύνουμε στην παραγωγή ευφάνταστων και 

πρωτότυπων κειμένων.   

ΒΗΜΑ 13 : Και συνεχίζουμε… Όλες μαζί οι ιστορίες μας δίνουν  ένα νέο κείμενο. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό παραμύθι, επινοώντας ένα νέο σενάριο 

όπου θα δρουν και θα αλληλεπιδρούν όλοι οι ήρωές μας, έχοντας ένα κοινό 

στόχο, όπως  η  προστασία του περιβάλλοντος, η ειρήνη, ο περιορισμός της βίας.  

Η ετερογένεια και η διαφορετικότητα των ηρώων θα κάνει το ταξίδι τους 

συναρπαστικό και θα μας οδηγήσει στην παραγωγή πρωτότυπων κειμένων. 

ΒΗΜΑ 14: Έκδοση κειμένου 

Πως μπορώ να μοιραστώ το κείμενό μου με άλλους, τυπωμένο σε χαρτί ή σαν e-

book.  Πνευματικά δικαιώματα του συγγραφέα. 

ΒΗΜΑ 15: Και συνεχίζουμε: Από το χαρτί στη σκηνή 

Το κείμενο γίνεται θεατρικό. Αλλάζει μορφή και ζωντανεύει οδηγώντας την 

δημιουργική διάθεση σε άλλους δρόμους. 

Η αξιολόγηση της πρότασης από τους εκπαιδευτικούς που το υλοποίησαν  

Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, τα δέκα βήματα εφαρμόστηκαν σε ομάδες 

μαθητών από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν, πρώτα οι ίδιοι, στο εργαστήρι των 

είκοσι ωρών για την «Συγγραφή ενός παραμυθιού σε δέκα βήματα» που 

υλοποιήθηκε στο χώρο της Δημόσιας Κεντρικής βιβλιοθήκης Σερρών με την 

καθοδήγηση της Αντωνίας Θεοχαρίδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

των εργαστηριών, συγκεντρώθηκε ένας αξιόλογος αριθμός παραμυθιών και οι 

δάσκαλοι- εμψυχωτές ήταν σε θέση να προβούν στην αξιολόγηση του 

προγράμματος και να καταθέσουν τα συμπεράσματά τους, από την μεριά του 

μαθητή αλλά και του δασκάλου.  Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν τα παρακάτω: 

«Βιώνοντας τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής από τη θέση του μαθητή 

κατανοήσαμε την αμηχανία και το φόβο του μπροστά στο λευκό χαρτί και  
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διδαχτήκαμε πως με μέθοδο, χωρίς πίεση και με θετική διάθεση μπορούμε να 

κάνουμε την παραγωγή του γραπτού λόγου μέσα στην τάξη μια ώρα χαράς και 

δημιουργίας. Μπαίνοντας στη θέση των μαθητών , στο εργαστήρι δημιουργικής 

γραφής για εκπαιδευτικούς, συναντήσαμε τις ίδιες δυσκολίες που συναντούν οι 

μαθητές μας μέσα στη τάξη, όπως το δέος μπροστά στο άγραφο χαρτί, την 

έμπνευση που δεν έρχεται- ειδικά την ώρα που την θέλεις- το χρόνο που δεν είναι 

ποτέ αρκετός αλλά και τη συστολή μπροστά στην ομάδα των ομοίων μας για το 

πώς αυτή θα κρίνει το κείμενό μας. Μια φαινομενικά εύκολη δουλειά –το να 

γράψεις ένα παραμύθι- αποδείχτηκε πως δεν είναι και τόσο εύκολη ούτε για τους 

δασκάλους. Έπρεπε να ξεπεραστούν αναστολές , ανασφάλειες, να δημιουργηθεί 

κλίμα εμπιστοσύνης και φιλίας μέσα στην ομάδα αλλά και να οργανωθεί η 

δραστηριότητα με συγκεκριμένα βήματα και σε συγκεκριμένο περιορισμένο χρόνο. 

Μετά από πολλές συζητήσεις, προτάσεις , συγγραφικές απόπειρες, 

αποδοκιμασίες και επιδοκιμασίες ήρθαν στο φως κείμενα πρωτότυπα, 

ευφάνταστα που ενθουσίασαν την ομάδα.  

Σαν εκπαιδευτικοί βιώνουν ένα μεγάλο κοινό πρόβλημα: την απροθυμία 

των μαθητών να γράψουν κείμενα, να παράγουν γραπτό λόγο. Απροθυμία 

,αμηχανία ,άρνηση, δυσκολία που όσο μεγαλώνουν οι τάξεις γίνονται 

εντονότερες. Οι τεχνικές της δημιουργικής γραφής που υλοποιήθηκαν στα 

εργαστήρια δημιουργικής γραφής στο σχολείο είχαν σαν στόχο την ελεύθερη 

έκφραση των σκέψεων των παιδιών με καθοδηγούμενα βήματα  τα οποία τα 

οδήγησαν στην παραγωγή κειμένων όπου συνδυάστηκαν δημιουργικά 

προσωπικά βιώματα με φανταστικά πρόσωπα και γεγονότα. Η απενοχοποίηση 

των ορθογραφικών και συντακτικών λαθών έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην 

συναισθηματική χαλάρωση και την απελευθέρωση της έμπνευσης .  

Μέσα από τον καινούριο ρόλο μας αυτόν του δασκάλου- εμψυχωτή και 

του καθοδηγητή γνωρίσαμε καλύτερα τους μαθητές μας, τον τρόπο σκέψης τους, 

τα ταλέντα τους και τις αδυναμίες τους και αναπτύχτηκε μεταξύ μας κλίμα 

εμπιστοσύνης. Βελτιώθηκε η αυτοεκτίμησή τους και μέσα από τους ήρωές τους 

μπόρεσαν να εκφράσουν κρυμμένα συναισθήματα και να θεραπευόσουν παλιές 

πληγές. Η γλώσσα χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο έκφρασης και καταγραφής 

ιδεών και ο ρόλος των προτεινόμενων ασκήσεων από τον δάσκαλο –εμψυχωτή 

θεωρήθηκαν από τους μαθητές σαν απαραίτητα βήματα για την υλοποίηση του 

αρχικού στόχου που ήταν η συγγραφή ενός παραμυθιού.   
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Ανάγκη των καιρών μας είναι να μπει η δημιουργική γραφή στο σχολείο. 

Να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι και στη συνέχεια να διδάξουν οι ίδιοι στους μαθητές 

τους  τη δημιουργική γραφή έτσι ώστε να περάσουμε «από το μαθητή αναγνώστη, 

γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων.» ( Γρόσδος, Σ.,( 2015)  
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Δημιουργική Γραφή και Ξένη Γλώσσα στο δημοτικό: Τρεις 

τάξεις δημοτικού γράφουν το δικό τους παραμύθι 
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Εισαγωγή 

Στο ερώτημα «Διδάσκεται η δημιουργική γραφή;» η συγγραφέας Ρέα Γαλανάκη 

(2015) επισημαίνει ότι «Υπάρχουν κάποια κλειδιά από τη μεριά του συγγραφέα, 

κάποια αντικλείδια από τη μεριά του αναγνώστη, που μπορούν να διδαχθούν, 

φτάνει να αγαπούν και οι δυο τους τη λογοτεχνία.»  Άλλωστε, το ότι  «Η λειτουργία 

πολλών κοινοτήτων γραφής και ανάγνωσης δημιουργεί μια νέα διάχυση της 

λογοτεχνίας, που δεν είναι κατ’ ανάγκην ξένη από την ανθρωπιστική αποστολή 

της.» (Παπαθεοδώρου 2015) έρχεται να προστεθεί στα πλεονεκτήματα της 

δημιουργικής γραφής.   

Τι είναι όμως η δημιουργική γραφή; Παρουσιάζει ενδιαφέρον για την 

εκπαίδευση; Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις όσο αφορά στο 

περιεχόμενο του όρου δημιουργική γραφή. Επιλέγουμε να συγκρατήσουμε τις εξής 

επισημάνσεις:  

Α) Αν και η δημιουργική γραφή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κυρίως 

στην εκμάθηση της λογοτεχνικής γραφής, συνδέεται και με άλλα είδη γραπτού 

λόγου. Δεν μπορούμε δηλαδή να τη θεωρήσουμε, «συνώνυμο» της λογοτεχνίας, 

αλλά μάλλον «ένα σώμα γνώσεων και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που 

μεταδίδουν αυτή τη γνώση και δίνουν στη γραφή κοινωνικό ρόλο 

απομακρύνοντας την από τη ενίοτε στείρα λογική μιας μοναχικής και 

βασανιστικής διαδικασίας» (Κωτόπουλος 2012) και 

Β) «Η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να 

συνθέσουν τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση σ’ 

ένα φαντασιακό επίπεδο.» ( Σουλιώτης 2012)  
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Λόγοι ένταξής της δημιουργικής γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Σύμφωνα πάντα με τον Σουλιώτη (2012) το ταλέντο και η έμπνευση ως βασικά 

χαρακτηριστικά της δημιουργικής γραφής αποτελούν προκαταλήψεις, αφού το 

ταλέντο αποτελεί αμελητέα συνιστώσα της δημιουργικής γραφής, ενώ η έμπνευση 

είναι κάτι που ο συγγραφέας το προκαλεί με μικρές δοκιμές. Κατά συνέπεια, βασική 

παραδοχή όλων των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής είναι πως η συγγραφή 

ενός λογοτεχνικού κειμένου δεν αποτελεί δυνατότητα μόνο λίγων ανθρώπων, 

καθώς συνιστά μια μορφή τέχνης που προϋποθέτει ένα σύνολο τεχνικών, οι 

οποίες μαθαίνονται και εξελίσσονται (Καρακίτσιος  2012). 

Να λοιπόν ένας πρώτος σημαντικός  λόγος για τον οποίο εντάσσουμε τη 

δημιουργική γραφή στην εκπαιδευτική διαδικασία: εξοικείωση των μαθητών μας με 

τεχνικές συγγραφής λογοτεχνικών κειμένων που δεν απαιτούν ιδιαίτερο ταλέντο και 

έμπνευση, επομένως είναι προσιτές στο σχολικό κοινό. 

 Η σημασία της δημιουργικής γραφής για την ψυχική ανάπτυξη  και την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού είναι μεγάλη σύμφωνα με τον 

Tompkins (1982), ο οποίος αναφέρει επτά λόγους για τους οποίους τα παιδιά θα 

πρέπει να γράφουν τις δικές τους ιστορίες: 

 Τα παιδιά θα πρέπει να γράφουν τις δικές τους ιστορίες : 

1) για να διασκεδάσουν 

2) για να εξοικειωθούν με μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης 

3) για να διερευνήσουν τις λειτουργίες και αξίες της γραφής 

4) για να διεγείρουν τη φαντασία τους 

5) για να αποκρυσταλλώσουν τη σκέψη τους 

6) για να αναζητήσουν την ταυτότητά τους 

 7) για να μάθουν γραφή και ανάγνωση 

Προσμετρώντας στα πλεονεκτήματα των δραστηριοτήτων δημιουργικής 

γραφής την αισθητική απόλαυση, την καλλιέργεια και ανάδειξη της 

δημιουργικότητας και την ενίσχυση γλωσσικών και νοητικών δεξιοτήτων, 

μπορούμε να προσθέσουμε το ότι  τα παιδιά συμμετέχοντας ενεργά στις 

διαδικασίες της ποιητικής τέχνης και της μυθοπλασίας ρεαλιστικών και 

φανταστικών ιστοριών μπορούν να ξεπεράσουν τις αρνητικές τους εμπειρίες, ν’ 

απαλλαγούν απ’ αυτές και ν’ αντιδράσουν με θετικές εικόνες που σχεδίασαν με τη 

δύναμη της φαντασία τους (Καραγιάννης 2010). 
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Εφαρμογή εργαστηρίου δημιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα 

Ερχόμαστε τώρα στο ερώτημα, κατά πόσο όλα αυτά είναι δυνατό να 

εφαρμοστούν στην τάξη της δεύτερης ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο και 

με ποιο διδακτικό και παιδαγωγικό στόχο. 

Από μεθοδολογική άποψη, το εργαστήριο δημιουργικής γραφής μας δίνει 

το πλεονέκτημα μετακίνησης του αντικειμένου της μάθησης δηλαδή «οι 

συμμετέχοντες δεν γράφουν πια για να μάθουν, για να αξιολογηθούν από τον 

δάσκαλο, για να δώσουν εξετάσεις αλλά για προσωπική τους ευχαρίστηση.» 

(Cordina  2013).  Αυτή η χρήση της γραφής δεν είναι  συχνή στην τάξη όπου η 

διδασκαλία επικεντρώνεται  σε μια γλώσσα χρήσιμη, χρηστική, αποτελεσματική. 

Παρόλα αυτά ένα στοιχείο σημαντικό της μάθησης πρέπει να είναι η ευχαρίστηση 

που αντλούν  οι μαθητές μέσα από αυτή, πράγμα που τους δίνει ισχυρό κίνητρο 

να συνεχίσουν να μαθαίνουν και η ανακάλυψη της δημιουργικότητάς και της 

φαντασίας τους στην ξένη γλώσσα,  που τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι 

αυτή η γλώσσα δεν αποτελεί μόνο ένα ακόμα σχολικό μάθημα, αλλά ένα δίαυλο 

επικοινωνίας. Ξεχνούν ότι δουλεύουν στα γαλλικά και ότι είναι σε διαδικασία 

μάθησης. Γράφουν έχοντας σαν μοχλό ώθησης την μίμηση, αναπαραγωγή, 

παρωδία, τροποποίηση όσων έχουν ήδη διαβάσει και τους έχουν κινήσει το 

ενδιαφέρον αλλά και τη δημιουργία κάτι καινούριου, δικού τους. Στόχος μας δεν 

είναι να φτιάξουμε συγγραφείς αλλά να διδάξουμε τα γαλλικά με ένα άλλο τρόπο, 

πιο δημιουργικό, με μεγάλες δόσεις φαντασίας και παιχνιδιού και να 

αποδραματοποιήσουμε το λάθος, μη διορθώνοντάς το άμεσα, αλλά σε δεύτερο 

χρόνο και πάντα συλλογικά.  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η αλήθεια είναι ότι οι μικροί μαθητές αγαπούν τα παραμύθια και δεν χάνουν την 

ευκαιρία να το δείξουν στο σχολείο. Το διαπιστώσαμε για ακόμα μια φορά όταν 

στη διάρκεια της φετινής χρονιάς  ασχοληθήκαμε με την 4η ενότητα της μεθόδου 

Copains-Copines 2, της οποίας η θεματική είχε άμεση σχέση με ήρωες 

παραμυθιών και ιστορίες μυστηρίου. Οι δραστηριότητες που προτείνονταν στα 

παιδιά και είχαν μορφή παιχνιδιού (ντόμινο, αντιστοίχιση αντικειμένων, ψυχολογικό 

τεστ) τα ενθουσίασαν, με αποτέλεσμα τη συμμετοχή όλων των μαθητών (ακόμα 

και των πιο αδύνατων και συνήθως αδιάφορων) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Όταν λοιπόν τέθηκε το ερώτημα: «Θα θέλατε να διαβάσουμε ένα γαλλικό 
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παραμύθι;» η απάντηση ήταν θετική πέρα από κάθε αμφιβολία, πράγμα που μας 

έδωσε το έναυσμα να μην μείνουμε σε μια απλή ανάγνωση αλλά να 

προχωρήσουμε και σε άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η επιλογή λοιπόν του 

παραμυθιού, «Ο γάτος και ο διάβολος», που έγραψε ο μεγάλος Ιρλανδός 

λογοτέχνης James Joyce για τον εγγονό του,  έγινε με αυτό το κριτήριο. Αφού 

λοιπόν το διαβάσαμε, δόθηκε στα παιδιά μια περίληψη και πολλές δραστηριότητες 

(Folio 2007), οι περισσότερες από τις οποίες είχαν έντονο το στοιχείο του παιχνιδιού 

και της δημιουργίας (βάλτε στη σειρά, κάντε την αντιστοίχιση, ζωγραφίστε) 

συνδυασμένες με εικόνα, πράγμα που τις έκανε ακόμα πιο θελκτικές για τα παιδιά. 

Έτσι με μια μικρή βοήθεια μπόρεσαν να απαντήσουν σε όλες, ακόμα κι αν κάποιες 

από αυτές απευθύνονταν σε μαθητές με επίπεδο γλωσσομάθειας λίγο υψηλότερο 

από το δικό τους.  

Όταν τα παιδιά κλήθηκαν να ζωγραφίσουν κάποιον από τους ήρωες και 

να τον περιγράψουν, ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλη χαρά, πράγμα που μας 

έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Μερικές από τις παραγωγές 

των παιδιών μπορείτε να δείτε στο Παράρτημα (1).  

Αφού λοιπόν κερδίσαμε μέσα από το παραμύθι αυτό, τα συστατικά  

στοιχεία κάθε παραμυθιού τα οποία συζητήσαμε και αναδείξαμε στην τάξη, και 

που εδώ παρουσιάζουμε με τη μορφή πίνακα που δανειστήκαμε από την 

ιστοσελίδα Académie en ligne, μεταφράσαμε στα ελληνικά και παραθέτουμε 

Αφηγηματικό σχήμα παραμυθιού 

1ο στάδιο 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ήρωες 

στην αρχή της ιστορίας 

2ο στάδιο 
Ένας ανατρεπτικός παράγοντας  (συνήθως 

πηγή κακών) 

3ο στάδιο Μια σειρά δοκιμασιών και περιπετειών 

4ο στάδιο 
Ένα γεγονός ή πρόσωπο που βάζει τέλος 

στις περιπέτειες των ηρώων 

5ο στάδιο Η κατάσταση εξομαλύνεται 

  

προχωρήσαμε στο τελικό βήμα πριν την ενασχόληση με το εγχείρημα της 

δημιουργικής γραφής στην ξένη γλώσσα. Εμπλουτίσαμε λίγο περισσότερο το 

λεξιλόγιό μας πάνω στα παραμύθια χάρη σε ένα πολύ όμορφο και χρήσιμο 
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κατάλογο που μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα (2) και ήμασταν έτοιμοι πλέον 

να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας στη συγγραφή της δικιάς μας ιστορίας. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:  καταρχήν ότι μέχρι εδώ, 

και τα τρία τμήματα που πήραν μέρος στη συγγραφή του παραμυθιού στα 

γαλλικά είχαν δουλέψει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και είχαν τις ίδιες σχεδόν γνώσεις 

σε λεξιλόγιο και γραμματική και στη συνέχεια, ότι όσο αφορά τις μεθόδους 

εργασίας, κατευθυντήριες γραμμές μας έδωσαν οι προτάσεις του Βιωματικού 

Σεμιναρίου Δημιουργικής Γραφής (Γαβριηλίδου 2012), το άρθρο Στρατηγικές 

Δημιουργικής Γραφής και Ενδεικτικές Δραστηριότητες (Γρόσδος 2015) και οι 

«Οδηγίες πλεύσεως» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2012). 

Η τάξη που έκανε την αρχή  (η ΣΤ΄ τάξη του 19ου δημοτικού σχολείου),  είχε 

σαν οπτικό ερέθισμα μια εικόνα (Γαβριηλίδου 2012) που δημιουργήθηκε χάρη στο 

Toondoο, ένα λογισμικό που μας προσφέρει τη δυνατότητα να  δημιουργήσουμε 

κόμικ. Η εικόνα αυτή δημιουργήθηκε μέσα στην τάξη, σε συνεργασία πάντα με τα 

παιδιά, μετά από συζήτηση πάνω στους χαρακτήρες, το ύφος,  το χρονικό 

πλαίσιο και τον τόπο διεξαγωγής της ιστορίας μας. Η προσφυγή σε μια 

καθοδηγούμενη τεχνική (Γρόσδος, 2015) που έδινε συγκεκριμένες κατευθύνσεις 

στα παιδιά και δημιουργούσε κάποιες δεσμεύσεις, κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι 

δυνατότητές μας στην ξένη γλώσσα σε αυτό το επίπεδο είναι συγκεκριμένες και 

ανάλογες με το λεξιλόγιο που έχουμε διδαχθεί και προαναφέραμε.  

Χωριστήκαμε  σε ομάδες τεσσάρων ατόμων και δουλέψαμε δίνοντας το 

ρόλο του γραμματέα σε ένα μέλος της ομάδας. Φυσικά οι ομάδες είχαν την αρωγή 

του διδάσκοντα κάθε στιγμή που την είχαν ανάγκη, κυρίως σε θέματα  σύνταξης 

και μορφολογίας και μέσα σε μια διδακτική ώρα είχαμε τρεις όμορφες ιστορίες που 

δεν διέφεραν και πάρα πολύ μεταξύ τους. Δεν είχαμε παρά να τις διαβάσουμε και 

να συζητήσουμε ποια είναι τα καλύτερα στοιχεία της κάθε μιας, να τα κρατήσουμε 

και να δημιουργήσουμε μια ιστορία που θα είναι κράμα και των τριών.  Το 

αποτέλεσμα (1ο μέρος του παραμυθιού από το 19ο δημοτικό) βρίσκεται στο 

Παράρτημα (3). Τα σημαντικά στοιχεία της ιστορίας, οι βασικοί πρωταγωνιστές  

και το πρόβλημα στο οποίο θα έπρεπε να δώσουν λύση και είχε σχέση με τις 

οικολογικές ανησυχίες  των παιδιών, ο προβληματισμός τους για την αλλαγή του 

κλίματος και την έλλειψη νερού προέκυψαν στο πρώτο κομμάτι της ιστορίας μας. 

Τη συνέχεια της ιστορίας  έδωσε το 5ο δημοτικό, εκεί όμως δουλέψαμε με το 

σύνολο της τάξης, συνδυάζοντας τις τεχνικές της ιδεοθύελλας και της ομαδικής 



Δημιουργική Γραφή και Ξένη Γλώσσα στο δημοτικό: Τρεις τάξεις δημοτικού γράφουν το δικό τους παραμύθι 

Ιασονίδου Φωστήρα 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [334] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

δημιουργικής σύνθεσης (Γρόσδος 2015),  τεχνικές χαλαρής καθοδήγησης  

εφόσον σαν  ερέθισμα αυτή τη φορά χρησιμοποιήσαμε την αρχή της ιστορίας  

που είχαν ήδη δημιουργήσει οι συμμαθητές τους, και που τους άρεσε πολύ.  

Μετά από ένα καταιγισμό ιδεών (Γαβριηλίδου  2012) πάνω στο πώς πρέπει 

να δώσουμε  συνέχεια στην ιστορία, (δημιουργία νέων ηρώων που θα δώσουν 

λύση στο πρόβλημα, πώς θα τους ονομάσουμε, με ποιο τρόπο θα δώσουν λύση 

στο πρόβλημα) που σώσαμε και αναπαραγάγαμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας 

(υπολογιστής και βιντεοπροβολέας) διαπιστώσαμε ότι ένα βοηθητικό λεξιλόγιο 

μας ήταν απαραίτητο για να προχωρήσουμε.  Το δημιουργήσαμε λοιπόν με βάση 

τις καλύτερες ιδέες του brainstorming που επεξεργαστήκαμε στην τάξη, το 

φωτοτυπήσαμε (μπορούμε και αυτό να το βρούμε στο ίδιο παράρτημα) και 

ήμασταν έτοιμοι να περάσουμε στη συγγραφή της συνέχειας της ιστορίας μας.   

Δουλέψαμε και πάλι με το σύνολο της τάξης και τη βοήθεια του υπολογιστή 

και του βιντεοπροβολέα, προσέχοντας την ισσόροπη συμμετοχή των μαθητών και 

αφού προέκυψε το κείμενο,  το διορθώσαμε  και το βελτιώσαμε συλλογικά. Το 

αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε στο παράρτημα (3). 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο  (παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα 

δύο προηγούμενα σχολεία, brainstorming, βοηθητικό λεξιλόγιο) εργαστήκαμε και 

με το τρίτο σχολείο, το οποίο και έδωσε λύση στο πρόβλημα και φυσικά 

ευτυχισμένο τέλος στο παραμύθι. Εδώ παντρεύτηκαν όχι μόνο ο ιππότης και η 

πριγκίπισσα, αλλά και  το παρελθόν (βασιλιάδες, πριγκίπισσες και ιππότες) με το 

παρόν (σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, ρομπότ), η οικολογία με την επιστήμη, 

ακολουθώντας τη συνταγή της παραμυθοσαλάτας που προτείνεται από τις 

Οδηγίες Πλεύσεως του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2012).  

 Αφού ολοκληρώσαμε την ιστορία μας, οι μαθητές του 19ου  δημοτικού 

είχαν την ιδέα να εικονογραφήσουμε το παραμύθι με τη βοήθεια του Toondoo, του 

οποίου οι δυνατότητες τους είχαν ενθουσιάσει. Έτσι μετά από συνεννόηση, το 

κάθε σχολείο ανέλαβε να εικονογραφήσει το τμήμα της ιστορίας που 

δημιούργησε. Μικρές βελτιώσεις  και προσθήκες προέκυψαν λίγο πριν το τέλος 

της προσπάθειάς μας λόγω των δυνατοτήτων που μας έδινε η εικόνα (για 

παράδειγμα η δυνατότητα να προϊδεάσουμε το θεατή και όχι τον αναγνώστη για 

τη λύση που θα δοθεί, σε πρώιμο ακόμα στάδιο).  Η εικονογράφηση των ιστοριών 

μας έδωσε λοιπόν τη δυνατότητα να συνδέσουμε  καλύτερα, να επιμηκύνουμε  και 

να βελτιώσουμε την ιστορία.  
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Το συντονισμό και την τελική επεξεργασία έκανε βέβαια  ο διδάσκοντας και 

το αποτέλεσμα έχετε τη δυνατότητα να το δείτε στο σύνδεσμο: 

http://goo.gl/wjHFzv. 

Άρα η διδακτική μας εμπειρία συμφωνεί απόλυτα με το γεγονός ότι « η 

ένταξη της τεχνολογίας στη διαδικασία (της δημιουργικής γραφής) 

αντιπροσωπεύει μια προστιθέμενη αξία όπου η τεχνολογία διευρύνει τη μαθησιακή 

εμπειρία πέρα από όσα θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς αυτή»(Jakes 2005). 

Τέλος,  επιβεβαιώνεται η χρησιμότητα των λογισμικών δημιουργίας ψηφιακών 

παραμυθιών με τη μορφή κόμικ στην εκπαιδευτική διαδικασία,  διότι πράγματι αυτά 

«αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ακόμα και κατά την εφαρμογή από 

μικρά παιδιά, καθώς αποτελούν ελκυστικά και διασκεδαστικά προγράμματα τα 

οποία ενεργοποιούν τη φαντασία των παιδιών και δημιουργούν κίνητρα 

συμμετοχής και μάθησης» (Μουταφίδου & Μέλλιου 2012). 

Συμπεράσματα 

Ο συνδυασμός της εισαγωγής της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της ξένης 

γλώσσας στο δημοτικό και η οπτικοποίηση του αποτελέσματος με τη χρήση 

ελκυστικών λογισμικών δημιουργίας ψηφιακών παραμυθιών με τη μορφή κόμικ 

υπήρξε αρχικά μια επιτυχημένη προσπάθεια κινητοποίησης ακόμα και των πλέον 

απρόθυμων μαθητών  έτσι ώστε να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι 

συνήθως με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσής τους στο μάθημα των 

γαλλικών, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο αφού είδαν 

αποτελέσματα καλύτερα σε έκφραση και παρουσίαση  από αυτά πουν συνήθως 

δημιουργούσαν στο χαρτί.  

Εξάλλου  η στροφή στον πολυτροπικό λόγο και η εξοικείωση των μαθητών 

με τις δυνατότητες που μας προσφέρουν οι υπολογιστές και η ύπαρξή τους στην 

τάξη, αναδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής των μαθητών  στην καινούρια 

πραγματικότητα προκειμένου να τους καταστήσουμε ικανούς να εκφράζονται  

μέσα από τον προφορικό, το γραπτό λόγο και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά  

τις τεχνολογίες επικοινωνίας. 

Επίσης η συνεργασία και επικοινωνία τριών σχολείων για τη δημιουργία 

ενός ψηφιακού παραμυθιού εγγράφονται στα θετικά της όλης προσπάθειας.  

Η δυνατότητα τέλος δημοσίευσης του έργου μας στο διαδίκτυο υπήρξε 

ένας σημαντικός παράγοντας κινητοποίησης των μαθητών. Το διαδίκτυο μας 

έδωσε τη δυνατότητα και να  εικονογραφήσουμε και να δημοσιεύσουμε  τη μικρή 

http://goo.gl/wjHFzv
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μας ιστορία, δίνοντάς της μια άλλη διάσταση, βελτιώνοντας την ποιότητα της 

δουλειάς τους και αυξάνοντας τη δημιουργικότητά τους. Μέσω της πρόσβασης 

σε ένα παγκόσμιο κοινό οι μαθητές απέκτησαν ένα σκοπό πράγμα που τους 

επέτρεπε να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο γράψιμό τους. 

 

Παράρτημα 
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Λεξιλόγιο Παραμυθιών 
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Η εικόνα αφορμή για το παραμύθι μας 
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La sorcière Pollution et le beau chevalier Scientifique 

1ο μέρος του παραμυθιού   19ο δημοτικό σχολείο Σερρών 

2.   Le narrateur : Il était une fois le royaume du Bonheur dont tous les habitants étaient 

heureux.                                                                                                                                                       

3.   Le narrateur : Hélas, ces derniers mois le royaume du Bonheur est malheureux. 

Le narrateur : Les habitants sont très inquiets. Il ne pleut pas et il n’y a pas d’eau. 

Personne ne rit. 

Le narrateur : Au palais rien ne va bien. 

Le roi : Il faut trouver une solution. J’attends vos propositions. 

Le narrateur : Alors, le roi promet: 

Le roi : Tout mon or, à celui qui peut nous trouver de l’eau. 

Le narrateur : Mais dans son château hanté, la méchante sorcière Pollution ne dort pas. 

Son fils non plus. 

 La sorcière : Tout marche selon mon plan. Avec ma potion magique, pas de pluie. Il 

pleuvra seulement, si le roi accepte mon marché.                                                                    

Son fils : Dis maman, on mange de la soupe? J’ai faim. 

La sorcière : Ne t’inquiète pas mon petit chou. Tout est prêt!                                                     

Son fils : Super! 

Le fils : Maman, je mets aussi le corbeau dans la soupe?                                                         

La sorcière : Quel idiot! 

Le narrateur : Plus tard, à minuit…   la méchante sorcière visite le palais.                                                                                            

Le roi : Qu’est-ce qu’il y a?   

 Le premier Ministre : Sir, la sorcière Pollution demande de vous parler.  

Le roi : Dis-moi vite, qu’est-ce que tu veux?                                                                                

La sorcière : Sir, j’ai la solution que vous demandez. 

La sorcière : Voilà ma proposition. 

La sorcière : Je peux construire un puits, en une nuit. Il y aura de l’eau pour tout le 

monde; mais avec le premier verre d’eau, mon fils mariera votre fille, la princesse Zoé.      

Le roi : Comment? Pars vite d’ici. Dégage! 

La sorcière : J’attends votre réponse bientôt. Hi, hi, hi… 

2ο μέρος του παραμυθιού   5ο δημοτικό σχολείο Σερρών 

Le narrateur : En même temps, dans le laboratoire du magicien Gentil… 

 Le beau chevalier Scientifique travaille.  

Le magicien : L’heure est arrivée mon cher petit fils. Il faut partir parce que le palais est 

loin et ton copain lourd. 
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À minuit, le magicien  Gentil et le beau chevalier partent pour leur long voyage… 

Finalement, fatigués ils arrivent à leur destination. 

Le narrateur : Quelques jours après, le roi déçu, décide d’annoncer à son peuple la 

proposition de la sorcière. Mais, au dernier moment…  

Le Premier Ministre : Sir, un jeune homme insiste qu’il a la solution à notre problème.                                                                                                                                                  

Le roi :   Écoutons-le. 

 Scientifique : Sir, je m’appelle Scientifique. Faites-moi confiance et acceptez le marché 

de la sorcière Pollution. Mais, attention! N’oubliez pas : Dites-lui de construire le puits 

devant le grand arbre. 

 Le narrateur : Le roi est bouche bée.                                                                                           

Le roi : Tu es fou jeune homme? Comment je peux accepter le marché… 

 Le narrateur :   Le roi est très inquiet.                                                                                          

Le roi : Qu’est-ce que je peux faire? Je dois sacrifier ma fille. 

La fée : Eh, roi attends. Fais-lui confiance et tu vas sauver ton royaume. 

Le premier Ministre : Alors, le roi accepte le marché. Seulement que…                                      

La sorcière : D’accord, c’est très facile ça. 

La sorcière : Vite, fiston. On a du travail. Ton mariage approche… 

Le fils : Je ne veux pas me marier. J’ai faim. Je veux manger. 

      3ο μέρος του παραμυθιού  12ο δημοτικό σχολείο Σερρών 

Le narrateur : Le lendemain, la sorcière attend devant son puits avec impatience en 

pensant:  

La sorcière : Chouette! Mon piège marche bien.              (BIP…BIP) 

Le narrateur : Tous les habitants du royaume sont là. Mais personne ne boit d’eau. Ils 

aiment leur princesse. 

La sorcière : Venez, n’hésitez pas. 

Le narrateur : Le beau chevalier avance avec du courage. 

La sorcière : Viens, jeune homme. L’eau est fraîche. Hi, hi…. 

Le narrateur : La méchante sorcière, ivre de son succès ne voit rien, n’écoute rien. 

Scientifique: Eh, Pollution j’ai un petit cadeau pour toi. 

La sorcière : Oh, j’adore les cadeaux. Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est? Oups! 

Un monstre! On file maintenant. 

Le narrateur : Et la Pollution terrifiée vole sur son balai magique, mais elle ne peut pas 

s’enfuir.  

La sorcière : Je dois prendre un balai turbo.  



Δημιουργική Γραφή και Ξένη Γλώσσα στο δημοτικό: Τρεις τάξεις δημοτικού γράφουν το δικό τους παραμύθι 

Ιασονίδου Φωστήρα 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [344] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Le narrateur : Enfin, elle ne fait pas attention et tombe dans le puits. 

Le narrateur : Aujourd’hui, il n’y a pas de Pollution. Il pleut souvent et les hommes, les 

plantes, les animaux sont très heureux. 

Le narrateur : Toute la nature est heureuse. Il y a plein d’eau. 

Le narrateur : Bien sûr, le beau chevalier Scientifique est le premier chevalier du 

Royaume.   

Le narrateur : La princesse Zoé est très heureuse. 

Le narrateur : Leur mariage était fantastique. 

Le narrateur : Le roi, la reine, le beau chevalier et la jolie princesse sont très heureux. 

Tout va bien au royaume du bonheur. 

La sorcière Pollution et le beau chevalier…..   Notes                                                    Part   1      

Βοηθητικές Σημειώσεις      19e  École primaire de Serres 

Le conte= το παραμύθι 

Il était une fois…. Μια φορά κι έναν καιρό 

Le royaume du Bonheur = το βασίλειο της Ευτυχίας 

Le roi                       les habitants sont malheureux=οι κάτοικοι είναι δυστυχισμένοι 

La reine 

La sorcière Pollution 

Le magicien 

La princesse 

Le beau chevalier 

Le fils de la sorcière    la fille=η κόρη 

Le problème : il ne pleut plus, il n’y a pas d’eau 

La sorcière a jeté son sort pour marier son fils avec la sorcière 

La sorcière Pollution et le beau chevalier…..   Notes                                                    Part   2       

Βοηθητικές Σημειώσεις      5e  École primaire de Serres 

Pendant ce temps= εν τω μεταξύ 

Le laboratoire du magicien……= το εργαστήριο του μάγου 

Travailler= δουλεύω            Scientifique= επιστήμονας  

Il faut partir= πρέπει να φύγουμε 

Le voyage= το ταξίδι  (voyager)                        lourd=βαρύς 
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Quelques jours après= μερικές μέρες μετά 

Déçu= απογοητευμένος                                    Inquiet=ανήσυχος 

Annoncer= αναγγέλλω                           bouche bée= με ανοιχτό στόμα 

Insister =επιμένω 

Faire confiance à= δείχνω εμπιστοσύνη σε 

Oublier= ξεχνώ 

L’arbre= το δέντρο 

Sacrifier= θυσιάζω 

Sauver= σώζω 

Facile= εύκολος        difficile=δύσκολος 

Le mariage approche= ο γάμος πλησιάζει 

La sorcière Pollution et le beau chevalier Scientifique   Notes 

Part   3      Βοηθητικές Σημειώσεις     12e  École primaire de Serres 

Le lendemain= την επόμενη μέρα 

Attendre (j’attends, il attend, nous attendons, ils attendent)=περιμένω 

L’impatience= ανυπομονησία 

Tout, toute, tous, toutes= όλος,-η,-οι,-ες 

Personne=κανείς    

Boire (je bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent)= πίνω 

Voler=πετώ 

Le cadeau=το δώρο 

Échapper=s’enfuir= ξεφεύγω, δραπετεύω 

Tomber= πέφτω 

L’eau= το νερό 

Le mariage= ο γάμος 

Le royaume du bonheur= το βασίλειο της ευτυχίας 

Heureux-heureuse= ευτυχισμένος, -η 

Tout va bien= όλοι έζησαν καλά κι εμείς καλύτερα 

 Le monstre= το τέρας                               le robot 
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H δημιουργική γραφή, το θέατρο και η ξενόγλωσση 

εκπαίδευση ειδικότερα στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης 

γλώσσας 

 

Καδόγλου Τριανταφυλλιά  

Διδάκτωρ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., Ελεύθερη 

Ερευνήτρια, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας Δ/θμιας Εκπ/σης  

 fkadoglou@yahoo.gr  

 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες ( CECRL- Cadre 

Européen Commun de Référence pour les Langues 2001),  με έμφαση στην 

υλοποίηση της προσέγγισης των δεξιοτήτων και την ανάπτυξη των βασικών 

ικανοτήτων ( l'approche par compétences ) των μαθητευομένων που ανάγονται 

τελικά σε πρωταρχικό σκοπό της εκπαίδευσης γενικότερα και αφορούν σε όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα και όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης, 

αναδεικνύει μεταξύ άλλων και το ρόλο και τη σημασία της Δημιουργικής Γραφής. 

Γιατί τονίζει τη σημασία της αισθητικής ή ποιητικής χρήσης της γλώσσας που 

προσφέρει απόλαυση και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Στα πλαίσια αυτής της 

χρήσης προβάλλει δημιουργικές δραστηριότητες συνυφασμένες με την 

παραγωγή γραπτού λόγου, τόσο στο επίπεδο πρόσληψης και κατανόησης όσο 

και στο επίπεδο της προφορικής διάδρασης συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων 

δραστηριοτήτων με καλλιτεχνική, αισθητική ή εκφραστική διάσταση, όπως παρά 

δείγματος χάριν η ακρόαση, η ανάγνωση, η συγγραφή και η εξιστόρηση 

φανταστικών κειμένων ( κόμικς, καρικατούρες, εικονογραφημένα μυθιστορήματα) 

ή λογοτεχνικών κειμένων (νουβέλες, μυθιστορήματα, ποιήματα),  και το  θέατρο ή 

το θεατρικό αυτοσχεδιασμό ( CECRL 2001: 47). 

   Το συγκεκριμένο πλαίσιο εκμάθησης της ξένης γλώσσας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη διδασκαλία της γαλλικής, τόσο στην 

Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από άποψη χρόνου, 

τόπου, ύλης  και θεματικής προσέγγισης φαίνεται να περιορίζει τη θεατρική 

δραστηριότητα στα γνωστά παιχνίδια ρόλων και  δραματοποίησης στην τάξη που 

ούτως ή άλλως υιοθετούν την παιγνιώδη χρήση  της γλώσσας  και προτείνονται 

από τους ειδικούς ως μεθοδολογικά εργαλεία που ευνοούν και εντάσσουν τη  

δημιουργική γραφή στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Ωστόσο το 

mailto:fkadoglou@yahoo.gr
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θεατρικό δρώμενο ως πολιτιστικό γεγονός στη δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση, 

ως θέαμα που απευθύνεται στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα φαίνεται εκ 

πρώτης όψεως ως κάτι ανέφικτο λόγω των παραπάνω αντικειμενικών δυσκολιών. 

Όμως ένας δάσκαλος πρέπει να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους οικοδομώντας 

ενεργούς και δημιουργικούς μαθητές που θα εξελιχθούν αργότερα σε ενεργούς, 

δημιουργικούς και σκεπτόμενους πολίτες! 

   Σε αυτή την προοπτική και με στόχο οράματα και πρακτικές διδασκαλίας 

της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, που να ξεπερνούν  τα παραδοσιακά 

στερεότυπα, ενέταξα και επέκτεινα το θεατρικό γεγονός πέρα από την τάξη, στην 

ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα ( μαθητές, καθηγητές, γονείς ) υιοθετώντας όχι 

ένα συγκεκριμένο θεατρικό έργο αλλά το  θεατρικό αυτοσχεδιασμό. Η ελευθερία  

και οι δυνατότητες που παρέχει ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός οδηγούν στη 

δημιουργία αυτού που το ΚΕΠΑ ( Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ) ονομάζει mutatis 

mutandis  ένα σενάριο-εκμάθησης δράσης (un scénario d’apprentissage 

action). 

  Το δικό μου διδακτικό σενάριο-εκμάθησης δράσης βασίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο και σε μορφοσυντακτικές δομές εναρμονισμένες με 

ενδεικτικές θεματικές και πολιτισμικές ενότητες, με συγκεκριμένες δραστηριότητες 

και λεκτικές πράξεις ( actes de paroles) - όπως  Χαιρετίζω,  Παρουσιάζομαι - 

παρουσιάζω κάποιον, Ζητώ κάτι, Περιγράφω πρόσωπα και αντικείμενα, Λέω την 

ώρα, Διατροφικές και Πολιτισμικές συνήθειες κλπ. - προσαρμοσμένες εν τέλει στις 

δυνατότητες και τις γνώσεις των μαθητών διευρύνοντας ενίοτε το γνωστικό και 

λεξιλογικό τους πεδίο. Έτσι με ένα ζωντανό και αυθεντικό τρόπο κινητοποίησης του 

φαντασιακού τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο μέσα από την 

αυθόρμητη συνεργασία μαθητών και διδάσκοντα, μια συζήτηση πυροδοτείται 

στην τάξη με σκοπό τη γένεση του σεναρίου πράγμα που παραπέμπει άμεσα στη 

διαδικασία της δημιουργικής γραφής.  

    Αυτή η τεχνική θεάτρου, βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό, 

πυροδοτώντας ταυτόχρονα την αυθόρμητη δημιουργική γραφή, ενθαρρύνει τη 

δημιουργικότητα των μαθητών και ενισχύει το διαθεματικό πεδίο καθώς εκεί 

συναντιούνται η σκέψη με την πράξη, η φαντασία με το παρόν, ο προφορικός με 

το γραπτό λόγο! Από αυτή τη διαθεματική προσέγγιση προκύπτει λοιπόν μια 

ώσμωση θεάτρου και δημιουργικής γραφής που παραπέμπει στη συνεργατική, 

δημιουργική και βιωματική μάθηση συνυφασμένη με την ευχαρίστηση αλλά και 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[349]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

την ενεργοποίηση των μηχανισμών της κριτικής σκέψης των μαθητών, 

βοηθώντας τους να κρατήσουν ζωντανό τον πυρήνα της δημιουργικής τους 

φαντασίας !  

   Σύμφωνα με την εμπειρία μου, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του 

σεναρίου περιορίζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και λεκτικές πράξεις, η 

δημιουργική φαντασία των μαθητών οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη 

δημιουργία του καθώς και στη σκηνοθετική ή την ενδυματολογική προσέγγιση του 

θεατρικού δρώμενου, είναι εντυπωσιακή. Εξάλλου όπως πίστευαν και οι ιδρυτές 

του εργαστηρίου δυνητικής λογοτεχνίας,1 βασικοί εκπρόσωποι του οποίου ήταν ο 

Raymond Queneau και άλλοι συγγραφείς όπως ο Italo Calvino ή ο Georges 

Pérec και ένας μαθηματικός παθιασμένος με τη λογοτεχνία ονόματι François Le 

Lionnais, οι οποίοι εξερευνούσαν στη δεκαετία του ’60 τις δυνατότητες του λόγου, 

οι κανόνες δεν παρεμποδίζουν την δημιουργία, αλλά αντίθετα την τονώνουν ( 

Oulipo1973, Tardieu&Van Ηoorne 2003 : 5).  

   Πράγματι, το σενάριο ώσπου να πάρει την τελική του μορφή 

διαμορφώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς από τους μαθητές οι οποίοι μέσα από 

αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση υπό μορφή παιχνιδιού,  μαθαίνουν να 

καλλιεργούν την αισθητική τους, να αξιοποιούν  τη φαντασία τους και να 

ενεργοποιούν τη δημιουργικότητά τους. Επί πλέον τη στιγμή της ανακάλυψης του 

σεναρίου αναπτύσσεται αυθόρμητα η επικοινωνιακή προσέγγιση και η διάδραση 

μεταξύ μαθητών και διδάσκοντα. Οι μαθητές λειτουργούν χωρίς να το 

αντιλαμβάνονται στο πνεύμα ενός ατελιέ γλώσσας και εκμάθησης, θεάτρου και 

δημιουργικής γραφής ταυτόχρονα ανταλλάσσοντας μεταξύ τους ιδέες για το 

σενάριο που καλούνται να κατασκευάσουν με βάση τις γνώσεις και τα γλωσσικά 

μέσα που διαθέτουν στην ξένη γλώσσα.  

   Για την Claire Boniface, η οποία, ως συγγραφέας και Επιθεωρήτρια 

Εθνικής Εκπαίδευσης, οργάνωσε στη Γαλλία, τα πρώτα εργαστήρια δημιουργικής 

γραφής, στόχος ενός τέτοιου εργαστηρίου είναι να  πυροδοτήσει και να 

ενεργοποιήσει το κίνητρο της γραφής μέσα από μια διαδικασία ευχαρίστησης και 

                                                 
1. To Εργαστήριο Δυνητικής Λογοτεχνίας γνωστό με βάση τα αρχικά του και ως ΟULIPO 

(Ouvroir de Littérature Potentielle), ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό να εξερευνήσει συστηματικά τις 

μορφές και τις υπάρχουσες λογοτεχνικές δομές αλλά και την προοπτική να ανακαλύψει για την 

επερχόμενη λογοτεχνία  νέες απλές, καλλιτεχνικές, διασκεδαστικές δομές ( Oulipo 1973 ). 
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απόλαυσης ( Boniface & Pimet 1999). Πράγματι  μέσα στο  δικό μας ιδιότυπο 

εργαστήρι γλώσσας, θεάτρου και δημιουργικής γραφής ταυτόχρονα, οι μαθητές 

συνθέτουν και συγγράφουν μέσα σε ένα κλίμα συνεργατικότητας, χαράς, 

απόλαυσης και δημιουργικής έκφρασης ένα σενάριο που μετατρέπει αυθόρμητα 

τη  μαθησιακή διαδικασία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ένα  θεατρικό 

γεγονός ανοικτό στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (γονείς, μαθητές, 

καθηγητές)!  

    Γιατί στην προσπάθεια εξεύρεσης του σεναρίου οι μαθητές ασκούνται  

με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο στην παραγωγή γραπτού λόγου, τόσο στο 

επίπεδο πρόσληψης και κατανόησης όσο και στο επίπεδο της προφορικής 

διάδρασης. Έτσι οδηγούνται αναπόφευκτα στην κατάκτηση και εμπέδωση ενός 

θεµατικού/λεξιλογικού/μορφοσυντακτικού πεδίου που ήδη γνωρίζουν περνώντας 

χωρίς να το καταλαβαίνουν σε ένα είδος αυτοαξιολόγησης και εκπαιδευτικών 

επιδόσεων που στην πραγματικότητα εμπλουτίζονται για να εξυπηρετήσουν τις 

ανάγκες του σεναρίου! Ο διδάσκων ή η διδάσκουσα παίζει το ρόλο του 

συντονιστή ή του ενδιάμεσου. Λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο, όπως το λέει και η 

Vinciane Vanderheyde, υπεύθυνη  για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης και 

ως δεύτερης γλώσσας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, ως 

πρόσωπο- πηγή ( personne- ressource ) ( Vanderheyde, Tardieu& Van Ηoorne  

2003:16 ) που προτείνει λύσεις όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

παραγωγή γραπτού λόγου. Έτσι γεννιέται ένας προνομιακός χώρος λόγου και 

επικοινωνίας πάνω στον οποίο οικοδομείται ένας χώρος  γραφής.  

    Η Vanderheyde επισημαίνει ότι η ένταξη της δημιουργικής γραφής  στη 

διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας έχει ως στόχο να βοηθήσει τους 

μαθητευόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητές γραφής τους. Η γραπτή έκφραση, 

υπογραμμίζει, θα συζητηθεί στην προοπτική της επικοινωνιακής προσέγγισης η 

οποία  

ευνοεί την αλληλεπίδραση ( το ίδιο:15-17 ).  Πράγματι οι μαθητές συνεργάζονται 

μεταξύ τους είτε στην ανταλλαγή ιδεών που αφορούν στο σενάριο, στη 

σκηνοθεσία ή την ενδυματολογική προσέγγιση, είτε ως προς τη χρήση του 

γραπτού λόγου βάζοντας  ο καθένας το λιθαράκι του στο κτίσιμο του όλου 

εγχειρήματος ενώ η ατομική αξία τους αναβαθμίζεται μέσα από την τελική 

συλλογική επιτυχία! Έτσι η συγγραφή του θεατρικού σεναρίου εκτυλίσσεται στα 

πλαίσια ενός διδακτικού σεναρίου-εκμάθησης δράσης ενισχύοντας την ανάπτυξη  
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πολλαπλών δεξιοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από την πράξη και την ενεργό 

δράση  ! « Δεν υπάρχει δεξιότητα παρά μόνο στην πράξη » ( Botref 1994: 4 ) λέει ο 

Guy Le Botref, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους  εμπειρογνώμονες στη 

Γαλλία και στο εξωτερικό σχετικά με τη διαχείριση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Αυτή είναι μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα, γιατί ένας ή μια εκπαιδευτικός 

πρέπει να εντάξει στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και ειδικότερα στη διδασκαλία της 

γαλλικής γλώσσας, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, αυτό το διδακτικό σενάριο.  

    Γιατί ακόμη μέσα από αυτό το διδακτικό σενάριο προκύπτει ένα ιδιότυπο 

εργαστήρι γλώσσας, θεάτρου και δημιουργικής γραφής που  : 

- Ευνοεί τη σκέψη πάνω στο λόγο και τη λειτουργία της γλώσσας 

διανοίγοντας το πεδίο για τη γραφή επινόησης και δίνοντας έμφαση στην 

παραγωγή γραπτού λόγου, τόσο στο επίπεδο πρόσληψης και κατανόησης όσο 

και στο επίπεδο της προφορικής διάδρασης. 

-  Ενθαρρύνει την επικοινωνιακή προσέγγιση και την εκμάθηση σε μια 

κατάσταση αλληλεπίδρασης και  διαδραστικότητας. 

-  Απαιτεί την παρουσία και την κινητοποίηση του μαθητή εδώ και τώρα. 

-  Ενισχύει την εμπιστοσύνη στον εαυτό και τον άλλον, το σεβασμό και τη 

συνεργασία. 

- Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και δίνει έμφαση στην 

πειθαρχία και τη δημιουργική σιωπή. 

-  Ενθαρρύνει το μαθητή να τολμά, να εκφράζεται και να παίρνει το λόγο 

δημόσια. 

-  Προτείνει μια διαφοροποιημένη εκπαιδευτική πρακτική και ένα βιωματικό 

μοντέλο διδασκαλίας-εκμάθησης πιο ελκυστικό και πιο ενδιαφέρον 

εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα τις ατομικές στρατηγικές μάθησης του μαθητή. 

- Αναπτύσσει μια τυπολογία πολιτισμικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων 

καθώς δείχνει ότι γλώσσα και πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους 

εισάγοντας τους μαθητές στις διαφορετικές  κουλτούρες (  Bourguignon 2007, 

CECRL 2001) και δίνοντας έμφαση στη γλωσσική, πολιτισμική, διαπολιτισμική και 

γνωσιολογική τους εξέλιξη. 

   Έτσι μέσα από μια ιδιότυπη συνύπαρξη, η δημιουργική γραφή, το θέατρο 

και η ξενόγλωσση εκπαίδευση ειδικότερα στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης 

γλώσσας οδηγούν σε μια διαπολιτισμική ώσμωση που ξεπερνά τα στενά όρια της 
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τάξης. Η επικοινωνία και η διαδραστικότητα  δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο 

της γλώσσας αλλά καλλιεργούν μέσα από την πρακτική  της δημιουργικής 

γραφής και της θεατρικής προσαρμογής τη λεγόμενη εφαρμοσμένη 

διαπολιτισμικότητα!  Σε αυτή την οπτική, πολιτισμικές συνήθειες, ήθη και έθιμα 

όπως γαστρονομία, ενδυματολογικές επιλογές και προτιμήσεις,  εορτασμός 

χριστουγέννων, πρωτοχρονιάς,  καρναβαλιού   ή ακόμη και ιστορικών γεγονότων 

όπως η ελληνική επανάσταση του  1821 ή το Πολυτεχνείο  μπορούν να 

αξιοποιηθούν και να προβληθούν μέσα σε ένα θεατρικό, διαπολιτισμικό πλαίσιο 

σε συνάρτηση με τη δημιουργική γραφή και τη γλώσσα στόχο, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι η γαλλική.  

   Με αφορμή, μέσα από το μάθημα των γαλλικών, το ταξίδι στο 

φαντασμαγορικό καρναβάλι της Νίκαιας στη Γαλλία  που είναι σήμερα ένα από 

τα δημοφιλέστερα καρναβάλια του κόσμου, οι μαθητές κάνουν ένα είδος 

διαπολιτισμικών και γλωσσικών ντους.2 Ρίχνονται στη «Μάχη των Λουλουδιών » 

και μυούνται σε ένα από τα πιο γνωστά και φαντασμαγορικά έθιμα του 

καρναβαλιού της Νίκαιας. Μαθαίνουν επίσης τη πραγματική του ιστορία που 

σίγουρα βρίσκεται ακόμη παλιότερα αλλά  χρονολογείται από το 1294, καθώς 

σύμφωνα με ιστορικές πηγές, τότε το είχε παρακολουθήσει ο πρίγκιπας της 

Προβηγκίας Charles Anjou και έκτοτε καθιερώθηκε ως μία δημόσια γιορτή, στην 

οποία συμμετείχαν αριστοκράτες και ευγενείς από όλη την Ευρώπη. Γράφουν 

εντέλει ένα σενάριο που αποτυπώνει το δικό τους φαντασμαγορικό ταξίδι, παρά  

δείγματος χάριν,  στο Καρναβάλι της  δικής τους περιοχής, εν προκειμένω της 

Φλώρινας! Σε αυτή λοιπόν την εικονική φαντασμαγορική διαδρομή, μαθητές και 

μαθήτριες  σε ρόλο δημοσιογράφου, παρουσιαστή ή παρουσιάστριας του TV 

West ( γνωστό τοπικό κανάλι της περιοχής ) παρουσιάζουν σε μια τηλεοπτική 

εκπομπή, μέσα σε ένα κλίμα γλεντιού και ανεπανάληπτων στιγμών αποκριάτικου 

κεφιού, το διαγωνισμό καρναβαλιού που ξετυλίγεται στην παρέλαση των 

καρναβαλιστών από τις διάφορες περιοχές της Φλώρινας !  

                                                 
2.  Ο όρος  γλωσσικά  ‘’ντους’’ επινοήθηκε και  χρησιμοποιείται  από  τη μέθοδο CLIL ( 

Content  Language Integrated  Learning ) ή EMILE ( L’Enseignement d’une Matière par l’Intégration 

d’une Langue Étrangère) :  το μοντέλο CLIL/Showers ή EMILE / Douches linguistiques. 
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   Ακόμη με έναυσμα παρά δείγματος χάριν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 

και τα συνθήματα των Ελλήνων φοιτητών της 17 Νοέμβρη του 1973 που 

ακούγονται στα ελληνικά και στα γαλλικά αντίστοιχα, παραπέμπουμε mutatis 

mutandis στα γεγονότα  και τα συνθήματα των Γάλλων φοιτητών του Μάη  του  

68. Με άλλα λόγια δημιουργούμε ένα πολιτισμικό προϊόν που είναι το σενάριο που 

γεννιέται στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής μέσα από την  αρμονική 

συνεργασία μαθητών και διδάσκοντα και δείχνουμε ότι το Πολυτεχνείο δεν έχει 

εθνική ταυτότητα. Κάθε λαός έχει το δικό του:  η  Ελλάδα  το Νοέμβρη του 73  και  

η  Γαλλία  τον  Μάη  του  68.  Το  1973 ξεσηκώθηκαν οι έλληνες φοιτητές κατά της 

Χούντας του Παπαδόπουλου. Τον  Μάη  του  68  οι  Γάλλοι  φοιτητές  

κινητοποιήθηκαν  κατά  της συντηρητικής  κυβέρνησης  του  ντε  Γκολ.  Τα 

συνθήματα  των  Ελλήνων  φοιτητών, Δημοκρατία, Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, 

αποτυπώνουν επίσης γλαφυρότατα  τα οράματα των Γάλλων διαφωτιστών: 

Ελευθερία, Ισότητα, αδελφοσύνη, Αλληλεγγύη που απηχούν ιδέες πανανθρώπινες 

και διαχρονικές, ιδέες που συγκροτούν το όραμα για ένα δημοκρατικότερο και 

δικαιότερο κόσμο. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι στη Γαλλία,  η μόδα των 

εργαστηρίων δημιουργικής γραφής αναδύεται μέσα στο επαναστατικό κλίμα του 

Μάη του 68 δίνοντας έμφαση σε επαναστατικές και πρωτοποριακές εκπαιδευτικές 

πρακτικές.  

  Έτσι, μέσα από ένα βιωματικό μοντέλο διδασκαλίας-εκμάθησης που 

συγκεράζει, στα πλαίσια ενός ιδιότυπου ατελιέ, δημιουργική γραφή, θέατρο και 

γλώσσα, αναπτύσσουμε τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών δίνοντας 

πρόσβαση στην επαφή με τον πολιτισμό και την Ιστορία της γλώσσας και  της 

χώρας στόχου. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας και η εκπαιδευτική δραστηριότητα 

γενικότερα λειτουργούν κατά αυτήν την έννοια ως μια διαδραστική, διαπολιτισμική, 

διαγλωσσική και διαθεματική δράση όπου  παντρεύονται  ποικίλα  γνωστικά  

αντικείμενα :  η δημιουργική γραφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό δυο 

διαφορετικών λαών, εν προκειμένω τον  ελληνικό  και  το  γαλλικό, η  Ιστορία  με  

το θέατρο, τα  καλλιτεχνικά  με  τις  νέες  τεχνολογίες. Ωστόσο  αυτό το ιδιότυπο 

ατελιέ θεάτρου- γλώσσας- δημιουργικής γραφής δεν μπορεί να αντικαθιστά σε 

καμία περίπτωση μια μέθοδο εκμάθησης αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά 

ώστε να καθιστά τις διαδικασίες διδασκαλίας-εκμάθησης πιο ελκυστικές και 

ενδιαφέρουσες.  
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   Αξιοσημείωτο είναι  ότι  στη Γαλλία, ως Επιθεωρήτρια Εθνικής 

Εκπαίδευσης, η Boniface πρωτοστατεί στη θεσμοποίηση των εργαστηρίων 

δημιουργικής γραφής, κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης υπογραμμίζοντας, 

πέρα από την ενεργοποίηση της επιθυμίας ή της ευχαρίστησης να γίνει κανείς 

συγγραφέας, την ανάγκη συμμετοχής σε αυτά και κάποιων εκπαιδευτών, 

καθηγητών ή διδασκόντων γενικότερα που « επιθυμούν να ανανεώσουν ή να 

εμπλουτίσουν τις πρακτικές τους και ίσως να τις δομήσουν καλύτερα » (  Boniface 

& Pimet 1999-2013 ).3  

   Η εξάπλωση τους αυξάνεται σταδιακά στη Γαλλία ενώ σήμερα τα 

εργαστήρια δημιουργικής γραφής που ολοένα και πληθαίνουν, έχουν πλέον 

ενταχθεί με επιτυχία στον κοινωνικό τομέα αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης 

όπου κερδίζουν έδαφος σε όλες τις βαθμίδες : από το Δημοτικό μέχρι το 

πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ένα πραγματικό κοινωνικό φαινόμενο, λέει η Boniface! 

4 Για αυτό το λόγο ακούγεται και η  άποψη ότι « η διδασκαλία της δημιουργικής 

γραφής εξελίχτηκε σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα αντικείμενα της εκπαιδευτικής 

θεωρίας και πρακτικής, ιδίως όταν διασταυρώθηκε με τους εμπορικούς κανόνες 

της προσφοράς και της ζήτησης : τα νέα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, 

το εκδοτικό μάρκετινγκ, την εξ αποστάσεως διδασκαλία, τα νέα δίκτυα 

κοινωνικότητας » ( Παπαθεοδώρου 2015 ). Με την ίδια ταχύτητα πάντως και στα 

πλαίσια μιας βιωματικής, διαθεματικής και διαφοροποιημένης παιδαγωγικής 

προσέγγισης θεσμοποιούνται στη Γαλλία στο χώρο της εκπαίδευσης και τα 

εργαστήρια θεάτρου, είτε προαιρετικά  είτε ως μάθημα επιλογής. 

   Αλλά και στην Ελλάδα, στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονται και 

δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση εργαστήρια δημιουργικής γραφής ή 

θεάτρου. Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και ειδικότερα τη 

διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στην Ελλάδα, στα προγράμματα 

                                                 
3. Στα εργαστήρια αυτά που υποστηρίζονται από μια κοινή επιθυμία για ανταλλαγή 

μάθησης και εμπειρίας, μοίρασμα συναισθημάτων, τεχνοτροπίας και  τεχνογνωσίας, η γραφή  

πραγματοποιείται στα πλαίσια μιας ομάδας που μελετά το έργο των συγγραφέων ( Tardieu & Van 

Ηoorne 2003 ). 

4. Η Boniface δείχνει επίσης μετά από μια ενδελεχή έρευνα και σε συνεργασία με την Odile 

Pimet, την ποικιλομορφία των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής στη Γαλλία που λειτουργούν και 

έξω από το σχολείο, σε βιβλιοθήκες, σε επιχειρήσεις, σε οργανωμένα σεμινάρια, σε λέσχες και 

μπορούν, όπως επισημαίνει, να λειτουργούν και ως εργαστήρια ανάγνωσης (  Boniface & Pimet 

1992 ). 

https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claire+Boniface%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Odile+Pimet%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Odile+Pimet%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Odile+Pimet%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Claire+Boniface%22
https://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Odile+Pimet%22
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σπουδών ξένων γλωσσών και φιλολογιών τόσο της τριτοβάθμιας όσο και στα 

αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

δεν έχουν ακόμα συστηματικά εφαρμοστεί εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ή 

θεάτρου.5 Ωστόσο ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Projet FIP (Fonds d’Innovation 

Pédagogique), με γενικό τίτλο: «Η δημιουργική γραφή στο μάθημα των Γαλλικών» 

/ « L’écriture créative dans la classe de FLE » έχει ήδη δρομολογηθεί για τους 

καθηγητές της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το Σεπτέμβριο 2015 μέχρι το Δεκέμβριο 2016. 6  

   Από την άλλη, εργαστήρια θεάτρου στην Ελλάδα, στα πλαίσια της 

διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, δεν υπάρχουν ακόμα από όσο 

γνωρίζω στα προγράμματα σπουδών ξένων γλωσσών και φιλολογιών τόσο της 

τριτοβάθμιας όσο και στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα ατελιέ θεάτρου οργανώθηκε και συντονίστηκε 

πάντως από τον ηθοποιό και εκπαιδευτικό θεάτρου Αdrien Payet στο 

πανεπιστήμιο της Κύπρου ( Le Café du FLE 2014).  Σε κάθε  περίπτωση, στο δικό 

μας διδακτικό σενάριο-εκμάθησης δράσης όπου δημιουργική γραφή και γλώσσα, 

θέατρο, ανθρωπολογία και διδασκαλία διαπλέκονται με φυσικό και αυθόρμητο 

                                                 
5. Κάποια επιμορφωτικά εργαστήρια δημιουργικής γραφής έγιναν σε μελλοντικούς 

καθηγητές της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στη μέση εκπαίδευση, όπως και σε ευρύτερο 

γαλλόφωνο ενήλικο κοινό σε συνεργασία με το Τμήμα Μορφωτικής και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 

του Γαλλικού Ινστιτούτου  Ελλάδος. Στο  πλαίσιο του μαθήματος επιλογής Δημιουργική γραφή και 

ανάγνωση εντάχθηκε επίσης πιλοτικά στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών τη χρονολογική περίοδο 2007-2011. Το μάθημα είχε προταθεί αρχικά με 

παράλληλη λειτουργία εργαστηρίου λόγου στην ελληνική γλώσσα σε συνεργασία με τον 

συγγραφέα, κριτικό και δοκιμιογράφο κ. Κώστα Παπαγεωργίου στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών (ΑΠΠΣ) του Τμήματος ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2006-

07. Στη συνέχεια εντάχθηκε ως μάθημα επιλογής προτάσσοντας την εφευρετικότητα και τη 

δημιουργικότητα. ( Κατσαντώνη ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ). 

6. Επιμορφωτικά σεμινάρια δημιουργικής γραφής 100 ωρών έχουν εγκριθεί από τη Διεθνή 

Ομοσπονδία Καθηγητών γαλλικής ( FIPF) για τους καθηγητές της γαλλικής ως ξένης γλώσσας στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το Σεπτέμβριο 2015 μέχρι το Δεκέμβριο 2016.  Το 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Projet FIP (Fonds d’Innovation Pédagogique), με γενικό τίτλο: «Η 

δημιουργική γραφή στο μάθημα των Γαλλικών» / « L’écriture créative dans la classe de FLE » 

επιχορηγείται μερικώς από την Ομοσπονδία και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και  

πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, σε 

συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικής γλώσσας. 
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τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν, όπως λέει και ο Payet,  να  νιώθουν περισσότερο 

και να « βιώνουν τις λέξεις ή τις έννοιες της γραμματικής παρά να τις 

διανοητικοποιούν » ( το ίδιο). Δεδομένου ότι γενικά στην εκπαίδευση, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν έχουν λειτουργήσει συστηματικά εργαστήρια δημιουργικής 

γραφής ή θεάτρoυ, όλη η παραπάνω  εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργεί σε ένα 

πρωτόλειο στάδιο : σαν ένα είδος ερασιτεχνικού ατελιέ γλώσσας, θεάτρου και 

δημιουργικής γραφής ταυτόχρονα όπου βιωματική μάθηση και διαθεματική 

προσέγγιση συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο  σύγχρονων  εκπαιδευτικών 

πρακτικών.                                
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Από τη Δουλεία στην Ελευθερία 

 

Καίσαρη Ευγενία  

 Π.Ε.02  

eugeniakaisari@yahoo.gr  

 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπάθεια συνδυασμού των αρχών της 

μετασχηματίζουσας μάθηση και των αρχών της δημιουργικής γραφής. Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση εστιάζει στο πώς μαθαίνουμε να 

διαπραγματευόμαστε και να δρούμε σύμφωνα με τους δικούς μας σκοπούς και 

τις αξίες μας, παρά με βάση όσα έχουμε αφομοιώσει άκριτα από τους άλλους. Τα 

στάδια της είναι: *Αναγνώριση ενός δυσλειτουργικού ή εσφαλμένου πλαισίου 

αναφοράς, * Κριτική αξιολόγηση των παραδοχών, *Αυτοεξέταση των 

συναισθημάτων,* Το άτομο αναγνωρίζει την πηγή της δυσαρέσκειάς του και 

μοιράζεται με τους άλλους τη διεργασία του μετασχηματισμού, *Διερεύνηση 

επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις και δράσεις και σχεδιασμό προγράμματος 

δράσης, *Απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για την υλοποίηση του σχεδίου, 

*Δοκιμή νέων ρόλων, *Οικοδόμηση ικανότητας και αυτοπεποίθησης για τους 

νέους ρόλους και τις σχέσεις, *Επανένταξη στη ζωή σύμφωνα με το νέο πλαίσιο 

που έχει πλέον διαμορφωθεί. Παραδοχές δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι αντιλήψεις 

μας για τον κόσμο. Ορισμένες όμως, παραδοχές μπορεί να είναι εσφαλμένες ή 

δυσλειτουργικές. Η δημιουργική γραφή, εξάλλου, προϋποθέτει έναν δημιουργικό 

νου, έναν νου που δε βασίζεται σε άκριτες παραδοχές.  

Το σχολείο, στο οποίο εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έχει 

λίγους μαθητές –τριες και τα τμήματα, ένα για κάθε τάξη, είναι ολιγομελή. Η 

κοινωνία από την οποία προέρχονται οι μαθητές-τριες είναι μάλλον ένα κλειστό 

κοινωνικό σύνολο, καθώς ζουν μακριά από τα αστικά κέντρα. Συχνά ζουν σε ένα  

περιβάλλον σχετικά στερημένο από μορφωτικά ερεθίσματα. Σημαντικό ποσοστό 

των μητέρων υποαπασχολείται ή ασχολείται  με τα οικιακά ενώ οι πατέρες, στην 

πλειοψηφία τους, ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Το ποσοστό 

των γονέων που είναι κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ και ΑΕΙ  είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Το 

ποσοστό των μαθητών-τριών  που έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι και 

mailto:eugeniakaisari@yahoo.gr
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έχουν διαδικτυακή σύνδεση είναι επίσης μικρό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των 

μαθητών –τριών έχει ασχοληθεί με οργανωμένες εξωσχολικές δραστηριότητες. Θα 

πρέπει  να  αναφερθεί, τέλος, ότι στη σχολική μονάδα δε διδάσκονται μαθήματα 

με αντικείμενο όπως τα εικαστικά και τη μουσική. Η επαφή, επομένως, με την  τέχνη 

ήταν ευχάριστη, αν όχι επιβεβλημένη. Στόχος η κριτική παρατήρηση των έργων 

τέχνης , η αναπλαισίωση των εννοιών «Δουλεία» και «Ελευθερία» και η (συν)-

δημιουργία κειμένων.  

 

Πρώτο Στάδιο 

Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος  

Στη διδακτέα ύλη της  Β’  Τάξης  του Γυμνασίου  στο διδακτικό αντικείμενο 

Αρχαία Ελληνικά  συμπεριλαμβάνεται η 11η Ενότητα με τίτλο: «Ο σεβασμός προς 

τους γονείς μέλημα του νόμου» 

 

Ὃς ἂν τολμήσῃ πατέρα ἢ 

μητέρα 

Όποιος τυχόν τολμήσει τον πατέρα του ή τη 

μητέρα του 

ἢ τούτων πατέρας ἢ 

μητέρας τύπτειν, 

ή τους πατέρες τους ή τις μητέρες τους να 

χτυπήσει 

πρῶτον μὲν ὁ 

προστυγχάνων βοηθείτω, 

ο πρώτος άνθρωπος που τον συναντά ας 

βοηθήσει (το θύμα) 

καὶ ὁ μὲν μέτοικος ἢ ξένος 

εἰς προεδρίαν τῶν ἀγώνων 

καλείσθω βοηθῶν, 

και ο μέτοικος ή ο ξένος, αν βοηθήσει, να 

καλείται σε τιμητική θέση στους αγώνες 

μὴ βοηθήσας δὲ 

ἀειφυγίαν ἐκ τῆς χώρας φευγέτω· 

αν όμως δε βοηθήσει να απελαύνεται από τη 

χώρα για όλη του τη ζωή· 

ὁ δὲ μὴ μέτοικος βοηθῶν 

μὲν ἔπαινον ἐχέτω, 

κι αυτός που δεν είναι μέτοικος, αν βοηθήσει, 

ας επαινείται, 

μὴ βοηθῶν δέ, ψόγον· αν όμως δε βοηθήσει, να μέμφεται· 

δοῦλος δὲ βοηθήσας μὲν 

ἐλεύθερος γιγνέσθω, 

και ο δούλος που θα βοηθήσει, ας κερδίζει 

την ελευθερία του, 

μὴ βοηθήσας δὲ πληγὰς 

ἑκατὸν τῇ μάστιγι τυπτέσθω. 

αν όμως δε βοηθήσει, να κτυπηθεί με εκατό 

χτυπήματα με το μαστίγιο. 
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Ἐὰν δὲ τις ὄφλῃ δίκην 

αἰκίας γονέων, 

Αν κάποιος καταδικαστεί για βιαιοπραγία 

εναντίον των γονιών του, 

πρῶτον μὲν φευγέτω 

ἀειφυγίαν ἐξ ἄστεως 

πρώτα απ’ όλα να απελαύνεται για πάντα 

από την πόλη 

εἰς τὴν ἄλλην χώραν καὶ 

πάντων ἱερῶν εἱργέσθω, 

σε άλλη χώρα και να αποκλείεται από κάθε 

ιερή τελετή, 

κατελθὼν δὲ θανάτῳ 

ζημιούσθω. 

κι αν γυρίσει από την εξορία, να τιμωρείται με 

την ποινή του θανάτου. 

Ἐὰν δὲ τις ἐλεύθερος τῷ 

τοιούτῳ συφμάγῃ 
Κι αν κάποιος ελεύθερος φάει μαζί μ’ αυτόν 

ἢ συμπίῃ ἢ τίνα τοιαύτην 

ἄλλην κοινωνίαν κοινωνήσῃ 
ή πιει μαζί του ή έχει κάποια άλλη σχέση 

ἢ καὶ μόνον ἐντυγχάνων 

που προσάπτηται ἑκών, 

ή συναντώντας τον κάπου έρθει σε επαφή 

μαζί του με τη θέλησή του, 

μήτε εἰς ἱερὸν ἔλθῃ μηδὲν 

μήτ’ εἰς ἀγορὰν 
ούτε στο ιερό να έρθει ούτε στην αγορά 

μήτ’ εἰς πόλιν ὅλως 

πρότερον ἢ καθήρηται. 

ούτε γενικά στην πόλη παρά μόνο αφού 

εξαγνιστεί. 

                                                         Πλάτων, Νόμοι 88 1b-e (διασκευή) 

                                                    Μετάφραση: Γιάννης Παπαθανασίου 

Οι αντιλήψεις των μαθητών – τριών για τη δουλεία έχουν συνδεθεί με την 

κατάσταση που βρίσκεται το κράτος στο οποίο ζουν  οι πολίτες . Έχουν επίσης 

συνδεθεί με τις γνώσεις στις οποίες δίνεται έμφαση από το αναλυτικό πρόγραμμα 

και όχι με στάσεις ή δεξιότητες. Το θέμα «Δουλεία» και η σχέση της με την 

«Ελευθερία» θεωρήθηκε θέμα κριτικής διερεύνησης.  

Δεύτερο Στάδιο 

Καταγραφή  

Η καταγραφή αυτή, σκόπιμο είναι να απαντά σε ένα ανοικτό ερώτημα: «Τι 

σκεφτόμαστε για τη δουλεία;»  Οι μαθητές –τριες  χωρίστηκαν σε τρεις ( 3 )  ομάδες,  

ανομοιογενείς   ως προς το φύλο και την επίδοση των μαθητών –τριών. Οι αρχικές  

απαντήσεις κατεγράφησαν. Ενδεικτικά αναφέρεται η απάντηση της πρώτης 

ομάδας: «Ένας έφηβος αισθάνεται ελεύθερος όταν δεν έχει την καταπίεση των 
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γονιών του. Επίσης κάποιος δεν είναι δούλος όταν έχει άποψη για τα κοινά αλλά 

και γι αυτά που θέλει να κάνε».  

Τρίτο Στάδιο 

Υποθέματα και κριτικά ερωτήματα 

 Έγινε φανερό, από τις απαντήσεις, ότι δεν έγινε καμία  προσπάθεια 

σύνδεσης  της έννοιας της δουλείας με τις ατομικές επιλογές παρά μόνο με την 

κατάσταση ελευθερίας σε κρατικό ή εθνικό επίπεδο ή με την εξάρτηση με τους 

άλλους και όχι με τον αυτοπροσδιορισμό μας. Μια άλλη υπόθεση  πιθανού 

επαναπροσδιορισμού είναι αν το φαινόμενο έχει και σήμερα εκφάνσεις αν και 

τυπικά έχει  η δουλεία  καταργηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Ένα τρίτο θέμα που δεν 

έθιξε καμιά ομάδα είναι το θέμα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο με 

σκοπό το κέρδος πράγμα που αποτελεί την κυριότερη αιτία της δουλείας. Επίσης 

, δεν έγινε καμία αναφορά στο φύλο, στην ηλικία ή στη φυλή  ως παράγοντες 

διαφορετικών μορφών δουλείας. 

Διατυπώθηκαν , επομένως, τα εξής υποθέματα και στη συνέχεια τα κριτικά 

ερωτήματα ως εξής: 

Υποθέματα 

1)Δουλεία: Προϋποθέσεις / Σχέση  με ελευθερία /  Εκφάνσεις 

2)Δουλεία:    Αίτια  

(Εστίαση στο ατομικό επίπεδο και στα δύο υποθέματα) 

Ερωτήματα 

1)Πότε/υπό ποιες προϋποθέσεις αισθάνομαι ελεύθερος-η; 

2)Γιατί εκμεταλλευόταν –έται  σε συνθήκες δουλείας  ο άνθρωπος έναν άλλο 

άνθρωπο; 

Τέταρτο Στάδιο 

Επιλογή έργων τέχνης – Συσχέτιση με τα κριτικά ερωτήματα 

 Για τη διερεύνηση των κριτικών ερωτημάτων έγινε επιλογή  των έργων 

τέχνης. Κριτήρια για την επιλογή των έργων ήταν : 

 α) η σχέση τους με το θέμα,  β)η καλλιτεχνική τους αξία, γ) η εκπροσώπηση 

πολλών και διαφορετικών μορφών τέχνης [λογοτεχνία         (πεζογραφία και 

ποίηση) /γλυπτική /ζωγραφική /κινηματογράφος], δ) η αναπαραστατικότητα των 

έργων  ώστε να μην είναι πάρα πολύ δύσκολα ως προς την προσέγγισή τους  

καθώς ήταν μια από τις πρώτες και λίγες επαφές των ομάδων με καλλιτεχνικά 
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δημιουργήματα (το κινηματογραφικό έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ίσως, 

ως  εύπεπτο αλλά η σκηνή που   συσχετίζει την αλήθεια με τη ελευθερία είναι 

ενδιαφέρουσα), ε) επελέχθησαν έργα κυρίως  σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών 

καθώς  η τέχνη έχει λόγο ύπαρξης στο   κοινωνικό γίγνεσθαι, στ) η δυνατότητα  

πολλαπλών ερμηνειών των έργων . 

Τα έργα που επελέχθησαν είναι: 

Του νεκρού Αδερφού (από τη δημοτική μας ποίηση)( Βλ. Παράρτημα) 

Ο Βάνκας , Άντων Τσέχωφ(Βλ. Παράρτημα) 

Ο  Ταύρος , Ναταλία Μελά 

 

 

Τα  στοιχειώδη , Χρήστος Μποκόρος  

 

 

 Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι , Μπρους Μπέρεσφορντ 
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 Η ταινία, Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι ( Driving Miss Daisy), είναι δραματική 

κομεντί, παραγωγής 1989 σε σκηνοθεσία Μπρους Μπέρεσφορντ. 

Πρωταγωνιστές του κινηματογραφικού αυτού έργου είναι οι Τζέσικα Τάντι , ο 

Μόργκαν Φρίμαν και ο Νταν Ακρόιντ. Η ταινία που βραβεύτηκε με τέσσερα 

βραβεία όσκαρ , μεταξύ των οποίων και καλύτερης ταινίας, είναι βασισμένη στο 

ομώνυμο θεατρικό έργο του Άλφρεντ Ούρι, βραβευμένου  με βραβείο Πούλιτζερ. 

Στην Ατλάντα του 1948, μια ηλικιωμένη εβραία  πλούσια κυρία η Ντέιζι (Τζέσικα 

Τάντι),προσλαμβάνει έναν σοφέρ, τον «έγχρωμο» Χόουκ (Μόργκαν Φρίμαν). Το 

πέρασμα του χρόνου χτίζει μια βαθειά σχέση συνεννόησης και φιλίας μεταξύ τους. 

 

Πίνακας Συσχέτισης 

΄Εργα Τέχνης Κριτικό Ερώτημα Α 

Προϋποθέσεις Ελευθερίας 

Κριτικό Ερώτημα Β  

Αίτια Δουλείας 

Του νεκρού 

αδερφού  

                   v  

Ο Βάνκας                    v               v 

Ο Ταύρος                    v  

Τα στοιχειώδη                    v               v 

Ο σοφέρ                     v               v 

 

Πέμπτο Στάδιο 

Α’ Μέρος  

Το λογοτεχνικό έργο «Του Νεκρού αδερφού»  καθώς και το λογοτεχνικό έργο « Ο 

Βάνκας»  αναλύθηκαν ως προς την οπτική  γωνία και έκφραση της αφήγησης, 

τον αφηγηματικό χώρο, τον αφηγηματικό χρόνο, τη δομή, το λεξιλόγιο και το ύφος 

, τα σύμβολα . Η  έμφαση, ωστόσο,  δόθηκε στη νοηματική απόδοση των κειμένων 

, και στη σύνδεση με τις έννοιες της δουλείας  και της ελευθερίας . Έμφαση δόθηκε 

, επίσης στις αιτίες. «  Γιατί νιώθουν ή δε νιώθουν ελεύθεροι οι πρωταγωνιστές» ; 

«Τι ρόλο  διαδραματίζει το φύλο, η ηλικία, η ξενιτιά, η έλλειψη  μόρφωσης, η έλλειψη 

οικονομικής ανεξαρτησίας» ; 

Το έργο γλυπτικής « Ο Ταύρος»   αναλύθηκε με  τις τέσσερις φάσεις της 

τεχνικής του Perkins. Η τεχνική αυτή έγκειται στη συστηματική  παρατήρηση ενός 

έργου τέχνης με βάσεις ερωτήσεις -εναύσματα. Κατά την πρώτη φάση : Δίνοντας  

χρόνο για παρατήρηση,  ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν είναι  : « Είναι 
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αγριεμένος» , « Έτοιμος να ορμήσει» , « Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ετοιμότητα », 

«Λεπτομέρειες σημαντικές είναι  το αυτί , το κέρατο», «Κυρίως οι μύες διακρίνονται», 

«Καινούργια στοιχεία; Σαν να παίρνει πόζα, μου φαίνεται » «Αμύνεται ή επιτίθεται» . 

Κατά τη  δεύτερη φάση : Ευρεία Παρατήρηση, ενδεικτικές απαντήσεις που δόθηκαν 

είναι: «Σύμβολο;  Η δυναμικότητα », «Αρχαίες θυσίες και ταυροκαθάψια μου 

θυμίζει» . Κατά την τρίτη φάση: Λεπτομερής και σε βάθος παρατήρηση, 

ενδιαφέρουσες απαντήσεις που δόθηκαν είναι: «Τι θα γινόταν αν ήταν πράσινος ; 

Θα συμβόλιζε τη φύση», . Κατά την τέταρτη φάση: Τι θέλει να μας πει, ενδεικτικές 

παρατηρήσεις και σκέψεις που δόθηκαν είναι: «Να αγαπάμε τα ζώα », «Να είμαι 

κοντά στη φύση μου». 

 Για την επεξεργασία του δεύτερου εικαστικού έργου τέχνης «Τα στοιχειώδη»  

ακολουθήθηκε η τεχνική  του Visible Thinking η οποία, ουσιαστικά, βασίζεται σε 

έναν ερώτημα ερμηνείας: «Τι  βλέπεις;» και σε ένα ερώτημα τεκμηρίωσης: «Τι σε 

κάνει να το λες αυτό;» και   απαιτεί λιγότερο χρόνο . Είχε προηγηθεί η εξοικείωση  

με τις τεχνικές παρατήρησης μέσω του γλυπτού έργου . Στις εκμαιευτικές   

ερωτήσεις δόθηκαν απαντήσεις όπως : «Τις φλέβες στα χέρια πρέπει να 

προσέξουμε», «Είναι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πολύ», «  Σκέφτομαι ότι είναι 

απελπισμένος, μόνος». 

 Η ταινία  «Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι » δεν προβλήθηκε ολόκληρη, παρά 

μόνο η σκηνή κατά την οποία  ο πρωταγωνιστής  σοφέρ  λέει αλήθεια σχετικά με 

την έλλειψη μιας κονσέρβας από την κουζίνα. Η αξιοπρέπεια και η αλήθεια   ως  

στοιχεία   ενός ελεύθερου χαρακτήρα  αναλύθηκαν περισσότερο. Εστιαστήκαμε 

στο πώς παρουσιάζονται οι ήρωες , στην υποκειμενικότητα ή μη της αφήγησης 

καθώς και στην εμφάνιση,  ενδυμασία  των ηρώων. Συζητήθηκε επίσης, ο ήχος,   

και ως ένα σημείο ο φωτισμός.  

Β’  Μέρος 

 Όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο στάδιο 5α συσχετίζονται με τα κριτικά 

ερωτήματα. Ενδεικτικές απαντήσεις για το κριτικό ερώτημα 1: «Όταν μπορώ να 

είμαι  στην πατρίδα μου» (Του νεκρού αδελφού). « Όταν έχω τους δικούς μου κοντά 

μου» ( Ο Βάνκας).   « Ελεύθερος  νιώθω όταν έχω ψυχική ελευθερία» ( Ο Ταύρος). 

« Όταν έχω τη δύναμη να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες και να μην πέφτω» (Τα 

στοιχειώδη) . «Όταν αποδέχομαι την αλήθεια χωρίς να ντρέπομαι» (Ο Σοφέρ της 

κυρίας Ντέιζι). Ενδεικτικές απαντήσεις για το κριτικό ερώτημα 2: « Εκμεταλλεύονταν 

τον Βάνκα για να κάνει τις δουλειές και να κερδίζουν χρήματα» (Ο Βάνκας).   
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Έκτο Στάδιο  

Επιτέλους δημιουργική(;) γραφή 

Oι ομάδες κατέγραψαν, μετά τη δράση, τις απόψεις τους για τα δύο κριτικά 

ερωτήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται η απάντηση της πρώτης ομάδας: «  Η ελευθερία 

είναι κάτι που χρειάζονται και δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Όταν δεν είμαι 

φυλακισμένος κυριολεκτικά αλλά και ψυχικά, τότε είμαι πραγματικά ελεύθερος .Για 

να είμαι ελεύθερος πρέπει να μη με εκμεταλλεύονται και να σέβονται τα δικαιώματά 

μου . Όταν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να σκέφτομαι τη γνώμη του κόσμου  

είμαι πιο ελεύθερος. Αν είμαι στην πατρίδα μου με τους δικούς μου ανθρώπους 

είναι πιο εύκολο. Είναι σημαντικό να έχω τη δύναμη να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες 

και να μην πέφτω. Από την άλλη, πρέπει να έχω τα αναγκαία για να ζήσω. Ο νόμος 

δεν αρκεί . Αίτια είναι η εχθρότητα , η εκμετάλλευση. Η έλλειψη χρημάτων και 

μόρφωσης είναι αίτια από την άλλη πλευρά . Πρέπει να με ρωτάνε για κάτι που με 

αφορά». 

Προεκτάσεις 

Προεκτάσεις δημιουργικής γραφής : 

Γράφω μια σελίδα ημερολογίου από το ημερολόγιο της Αρετής. / Η Αρετή 

γράφει ένα γράμμα στη μητέρα της. / Το άλογο του Κωνσταντή απαντά στα 

πουλιά. Καταγράφω τους στίχους./Φαντάζομαι πού, τελικά, κατέληξε  το γράμμα 

του Βάνκα./Γράφω έναν  άλλο τίτλο για το γλυπτό  « Ο ταύρος»./Γράφω μια 

φανταστική συνέντευξη της γλύπτριας./ « Ο ταύρος» ζωντανεύει. Γράφω τη 

συνέχεια της πορείας του. Ο «άνθρωπος του Μποκόρου» βλέπει  ένα όνειρο. Ποιο; 

/ Σκέφτομαι ποιο είναι το πιο απαραίτητο πράγμα για μένα, γράφω ένα ποίημα γι 

αυτό, χωρίς να το αναφέρω με το όνομά του./ Η κυρία  Ντέιζι τηλεφωνεί σε μια 

φίλη της για να της αναφέρει το γεγονός της κλοπής της κονσέρβας . Γράφω το 

διάλογο./Γράφω ένα κείμενο για να διαφημίσω  την κονσέρβα./Διαβάζω 

επιγράμματα και γράφω ένα χιουμοριστικό επίγραμμα  αποχαιρετώντας την 

κονσέρβα της ταινίας ή ένα άλλο χρηστικό  αντικείμενο. Συμπληρώνω τον στίχο  

του Σολωμού « Χαίρε ω χαίρε ...» με ένα άλλο ουσιαστικό. Υιοθετώ ένα έργο τέχνης, 

γράφω μια λεζάντα κάτω από αυτό και το φέρνω στην τάξη. 

Αξιολόγηση 

Αν ισχύει αυτό που ο ζωγράφος  και γλύπτης Edgar Degas (1834-1917) έχει πει, ότι 

δηλαδή  η  τέχνη δεν είναι αυτό που βλέπεις, αλλά αυτό που κάνεις τους άλλους 
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να δουν τότε ίσως αυτό επετεύχθη και  μέσα από την τέχνη της παιδαγωγικής και 

συγκεκριμένα μέσα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου 

κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης. Φαίνεται ότι τα παιδιά «είδαν» πτυχές 

του φαινομένου και  ανέπτυξαν κριτικό στοχασμό σε ικανοποιητικό βαθμό σε 

σχέση με τις έννοιες της Δουλείας και της  Ελευθερίας. Επίσης , ανέπτυξαν 

δημιουργικά κείμενα. Ως προς τον στόχο της δράσης, επομένως, η αξιολόγηση 

είναι θετική. Εξαιρετική υπήρξε επίσης η συμμετοχή των παιδιών και  οι ερμηνείες με 

τις οποίες προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τα έργα τέχνης. Δυσκολεύτηκαν να 

δώσουν όλες τις πιθανές ερμηνείες αλλά προσπάθησαν να προσεγγίσουν με 

βιωματικό τρόπο τα έργα . Για παράδειγμα , ακόμα και όταν έμαθαν τον τίτλο του 

πίνακα του Χ. Μποκόρου «Τα στοιχειώδη» οι μαθητές-τριες δεν  σκέφθηκαν τη 

δουλεία που δημιουργείται από τη διαρκώς αυξανόμενη προσπάθεια κάλυψης 

επίπλαστων αναγκών, τη δουλεία του χρήματος. Εκτός από τις γνώσεις 

επηρεάστηκαν και στάσεις όπως ο σεβασμός στον αυτοπροσδιορισμό των 

ατόμων, η αποστροφή στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο αλλά και η 

πιο θετική προσέγγιση των έργων τέχνης . Ως προς τις δεξιότητες, αυξήθηκαν οι  

δεξιότητες συνεργασίας, όπως συμβαίνει σε πολλές ομαδοσυνεργατικές δράσεις 

καθώς και δεξιότητες όπως  αυτές της παρατήρησης και της φαντασίας. Ως προς 

το ρόλο του εκπαιδευτικού,  υπήρξε  εμψυχωτικός και συνεργατικός  παρά το 

ενδόμυχο άγχος για το χειρισμό της  δράσης. Στα αρνητικά σημεία, ωστόσο , θα 

πρέπει να συμπεριληφθεί ο χειρισμός του χρόνου που τελικά ξεπέρασε τις δύο 

διδακτικές ώρες και έφθασε τις τέσσερις . 

Αντί Επιλόγου 

Ακολουθήσαμε μια πορεία και…  

« …και  το τέλος της όλης μας έρευνας θα είναι να φτάσουμε εκεί από όπου 

ξεκινήσαμε και να γνωρίσουμε τον τόπο για πρώτη φορά». T.S. Eliot 

Παράρτημα 

Του νεκρού αδελφού (από τη δημοτική 

ποίηση) 

  

  

  

  

Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια 

σου κόρη, 

την κόρη τη μονάκριβη την πολυαγαπημένη, 
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5 

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

15 

την είχες δώδεκα χρονώ κι ήλιος δε σου την 

είδε! 

Στα σκοτεινά την έλουζε, στ' άφεγγα τη 

χτενίζει, 

στ' άστρι και τον αυγερινό έπλεκε τα μαλλιά 

της.  

Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα, 

να πάρουνε την Αρετή πολύ μακριά στα 

ξένα. 

Οι οχτώ αδερφοί δε θέλουνε κι ο 

Κωσταντίνος θέλει.  

«Μάνα μου, κι ας τη δώσομε την Αρετή στα 

ξένα, 

στα ξένα κει που περπατώ, στα ξένα που 

πηγαίνω, 

αν πάμ' εμείς στην ξενιτιά, ξένοι να μην 

περνούμε. 

- Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, μ' άσκημα 

απιλογήθης. 

Κι α μόρτει, γιε μου, θάνατος, κι α μόρτει, γιε 

μου, αρρώστια,  

κι αν τύχει πίκρα γή χαρά, ποιος πάει να μου 

τη φέρει; 

- Βάλλω τον ουρανό κριτή και τους αγιούς 

μαρτύρους, 

αν τύχει κι έρτει θάνατος, αν τύχει κι έρτει 

αρρώστια,  

αν τύχει πίκρα γή χαρά, εγώ να σου τη 

φέρω».  

20 

  

  

  

  

25 

  

  

Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή στα 

ξένα, 

κι εμπήκε χρόνος δίσεχτος και μήνες 

οργισμένοι 

κι έπεσε το θανατικό, κι οι εννιά αδερφοί 

πεθάναν,  

βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον 

κάμπο.  
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30 

  

Σ' όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ' όλα 

μοιρολογιόταν,  

στου Κωσταντίνου το μνημειό ανέσπα τα 

μαλλιά της.  

«Ανάθεμά σε, Κωσταντή, και μυριανάθεμά 

σε,  

οπού μου την εξόριζες την Αρετή στα ξένα! 

το τάξιμο που μου 'ταξες, πότε θα μου το 

κάμεις;  

Τον ουρανό 'βαλες κριτή και τους αγιούς 

μαρτύρους,  

αν τύχει πίκρα γή χαρά, να πας να μου τη 

φέρεις».  

Από το μυριανάθεμα και τη βαριά κατάρα, 

η γης αναταράχτηκε κι ο Κωσταντής εβγήκε.  

Κάνει το σύγνεφο άλογο και τ' άστρο 

χαλινάρι,  

και το φεγγάρι συντροφιά και πάει να της τη 

φέρει. 

  

  

  

35 

  

  

  

  

40 

Παίρνει τα όρη πίσω του και τα βουνά 

μπροστά του.  

Βρίσκει την κι εχτενίζουνταν όξου στο 

φεγγαράκι. 

Από μακριά τη χαιρετά κι από κοντά της λέγει: 

«Άιντε, αδερφή, να φύγομε, στη μάνα μας να 

πάμε. 

- Αλίμονο, αδερφάκι μου, και τι είναι τούτη η 

ώρα; 

Αν ίσως κι είναι για χαρά, να στολιστώ και να 

'ρθω, 

κι αν είναι πίκρα, πες μου το, να βάλω μαύρα 

να 'ρθω. 

- Έλα, Αρετή, στο σπίτι μας, κι ας είσαι όπως 

και αν είσαι». 

- Κοντολυγίζει τ' άλογο και πίσω την καθίζει. 

  



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[369]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

  

45 
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65 

  

Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια 

κιλαηδούσαν, 

δεν κιλαηδούσαν σαν πουλιά, μήτε σαν 

χελιδόνια, 

μόν' κιλαηδούσαν κι έλεγαν ανθρωπινή 

ομιλία: 

«Ποιος είδε κόρην όμορφη να σέρνει ο 

πεθαμένος! 

- Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα 

πουλάκια; 

- Πουλάκια είναι κι ας κιλαηδούν, πουλάκια 

είναι κι ας λένε».  

Και παρεκεί που πάγαιναν κι άλλα πουλιά 

τούς λένε: 

«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο, 

να περπατούν οι ζωντανοί με τους 

απεθαμένους! 

- Άκουσες, Κωσταντίνε μου, τι λένε τα 

πουλάκια; 

πως περπατούν οι ζωντανοί με τους 

απεθαμένους. 

- Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και 

φωλεύουν. 

- Φοβούμαι σ', αδερφάκι μου, και λιβανιές 

μυρίζεις. 

- Εχτές βραδίς επήγαμε πέρα στον Αί-Γιάννη, 

κι εθύμιασέ μας ο παπάς με περισσό λιβάνι». 

Και παρεμπρός που πήγανε, κι άλλα πουλιά 

τούς λένε: 

«Για ιδές θάμα κι αντίθαμα που γίνεται στον 

κόσμο, 

τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο 

πεθαμένος!» 

Τ' άκουσε πάλι η Αρετή κι εράγισε η καρδιά 

της. 

«Άκουσες, Κωσταντάκη μου, τι λένε τα 

πουλάκια; 
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- Άφησ', Αρέτω, τα πουλιά κι ό,τι κι α θέλ' ας 

λέγουν. 

- Πες μου, πού είναι τα κάλλη σου, και πού 

είν' η λεβεντιά σου,  

και τα ξανθά σου τα μαλλιά και τ' όμορφο 

μουστάκι; 

- Έχω καιρό π' αρρώστησα και πέσαν τα 

μαλλιά μου». 
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Αυτού σιμά, αυτού κοντά στην εκκλησιά 

πρoφτάνoυν.  

Βαριά χτυπά τ' αλόγου του κι απ' εμπροστά 

της χάθη.  

Κι ακούει την πλάκα και βροντά, το χώμα και 

βοΐζει. 

Κινάει και πάει η Αρετή στο σπίτι μοναχή της. 

Βλέπει τους κήπους της γυμνούς, τα δέντρα 

μαραμένα  

βλέπει το μπάλσαμο ξερό, το καρυοφύλλι 

μαύρο,  

βλέπει μπροστά στην πόρτα της χορτάρια 

φυτρωμένα.  

Βρίσκει την πόρτα σφαλιστή και τα κλειδιά 

παρμένα,  

και τα σπιτοπαράθυρα σφιχτά 

μανταλωμένα. 

Κτυπά την πόρτα δυνατά, τα παραθύρια 

τρίζουν. 

«Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι εχτρός 

μου φύγε,  

κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα παιδιά δεν 

έχω, 

κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει μακριά στα 

ξένα. 

- Σήκω, μανούλα μου, άνοιξε, σήκω, γλυκιά 

μου μάνα.  
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- Ποιος είν' αυτός που μου χτυπάει και με 

φωνάζει μάνα;  

- Άνοιξε, μάνα μου, άνοιξε κι εγώ είμαι η 

Αρετή σου». 

Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν κι οι 

δύο. 

  

 

Ο Βάνκας 

O Βάνκας Ζούκοφ, ένα παιδάκι εννιά χρονών, δουλεύει εδώ και τρεις μήνες 

κάλφας στο τσαγκαράδικο του Αλιάχιν. Τη νύχτα της παραμονής των 

Χριστουγέννων δεν πλάγιασε. Περίμενε να φύγει το αφεντικό με τους μαστόρους 

για τον όρθρο. Και μόλις απόμεινε μονάχος στο μαγαζί, πήρε από το ντουλάπι 

του αφεντικού το καλαμάρι με το μελάνι, έναν κοντυλοφόρο με σκουριασμένη 

πένα, άπλωσε το χαρτί στο παλιοτράπεζο με τα εργαλεία και ετοιμάστηκε να 

γράψει. Προτού ζωγραφίσει το πρώτο γράμμα, γύρισε πολλές φορές το κεφαλάκι 

του κατά την πόρτα και το παραθύρι, ρίχνοντας κλεφτές, φοβισμένες ματιές, 

λοξοκοίταξε το μαυρισμένο εικόνισμα που ήταν σφηνωμένο ανάμεσα στα ράφια 

με τα καλαπόδια και αναστέναξε προσπαθώντας να λευτερώσει το λαιμό του από 

έναν κόμπο που τον έπνιγε. Ύστερα γονάτισε μπροστά στον τσαγκαράδικο πάγκο 

και άρχισε να γράφει:  

Πολυαγαπημένε μου παππού Κωσταντή Μακάριτς. 

Σου γράφω γράμμα. Σου εύχομαι καλά Χριστούγεννα και 

ο Θεός να σου δίνει όλα τα καλά. Δεν έχω πια ούτε 

πατέρα ούτε μάνα, μονάχα εσύ μου απόμεινες. 

 

O Βάνκας κοίταξε κατά το σκοτεινό παραθύρι και κει πάνω στο σκοτεινό 

τελάρο που τρεμούλιαζε το φως του κεριού ζωντάνεψε τη μορφή του παππού του, 

του Κωσταντή Μακάριτς, νυχτοφύλακα στο σπίτι του κυρίου και της κυρίας 

Ζιβάρεφ. Ήταν ένα γεροντάκι κοντό και ξερακιανό, μα πολύ σβέλτο και ζωηρό 

κάπου εξηνταπέντε χρονών. Η όψη του ήταν πάντοτε γελαστή και τα μάτια του 

μπιρμπίλιζαν. Την ημέρα κοιμόταν στην κουζίνα ή έπιανε κουβεντολόι με τις 

μαγείρισσες και τη νύχτα τυλιγμένος σε μια φαρδιά προβατόγουνα έφερνε 

γυροβολιά το χτήμα χτυπώντας τη ροκάνα   του. Τον ακολουθούσαν τα σκυλιά 

του, η γριά Καστάνκα και ο Χέλης, έτσι τον έλεγαν, γιατί είχε μαύρη τρίχα και το 
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κορμί του ήταν μακρουλό. Αυτός ο Χέλης ήταν ένα πολύ υπάκουο και 

παιγνιδιάρικο σκυλί. Γλυκοκοιτούσε όλο τον κόσμο, ξένους και δικούς, μα μπέσα 

δεν είχε. Κάτω απ’ αυτά τα παγνιδιάρικα βλέμματα και την ταπεινοφροσύνη έκρυβε 

μια φαρμακερή κακία Ιησουίτη! Ήταν μοναδικός να ζυγώνει κρυφά και να κόβει 

δαγκωνιά στο πόδι του διαβάτη, να τρυπώνει στο κελάρι ή να αρπάζει από το 

λαιμό την κότα του χωριάτη. Πολλές φορές του είχαν λιώσει με τις μπαστουνιές τα 

πισινά του πόδια. Δυο φορές τον κρέμασαν στο δέντρο, κάθε βδομάδα τον 

σάπιζαν στο ξύλο και τον πετούσαν ψόφιο στο χαντάκι. Και όμως πάντα 

ζωντάνευε! Εφτάψυχος! Αυτήν τη στιγμή, χωρίς άλλο, ο παππούς θα στέκεται 

μπροστά στην αυλόπορτα. Θα μισοκλείνει τα μάτια και θα αγναντεύει τα 

βαθυκόκκινα παράθυρα της εκκλησιάς του χωριού. Χτυπάει τα ποδήματά του στο 

κατώφλι να ζεσταθεί και ψιλοκουβεντιάζει με τις δούλες. Η ροκάνα κρέμεται στο 

ζουνάρι του. Τρίβει τα χέρια, κουλουριάζεται από το κρύο και με ένα γεροντικό γέλιο 

πειράζει πότε την καμαριέρα και πότε τη μαγείρισσα.  

— Θα πάρετε λίγη πρέζα;, λέει στις γυναίκες και προσφέρει την ταμπακέρα 

του. 

Oι γυναίκες παίρνουν ταμπάκο και φταρνίζονται και ο παππούς 

καταυχαριστιέται και ξεκαρδίζεται στα γέλια ευτυχισμένος. Δίνει και στα σκυλιά του 

πρέζα. Η Καστάνκα φταρνίζεται, στραβομουτσουνιάζει και τρυπώνει σε μια γωνιά 

παραπονεμένη. O Χέλης, σεβαστικός πάντοτε, δε φταρνίζεται, κουνάει μονάχα την 

ουρά του… Και ο καιρός είναι θαυμάσιος. Ησυχία, όλα διάφανα και δροσερά. Η 

νύχτα είναι σκοτεινή, και όμως ξεχωρίζεις όλο το χωριό με τις άσπρες του στέγες 

και τον καπνό που ανεβαίνει από τις καμινάδες, τα δέντρα ασημωμένα από την 

πάχνη, τις στοίβες του χιονιού. O ουρανός είναι σπαρμένος με αστέρια που 

λαμπυρίζουν χαρούμενα και ο γαλαξίας αστράφτει, έτσι που νομίζεις πως τον 

σφουγγάρισαν και τον έτριψαν με χιόνι για τις γιορτές…  

O Βάνκας αναστέναξε, βούτηξε την πένα στο καλαμάρι και εξακολούθησε 

το γράμμα του: 

Σου γράφω τα βάσανά μου, παππού. Χθες το αφεντικό με άρπαξε από τα 

μαλλιά, με τράβηξε στην αυλή και με ρήμαξε στο ξύλο γιατί εκεί που κουνούσα το 

μωρό με πήρε ο ύπνος. Την άλλη βδομάδα πάλι η κυρά μού είπε να καθαρίσω μια 

ρέγγα και ’γω άρχισα από την ουρά. Και τότε μου άρπαξε τη ρέγγα και την έτριβε 

στα μούτρα μου. Και οι καλφάδες του μαγαζιού όλοι με βασανίζουν. Με στέλνουν 

στην ταβέρνα να πάρω βότκα και με βάνουν να κλέβω το τουρσί του αφεντικού 
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και κείνος με κοπανάει με ό,τι κρατάει στα χέρια του. Όσο για φαΐ, άσ’ τα! Το πρωί 

ξεροκόμματο, το μεσημέρι κουρκούτι, το βράδυ πάλι ξεροκόμματο. Ούτε τσάι, ούτε 

λαχανόσουπα, όλα τα περιδρομιάζουν τα αφεντικά.  

Με βάζουν και κοιμάμαι μπροστά στην πόρτα και όταν κλαίει το μωρό, εγώ 

δεν κλείνω μάτι, γιατί πρέπει να κουνάω την κούνια. Αγαπημένε μου παππού, για 

όνομα του Θεού, κάνε μου μια χάρη: πάρε με από δω, πάρε με στο σπίτι, στο 

χωριό, δεν αντέχω άλλο… Τα πόδια θα σου φιλήσω, όλη μου τη ζωή θα 

παρακαλώ το Θεό για σένα, πάρε με από δω, γιατί θα πεθάνω…  

O Βάνκας ζάρωσε τα χείλη του από το παράπονο, σφούγγισε τα μάτια με 

τη μουτζουρωμένη του γροθίτσα και ένα λυγμός ανέβηκε στο λαιμό του.  

   Θα σου τρίβω ταμπάκο, θα παρακαλώ το Θεό και αν δε σ’ ακούω, να με 

δέρνεις όσο βαστούν τα χέρια σου. Και αν δε βρίσκεται δουλειά για μένα, να 

γυαλίζω παππού τις μπότες του αφεντικού ή να βοηθάω τον τσοπάνη στη Φιέτκα. 

Παππού, αγαπημένε μου, δε μπορώ πια. Θα πεθάνω, να το ξέρεις! Θα ’ρχόμουνα 

με τα πόδια στο χωριό, μα δεν έχω παπούτσια και φοβάμαι το κρύο. Και όταν θα 

μεγαλώσω, εγώ θα σε ταΐζω και δε θα αφήσω κανένα να σου κάνει κακό. Και όταν 

πεθάνεις, θα παρακαλώ το Θεό ν’ αναπαύσει την ψυχή σου, όπως κάνω και για 

τη μάνα μου την Πελαγία.  

Που λες, παππού, η Μόσχα είναι μεγάλη πολιτεία. Όλο πλουσιόσπιτα και 

άλογα, άλογα να δουν τα μάτια σου! Πρόβατα όμως δεν είδα και τα σκυλιά δε 

δαγκώνουν. 

Εδώ τα παιδιά δε γυρίζουν στα σπίτια να πουν τα κάλαντα, ούτε ψέλνουν 

στην εκκλησία και, ξέρεις, μια μέρα είδα σ’ ένα μαγαζί να πουλάνε αγκίστρια με το 

δόλωμα επάνω και πιάνουν ό,τι ψάρι θέλεις. Είναι πολύ ακριβά και είδα ένα 

αγκίστρι που μπορεί να σηκώσει ολόκληρο γουλιανό δέκα οκάδες. Είδα και 

μαγαζιά που πουλάνε ντουφέκια. Ό,τι λογής θέλεις, σαν εκείνα που έχει ο αφέντης. 

Αυτά θα ’χουνε το λιγότερο εκατό ρούβλια το κομμάτι. Και στα χασάπικα πουλάνε 

τσαλαπετεινούς και πέρδικες και λαγούς, μα πού τα σκοτώνουν; Oι μαγαζάτορες 

δε λένε τίποτα. 

Αγαπημένε μου παππού, όταν κάνουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στου 

αφέντη με τα γλυκά, ζήτησε για μένα ένα χρυσό καρύδι και κρύψε το στην πράσινη 

κασέλα. Παρακάλεσε τη δεσποινίδα Όλγα Ιγκνάτιεβνα και πες της: «είναι για το 

Βάνκα».  



Από τη Δουλεία στην Ελευθερία 

Καίσαρη Ευγενία 
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Αναστέναξε βαθιά και στύλωσε ξανά το βλέμμα του στο παραθύρι. 

Θυμήθηκε πως ο παππούς πήγαινε στο δάσος να κόψει έλατο για τον αφέντη και 

έπαιρνε πάντοτε μαζί και το εγγονάκι του. Τι όμορφα που ήταν! O παππούς 

σφύριζε, τριζοβολούσε ο πάγος στο μονοπάτι και ο Βάνκας τα άκουγε όλα και 

σφύριζε κι αυτός. Πολλές φορές ο παππούς, προτού κόψει το έλατο, κάπνιζε την 

πίπα του ή έπαιρνε πρέζα και όλο κορόιδευε το εγγονάκι που τουρτούριζε. Τα 

ελατάκια κουκουλωμένα με χιόνι, παγωμένα, καρτερούσαν ακίνητα: Ποιο έχει 

σειρά να πεθάνει; Ξαφνικά, ένας λαγός ξεπετιέται πάνω στις στοίβες του χιονιού. 

O παππούς δεν κρατιέται πια, βάζει τις φωνές:  

— Πιάσ’ τον, πιάσ’ τον! Άι! Διάολε τρικέρι! 

O παππούς έσερνε το κομμένο ελάτι ως το σπίτι του αφέντη και κει άρχιζε 

το στόλισμα. Και πρώτη και καλύτερη η δεσποινίς Όλγα Ιγκνάτιεβνα, η αγαπημένη 

του Βάνκα. Όταν ζούσε ακόμα η Πελαγία, η μάνα του Βάνκα, ήταν καμαριέρα της 

κυράς και η δεσποινίς Όλγα φόρτωνε το Βάνκα γλυκά και για να περάσει την ώρα 

της τον μάθαινε να διαβάζει, να γράφει και να λογαριάζει ως το εκατό. Και όχι 

μονάχα αυτά. Τον έμαθε να χορεύει και καντρίλιες. Μα σαν πέθανε η Πελαγία, 

έστειλαν το ορφανό στον παππού του στην κουζίνα και από κει στη Μόσχα 

ψυχογιό στον Αλιάχιν, τον τσαγκάρη. 

 

Έλα γρήγορα, αγαπημένε μου παππού, για όνομα του Θεού. Σε 

παρακαλώ, πάρε με από δω! Λυπήσου με το δύστυχο ορφανό, γιατί όλοι με 

δέρνουν και πεινάω πολύ. Και έχω τόση στενοχώρια που δεν ξέρω πώς να σου 

την πω. Όλο κλαίω, παππού. Και μια μέρα το αφεντικό μού 'δωσε μια στο κεφάλι 

με το καλαπόδι, τόσο δυνατά που έπεσα κάτω και έλεγα πως δε θα σηκωθώ. Δεν 

είναι ζωή αυτή, χειρότερη και από του σκύλου… Χαιρετίσματα στην Αλιόνα, στον 

Ιγκόρ το στραβό και στον αμαξά. Και τη φυσαρμόνικά μου να μην την δώσεις σε 

κανέναν. O εγγονός σου, Ιβάν Ζούκοφ, αγαπημένε μου παππού, έλα.  

 

O Βάνκας δίπλωσε το γράμμα στα τέσσερα και το έβαλε στο φάκελο που 

είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα ένα καπίκι. Ύστερα, σκέφτηκε λίγο, βούτηξε 

την πένα στο καλαμάρι και έγραψε τη διεύθυνση:  

Για τον παππού. Στο χωριό. 

Έξυσε λίγο το κεφάλι του, ξανασκέφτηκε και πρόσθεσε στον φάκελο: 

Κωσταντή Μακάριτς. 
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Ευχαριστημένος που δεν τον ενόχλησε κανείς, έβαλε το κασκέτο του και 

χωρίς να ρίξει απάνω του την ξεσχισμένη γουνίτσα πετάχτηκε στο δρόμο με το 

πουκάμισο μονάχα. Τα παιδιά του χασάπικου που είχε ρωτήσει την προηγούμενη 

μέρα του είχαν πει πως έριχναν τα γράμματα σ’ ένα κουτί και αποκεί τα 

κουβαλούσαν σε όλο τον κόσμο με τρόικες που έχουν βροντερά κουδουνάκια 

και μεθυσμένους αμαξάδες .Γρήγορα γρήγορα ο Βάνκας έτρεξε στο κοντινότερο 

κουτί και πέρασε το πολύτιμο μήνυμά του στη χαραμάδα. Ύστερα από μια ώρα 

κοιμόταν με σφιγμένες τις γροθίτσες νανουρισμένος από τις γλυκές ελπίδες του. 

Ονειρευόταν το πατάρι στο χωριό. Ο παππούς κάθεται στο πατάρι και τα πόδια 

του κρέμονται. Διαβάζει το γράμμα στις δούλες... Και ο Χέλης φέρνει σβούρα το 

πατάρι κουνώντας την ουρά του... 
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Η δημιουργική γραφή-ποίηση αποτελεί ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας 

του παιδιού που γραπτά, αλλά και προφορικά αποτυπώνει ιδέες, συναισθήματα 

και εντυπώσεις με τον δικό του τρόπο. καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την 

αυτοπεποίθησή του, ενώ ταυτόχρονα δρα ως υποστήριξη σε άλλα γνωστικά 

αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική 

εξέλιξη του μαθητή.(Κωτόπουλος Τ.Η.)  

«…Η συγγραφή έχει τη δική της απόκρυφη δύναμη. Στην καλύτερη 

περίπτωση ποτέ δεν μαθαίνουμε από πού πηγάζουν όσα γράφουμε ή ποιος μας 

τα προσφέρει. Όχι, δεν είναι τόσο άσχημο να νιώθει κανείς πως είμαστε διάδοχοι 

της απόρροιας μιας ανεξήγητης και υπέροχης πηγής. Τίποτε δεν ανυψώνει τους 

ορίζοντές μας όσο λίγη απροσδόκητη τύχη ή η γενναιοδωρία των θεών.» (Νόρμαν 

Μέιλερ, Η μάγισσα τέχνη) 

H ποίηση αφορά στην ελευθερία της συνείδησης κατά τις ώρες που ο 

έφηβος έρχεται σε επαφή με το λογοτεχνικό δημιούργημα, τότε, δηλαδή, που ο 

έφηβος αφήνεται στη μαγεία του έντεχνου λόγου, όχι από εξαναγκασμό ή 

υποχρέωση, αλλά από ελεύθερη επιλογή και εσωτερική αναγκαιότητα, στοιχεία 

που του επιτρέπουν να αφομοιώνει δημιουργικά και παραγωγικά τις λέξεις που 

συναντάει στα κείμενα που διδάσκεται, να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του και, με τη 

βοήθεια της γραμματικής και του συντακτικού, να εκφράζεται καθαρά και με τάξη, 

να κατακτάει δηλαδή τη γλώσσα και να οριοθετεί τη σκέψη του. 

Έρευνα του College Board των ΗΠΑ αποδεικνύει ότι οι μαθητές αγαπούν 

να γράφουν εκτός μαθημάτων και θεωρούν καταναγκαστικό το γράψιμο στα 

πλαίσια των μαθημάτων. Η χρήση της γλώσσας στα ηλετρονικά μέσα συνήθως 

μειονεκτεί με εξαιρέσεις τις περιπτώσεις της δημιουργικής γραφής. Έτσι οι έφηβοι 

σήμερα στρέφονται στο διαδίκτυο όπου μπορούν να εκδόσουν τα ποιήματα τους 

εύκολα, χωρίς χρήματα και να επωμισθούν τα επικοινωνιακά οφέλη με το κοινό 

τους. Σύμφωνα με το Guardian οι έφηβοι αυτοί  δημοσιεύουν σε σελίδες του 
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διαδικτύου (π.χ. Movellas, Wattpad, powerpoetry κ.ά.) ποιήματα και στη συνέχεια 

εγγράφονται σε προγράμματα και μαθήματα δημιουργικής γραφής. Επίσης 

διαδικτυακά εξοικειώνονται με ηλεκτρονικά βιβλία ποίησης π.χ. τα κλασσικά, 

διαβάζουν πολύ τα ποιήματα των συνομιλήκων ποιητών και έρχονται σε επαφή 

μαζί τους στο σημείο που να μπορούμε να μιλάμε για «επανάσταση της ποίησης 

των εφήβων στο διαδίκτυο». 

Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την σχέση των εφήβων με το 

διαδίκτυο. Ενδεικτικά σύμφωνα με τον H. Rheingold (2000) οι εικονικές κοινότητες 

έγιναν τόσο δημοφιλείς σε χρήστες όλων των ηλικιών, όλων των μορφωτικών 

επιπέδων και ενδιαφερόντων διότι προσφέρουν μερικά ανεκτίμητα πλεονεκτήματα: 

βασίζονται στην ελεύθερη βούληση για επικοινωνία των συμμετεχόντων στη βάση 

ενός κοινού χαρακτηριστικού ή ενδιαφέροντος, χωρίς την παρεμβολή θεσμικών ή 

άλλων εμποδίων. Είναι προσβάσιμες 24 ώρες το 24/ωρο προσφέροντας βοήθεια, 

συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα σχετικά με τα κοινά ενδιαφέροντα των 

συμμετεχόντων. Η ανωνυμία ή η ψευδωνυμία βοηθά ανθρώπους που είναι 

ντροπαλοί να εκφραστούν ελεύθερα και να γίνουν αποδεκτοί στη βάση μόνο των 

απόψεων και του χαρακτήρα τους, αδιαφορώντας για τη φυσική εμφάνιση, το 

χρώμα τους ή την οικονομική τους κατάσταση. Η ψευδωνυμία βέβαια δημιουργεί 

κινδύνους παραπλάνησης, ιδίως για τις νεαρές ηλικίες, αλλά είναι ζήτημα 

ψηφιακού γραμματισμού να μάθει ο χρήστης να τους αποφεύγει όπως και στην 

πραγματική κοινωνική ζωή.  

Υπάρχει όμως και ο αντίλογος στα παραπάνω πλεονεκτήματα που 

παρουσιάζει ο Rheingold. Καταρχάς η εικονική κοινότητα, όπως κάθε κοινότητα, 

επιβάλλει τους δικούς της αόρατους κανόνες συμπεριφοράς και έκφρασης, άρα 

η υποτιθέμενη ελευθερία των συνεισφορών είναι οριοθετημένη αλλά και 

κατευθυνόμενη από τη μόδα, από την επιβολή ισχυρών προσωπικοτήτων που 

μπορεί να δίνουν τον τόνο σε μια κοινότητα κλπ., ή ακόμη από την ίδια τη φύση 

του λογισμικού της, όπως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που επιβάλουν έναν 

συγκεκριμένο τρόπο παρουσίας, ανάρτησης στοιχείων που καθορίζουν μια 

ταυτότητα και επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, είναι λάθος να αντιμετωπίζουμε τις 

εικονικές κοινότητες αποκλειστικά ως χώρους ελεύθερης επικοινωνίας αλλά πρέπει 

να πάρουμε υπόψη μας ότι αποτελούν ταυτόχρονα κοινότητες που χειραγωγούν 

και κατευθύνουν τους λιγότερο έμπειρους ή ώριμους χρήστες σε συγκεκριμένα 
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μοντέλα συμπεριφοράς και ιδεολογίες. Μάλιστα έχει προταθεί και ο όρος 

«ψευδοκοινότητες». 

Το γεγονός ότι η εφηβεία είναι μια περίοδος της ζωής του ανθρώπου που 

τη χαρακτηρίζουν έντονα και ποικίλα συναισθήματα όπως του θυμού, της 

αγάπης, προβληματισμοί ατομικοί   από σωματικές,  διανοητικές και 

συναισθηματικές μεταβολές, προβληματισμοί κοινωνικοί   από το περιβάλλον 

(οικογένεια, σχολείο, κοινωνικός περίγυρος) μπορούν να διοχετευθούν στην 

ποιητική γραφή και να εξαγνιστούν. «Το παν γίνεται πρόβλημα στα μάτια των 

εφήβων» (Maurice Debesse). Οι έφηβοι δεν αναλύουν για να κατανοήσουν την 

ποίηση αντίθετα την νιώθουν, την απολαμβάνουν, την βιώνουν. Η τάση αυτή των 

εφήβων μπορεί να υποστηριχθεί από την δημιουργική γραφή η οποία θα 

συμβάλλει στην η διανοητική και αισθητική ανάπτυξη τους. 

 Η Δημιουργική Γραφή-Ποίηση ως διδακτικό αντικείμενο δεν αποβλέπει  σε 

στην ανεύρεση συγγραφικών ταλέντων, αλλά τα όταν βρεθούν τα ενισχύει. Ο 

δάσκαλος μεταμορφώνεται σε ‘εμψυχωτή’. Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Δεν 

μεταδίδει τη γνώση έτοιμη.  Εκφράζει ό,τι καλύτερο έχει, για να αναπτύξει και στον 

ίδιο τον εαυτό του τις έξεις της δημιουργίας, της φαντασίας, της εποικοδομητικής 

απασχόλησης σε μια σειρά από δραστηριότητες.» (Τζάνι Ροντάρι, Η γραμματική 

της φαντασίας). 

Η δημιουργική γραφή στο σχολείο βοηθά να αναπτυχθεί, προωθήθει, 

εξελιχθεί η δημιουργική φαντασία του παιδιού , προσδίδει κίνητρα για να 

αγαπήσουν τα παιδιά τη διαδικασία του γραψίματος αλλά και της ανάγνωσης 

(φιλαναγνωσία), προσφέρει δημιουργικές διεξόδους στις ανησυχίες, τους 

προβληματισμούς και τα αδιέξοδα των εφήβων, τα ωθεί τα ώστε να εμπλακούν 

συναισθηματικά με το κείμενο, χαρίζει στιγμές δημιουργικής ευχαρίστησης και 

εκτόνωσης στους μαθητές. Η εκπαιδευτική συζήτηση τις τελευταίες δεκαετίες όλο 

και περισσότερο εστιάζεται στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

των παιδιών και των νέων, για να αξιοποιηθεί στην καλλιέργεια της δημιουργικής 

σκέψης στη σχολική τους ζωή και διά βίου (Αλαχιώτης&Καρατζια-Σταυλιώτη, 

2009).  

Η δημιουργικότητα θα πρέπει να καλλιεργείται οριζόντια, διαθεματικά, σε 

όλα τα μαθήματα (Alahiotis&karatzia-Stavlioti, 2006).  H δυνατότητα των ατόμων 

να εφαρμόζουν τις επί μέρους γνώσεις και δεξιότητες σε νέες καταστάσεις και διά 

βίου- διαθεματικά δηλαδή- δεδομένου ότι η ανθρώπινη ζωή δεν περιορίζεται στα 
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χρόνια του σχολείου, όπως επίσης και ότι η μάθηση δεν σταματά με τη λήξη της 

τυπικής μορφής εκπαίδευσης. 

H δημιουργικότητα συνδέεται με τους όρους «κριτική σκέψη» και 

«δημιουργική σκέψη» και συνεπαγόμενα με τη συνδυαστική έννοια της κριτικής-

δημιουργικής σκέψης που αποτελεί το εφαλτήριο για την προώθηση του 

γενικότερου παιδαγωγικού στόχου προς την προώθηση ενός δημιουργικού, 

διαθεματικού σχολείου (Αλαχιώτης&Καρατζια-Σταυλιώτη, 2009), στο οποίο οι 

μαθητές είναι ελεύθεροι και υποστηρίζονται να αναπτύξουν το κοσμοείδωλό τους 

με τρόπο ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το σύγχρονο πολύπλοκο 

επιστημοτεχνολογικό πολιτισμό. Σε ένα δημιουργικό σχολείο απώτερο επίτευγμα 

είναι η βαθειά κατανόηση 

και μάθηση όπως ενυπάρχει στη διαθεματική προσέγγιση και 

υποστηρίζεται επιστημονικά ακόμα περισσότερο από το βιοπαιδαγωγισμό 

(Alahiotis&Karatzia-Stavlioti, 2006· Alahiotis&Karatzia-Stavlioti, 2008∙ 

Αλαχιώτης&Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009). 

H διαθεματική αυτή μάθηση προαπαιτεί την καλλιέργεια της συνδυαστικής 

κριτικής-δημιουργικής σκέψης, την ανάπτυξη της συνολικής λειτουργίας της 

ανθρώπινης νόησης (νοημοσύνης και συναισθηματικότητας) και την προώθηση 

της δημιουργικότητας που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και συνδέεται με 

την έννοια της κριτικής σκέψης.  

Ως κριτική σκέψη (Αλαχιώτης&Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2009) θα μπορούσε να 

θεωρηθεί η πειθαρχημένη, αυτοκαθοδηγούμενη, στοχαστική σκέψη, η οποία 

εστιάζεται σε αποφάσεις του ατόμου σχετικά με το τι πρέπει να κάνει ή να πιστέψει, 

με τη συνέχεια να αφορά τη βελτίωση της σκέψης του ως προς την ακρίβεια, την 

επιχειρηματολογία και τη σαφήνειά της. Η κριτική σκέψη συνδέεται με τη 

δημιουργικότητα, που συχνά αναφέρεται και ως δημιουργική σκέψη, η οποία 

εμπλουτίζει την πρώτη. Η δημιουργική σκέψη αφορά τη δεξιότητα αλλαγής του 

νοητικού πλαισίου προκειμένου να βρεθεί εναλλακτική λύση μέσα από την 

υπέρβαση 

των νοητικών εμποδίων και την προβολή και θέαση του προβλήματος υπό 

νέα οπτική γωνιά. Επιπλέον, απαιτεί φαντασία, της οποίας αποτελεί εξωτερική 

έκφραση και προϊόν και είναι εμποτισμένη τόσο από το νου όσο και από τα 

συναισθήματα· δηλαδή απ’ όλες τις εκφάνσεις των νοητικών διεργασιών και 

δεξιοτήτων. 
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Σύμφωνα με την άποψη του Guilford (βλ.Αλαχιώτης&Καρατζιά-Σταυλιώτη, 

2009) για τη νοημοσύνη του ανθρώπου, την οποία διακρίνει σε συγκλίνουσα και 

αποκλίνουσα. Η συγκλίνουσα σκέψη ταυτίζεται με την κριτική σκέψη, καθότι 

εστιάζεται στην εξεύρεση μιας λογικής και σωστής απάντησης, είναι ελεγχόμενη 

και προσανατολισμένη στην πραγματικότητα ως συνδεόμενη με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες. Η αποκλίνουσα σκέψη, ως 

συνυφασμένη με τη δημιουργικότητα, τείνει προς την εξεύρεση πολλών, 

διαφορετικών και εξίσου αποδεκτών και καινοτόμων λύσεων σε ένα πρόβλημα· 

λύσεις, όμως, οι οποίες μερικές φορές στηρίζονται και σε διαισθητικές, ασύμβατες 

συνδέσεις και αναλογίες, που χαρακτηρίζονταιαπό νεοτερισμό/καινοτομία και όχι 

από το γενικά αποδεκτό ως λογικό 

Συχνά η ανάπτυξη της δημιουργικότητας συνδέεται με τις τέχνες και τον 

πολιτισμό∙ διαφαίνεται δε η συσχέτιση της αποτελεσματικής καλλιέργειας της 

δημιουργικότητας με την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, και κυρίως, την προώθηση του επιστημοτεχνολογικού 

πολιτισμού. Η δημιουργικότητα θεωρείται κεντρική διάσταση των δυνατοτήτων και 

εμπειριών του κάθε ανθρώπου και η εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει όλους 

προς τη δημιουργία και την καινοτομία.(Καρατζά-Σταυλίωτη) 

Στο πλαίσιο της θεωρίας του βιοπαιδαγωγισμού, αν η παιδαγωγικο-

εκπαιδευτική πραγματικότητα βρεθεί σε αρμονία με την εξελικτικο-αναπτυξιακή 

δυναμική τθυ εγκεφάλου, της νόησης του ανθρώπου, τότε θα πρέπει να 

αναμένεται το μέγιστο των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αφού θα ενισχυθούν σε 

σημαντικό βαθμό οι νευρωνικές συνάψεις και τα γνωσιακά δίχτυα, 

δημιουργώντας με φυσικό τρόπο μια ισχυρή νευρωνική βάση μάθησης. Στο 

πλαίσιο αυτό αναμένεται μια «έκρηξη» της δυνατότητας μάθησης, μέσα από την 

κατάλληλη ιεραρχημένη και διαδραστική εξελικτικο-αναπτυξιακή καλλιέργεια των 

βασικών εγγενών ικανοτήτων που θα μορφοποιηθούν σε βιοπαιδαγωγικές 

δεξιότητες (Τεχνολογική, Κοινωνική, Γλωσσική, Αριθμητική).(Καρατζά-Σταυλίωτη 

Ελένη). 
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Η έννοια της δημιουργικότητας, ως ένα φαινόμενο πολύπλοκο πουαφορά 

τη λειτουργία πολλαπλών επιρροών, καθώς προχωράμε από την αρχική γένεση 

μιας ιδέας στην παραγωγή ενός νέου προϊόντος (Mumford 2003), συνδέεται 

στενά και με την εκπαίδευση. Αν και η δημιουργική σκέψη σχετίζεται με θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο είναι 

γεγονός ότι στο σχολείο  άτομα με τέτοιον τρόπο σκέψης συνήθως δεν 

ενθαρρύνονται, αφού υπάρχει μια διάχυτη τάση για υποτίμηση της δημιουργικής 

σκέψης, έναντι της κριτικής (Sternberg & Spear-Swerling 1996). Από αυτόν τον 

κανόνα δεν θα μπορούσε να αποκλίνει και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το 

οποίο τείνει γενικά να μην ενθαρρύνει την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των 

μαθητών (ΥΠΕΠΘ 1998α). 

Υπό αυτό το πρίσμα δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η δημιουργική 

γραφή δεν διδάσκεται, ούτε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, με εξαίρεση τα 

καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας, ούτε στο πλαίσιο του μαθήματος της 

λογοτεχνίας, αφού επί σειρά ετών το μάθημα υπήρξε σταθερά 

προσανατολισμένο στη γλωσσική εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσεων δια της 

λογοτεχνίας, υπηρετώντας έναν ηθικοδιδακτικό ενίοτε σκοπό και προβάλλοντας 

ως βασικούς πόλους της διδασκαλίας τόσο τη γραμματολογική/βιογραφική 

εξέταση (Κωτόπουλος 2012β), όσο και την ερμηνεία και αναζήτηση νοήματος 

(Καρακίτσιος 2012). 

Μικρή στροφή στη στοχοθεσία του μαθήματος διαφαίνεται αρχικά  με την 

εισαγωγή του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΥΠΕΠΘ 1998 β), στο 

οποίο αναφέρεται ότι το περιεχόμενο των σπουδών πρέπει να υπηρετεί τον 

γενικότερο σκοπό της καλλιέργειας της σκέψης και να συμβάλλει στο να 

εξελιχθούν οι μαθητές σε άτομα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 

αυτοπεποίθηση και δημιουργική σκέψη. 

Η πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια προς την κατεύθυνση της εισαγωγής της 

δημιουργικής γραφής στο σχολείο διαφαίνεται στα πρόσφατα Αναλυτικά 
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Προγράμματα Σπουδών (2011-2012), τόσο στα πιλοτικά, τα οποία τέθηκαν σε 

εφαρμογή σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, όσο και σε αυτά για τη διδασκαλία 

της Λογοτεχνίας στην Α’ Λυκείου. (Κοκοβελώνη 2013) 

Για να μπορέσει επομένως το παιδί να καλλιεργήσει τις γλωσσικές αλλά και 

αναγνωστικές του ικανότητες θα πρέπει να του προσφερθούν ευκαιρίες για 

πειραματισμό πάνω σε νέες δραστηριότητες αλλά κυρίως ευκαιρίες παραγωγής 

δικό του περιεχομένου κάνοντας χρήση και  συνεργατικών μέσων και να 

ενθαρρύνουν και τα άτομα με ιδιαίτερη κλίση στη συγγραφή. Εξ άλλου, με την 

κυριαρχία των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, ένα γραπτό κείμενο δεν μπορεί 

πλέον να λειτουργεί ως ένα αυτόνομο και κλειστό αρχείο. Ένα κείμενο δε 

σημασιοδοτείται μόνο με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, αλλά και με 

την εικόνα ή τον ήχο που το συνοδεύει, τα τυπογραφικά μέσα, τα οποία 

δημιουργούν μια άλλη παράμετρο  την πολυτροπικότητα, του κειμένου. Γενικότερα 

μέσα από την ενεργό δράση και συμμετοχή του σε δραστηριότητες που εγείρουν 

τον ενθουσιασμό αλλά και τη συμμετοχικότητα αναπτύσσει γνώσεις και εμπειρίες 

με ευχάριστο τρόπο.  Η διαχείρηση από τον εκπαιδευτικό είναι καθοριστική καθώς 

ο έφηβος θα πρέπει να στραφεί στον εαυτό του αρχικά και στη συνέχεια να 

συνεργαστεί ομαδικά με τη βοήθεια των ομαδοσυνεργατικών εργαλείων του 

διαδικτύου π.χ. web 2.0 εργαλεία. 

Η γλωσσική επιτομή της εφηβικής ποίησης του διαδικτύου ενισχύεται  μέσα 

από το πρίσμα της  αμεσότητας, της καθολικότητας και του υψηλού βαθμού 

επικοινωνίας που τη συνοδεύει. Οι έφηβοι αναγνωρίζουν ότι διαγωνισμοί εφηβικής 

ποίησης δίνουν κίνητρα και αφορμές για να αρχίσει η ενασχόληση τους  με την 

ποίηση. Oι διαδικτυακοί χώροι ποιητικής έκφρασης εύκολης πρόσβασης και 

έκδοσης στα οποία ανατρέχουν οι έφηβοι θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι να 

αντικαθιστούν  τη δημιουργική γραφή-ποίηση σε συνδυασμό με ανάπτυξη 

ασφαλούς διαδικτυακής συμπεριφοράς από μέρους των εφήβων από το σχολείο,  

που  θα απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα, την γλωσσική και συναισθηματική 

τους έκφραση και ανάπτυξη. 
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Σύμπραξη ειδών: η «Εικονογραφημένη Μικροαφήγηση»  

Μετά το 1974, χρονολογία ορόσημο για το παιδικό βιβλίο, όπου «διαμορφώνονται 

νέοι όροι δημιουργίας βιβλίων και ιδεολογικών τάσεων» (Φράγκος 1986: 36), 

εμφανίζεται η εικονογραφημένη μικρή ιστορία1, η οποία αποτελεί μέρος του 

εικονογραφημένου βιβλίου2. «Ως προς το περιεχόμενό της ανήκει στη μικρή 

ιστορία», αλλά διακρίνεται «από το εικονογραφημένο παραμύθι ή διήγημα, ή την 

εικονογραφημένη μυθολογία, ή τα εικονογραφημένα βιβλία χωρίς λόγια, ή το 

εικονοβιβλίο» (Σιβροπούλου 2004: 13). 

Η εικονογραφημένη μικρή αφήγηση ορίζεται ως «ένα καινούργιο 

λογοτεχνικό είδος στην ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο μεταδίδει τα πολλαπλά 

του μηνύματα με δύο μέσα: την πολυσημία της εικόνας και τη ζωτικότητα του 

γραπτού λόγου» […] Πρόκειται για σύζευξη δύο διαφορετικών τεχνών, οι οποίες 

εμπλέκονται στη διαρκή και διακριτική διαδικασία αλληλεπίδρασης, αλλά χωρίς να 

καταλήγουν στην απόλυτη ταύτισή τους. Η καθεμία, βέβαια, μπορεί να 

                                                 
1 Ο αντίστοιχος όρος στην ξένη βιβλιογραφία είναι «picture story book» (Stewing 1995). 

2 Σύμφωνα με τον Α. Μπενέκο, με τον όρο «εικονογραφημένο βιβλίο» εννοούμε το βιβλίο 

«...που το περιεχόμενό του εκφέρεται είτε αποκλειστικά μέσω των εικόνων του είτε με τη συνδρομή του 

λόγου σε εναρμονισμένη αναλογία-οργανική σύνδεση γλωσσικού και εικαστικού κώδικα» (1981: 34). 

Ο λογοτεχνικός αυτός τύπος - απαιτώντας τη συνδρομή της οπτικής τροπικότητας στη μετάδοση 

του κειμενικού μηνύματος - δεν χαρακτηρίζεται από την ποσοτική συμπεριφορά των εικόνων, αλλά 

μάλλον από τη λειτουργία τους μέσα στο κείμενο (Γιαννικοπούλου 2008). 

mailto:ckalaitzid@nured.auth.gr
mailto:akarakit@nured.auth.gr


Εικονογραφημένη Μικροαφήγηση: φιλαναγνωστικές και δημιουργικές δράσεις σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Πιλοτικό Πρόγραμμα 

Καλαϊτζή Χριστίνα, Καρακίτσιος Ανδρέας 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [386] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

προβάλλεται ξεχωριστά, με γνώμονα την ενδυνάμωση, την αντιπαράθεση, την 

προσδοκία ή την επέκταση, όπου είναι δυνατόν, της μιας στην άλλη […] Η 

περιορισμένη σε αριθμό σελίδων εικονογραφημένη μικρή ιστορία συχνά δεν 

διαθέτει τον απαραίτητο πρόσθετο χώρο για να εστιάσει την προσοχή της σε μια 

λεπτομέρεια, ώστε να προσδώσει σε αυτή την απαιτούμενη έμφαση. Η παρεμβολή 

των λέξεων είναι αναγκαία, γιατί μπορεί με αυτή να τονίσει έντονα την κάθε 

λεπτομέρεια, να αποσαφηνίσει μια πράξη ή να συνδέσει δύο εικόνες […] Τελικά, η 

εικονογραφημένη μικρή ιστορία είναι μια αυτοτελής λογοτεχνική σύντομη 

αφήγηση που αποδίδει το περιεχόμενο της ταυτόχρονα με λόγο και εικόνα και 

απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, με τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά: 

 Εικόνες και κείμενο σε ίση αξία: διατηρείται μία μορφή ισορροπίας 

ανάμεσα στις εικόνες και το κείμενο έτσι ώστε κανένα να μη 

λειτουργεί τελείως αποτελεσματικά χωρίς την παρουσία του άλλου. 

 Θέμα: συνήθως προβάλλονται πραγματικά ή φανταστικά βιώματα 

παιδιών και διασκεδαστικά γεγονότα. 

 Πλοκή: δίνεται έμφαση σε ένα γεγονός και παρακολουθείται η εξέλιξη 

του σε όλη την έκταση της ιστορίας. Οι πράξεις ακολουθούν 

γραμμική συνέχεια. 

 Χαρακτήρες: η προσοχή εστιάζεται σε ορισμένα πρόσωπα, ζώα ή 

άψυχα αντικείμενα. Οι ήρωες είναι χαρακτηριστικοί και 

αναγνωρίσιμοι, σωστά αναπτυγμένοι και συμμετέχουν ενεργά στα 

γεγονότα. 

 Γλώσσα: χρησιμοποιούνται λέξεις, ιδέες και φράσεις με απλότητα, 

σαφήνεια, ειλικρίνεια και αμεσότητα. 

 Άμεση αντίληψη της εικόνας: η εικόνα είναι καθαρή για να εκφράζει 

με επιτυχία τις λέξεις και να διακρίνονται εύκολα τα στατικά από τα 

δυναμικά της στοιχεία, το κύριο θέμα από το φόντο. 

 Συντομία: οι εικόνες συμπληρώνουν και δεν επαναλαμβάνουν το 

κείμενο ώστε να προκύπτει μια πολύτιμη οικονομία για την ιστορία. 

 Χρόνος – Χώρος: οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες και 

συνυφασμένες. Το στοιχείο του χρόνου είναι καθορισμένο και 

αμετάβλητο από τη μια, και από την άλλη, η αλλαγή του χώρου -

αλλαγή οπτικής γωνίας- προϋποθέτει συναισθηματική σύνδεση με 
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την προηγούμενη σκηνή, σύνδεση που επεκτείνεται και στον χρόνο   

(Σιβροπούλου 2004: 13-16). 

Αυτός ακριβώς ο διαφορετικός τρόπος έκφρασης των αφηγηματικών 

δομών3 που δύναται να προσφέρει η εικονογραφημένη μικρή ιστορία είναι που 

αποτελεί ένα πεδίο πρόσφορο προς εξερεύνηση ώστε να μελετηθεί αυτού του 

τύπου η ανάγνωση με στόχο την καλύτερη κατανόηση της αφηγηματικής εξέλιξης 

και της λογοτεχνικής ιστορίας γενικότερα.  

Και είναι αυτή ακριβώς η φόρμα της εικονογραφημένης μικρής ιστορίας 

που συγγενεύει με τον αφηγηματικό τύπο του μικροαφηγήματος4, όπου σε μια 

προσπάθεια πλαισίωσης της διαφορετικότητάς και καθιέρωσής του ως νεοτερικό, 

θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι ορίζεται από μια συνεχή απόπειρα ανανέωσης, 

σύγκρουσης και ανατροπής της μυθοπλασίας σε σχέση με την παράδοση. 

«Υπάρχουν κείμενα της παιδικής μικροαφήγησης στα οποία η νεοτερικότητα 

αποκτά συγκεκριμένες και ευδιάκριτες μορφές και ενδεχομένως ορίζει τα κείμενα 

αυτά ως επαρκώς νεοτερικά» (Καρακίτσιος 2010: 221-222). Χαρακτηριστικό 

γνώρισμα τέτοιων κειμένων είναι η σύγκλιση διαφορετικών επιστημονικών 

προσεγγίσεων που παρατηρείται στις αφηγηματικές τροπές τους και εφαρμόζεται 

μέσα από συγκεκριμένες συγγραφικές στρατηγικές.  

Είναι γεγονός ότι [κάθε λογοτεχνική ιστορία [...] που αποδίδεται με κείμενο 

και εικόνες εκ παραλλήλου, εμπεριέχει τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν αυτό που 

                                                 
3 «H ιστορία αποτελεί προϊόν συνεργασίας κειμένου και εικόνας, καθώς η αληθινή εκδοχή 

της δεν είναι ούτε εκείνη που καταγράφουν οι λέξεις, ούτε αυτή που φιλοτεχνούν οι εικόνες, αλλά μια 

τρίτη, που προκύπτει από την αλληλεπίδραση και συν-ανάγνωση αυτών των δύο» (Γιαννικοπούλου 

2008: 20). Επομένως, «η αναγνώριση αυτής της σχέσης που συνδέει λέξη και εικόνα δεν αποτελεί 

μόνο μία άσκηση οπτικής και γενικότερα αναγνωστικής εγγραμματοσύνης αλλά και μια 

αφηγηματική στρατηγική» (Οικονομίδου 2006: 61, 74-75). 

4 Το μικροαφήγημα ή μικροαφήγηση είναι μια αφήγηση βραχείας φόρμας επινοημένων ή 

πραγματικών γεγονότων. Ειδολογικά έχει ως αφετηρία και βάση τα δομικά στοιχεία της γραφής του 

διηγήματος και του λαϊκού παραμυθιού σε απλουστευμένες και απλοποιημένες μορφές. Τα 

επεισόδια αρθρώνονται με λιτότητα και χρονολογική ακολουθία, χωρίς πολλούς συνειρμούς και 

έμμεσα συμφραζόμενα, πάντοτε σε στενή σχέση με τα χαρακτηριστικά του μικρού αναγνώστη 

(Καρακίτσιος 2010: 170). Η «μικροαφήγηση» θα μπορούσε να οριστεί ως μία ιστορία συγγενική με τη 

«μικρή ιστορία» και ως η προέκτασή της. Πιο συγκεκριμένα, «το κείμενο είναι αρκετά μεγάλο στο 

σύνολό του για να μπορεί το παιδί να το απολαύσει και να το αφομοιώσει [καθώς] το συγκεκριμένο 

είδος μάλλον κινείται ανάμεσα στη μικρή ιστορία και στο διήγημα» (Τσιλιμένη 2003: 76). 
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στη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας ορίζουμε ως «αφήγηση». Η δυνατότητα 

του μικρού αναγνώστη να εξοικειώνεται με τις αφηγηματικές δομές μιας 

λογοτεχνικής ιστορίας και τελικά να γνωρίζει τους όρους και τρόπους ανάγνωσής 

της έχει γίνει κυρίαρχο θέμα στις νεότερες μελέτες της παιδικής λογοτεχνίας και της 

διδασκαλίας της. Τελευταία, πάντως, γίνεται ολοένα και περισσότερο φανερό ότι η 

ικανότητα αυτή του μικρού αναγνώστη αναπτύσσεται όχι μόνο με την ανάγνωση 

λεκτικών λογοτεχνικών ιστοριών, αλλά εξίσου, συμπληρωματικά και γι’ αυτό το 

λόγο πιο ολοκληρωμένα, και με την ανάγνωση των εικονικών λογοτεχνικών 

ιστοριών](Κανατσούλη 2006: 241), καθώς «η γλώσσα της εικόνας επινοεί 

συμβάσεις, για να δώσει μέσω της οπτικής αναπαράστασης τη ροή των 

γεγονότων της ιστορίας» (Κανατσούλη 2000: 248). 

Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσε να επιχειρηθεί το συμπέρασμα ότι 

τα χαρακτηριστικά της εικονογραφημένης μικρής ιστορίας όπως η γραμμική 

αφήγηση χωρίς χρονικούς θρυμματισμούς ενός κεντρικού γεγονότος, η πλοκή 

τριπλής αφηγηματικής διαστρωμάτωσης (αρχή-μέση-τέλος), η συντομία, η 

συνύπαρξη φανταστικού και πραγματικού θέματος, οι ήρωες παιδιά ή 

προσωποποιημένα ζώα σε συνδυασμό με τεχνικές και στρατηγικές της νεοτερικής 

μικροαφήγησης όπως η διακειμενικότητα, η μεταμυθοπλασία, η 

αυτοαναφορικότητα, οι γλωσσικές εκτροπές, οι εκκρεμότητες-προκλήσεις συν-

δημιουργίας τέλους, η επιφάνεια, η ελλειπτικότητα, η αποσπασματικότητα, η 

πυκνότητα που οδηγεί σε μία ενιαία σύνθεση και με την εικόνα να παίζει «ρόλο 

[οργανικό] για την πληρέστερη και ουσιωδέστερη αποκρυπτογράφηση της 

ιστορίας [και να] καθίσταται πλέον ισοδύναμη και εξίσου δυναμική με το λεκτικό 

λόγο» (Κανατσούλη 2006: 241-242), θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πλαίσιο 

προσδιορισμού της νεοτερικής μικροαφήγησης με εικόνες. Ένα πλαίσιο διάχυτο 

με χιούμορ και παιγνιώδη ατμόσφαιρα, ιδανικό για τη λογική και την ιδιαιτερότητα 

του μικρού αναγνώστη. Και είναι, ίσως, αυτή η διαρκής δοκιμασία, παλινδρόμηση, 

ανάκληση και ανατροπή μεταξύ της λογοτεχνίας και της πραγματικότητας που 

ωθεί τον αναγνώστη στο μεταίχμιο δύο ταυτοτήτων, αυτής του πραγματικού θεατή 

και εκείνης του μυθοπλαστικού ήρωα (Lesnik-Oberstein 2004).  

Κατά συνέπεια, βασιζόμενοι στο συμπέρασμα ότι ειδικότερα η 

μικροαφήγηση  ευνοεί τη χρήση νεοτερικών στρατηγικών και ως εκ τούτου 

αποτελεί ένα ιδανικό, ίσως, πλαίσιο για τη λειτουργικότητα και τη μείξη αυτών (May 

1977), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι «η ρευστή, μη παγιωμένη, μορφή του 
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εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου τού δίνει τη δυνατότητα να αποδέχεται και να 

αφομοιώνει λογοτεχνικά είδη, αφηγηματικές δομές, στοιχεία, τάσεις και 

διαφορετικούς τρόπους έκφρασης» (Γιαννικοπούλου 2008: 24) και δεδομένης της 

εγγενούς ευελιξίας του είδους, της «δια-κωδικής», «δια-ηλικιακής», «δια-μεσικής» και 

«δια-ειδολογικής» φύσης του (Γιαννικοπούλου 2008), οδηγούμαστε να εξετάσουμε 

τη σύμπραξη του είδους της εικονογραφημένης ιστορίας με τον τύπο της 

μικροαφήγησης και να επιχειρήσουμε τον ορισμό «Εικονογραφημένη 

Μικροαφήγηση», καθώς και να υποθέσουμε ότι θα αποτελούσε γόνιμο έδαφος 

ώστε να προκαλέσει και να εμπνεύσει την παραγωγή προφορικού και εικονιστικού 

λόγου. 

Η Διδακτική Αξιοποίηση της Εικονογραφημένης Μικροαφήγησης σε 

Φιλαναγνωστικές & Δημιουργικές Δράσεις Παραγωγής Λόγου  

Εφορμούμε από τρεις έρευνες και μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας σχετικά με την αναγνωσιμότητα των εικόνων 

(Γιαννικοπούλου 2001), τη μυθοπλαστική ικανότητα (Τσιλιμένη 2004) και την 

κατανόηση κειμένου (εικονογραφημένη αφήγηση) σε συνδυασμό με την 

παραγωγή προφορικού λόγου (αναδιήγηση)(F&PBAS1: Fountas & Pinnell 2010, 

McKenna & Stahl 2009): 

Τα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας «δεν βλέπουν εικόνες με 

παγωμένες σκηνές, αλλά δράση, ενέργεια, εξέλιξη [...]Ειδικά για τις εικόνες των 

εικονογραφημένων ιστοριών, η έρευνα έδειξε ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας 

αναγνωρίζουν το αντικείμενο της αναπαράστασης, τις ιδιότητες του, τις σχέσεις 

του με άλλα αντικείμενα, συνάγουν συμπεράσματα από υπαινικτικά οπτικά 

στοιχεία (μέγεθος, θέση, χρώμα, κ.α.), αναγνωρίζουν με ευκολία την κλίμακα και 

τις τοπικές σχέσεις, και [σε ένα επόμενο στάδιο] τα όρια της εικόνας, την έννοια 

του βάθους, την προοπτική και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, 

αντιλαμβάνονται την κίνηση, την απόδοση του ήχου και, τέλος, διακρίνουν την 

αποτύπωση συναισθημάτων φτάνοντας κάποτε μέχρι και στην αξιολόγηση του 

χαρακτήρα των ηρώων (Γιαννικοπούλου 2001).  

Δεδομένου ότι [τα μέσα ανάγνωσης μιας ιστορίας δια των εικόνων είναι το 

ίδιο διδάξιμα και όλα μαζί συνθέτουν ένα υλικό, έναν τρόπο «γραφής», αυτό το 

ιδιαίτερο λεξιλόγιο μπορεί, σε τελευταία ανάλυση, να αποτελέσει κομμάτι μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που ενδιαφέρεται να εφοδιάσει το μαθητή με κάποιες 

ιδιαίτερες ικανότητες:  αυτές της παρατηρητικότητας, της φαντασίας, του 
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επινοητικού συνδυασμού στοιχείων, της δημιουργικής αναπαραγωγής και εν τέλει, 

μέσα από τη δοκιμή όλων αυτών, της δυνατότητας να απολαμβάνει τη 

λεπτομέρεια και το όλον που τόσο περίτεχνα εσωκλείονται σε ένα βιβλίο] 

(Κανατσούλη 2006: 248).  

«Η τεχνική της δημιουργίας ιστοριών από τα παιδιά (μυθοπλασία)5, έρχεται 

στην επικαιρότητα με την ισχύ του Νέου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, που 

αφορά τη Γλώσσα στην Προδημοτική Εκπαίδευση6. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται 

και εντάσσεται σε ένα οργανωμένο σχολικό περιβάλλον, ο αφηγηματικός λόγος 

του διαφοροποιείται και εξελίσσεται σε στάδια (Applebee 1973&1978). Παραγωγή 

ιστοριών από παιδιά, [παρατηρείται] όταν αφηγηματικά στοιχεία αναμειχθούν και 

συνδεθούν με έναν αποδεκτό τρόπο. Όταν το νήπιο επιχειρεί να φτιάξει τη δική του 

ιστορία, καλείται να αναδομήσει και να ανασχηματίσει γνωστές αφηγηματικές 

φόρμες, που θα τις χρησιμοποιήσει για την προσωπική του δημιουργία [...] Στο 

σημείο αυτό εντοπίζεται η σπουδαιότητα της προηγούμενης αναγνωστικής 

εμπειρίας [... καθώς] τα νήπια μέσα από τα λογοτεχνικά ακούσματα 

εσωτερικεύουν τη δομή των ιστοριών, που είναι απαραίτητη για την κατασκευή 

μιας αφήγησης» (Τσιλιμένη 2004: 461).  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη μυθοπλαστική ικανότητα των 

νηπίων, έδειξε ότι οι «δραστηριότητες μυθοπλαστικού χαρακτήρα στο χώρο της 

προσχολικής εκπαίδευσης [έχουν] ευεργετική συμβολή σε πολλούς τομείς, 

[καθώς] η μυθοπλασία [μεταξύ άλλων λειτουργιών] κινητοποιεί τη δημιουργική 

σκέψη, [...] αξιοποιεί τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών άρα 

συνδέει την πραγματικότητα με τη φαντασία, εξασφαλίζει συμμετοχικές και 

επικοινωνιακές διαδικασίες, δημιουργεί προϋποθέσεις για μελλοντικούς κριτικούς 

αναγνώστες [...] καλλιεργεί τη γλώσσα του παιδιού και παρέχει την ευκαιρία να 

διαπιστωθεί η σχέση προφορικής και γραπτής έκφρασης» (Τσιλιμένη 2004: 465). 

Τέλος, μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες που πραγματοποιήθηκε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σχετικά με την 

κατανόηση κειμένου (εικονογραφημένη αφήγηση) και την παραγωγή 

προφορικού λόγου (αναδιήγηση) έδειξε ότι οι μαθητές περιλαμβάνουν στην 

                                                 
5 Για τον όρο βλ. Παρίσης Ι., Παρίσης Ν. (2000). Λεξικό Λογοτεχνικών όρων. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

(σ. 124).  

6 ΦΕΚ 93/10-2-1999. Για την παραγωγή κειμένων βλ. Γραφή και Ανάγνωση, τ. ΙΙΙ, Αθήνα: 

Ο.Ε.Δ.Β, 1998. 
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αναδιήγηση της εικονογραφημένης ιστορίας στοιχεία και δείκτες όπως: σκηνικό, 

χώρο & χρόνο, χαρακτήρα/ες, στόχο/γεγονός, πρόβλημα που προκύπτει, 

προσπάθειες επίλυσης προβλήματος, λύση προβλήματος και κλείσιμο. Στην 

προφορική απόδοση της ιστορίας τα παιδιά εφορμούν από τις εικόνες 

συνδυάζοντας πληροφορίες του κειμένου, όπως γράμματα, ονόματα και λέξεις 

(F&PBAS1: Fountas & Pinnell 2010, McKenna & Stahl  2009). 

Δεδομένου, λοιπόν, του «παντρέματος» της ανάγνωσης και της 

παραγωγής λόγου, της αλληλοεπίδρασης, της οργανικής σχέσης και της 

συνάρτησης των όρων που επιχειρείται πλέον από εγνωσμένου κύρους μελετητές 

(Mix 2004, Corden 2000, Morrow 2000, Flower et al. 1990, Iser 1978), oι 

εργαστηριακές δράσεις παραγωγής προφορικού λόγου που χρησιμοποιούν ως 

έναυσμα και εργαλείο επιλεγμένες αυτοτελείς εικονογραφημένες αφηγήσεις 

βραχείας φόρμας και επιμέρους εικονογραφημένες μικροαφηγήσεις συλλογών, 

με βάση αυτές τις προδιαγραφές που διαθέτουν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

προκλήσεις και προτάσεις δημιουργικών πειραματισμών καθώς και ασκήσεων 

αφηγηματικού λόγου, προφορικής έκφρασης, και εικονο-γραφής (εικονιστικού 

λόγου). 

Ο τρόπος με τον οποίο η εικονογραφημένη μικροαφήγηση, δεδομένης της 

ιδιαίτερης λογοτεχνικής φύσης και δυαδικής σύστασής της, θα μπορούσε να 

αποτελέσει βάση, έναυσμα, πρόκληση και μέσο για μία πληθώρα ασκήσεων 

παραγωγής λόγου (αφηγηματικού, προφορικού και εικονιστικού) είναι το 

ζητούμενο της έρευνας. Η περιγραφή, η ανάλυση και η ερμηνεία αυτής της 

διαδικασίας, η εκτίμηση της χρήσης της εικονογραφημένης μικροαφήγησης ως 

διδακτικό εργαλείο και των παραγόμενων αποτελεσμάτων προφορικού και 

εικονιστικού λόγου μέσω της εκπαιδευτικής αυτής παρέμβασης αποτελούν 

βασικές υποθέσεις της συγκεκριμένης μελέτης. 

 

Πιλοτικό Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας & παραγωγής μυθοπλαστικού λόγου 

Στόχος 

H πιλοτική έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση του βαθμού κατανόησης των 

βασικών δεικτών του τύπου της εικονογραφημένης μικροαφήγησης μέσα από 

φιλαναγνωστικές πρακτικές και δημιουργικές δράσεις σε παιδιά προσχολικής 
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ηλικίας. Η διδακτική προσέγγιση επικεντρώθηκε σε δύο χαρακτηριστικά δείγματα 

της νεοτερικής εικονογραφημένης μικροαφήγησης. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1.Ενδείκνυται η διδακτική αξιοποίηση της εικονογραφημένης 

μικροαφήγησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας;  

1.1 Αν ναι, ποια από τα επιμέρους στοιχεία της εικονογραφημένης 

αφήγησης και ποια χαρακτηριστικά του τύπου της μικροαφήγησης ευνοούν την 

διδακτική της και δύναται να λειτουργήσουν εποικοδομητικά στο πεδίο της 

δημιουργικής προφορικής έκφρασης; 

1.2 Πόσο οι εικόνες –ως οργανικό μέρος των μικροαφηγήσεων- μπορούν 

να επηρεάσουν και να συμβάλλουν στην δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 

μυθοπλαστικής αφήγησης που εμπεριέχει δομικά στοιχεία της εικονογραφημένης 

μικροαφήγησης; 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Ως δείγμα πληθυσμού επιλέχθηκαν  δύο νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης, 

από τα οποία τέσσερα τμήματα νηπίων συμμετείχαν στην έρευνα (2 τμήματα από 

το πρώτο νηπιαγωγείο & 1 τμήμα σύμπτυξης 2 τάξεων από το δεύτερο).  Κατά τη 

διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος τα νήπια των τμημάτων του εκάστοτε 

σχολείου αποτέλεσαν την ομάδα πειράματος. 

Διαδικασία  

Το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε και διήρκησε 15 ημέρες (5 ημέρες/ τμήμα 

νηπίων) εντάσσεται στο χώρο της Έρευνας Δράσης. Στο πλαίσιο της πιλοτικής 

εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένα μικρό δείγμα νεοτερικών εικονογραφημένων 

μικροαφηγήσεων7, μέσω της διδακτικής αξιοποίησης των οποίων διερευνήθηκε ο 

βαθμός κατανόησης των κυριότερων δομικών στοιχείων αυτού του λογοτεχνικού 

τύπου. Στόχος μας ήταν να καταλήξουμε σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που τελικά 

θα αποτελέσουν τους δείκτες της νεοτερικής εικονογραφημένης μικροαφήγησης, 

οι οποίοι θα εξεταστούν σε ένα επόμενο στάδιο της έρευνας (εκπαιδευτική 

παρέμβαση) όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα φιλαναγνωστικών & 

δημιουργικών δράσεων μέσω της εικονογραφημένης μικροαφήγησης με στόχο 

                                                 
7 ΚΟΝΤΟΣ, Γ. (2009). Τα παραμύθια του καλού μάγου. Κέδρος & 

  ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ, Χ. (2009). Ιστορίες για περίεργα παιδιά. Ελληνικά Γράμματα 
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την παραγωγή προφορικού και εικονιστικού λόγου από παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. 

Εργαλεία &  Ανάλυση 

Κατά την ανάλυση των παραγόμενων αφηγήσεων των νηπίων της ομάδας 

πειράματος εντοπίστηκαν και εκτιμήθηκαν τα παρακάτω ειδολογικά και 

μορφολογικά στοιχεία της νεοτερικής εικονογραφημένης μικροαφήγησης με 

βάση την τυπολογία/ορισμό/πλαίσιο προσδιορισμού των Fountas & Pinnell 2010, 

Καρακίτσιου 2010, McKenna & Stahl 2009,  Γιαννικοπούλου 2008, Οικονομίδου 

2000, Dresang 1999 και Nodelman 1988 και, ως συνέπεια, χρησιμοποιήθηκαν από 

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, εξετάστηκαν δομικά στοιχεία και δείκτες 

όπως: 

 σχέση εικόνας-κειμένου                                                    (αντιστοιχία-

αντιπαραβολή οπτικής & λεκτικής τροπικότητας) 

 αφηγηματική πλαισίωση 

 τριμερής δομή 

 διακειμενικότητα  

 μεταμυθοπλασία  

Σχεδιασμός φιλαναγνωστικών & δημιουργικών δράσεων 

1η ημέρα 

προγράμμα

τος 

Στόχος:  

να γνωρίσουν τα νήπια τον τύπο της εικονογραφημένης 

μικροαφήγησης (εικόνα, κείμενο, η μεταξύ τους σχέση, 

αφηγηματική πλαισίωση λαϊκότροπης/παραμυθητικής 

αφήγησης) μέσω της παρουσίασης επιλεγμένων ιστοριών 

από τη συλλογή «Τα παραμύθια του καλού μάγου» 

Διεξαγωγή 

δραστηριότ

ητας 

 κείμενο  

«Τα παραμύθια του καλού μάγου», Γ. Κοντού 

Α.  ορισμός μικροαφήγησης - παρατήρηση βιβλίου – 

επαλήθευση μεγέθους και δομής των ιστοριών  (σχόλια 

νηπίων: «μικρή», «στο ένα μέρος της σελίδας») καθώς και 

αριθμού τους σε κάθε σελίδα (σχόλια νηπίων: «μία ιστορία σε 

κάθε σελίδα») 

 εικόνα 
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«Τα παραμύθια του καλού μάγου», Γ. Κοντού 

Β.  συζήτηση με αφορμή την εικόνα του εξωφύλλου (σχόλια 

νηπίων: «φαίνεται καλός από την καρδιά που έχει 

ζωγραφισμένη στα ρούχα του/ δεν είναι κακός γιατί δεν έχει 

μαύρα ρούχα όπως έχουν οι κακοί/ τον έχει ζωγραφίσει 

μεγάλο/ έχει γαλάζια ωραία ρούχα και είναι χαρούμενα και 

φωτεινά/ φοράει μακριά ρούχα σαν ρόμπα μάγου/ είναι 

λυπημένος γιατί οι καλοί στεναχωριούνται όταν γίνει κάτι 

κακό») 

 σχέση κειμένου – εικόνας 

Γ. εντοπισμός των επιμέρους σκηνών των ιστοριών που 

απεικονίζονται κάθε φορά (σχόλιο νηπίων: «η ζωγραφιά 

δείχνει την αρχή της ιστορίας, τη μέση, το τέλος, τον ήρωα ή 

τον καλό μάγο») 

Δ. εντοπισμός του κοινού στοιχείου των ιστοριών και των 

εικόνων (σχόλιο νηπίων: «ο καλός μάγος θα είναι σε όλα τα 

παραμύθια και σε όλες τις ζωγραφιές», «αυτός ο καλός μάγος 

έφτιαχνε παραμύθια κι έβαζε και τον εαυτό του μέσα» και 

«αυτός ο μάγος συνέχεια μπαίνει μέσα στο βιβλίο με τις εικόνες 

και τις σελίδες με τα γράμματα και εμφανίζεται μόνος όπως 

θέλει και με όποια ρούχα θέλει και λέει τα μαγικά λόγια») 

 παραμυθητική ιστορία 

Ε. αναγνώριση των συμβάσεων της αφηγηματικής 

πλαισίωσης (πχ. στερεότυπες φράσεις αρχής & τέλους)   

(σχόλια νηπίων: «όλα τα παραμύθια έτσι αρχίζουν και 

τελειώνουν») 

ΣΤ. αναγνώριση του μαγικού στοιχείου της παραμυθητικής 

αφήγησης (σχόλια νηπίων: οι ήρωες μπορούν να « κάνουν 

μαγικά» και να «ταξιδεύουν» από το ένα παραμύθι στο άλλο 

και «να κάνουν παρέα»)  
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2η ημέρα 

προγράμμα

τος 

Στόχος:  

να κατανοήσουν τα νήπια το διακειμενικό και 

μεταμυθοπλαστικό στοιχείο των εικονογραφημένων 

μικροαφηγήσεων «Τα παραμύθια του καλού μάγου» 

Διεξαγωγή 

δραστηριότ

ητας 

 

Α. σχόλια νηπίων: «από μηχανής θεός είναι όταν στα 

παραμύθια εμφανίζεται ξαφνικά για να βοηθήσει γιατί οι κακοί 

προκαλούν προβλήματα»  

Β. εικόνες με χαρακτήρες παραμυθιών-ο ρόλος του από 

μηχανής θεού (σχόλια νηπίων: «πάντα βοηθά τους 

πρωταγωνιστές στα προβλήματα που έχει») και του κακού 

(σχόλια νηπίων: «κάνει πάντα το πρόβλημα ή θέλει να κάνει 

κακό στους πρωταγωνιστές») 

Γ. σχόλια νηπίων: «έχουν όλα τα παραμύθια έναν από μηχανής 

θεό κι έναν κακό;» - οι ήρωες των παραμυθιών σε ρόλο από 

μηχανής θεού - οι ήρωες των παραμυθιών σε ρόλο κακού (βλ. 

παράρτημα, Εικόνα 1) 

Δ. τι θα γινόταν αν οι από μηχανής θεοί και οι κακοί ήρωες 

εμφανίζονταν και σε άλλα παραμύθια;  

 Εικόνα: Γίγαντας/Ρόλος : κακός/Παραμύθι στο οποίο 

εισάγεται: Η Χιονάτη/ Μεταμυθοπλασία νηπίων: «Θα 

πατήσει τους 7 Νάνους και δε θα βοηθήσουν τη 

Χιονάτη» 

 Εικόνα: 7 Νάνοι/ Ρόλος: από μηχανής θεός/ 

Παραμύθι στο οποίο εισάγεται: Η Κοκκινοσκουφίτσα/ 

Μεταμυθοπλασία νηπίων: «Θα βοηθήσουν να 

ξαναφτιάξουν το σπίτι της Γιαγιάς όταν ο Λύκος το 

χαλάσει» 

Ε. αναδιήγηση στον κύκλο (σπασμένα παραμύθια) 
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 Παραμύθι: Τα 3 Γουρουνάκια/ Από μηχανής θεός: 

Τίνκερμπελ/Κακός: Κακιά Μητριά/ Μεταμυθοπλασία: 

«[…] είχαν χτίσει τα σπιτάκια τους τα 3 γουρουνάκια και 

ήταν ευτυχισμένα και ξαφνικά εμφανίζεται η κακιά μητριά 

στο πρώτο σπιτάκι και μεταμορφώνει το πρώτο 

γουρουνάκι σε βάτραχο […] στο δεύτερο σπιτάκι 

μεταμορφώνει το δεύτερο γουρουνάκι σε καναρίνι […] 

στο τρίτο σπιτάκι μεταμορφώνει το τρίτο γουρουνάκι  σε 

ποντίκι και όλα μαζί τρέχουν στο σπίτι της μαμάς τους κι 

εκεί εμφανίζεται η Τίνκερμπελ και τα μεταμορφώνει πάλι σε 

γουρουνάκια και την κακιά μητριά σε βάτραχο» 

3η ημέρα 

προγράμμα

τος 

Στόχος:  

να κατανοήσουν τα νήπια την τριμερή δομή (Α: κατάσταση 

ισορροπίας – Β: ανατροπή – Γ: επαναφορά) που διέπει τις 

μικροαφηγήσεις 

Διεξαγωγή 

δραστηριότ

ητας 

 

1ο στάδιο: 

Α. καρτέλες παρουσίασης του ήρωα και δήλωσης του 

προβλήματος, της ανατροπής με την εμφάνιση του από 

μηχανής θεού και της επαναφοράς της ισορροπίας  

Β. υπόδειξη της τριμερούς δομής 

 γλωσσικά σημεία κατάστασης ισορροπίας (π.χ. 

πρόλογος, ήταν ένας ρινόκερος) 

 γλωσσικά σημεία ανατροπής (π.χ. ώσπου, τότε, 

ξαφνικά) 

 γλωσσικά σημεία επαναφοράς (π.χ. κι έτσι, 

επίλογος) 

Γ. τοποθέτηση καρτελών σε χρονική ακολουθία ώστε να 

σχηματιστεί μία ιστορία  
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Δ. παρουσίαση της ιστορίας & σύνδεση με την εικόνα του 

βιβλίου (βλ. παράρτημα, Εικόνα 2) 

2ο στάδιο:  

Ε. χρήση των γλωσσικών σημείων τριμερούς δομής σε 

προφορική ιστορία 

 προφορική ιστορία νηπίων με αφορμή το 

εικονοβιβλίο της Monique Felix:  

«ΑΡΧΗ (κατάσταση ισορροπίας) : Μία φορά και έναν καιρό 

ήταν ένα ποντίκι που έτρεχε για να μη το πιάσει η γάτα και να 

το φάει. […]  

ΜΕΣΗ (ανατροπή) : Ξαφνικά πέφτει επάνω του ένα χαρτί και 

εμφανίζεται μια ζωγραφιά […]  

ΤΕΛΟΣ (επαναφορά): Τότε το ποντικάκι […] Μ’ αυτό το πλοίο 

πήγε πολλές βόλτες και έζησε το ποντικάκι καλά και εμείς 

καλύτερα» 

σχόλια νηπίων: «όλες οι ιστορίες έχουν μια αρχή που λένε 

ποιος είναι ο πρωταγωνιστής και πως περνάει κάθε μέρα και 

τι πρόβλημα έχει», «μετά λένε πως ο καλός μάγος έρχεται να 

βοηθήσει και όλα αλλάζουν» και «μετά λένε πως όλα έγιναν 

όπως πριν και ο πρωταγωνιστής είναι χαρούμενος και 

τελειώνουν με τέλος»  

σχόλια νηπίων: κάθε ιστορία μας λέει «μια φορά κι έναν καιρό 

ήταν ο ήρωας μετά λέει το πρόβλημα του μετά λέει τότε ποιος 

τον βοήθησε και μετά αν έγιναν καλύτερα οι ήρωες ή αν έγιναν 

όπως πριν και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» 

4η ημέρα 

προγράμμα

τος 

Στόχος:  

να παράγουν τα νήπια τον τύπο της εικονογραφημένης 

μικροαφήγησης μέσω της αφηγηματικής πλαισίωσης και της 

τριμερούς δομής, με αφορμή επιλεγμένες εικόνες του Β. 
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Παπατσαρούχα από τη συλλογή «Ιστορίες για περίεργα 

παιδιά», του Χ. Μπουλώτη 

Διεξαγωγή 

δραστηριότ

ητας 

 

Α. εικόνες από τη συλλογή εικονογραφημένων 

μικροαφηγήσεων του Χ. Μπουλώτη «Ιστορίες για περίεργα 

παιδιά»  

Β. εικόνες παραμυθητικών ηρώων (πχ. κακιά μητριά, γίγαντας, 

λύκος, Τίνκερμπελ, 7 νάνοι, νεραϊδονονά, κ.α.) 

Γ. δημιουργία μικροαφηγήσεων με αφορμή τις εικόνες της 

συλλογής(βλ. παράρτημα, Εικόνα 3)  

Δ. εισαγωγή του κακού ήρωα ώστε να προκαλέσει ανατροπή 

και του από μηχανής θεού-ήρωα ώστε να επαναφέρει την 

ισορροπία  

Ε. χρήση τεχνικών:  

 αφηγηματική πλαισίωση                       

(στερεότυπες παραμυθητικές αρχές & κλεισίματα)                    

(βλ. παράρτημα, Εικόνα 4) 

 διακειμενικός ήρωας (από μηχανής θεός, κακός)            

(βλ. παράρτημα, Εικόνα 5) 

 τριμερής δομή (γλωσσικά σημεία)                               

(βλ. παράρτημα, Εικόνες 6, 7 & 8) 

 

 παραγόμενη μικροαφήγηση νηπίων: 

«ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙΡΟ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΧΕ 

ΠΟΛΛΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ. ΚΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 

ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΝΑΣ ΔΕΙΠΝΟΣ ΜΕ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ. ΞΑΦΝΙΚΑ 

ΗΡΘΕ Η ΚΑΚΙΑ ΜΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΨΕ ΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΚΑΙ Μ’ ΕΝΑ ΜΠΟΥΜ 

ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΕΦΤΑ ΝΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΑΓΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΔΗΛΑΔΗ Μ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ 

ΣΚΑΒΑΝΕ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΠΡΙΝ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ 
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ΤΟΥΣ. ΤΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΑΤΑ 

ΕΙΧΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΕΙ ΚΙ ΑΥΤΗ ΣΤΟ 

ΔΕΙΠΝΟ. ΟΛΟΙ ΗΤΑΝ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΖΗΣΑΝ ΚΑΛΑ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ.» 

 

5η ημέρα 

προγράμμα

τος 

Στόχος:  

να αποδώσουν εικαστικά τα νήπια τις παραγόμενες 

μικροαφηγήσεις τους, συνδέοντας κείμενο με εικόνα 

Διεξαγωγή 

δραστηριότ

ητας 

 

Α. σχόλια νηπίων: «οι εικόνες δεν δείχνουν τον κακό ήρωα που 

προκαλεί πρόβλημα και τον από μηχανής θεό που βοηθάει 

στις ιστορίες μας γι’ αυτό θα  ζωγραφίσουμε καινούργιες 

εικόνες»  

Β. σύνδεση παραγόμενων μικροαφηγήσεων με ζωγραφιές 

που απεικονίζουν τις σκηνές των ιστοριών από τη μία και από 

την άλλη εμπεριέχουν την εισαγωγή των νέων ηρώων (βλ. 

παράρτημα, Εικόνα 9) 

Γ. δέσιμο σελίδων-σαλονιών με εξώφυλλο και οπισθόφυλλο 

Δ. έμπνευση τίτλου, κατασκευή εικόνας εξωφύλλου και 

υπογραφή συγγραφικής - εικονογραφικής ομάδας         (βλ. 

παράρτημα, Εικόνα 10) 

Ε. κατασκευή βιβλίου - συλλογής εικονογραφημένων 

μικροαφηγήσεων (βλ. παράρτημα, Εικόνα 11) 

Αξιολόγηση 

Τα στοιχεία: εικόνα, κείμενο, σχέση κειμένου –εικόνας και αφηγηματική πλαισίωση 

παραμυθητικής ιστορίας εντυπωσίασαν τα παιδιά στον μέγιστο βαθμό και 

ευνόησαν την εξοικείωσή τους με τον τύπο της εικονογραφημένης 

μικροαφήγησης.  

Ο ήρωας του καλού μάγου της συλλογής του Γ. Κοντού, οι ήρωες των 

παραμυθιών σε ρόλο από μηχανής θεού και οι ήρωες των παραμυθιών σε ρόλο 

κακού ήταν τα στοιχεία που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά ώστε να κατανοήσουν 
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τα νήπια τον διακειμενικό χαρακτήρα των εικονογραφημένων μικροαφηγήσεων 

και να εξασκηθούν στη μεταμυθοπλασία παραμυθιών μέσω της χρήσης 

διακειμενικών ηρώων. 

Τα νήπια κατανόησαν την τριμερή δομή (τριπλή αφηγηματική 

διαστρωμάτωση) των εικονογραφημένων μικροαφηγήσεων μέσω των 

γλωσσικών σημείων κατάστασης ισορροπίας, των γλωσσικών σημείων 

ανατροπής και των γλωσσικών σημείων επαναφοράς, στοιχεία τα οποία 

αποδείχτηκαν επαρκή. Επιπλέον οι προφορικές ιστορίες που παρήγαγαν 

στάθηκαν αφορμή ώστε να χρησιμοποιήσουν στον προφορικό λόγο τους τα 

γλωσσικά αυτά σημεία και κατ’ επέκταση να τον διαρθρώσουν στο πλαίσιο της 

τριμερούς δομής.   

Οι τρεις τεχνικές της αφηγηματικής πλαισίωσης (στερεότυπες 

παραμυθητικές αρχές και κλεισίματα), της τριμερούς δομής (γλωσσικά σημεία) και 

της εισαγωγής διακειμενικών ηρώων (από μηχανής θεός, κακός ήρωας) 

χρησιμοποιήθηκαν από τα νήπια και ευνόησαν ώστε να παράγουν 

μεταμυθοπλασίες τύπου εικονογραφημένης μικροαφήγησης, με αφορμή 

επιλεγμένες εικόνες από τη συλλογή «Ιστορίες για περίεργα παιδιά». 

Η εικαστική απόδοση των παραγόμενων μικροαφηγήσεων από τα νήπια 

λειτούργησε ως έναυσμα για την κατανόηση της σύνδεσης κειμένου- εικόνας. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Η έμφαση κατά την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος δόθηκε στη 

διερεύνηση των επιπέδων της διδακτικής αξιοποίησης της νεοτερικής 

εικονογραφημένης μικροαφήγησης καθώς και στην απόδειξη της υπόθεσης ότι 

οι δράσεις της φιλαναγνωσίας και της παραγωγής δημιουργικού λόγου είναι 

αυτές που θα ενισχύσουν και θα προάγουν τη γλωσσική ανάπτυξη και τη 

διδασκαλία λογοτεχνίας στην προσχολική εκπαίδευση. 

Δεδομένης της εξελισσόμενης και ωριμότερης ανταπόκρισης των παιδιών 

στις σύγχρονες εικονογραφημένες αφηγήσεις (Fountas & Pinnell 2010, McKenna 

& Stahl 2009, Pantaleo 2009, Nodelman 1988, Meek 1988, Waugh 1984) και του 

γεγονότος ότι μεγάλο μέρος των νεοτερικών μικροαφηγήσεων εισχωρεί στην 

κατηγορία αυτή, χρησιμοποιώντας την τροπικότητα της εικόνας (Γιαννικοπούλου 

2008, Lewis 1990, Nodelman 1988), φιλοδοξούμε ότι σε ένα επόμενο στάδιο του 

ερευνητικού μας προγράμματος η εικονογραφημένη μικροαφήγηση δύναται να 
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αποτελέσει μία επαρκώς κατάλληλη ειδολογική λογοτεχνική φόρμα για την 

καλλιέργεια και ανάπτυξη του λόγου (προφορικού και εικονιστικού) των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Αναμένουμε πως τα μορφολογικά στοιχεία, οι λειτουργίες, 

οι τεχνικές και οι στρατηγικές της εικονογραφημένης μικροαφήγησης μπορούν να 

διδαχθούν και να αξιοποιηθούν μεταγνωστικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

φιλαναγνωσίας & δημιουργικής παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου 

(Allington 2001), εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας 

στην προσχολική εκπαίδευση (Αναγνωστοπούλου 2007), ενισχύοντας τον 

γραμματισμό (Παπούλια-Τζελέπη & Τάφα 2004), την αναγνωστική ικανότητα 

(Παπαδάτος 2009) και εξάπτοντας την έκφραση, τη φαντασία, την αστείρευτη 

δημιουργικότητα (Γιαννικοπούλου 2008), την αφηγηματική δεξιότητα, τη 

μυθοπλαστική ικανότητα και την εικονιστική δημιουργία των παιδιών. 

Παράρτημα 

 

Εικόνα 1: οι ήρωες των παραμυθιών σε ρόλο από-μηχανής Θεού και σε ρόλο κακού 
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Εικόνα 2: τοποθέτηση καρτελών σε χρονική ακολουθία & σύνδεση με την εικόνα του 

βιβλίου 

 

 

Εικόνα 3: εικόνα από τη συλλογή του Χ. Μπουλώτη  «Ιστορίες για περίεργα παιδιά» 
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Εικόνα 4: χρήση τεχνικών: αφηγηματική πλαισίωση 

 

Εικόνα 5: χρήση τεχνικών: διακειμενικός ήρωας 
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Εικόνα 6: χρήση τεχνικών: τριμερής δομή:  γλωσσικά σημεία κατάστασης ισορροπίας 

 

 

Εικόνα 7: χρήση τεχνικών: τριμερής δομή:  γλωσσικά σημεία ανατροπής 
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ΜΕ ENA MΠOYM ΗΡΘΕ Η ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑ 
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Εικόνα 8: χρήση τεχνικών: τριμερής δομή:  γλωσσικά σημεία επαναφοράς ισορροπίας 
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Εικόνα 9: σύνδεση παραγόμενων μικροαφηγήσεων με ζωγραφιές που απεικονίζουν τις 

σκηνές των ιστοριών και εμπεριέχουν την εισαγωγή των νέων ηρώων 

 

Εικόνα 10: έμπνευση τίτλου, κατασκευή εικόνας εξωφύλλου & υπογραφή συγγραφικής-

εικονογραφικής ομάδας 
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Εικόνα 11: οι αυτοσχέδιες συλλογές εικονογραφημένων μικροαφηγήσεων των νηπίων 

Βιβλιογραφία 
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CORDEN, R. (2000). Reading-Writing Connections: the importance of interactive discourse. English 

in Education, vol. 34 (2): 35-44 

LANDES, S. (1985). ‘Picture Books As Literature’ in Children’s Literature Association-Quarterly, vol. 

10(2): 51-54 
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“connection”. Language Arts Journal of Michigan, vol. 20 (2): 44-52  
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1. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 οργανώσαμε και εφαρμόσαμε το Ερευνητικό 

Πρόγραμμα (εφεξής Ε.Π.) Μελέτη των νέων προτύπων για το ανδρικό φύλο μέσα 

από παιδικά λογοτεχνικά βιβλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Α.Π.Θ. για 

την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.1 Με 

το εν λόγω πρόγραμμα προσπαθήσαμε να φέρουμε σε επαφή εκπαιδευτικούς και 

μαθητικό κοινό με τους λογοτεχνικούς τρόπους απεικόνισης του ανδρικού φύλου 

και έτσι να αναπτυχθεί ένα είδος προβληματισμού, συζήτησης και ερωτημάτων 

περί κατασκευής του κοινωνικού φύλου. Αυτό που κυρίως επιδιώξαμε ήταν όχι 

τόσο να καταγραφούν νέες αναλύσεις και ερμηνείες λογοτεχνικών κειμένων για 

παιδιά σχετικά με την ανδρική ταυτότητα, αλλά να υπάρχει μια άμεση εφαρμογή 

στα ίδια τα παιδιά και να εξετασθούν οι τρόποι που αυτά αντιδρούν απέναντι στις 

λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του ανδρικού φύλου.  Η διερεύνηση αυτή 

επιλέχθηκε να γίνει οργανώνοντας ένα πρόγραμμα λογοτεχνίας που 

εφαρμόστηκε στη σχολική τάξη από μια ομάδα εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του 

οποίου δόθηκε έμφαση στη δημιουργική γραφή, διότι η τελευταία φάνηκε στην 

πορεία των εργασιών ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποδοτικό διδακτικό και 

μεθοδολογικό εργαλείο. 

                                                 
1 Αναλυτικά η περιγραφή του Ε.Π. στο Μ. Κανατσούλη, Δ. Σουλιώτη κ.ά. (2015). Νέα 

πρότυπα για το ανδρικό φύλο μέσα από παιδικά λογοτεχνικά βιβλία. Εφαρμογή του προγράμματος 

σε δημοτικά σχολεία. Θεσσαλονίκη: Γράφημα. 
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Αφορμή για τη δημιουργία και εφαρμογή του Ε.Π. υπήρξε το σχετικά 

πρόσφατο, αλλά πάντως ολοένα αυξανόμενο, ενδιαφέρον της επιστημονικής 

κοινότητας σχετικά με τη διαμόρφωση και εξέλιξη του ανδρικού φύλου και για τις 

νέες και εν πολλοίς εναλλακτικές ταυτότητες που αναδύονται μέσα από τα 

λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά (Κανατσούλη 2008). Η σύγχρονη θεωρία της 

λογοτεχνίας για παιδιά έχει αναδείξει μια μικρής έκτασης αλλά πολύ σημαντική 

βιβλιογραφία για το θέμα αυτό∙ ξεχωρίζει το έργο μελετητών όπως οι P. Nodelman 

(2002), J. Stephens (2002) και K. Kidd (2004), ενώ αναμφισβήτητα οι J. Butler (2009) 

και B. Connell (1995) είναι οι θεωρητικοί που έθεσαν τη σφραγίδα τους στη μελέτη 

του φύλου υποστηρίζοντας ότι: α) ο ανδρισμός κατασκευάζεται καθημερινά στη 

ζωή, β) έχουν μεγάλη σημασία για την κατασκευή του οι οικονομικές και θεσμικές 

δομές, γ) υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ανδρισμοί και δ) το κοινωνικό φύλο 

έχει έναν χαρακτήρα δυναμικό και αντιφατικό. 

Για την οργάνωση της εκπαιδευτικής δράσης που αναλάβαμε να φέρουμε 

εις πέρας, επιλέξαμε πέντε λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά2 με βασικό κριτήριο την 

ποικιλία ανδρικών προτύπων, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την 

τυπολογία του Nodelman (2002): 1. ο παραδοσιακός άνδρας, ο ήρωας, 2. ο 

ήρωας που βρίσκεται σε αντίθεση με τον νόμο, τα ήθη και το κοινωνικό 

περιβάλλον, 3. το συναισθηματικό/τρυφερό αγόρι και άνδρας, 4. λογοτεχνικά 

αγορίστικα πρότυπα που παρεκκλίνουν του «αγορίστικου κώδικα», αγόρια 

ομοφυλόφιλα ή και θηλυπρεπή και 5. μια τελευταία κατηγορία που αφορά την 

πολύ καθοριστική σχέση πατέρα-γιου.  

Τα λογοτεχνικά κείμενα που επιλέχθηκαν δόθηκαν σε τριάντα τάξεις 

δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης και αξιοποιήθηκαν ως λογοτεχνική ύλη 

στο πλαίσιο ενός προγράμματος λογοτεχνίας, βασισμένου στις παιδαγωγικές 

μεθόδους της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και της μεθόδου project. Χρονικά, 

οι δράσεις του Ε.Π. πραγματοποιήθηκαν σε τρεις φάσεις: α) σεμιναριακού τύπου 

συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς, β) εφαρμογή του προγράμματος 

λογοτεχνίας με παράλληλη τήρηση εκπαιδευτικού ημερολογίου για την 

                                                 
2 Ο αδελφός της Ασπασίας του Μ. Κοντολέων, Oscar y el leon de correos (Ο Όσκαρ και το 

λιοντάρι του ταχυδρομείου) του V. Munoz Puelles (σε μετάφραση της A.V. Lecumberri, για τις 

ανάγκες του προγράμματος Only Connect), Ο ήλιος στο κήπο του Κ. Πούλου, «Τα ποδοσφαιρικά 

παπούτσια του Σίφο» του Λ. βαν Ντέικ και «Πόδια ποδοσφαιριστή», των Μ. Κόλλοχ & Ε. Τσέλλερ από 

τη συλλογή Όλη η ζωή μια μπάλα (επιμέλεια Φ. Μανδηλαράς). 
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καταγραφή δραστηριοτήτων, καλών πρακτικών, προβληματισμών και 

αναστοχασμών και γ) συνάντηση ανατροφοδότησης, όπου έγινε παρουσίαση 

δραστηριοτήτων, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες 

σεμιναριακές συναντήσεις επικεντρώθηκαν σε διδακτικές προτάσεις για τη 

μεθοδολογία και τις δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί θα ανέπτυσσαν στις 

τάξεις τους κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Μέρος των εν λόγω 

προτάσεων αφορούσε ιδέες και πρακτικές δημιουργικής γραφής, οι οποίες 

αφενός προτιμήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, αφετέρου έτυχαν θετικής 

ανταπόκρισης από τους μαθητές. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν  

είναι ενδεικτικές της ανταπόκρισης των παιδιών στα προβαλλόμενα λογοτεχνικά 

πρότυπα αλλά επίσης και του τρόπου που μετεξελίσσουν σε δημιουργική πράξη 

τα προσφερόμενα ερεθίσματα. 

Η προαναφερθείσα πτυχή του Ε.Π. ανέδειξε καλές πρακτικές δημιουργικής 

γραφής και ενθάρρυνε δραστηριότητες όπως είναι η παραγωγή ποιητικού λόγου, 

η μεταγραφή παραμυθιών και η δημιουργική έκφραση, στοιχεία που 

καταγράφονται στα ημερολόγια των εκπαιδευτικών. Η δομή και το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού ημερολογίου σημαντικών δράσεων του προγράμματος 

λογοτεχνίας ζητήθηκε να έχει την εξής τριμερή βάση:  

α) Περιγραφή προϋπάρχουσας κατάστασης: αποσκοπεί στην ανίχνευση 

στάσεων, απόψεων και –στερεοτυπικών ή μη– αντιλήψεων των μαθητών σε σχέση 

με το ανδρικό φύλο τόσο στους κοινωνικούς του ρόλους, όσο και στους τρόπους 

απεικόνισής του στη λογοτεχνία.  

β) Δραστηριότητες: ορισμένα σημαντικά σημεία που ζητήσαμε να λάβουν 

υπόψη οι εκπαιδευτικοί και να τα καταγράψουν στα ημερολόγια αφορούσαν τα 

ακόλουθα: 

● Δείγματα γραφής των μαθητών 

● Πορεία επιλεγμένων δραστηριοτήτων 

● Ενδεχόμενες δυσκολίες 

● Εκπαιδευτικές πρακτικές που λειτούργησαν αποτελεσματικά 

● Προβληματισμοί, αναστοχασμοί 

γ) Αξιολόγηση του Ε.Π.: έγινε μια συνολική αποτίμηση ως προς τις 

εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν –όχι μόνον αυτές που αφορούσαν τη 

δημιουργική γραφή− και τον αντίκτυπο που είχαν στις περί κοινωνικού φύλου 

αντιλήψεις των παιδιών. 
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2. Διδακτική της λογοτεχνίας μέσω δημιουργικής γραφής 

Η φιλοσοφία του Ε.Π. στηρίχθηκε στην ανάγκη για διεύρυνση των δυνατοτήτων 

διδακτικής αξιοποίησης της λογοτεχνίας προς την κατεύθυνση της σύζευξης της 

λογοτεχνικής εμπειρίας με την πραγματικότητα μέσα από δραστηριότητες που 

εμπλέκουν τη δημιουργική γραφή ως διδακτικό εργαλείο. Η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας με εργαλείο τη δημιουργική γραφή3 δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

ώστε ο μαθητής να έρθει σε επαφή με τη λογοτεχνία μέσα από δύο διαφορετικά 

πρίσματα: του κριτικού, υποψιασμένου αναγνώστη και του συγγραφέα-

δημιουργού. Μέσα από το λογοτεχνικό παιχνίδι και την έμφαση στον λόγο και τις 

λέξεις, οι ασκήσεις εμποτίζονται με τη φαντασία των παιδιών αποδεσμεύοντας 

παράλληλα σκέψεις και αισθήματα. Εξάλλου, η λογοτεχνία –και ιδίως η 

συγγραφή− ίσως είναι κι ένας τρόπος να ελαφρύνουμε το βάρος του βίου. 

Ξεκινώντας το σεμινάριο προτρέψαμε τους εκπαιδευτικούς να προβούν σε 

μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων που συνηθίζουν να κάνουν στις τάξεις τους 

και διαπίστωσαν ότι κάμποσες από αυτές σχηματίζουν ένα πεδίο σημαινόντων και 

διδακτικών ενεργειών που προσιδιάζουν στη δημιουργική γραφή. Ωστόσο, αυτό 

αρκεί μόνο για τη συνειδητοποίηση ότι η δημιουργική γραφή δεν είναι κάτι ανοίκειο 

ή κάτι που κείται πέραν των δυνατοτήτων μιας συμβατικής τάξης. Έπειτα από τον 

πρώτο ενθουσιασμό και προκειμένου να γίνει ορθή προετοιμασία, προτείναμε 

στους επιμορφούμενους την οδό της κατανόησης των αναγνωστικών θεωριών 

και της στοιχειώδους ορολογίας στη λογοτεχνική θεωρία, επειδή χρειάζεται οι 

εκπαιδευτικοί να κατέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο για να μπορέσουν να 

μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση τους μέσα από τη σχολική πράξη.  

Με άλλα λόγια, η συνθήκη της διδασκαλίας φέρνει στο προσκήνιο την 

ανάγκη και απαίτηση τα λογοτεχνικά κείμενα να προσεγγίζονται υπό το φως 

σύγχρονων θεωριών και μεθοδολογικών σχημάτων, στα οποία χρειάζεται εν τω 

μεταξύ να έχει εντρυφήσει ο διδάσκων. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η 

συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt, η οποία προσφέρει μια αξιόλογη θεωρητική 

                                                 
3 Η Δημιουργική Γραφή διαθέτει ευρύ πεδίο εφαρμογών και θα μπορούσε να ενταχθεί α) 

στον χώρο της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της συγγραφής και ως λογοτεχνική 

θεωρία της ανάγνωσης, β) στον χώρο της Παιδαγωγικής ως βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος 

διδασκαλίας −κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά− της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας και γ) στον χώρο 

της Ψυχολογίας ως θεραπευτική μέθοδος (Κωτόπουλος 2015:1). 
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βάση4 για την ανάπτυξη διδακτικών και μεθοδολογικών ενεργειών. Βασική της 

θέση είναι ότι η σχέση του αναγνώστη με το κείμενο ξεπερνά την απλή πρόσκτηση 

γνώσεων από αυτό και μπορεί να περιγραφεί ως μια «συναλλαγή» μεταξύ 

αναγνώστη-κειμένου-συγγραφέα κατά την οποία διαμορφώνεται το νόημα. Ο 

αναγνώστης βιώνει μια σχέση αμοιβαιότητας με το κείμενο κινούμενος ανάμεσα 

σε κειμενικές ενδείξεις (το κείμενο ως λεκτικό σύνολο) και αναγνωστικές 

προσδοκίες (όσα ο αναγνώστης ήδη γνωρίζει, νιώθει, επιθυμεί) (Πολίτης 1996: 26, 

Μαλαφάντης & Χρυσός 2012: 8-9). Δεδομένου ότι η γραφή νοείται ως εργαλείο 

αναγνωστικής ανταπόκρισης, η δημιουργική γραφή σε συνδυασμό με τη 

συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα: 

έχοντας αντλήσει απόλαυση από την αναγνωστική εμπειρία, οι μαθητές μέσα από 

τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής έρχονται σε επαφή με ποικίλες 

συγγραφικές πρακτικές. 

3. Μεθοδολογικές προτάσεις  

3.1 Το υπόβαθρο των σύγχρονων5 αναγνωστικών θεωριών 

Οι σύγχρονες αναγνωστικές θεωρίες, όπως είναι η συναλλακτική θεωρία της L.M. 

Rosenblatt (1994), η αισθητική της πρόσληψης του H.R. Jauss (1982) και η θεωρία 

της αναγνωστικής ανταπόκρισης του W. Iser (1978)6 έχουν τη δυναμική να 

δώσουν νέα πνοή στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ένας κοινός άξονας που τις 

                                                 
4 Το συναλλακτικό μοντέλο ανάγνωσης, δίχως να αποτελεί συνταγή διδασκαλίας, είναι 

μείζονος σημασίας για την εκπαίδευση και προωθεί τη διαμόρφωση δια βίου αναγνωστών, γιατί η 

εφαρμογή του μπορεί να βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση της αναγνωστικής πράξης 

αντισταθμίζοντας γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές πτυχές της ανάγνωσης (Μαλαφάντης & 

Χρυσός 2012: 9). 

5 Ως σύγχρονες νοούνται οι αναγνωστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960- αρχές της δεκαετίας του 1970 και εξής, από τότε που υποχώρησε η ενδοκειμενική 

προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων και η λογοτεχνική λειτουργία άρχισε να εξετάζεται όχι με βάση 

το τι σημαίνουν τα κείμενα καθεαυτά, αλλά με γνώμονα τον τρόπο αλληλενέργειας των κειμένων με 

τους αποδέκτες τους, το πώς δηλαδή ανταποκρίνονται σε αυτά οι αναγνώστες τους (Φρυδάκη 2003: 

162-163). 

6 Ουσιαστικά, ο H.R. Jauss και ο W. Iser αποτελούν τους κυριότερους εκπροσώπους της 

θεωρίας της πρόσληψης, η οποία αναπτύχθηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο 

Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας. Ασφαλώς, πολύ σπουδαία είναι και η συμβολή των αναγνωστικών 

θεωριών που αναπτύχθηκαν στην Αμερική κατά την ίδια χρονική περίοδο από σημαντικούς 

αναγνωστικούς κριτικούς, όπως ο J. Culler, ο M. Riffaterre, ο D. Bleich, ο E.D. Hirsch κ.ά. 
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διαπερνά είναι η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το κείμενο στον αναγνώστη, 

πράγμα που σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η ασφυκτική κειμενοκεντρική θεώρηση και 

μας ενδιαφέρει πλέον η ανταπόκριση του αναγνώστη και η αλληλενέργειά του με 

το κείμενο, η διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους.  

Σύμφωνα με την Κατσίκη- Γκίβαλου, οι αναγνωστικές θεωρίες συνιστούν το 

κατάλληλο υπόβαθρο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, 

διότι στοχεύουν στη δημιουργία ενεργητικών, κριτικών αναγνωστών, δίνοντας 

στους μαθητές την ελευθερία να ερμηνεύουν τα λογοτεχνικά κείμενα και να 

δημιουργούν έναν δεύτερο λόγο πάνω σε αυτά (2008: 19). Άλλωστε, οι θέσεις των 

αναγνωστικών θεωριών μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες για τον 

εκπαιδευτικό κατά την ανίχνευση των διαμαθητικών διαφορών ως προς την 

πρόσληψη και τις προσωπικές αντιδράσεις σε ένα κείμενο, συμβάλλοντας στις 

διδακτικές προσπάθειες για την ανταπόκριση των μαθητών, τη βιωματική εμπλοκή 

τους και τη διαμόρφωση προσωπικών αναγνωστικών κριτηρίων (Φρυδάκη 2003: 

243).  

3.2 Εφαρμόζοντας τη συναλλακτική θεωρία της L.M. Rosenblatt 

Ο βασικός λόγος που προτείναμε στους εκπαιδευτικούς τη συναλλακτική θεωρία 

της Rosenblatt ως βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διδασκαλία των 

λογοτεχνικών κειμένων αντιστοιχεί στο ότι διευκολύνει την αναγνωστική 

ανταπόκριση και τη «συναλλαγή» του αναγνώστη με το κείμενο, καθώς δίδεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικοπολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

συμβαίνει η ανάγνωση και η σύνολη λογοτεχνική εμπειρία∙ άλλωστε, κάθε 

ανάγνωση ισοδυναμεί με μια ερμηνεία. Ωστόσο, η γνώση του πολιτισμικού 

πλαισίου του κειμένου κρίνεται απαραίτητη για την ερμηνευτική του προσέγγιση, 

στη συσχέτισή του με το πολιτισμικό παρόν του αναγνώστη. Μια επίσης σημαντική 

παράμετρος είναι ότι οι μαθητές καλούνται να διαμορφώσουν την αναγνωστική 

τους ανταπόκριση σταδιακά, σε τρεις φάσεις: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 

πέρας της ανάγνωσης. 

α) Προετοιμασία περιβάλλοντος (ήτοι πριν από την ανάγνωση) 

Εν είδει προθέρμανσης, προτείναμε εκκίνηση της διδασκαλία με μια 

ολιγόλεπτη δραστηριότητα που αποσκοπεί στο να ενεργοποιήσει τους μαθητές 

και να τους προετοιμάσει για τη συνέχεια. Π.χ. 1) Αυτόματη γραφή μετά την 

προβολή μιας εικόνας/ενός βίντεο: ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές μια 

εικόνα (ζωγραφιά, φωτογραφία, γελοιογραφία) ή/και ένα βίντεο, φροντίζοντας 
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να παραπέμπουν στο θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων και στη συνέχεια τους 

αφήνει για λίγα λεπτά να γράψουν ό,τι εμπνέονται. 2) Ακροστιχίδες στον πίνακα με 

τις λέξεις «κορίτσι» και «αγόρι» ή καταγραφή στον πίνακα σε δύο στήλες «κορίτσι- 

αγόρι» των πρώτων λέξεων που τους έρχονται στο νου. 

β1) Αρχική ανταπόκριση των μαθητών (ήτοι πρώτη/γρήγορη  

 ανάγνωση) 

Κατά την πρώτη επαφή με το κείμενο ενεργοποιούνται οι «μνημονικές 

αποσκευές» (mnemonic baggage, βλ. Rosenblat 1994: 63) των αναγνωστών −οι 

αναμνήσεις τους δηλαδή από άλλα λογοτεχνικά κείμενα και προσωπικά βιώματα− 

και εκφράζεται η ιδιοσυγκρασία τους. Αμέσως μετά την πρώτη και γρήγορη 

ανάγνωση ενδείκνυται ιδιαίτερα η εφαρμογή της τεχνικής της ιδεοθύελλας 

(brainstorming), κατά την οποία οι μαθητές καταγράφουν άμεσα, με τη μορφή 

ελεύθερων σημειώσεων, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ιδέες που τους 

κυριεύουν κατά την παρθενική προσέγγιση ενός κειμένου. 

β2) Τελειοποίηση ανταπόκρισης (ήτοι εμβριθής ανάγνωση) 

Στη φάση αυτή στήνεται το αφηγηματικό πλαίσιο και οι αναγνώστες της 

σχολικής τάξης ανταλλάσσουν απόψεις, διερευνούν και επανεξετάζουν την αρχική 

τους ανταπόκριση. Προκειμένου να στηθεί το αφηγηματικό πλαίσιο της ιστορίας, 

μπορούν να τεθούν ερωτήσεις που παραπέμπουν στη μη 

αισθητική/πληροφοριακή ανάγνωση (efferent reading) (ποιος, τι, πότε, πού, 

πώς) και στη συνέχεια ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην αισθητική ανάγνωση 

(aesthetic reading) (γιατί, πώς το ερμηνεύετε/βιώνετε). Όταν η σχολική τάξη 

λειτουργεί ως κοινότητα αναγνωστών, η ανταπόκριση στα λογοτεχνικά κείμενα 

βελτιώνεται σημαντικά και η «συναλλαγή» μαζί τους γίνεται με πιο προωθημένους 

τρόπους, καθώς τυχόν προσωπικές παρανοήσεις μπορούν να διασαφηνιστούν 

μέσα από κοινωνικού πλαισίου στήριξη που συνεπάγεται την παροχή βοήθειας 

από τους πιο ικανούς στους λιγότερο ικανούς αναγνώστες (Μαλαφάντης & 

Χρυσός 2012: 2). Επιπλέον, σημαντική είναι και η αίσθηση του ανήκειν σε μια 

κοινότητα/λέσχη αναγνωστών, διότι  δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα, πριν από την 

απόλαυση του κειμένου, να βιώνουν την απόλαυση της συμμετοχής 

(Αποστολίδου 1999: 343). 

γ) Έκφραση ανταπόκρισης (ήτοι μετά την ανάγνωση) 

Oι μαθητές καλούνται να εκφράσουν την αναγνωστική τους εμπειρία και 

να παράξουν τον δικό τους λόγο. Προτείναμε στους εκπαιδευτικούς ποικίλους 
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τρόπους έκφρασης της αναγνωστικής εμπειρίας, κυρίως μέσω δραματοποίησης, 

δημιουργικής γραφής και εικαστικής αποτύπωσης. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος 

στην έκφραση των απόψεων και της αναγνωστικής ανταπόκρισης των μαθητών, 

ωστόσο, απαραίτητη είναι η αιτιολόγηση των απόψεων τους, ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν ανυπόστατες ερμηνείες των κειμένων. Βασικά κριτήρια για την 

επιτυχία της διδασκαλίας αποτελούν αφενός η παραγωγή προσωπικού λόγου 

από τους μαθητές, αφετέρου ο βαθμός ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού σε ρόλο 

καθοδηγητή, ακροατή, αναγνώστη των μαθητικών κειμένων (Fletcher & Portalupi 

2001: 49). Κι όσο κι αν η συγγραφή νοείται ως μια κατά μόνας εργασία, η ατομική 

επιτυχία διαθλάται στον καθρέφτη της συλλογικής προσπάθειας. 

4. Προτεινόμενες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής7 

Ακολουθούν ορισμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τις ιδέες και τις 

προτάσεις δημιουργικής γραφής που συζητήσαμε με την ομάδα των 

εκπαιδευτικών πριν από την εφαρμογή στη σχολική τάξη:  

• Επαναγραφή ολόκληρης της ιστορίας ή αποσπάσματος αυτής 

κάνοντας αντιστροφή ρόλων αρσενικού- θηλυκού. 

• Παραγωγή ενός άλλου λογοτεχνικού είδους: συγγραφή ποιημάτων/ 

στιχουργημάτων, παροιμιών, αινιγμάτων κ.ά. με σημείο αναφοράς το αγόρι-

κεντρικό χαρακτήρα της ιστορίας ή με αφορμή τις πράξεις και τα λόγια ενός 

προσώπου της ιστορίας. 

• Διενέργεια διαγωνισμού slam poetry8: οι μαθητές παρουσιάζουν τα 

ποιήματα που έγραψαν με θεατρικότητα και εκφραστικές κινήσεις, φροντίζοντας 

για μια καλή σκηνική παρουσία, καθώς βαθμολογούνται από το κοινό για τη 

συνολική τους απόδοση. 

• Επιλογή λέξεων του κειμένου που τους έκαναν εντύπωση και συγγραφή 

μιας νέας λογοτεχνικής ιστορίας με πρωταγωνιστή έναν ανδρικό ή αγορίστικο 

χαρακτήρα. 

                                                 
7 Κατά τη διάρκεια των σεμιναριακών συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς, για κάθε 

προτεινόμενη δραστηριότητα συζητήσαμε πιθανές εφαρμογές, συγκεκριμένα δηλαδή παραδείγματα 

πάνω στα λογοτεχνικά κείμενα του corpus που τους δόθηκε ως υλικό. 

8 Η Slam Poetry είναι ένας δημόσιος διαγωνισμός, με κανόνες, κριτές και νικητές. Ξεκίνησε το 

1984 στο Σικάγο και γρήγορα έφτασε στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα ήρθε μόλις πέρυσι, όταν στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη νέοι ποιητές διάβασαν μπροστά σε κοινό για τρία λεπτά ένα ποίημά τους, 

κάνοντας παράλληλα μια μικρή περφόρμανς που υποστήριζε το ποίημα (Σελλά 2010). 
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• Σύνθεση ενός φανταστικού διαλόγου ανάμεσα σε δύο λογοτεχνικούς 

χαρακτήρες (τουλάχιστον ο ένας να είναι άνδρας ή αγόρι) της ίδιας ιστορίας ή 

δύο διαφορετικών ιστοριών. 

• Μεταγραφή της λογοτεχνικής ιστορίας υπό διαφορετική οπτική γωνία 

(αλλαγή αφηγητή): τα παιδιά αποφασίζουν ποιον θα ορίσουν νέο αφηγητή 

(κάποιον άλλον λογοτεχνικό χαρακτήρα της ιστορίας, τον εαυτό τους ή ακόμα και 

κάποιο αντικείμενο) και ξαναγράφουν την ιστορία με τη φωνή του νέου αφηγητή 

και με τον τρόπο (συναισθήματα, σκέψεις) που πιστεύουν ότι θα παρουσίαζε τα 

πράγματα. Βασικό σημείο: ο νέος αφηγητής έχει πανοραμική ή μερική θέαση των 

συμβάντων της αφήγησης;  

• Μεταγραφή της λογοτεχνικής ιστορίας με αλλαγή εστίασης στην 

αφήγηση: οι μαθητές ξαναγράφουν τη λογοτεχνική ιστορία (ολόκληρη, ένα 

απόσπασμα ή μια περίληψη αυτής) αντικαθιστώντας λ.χ. το α΄ ενικό πρόσωπο 

του αφηγητή με γ’ ενικό (εσωτερική εστίαση/ υποκειμενική χροιά→ εξωτερική 

εστίαση/ λιγότερο υποκειμενική χροιά). 

• Κουίζ ανάγνωσης: μια ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει μια λογοτεχνική 

ιστορία στο σπίτι και προετοιμάζει γραπτές ερωτήσεις σχετικά με την πλοκή, το 

λεξιλόγιο και τους χαρακτήρες. Έπειτα διαβάζει την ιστορία στην τάξη και απευθύνει 

ερωτήσεις στους συμμαθητές, με αποτέλεσμα να ανασυντίθεται η ιστορία μέσω 

ερωταπαντήσεων. 

• Συγγραφή κειμένου υπό τον μορφολογικό περιορισμό9 η εναρκτήρια 

φράση του να προέρχεται από τη λογοτεχνική ιστορία που αποτέλεσε αντικείμενο 

διδασκαλίας: οι μαθητές προσπαθούν να εμπνευστούν από τη δοθείσα φράση, 

ώστε να προκύψουν ιστορίες διαφορετικές από την αρχική. 

• Συγγραφή ενός σατυρικού κειμένου που θα αποτελεί παρωδία του 

διδασκόμενου κειμένου. 

• Δραστηριότητες διακειμενικής προσέγγισης: σύγκριση μεταξύ 

λογοτεχνικών κειμένων ως προς τις απεικονίσεις του ανδρικού φύλου. Η 

διακειμενική προσέγγιση μπορεί να λάβει και τη μορφή λογοτεχνικού εργαστηρίου 

με χρήση των Τ.Π.Ε.: αναζήτηση στο διαδίκτυο και συγκρότηση ηλεκτρονικού 

corpus λογοτεχνικών κειμένων, συγκρίσιμων ως προς τα πρότυπα ανδρισμού 

                                                 
9 Για παραδείγματα δραστηριοτήτων που βασίζονται σε μορφολογικούς περιορισμούς βλ. 

Timbal- Duclaux 1996: 128-135. 
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που παρουσιάζουν. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας καθιστά εφικτές και τις 

δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης και ποίησης.  

• Μεταγραφή της λογοτεχνικής ιστορίας σε κόμικς ή σε σενάριο (θεατρικό 

ή κινηματογραφικό). Ειδικά για το κόμικς υπάρχουν διαδικτυακές εφαρμογές όπως 

το Pixton και το Toondoo που μπορούν να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ψηφιακό 

κόμικς (Νικολαΐδου 2015: 111). 

• Συγγραφή βιβλιοπαρουσίασης για την εφημερίδα του σχολείου/για ένα 

λογοτεχνικό περιοδικό/για το οπισθόφυλλο του βιβλίου. 

• Μείξη δύο ή περισσότερων λογοτεχνικών ιστοριών: συγγραφή ενός νέου 

κειμένου συνδυάζοντας στοιχεία (επεισόδια, πρόσωπα, συμβάντα κ.ά.) από την 

υπό μελέτη λογοτεχνική ιστορία και από άλλα παράλληλα κείμενα. 

5. Δείγματα γραφής των παιδιών 

Από το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που προέκυψε μέσα από διεργασίες και 

βιώματα χρήσιμα προπαντός για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους 

εκπαιδευτικούς και την περαιτέρω εξέλιξή τους, χάριν συντομίας θα δούμε ένα 

μικρό δείγμα γραφής των μαθητών με τυχαία επιλογή από τις τριάντα σχολικές 

τάξεις που συμμετείχαν, ως τεκμήριο για το εφικτό του πράγματος. 

5.1 Ακροστιχίδες (πεντάλεπτης διάρκειας) 

H εκπαιδευτικός σχεδίασε δυο περιγράμματα παιδιών, ενός κοριτσιού και ενός 

αγοριού. Στη συνέχεια ζήτησε από τους μαθητές να διατυπώσουν γρήγορα όποια 

λέξη τους έρχεται στο νου όταν ακούν τις λέξεις «κορίτσι» και «αγόρι» και κατέγραψε 

τις αυθόρμητα διατυπωμένες λέξεις μέσα στα περιγράμματα. Το «κορίτσι» γέμισε 

με τις λέξεις: φιόγκος, φούστα, μακριά μαλλιά, τσαντάκι, κραγιόν, σουτιέν, 

βαμμένα νύχια, κοκαλάκια, φουλάρι, νοικοκυριό, τακούνια, βρακάκι, φόρεμα, 

καλλυντικά, όμορφη, κόσμημα, ενώ το «αγόρι» περιέλαβε τα ακόλουθα: δυνατός, 

κοιλιακοί, τρίχες στα αυτιά, γκράφιτι, τζιν, γραβάτα, αστείος, μάγκας, παπιγιόν, 

καρφάκια μαλλιά, φόρμα, γρήγορος, όμορφος, μπάλα, μπράτσα, μπάσκετ, 

μουστάκι, ποδόσφαιρο, έξυπνος, παντελόνι (Γ΄ τάξη). 

Δραστηριότητες όπως η προαναφερθείσα αναδεικνύουν πάνω από όλα 

τη λεξιλογική ευεξία των μαθητών, οι οποίοι σε λιγοστό χρόνο καταφέρνουν μέσω 

συνειρμών να διατυπώσουν αυθόρμητα καίριες λέξεις, ίσως κατά βάθος και 

απόψεις στο πλαίσιο της δυτικού τύπου κοινωνίας που τους εξέθρεψε. Στη δική 
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μας περίπτωση, με γνώμονα τους στόχους του Ε.Π. ενδιαφερθήκαμε και για την 

ιδεολογική χροιά αυτών των λέξεων, οι οποίες, εξαιτίας και της γλωσσικής και 

συναισθηματικής αθωότητας των παιδιών, σε αρκετές περιπτώσεις αποτυπώνουν 

στερεότυπα σε σχέση με το κοινωνικό φύλο. 

5.2 Ποιήματα  

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα από τα ποιήματα που έγραψαν μαθητές της Ε΄ 

τάξης, εμπνευσμένοι από ένα στιγμιότυπο από το βιβλίο του Κοντολέων Ο αδελφός της 

Ασπασίας, κατά το οποίο ο Δαμιανός έρχεται σε αντιπαράθεση με τον πατέρα του, 

επειδή τον βλέπει να σιδερώνει και εκφράζει την άποψη ότι το σιδέρωμα συγκαταλέγεται 

στις γυναικείες δουλειές.  

Ο Δαμιανός 

Πω, πω πόσο θά ‘θελα να 

βγω, 

να πάρω αέρα καθαρό. 

Μα οι δουλειές δεν με 

αφήνουν, 

να βάλω τις γυναίκες να 

πλύνουν. 

Πόσο θέλω να βγω έξω, 

να τρέξω, να παίξω, να 

ιππεύσω. 

(Ε΄ τάξη) 

Ισότητες 

Όταν είσαι μικρός οι συζητήσεις είναι πολλές 

και οι αποφάσεις τρομερές. 

Είσαι άνδρας ψηλός και δυνατός, 

είσαι έξυπνος και τρομερός, 

θέλεις να δίνεις διαταγές και να είσαι 

αρχηγός. 

Φίλε μου, αυτό δεν είναι ανδρισμός. 

(Ε΄ τάξη) 

Ο αδελφός της Ασπασίας 

Ο αδελφός της Ασπασίας 

θέλει να κάνει τον τεμπέλη 

και στο σπίτι του τι γίνεται 

καθόλου δεν τον μέλει. 

 (Ε΄ τάξη) 

Σχολιάζοντας το παράδειγμα μίας εκ των τριάντα τάξεων που συμμετείχαν 

στο Ε.Π., μπορούμε να πούμε ότι είναι αντιπροσωπευτικό της σύνολης πορείας 

των ασκήσεων παραγωγής ποιητικού λόγου και φανερώνει την εγγενή 

δυνατότητα των παιδιών να εκφράζονται ποιητικά εμπεδώνοντας μέσα από την 

εξάσκηση κανόνες και μυστικά από τη συγγραφική «εργαλειοθήκη» ενός ποιητή. 

Όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η διδασκαλία της 
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ποίησης στο σχολείο –ιδίως στο δημοτικό− συνήθως εξαντλείται στη θεωρητική 

γνώση που συνεπάγεται η ανάλυση και η ερμηνεία κειμένων, δίχως συνήθως να 

προχωρούν στην πράξη της συγγραφής. 

5.3 Παραμύθια 

Άσκηση αφήγησης με έμφυλες μετατροπές στους χαρακτήρες παραμυθιών και 

γνωστών ιστοριών: Πώς θα ήταν τα παραμύθια και οι ιστορίες, εάν οι ήρωες 

άλλαζαν φύλο; 

Σε γενικές γραμμές, τα περισσότερα παιδιά θεώρησαν «περίεργη αυτήν την 

αλλαγή», αλλά ότι «θα είχε πλάκα και θα ήταν συναρπαστική». Αναφέρθηκε συχνά 

πως αν γινόταν αυτή η αλλαγή, «οι ήρωες θα άλλαζαν χαρακτήρα». Παρόλα 

αυτά, οι μαθητές ως επί το πλείστον έμειναν πιστοί στην πλοκή κάνοντας 

ορισμένες μικρές προσαρμογές, όμως από τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών 

προκύπτει ότι αλλάζοντας το φύλο, άλλαζε και ο πραγματολογικός τρόπος 

προσέγγισης του παραμυθιού εκ μέρους των μαθητών. Ουσιαστικά οι 

αναγνώστες απέκτησαν ρόλο δημιουργού/ συγγραφέα και επανέγραψαν τα 

παραμύθια, γεγονός που άφησε περιθώριο για πειραματισμούς. 

Εικονογραφώντας τα παραμύθια τους οι μαθητές εντρύφησαν και στην τέχνη της 

εικονογράφησης μέσα από δραστηριότητες που εμπίπτουν στον λογοτεχνικό 

γραμματισμό και λειτουργούν ως παραπλήρωμα της δημιουργικής γραφής 

(Σουλιώτης 2012α: 14). 

Πρώτο βήμα στην αντιστροφή του φύλου των γνωστών ιστοριών/ 

παραμυθιών ήταν οι τίτλοι10 που προτάθηκαν από τα ίδια τα παιδιά: Ο 

Κοκκινοσκουφούλης, Ο Σταχτοπούτος, Ο Χιονάτος, Ο Άριελ, Ο ωραίος 

Κοιμωμένος, Ο Φραουλίτσας, Η Μπόμι Σφουγγαρίνα, Ο πεντάμορφος και το 

τέρας, Η Αγιο-Βασιλίνα, Η Ταρζανού, Το ημερολόγιο μιας σπασίκλα, Ο Τίνκερμπελ, 

Η ντέντεκτιβ Κλουζίνα, Ο Κοκκινοσκουφίτσας και η λύκαινα, Η Ρωμαία και ο 

Ιουλιέτος, Η Μπατγούμαν, Η Τεν Τεν, Ο Φρικαντέλος, Ο πεντάμορφος, Ο Δόνος 

Τερηδόνος κ.ά. Ιδού ένα παράδειγμα από τις εικονογραφήσεις των παιδιών μαζί 

με μερικές αράδες από το παραμύθι με τίτλο Ο Σταχτοπούτος: 

                                                 
10 Από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα προέκυψε ευρύ παραμυθιακό υλικό, δεδομένου ότι 

εφαρμόστηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στο Ε.Π.∙ εδώ παραθέτουμε 

ορισμένους σταχυολογημένους τίτλους.   
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Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σε 

μια μακρινή χώρα ένα δυστυχισμένο 

νεαρό αγόρι. Ο πατέρας του είχε πεθάνει 

και η μητέρα του είχε φέρει στο σπίτι έναν 

άλλον άντρα, έναν χήρο με τους δυο γιους 

του. […] Ο πατριός, που ζήλευε το αγόρι 

γιατί ήταν όμορφο και καλόκαρδο, τον 

έντυσε με κουρέλια και τον έβαζε να κάνει 

όλες τις δουλειές του σπιτιού, σαν να ήταν 

υπηρέτης! Του φερόταν πολύ άσχημα και 

επειδή ο καημένος ήταν συνέχεια 

κουρασμένος και βρώμικος από τις στάχτες, τον φώναζαν Σταχτοπούτο [...](Ε΄& 

ΣΤ΄ τάξη) 

6. Παρατηρήσεις 

Εν κατακλείδι, αναφέρουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις 

εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.:  

• Η δημιουργική επαφή με λογοτεχνικά κείμενα έδωσε στα παιδιά τη 

δυνατότητα να εδραιώσουν τη σχέση τους με τη λογοτεχνία και να γίνουν 

επαρκέστεροι αναγνώστες (καλλιέργεια φιλαναγνωσίας). Οι μαθητές γνώρισαν 

τεχνικές γραψίματος και παραγωγής λόγου (ορθή γνώση ορισμένων 

συγγραφικών στρατηγικών), κατανοώντας έννοιες σύμφυτες με τη δημιουργική 

γραφή: λογοτεχνικός χαρακτήρας, πλοκή, ύφος, δομή, αφήγηση, 

εικονογράφηση/ εικονοποιία, διάλογος κ.ά. Επίσης, ανέπτυξαν τη 

δημιουργικότητα και την αφηγηματική τους ικανότητα, κινητοποιώντας 

παράλληλα τη φαντασία. 

• Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του Ε.Π. έχουν έναν κοινό σημείο: αφορούν την παραγωγή νέων κειμένων 

επί τη βάσει των υπό διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων χρησιμοποιώντας κυρίως 

τεχνικές μίμησης.11 Οι ασκήσεις μίμησης αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, 

                                                 
11 Η μίμηση θεωρείται ότι αποτελεί δεδηλωμένη αλλά όχι πιστή αντιγραφή, δεδομένου ότι το 

κείμενο υπόκειται σε τροποποιήσεις (Timbal- Duclaux 1996: 121)∙ ωστόσο, ίσως θα πρέπει να 

επανεκτιμήσουμε και την πιστή αντιγραφή, καθώς «η δημιουργική γραφή μπορεί να περιλάβει ακόμη 
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καθώς το να γράφει κανείς παραλλάσσοντας το κείμενο ή σύμφωνα με ένα 

πρότυπο (ύφους, κειμένου, λογοτεχνικού είδους κ.λπ.) αρμόζει για την περίπτωση 

του αρχάριου/ασκούμενου συγγραφέα διότι προέχει η εξοικείωση του με τον 

λεγόμενο λογοτεχνικό κανόνα και η φιλολογική προσοικείωση των λογοτεχνικών 

ειδών και τεχνικών. Επιπρόσθετα, ασκήσεις τέτοιου τύπου θα λέγαμε ότι όχι μόνο 

ενισχύουν την ερμηνευτική προσέγγιση και κριτική των λογοτεχνικών κειμένων, 

αλλά και βοηθούν στην τελειοποίηση της αναγνωστικής ανταπόκρισης 

πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα: καθιστούν τον μαθητή παραγωγό κειμένου και 

το συγγραφικό προϊόν αντανακλά με τον καλύτερο τρόπο τη βίωση της 

λογοτεχνικής εμπειρίας. 

• Η πτυχή του Ε.Π. που αφορά τη μελέτη των ανδρικών/αγορίστικων 

ταυτοτήτων στη λογοτεχνική τους αποτύπωση έχει αναλυθεί μερικώς στα όρια της 

παρούσας εργασίας, δεδομένου ότι η έμφαση αποδίδεται στη διδακτική 

προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω της δημιουργικής γραφής. Μια γενική 

παρατήρηση που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ είναι ότι οι μαθητές συμμετείχαν 

σε δραστηριότητες διδακτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που τους βοήθησαν 

να καταστούν σε υψηλότερο βαθμό κοινωνικά εγγράμματοι και να 

συναισθανθούν τι σημαίνει διαφορετικότητα, βελτιώνοντας την ικανότητα 

διαχείρισης κοινωνικοπολιτικών καταστάσεων με πιο ανοιχτό πνεύμα στο άμεσο 

και ευρύτερο περιβάλλον της καθημερινότητάς τους. 

Κλείνοντας, ας έχουμε κατά νου ότι το οποιοδήποτε μάθημα ή εργαστήριο 

δημιουργικής γραφής χτίζεται πάντοτε πάνω στα θεμέλια της λογοτεχνίας∙ ως εκ 

τούτου, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να αξιοποιούν στο μέγιστο 

βαθμό τη λογοτεχνία που διαβάζουν, είναι αναγκαία η υιοθέτηση κατάλληλων 

εκπαιδευτικών πρακτικών, λ.χ. εμφατική επισήμανση ζητημάτων συγγραφικής 

τεχνικής, καθιέρωση συζήτησης κατά την οποία τα παιδιά θα ομιλούν για τα 

λογοτεχνικά βιβλία που διαβάζουν, ανάδειξη της επανανάγνωσης με στόχο οι 

μαθητές να είναι εις θέση να αναγιγνώσκουν τα λογοτεχνικά κείμενα σαν να ήταν 

συγγραφείς (reading like a writer) αντιλαμβανόμενοι τους τρόπους και τις τεχνικές 

γραφής κ.ά. (Fletcher & Portalupi 1998: 10-13). 

 

                                                 
και την αντιγραφή: ο επιμελής Γ. Σεφέρης είχε αντιγράψει με το χέρι τις Ωδές του Κάλβου και σημειώνει 

ότι αυτό τον ωφέλησε ως ποιητή» (Σουλιώτης 2012β: 1). 
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Παιδική ποίηση 

Το λογοτεχνικό είδος της ποίησης έχει ιδιαίτερη σημασία και παρουσία στη χώρα 

μας (και όχι μόνο), επομένως πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής 

μας πρακτικής. Δυστυχώς το δεύτερο σκέλος αυτού του συλλογισμού δε φαίνεται 

να βρίσκει πολλούς υποστηρικτές. Έρευνες σχετικά με τις αναγνωστικές 

προτιμήσεις των μαθητών (Μαλαφάντης, 2008:92-115) μαρτυρούν τη χαμηλή 

δημοτικότητα του είδους. Για να είμαστε, όμως, ειλικρινείς υπάρχουν ορισμένοι 

μαθητές που διαβάζουν ποίηση στο σχολείο. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη στάση 

και τα συναισθήματά τους απέναντι στο είδος. Όπως έδειξε μια έρευνα εθνικής 

εμβέλειας που πραγματοποιήθηκε αρκετά χρόνια πριν στην Αγγλία (Terry, 1974) η 

δυσκολία και η μορφή του ποιητικού λόγου συχνά απομακρύνουν τους μαθητές 

από ένα ποίημα. 

 Έχει όμως ενδιαφέρον να αναφερθούμε στη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στο υπό εξέταση είδος. Γίνεται φανερό ότι οι δάσκαλοι δεν 

ενσωματώνουν τη διδασκαλία ή έστω τη χρήση ποιημάτων στα διδακτικά τους 

πλάνα. Μία πιθανή εξήγηση είναι η έλλειψη γνώσης στο αντικείμενο, εδώ όμως δε 

θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Αναφέρουμε μόνο ότι στο πλαίσιο της έρευνας 

του Διεθνούς Προτύπου Προόδου στη Μελέτη και στην Ανάγνωση (PIRLS) τα 

δεδομένα που αφορούν τη χρήση ποιημάτων από τους δασκάλους για τη 

βελτίωση της ανάγνωσης είναι αποκαρδιωτικά για όλη σχεδόν την Ευρώπη. 1 

Η παραπάνω αρνητική εικόνα φαίνεται ότι αποτυπώνεται και σε έναν τομέα 

κρίσιμης σημασίας. Τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων αποτιμούν την 

ποίηση για παιδιά ως ένα δευτερεύον διδακτικό εργαλείο. Αυτό διαπιστώνεται 

                                                 
1 Στο συμπέρασμα αυτό καταλήξαμε ύστερα από μελέτη των αναλυτικών εκθέσεων για τα 

έτη 2001 και 2006, όπου φαίνεται ότι ακόμα και αναπτυγμένες εκπαιδευτικά χώρες (όπως η Σουηδία) 

δεν εκτιμούν την αξία της ποίησης στο κομμάτι αυτό.  

mailto:mkounalakis@edc.uoc.gr
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άνετα στα ελληνικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια, καθώς τα αρμόδια για τη διδασκαλία 

της λογοτεχνίας βιβλία – Ανθολόγια- δεν κάνουν το προφανές, δηλαδή να 

ανθολογούν πολλά ποιήματα. Συγκεκριμένα το συνολικό ποσοστό που 

αντιπροσωπεύει το είδος είναι 28.6%, με άνιση μάλιστα κατανομή ανά τάξη. Σε 

παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και η Sloan (2003:95) για το Αναλυτικό 

πρόγραμμα στις Η.Π.Α., όπου φαίνεται να δίνει διακοσμητικό ρόλο στην παιδική 

ποίηση, χωρίς να αποσκοπεί σε ουσιαστική αξιοποίησή της από τους μαθητές. 

Τι είναι όμως πραγματικά η ποίηση για παιδιά; Στο ερώτημα αυτό δε 

σκοπεύουμε να δώσουμε μία συνηθισμένη απάντηση (χαρακτηριστικά, 

εκπρόσωποι και θεματολογία). Ξεκινάμε λέγοντας ότι ένα ποίημα για παιδιά μπορεί 

να έχει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά ενός ποιήματος για μεγάλους (π.χ. 

ομοιοκαταληξία, ρυθμό, μέτρο κλπ), αυτό όμως δεν κατευθύνει τον ορισμό του 

είδους ούτε και πρέπει να μας αποπροσανατολίσει. Ένας πιθανός κίνδυνος είναι 

να εμπλακούμε στη συζήτηση περί διαχωριστικών ορίων μεταξύ ποίησης παιδιών 

και ποίησης ενηλίκων. Σαφέστατα υπάρχουν2, αλλά δεν είναι πρωταρχικής 

σημασίας. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η παιδική ποίηση δεν έχει τη δική της 

θεωρία. Οι αναφορές που υπάρχουν για το είδος περιορίζονται σε 

κατηγοριοποιήσεις, χαρακτηριστικά, θεματολογία και ιστορικά δεδομένα. Άρα δεν 

έχει θεμελιωθεί μία θεωρητική βάση ή σχολή (όπως είναι π.χ. η  Σημειωτική για τη 

λογοτεχνία ενηλίκων) μόνο για την παιδική παραγωγή. Αυτό που προσπαθούμε 

να ανιχνεύσουμε εδώ είναι το κύριο χαρακτηριστικό του είδους.  

Η μουσικότητα σε ένα ποίημα πιστεύουμε ότι διαδραματίζει καθοριστικό 

ρόλο για την πρόσληψή του. Ο Αναγνωστόπουλος (1995: 52-53) διαπιστώνει ότι 

αποτελεί ένα εξωτερικό γνώρισμα της ποίησης που δεν περνά απαρατήρητο από 

τον αναγνώστη και δίνει «μια μετρική και ρυθμική αρμονία στις λέξεις ώστε ο στίχος 

να έχει ηχητικές και μελωδικές διακυμάνσεις». Αυτές οι διακυμάνσεις ταιριάζουν 

απόλυτα με τη φύση του παιδιού που επιδιώκει την κίνηση ως μέσο ανταπόκρισης 

και βίωσης του ποιητικού λόγου. Η μουσικότητα προκύπτει από τη ρυθμική 

οντότητα του ποιήματος. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ρυθμός δεν ταυτίζεται 

απαραίτητα με την ομοιοκαταληξία, αν και τα περισσότερα παιδιά δεν 

αντιλαμβάνονται εύκολα τον εσωτερικό ρυθμό σε ένα ποίημα που στερείται 

                                                 
2 Ο Παπαντωνάκης (2003) διακρίνει έξι διαχωριστικά στοιχεία ανάμεσα στα δύο  «ειδή», που 

είναι χρήσιμα για μία αρχική μελέτη του είδους. Ανάμεσα τους βρίσκουμε και την απλότητα των 

ποιημάτων για παιδιά.  
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ομοιοκαταληξίας. Για ένα παιδί η ρίμα σε ένα ποίημα δημιουργεί μια κατάσταση 

στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Ο Benton (1974:122) συμφωνεί με αυτή την 

άποψη και πιστεύει ότι μόνο με τον ήχο και το ρυθμό του παιδικού ποιήματος 

μπορούμε να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού. Ο Καρακίτσιος 

(2013:58)  ενισχύει την άποψη αυτή αναφέροντας ότι το παιδικό ποίημα είναι «μία 

γιορτή ήχων και λέξεων». 

Εάν μείνουμε, όμως, μόνο στα παραπάνω θα μπορούσε να πει κανείς ότι 

η ποίηση για παιδιά είναι ταυτόσημη με τα τραγούδια. Για το λόγο αυτό συχνά 

επισημαίνονται ορισμένα επιμέρους χαρακτηριστικά του ποιητικού λόγου. Δύο 

δημοφιλείς μελέτες είναι αυτή του Ρώσου ποιητή και παιδαγωγού Κορνέι 

Τσουκόφσκι (1973) και αυτή του Έλληνα συναδέλφου του Χάρη Σακελλαρίου 

(1980). Στην εισήγηση αυτή δε θα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά που 

αναδεικνύουν. Εκτιμάμε την αξία και την εγκυρότητα του κάθε πονήματος, αλλά ο 

στόχος μας είναι διαφορετικός. Προσπαθούμε να δούμε την ουσία της παιδικής 

ποίησης και όχι τα χαρακτηριστικά της. 

Το γεγονός ότι καταφέρνει να αποτελεί αυτόνομο είδος μέσα στο σώμα της 

παιδικής λογοτεχνίας σημαίνει ότι πρέπει κανείς να μελετήσει τη γενικότερη σχέση 

της παιδικής λογοτεχνίας με τη λογοτεχνία ενηλίκων. Σίγουρα, όμως, δεν υπάρχει 

ο απαιτούμενος χώρος γι’ αυτό, αλλά ας αναφέρουμε μόνο ότι οι δύο περιοχές, 

σύμφωνα με τη Ζερβού (1999:115) «αλληλοτροφοδοτούνται κι εμπλουτίζονται 

αμοιβαία σ’ ένα αέναο παιχνίδι αποχωρισμού και συνάντησης». Έτσι κατανοούμε 

ότι μπορεί κανείς να βρει ποιήματα που αρχικά δείχνουν ότι απευθύνονται σε 

ενήλικο κοινό να γίνονται κύριοι εκπρόσωποι του άλλου είδους (π.χ. Ο εφιάλτης 

της Περσεφόνης του Νίκου Γκάτσου). Σε αυτή την περίπτωση δε μιλάμε για παιδική 

ποίηση, αλλά για ποίηση που απευθύνεται και σε παιδιά. Αυτό ισχύει γιατί το παιδί 

ενδιαφέρεται για το νόημα, απολαμβάνει το ποίημα και μπορεί να το κατανοήσει. 

Πώς συνδέονται όλα αυτά και πού καταλήγουν; Ο Καρακίτσιος3 θεωρεί ότι 

υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση που εκ των πραγμάτων αναπτύσσει το παιδί με την 

ποίηση. Δεν είναι μόνο η μουσικότητα και το θέμα. Είναι και το ζήτημα της 

αποδοχής. Το ποίημα πλέον βιώνεται (όχι μόνο με το σώμα), δεν προσεγγίζεται 

απλώς. Αυτό προϋποθέτει την απόλαυση της αισθητικής πλευράς του 

λογοτεχνικού έργου. Άρα το παιδικό ποίημα γράφεται για ένα συγκεκριμένο 

                                                 
3 Ο.π.: 54 
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ηλικιακά κοινό και επιδιώκει να προκαλέσει συγκεκριμένες καταστάσεις σε αυτό. Η 

Coats (2013:132-140) ενισχύει τη θέση αυτή υπογραμμίζοντας δύο βασικά 

στοιχεία. Η ποίηση για παιδιά είναι τελικά αυτό που δημιουργεί η ίδια στα παιδιά, κι 

όχι μόνο αυτό που τους προκαλεί. Συχνά οι ερευνητές ψάχνουν την ερμηνεία του 

ποιήματος και τον ιδεολογικό πλούτο που κρύβει, ξεχνώντας ότι η βίωση της 

αισθητικής αξίας είναι κάτι παραπάνω. Ο αναγνώστης ανακαλύπτει εκ νέου τις 

λέξεις, οι οποίες αποκτούν ένα νέο νόημα μέσα στο ποίημα. Γίνεται «φορέας» της 

ποιητικής λέξης, που μπορεί πρωτύτερα να μη γνώριζε. Επιπλέον η ανάγνωση της 

παιδικής ποίησης δεν είναι μια μοναχική στιγμή. Το παιδί θέλει να μοιραστεί το 

ποίημα και να επικοινωνήσει με τον «σημαντικό άλλο» που είναι δίπλα του 

(ενήλικος- συναναγνώστης ή φίλος).  

Δημιουργικότητα, δημιουργική γραφή και θεωρίες πρόσληψης 

Κοινός τόπος όλων των μελετητών της δημιουργικότητας είναι η εκ φύσεως 

δυσκολία του ορισμού της4, η οποία φαίνεται να μεταβιβάζει το πρόβλημα σε όλα 

τα πεδία εφαρμογής της όπως η δημιουργική γραφή. Μπορεί, όμως, ένα παιδί να 

ενσωματώσει δημιουργικά στοιχεία στο γραπτό του λόγο και γιατί χρειάζεται να το 

κάνει; Επιπλέον πώς μπορούν να συνεισφέρουν οι λογοτεχνικές θεωρίες, που 

θεωρούνται απαραίτητες για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, σε αυτό το διάλογο; 

Με οδηγό αυτά τα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να φωτίσουμε την 

έννοια της δημιουργικής γραφής. 

Ξεκινάμε με το σκοπό ενός τέτοιου εγχειρήματος. Τι επιδιώκουμε με ένα 

πρόγραμμα δημιουργικής γραφής στο σχολείο; Η απάντηση είναι ότι δε 

σκοπεύουμε να εκπαιδεύσουμε μελλοντικούς συγγραφείς. Περισσότερο 

στοχεύουμε να θεμελιώσουμε ένα πλαίσιο που θα προσφέρει διασκέδαση, αλλά 

και λύτρωση (ψυχική εκτόνωση) (Καρακίτσιος, 2013:15) στο παιδί που την έχει 

ανάγκη. Όλα αυτά στο πεδίο της γραφής. Ο μαθητής, δηλαδή, θα έχει την ευκαιρία 

                                                 
4Σύμφωνα με τους Sarbo & Moxley (1994: 135-137) ήδη από το 1950 ο Guilford έθεσε τα 

θεμέλια για τον ορισμό της έννοιας αναφέροντας ότι υπάρχουν ορισμένες πνευματικές ικανότητες 

που συνθέτουν το προφίλ του δημιουργικού ατόμου. Αργότερα φάνηκε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 

δεν αποτελούν επαρκή συνθήκη για τον προσδιορισμό του όρου. Έτσι οι έρευνες στράφηκαν στα 

γνωρίσματα της προσωπικότητας του δημιουργικού ατόμου, που όμως όπως αποδείχτηκε και πάλι 

δεν μπορούσαν να έχουν καθολική ισχύ. Στη συνέχεια υπήρξε πολύς λόγος για τη σχέση 

νοημοσύνης και δημιουργικότητας και όπως φάνηκε η πρώτη αποτελεί υποσύνολο της δεύτερης 

(Sternberg, 1999:254) 
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να πειραματιστεί σε ένα αντισυμβατικό πλαίσιο και να δει μία άλλη χρήση της 

λέξης, τόσο της δικής του όσο και του κειμένου. Αυτό θα του επιτρέψει να 

εξωτερικεύσει τις δημιουργικές του ικανότητες που a priori υπάρχουν5 σε 

λανθάνουσα μορφή .  

Οφείλουμε όμως να είμαστε προσεκτικοί. Στο πλαίσιο ενός τέτοιου 

εργαστηρίου ο μαθητής όχι μόνο διασκεδάζει, αλλά εσωτερικεύει τη δύναμη ενός 

κειμένου με λογοτεχνικά χαρακτηριστικά. Άρα θα ήταν προτιμότερο να μιλήσουμε 

για ψυχαγωγία κι όχι διασκέδαση. Με άλλα λόγια πίσω από το παιχνίδι της 

δημιουργικής γραφής το παιδί συνειδητοποιεί τα δομικά και εσωτερικά 

χαρακτηριστικά της λογοτεχνίας, βγάζοντας την από «το παραδοσιακό σχολικό 

πλαίσιο» διδασκαλίας (Κιοσσές, 2013:6). Κατ’ επέκταση ένα πρόγραμμα 

δημιουργικής γραφής με λογοτεχνικά κείμενα συνιστά μία εναλλακτική μέθοδο 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Ο μαθητής γίνεται ωριμότερος και πιο επαρκής 

αναγνώστης κειμένων ύστερα από τέτοιες εμπειρίες (Κωτόπουλος, 2013:121).  

Επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα.  Το σχολείο είναι το «ιδανικό μέρος» 

για ένα γόνιμο διάλογο που θα ανακαλύψει τις κρυμμένες δημιουργικές 

δυνατότητες όλων των παιδιών (Beghetto, 2007:1). Επιπλέον κάθε άνθρωπος, 

σύμφωνα με τον Robinson (2009:14) έχει το στοιχείο του (element), το μέρος 

δηλαδή όπου τα πράγματα που θέλει να κάνει συνδέονται με αυτά όπου είναι 

καλός. Το κομμάτι της λογοτεχνίας όμως (και ειδικότερα η παιδική ποίηση) 

ενδέχεται να μην αποτελεί το στοιχείο ενός παιδιού. Άρα πώς και γιατί να το 

βάλουμε στη διαδικασία να γίνει δημιουργικός; Η απάντηση βρίσκεται στο τρέχον 

αίτημα για μια παιδαγωγική της χαράς. Όταν δηλαδή ο μαθητής είναι χαρούμενος 

τότε μπορεί να ανταποκριθεί δημιουργικά και είναι θεμιτό αυτό επειδή έτσι μαθαίνει 

καλύτερα. 6 Επομένως έχουμε ένα ισχυρό και εναλλακτικό διδακτικό εργαλείο για 

να προωθήσουμε τη διδασκαλία της παιδικής λογοτεχνίας. 

Με τη νομιμοποίηση που μας δίνει αυτή η παραδοχή περνάμε σε 

περισσότερα διαδικαστικά ζητήματα. Πώς πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα 

δημιουργική γραφής πάνω στην ποίηση για παιδιά; Εδώ δε θα αναφερθούμε σε 

                                                 
5 Ο Runco (2003:321) θεωρεί ότι καθένας μας  μπορεί να έχει δημιουργικές ικανότητες ως 

κομμάτι του συστήματος με το οποίο αξιολογούμε μία πληροφορία. 

 

6 Οι Collins & Amabiles (1999:305-306) διατείνονται ότι εάν ο μαθητής κάνει κάτι που αγαπά 

ανταποκρίνεται πιο δημιουργικά και με περισσότερη φαντασία.   
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συγκεκριμένα στάδια, γιατί η σχετική βιβλιογραφία έχει φωτίσει επαρκώς το πεδίο 

αυτό.7 Αντίθετα θα εστιάσουμε σε ορισμένες παραμέτρους που συμπληρώνουν 

το μεθοδολογικό σχεδιασμό ενός τέτοιου προγράμματος. Έρευνες (Chambers 

1973, Tighe et al. 2003 και Fasko 2001) δείχνουν ότι διαχρονικά οι μαθητές 

ανταποκρίνεται περισσότερο δημιουργικά όταν ο δάσκαλος τούς εκθέτει σε 

ανάλογα ερεθίσματα και προτρέπει έναν τέτοιο τρόπο σκέψης. Άρα μία αρχική 

παράμετρος είναι το κομμάτι συνεχόμενης προετοιμασίας.  Η δημιουργική γραφή 

δεν αναδύεται άμεσα, μέσα από συνηθισμένη διαδικασία αφόρμησης. Απαιτεί 

μαθητεία.  

Εν συνεχεία ο δάσκαλος πρέπει να εντοπίζει τη δημιουργικότητα στη γραφή 

των μαθητών. Αυτή μπορεί να ελλοχεύει και στη διαδικασία από την οποία μπορεί 

να προκύψει μια φαινομενικά συμβατική απάντηση (Kaufman et al 2008:9). Άρα 

το δεύτερο σημείο είναι η λανθάνουσα δημιουργικότητα στη γραφή.  

Το τρίτο σημείο εστιάζεται στις προσδοκίες και τα κίνητρα σε συνάρτηση με 

την αξιολόγηση της γραφής. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

δημιουργικού ατόμου είναι το κίνητρο που βρίσκει για να αποδώσει εναλλακτικά. 

Όταν αυτό πηγάζει από το εσωτερικό του παιδιού η συγκυρία είναι ευτυχής. Ο 

δάσκαλος όμως δεν μπορεί να περιμένει μέχρι την εκδήλωσή του. Άλλωστε έχει 

φανεί8 ότι οι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να διευκολύνουν την εμφάνιση 

δημιουργικών ιδεών, αρκεί να μην παρεμβαίνουμε υπερβολικά στην επιλογή του 

μαθητή. Επομένως ο δάσκαλος οφείλει να δημιουργεί κατάλληλο περιβάλλον που 

θα δώσει το κίνητρο, αλλά οφείλει και ο ίδιος να μην αφήνει την προσωπικότητα 

του να επηρεάσει την κρίση του.9 Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

προκαλέσει το κίνητρο στον μαθητή και παράλληλα να τροποποιήσει τις 

προσδοκίες του στη βάση των ικανοτήτων της τάξης του.  

Ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μπορεί να έχει πολλές λειτουργίες. 

Όπως εξετάζεται σε αυτή την εργασία όμως οφείλουμε να πούμε ότι επιτελεί έναν 

παιδαγωγικό ρόλο εκ νέου και εκ βάθους γνωριμίας με το παιδικό ποίημα. Μέσα 

από ένα παιγνιώδες πλαίσιο γραπτών και μη δραστηριοτήτων ο μαθητής 

οδηγείται στην παραγωγή ενός λόγου με δημιουργικά χαρακτηριστικά, που 

προσιδιάζουν σε ποιητική δημιουργία. Αυτό, όμως, προϋποθέτει βαθύτερη 

                                                 
7 Βλ Καρακίτσιος, A.  ο.π.:41-44  

8 Sarbo & Moxley, op. cit:141 

9 Sarbo & Moxley, op.cit.: 138 
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κατανόηση του ποιητικού λόγου, απόρριψη της μονοδιάστατης ερμηνείας και 

αληθινή συναλλαγή με το ποίημα. 

Ο τελευταίος όρος είναι δανεισμένος από τη συναλλακτική θεωρία της L.M. 

Rosenblatt, η οποία εντάσσεται στο ευρύ φάσμα της δημοφιλούς πλέον 

αναγνωστικής ανταπόκρισης. Επιλέγουμε τη συγκεκριμένη θεωρία γιατί αφενός 

συνδέεται με τα όσα λέγαμε προηγουμένως και αφετέρου έχει μία ξεκάθαρη 

εφαρμογή στην παιδαγωγική επιστήμη σε σχέση με τις υπόλοιπες θεωρίες του 

φάσματος της αναγνωστικής ανταπόκρισης ή της πρόσληψης.  

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα ακαδημαϊκό (2004:1369-1374) κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου10 το νόημα δεν προκύπτει 

αυθαίρετα. Αντίθετα η συναλλαγή του αναγνώστη με το κείμενο διαμορφώνει το 

νόημα του τελευταίου. Η συναλλαγή αποτελεί ένα είδος διευρυμένης 

αλληλεπίδρασης του αναγνώστη (και) με το κείμενο. Επιπλέον πολύ σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν το πλαίσιο και ο σκοπός της ανάγνωσης. Αναλυτικότερα 

όταν διαβάζουμε ανακαλούμε στοιχεία από τη «γλωσσική και βιωματική μας 

δεξαμενή», τα οποία συνδιαμορφώνουν τις προσδοκίες μας. Με βάση την 

εκπλήρωση ή την αναθεώρησή τους προκύπτει τελικά ένα αθροιστικό νόημα. 

Επομένως η διαδικασία είναι μη γραμμική και συνεχώς διορθωτική. 

Ο σκοπός του αναγνώστη αντανακλάται στη στάση που κρατάει. 

Υπάρχουν δύο είδη που μπορεί και να συνυπάρξουν. Η αισθητική (aesthetic) και 

η πληροφοριακή (efferent). Η πρώτη αφορά την αισθητική αξία του κειμένου, ενώ 

η δεύτερη εστιάζει στην εκμάθηση της πληροφορίας που αυτό μπορεί να φέρει. 

Σύμφωνα με την Rosenblatt (1991: 447) η σύγχυση στο σκοπό επηρεάζει αρνητικά 

τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Τα παιδιά οφείλουν να ξεκαθαρίσουν από νωρίς 

και τις δύο μορφές, αλλά μόνο η αισθητική στάση θα προκαλέσει τη βίωση του 

κειμένου.  

Πώς συνδέονται όλα αυτά με ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής; Είναι 

φανερό ότι η δημιουργική ανταπόκριση του μαθητή προϋποθέτει τη βίωση του 

ποιητικού νοήματος κι όχι απλώς την κατανόησή του. Η Rosenblatt τονίζει τη 

σημασία του πλαισίου, το οποίο είναι η συνεχόμενη προετοιμασία του 

περιβάλλοντος για την οποία μιλήσαμε πρωτύτερα. Αυτή θα γίνεται με βάση τις 

εμπειρίες των μαθητών, αλλά παράλληλα θα διευρύνει και τη γλωσσική και 

                                                 
10 Να σημειώσουμε εδώ ότι οι μελέτες της Rosenblatt αφορούν κυρίως το κομμάτι της 

ποίησης. 
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βιωματική τους δεξαμενή. Έτσι επιτυγχάνουμε να επηρεάσουμε και τις προσδοκίες 

τους για το ποίημα, αφού οι ίδιοι θα έχουν ήδη εκτεθεί σε ένα παιγνιώδες και 

δημιουργικό πλαίσιο.  

Με άλλα λόγια η θεωρία αυτή μας προτείνει να ακούσουμε τη γνώμη του 

μαθητή. Εμείς παράλληλα ενισχύουμε τις εμπειρίες του κι εκείνος αναθεωρεί 

δημιουργικά τις προσδοκίες του για το ποίημα.  

Παρουσίαση προγράμματος 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

δημιουργικής γραφής πάνω στην παιδική ποίηση, όπως εφαρμόστηκε το σχολικό 

έτος 2014-2015 σε μαθητές Δ’ τάξης ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στα Χανιά Κρήτης. 

Το πρόγραμμα στηρίχτηκε στο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύξαμε 

προηγουμένως και αξιοποίησε το είδος των λίμερικς.11 

Το πρόγραμμα δομήθηκε σε τρεις διαδοχικούς άξονες, που υπακούουν εν 

μέρει προεκτείνουν τη σχετική βιβλιογραφία για το σχεδιασμό μαθημάτων 

δημιουργικής γραφής.  

Αρχικά είχαμε το στάδιο της σταδιακής επαφής με το είδος, όπου οι μαθητές 

εμπέδωσαν την αισθητική αξία των λίμερικς. Επιπλέον επιδιώξαμε την εμφάνιση 

μιας αρχικής ανταπόκρισης των παιδιών πάνω στις αναγνώσεις τους και τέλος 

συνδέσαμε ορισμένα θέματα ποιημάτων με γνωστικές περιοχές των σχολικών 

βιβλίων. Με τον τρόπο αυτό προετοιμάσαμε το περιβάλλον για τα κύριο μέρος του 

προγράμματος που αφορούσε την «είσοδο» των παιδιών στην παραγωγή 

γραπτού λόγου.  

Στην αρχή έπρεπε να «ξεμπλοκάρουμε»12 τα παιδιά προκειμένου να 

διεισδύσουν στα μορφολογικά και στιχουργικά χαρακτηριστικά του είδους. Έτσι 

σχεδιάστηκαν παιγνιώδεις ασκήσεις πειραματισμού πάνω στην αυστηρή δομή 

ενός λίμερικ, με αποτέλεσμα οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία του κάθε 

στίχου ξεχωριστά. Οδηγός μας ήταν πάντα η φαντασία και στο επίπεδο αυτό η 

αξιολόγηση της δημιουργικότητας υπάκουε στο γεγονός ότι τα παιδιά βρίσκονται 

στη φάση του «ξεμπλοκαρίσματος».  

                                                 
11 Για μια αναλυτική επισκόπηση του είδους βλ Καρακίτσιος, Α. (2006). Σύγχρονη παιδική 

ποίηση. (3η εκδ). Αθήνα: Σύγχρονη ορίζοντες 

12 Βλ Καρακίτσιος, ο.π.: 41 
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Τα λίμερικς είναι ένα είδος που σε παρακινεί να δοκιμάσεις τη συγγραφή 

του. Αυτό έγινε στο τρίτο στάδιο. Εδώ πλέον επιλέχτηκε ένα συγκεκριμένο θέμα και 

τα παιδιά συνέθεσαν την δική τους μικρή ποιητική ανθολογία με λίμερικς. Στο 

σημείο αυτό η στόχευση της διδασκαλίας ήταν να προωθεί όσο γίνεται η έννοια 

της δημιουργικότητας. 

Περνάμε τώρα σε αναλυτικότερη παρουσίαση της κάθε φάσης. Στο αρχικό 

στάδιο δεν επιδιώξαμε μία απλή γνωριμία με το είδος. Η συμβατική ανάγνωση 

ποιημάτων θα είχε ενδεχομένως θετικό αποτέλεσμα, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα. 

Στόχος μας ήταν μία «μύηση» στο χώρο της παιδικής ποίησης. Επομένως οι 

μαθητές σε ομάδες ξεκίνησαν με ανάγνωση του ποιήματος Ο ταχυδρόμος του 

Οδυσσέα Ελύτη. Ακολούθησε μία αναστοχαστική φάση με κύρια χαρακτηριστικά 

την αίσθηση που ενέπνευσε στα παιδιά το ποίημα και πώς κατανόησαν ότι δεν 

πρόκειται για πεζό. Εν συνεχεία μιλήσαμε σε αδρές γραμμές για την έννοια του 

μέτρου. Έπειτα οι ίδιες ομάδες διάβασαν το αφηγηματικό ποίημα του Μάνου 

Ελευθερίου Ένα καράβι μια φορά, προκειμένου να εντοπίσουν τη διαφορά στην 

έκταση και στα μορφολογικά  χαρακτηριστικά. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν τόσο 

απλή όσο ακούγεται. Η κάθε ομάδα μετατράπηκε σε μία άτυπη αναγνωστική 

ομάδα. Κυριάρχησε ο διάλογος μεταξύ των παιδιών, ενώ η παρεμβάσεις του 

δασκάλου ήταν περιορισμένες. Τέλος, η κάθε ομάδα ήταν αρμόδια να 

παρουσιάσει στην τάξη τη δική της ανάγνωση πάνω στο ποίημα. Η λογική αυτή 

διευρύνθηκε και η κάθε ομάδα «εργαζόταν» πάνω σε διαφορετικά ποιήματα, που 

η ίδια διάλεγε από την κατηγορία της παιδικής ποίησης στη βιβλιοθήκη της τάξης.  

Αυτό το προπαρασκευαστικό στάδιο διήρκεσε δέκα διδακτικές ώρες. 

Επόμενο βήμα στο ίδιο στάδιο ήταν η πρώτη μας επαφή με ποιήματα που έχουν 

«παράλογο» στίχο. Αξιοποιήσαμε την ποιητική συλλογή του Άρη Κουνά Μια 

αλεπού από τον Πόρο και το βιβλίο Μανταλάκια στην απλώστρα, ποιήματα στη 

σιδερώστρα της Άλκηστις. Στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε το παράλογο στοιχείο 

και να κάνουμε πειραματισμούς σε αυτό, αλλάζοντας λέξεις με την προϋπόθεση 

να τηρείται η ομοιοκαταληξία. Σταδιακά προέκυπταν νέα ποιήματα, τα οποία οι 

μαθητές εικονογράφησαν. Αφιερώθηκαν τρεις διδακτικές ώρες γι΄ αυτούς τους 

πειραματισμούς.   

Η ανάγκη των παιδιών να μάθουν κι άλλα τέτοια ποιήματα μας οδήγησε 

στο δεύτερο στάδιο του προγράμματος, σκοπός του οποίου ήταν να 

«ξεμπλοκάρει» τα παιδιά αναφορικά με τη συγγραφή λίμερικς. Πρώτο βήμα ήταν 
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η επαφή με το είδος. Οι ομάδες διάβαζαν τη συλλογή του Γιώργου Σεφέρη 

Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά. Έπρεπε όμως σταδιακά να εισάγουμε τα 

παιδιά στην αυστηρή δομή των λίμερικς. Έτσι ακολουθήσαμε τη συλλογή της 

αφαίρεσης της τελευταίας λέξης αρχικά στον τρίτο και μετά στο δεύτερο στίχο 

ορισμένων ποιημάτων της συλλογής που δεν είχαν διαβάσει τα παιδιά. Σκοπός της 

δραστηριότητας ήταν να μαντέψει το παιδί ποια λέξη ταιριάζει ηχητικά, άρα 

ξεκλειδώνεται το μυστικό της ομοιοκαταληξίας. Αφιερώσαμε δύο διδακτικέ ώρες. 

Επόμενο βήμα μας η αναγνώριση της τυπολογίας του κάθε στίχου. Εδώ 

είναι καθοριστικός ο ρόλος του δασκάλου. Η δραστηριότητα έχει ως εξής: η κάθε 

ομάδα είχε ως βάση το δεύτερο στίχο από ένα λίμερικ που η ίδια διάλεγε. Στη 

συνέχεια προσπαθούσε να φτιάξει ένα δικό της λίμερικ κρατώντας μόνο το 

δεύτερο στίχο ίδιο. Εκ των πραγμάτων τα παιδιά κατανόησαν τη λειτουργία του 

πρώτου στίχου. Η διαδικασία συνεχίστηκε.  Στη δεύτερη δοκιμή κρατήσαμε μόνο 

τον πρώτο στίχο, στην τρίτη δοκιμή τον τρίτο, στην τέταρτη τον τέταρτο και στην 

τελευταίο τον πέμπτο. Στο τέλος δοκιμάσαμε να τροποποιήσουμε τη σειρά των 

στίχων ενός ποιήματος και διαπιστώσαμε ότι ένα λίμερικ μπορεί να ξεκινά με 

πρώτο στίχο τον τελευταίο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και διήρκεσε λιγότερο από 

μία ώρα.  

Εν συνεχεία παρακινήσαμε τις ομάδες να θυμηθούν προηγούμενα 

ποιήματα με παράλογο στίχο και να προσθέσουν στοιχεία που τους έκαναν 

εντύπωση από αυτά σε ποιήματα της συλλογής 19 παράλογα και ένα με 2 άλογα 

της Λιάνας Αρανίτου.  Με τη δραστηριότητα αυτή σκοπεύαμε να δείξουμε την αξία 

της τη γλωσσική και βιωματική δεξαμενή των μαθητών. Παράλληλα με αυτή τη 

διαδικασία η κάθε ομάδα όφειλε να σχεδιάσει σε χαρτί του μέτρου τον ήρωα του 

ποιήματός της. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν το σώμα τους ως πρότυπο για το 

περίγραμμα. Το όφελος ήταν φανερό. Από την ανάγνωση οδηγηθήκαμε στην 

παραγωγή γραπτού λόγου και στο τέλος στη συμμετοχή του σώματος για την 

απόδοση του νοήματος, που η θεωρία της λογοτεχνίας μας υπέδειξε να εξαχθεί 

από τα παιδιά. Προτεινόμενος χρόνος για αυτήν τη δράση ήταν το πρώτο δίωρο.  

Το τελικό στάδιο λειτούργησε ως μία γιορτή της δημιουργικότητας. Τα 

παιδιά είχαν ήδη αποκτήσει εσωτερικά κίνητρα για μία ευχάριστη και δημιουργική 

τελική συγγραφή. Η επιλογή ήταν δική τους με τη διαφορά ότι όχι μόνο έπρεπε να 

γράψουν λίμερικς, αλλά και να τα πλαισιώσουν δημιουργικά. Επέλεξαν την τεχνική 
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του animation13 με αφορμή σχετικό μάθημα που έχει προηγηθεί σε άλλη 

περίσταση. Έτσι με ελεύθερο θέμα προέκυψε ένα βίντεο-ποίημα. Αναλυτικότερα οι 

ομάδες συνέθεσαν το ποίημα τους και εν συνεχεία ζωγράφισαν σε χαρτί του 

μέτρου το φόντο για κάθε σκηνικό. Ακολούθησε η ζωγραφική αποτύπωση των 

ηρώων του ποιήματος. Από εκείνο το σημείο η διαδικασία ήταν απλή. Διαδοχικές 

φωτογραφήσεις και μικρές κινήσεις της κάθε φιγούρας στο φόντο διαμόρφωσαν 

ένα κινούμενο σχέδιο. Τα δεδομένα εισήχθησαν σε ειδικό πρόγραμμα και η 

ηχογράφηση της ποιητικής μας ιστορίας συμπλήρωσε το τελικό βίντεο-ποίημα.  

Τελική δραστηριότητα του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός 

πρωτότυπου και καινοτόμου βιβλίου ποίησης. Με θέμα το πώς βλέπουν και 

φαντάζονται ο μαθητές το σχολείο που πραγματικά θέλουν δημιουργήθηκε μια 

μικρή ανθολογία. Να σημειώσουμε παρενθετικά ότι το θέμα προερχόταν από το 

βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος κι αυτό έγινε σκόπιμα, για να αποδείξουμε στα 

παιδιά ότι η ποίηση μπορεί να καταστεί αξιόπιστο επικουρικό εργαλείο για όλα τα 

μαθήματα. Δεν είναι άλλωστε άγνωστες οι προσπάθειες που καταβάλλονται 

διεθνώς ούτως ώστε η ποίηση να διαπερνά όλο το αναλυτικό πρόγραμμα 

(poetry/ literature across the curriculum).14 Η  εργασία ήταν ομαδική και αυτό την 

καθιστούσε ιδιαιτέρως απαιτητική, καθώς έπρεπε ουσιαστικά να δημιουργηθεί ένα 

εκτενές ποίημα από επιμέρους λίμερικς για το «φανταστικό σχολείο». Το ζήτημα της 

ροής μάλιστα του βιβλίου ήταν ένα εμπόδιο. Το σημαντικό με το βιβλίο αυτό ήταν 

το γεγονός ότι αποτελούσε ένα βιβλίο-αφίσα. Κάθε ποίημα συνοδευόταν από μία 

ζωγραφιά σε χαρτί Α3. Στο τέλος το υλικό κολλήθηκε σε χαρτί του μέτρου και 

διαμορφώθηκε ούτως ώστε να διαβάζεται ως βιβλίο και να ανοίγει ως αφίσα η 

οποία πάλι διαβάζεται. Στο πίσω μέρος του βιβλίου υπήρχαν γραμμένοι μόνο οι 

στίχοι. 15 

                                                 
13 Για τη συμβολή των Τ.Π.Ε. στα προγράμματα δημιουργικής γραφής βλ Μουλά, Ε. (2013). 

Αναζητώντας τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ο επαναπροσδιορισμός της δημιουργικής γραφής στη μεταμοντέρνα πραγματικότητα και την 

«ψηφιακή» εκπαιδευτική τάξη πραγμάτων. 

14 Βλ σχετικά Young, A. et al. (2003). Poetry across the curriculum: four disciplinary 

perspectives. Available on: http://wac.colostate.edu/llad/v6n2/young.pdf 

15 Η ιδέα προήλθε από τη συστηματική επαφή των παιδιών με λογοτεχνικά κείμενα. 

Συγκεκριμένα δανειστήκαμε την ιδέα από διασκευή της Σοφίας Ζαραμπούκα (σε αφισοβιβλίο)  στον 

Έμπορο της Βενετίας του Σαίξπηρ.  
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Συζήτηση 

Θεωρούμε ότι το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε ήταν επιτυχημένο κι αυτό φάνηκε 

στα κίνητρα των μαθητών. Η διαδικασία της αξιολόγησης του κάθε μαθητή ήταν 

συνεχόμενη και υπάκουε σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που σεβάστηκε στους 

παρακάτω άξονες: ατομική και συλλογική πρόοδο, συμμετοχή, εσωτερικό κίνητρο 

των μαθητών και συνάφεια των αποτελεσμάτων με το υπό εξέταση λογοτεχνικό 

είδος. Δεν επιχειρήσαμε να εισαγάγουμε κάποιο γραπτό είδος εξέτασης που θα 

ιεραρχούσε την επίδοση του κάθε μαθητή, γιατί αυτό θα αποθάρρυνε την 

εμφάνιση δημιουργικών αποτελεσμάτων ακόμα αι από τα άτομα που θα είχαν τη 

δυνατότητα για κάτι τέτοιο (King & Gurland 2007:7-8).  

Στη συνέχεια παραθέτουμε επιγραμματικά ορισμένες προτάσεις για τη 

βελτίωση της παρούσας κατάστασης στο πεδίο της διδακτικής της ποίησης στο 

σχολείο, καθώς επίσης και για την ευκολότερη διεξαγωγή αντίστοιχων 

προγραμμάτων. 

Είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων με 

άξονα την αύξηση της παρουσίας ποιημάτων για παιδιά. 

Η θεωρητική συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την ποίηση για παιδιά πρέπει 

να επεκταθεί σημαντικά και στα ποιήματα για μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού 

σχολείου. 

Κατανοούμε την αξία της ερμηνείας και της ανάλυσης ενός λογοτεχνικού 

κειμένου, αλλά και των διαδικασιών που συμβαίνουν κατά την ανάγνωσή του. Η 

θεωρία της λογοτεχνίας, όμως, δεν επαρκεί για έναν ολοκληρωμένο διδακτικό 

σχεδιασμό. Επομένως προτείνεται ένα άνοιγμα της θεωρίας αυτής σε περιοχές 

που συμπληρώνουν τη μελέτη της διδακτικής, όπως για παράδειγμα τα όσα 

αναφέραμε εδώ για τη θεωρία της δημιουργικότητας. Η διεπιστημονική 

προσέγγιση της διδακτικής της παιδικής λογοτεχνίας είναι, λοιπόν, αναγκαία για 

τον δάσκαλο και πρέπει να ακολουθήσει μια πιο παιδαγωγική και λιγότερο 

φιλολογική κατεύθυνση.  

Τα προγράμματα δημιουργικής γραφής πρέπει να ενισχύσουν την 

παρουσία τους στο Δημοτικό σχολείο, όχι μόνο στην περιοχή της παιδικής 

λογοτεχνίας. 

Η αποτελεσματικότερη διεξαγωγή ενός τέτοιου προγράμματος είναι ζήτημα 

ευρύτερου σχεδιασμού και πολύπλευρων συνεργασιών. Ο κάθε δάσκαλος 

ατομικά μπορεί να εφαρμόσει με επιτυχία ορισμένες δράσεις, αλλά η ένταξη του 
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προγράμματος στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας της σχολικής μονάδας 

θεωρούμε ότι αποδίδει περισσότερο. Αρχικά μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες 

συνεργασιών με πρόσωπα εντός κι εκτός σχολείου, ενισχύεται η διατμηματική 

υλοποίηση δράσεων, καθίσταται σοβαρότερο το όλο εγχείρημα, προωθούνται 

δράσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας που ενισχύουν τα αποτελέσματα του 

προγράμματος και ανοίγουν δίαυλοι επικοινωνίας με εξωσχολικούς φορείς που 

μπορούν να βοηθήσουν.  

Με βάση την τελευταία παρατήρηση αναφέρουμε καταληκτικά ότι 

προαπαιτούμενη συνθήκη για όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον πλούσιο σε βιβλία, 

όπου ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα και μετά το πέρας των δράσεων να 

ασχοληθεί εκ νέου ή να προεκτείνει τα όσα έμαθε για τη δημιουργική γραφή μόνος 

του. Με δυο λόγια χωρίς βιβλία για δανεισμό τόσο στην τάξη, όσο και στην 

κεντρική βιβλιοθήκη όλη η προσπάθεια αποδεικνύεται παιδαγωγικά αλυσιτελής. 

Στην προσπάθεια αύξησης των βιβλίων ο δάσκαλος πρέπει να στηριχτεί στη 

βοήθεια των τοπικών βιβλιοθηκών, του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών, 

σε σχετικούς φορείς και οργανώσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
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Μαθαίνω γράφοντας ιστορίες, Δημιουργική γραφή πάνω στην 

παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη: Μια δράση στα πλαίσια 

της εβδομάδας δημιουργικής γραφής που οργάνωσε η 

Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη της Κοζάνης 

 

Κωνσταντινίδου  Σεβαστή 

Εκπαιδευτικός θεολόγος ΠΕ01  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής  

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

sevakonsta@sch.gr 

Εισαγωγή 

Η Κοβεντάρειος βιβλιοθήκη της Κοζάνης με την εποπτεία του Μεταπτυχιακού 

Τμήματος «Δημιουργικής Γραφής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τη 

συνεργασία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 

Κοζάνης έχει καθιερώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια την Εβδομάδα Δημιουργικής 

Γραφής. Πέντε μέρες ή και περισσότερες φοιτητές και απόφοιτοι του 

μεταπτυχιακού τμήματος δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας  εμπνέουν, παίζουν και καθοδηγούν μαθητές του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου στο να ανακαλύψουν την παιγνιώδη πλευρά της λογοτεχνίας και να 

γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί.  

Μέσα στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η δράση αυτής της εργασίας η 

οποία έχει ως στόχο να δείξει την πορεία που ακολουθήθηκε προκειμένου να γίνει 

μια προσέγγιση της παραβολής του Καλού Σαμαρείτη μέσα από ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής και η δημιουργία νέων κειμένων πάνω στην παραβολή. Η 

δημιουργική γραφή ως μια διαφορετική προσέγγιση της λογοτεχνίας αλλά και των 

λοιπών κειμένων θεωρήθηκε από τη γράφουσα ως μια ευχάριστη και 

αποτελεσματική μέθοδος και στην προσέγγιση των θρησκευτικών κειμένων. Οι 

μαθητές μέσα από την παιγνιώδη διάθεση της δημιουργικής γραφής κατανοούν 

και αναπαράγουν δικές τους ιστορίες πάνω στην παραβολή του Σπλαχνικού 

Σαμαρείτη. 

 

mailto:sevakonsta@sch.gr


Μαθαίνω γράφοντας ιστορίες, Δημιουργική γραφή πάνω στην παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη: Μια 

δράση στα πλαίσια της εβδομάδας δημιουργικής γραφής που οργάνωσε η Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη της 

Κοζάνης 

Κωνσταντινίδου Σεβαστή 
 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [442] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Ο Χώρος  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής έλαβε χώρα στη βιβλιοθήκη 

της Κοζάνης μέσα στα πλαίσια της Εβδομάδας Δημιουργικής Γραφής. Πρόκειται 

για μια βιβλιοθήκη με πλούσια και μακρόχρονη ιστορία. Ο μεγάλος αριθμός 

παλιών βιβλίων, χειρογράφων και αρχειακού υλικού μαρτυρούν τον σημαντικό 

ρόλο που διαδραμάτισε το βιβλίο στην πόλη της Κοζάνης. Σήμερα οι δράσεις που 

πραγματοποιεί την καθιστούν ζωντανό κομμάτι του πολιτισμού της πόλης  καθώς 

ανοίγει δρόμους, ωθεί και καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και την αγάπη για το 

βιβλίο. 

Ο χώρος που χρησιμοποιήθηκε για τη δραστηριότητα της δημιουργικής 

γραφής είναι η αίθουσα του Media Lab, ένας χαρούμενος χώρος με υπολογιστές, 

άνετα καθίσματα, όμορφη διακόσμηση και χαρούμενα χρώματα. Επίσης 

πρόσθετες βάσεις για να γράψεις τοποθετώντας τες στα πόδια. Ένα ιδανικό μέρος 

να εμπνευστείς και να δημιουργήσεις, να δημιουργήσεις ιστορίες πάνω σε ιστορίες 

και παραβολές. 

Γιατί δημιουργική γραφή; 

Η δημιουργική γραφή, creative writing, χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο 

τα τελευταία χρόνια ως μια μέθοδος διαφορετικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. 

Ισχυροί δεσμοί συνδέουν τη δημιουργική γραφή με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

(Καρακίτσιος 2012 στο Κωτόπουλος 2012) Ο όρος παραπέμπει σε μια σειρά 

νοημάτων όπως εκπαιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας ή ευρύτερα τον λόγο, μορφή ψυχικής εκτόνωσης και 

απελευθέρωσης, τρόπος ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης (Κωτόπουλος 2012 ). 

Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία με την κατάλληλη διέγερση της παιδικής 

δημιουργικότητας προκαλείται η παραγωγή λόγου με παιγνιώδη και απαλλαγμένο 

από αυστηρά μαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια τρόπο (Σουλιώτης 1995 στο 

Κωτόπουλος 2012 ). Η μέθοδος αυτή προσεγγίζει βιωματικά, μέσα από το παιχνίδι 

και τη μάθηση του λόγου και των δυνατοτήτων του και στηρίζεται στην 

αναδόμηση των στοιχείων της λέξης, της πρότασης και κατ’ επέκταση του 

κειμένου, με σκοπό της παραγωγή νέων κειμένων (Πασσιά & Μανδηλαράς 2001 

στο Κωτόπουλος 2012 ). 

 Με τη δημιουργική γραφή η πρόσληψη της λογοτεχνίας από αποκλειστικά 

παθητική γίνεται ενεργητική (Σουλιώτης 2012). Ο παιγνιώδης χαρακτήρας της 
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αφήνει περιθώρια για ενεργητική, βιωματική και κυρίως ευχάριστη δράση από την 

πλευρά των παιδιών. Αυτή η πτυχή διασκέδασης συνδέεται με δεξιότητες και 

λειτουργίες που συναντάμε και στο παιχνίδι όπως είναι η περιπέτεια, η φαντασία 

και η περιέργεια (Καραγιάννης 2010 στο Καρακίτσιος 2012). Το παιχνίδι δημιουργεί 

ένα  διασκεδαστικό πλαίσιο για να οδηγηθούμε στην γνώση καθώς χαλαρώνει 

τον εγκέφαλο, διώχνει τις αναστολές και οδηγεί στην δράση. Η πρόκληση και η 

ανταμοιβή λειτουργούν ως μοχλοί ενεργοποίησης και μετατρέπουν το παιχνίδι σε 

μια ευχάριστη εμπειρία μάθησης. Το παιχνίδι εμπεριέχει κανόνες και σενάρια. 

Δημιουργεί προσδοκίες για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και καλεί τον εγκέφαλο 

να ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτές. Παίζοντας και ξαναπαίζοντας δίνεται η 

δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι και να αποκτήσουμε δεξιότητες με ένα ευχάριστο 

τρόπο (mathemagenesis.com) 

Εμείς στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε κυρίως στη δημιουργική 

γραφή ως εκπαιδευτική μέθοδος και των θρησκευτικών κειμένων, αυτών των 

παραβολών. 

 Στα αναλυτικά προγράμματα στην Ελλάδα υπάρχουν αναφορές και 

προτάσεις για την χρήση της δημιουργικής γραφής στα Θρησκευτικά κυρίως στο 

Δημοτικό. Στο Γυμνάσιο υπάρχουν σποραδικές ασκήσεις και περιστασιακές 

τελείως στο μάθημα των θρησκευτικών.  

Γιατί δημιουργική γραφή στα θρησκευτικά; 

Σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα «Ο σκοπός της διδασκαλίας του ΜτΘ 

εντάσσεται στο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή στη διαμόρφωση 

ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών» (ΔΕΠΠΣ 2003). Σχετικά με την προσέγγιση της 

επιλεγμένης παραβολής αναφέρω ενδεικτικά: Ειδικότερα για το Δημοτικό μεταξύ 

άλλων αναφέρεται ότι με την  διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται οι μαθητές  

«Να αντιληφθούν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και τον κόσμο. Να 

ανακαλύψουν τη σημασία και την επικαιρότητα του Ευαγγελίου για την 

προσωπική και κοινωνική ζωή και τον πολιτισμό. Να καλλιεργήσουν πνεύμα 

έμπρακτης αλληλεγγύης, ειρήνης και δικαιοσύνης, σεβασμού της θρησκευτικής 

ιδιαιτερότητας και συνύπαρξης με το «διαφορετικό». ( ΔΕΠΠΣ 2003 ) 

Σχετικά με τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες για τη προσέγγιση των 

θρησκευτικών κειμένων αναφέρονται η επαγωγική μέθοδος, η παραγωγική και η 

ερμηνευτική.  Τονίζεται μάλιστα  ότι «είναι αναγκαίο η μέθοδος της διδασκαλίας να 

ξεκινάει από εμπειρίες και βιώματα των μαθητών, να δημιουργεί ευκαιρίες για 
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ενεργοποίηση και προβληματισμό τους, να μην προσφέρει έτοιμες απαντήσεις και 

θέσεις, να δίνει ευκαιρίες για διερεύνηση και ανακάλυψη από τους ίδιους τους 

μαθητές. Πρόκειται δηλαδή για μία ενεργητική μάθηση και μάθηση με ανακάλυψη» 

(ΔΕΠΠΣ 2003 ). Ο δάσκαλος θα πρέπει να διευκολύνει τον μαθητή να έρθει σε 

επαφή με το γνωστικό αντικείμενο, να περιορίζεται ο ρόλος του καθώς αυξάνεται 

η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Θα πρέπει 

λοιπόν να χρησιμοποιήσει ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Ως 

δραστηριότητες θεματικού και διαθεματικού χαρακτήρα προτείνονται μεταξύ 

άλλων η επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία βιβλικού και πατερικού κειμένου, 

αφηγήσεις, δραματοποιήσεις. 

Η δημιουργική γραφή ως μέθοδος στην εκπαιδευτική διαδικασία  σε 

συνδυασμό με την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου μπορεί να συμβάλλει και 

στην προσέγγιση των θρησκευτικών κειμένων με ένα ιδιαίτερο και ευχάριστο 

τρόπο. Δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να εμπλακεί δημιουργικά, βιωματικά και 

ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης και να πραγματώσει τους γενικούς και 

ειδικούς σκοπούς του μαθήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αναλυτικών 

προγραμμάτων. 

Από την άλλη η ίδια η δημιουργία και το δημιουργικό στοιχείο εμπεριέχεται 

στην  «Καθ ομοίωσιν» δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργείται 

«κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν Θεού», σύμφωνα με τη διήγηση της Γένεσης ( Γένεσις 

1,26 ). Δημιουργός γαρ ο Θεός και καλείται ο άνθρωπος να τον μοιάσει. Τον 

μοιάζει, λοιπόν, όταν δημιουργεί και όταν αγαπάει (Θρησκευτικά Α Γυμνασίου 

2006). Η δημιουργική γραφή θα μπορούσε να είναι μια βασική μέθοδος 

προσέγγισης των θρησκευτικών κειμένων αφού προηγηθεί η ερμηνευτική. Ο 

μαθητής δημιουργεί και μέσα από τα έργα του πραγματοποιείται και αξιολόγηση 

της κατανόησης από μέρους του  συγκεκριμένων κειμένων και θέσεων. 

Η Δράση: Δημιουργική Γραφή σε μαθητές Δημοτικού 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε δυο τάξεις της Ε Δημοτικού διαδοχικά. Το 

κάθε τμήμα περιείχε 20 μαθητές το οποίο συνοδευόταν από τους δασκάλους- 

δασκάλες της τάξης τους. Τόπος η βιβλιοθήκη της Κοζάνης.  Ακολουθήθηκαν οι 

διδακτικές επισημάνσεις σύμφωνα με τις οποίες η δημιουργική γραφή πρέπει ως 

εκπαιδευτική δραστηριότητα να είναι καθοδηγούμενη από τον διδάσκοντα αντί να 

αναπτύσσεται ασύδοτα (Σουλιώτης 2012). Στόχος ήταν, όπως προαναφέρθηκε, η 
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δημιουργία κειμένων πάνω στην παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη 

ακολουθώντας τη δομή της παραβολής και προβάλλοντας το βασικό της 

μήνυμα: πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος πέρα από φυλετικές, εθνικές και όποιες 

άλλες διακρίσεις. Σε γενικές γραμμές υλοποιήθηκε η παρακάτω διαδικασία η οποία 

βασίστηκε κυρίως στις οδηγίες πλεύσης του Μ. Σουλιώτη: 

Στην αρχή 

Μετά τα καλωσορίσματα και τους χαιρετισμούς τα παιδιά διάλεξαν θέσεις.  

Με πολύχρωμες καραμέλες στα χέρια τους, κεράσματα γλυκιάς  υποδοχής, 

παρουσίασαν τον εαυτό τους επιλέγοντας ένα θεατρικό τρόπο. Σηκωνόταν και 

έλεγαν μια ατάκα που τους χαρακτήριζε ή λίγα  λόγια. Στη συνέχεια χωριστήκαμε 

σε ομάδες των δυο ατόμων επιλέγοντας με κλειστά μάτια  χρωματιστά ξυλάκια. 

Υπήρξαν δυο μεμονωμένες αντιδράσεις για τις ομάδες που δημιουργήθηκαν 

επειδή η ομάδα αποτελούνταν από κορίτσι και αγόρι. Ωστόσο πείστηκαν να 

συνεργαστούν  και παραδόθηκαν κάποιες πολύ ωραίες εργασίες στο τέλος από 

τους μαθητές αυτούς. 

Οι μαθητές γνωρίζαν ότι θα γράψουν ιστορίες, είχαν ενημερωθεί για τη 

δράση αυτή από τις δασκάλες τους. Με την παρουσίαση ενός μικρού Power point 

δόθηκαν κάποιες διευκρινίσεις για το τι είναι δημιουργική γραφή.  Η παρουσίαση 

είχε δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα να απαντούν οι 

μαθητές στις ερωτήσεις που περιείχε. 

Τι νομίζετε ότι είναι δημιουργική γραφή; Μεγάλα γράμματα σε ένα όμορφο 

ροζ φόντο, ευανάγνωστα . 

Τι θα λέγατε να γράφαμε και μεις μια ιστορία; 

Σε μια επόμενη διαφάνεια αναγράφεται: Μυστικά μια καλής ιστορίας.  

Τι νομίζετε ότι χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μια καλή ιστορία; 

Ποια συστατικά θα χρησιμοποιήσουμε; 

Μιλούν, προσπαθούν , καταλήγουμε: 

Σε μια ιστορία αφηγούμαστε ένα αξιοσημείωτο γεγονός του παρελθόντος 

με ορισμένη σειρά των περιστατικών (Σουλιώτης 2012) 

Χρειαζόμαστε ένα σκηνικό, χαρακτήρες, υπόθεση 

Πού, ποια είναι τα πρόσωπα της ιστορίας, τι έγινε; 

Στην πρώτη παράγραφο θα δώσουμε τα βασικά στοιχεία: ποιος, πού, πώς, 

τι, γιατί 

Τι έγινε και άλλαξε η κατάσταση - εκτροχίαση 
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Τι κάνουν για να λύσουν το πρόβλημα; 

Τι έγινε μετά; 

Και μετά; 

Τι γίνεται στο τέλος; 

Δεν ξεχνώ ότι μια καλή ιστορία έχει αρχή, μέση, τέλος 

Στη συνέχεια 

Μετά από όλα αυτά ξεκίνησε η γνωριμία με την παραβολή μας. Ως αφόρμηση- 

βιωματική προπαρασκευή, ζέσταμα στον πίνακα προβολής δείχνω έναν πίνακα 

του Ζωρζ Ρουό που απεικονίζει την παραβολή μας. 

Τους καλώ να παίξουν ένα  παιχνίδι που το ονομάζω « Βλέπω, βλέπω…» και 

τους ζητώ να μου πούν τι βλέπουν. 

Κατόπιν τους καλώ να παίξουν τη συνέχεια του παιχνιδιού « Νομίζω, 

νομίζω…» και τους καλώ να μου πούν σε  τι νομίζουν ότι αναφέρεται ο πίνακας. 

Ο πίνακας έχει χρώματα έντονα, είναι όμορφος και αφήνει τη φαντασία να 

περιπλανηθεί. Δεν βρίσκουν το θέμα, δεν ξέρουν τι δείχνει οπότε εικάζουν. Ο 

στόχος είναι αυτός, να ψάξουν, να προβληματιστούν… 

Τους αποκαλύπτω τον ζωγράφο και τους λέω ότι τον ζωγράφισε αφού 

διάβασε την παρακάτω ιστορία- δεν λέω παραβολή, δεν θέλω να τους 

προκαταλάβω. Προτιμώ να την βρουν μόνοι τους αφού την ακούσουν. 

 «Κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και 

περιέπεσε σε ληστές, οι οποίοι και τον έγδυσαν και τον πλήγωσαν και έφυγαν, 

αφού τον άφησαν μισοπεθαμένο.  

31 Κατά σύμπτωση, τότε, κάποιος ιερέας κατέβαινε στην οδό εκείνη, αλλά, 

όταν τον είδε, πέρασε απέναντι.  

32 Όμοια τότε κι ένας Λευίτης, όταν ήρθε στον τόπο εκείνο και είδε, πέρασε 

απέναντι.  

33 Κάποιος όμως Σαμαρείτης που οδοιπορούσε ήρθε προς αυτόν και, 

όταν τον είδε, τον σπλαχνίστηκε.  

34 Και αφού τον πλησίασε, περιέδεσε τα τραύματά του, χύνοντας πάνω 

τους λάδι και κρασί και, αφού τον ανέβασε πάνω στο δικό του ζώο, τον έφερε σε 

πανδοχείο και τον φρόντισε.  
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35 Και την αυριανή ημέρα έβγαλε και έδωσε δύο δηνάρια στον πανδοχέα 

και του είπε: “Φρόντισέ τον, και ό,τι δαπανήσεις επιπλέον, εγώ, μόλις ξανάρθω, θα 

σου το αποδώσω”. 

 

(Λκ 10,30-35) 

Α, την ξέρουμε, είπαν. 

Να τη δούμε σε ταινιούλα;  

Τους έδειξα μια μικρή ταινία  του Καλού Σαμαρείτη με καρτούν. Θεώρησα 

ότι θα τους εντυπωσίαζε περισσότερο λόγω ηλικίας όπως και έγινε. 

Μετά από όλα αυτά προχώρησα στην κατανόηση της παραβολής 

χρησιμοποιώντας την ερμηνευτική μέθοδο. Την ήξεραν και εύκολα εντόπισαν τα 

βασικά στοιχεία. 

Σημειώσαμε στον πίνακα μας  

Ας ανακαλύψουμε: 

Ποια πρόσωπα συναντούμε; Πού διαδραματίζεται; Πώς αρχίζει;  Τι γίνεται; 

Πώς τελειώνει; Γιατί Σαμαρείτης; Ποιος είναι ο Σαμαρείτης σήμερα; Ποιος είναι ο 

Ιερέας και ο Λευίτης σήμερα; Διασαφηνίζουμε τις έννοιες για να γίνει κατανοητή η 

παραβολή 

Οι απόψεις και προτάσεις καταγράφονται στον πίνακα δίπλα 

Εν τέλει 

Ώρα για τις δικές σας ιστορίες. Οι μαθητές διάλεξαν ένα από τα χρωματιστά χαρτιά 

που τους πρόσφερα για να σχεδιάσουν και να γράψουν την ιστορία τους 

Τελευταίες οδηγίες πλεύσης: 

Τίτλος ιστορίας-ας γραφτεί στο τέλος 

Αρχή 

Κάποιος, κάποτε, κάπου, κάτι 

Μέση 

Τι έγινε; Ποιο γεγονός αλλάζει την κατάσταση; 

Και μετά τι έγινε; 

Και μετά; 

Ποιοι δεν βοηθάνε; ενώ περιμένουμε να βοηθήσουν; 

Ποιος βοηθάει ενώ δεν περιμένουμε να βοηθήσει; 

Και μετά τι έγινε; 

Τέλος 
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δράση στα πλαίσια της εβδομάδας δημιουργικής γραφής που οργάνωσε η Κοβεντάρειος Βιβλιοθήκη της 
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Τι έγινε στο τέλος; 

Αξιολόγηση της δράσης Δημιουργικής Γραφής πάνω στην παραβολή του 

Σπλαχνικού Σαμαρείτη 

Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν την ιστορία τους. Όλες οι ιστορίες βασίστηκαν στη 

δομή της παραβολής. Ο τίτλος που δόθηκε ήταν κατάλληλος της ιστορίας. Στις 

περισσότερες ιστορίες ως τίτλος επιλέχθηκε ο κύριος χαρακτήρας. Οι ομάδες που 

αποτελούνταν από αγόρι και κορίτσι δημιούργησαν πιο εντυπωσιακές ιστορίες 

καθώς πάντρεψαν διαφορετικά στοιχεία πχ.  μια γιαγιά και μια ομάδα 

παοκτσήδων. 

Από τις είκοσι ιστορίες που γραφτήκαν και στα δυο τμήματα οι οκτώ είχαν 

ως  χαρακτήρες ζώα. Σε μια πρωταγωνιστούσε σκυλί ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα 

ήταν άνθρωποι. Αυτή ήταν και η μόνη ιστορία που ο ήρωας δεν μάθαινε ποιος 

τον έσωσε. Ένας μαθητής στο πρώτο τμήμα και ένας στο δεύτερο ήθελαν να 

δουλέψουν μόνοι τους. Τους άφησα μετά από συναίνεση της δασκάλας τους. 

Το σημαντικό ήταν ότι οι μαθητές κατενόησαν το ανατρεπτικό στοιχείο του 

Σαμαρείτη και το αποδώσαν στις ιστορίες τους. Όσοι βοήθησαν ήταν άνθρωποι 

που δεν αναμενόταν να βοηθήσουν. Αυτό έκρινε και την ουσιαστική επιτυχία της 

δράσης. 

Όλοι ζωγράφισαν την ιστορία τους με κάποιο στοιχείο της. Στο τέλος τη 

διαβάσανε στην ομήγυρη. Τα παιδιά σχολίαζαν την κάθε ιστορία και έδειχναν αν 

τους άρεσε ή όχι.  

Δεν προλάβαμε να τη δραματοποιήσουμε όλη ή κάποιες σκηνές της. 

Τα παιδιά του δημοτικού είχαν μεγαλύτερη φαντασία από τους μαθητές μου 

στο Γυμνάσιο οι οποίοι δουλέψαν πάνω στην ίδια παραβολή σε προγενέστερο 

χρόνο. 
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Εισαγωγή 

Στο μετανεωτερικό συγκείμενο η λογοτεχνία αναδεικνύεται ως ένα σύνθετο 

πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο διαμορφώνουν όχι μόνο ο συγγραφέας και το 

κείμενο με την ιστορικότητά τους αλλά και ο αναγνώστης με τη δική του. Τα κείμενα 

υπόκεινται σε πολλαπλές ερμηνείες από διαφορετικούς ή και από τον ίδιο 

αναγνώστη (Probst 1988).  Κατά τη διάρκειά της συγγραφής ο συγγραφέας 

συναλλάσσεται με τον εαυτό του και το κοινωνικό και πολιτισμικό του περιβάλλον, 

καθώς και με το ίδιο το κείμενο που την ώρα εκείνη διαμορφώνεται  σε μία 

δυναμική, διαλεκτική σχέση. Σε συγκεκριμένο πλαίσιο πραγματοποιείται και η 

ανάγνωση. Το «νόημα» δεν υπάρχει έτοιμο στο κείμενο ή στο άτομο. Συντίθεται στη 

διάρκεια της συναλλαγής ανάμεσα στο κείμενο και τον αναγνώστη (Rosenblatt 

1988). 

Στο πλαίσιο αυτό για τη συγγραφή το νέο λογοτεχνικό έργο συντίθεται από 

άλλα έργα, παλαιότερα. Η διακειμενικότητα προσδιορίζει το πλέγμα σχέσεων που 

αναπτύσσουν διάφορα κείμενα μεταξύ τους σε μία σχέση συνύπαρξης και 

διαρκούς επικοινωνίας, μία σχέση συγχρονική και διαχρονική,  που διέπει τόσο τη 

συγγραφή όσο και την ανάγνωσή τους (Ζερβού 1997, Worton & Still 1991). Ένας 

δεύτερος άξονας της διακειμενικότητας αφορά στον αναγνώστη και στο νόημα 

που αυτός παράγει κατά την ανάγνωση ενός κειμένου (Worton & Still 1991, 

Οικονομίδου 2000).  

Πολλά παραδείγματα αναπαραγωγής κειμένων στη λογοτεχνία 

προέρχονται από την παιδική λογοτεχνία, ένα σύστημα όπου οι μορφές είναι 

ξεκάθαρες. Η διακειμενικότητα αφορά κι άλλα είδη όπως το κόμικ, τη 
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γελοιογραφία, τη διαφήμιση, τη κινηματογραφική ταινία, την αφίσα, το 

δημοσιογραφικό λόγο (Ζερβού 1997). Περαιτέρω, στη μεταμυθοπλασία η 

συγγραφή γίνεται ένα παιχνίδι όπου ο αναγνώστης καλείται να συμπράξει μαζί με 

το συγγραφέα στην κατασκευή του νοήματος. Το φινάλε γίνεται απροσδιόριστο, 

ανοιχτό και διαπραγματεύσιμο. Η ανατροπή αποτελεί τον κλασσικό τρόπο 

συγγραφής ενός νεωτερικού κειμένου. Είναι η μεταγραφή ενός κειμένου όπου 

σκόπιμα προβάλλεται η διακειμενική σχέση με το πρωτογενές κείμενο 

(Οικονομίδου 2000).  

Στο νέο αυτό πλέγμα σχέσεων μεταξύ συγγραφέα, κειμένου, αναγνώστη, κι 

ευρύτερου κοινωνικού – πολιτισμικού περιβάλλοντος, η δημιουργικότητα 

καταλαμβάνει κεντρική θέση. Στο σχολείο καλλιεργείται με ανοιχτές δραστηριότητες 

που επιτρέπουν πολλές λύσεις, που διευκολύνουν τις προσωπικές και πολλαπλές 

μεταφράσεις (Frazer 2006) και την έκφραση νέων ιδεών, ενώ αυξάνουν το 

ενδιαφέρον, την κινητοποίηση και τη συμμετοχή των μαθητών (Fleith 2000, Maker 

1993).  

Εξ ορισμού δημιουργική, η δημιουργική γραφή μπορεί να γίνει μία 

διασκεδαστική δραστηριότητα, κάτι που το αναλυτικό πρόγραμμα συχνά 

ισοπεδώνει κάτω από το βάρος της αξιολόγησης ή άλλων προτεραιοτήτων 

(Frazer 2006). Η δημιουργική γραφή στο σχολείο είναι, τεχνικά, συμπληρωματική 

στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό η δημιουργική γραφή δεν 

ταυτίζεται με την παραδοσιακή έννοια της συγγραφής ως μια ελιτίστικη, μοναχική 

πρακτική (Κωτόπουλος 2012). Αποσκοπεί στη συγγραφή κειμένων με βιωματικό 

και παιγνιώδη τρόπο (Κωτόπουλος 2011) και μεταξύ άλλων βελτιώνει την 

ικανότητα έκφρασης των μαθητών (Τσιλιμένη 2013). Σε κάθε περίπτωση η 

δημιουργική γραφή έρχεται να συμπληρώσει την ελλειμματική στοχοθεσία στη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας με την κατάκτηση ειδικών συγγραφικών δεξιοτήτων 

που θα επιτρέψει στα παιδιά να εκφραστούν μέσω της λογοτεχνικής έκφρασης 

(Καρακίτσιος 2013).     

Αν και βασική διάσταση της είναι η συγγραφή, η δημιουργική γραφή εκκινεί 

από την ανάγνωση της λογοτεχνίας. Στα Πιλοτικά Αναλυτικά Προγράμματα του 

2011 η ανάγνωση, ως βασικό συστατικό της έννοιας του γραμματισμού, 

αναγνωρίζεται ως «θεμελιώδης λίθος της μάθησης, της κοινωνικοποίησης, της 

δια βίου ανάπτυξης του παιδιού». Η δημιουργική γραφή δεν συμπληρώνει απλώς 

τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, την αναβαθμίζει, καθώς, η συγγραφή ως 
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διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αναλάβει ενεργητικό ρόλο στη 

σχέση του με αυτήν (Σουλιώτης 2012). Απώτερος σκοπός για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας είναι ο λογοτεχνικός και κριτικός γραμματισμός, η «κριτική αγωγή στο 

σύγχρονο πολιτισμό» (ΑΠΣ 2011). Στόχοι και προτεινόμενες δραστηριότητες για το 

μάθημα της λογοτεχνίας στα Αναλυτικά Προγράμματα τόσο του 2003 όσο και στα 

πιλοτικά του 2011, αναφέρονται επίμονα στη διάκριση σχέσεων ανάμεσα στην 

πρόθεση και τη γλωσσική μορφή των κειμένων, στην επεξεργασία των κειμένων, 

στην αυτο- και ετεροδιόρθωση, στην καλλιέργεια αυτοπεποίθησης για την 

προσωπική, πρωτότυπη γραφή, στην προσωπική οικοδόμηση και 

συνοικοδόμηση του νοήματος και στη διαπραγμάτευση του.  

Σημαντική διάσταση της  διαδικασίας ανάγνωσης ενός κειμένου είναι 

επίσης η αναγνώριση της αφηγηματικής οπτικής σε αυτό (Genette 1973). Η 

αναγνώριση της αφηγηματικής οπτικής είναι σημαντική τόσο ως αναγνωστική, 

όσο και ως ψυχολογική δεξιότητα, καθώς συνδέεται με τη δεξιότητα αναγνώρισης 

ή/και ανάληψης της προοπτικής του άλλου, ουσιώδες συστατικό της 

ενσυναίσθησης (Piaget 1932/1965).  

Σήμερα η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι τόσο διαδεδομένη και δημοφιλής 

ιδίως μεταξύ των νέων. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, facebook, twitter, blogs, 

websites, forum, wikis, chat. Οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

χρησιμοποιούν τους τρόπους αυτούς επικοινωνίας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

2011). Οι νέες τεχνολογίες ευνοούν διαδραστικές πρακτικές γραφής με πολλές 

δυνατότητες. Όλες οι πράξεις γραφής των μαθητών είναι σημαντικές και όλες οι 

μορφές γραφής είναι δημιουργικές (McVey 2008).  

Βασική προϋπόθεση για να εμπλακεί ο μαθητής σε δραστηριότητες 

γραφής είναι το προσωπικό του ενδιαφέρον, ένα εσωτερικό κίνητρο (Bradford 

1999). Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να δεχθούν  τα συναισθήματα που τους 

προκαλεί το κείμενο, τις αναμνήσεις, τις απόψεις και τις ιδέες τους, καθώς αυτά θα 

διαμορφώσουν την κατανόησή τους για το κείμενο. Ενθαρρύνονται να 

αναστοχαστούν σχετικά με την κατανόησή τους, τη σχέση της με το κείμενο και την 

προσωπική τους εμπειρία. Να συζητήσουν και να γράψουν για την κατανόηση 

τους και αυτή των συμμαθητών τους. Η προσέγγιση αυτή διευρύνει τη 

στοχοποίηση της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στα όρια της ίδιας της εμπειρίας 

της ανάγνωσης και της καλύτερης κατανόησης τους εαυτού και της κοινωνίας 

(Probst 1988) και βελτιώνει την ικανότητα τους να εκφράζονται 
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Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή δημιουργικής 

γραφής στο Δημοτικό Σχολείο που επιχειρήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Φιλαναγνωσίας. Η εφαρμογή έγινε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος 

που εφάρμοσε στο σχολείο η Κατεύθυνση Λογοτεχνίας και παιδικού βιβλίου του 

Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 

επιστημονική υπεύθυνη την κ. Τασούλα Τσιλιμένη. Στόχος της εφαρμογής ήταν η 

εμπλοκή των μαθητών με τη δημιουργική γραφή μέσα από τη γνωριμία τους με το 

φαινόμενο της διακειμενικότητας καθώς και με το ποιητικό είδος του limerick. 

Βασικοί λόγοι για την επιλογή αυτή ήταν η φύση της ίδιας της ανατροπής στην 

πρώτη περίπτωση και η παιγνιώδης διάθεση της δεύτερης, χαρακτηριστικά, η 

προοπτική των οποίων γοητεύει τα παιδιά και ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά 

τους. Η παρουσίαση της εφαρμογής βασίζεται στο ημερολόγιο που κράτησε ο 

διδάσκων σε όλη τη διάρκεια της και χωρίζεται σε δύο μέρη: (α) την ανατροπή και 

(β) το limerick. Ως μεθοδολογία επιλέξαμε τη μαθητοκεντρική και 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η εφαρμογή έγινε στα Εκπαιδευτήρια Πλάτων της 

Κατερίνης σε ένα τμήμα της Δ΄ Δημοτικού. Το τμήμα αποτελούνταν από δεκαεφτά 

μαθητές, από τους οποίους οι 12 ήταν αγόρια και οι 5 κορίτσια. Η εφαρμογή 

διήρκεσε από  αρχές Δεκεμβρίου 2014 έως αρχές Απριλίου 2015, στα πλαίσια του 

μαθήματος της Φιλαναγνωσίας, μία διδακτική ώρα την εβδομάδα. Από τις 16 

συνολικά εβδομάδες χάθηκαν 5 διδακτικές ώρες λόγω αργιών ή άλλων σχολικών 

δραστηριοτήτων, οπότε η εφαρμογή είχε καθαρή διάρκεια 11 διδακτικές ώρες.    

Η Εφαρμογή 

Γνωριμία με τη  Διακειμενικότητα / Ανατροπή/ Μεταμυθοπλασία 

Η ενασχόληση με τη διακειμενικότητα και την ανατροπή πραγματοποιήθηκε 

σε τρεις φάσεις: 

1. Ανάγνωση κειμένων: Εξοικείωση με την έννοια της ανατροπής 

2. Συγγραφή ιστορίας με ανατροπή βασισμένη στο κλασσικό 

παραμύθι «Χάνσελ και Γκρέτελ» 

3. Παρουσίαση έργων 

Φάση 1. Εξοικείωση με την έννοια της ανατροπής 

Στη φάση της εξοικείωσης με την ανατροπή παρουσιάστηκαν διαφορετικές 

εκδοχές του κλασσικού παραμυθιού «Τα τρία μικρά γουρουνάκια». Οι ιστορίες με 

διακειμενικά στοιχεία και στοιχεία ανατροπής που παρουσιάστηκαν ήταν: «Η δίκη 
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του κακού λύκου» του Jon Sciezca, «Ο Λύκος ξαναγύρισε» του Geoffrey de 

Pennart, «Τα τρία μικρά λυκάκια» του Ευγένιου Τριβιζά. Οι παρουσιάσεις έγιναν με 

τη χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα, που εξασφάλισε την ταυτόχρονη πρόσβαση 

στο υλικό της ιστορίας από όλα τα παιδιά, με έναν τρόπο πιο ελκυστικό από ό,τι 

αν είχαν μπροστά τους μία φωτοτυπία της ιστορίας, η οποία για λόγους 

οικονομίας στα υλικά, πιθανόν να ήταν ασπρόμαυρη.   

Οι στόχοι της δραστηριότητας ήταν: 

 Να έχουν τα παιδιά μια πρώτη επαφή και να εξοικειωθούν με την έννοια της 

διακειμενικότητας. 

 Να αντιληφθούν ότι σε μια ιστορία μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές 

εκδοχές, ανάλογα με το ποιος την αφηγείται και υπό το πρίσμα ποιας 

οπτικής.    

 Να «μπουν στη θέση του άλλου». Να σκεφθούν δηλαδή ότι ο λύκος 

σύμφωνα με τον τρόπο που σκέφτεται τα πράγματα μπορεί να έχει, από τη 

μεριά του, δίκιο. Ένας στόχος που καλλιεργεί την κριτική ικανότητα των 

παιδιών     

 Να αντιληφθούν ότι συχνά σκεφτόμαστε για τους άλλους, σύμφωνα με τις 

διαμορφωμένες απόψεις μας (στερεότυπα, προκαταλήψεις). 

Την παρουσίαση της κάθε ιστορίας ακολούθησε συζήτηση στην οποία 

βαρύτητα δόθηκε στο λόγο των μαθητών/τριών. Ο διδάσκων κράτησε το ρόλο 

του συντονιστή, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή με ανοιχτές ερωτήσεις, όταν 

χρειαζόταν. Ωστόσο η εισαγωγή κάποιων νέων εννοιών με τις οποίες επιδιώκαμε 

να εξοικειωθούν τα παιδιά δεν μπορούσε παρά να γίνει από τον ίδιο το 

διδάσκοντα. Οι έννοιες αυτές ήταν «εκδοχή», «προκαταλήψεις / στερεότυπα», 

«ανατροπή».  

Φάση 2. Συγγραφή ιστορίας με ανατροπή βασισμένη στο κλασσικό παραμύθι «Χάνσελ 

και Γκρέτελ». 

Οι μαθητές προχώρησαν στη συγγραφή κειμένων με διάφορους τρόπους, 

ατομικά, συλλογικά, ομαδικά. Σε κάθε περίπτωση τη συγγραφή συμπλήρωναν 

ζωγραφιές των παιδιών. Μετά το τέλος της συγγραφής έγινε παρουσίαση των 

έργων στην τάξη. Ο καθένας παρουσίασε το δικό του έργο, ενώ τα ομαδικά έργα 

παρουσίασαν ένα ή δύο μέλη της κάθε ομάδας. Επίσης - σε δεύτερο χρόνο - και 

με αφορμή σχετική δραστηριότητα του σχολικού βιβλίου του μαθήματος της 
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Γλώσσας, «Πετώντας με τις λέξεις», τα παιδιά έγραψαν ανατροπές στην ιστορία 

της Κοκκινοσκουφίτσας.    

Οι στόχοι σε αυτήν τη φάση ήταν: 

 Να μιμηθούν οι μαθητές/τριες την τεχνική της ανατροπής όπως τη 

γνώρισαν μέσα από τα προαναφερθέντα παραμύθια και να 

επιχειρήσουν να γράψουν μία δική τους εκδοχή για την ιστορία 

«Χάνσελ και Γκρέτελ».    

 Να παρουσιάσουν την εκδοχή τους στους συμμαθητές τους, να τη 

μοιραστούν μαζί τους. 

 Να ακούσουν τους συμμαθητές τους να παρουσιάζουν τη δική τους 

εκδοχή, να μοιραστούν τη δουλειά του άλλου.  

 Να συνεργαστούν, να γράψουν από κοινού ένα κείμενο.   

Γνωριμία με το ποιητικό είδος του limerick 

Το δεύτερο μέρος της εφαρμογής αφορούσε στο limerick και ακολουθήθηκαν οι 

εξής τρεις φάσεις: 

 Εξοικείωση με το limerick 

 Συγγραφή limerick 

 Παρουσίαση έργων 

Φάση 1. Εξοικείωση με το limerick 

Έγινε παρουσίαση του είδους. Τα παιδιά δεν γνώριζαν τι είναι το limerick αν και 

παρουσιάζεται στα σχολικά εγχειρίδια προηγούμενων τάξεων. Παρουσιάστηκαν 

αρχικά κάποια παραδείγματα, στη συνέχεια εστιάσαμε στη φόρμα του, στη δομή 

και στο περιεχόμενό του.  

Η προσέγγιση έγινε προφορικά και ομαδικά. Αρχικά έγινε με το πρώτο 

δίστιχο και στη συνέχεια προστέθηκαν και οι επόμενοι στίχοι. Ακολούθησε σύντομη 

γραπτή εξάσκηση.   

Φάση 2. Συγγραφή limerick 

Ακολούθησε το στάδιο της συγγραφής, ατομικά. Τα περισσότερα από τα limerick 

που έγραψαν τα παιδιά ήταν ελεύθερης έμπνευσης, κάποια είχαν ως πηγή 

έμπνευσης μια φωτογραφία (εικόνες, 1 και 2), κάποια άλλα αναφέρονταν στους 

ήρωες που τους είχαν απασχολήσει όταν έγραψαν τις ιστορίες τους σχετικά με την 

ανατροπή. Άλλα αναφέρονταν στις διακοπές του Πάσχα.  

Οι στόχοι της φάσης αυτής ήταν: 
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 Να γνωρίσουν το limerick ως είδος, με τη χαρακτηριστική του 

φόρμα, ύφος και διάθεση.  

 Να γράψουν limerick, εφαρμόζοντας τους τύπους της φόρμας.  

 Να εκφραστούν μέσω του limerick. Να εκφράσουν προσωπικές 

τους ιδέες και δημιουργίες. 

 Να μοιραστούν τις ιδέες και δημιουργίες τους με τους συμμαθητές 

τους. 

Παρουσίαση - έκθεση έργων 

Μετά τη συγγραφή σε κάθε φάση τα παιδιά παρουσίασαν τα κείμενά τους στην 

τάξη, ενώ μετά το τέλος και των δύο φάσεων της εφαρμογής έγινε έκθεση των 

έργων με επιπλέον τρόπους. Συγκεκριμένα έγινε ανάρτηση των κειμένων στο blog 

που δημιουργήθηκε για αυτόν το σκοπό, δημιουργήθηκε ένα περιοδικό με τα 

κείμενά, μια δραστηριότητα που εξοικείωσε τα παιδιά με τη λογική και τη διαδικασία 

της βιβλιοδεσίας. Τέλος, έγινε έκθεση του υλικού στο χώρο του σχολείου, 

αναρτημένο σε πίνακες.  

Επιλέξαμε τη δημιουργία blog γιατί πιστεύουμε ότι η χρήση ΤΠΕ μπορεί να 

κινητοποιήσει τους μαθητές. Η χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου μπορεί να 

ενισχύσει τη συμμετοχή των παιδιών αφού θεωρούν το ίδιο το μέσο τόσο 

ελκυστικό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011). Η προοπτική της ανάρτησης των έργων 

στο blog μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την ίδια τη συγγραφή έργων. Η ιδέα 

της δημόσιας προβολής της δουλειάς τους αρέσει στα παιδιά και όχι μόνο. 

Πρόθεσή μας ήταν το στήσιμο του blog και οι αναρτήσεις να γίνουν από τα ίδια 

τα παιδιά. Αυτό θα αποτελούσε μια εμπειρία καλής χρήσης του Η/Υ από τα παιδιά, 

διαφορετικής από αυτήν με την οποία είναι εξοικειωμένα. Η πρόθεση μας αυτή 

πραγματοποιήθηκε μερικώς, αφού κάθε μαθητής έκανε μία μόνο ανάρτηση, δικού 

του έργου.    

Εντυπώσεις των μαθητών 

Στο τέλος της εφαρμογής βιντεοσκοπήθηκαν συνεντεύξεις των μαθητών στις 

οποίες αυτοί εξέφρασαν τα συναισθήματά τους από την εμπειρία τους με τη 

συγγραφή ανατροπής και limerick. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό που τους άρεσε 

περισσότερο ήταν το αστείο, τόσο στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα.  

Επίσης η ελευθερία που είχαν να αλλάξουν την πλοκή ή τους ήρωες και να 

χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους.  
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Αναφορές στην ανατροπή: 

«Κάτι διαφορετικό».   

«…που δεν το έχουμε ξανακάνει». 

«Ήταν κάτι πρωτότυπο». 

«Αστείο».  

«Καταλαβαίνουμε πώς ένοιωθε ο συγγραφέας όταν έγραφε το παραμύθι». 

«…το αλλάζεις και βάζεις κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι αστείο, μπορεί 

να είναι σοβαρό, μπορεί να είναι συγκινητικό, μπορεί να είναι διάφορα». 

«Μου αρέσουν επειδή φτιάχναμε μια ιστορία από την αρχή, βάζαμε ό,τι 

θέλαμε, την κάναμε …πιο ωραία με την ομάδα μου». 

«Όταν τις γράφουμε διασκεδάζουμε». 

«…προσθέτεις ήρωες, ζόμπι, τέρατα…». 

 

Αναφορές στα limerick: 

«Είναι τέλεια». 

«Αστεία και ας μην έχουν νόημα». 

«Πολύ εύκολα να τα βγάζεις». 

«Πιο εύκολο να τα διαβάσεις γιατί είναι πιο μικρά». 

«Δεν είναι δύσκολο να τα φτιάξεις… άμα έχεις φαντασία».  

«Όταν τα φτιάχνεις είναι εύκολα, μικρά είναι αστεία». 

«Πολλές φορές άμα δεν έχω τι να πω με βοηθάνε και οι φίλοι μου».  

«Μου αρέσουνε, αλλά κάποιες φορές γίνονται πολύ αστεία (Σ.τ.Σ.: εννοεί ότι 

το χιούμορ μπορεί να γίνει ακραίο), γι’ αυτό ας ελπίσουμε να μην τα κάνουμε τόσο 

προσβλητικά για τους άλλους». 

«Είναι ελεύθερα, βάζεις δικούς σου χαρακτήρες και θέλει πολύ φαντασία». 

«Είναι πιο αστεία, πιο μικρά, δε γράφεις ολόκληρο κείμενο».      

Συμπεράσματα/Διαπιστώσεις 

Με την ολοκλήρωση των εφαρμογών προέκυψαν διαπιστώσεις όπως ότι 

ακούγοντας διαφορετικές εκδοχές μιας ιστορίας, οι μαθητές/τριες είχαν την 

ευκαιρία να αντιληφθούν ότι το σημείο που κάθε φορά άλλαζε ήταν η οπτική της 

αφήγησης. Θέτοντας τον εαυτό τους στη θέση του εκάστοτε ήρωα, είχαν  την 

ευκαιρία να ταυτιστούν με αυτόν και να αναγνωρίσουν το λόγο ύπαρξης της δικής 

του εκδοχής. Δίνοντας τη δική τους εκδοχή της ιστορίας γνώρισαν και 
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εξοικειώθηκαν με την έννοια της διαφορετικής οπτικής της αφήγησης και  με τρόπο 

δημιουργικό και βιωματικό.    

Οι μαθητές/τριες γνώρισαν την έννοια της διακειμενικότητας όχι μόνο 

ακούγοντας ιστορίες στις οποίες συναντώνται ήρωες διαφορετικών παραμυθιών, 

και μέσω άλλων εκδοχών, αλλά έχοντας την ευκαιρία να κάνουν και αυτοί το ίδιο 

με τη δημιουργία δικών τους ιστοριών. Με τον ίδιο δημιουργικό και εκτός διδακτικού 

πλαισίου, ήρθαν σε επαφή με το λογοτεχνικό είδος του  limerick.  Οι μαθητές/τριες 

μας εκφράστηκαν ελεύθερα, χωρίς συμβατικούς μαθησιακούς περιορισμούς και 

χωρίς το φόβο της αξιολόγησης, αφού ως γνωστόν η δημιουργική γραφή εξ 

ορισμού ενθαρρύνει την πρωτότυπη προσωπική έκφραση, την ενεργό εμπλοκή 

σε δημιουργικές δραστηριότητες. Ανταποκρίθηκαν με αυθεντική διάθεση για 

συμμετοχή και χαρά. Συνεργάστηκαν, δούλεψαν σε ομάδες, κοινοποίησαν τις 

δικές τους ιστορίες στους συμμαθητές τους με το ίδιο ενδιαφέρον που άκουσαν 

τις δικές τους.   

Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι η μία ώρα την εβδομάδα που αφιερώναμε στην 

εφαρμογή, έδωσε αποσπασματικό χαρακτήρα στην εργασία. Συχνά χρειάστηκε 

αρκετός χρόνος να θυμηθούν τα παιδιά τι είχαν κάνει τις προηγούμενες φορές, 

γεγονός που γίνονταν εντονότερο όταν ενδιάμεσα μεσολαβούσαν ώρες. 

Πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται σε χρόνο 

συμπυκνωμένο, π.χ. να γίνει η εφαρμογή τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες την 

ημέρα αν είναι δυνατόν σε συνεχόμενες ημέρες και να έχει διάρκεια 2-3 εβδομάδες. 

Επίσης δεν υπήρχε ο χρόνος να επιχειρήσουμε να υλοποιήσουμε ένα δεύτερο 

επίπεδο στην εφαρμογή, δηλαδή την επιμέλεια των κειμένων. Μια επιμέλεια 

ολιστική, το είδος της επιμέλειας που εφαρμόζει στη δουλειά του ένας 

συγγραφέας, πριν εκθέσει το κείμενό του σε ευρύτερο κοινό. Να προχωρήσουν τα 

ίδια τα παιδιά, μετά από προτάσεις και των συμμαθητών τους, σε διορθώσεις στο 

περιεχόμενο, να αλλάξουν, να προσθέσουν, να αφαιρέσουν υλικό, να 

βελτιώσουν την έκφραση, το ύφος  κ.ά..   

Σε ό,τι αφορά την απόπειρα στησίματος του blog με τους μαθητές κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος συναντήσαμε τεχνικές και άλλες δυσκολίες που δε 

επέτρεψαν την επίτευξη αυτού του στόχου. Γι’ αυτό έγιναν κάποιες αναρτήσεις από 

τον διδάσκοντα, σε χρόνο εκτός μαθήματος, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές έκαναν από 

μόνο μία ανάρτηση δικού τους έργου.   
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‘Άλλες διαπιστώσεις: Οι πιο καλοί μαθητές βρήκαν στην αρχή τη 

διαδικασία, λίγο παιδιάστικη. Δυσκολεύτηκαν να αφεθούν στη ροή της 

διαδικασίας, όμως στη διάρκεια ακολούθησαν το ρυθμό της. Η σταδιακή και με 

ασυνήθιστη διάθεση συμμετοχή όλων των παιδιών στη διαδικασία ήταν κάτι 

ευχάριστο και ασυνήθιστο, καθώς δε συμβαίνει πάντα, ούτε με τον ίδιο τρόπο, 

όταν δουλεύουμε με συμβατικό υλικό και με συμβατικό τρόπο. Αυτό ήταν που 

φάνηκε να αρέσει περισσότερο στα παιδιά, το ότι καταθέσαν τις δικές τους 

εμπειρίες κι απόψεις. Σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης αδημονούσαν να πάρουν 

το λόγο. Σημειώνεται επίσης ότι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

κινητοποιήθηκαν, όμως είχαν δυσκολίες να διαχειριστούν τόσο την ελευθερία 

έκφρασης που τους διασφάλιζε η φιλοσοφία της εφαρμογής, όσο και τη φόρμα 

στην περίπτωση του limerick. Οι ρίμες των μαθητών αυτών δεν ήταν οι πιο 

ταιριαστές, ενώ τα ποιήματά τους ήταν συχνά ασυνάρτητα, δεν έβγαζαν νόημα, 

ακόμη κι αν το limerick δεν έχει το νόημα ως προτεραιότητα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ο μαθητής (Α), ο οποίος δεν κατάλαβε το πλαίσιο που ορίζει η φόρμα 

του limerick, ρωτούσε όμως με επιμονή, επιδεικνύοντας μεγάλη λαχτάρα για 

συμμετοχή. Στο τέλος, αν και δεν μπόρεσε να καταλάβει ακριβώς τους ορισμούς 

της φόρμας άρχισε να γράφει, έγραψε μάλιστα περισσότερο από όλους τους 

συμμαθητές του. Τα limericks του όμως δεν είχαν την πιο ταιριαστή ρίμα και ήταν 

ασυνάρτητα από άποψη νοήματος. 

Μαθητές διστακτικοί που δεν εκφράζονταν εύκολα, ακόμα και προφορικά, 

δυσκολεύτηκαν, στην αρχή τουλάχιστον, να εκφραστούν, να γράψουν. Φάνηκε 

όμως πώς βρήκαν τελικά κάποιο κίνητρο για να το κάνουν, ή συμμετείχαν σε 

κάποιο μέρος της διαδικασίας με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πχ ο (Β) είναι ένας 

μαθητής που ενώ έχει πολύ καλές επιδόσεις στον γνωστικό τομέα, δεν εκφράζεται 

εύκολα όταν είχε να πει ή να γράψει κάτι πιο δημιουργικά, πιο ελεύθερα. Δεν 

συμμετείχε λοιπόν στη διαδικασία της γραφής. Όμως του αρέσουν πολύ οι Η/Υ και 

επειδή παρακολουθεί μαθήματα Η/Υ εκτός σχολείου, γνώριζε πώς στήνεται ένα 

blog. Όταν λοιπόν κάναμε τις αναρτήσεις σε αυτό, συμμετείχε με μεγάλο ζήλο, 

μάλιστα βοηθούσε τους συμμαθητές του.     

Τέλος, ένα μήνα περίπου μετά το τέλος της εφαρμογής, τέσσερις μαθητές 

αρνούνταν να βγαίνουν έξω στα διαλείμματα, γιατί συνεργάζονταν για τη 

συγγραφή ενός μυθιστορήματος. Η διαδικασία αυτή διήρκησε περίπου δύο 

εβδομάδες, ενώ τα παιδιά έγραφαν και στο σπίτι. Η ανάλογη απόπειρα άλλων δύο 
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ομάδων που σχηματίσθηκαν από άλλους μαθητές της τάξης δεν ολοκληρώθηκε. 

Η πρωτοβουλία ανήκε εξ’ ολοκλήρου στους ίδιους τους μαθητές, μάλιστα οι δύο 

από τους τέσσερις της ομάδας ήταν μαθητές οι οποίοι στην αρχή είχαν 

χαρακτηρίσει τη διαδικασία «παιδιάστικη». Επίσης στο κλείσιμο της σχολικής 

χρονιάς ο μαθητής (Γ) αποχαιρέτησε το δάσκαλό του δωρίζοντας του ένα limerick 

που έγραψε για τη χρονιά που οι δυο τους μοιράστηκαν.           

Επίλογος 

Η ανάγνωση και η γραφή θα πρέπει να διδάσκονται ως διαδικασίες ευχάριστες  

και όχι ως ένα μέσο για κάποιο σκοπό  (McVey 2008). Μια εν δυνάμει διάσταση 

της δημιουργικής γραφής εντοπίζεται στο σημείο τομής της Λογοτεχνίας με το 

μάθημα της Γλώσσας. Η δημιουργική γραφή δεν είναι αυθαίρετη κι ανεξέλεγκτη. 

Απαιτεί ενδελεχή χρήση της γλώσσας και ακρίβεια στην έκφραση με σωστή χρήση 

του λεξιλογίου. Ενθαρρύνει την εξερεύνηση της γλώσσας από μέρους των 

μαθητών και δίνει χώρο στη φαντασία τους (Morissey 2003).  

Παράρτημα 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Εξώφυλλο περιοδικού Εικόνα 2: Ανατροπή, ατομική 

εργασία 
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Εικόνα 5: Limerick 
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http://cwconference.web.uowm.gr/archives/tsilimeni_article.pdf
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«Ο κύκλος του χρόνου» με την πένα του ομίλου Δημιουργικής 

Γραφής  Γ΄ Τάξης 

 

Λώλη Ελευθερία  

 Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 στο 2ο Πειραματικό 

Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων  

elef67@yahoo.gr 

1. Εισαγωγικές επισημάνσεις  

Στο 2ο πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών 

Ομίλων που λειτουργούν μετά την ολοκλήρωση της πρωινής ζώνης, 

συγκροτήθηκε και όμιλος Δημιουργικής Γραφής κατά τα σχολικά έτη 2013/14 και 

2014/15.  Στην εργασία αυτή επικεντρωνόμαστε στην παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής που αναπτύχθηκαν κατά τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας του ομίλου αυτού για την Τρίτη τάξη.  Ο συγκεκριμένος όμιλος, 

λόγω της αθρόας προσέλευσης των μαθητών, διαιρέθηκε σε δύο ανεξάρτητα 

μεταξύ τους τμήματα για την Τρίτη και την Τετάρτη τάξη αντίστοιχα. Το τμήμα του 

ομίλου για την Τρίτη τάξη είχε 14 μαθητές με ειδική άδεια του ΕΠΕΣ, διότι το πλήθος 

των μαθητών υπερέβαινε τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό που ορίζεται σε 

10 (βλ. Αρ. Πρωτ. Γ1/146715/09-10-2013/ΥΠΑΙΘ), και λειτουργούσε σε όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους μία φορά την εβδομάδα σε συνεχόμενο διδακτικό 

δίωρο. 

Στο συγκεκριμένο σημείο θεωρείται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η 

φιλοσοφία που διέπει την οργάνωση των ομίλων καθόρισε και το θεωρητικό 

υπόβαθρο του δικού μας ομίλου.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο για 

την συγκρότηση των ομίλων στα Πειραματικά Σχολεία (άρ. 41 & 45 του Νόμου 

3966/2011, ΦΕΚ 118, τ. Α΄) οι όμιλοι δεν επιτρέπεται «να έχουν χαρακτήρα 

επέκτασης, υποστήριξης και εντατικοποίησης αυτών που γίνονται στο σχολείο και 

προετοιμασίας για τις εξετάσεις του σχολείου, δηλαδή σχηματικά έναν 

φροντιστηριακό χαρακτήρα» (Αρ. Πρωτ.Γ1/146715/09-10-2013/ΥΠΑΙΘ).  

Στο πνεύμα αυτό, στους ομίλους επιδιώκεται η «αποσχολειοποιημένη» 

μάθηση και η ψυχαγωγία των μαθητών, εφαρμόζοντας συστηματικά 

ομαδοκεντρική διδακτική παρέμβαση (Ντίνας κ. ά. 2013). Οι παράγοντες αυτοί 

καθίστανται πυλώνες λειτουργίας και του συγκεκριμένου ομίλου Δημιουργικής 

mailto:elef67@yahoo.gr
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Γραφής για την Τρίτη τάξη. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια ο υπεύθυνος 

εκπαιδευτικός του ομίλου να ρυθμίζει κανονιστικά τόσο το περιεχόμενο όσο και τη 

μεθοδολογία της διδασκαλίας του ομίλου. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, 

επιδιώχθηκε οι μαθητές καταρχήν να αντλούν ικανοποίηση και ευχαρίστηση από 

τις δράσεις του ομίλου, καθώς και να αναπτύσσουν τόσο ικανότητες 

προσέγγισης έργων της Παιδικής Λογοτεχνίας όσο και δεξιότητες λογοτεχνικής 

γραφής μέσα από την καινοτόμο ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργικής 

γραφής. 

2. Ο σκοπός λειτουργίας του ομίλου Δημιουργικής Γραφής 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου αυτού καταβλήθηκε προσπάθεια οι μαθητές 

με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό αφενός να προσεγγίσουν βιωματικά έργα 

έμμετρα και πεζά της Νεοελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας, αφετέρου μέσα από 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής να πειραματιστούν στην παραγωγή 

«λογοτεχνικών» κειμένων.  Με άλλα λόγια, η διδασκαλία είχε ως σκοπό να 

αναπτύξει τη δημιουργική ικανότητα των παιδιών να παράγουν προφορικό και 

γραπτό λόγο φυσικά και αβίαστα. Ενώ, ταυτόχρονα, επιχειρήθηκε μέσα από 

παιγνιώδεις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι μαθητές με όχημα την 

ανήσυχη δημιουργική τους πένα και τα φτερά της φαντασίας τους, να 

απελευθερώσουν τη γραφή τους «σκαρώνοντας» αυθεντικά και πρωτότυπα 

κείμενα, ας μη θεωρηθεί υπερβολική η αξιολογική αποτίμηση, «λογοτεχνικών 

αξιώσεων» σε αρκετές περιπτώσεις.  

Ο σκοπός, λοιπόν, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «διττός», από τη μία 

πλευρά οι μαθητές να καταστούν επαρκείς αναγνώστες λογοτεχνικών έργων και 

από την άλλη να γίνουν δημιουργοί κειμένων, έχοντας ως σημείο αναφοράς 

ορισμένο έργο της παιδικής λογοτεχνίας. 

Παράλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αποσχολειοποίησης 

της όλης δράσης, δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση μιας κοινότητας μάθησης 

μέσα από ομαδοσυνεργατικές πρακτικές οργάνωσης της διδακτικής 

παρέμβασης. Οι μαθητές ερωτούν, εξηγούν, σχολιάζουν, επικοινωνούν, 

ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες, ελέγχουν τις ιδέες τους, τις 

υπερασπίζονται ή τις τροποποιούν, υποθέτουν, ερευνούν, πειραματίζονται και 

καταλήγουν σε συγκεκριμένες τεκμηριωμένες αποφάσεις και προτάσεις 

(Ματσαγγούρας 1998: 14). Άμεση συνεπαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών είναι 

η απόκτηση διαδικαστικής γνώσης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
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την αυτόνομη συγγραφή πρωτότυπων κειμένων (Peterson & Miller 2004: 126, 130, 

131). Έτσι, οι μαθητές συλλογικά και συνεργατικά πραγματεύονταν τα λογοτεχνικά 

έργα και δημιουργούσαν στη συνέχεια πρωτότυπα κείμενα. 

3. Η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής 

3.1. Οι θεωρητικές παραδοχές της διδασκαλίας  

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει πως βασική θεωρητική παραδοχή 

της αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής στη σχολική τάξη συνιστά η 

κατάρριψη του μύθου ότι η συγγραφή αποτελεί απόρροια αποκλειστικά και μόνο 

έμπνευσης και ταλέντου (Κωτόπουλος 2012). Στο πνεύμα αυτό θεωρείται εφικτό οι 

μαθητές να αναπτύξουν συγγραφικές ικανότητες μέσα από συστηματική 

πρακτική άσκηση και κατάλληλη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

οφείλει να προτείνει, να προτρέπει, να ενθαρρύνει και να επιβεβαιώνει την όλη 

προσπάθεια των μαθητών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων 

συνιστά η εξοικείωση των μαθητών με τα δομικά στοιχεία των κειμένων, τα ιδιαίτερα 

δηλαδή γνωρίσματα που αφορούν τη διαδικασία συγγραφής και κατασκευής 

ορισμένου έργου στην πράξη (Νικολαΐδου 2012). Ειδικότερα, για τα πεζά 

λογοτεχνικά κείμενα απαιτείται ο μαθητής να μυηθεί αβίαστα και αποτελεσματικά 

μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες τόσο στις αφηγηματικές τεχνικές όσο και 

στις στρατηγικές συγκρότησης της πλοκής, των χαρακτήρων και του 

χωροχρονικού πλαισίου (Αρατζίδου & Κουράκη 2013). Από τα παραπάνω 

καθίσταται εμφανές ότι οι εφαρμοζόμενες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής 

στον συγκεκριμένο όμιλο αποσκοπούσαν καταρχήν στην ανάδειξη των 

χαρακτηριστικών – ειδοποιών γνωρισμάτων του υπό μελέτη κειμένου και στην 

ελεύθερη έκφραση των συναισθημάτων που οι μαθητές βιώνουν κατά την 

ανάλυση αυτή.  

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία επαφής των 

μαθητών με τα λογοτεχνικά πεζά έργα εφαρμόζοντας βιωματικές ασκήσεις 

επεξεργασίας των κειμένων, αντλημένες από το Εκπαιδευτικό Δράμα (Αυδή & 

Χατζηγεωργίου 2007). Ενδεικτικά παρατίθενται επιγραμματικά, λόγω του 

περιορισμένου χώρου που διατίθεται από τα πρακτικά του συνεδρίου, ορισμένες 

από τις τεχνικές του Εκπαιδευτικού Δράματος που αξιοποιήθηκαν κατά την 

επεξεργασία των αφηγηματικών κειμένων, όπως η παγωμένη εικόνα, η ομαδική 
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κατασκευή χώρου σε μακέτα, ο ρόλος στον τοίχο, η παρακολούθηση της σκέψης 

του χαρακτήρα (βλ. Αυδή & Χατζηγεωργίου 2007: 86-99). 

Κοντολογίς, χρειάζεται να επισημανθεί ότι η διδασκαλία της δημιουργικής 

γραφής στο πλαίσιο του ομίλου αυτού, δεν φιλοδοξούσε να διαμορφώσει «τους 

διάσημους συγγραφείς τους μέλλοντος…η επιτυχία της διδασκαλίας της 

δημιουργικής γραφής, στην περίπτωσή μας και γενικότερα, κρίνεται από το αν και 

κατά πόσο (περισσότερους και) επαρκέστερους αναγνώστες της λογοτεχνίας 

μπορεί να διαμορφώσει…», όπως ο Σουλιώτης (2012:13) υπογραμμίζει.   

3.2. Οι στόχοι  της διδασκαλίας  

Η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής αποσκοπούσε στο να προσλάβουν οι 

μαθητές, μέσα από τη «λογοτεχνική ανάγνωση» του έργου (Καρακίτσιος 

2012:32,33), τα κατάλληλα ερεθίσματα, έτσι, ώστε να προβούν στη σύνθεση δικών 

τους έργων. Ειδικότερα,  η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση είχε ως στόχο ο 

μαθητής να καταστεί ικανός: 

 να αντλεί απόλαυση από την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων. 

 να συνδέει τα προσωπικά του βιώματα με το υπό μελέτη λογοτεχνικό 

έργο. 

 να εκφράζει ελεύθερα ιδέες, εντυπώσεις, συναισθήματα.  

 να προσεγγίζει πολύπλευρα και αποτελεσματικά τόσο τον έμμετρο 

όσο και τον πεζό γραπτό λόγο της Νεοελληνικής Παιδικής 

Λογοτεχνίας. 

 να μην αντιμετωπίζει το λογοτεχνικό έργο ως κάτι το «στατικό», αλλά 

ως «ζωντανή ενότητα» την οποία μπορεί να αλλάξει.   

 να ανακαλύπτει τους μηχανισμούς της κατασκευής και της 

συγγραφής των λογοτεχνικών έργων.  

 να μετουσιώνει τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που αποκόμισε 

από την ανάγνωση σε νέο αυτόνομο κείμενο. 

 να πειραματίζεται γράφοντας μία παραλλαγή της υπό μελέτη 

ιστορίας. 

 να απελευθερώνει, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, τη 

γραφή του «σκαρώνοντας» αυθεντικά και πρωτότυπα κείμενα. 

 να μεταγράφει την ιστορία του λογοτεχνικού έργου σε κόμικ.  



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[469]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 να επεξεργάζεται το κείμενο που δημιούργησε σε δεύτερο επίπεδο και 

να το μεταφέρει σε θεατρική πράξη αξιοποιώντας πρακτικές του 

εκπαιδευτικού δράματος. 

3.3. Η οργάνωση της διδασκαλίας  

Τα έργα παιδικής λογοτεχνίας που επεξεργαστήκαμε (βλ. παράρτημα) ήταν 

παραμύθια, μύθοι, μικρές ιστορίες, διηγήματα και ποιήματα Λίμερικ, κατάλληλα 

για την ηλικία των μαθητών της Τρίτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στο 

συγκεκριμένο σημείο κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα κριτήρια επιλογής των 

έργων ήταν οι ικανότητες των μαθητών σε γλωσσικό, γνωστικό, συναισθηματικό, 

νοητικό και κοινωνικό επίπεδο, η προσληπτική τους δυνατότητα, η εξοικείωσή τους 

με τη λογοτεχνία, οι αναγνωστικές τους εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους (Λώλη 

2004/5, Παπαδοπούλου 2004:185). Τα παραπάνω στοιχεία διερευνήθηκαν από την 

έναρξη της λειτουργίας του Ομίλου, καλώντας τους μαθητές να συμπληρώσουν 

σχετικό ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, εκτός από τα προαναφερθέντα, κριτήριο που 

επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την επιλογή των υπό μελέτη έργων αποτέλεσε η 

χρονική περίοδος επεξεργασίας του κειμένου, έτσι, ώστε η θεματική του έργου να 

έχει αναφορικότητα στις εμπειρίες των μαθητών της καθημερινής σχολικής και 

εξωσχολικής τους ζωής. Καταβλήθηκε, δηλαδή, προσπάθεια τα έργα να 

διαθέτουν επίκαιρο χαρακτήρα. 

Αρχικά πραγματοποιούνταν βιωματικά η επεξεργασία των έργων με την 

ολομέλεια της τάξης μέσα από τις πρακτικές του εκπαιδευτικού δράματος και 

ακολουθούσε η εξατομικευμένη σιωπηλή ανάγνωση των έργων από όλους τους 

μαθητές του ομίλου. Το υπό ανάλυση έργο ήταν κοινό για όλες τις ομάδες. Σε αυτό 

το πρώτο στάδιο της διδασκαλίας της δημιουργικής γραφής δόθηκε έμφαση στην 

εξοικείωση των μαθητών με τα δομικά στοιχεία του λογοτεχνικού είδους στο οποίο 

ανήκει το υπό μελέτη λογοτεχνικό έργο. Στη συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο, δινόταν 

φύλλο εργασίας με ασκήσεις δημιουργικής γραφής με σημείο αναφοράς το υπό 

μελέτη έργο. Παράλληλα, αφού είχε ολοκληρωθεί η επεξεργασία του κειμένου 

καθώς και οι συγγραφικές ασκήσεις που εκπήγαζαν από αυτό, στην επόμενη 

διδασκαλία στον όμιλο γίνονταν παιγνιώδεις δράσεις δημιουργικής γραφής, 

όπως ακροστιχίδα, αλφαβήτα, κυνηγητό λέξεων, άρρωστα κείμενα κτλ.  
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3.4. Διδακτικό υλικό που δόθηκε στους μαθητές – φύλα εργασίας 

Α. Κατά την έναρξη του ομίλου το φθινόπωρο επεξεργαστήκαμε, δουλεύοντας 

ομαδικά, πρώτα το έργο της Μαντουβάλου Βρέχει Καρεκλοπόδαρα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Παρουσίαση μέσω των στρατηγικών του Εκπαιδευτικού Δράματος – 

βιωματική επεξεργασία – σιωπηλή ανάγνωση του βιβλίου. 

Να και μία απροσδόκητη βροχή... τι βρέχει στην κάθε χώρα;  

Στην Ιταλία βρέχει με τις λεκάνες … Συνεχίστε για τις υπόλοιπες χώρες που 

αναφέρονται στο έργο. 

Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από το έργο και να το μετατρέψετε 

σε διαλογικό, τροποποιώντας κατά βούληση και τη θεματολογία αυτού. Γράψτε, 

λοιπόν, ένα κείμενο με τίτλο: Ο διάλογος των απίθανων καπέλων. 

Γράψτε ένα φανταστικό αφήγημα με τίτλο: Η απίθανη βροχή των 

Ιωαννίνων. 

Ακλούθησαν παιγνιώδεις δράσεις δημιουργικής γραφής: 

Το κυνηγητό των λέξεων 

Οι λέξεις παίζουν κυνηγητό και από τη συλλαβή της τελευταίας, η οποία 

είναι στην αιτιατική, «πιάνεται» (αρχίζει) η επόμενη. 

Οι άρρωστες λέξεις 

Γράψτε με την ομάδα σου ένα άρρωστο κείμενο. Στη συνέχεια, αφού δώσει 

η κάθε ομάδα το δικό της, γίνετε γιατροί και διορθώστε το άρρωστο κείμενο της 

άλλης ομάδας. Τέλος, καλέστε τους συγγενείς των άρρωστων λέξεων που 

διορθώσατε. 

Ως τελευταία δραστηριότητα δόθηκε η ενασχόληση με τις «τρελές 

προπαίδειες» που ενθουσίασαν τους μαθητές, καθώς την συγκεκριμένη περίοδο 

στην τάξη μαθαίναμε την προπαίδεια.  

Κι εγώ με μολύβι και χαρτί θα σκαρφιστώ... μία προπαίδεια δική μου!!  

Β. Η έλευση του χειμώνα μάς βρήκε να πραγματευόμαστε τους μύθους του 

Αισώπου και παραδοσιακά παραμύθια. Ζητήθηκε από τους μαθητές να 

δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, διαφορετική για την κάθε ομάδα, ορμώμενοι 

από τον αισώπειο μύθο Η αλεπού και το λελέκι. Τους δόθηκαν τα ακόλουθα 

βοηθητικά στοιχεία – οδηγίες, κοινά για όλες τις ομάδες: 

Η ιστορία αρχίζει:  Γράψτε μια ιστορία για το πώς μπορεί η αλεπού να 

ξεγελάσει ένα άλλο ζώο. 

ΟΙ ήρωες: Ποιον ξεγελά η αλεπού; Μπορεί να είναι μία αρκούδα ή… 
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Η εξέλιξη: Τι φαγητό έχει το άλλο ζώο; Πώς πείθει η αλεπού το άλλο ζώο να 

παρατήσει το φαγητό του και να του το αρπάξει εκείνη; Διαλέξτε τον τρόπο που 

θεωρείτε πιο αποτελεσματικό. 

Η κατάληξη: Τι σκέφτεται τελικά το άλλο ζώο ; Πώς αντιδρά η αλεπού;                                                

‘Η Επιλέξτε ένα διαφορετικό τέλος: Σκεφτείτε έναν έξυπνο τρόπο για να δώσει 

το άλλο ζώο ένα «καλό μάθημα» στην αλεπού για την πονηριά της.  

Μεταφέρετε το συγκεκριμένο μύθο σε κόμικ. 

Στη συνέχεια επεξεργαστήκαμε βιωματικά λαϊκά παραμύθια με 

καλικάντζαρους, καθώς πλησίαζε ο εορτασμός των Χριστουγέννων. Αφού με την 

ολομέλεια της τάξης εντοπίσαμε τα δομικά γνωρίσματα των λαϊκών παραμυθιών, 

η κάθε ομάδα κατάρτισε το ημερολόγιο ενός μικρού καλικάντζαρου και ως 

εργασία για το σπίτι ανατέθηκε η συγγραφή ενός παραμυθιού. Στη συνέχεια, 

αναπτύχθηκαν παιγνιώδεις δράσεις δημιουργικής γραφής, Η Αλφαβήτα των 

Χριστουγέννων και Τα Κάλαντα που έγραψαν και έψαλλαν οι μαθητές του ομίλου 

στο διευθυντή.                      

Η Απόκρια στην εκπνοή του χειμώνα και στις παρυφές της άνοιξης μας 

βρήκε να ασχολούμαστε με τα Λίμερικ (Παπαδάτος 2007:206). Δόθηκε στους 

μαθητές το ακόλουθο φύλλο εργασίας με διευκρινιστικές οδηγίες. 

Τα Λίμερικ είναι αστεία ποιήματα με ευτράπελο περιεχόμενο. Αποτελούνται 

από πέντε στίχους. Ειδικότερα, αφού μελετήσετε τα Λίμερικ του Σεφέρη, 

συμπληρώστε στην ομάδα σας τη δομή-θεματολογία ενός Λίμερικ: 

ο α΄ στίχος παρουσιάζει …,   

ο β΄ στίχος παρουσιάζει…, 

ο γ΄ στίχος μαζί με το δ΄στίχο παρουσιάζουν…, και τέλος 

ο ε΄ στίχος παρουσιάζει... 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα βοηθήσουν την κάθε ομάδα να επιλέξει τη 

θεματική του δικού της Λίμερικ:  

Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής; Πώς ήταν; Ποιο ήταν το κύριο γνώρισμά 

του; Ποια ήταν η δουλειά του; Πώς περνούσε την ημέρα του; Με ποιους έκανε 

παρέα; Τι σκεφτόταν οι άλλοι για αυτόν;  

Δημιουργήστε Λίμερικ με πρωταγωνιστές ζώα.                            

Γ. Οι γιορτές του χειμώνα αύξησαν το βάρος των μαθητών και η προοπτική 

του καλοκαιριού δημιούργησε προβληματισμό για τη σωστή διατροφή. Έτσι, οι 

μαθητές, μπαίνοντας η άνοιξη, επέλεξαν να ασχοληθούμε με το έργο της 
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Μαντουβάλου Μια φορά ήταν … η Κολοτούμπα. Παρατίθενται ενδεικτικά 

ορισμένες από τις συγγραφικές ασκήσεις που αναπτύχθηκαν: 

Ξαναγράψτε την ιστορία  προσθέτοντας κι άλλους χαρακτήρες. 

Μεταφέρετε την ιστορία σε κόμικ.  

Δημιουργήστε ένα παραμύθι με θεματική τη διατροφή. 

Καθώς πλησίαζε ο εορτασμός του Πάσχα, επεξεργαστήκαμε το διήγημα 

του Παπαδιαμάντη Εξοχική Λαμπρή, καταρχήν με την παρουσίαση μέσω των 

πρακτικών του Εκπαιδευτικού Δράματος, τη βιωματική προσέγγιση και τη σιωπηρή 

ανάγνωση του έργου από τους μαθητές. Κατά την εξέλιξη της διδακτικής πράξης 

δόθηκε στους μαθητές το ακόλουθο φύλλο εργασίας, κοινό για όλες τις ομάδες. 

i. Εντοπίστε τα ακόλουθα αφηγηματικά στοιχεία του έργου:  

Χωροχρονικό πλαίσιο της δράσης 

Χαρακτήρες 

Αφηγητής  

Πλοκή (διαδοχή των γεγονότων της ιστορίας) 

ii. Αναπτύξτε τις ακόλουθες συγγραφικές ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής: 

Διαφοροποιείται η αντίδραση του ιερέα, δηλαδή δεν επιστρέφει, για να 

συνεχίσει τη λειτουργία... Συνεχίστε την ιστορία! 

Επιλέξτε μία παράγραφο του κειμένου και να την αφηγηθείτε σε πρώτο 

πρόσωπο. 

Λαμπρή: φτιάξτε το λεξικοτρενάκι με οδηγό τη λέξη «ΛΑΜΠΡΗ».  

Επιλέξτε τέσσερις εικόνες του βιβλίου και φτιάξτε μία δική σας ιστορία. 

iii. Ως παιγνιώδη δράση δημιουργικής γραφής ανατέθηκε η οργάνωση 

ακροστιχίδας με ακρωνύμιο και θεματική επιλογής των μαθητών. 

 Δ. Πλησιάζοντας ο Ιούνιος με την προοπτική του καλοκαιριού 

ασχοληθήκαμε με τα κόμικς. Συγκεκριμένα, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του 

ομίλου μας, οι μαθητές ζήτησαν να ασχοληθούν με το μύθο του Μελάμπους, που 

τους είχε γοητέψει από τη Μυθολογία και τον μετέφεραν, μάλιστα, σε ψηφιακό 

βιβλίο. Σε κάθε διδακτική παρέμβαση δημιουργικής γραφής είχαμε ως πλαίσιο 

αναφοράς ορισμένο έργο της Νεοελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. Στο πνεύμα 

αυτό, λοιπόν, και στη συγκεκριμένη διδακτική πράξη επεξεργαστήκαμε το βιβλίο 

της Σμαράγδας Μανταδάκη Το μυστικό του Μαυροπόδαρου, που έχει σχετική 

θεματική. Η προσέγγιση του βιβλίου αναπτύχθηκε στα εξής στάδια:                                            
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Ανάκληση της γνώσης των μαθητών για το μύθο του Μελάμπους, όπως 

τον είχαν πραγματευτεί στο μάθημα της Μυθολογίας. 

Παρουσίαση του βιβλίου και προσεκτική ανάγνωση αυτού. 

Προσπαθήστε να εντοπίσετε και να καταγράψετε τις διαφορές που 

ενδεχομένως υπάρχουν ανάμεσα στον γνωστό μύθο του Μελάμπους και στο 

έργο της Σμαράγδας Μανταδάκη Το μυστικό του Μαυροπόδαρου. Γράψτε έπειτα 

την εκδοχή του μύθου κατά τη Σμαράγδα Μανταδάκη.     

Για κάθε πλάσμα της γης η έννοια της βοήθειας γίνεται με διαφορετικό 

τρόπο αντιληπτή και μάλιστα αλλάζει κατά τις διάφορες περιόδους στη ζωή του 

καθενός, με κριτήριο τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες που 

κάθε φορά έχει.  

Στο υπό ανάλυση κείμενο η βοήθεια για τον Βία είναι: … 

Τι θα ήταν η βοήθεια για εσένα στη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής σου; … 

Τι είδους βοήθεια νομίζεις ότι χρειάζεται από εσένα ο καλύτερός σου φίλος 

στη συγκεκριμένη περίοδο; … 

Γράψε ένα γράμμα στον Μελάμπους για να σε βοηθήσει να επιλύσεις ένα 

πρόβλημα που αντιμετωπίζεις αυτή την περίοδο εσύ ή η οικογένειά σου. 

Δημιουργήστε τη δική σας ιστορία με τη μεταφορά του αφηγηματικού 

λόγου του κειμένου σε κόμικς, με τίτλο: Ο μύθος του Μελάμπους 

κομικογραφημένος                                   

3.5. Ενδεικτικές ομαδικές δημιουργίες των μαθητών 

 
Α. Εργασίες που εκπονήθηκαν κατά την περίοδο του φθινοπώρου. 

Η απίθανη βροχή των Ιωαννίνων 

Μια Κυριακή πρωί, ξυπνήσαμε και είδαμε ότι ψιχάλιζε. Έτσι, αναβάλαμε μια 

έξοδο για παιχνίδι και την κανονίσαμε για τη Δευτέρα. Όμως, τη Δευτέρα έβρεχε πιο 

πολύ και το κανονίσαμε για την Τρίτη. Δυστυχώς, όμως, την Τρίτη είχε καταιγίδα. 

Έτσι, το κανονίσαμε για την άλλη Δευτέρα, διότι μάθαμε πως η κακοκαιρία θα 

συνεχιζόταν όλη την εβδομάδα. 

Όμως τη Δευτέρα άρχισε να βρέχει λάμπες! Ο Παντελής πήγε να φάει μία 

λάμπα, γιατί νόμιζε ότι ήταν ζαχαρωτό. Ο κύριος Σωτήρης πήρε μερικές, γιατί του 

έλειπαν πολλές. Αλλά η κυρία Ελευθερία δεν ευχαριστήθηκε με αυτή τη βροχή, έτσι, 

έκανε μια προσευχή να βρέξει κουζινικά, γιατί της έλειπαν πολλά κουτάλια, 

πιρούνια, και κατσαρολικά. Η επιθυμία της έγινε. 
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Την επόμενη, όμως, εβδομάδα άρχισε να βρέχει καρέκλες και όταν λέω 

καρέκλες, εννοώ κυριολεκτικά ότι έβρεχε καρέκλες από τον ουρανό. Ευτυχώς δεν 

χτύπησε κανείς, επειδή όλοι ήταν μέσα στα σπίτια τους. Μόλις σταμάτησε για λίγο 

η καρεκλοβροχή οι κάτοικοι (μαζί τους και οι γονείς μου) πήγαν να 

διαμαρτυρηθούν στο δήμαρχο για τα διαλυμένα αυτοκίνητά τους και τις άλλες 

ζημιές. Την επόμενη μέρα όμως άρχισε να ρίχνει τραπέζια ο ουρανός. Πάλι για όλη 

την εβδομάδα! Οι κάτοικοι ήταν έξω φρενών. Την Κυριακή που σταμάτησαν να 

πέφτουν τραπέζια όλοι κατάλαβαν πως τις προηγούμενες μέρες, όταν έπεφταν οι 

καρέκλες και μετά τα τραπέζια, σχηματίστηκαν τραπεζαρίες έτοιμες για να καθίσει 

ο κόσμος. 

Μήπως θέλεις να μάθεις τι έγινε μετά όταν έβρεξε όλων των ειδών τα 

φαγητά; Μμμ!!!  ακουγόταν όλη εκείνη τη μέρα σε όλους τους δρόμους της μικρής 

πόλης. Όσο για τα παιδιά ασταμάτητα έτρεχαν λαχανιασμένα από εδώ και από 

εκεί, για να πιάσουν τις καραμέλες, τις σοκολάτες και τα γλειφιτζούρια, τα έχωναν 

γρήγορα-γρήγορα στις τσέπες τους και δώσε τρέξιμο ξανά. Αλλά και οι μαμάδες 

με τις λεκάνες στα χέρια μάζευαν τα έτοιμα φαγητά με μεγάλη τους χαρά. 

Έτσι, όλοι κάθισαν και έφαγαν στην εξοχή. Άρχισε, λοιπόν, ένα πάρτι που 

δεν τελείωσε ποτέ!!! 

 

 

Και εγώ θα σκαρφιστώ… μια προπαίδεια δική μου! 

Τέσσερις μία ήρθε η κυρία 

Τέσσερις δύο φεύγω από το σχολείο 

Τέσσερις τρεις περνάει ο ταξιτζής 

Τέσσερις τέσσερις είναι παρά τέσσερις 

Τέσσερις πέντε με όστρια και πουνέντε 

Τέσσερις έξι σε λίγο θα φέξει 

Τέσσερις εφτά τρώω αυγά βραστά 

Τέσσερις οχτώ φοράω το παλτό 

Τέσσερις εννιά θα κάνω σκανταλιά 

Τέσσερις δέκα είσαι μια κοκέτα! 

  

Β. Εργασίες που εκπονήθηκαν κατά την περίοδο του χειμώνα. 

Απόσπασμα από το ημερολόγιο του μικρού καλικάντζαρου: 
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Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

  Σήμερα η μέρα μου, μάλλον η νύχτα μου, ήταν πολύ κουραστική. 

Τηγάνια στο κεφάλι μου πέφτουνε… Χθες πήγα να πάρω λίγο από το 

γουρουνόπουλο του μυλωνά, του Μπάρμπα Εαυτού μου. Κι ο μυλωνάς με 

χτύπησε με το τηγάνι στο κεφάλι. Με πόνεσαν τόσο πολύ τα αυτιά μου, σου λέω! 

Εκείνη τη στιγμή άρχισα να φωνάζω και έγινε μία φασαρία, πού να στα λέω… 

Δε μου άρεσε όμως που οι άλλοι καλικάντζαροι γελούσαν με τον πόνο μου. 

Δεν είναι για γέλια! Εσύ, αγαπητό μου ημερολόγιο, βρίσκεις τίποτε το αστείο;  

Ας συνεχίσουμε… έπειτα, όταν οι φίλοι μου σταμάτησαν να χαχανίζουν, 

ψάξαμε για τον μυλωνά, αλλά δεν ήταν πουθενά. Άφαντος, καλό μου ημερολόγιο. 

Θα μου το πληρώσει αυτός ο μύλος! Απόψε έπεται συνέχεια και η εκδίκησή μου 

έρχεται… 

 

 

Η αλφαβήτα των Χριστουγέννων 

Άλογα, αγελάδες  

ζεσταίνουν το Χριστό 

στη φάτνη ξαπλωμένος 

έλαμπε στον ουρανό. 

Βοσκοί τον προσκυνήσανε 

Και τα ζώα 

Μια αγκαλιά ζεστή 

Του χαρίσανε. 

Γεννήθηκε ο νέος βασιλιάς 

Και με γαλοπούλα γεμιστή 

Σαν την κότα τη χοντρή 

Γιορτάζουμε τη γέννηση αυτή. 

Δώρα του ‘δωσαν οι μάγοι 

Χρυσό- σμύρνα και λιβάνι! 

Έλαμπε μες στη φάτνη 

Σαν αγγελουδάκι 

Γι’ αυτό εγώ στο σπίτι έχω 

Ελατάκι με το χρυσό αστεράκι. 

Ζωή έφερε στη Γη μας 
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Κι ένα χαμόγελο πλατύ 

Για όλους τους ανθρώπους  

Που ζούσανε εκεί! 

Ηρώδη κακέ 

Και βασιλιά σκληρέ! 

Θρόνος θρόνος 

Του βασιλιά ο πόνος. 

Ιωσήφ πατερούλη 

Πόνεσες για το μικρό Χριστούλη. 

Κάλαντα θα πούμε 

Μες στο γραφείο σαν θα μπούμε 

Αυγά θα μας χαρίσουνε 

Και το διευθυντή για τις γιορτές  θα αποχαιρετήσουμε. 

 

Τα κάλαντα του διευθυντή 

Καλήν ημέρα διευθυντή κι αν είναι ορισμός σου 

πολλές ευχές θα σου  ‘δινα να μπω στο βασίλειό σου! 

Σ’ αυτό το γραφείο που ‘ρθαμε τα κάλαντα να πούμε 

και για όλου του σχολείου τα παιδιά εμείς θα σας ευχηθούμε. 

Ο χρόνος που μας πέρασε μας τύλιξε κουβάρι 

με τους δασκάλους, βρε παιδιά, μας έμπλεξε και πάλι.  

Καμιά εκδρομή δεν πήγαμε με ένα λεωφορείο, 

μόνο στην τάξη μείναμε με ένα το βιβλίο. 

Τα τεστ δε μας λείψανε και πολλές τιμωρίες μας δοθήκανε! 

Για τις συνέπειες αυτού, ποιος άραγε να φταίει; 

Ό,τι και να σας είπαμε ήτανε η αλήθεια, 

μα τα καλά τα πράγματα ήτανε παραμύθια! 

Σας ψάλλαμε τα κάλαντα σε τούτο το γραφείο 

και με τα άλλα τα παιδιά σας λέμε τώρα αντίο. 

 

ΛΙΜΕΡΙΚ 

 

Ήταν ένα νερό νεράκι 

Με κρυστάλλινο ματάκι 
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Του έλεγαν: «φύγε από εδώ μικρό γάργαρο νερό 

αλλιώς θα πάω να το πω στον κυρ- Αντώνη τον τρελό!». 

Τους δίνει τότε μια κλωτσιά και για καινούριες περιπέτειες πάει ξανά. 

Ήταν μια όμορφη κυρία 

Με σκουλαρίκι και μυωπία 

Την κορόιδεψαν οι άλλοι 

Για άλλη μια φορά και πάλι 

Τότε πέφτει στο γκρεμό μαζί με έναν βοσκό. 

 

Ο γάιδαρος αετός 

Ήταν ένας γάιδαρος χοντρός  

χοντροπερήφανος σωστός τραγουδιστής αετός! 

Όλη μέρα κολυμπούσε  

και η Μαργαρίτα τον χειροκροτούσε!  

Και όταν τραγουδούσε, η κατσίκα χοροπηδούσε! 

 

Η ζηλιάρα  αγελάδα 

Ήταν μια ζηλιάρα αγελάδα,  

ψηλή ψηλοπερήφανη κυρούλα που μαγείρευε σπανάκι!  

Φόραγε μια ποδίτσα και ήταν μια σωστή κουκλίτσα. 

Όλοι την αγαπούσαν και της πρόσφεραν δωράκια! 

 

Γ. Εργασίες που εκπονήθηκαν κατά την περίοδο της άνοιξης. 

 

Η συνομιλία του ερωτευμένου ζευγαριού 

Αν με άκουγες για πέντε λεπτά 

Ίσως να σε αγαπούσα αληθινά και εσύ 

Σούπα θα μου έφτιαχνες καθημερινά  

Ωστόσο, εσύ κάθεσαι και φτιάχνεις μακαρόνια με κιμά 

Πότε πότε φτιάχνεις και κανένα μουσακά 

Όμως καθημερινά ανεβοκατεβαίνεις τα σκαλιά 

Ύστερα απ’ όλα αυτά κοιμάσαι μαζί μου τα βράδια αγκαλιά! 
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Η απροσδόκητη διακοπή της αναστάσιμης θείας λειτουργίας 

Ο παπά-Μάρκος κάνει την Αναστάσιμη Λειτουργία ξημερώματα Κυριακής 

στη Σιταριά που είχαν μείνει χωρίς ιερέα. Ξάφνου μια δυνατή φωνή διακόπτει την 

ησυχία. 

-Παππά, παππά, ο παπά-Σφοντύλας από την πίσω πόρτα κλέβει τις 

λειτουργιές! Τον είδα! 

Ο παπά-Μάρκος αμέσως σταμάτησε τη θεία λειτουργία και έφυγε 

τρέχοντας από την εκκλησία, για να τσακώσει τον παλιό κλέφτη παπά- Σφοντύλα, 

φωνάζοντας: «Οχτώ παιδιά και η παπαδιά εννιά μαζί με το δικό μου δέκα 

στόματα… πώς να τα βγάλω πέρα;». 

Οι Σιταριώτες μέσα στην εκκλησία μείναν με το στόμα ανοιχτό και 

ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: «Μήπως τρελάθηκε ξαφνικά ο παπά- Μάρκος και 

έφυγε τρέχοντας από την εκκλησία, παρατώντας στη μέση τη Θεία Λειτουργία;». 

Εντωμεταξύ ο παπά-Μάρκος συνέχισε το τρέξιμο μέχρι που βρήκε τον 

παπά- Σφοντύλα, τον άρπαξε δυνατά από τον ώμο και τον τράνταξε: «Καλά δεν 

ντρέπεσαι;» του είπε. «Γιατί κλέβεις τις λειτουργιές; Δεν έχω δει ποτέ ξανά παπά 

κλέφτη!». Ο παπά-Σφοντύλας του εξήγησε πως έγινε παρεξήγηση, γιατί αυτός 

πήρε τις λειτουργιές σπίτι του για να τις βάλει στο ψυγείο να μην χαλάσουν. 

 

Δ. Εργασίες που εκπονήθηκαν κατά την περίοδο προετοιμασίας των 

μαθητών για το καλοκαίρι. Ολοκληρώνοντας τη λειτουργία του ομίλου οι μαθητές 

ετοίμασαν ένα ψηφιακό βιβλίο σε κόμικ, βασισμένο στο μύθο του Μελάμπους. Το 

συγκεκριμένο βιβλίο μπορεί κανείς να το εντοπίσει σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων: http://2dim-peir-

zosim.ioa.sch.gr/joomla/ 

4. Αντί επιλόγου 

Η δράση του συγκεκριμένου ομίλου ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του έργου 

των παιδιών στην τελετή λήξης της λειτουργίας των ομίλων του σχολείου μας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 06-06-2014. Το πλαίσιο αναφοράς της 

παρουσίασης του ομίλου Δημιουργικής Γραφής της Γ’ τάξης αποτέλεσε «Ο 

Κύκλος του χρόνου». Ειδικότερα, οι μαθητές, μέσα από τα πρωτότυπα και 

αυθεντικά έργα που ομαδικά έγραψαν κατά τη φοίτησή τους στον όμιλο, επέλεξαν 

http://2dim-peir-zosim.ioa.sch.gr/joomla/
http://2dim-peir-zosim.ioa.sch.gr/joomla/
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να παρουσιάσουν με όχημα τη δημιουργική γραφή το ταξίδι τους στον κύκλο της 

σχολικής τους ζωής στο συγκεκριμένο διδακτικό έτος. Αναλυτικότερα, αρχικά 

παρουσίασαν τις δημιουργίες τους για το φθινόπωρο – Την απίθανη βροχή των 

Ιωαννίνων και Τη σωστή προπαίδεια – ακολούθησαν τα κείμενα για το χειμώνα – 

Ιστορίες, Παραμύθια, το Αλφαβητάρι των Χριστουγέννων και Λίμερικ για τις 

απόκριες – έπονται τα έργα για την άνοιξη – Ο διάλογος του ερωτευμένου 

ζευγαριού και Η απροσδόκητη διακοπή της αναστάσιμης θείας λειτουργίας. Τέλος, 

για το καλοκαίρι παρουσιάστηκε το κόμικ Μελάμπους, το οποίο έγραψαν και 

φιλοτέχνησαν οι μαθητές και το πρότειναν στους συμμαθητές τους του σχολείου 

για ανάγνωση κατά τις θερινές διακοπές στην παραλία.  Ολοκληρώνοντας την 

παρουσίαση αυτή οι μαθητές αποχαιρέτησαν τον όμιλο Δημιουργικής Γραφής με 

τις εξής σκέψεις: 

Όμιλος μέγας δυνατός! Κάθε παιδί και θησαυρός! 

Έκφραση, θέατρο, συγγραφή! Όλα αυτά μαζί στη δημιουργική γραφή. 

Με ένα μολύβι για παρέα όλοι περνούν ωραία στης γραφής την αγκαλιά. 

Πάντα χαρούμενοι εμείς και την ορθογραφία δεν την κοιτά κανείς.  

Κι αν δεν βάλεις κάπου τόνο, άστο για τον αστυνόμο. 

Έλα κι εσύ, πάμε όλοι μαζί στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής. 

Κλείνοντας την παρούσα εργασία σχετικά με τη λειτουργία του ομίλου 

Δημιουργικής Γραφής της Γ’ τάξης, επιχειρείται ακροθιγώς η αξιολογική 

αποτίμηση της διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής. Επισημαίνεται, καταρχήν, 

ότι επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό ο κεντρικός σκοπός του συγκεκριμένου 

ομίλου, δηλαδή η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών με τρόπο 

παιγνιώδη και ευχάριστο. Τα κείμενα των παιδιών τα οποία οι ίδιοι οι μαθητές 

συνεργαζόμενοι παρήγαγαν επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυρισμό μας. 

Αναφορικά δε με την ευχαρίστηση που τα παιδιά άντλησαν κατά τη συμμετοχή 

τους στο συγκεκριμένο όμιλο, καταδεικνύεται τόσο από το αμείωτο ενδιαφέρον 

τους, όπως αυτό πιστοποιείται από τη συνεχή τους παρουσία στον όμιλο στη 

διάρκεια του έτους και τη μηδενική διαρροή μαθητών, καθώς και από την αθρόα 

προσέλευση των μαθητών στον όμιλο Δημιουργικής Γραφής κατά το επόμενο 

σχολικό έτος.  
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Δημιουργική γραφή, Erasmus plus και e-twinning στο 4ο 

Δημοτικό Πεύκων 

 

Μακρογιώργου Γεωργία  

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας,  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας  

giorginamak@hotmail.com 

 

Εισαγωγή  

Αυτή η παρουσίαση επιχειρεί να περιγράψει ένα σχέδιο εργασίας (project) 

δημιουργικής γραφής των μαθητών της 6ης δημοτικού στις ώρες διδασκαλίας της 

Αγγλικής γλώσσας, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης Erasmus + 

και e-twinning «Ενωμένοι στη διαφορετικότητα μέσα από ιστορίες στην Ευρώπη». 

Το σχέδιο εφαρμόστηκε από το Νοέμβριο 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 ενώ 

μαθητές εταιρικών σχολείων από την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τη 

Βουλγαρία και την Τουρκία εφάρμοζαν ταυτόχρονα παρόμοια σχέδια εργασίας. 

Τα τελικά προϊόντα δημοσιεύτηκαν στο twin space και κοινά περιοδικά 

δημοσιεύτηκαν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.  

Το θεωρητικό μέρος αυτής της παρουσίασης επιχειρεί να συνδέσει τη 

χρήση νέων τεχνολογιών με τη δημιουργική γραφή στην εκμάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας υπό το πρίσμα του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Bruner 1966, 

Vygotsky 1978). Στη συνέχεια, θα περιγραφούν οι διαδικασίες στην τάξη. Τέλος, θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.   

Νέες τεχνολογίες και δεξιότητες 

Στο σύγχρονο κόσμο, με τη διάδοση της τεχνολογίας σε όλες τις πλευρές της 

ζωής, το διαδίκτυο έχει εισαχθεί στη σχολική τάξη. Οι μαθητές ψάχνουν 

πληροφορίες, ή απαντούν σε ερωτήματα χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο, η φύση του εγγραμματισμού έχει μεταβληθεί και έχει συνδεθεί 

με δεξιότητες όπως κριτική ικανότητα, ευελιξία, συνεργασία. Οι παραπάνω 

δεξιότητες αναφέρονται ως ‘νέοι εγγραμματισμοί’. (Coiro 2003, Leu et al. 2011).   

Ο μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι στα Αγγλικά και 

σύμφωνα με τον Warschauer (2002:1) ‘τόσο τα Αγγλικά όσο και οι νέες 

mailto:giorginamak@hotmail.com
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τεχνολογίες είναι σημαντικά εργαλεία για την πλήρη ένταξη του ατόμου στη 

σημερινή κοινωνία’. Επομένως, καθηγητές Αγγλικής γλώσσας που έχουν 

πρόσβαση στο εργαστήρι υπολογιστών είναι σε θέση ‘να διδάξουν στους 

μαθητές πολύτιμες δια βίου μαθησιακές δεξιότητες και στρατηγικές’ (Shetzer & 

Warschauer 2000:176).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της εποχής των νέων τεχνολογιών, το 

κυβερνητικό στρατηγικό σχέδιο δράσης για το ‘Νέο Σχολείο’ (Ministry of Education, 

Lifelong Learning & Religious Affairs 2010) δίνει έμφαση στην αναγκαιότητα οι 

μαθητές να έχουν επάρκεια στις ξένες γλώσσες και στις νέες τεχνολογίες και να 

κατέχουν κριτική ικανότητα και στρατηγικές ώστε να επικοινωνούν στην 

πολυπολιτισμική κοινωνία. Επί πλέον, το Ελληνικό Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα 

Σπουδών για τις ξένες γλώσσες δίνει έμφαση στην αυτόνομη, δια βίου, ενεργητική 

μάθηση που μπορεί να επιτευχθεί με την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντικές, με 

σημασία μαθησιακές εμπειρίες. 

Κοινωνικός Εποικοδομητισμός 

Ο Κοινωνικός Εποικοδομητισμός (Bruner 1966, Vygotsky 1978) δίνει έμφαση στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση ως μια από τις κύριες προϋποθέσεις για τη μάθηση. Το 

παιδί είναι ένας ενεργός μαθητής που αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους και η 

ανθρώπινη νόηση διαμορφώνεται σταθερά μέσα σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο, με 

τη χρήση της γλώσσας.  

Κεντρικός όρος του Κοινωνικού Εποικοδομητισμού είναι η ιδέα της 

σκαλωσιάς ‘scaffolding’ (Bruner, 1966). Το ‘scaffolding’ σαν όρος δηλώνει την 

υποστήριξη που παρέχεται από τους ενήλικες ώστε τα παιδιά να  εκτελούν μια 

εργασία που δεν θα κατάφερναν να την εκτελέσουν  μόνα τους. Ο Bouniol (2004) 

εξηγεί την ιδέα της ‘σκαλωσιάς’ ‘scaffolding’ με μία μεταφορά: Για να χτιστεί ένα 

σπίτι, η κατασκευή χρειάζεται αρχική υποστήριξη με σκαλωσιά, η οποία βαθμιαία 

αφαιρείται. Κατά τον ίδιο τρόπο, για να βοηθήσουμε τα παιδιά να κατανοήσουν 

το περιβάλλον τους, χρειάζεται μια μορφή υποστήριξης που θα αφαιρείται σιγά 

σιγά, ώσπου τελικά να εδραιωθεί η γνώση από μόνη της. Ωστόσο, οι μαθησιακές 

εμπειρίες είναι εποικοδομητικές μόνον αν λαμβάνεται υπόψη η ‘Ζώνη Εγγύτατης 

Ανάπτυξης’, δηλαδή το επίπεδο κατανόησης των παιδιών και οι πρότερες 

γνώσεις.  
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Η δεξιότητα της γραφής 

Υπό το πρίσμα του Κοινωνικού Εποικοδομητισμού, η γραφή λογίζεται 

περισσότερο ως κοινωνική και αλληλεπιδρούσα δεξιότητα παρά απλά σαν 

νοητική και ατομική (Hyland 2002). Είναι επίσης μια μη γραμμική, αναδρομική 

διαδικασία και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 

παιδαγωγική της γραφής (White and Arndt 1991, Zamel 1985). Επομένως, ο/η 

εκπαιδευτικός πρέπει να ‘διαφοροποιεί τους τρόπους διδασκαλίας και να 

εφαρμόσει μια πιο ευφάνταστη, λιγότερο στατική και περισσότερο 

προσανατολισμένη στη διαδικασία μεθοδολογία’ (Calfoglou 2004:234).  Επί 

πλέον, η διαδικασία της γραφής πρέπει να είναι μέσα σε πλαίσιο και να ενθαρρύνει 

τους μαθητές να αναπτύξουν την αίσθηση του αναγνωστικού κοινού (Hedge 

2000).  

Εστιάζοντας στη δημιουργική γραφή σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, ο Mc 

Vey (2008), επισημαίνει ότι κάθε κομμάτι γραπτού λόγου είναι μια μαθησιακή 

εμπειρία και οι νέες τεχνολογίες δεν έχουν σκοτώσει το γράψιμο: αντίθετα, το έχουν 

πολλαπλασιάσει. Στο σύγχρονο κόσμο ‘οι μαθητές μας γράφουν όχι μόνο 

σημειώσεις διαλέξεων και εκθέσεις και απαντήσεις σε εξετάσεις, αλλά και 

συνεργασίες σε διαδικτυακές συζητήσεις, καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά 

χαρτοφυλάκια, υλικό για ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά μηνύματα. Αν ξεπεράσουμε 

το δισταγμό των μαθητών για γράψιμο, θα μπορέσουμε να τους δώσουμε δύναμη 

και ελευθερία: θα μπορέσουμε να τους καταστήσουμε ικανούς να 

δημιουργήσουν’ (ibid.) 

E-twinning1 και Erasmus+2 στο 4ο Δημοτικό Πεύκων 

Το Erasmus + (Δράση 2) και το σχέδιο e-twinning ‘Ενωμένοι στη διαφορετικότητα 

μέσα από ιστορίες στην Ευρώπη’ είναι μια σύμπραξη 7 σχολείων από 7 χώρες 

                                                 
1 H δράση eTwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να 

ενθαρρύνει τα Ευρωπαϊκά σχολεία να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, 

παρέχοντας τα αναγκαία εργαλεία και υποστήριξη. Επομένως, εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι 

στη δράση  eTwinning μπορούν να κάνουν συμπράξεις και να αναπτύσσουν συνεργατικά, 

παιδαγωγικά σχολικά προγράμματα σε οποιαδήποτε θεματική περιοχή των αναλυτικών 

προγραμμάτων (Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/ETwinning ) 

2 Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, τη νεολαία 

και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014–2020. Σαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει 

ευκαιρίες και χρηματοδότηση για κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών με συνεργασίες στον 

https://en.wikipedia.org/wiki/ETwinning
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(Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Τουρκία) για δύο 

σχολικά έτη (2014-2016).  

Η δράση έχει στόχο να καταπολεμήσει το ρατσισμό και την ξενοφοβία και 

ταυτόχρονα να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Περιλαμβάνει 

διαθεματικά κοινά σχέδια που περνούν μέσα από τα μαθήματα της Γλώσσας, της 

Πληροφορικής, των καλλιτεχνικών, της Μουσικής, της Ιστορίας, των 

Θρησκευτικών και της Γεωγραφίας. Το θέμα της σύμπραξης είναι τα παραμύθια 

με τα οποία οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι από πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά 

μεγαλώνουν με παραμύθια και όπως τονίζουν οι Lo & Hyland (2007) εργασίες που 

σχετίζονται με τις εμπειρίες μας μας ενεργοποιούν περισσότερο. Οι 

δραστηριότητες είναι δομημένες για να ανταποκρίνονται παιδιά όλων των ηλικιών, 

ικανοτήτων, πολλαπλών δεξιοτήτων και καταγωγής. Εφαρμόζονται διάφορες 

τεχνικές δημιουργικής γραφής και αφηγήσεων, όπως: 

- Αναγνώσεις, ακροάσεις και αφηγήσεις  ιστοριών  

- Δημιουργίες και ανταλλαγή εικόνων, έργων ζωγραφικής και χειροτεχνιών 

εμπνευσμένων από αυτές τις ιστορίες  

- Παραγωγή διασκευασμένων ιστοριών  

-Θεατρικό παιχνίδι.  

Οι κοινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν επίσης διακρατικές συναντήσεις, 

διάδραση μεταξύ των παιδιών και των εκπαιδευτικών μέσα από κοινό blog, την 

πλατφόρμα twin space3 ηλεκτρονικά μηνύματα, κοινά περιοδικά, φωνητικές 

εγγραφές και ραδιοφωνικά προγράμματα στο European school radio με 

αφηγήσεις και τραγούδια από όλες τις χώρες.  

Διδακτικό πλαίσιο 

Συμμετέχοντες από την Ελλάδα στο project ‘Ιστορίες του χειμώνα’ ήταν 30 

μαθητές και μαθήτριες της Έκτης Δημοτικού του 4ου Δ.Σ. Πεύκων στην ηλικία των 

11-12. Το μέσο επίπεδο ήταν το Α2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για 

τις ξένες γλώσσες (Council of Europe, 2001).  Ήταν μια ετερογενής τάξη, μικτή ως 

                                                 
τομέα της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του αθλητισμού (Πηγή: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus%2B) 

 

3 Δημόσιος σύνδεσμος για το TwinSpace:  

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p103199 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus%2B
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p103199
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προς τις γλωσσικές δεξιότητες και τα διαφορετικά επίπεδα αυτοπεποίθησης. Το 

σχολικό εγχειρίδιο ήταν το βιβλίο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου English 6th Grade, 

κατάλληλο για μαθητές στο επίπεδο Α2. Το σχέδιο ‘Winter stories’ είχε διάρκεια από 

το Νοέμβριο 2014 έως και τα τέλη Ιανουαρίου 2015. Πραγματοποιήθηκε στην τάξη 

με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή και προβολέα καθώς και στο εργαστήρι 

υπολογιστών. 

Οι διαδικασίες του σχεδίου 

Σύμφωνα με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Erasmus plus και του e-

twinning, το Νοέμβριο 2014, τα παιδιά είχαν να γράψουν ιστορίες έως 250 λέξεις 

περιλαμβάνοντας 7 τυχαίες λέξεις: νεράιδα, μούρο, χωριό, παντόφλα, 

χαρούμενος, μολύβι, εξερευνητής. 

Στόχοι του σχεδίου ήταν: 

-Να εμπλέξει τους μαθητές να εξασκηθούν στους ‘νέους 

εγγραμματισμούς’-‘new literacies’4. 

-Να κινητοποιήσει τους μαθητές να γράψουν, εμπλέκοντάς τους σε 

δραστηριότητες αυτοέκφρασης με χρήση της φαντασίας.  

-Να προωθήσει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση σύμφωνα με τη 

θεωρία του κοινωνικού εποικοδομητισμού (Vygotsky, 1986). 

Το θέμα ήταν σύμφωνο με το αναλυτικό πρόγραμμα και συγκεκριμένα το 

κεφάλαιο ‘Φανταστικά πλάσματα’ του βιβλίου που ήταν σχετικό με χαρακτήρες 

από ιστορίες και μύθους. Για την πραγματοποίηση του σχεδίου, ακολουθήθηκαν 

τα τρία στάδια του project σύμφωνα με την πρόταση των Fried-Booth (2002): Η 

σχεδίαση (προετοιμασία), η πραγματοποίηση και η αξιολόγηση, εστιάζοντας στην 

εξάσκηση του εγγραμματισμού σε πλαίσιο ανάπτυξης όλων των δεξιοτήτων.   

Στάδιο σχεδίασης: 

Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομητισμού (Piaget 1954) είναι 

σημαντικό να εμπλέκουμε τους μαθητές σε μετα-γνωστικές διαδικασίες, όπως να 

θέτουν στόχους και να σχεδιάζουν. Επομένως, στην αρχή συζητήθηκε ο στόχος 

του σχεδίου: Οι μαθητές θα έπαιρναν μέρος σε διαγωνισμό συγγραφής και οι 

                                                 
4 ‘Οι δεξιότητες, οι στρατηγικές και οι διαθέσεις που είναι απαραίτητες για την 

επιτυχή χρήση και προσαρμογή στις συνεχώς εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες (Leu et al, 

2004: para.9). 
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νικητές θα συμμετείχαν σε μία κινητικότητα του Erasmus+ και οι ιστορία τους θα 

δημοσιευόταν στο επίσημο περιοδικό του προγράμματος. Οι υπόλοιπες ιστορίες 

θα δημοσιευόταν στο  twin space. Γιατί όπως υπογραμμίζουν οι Atkinson (2003) 

και Hedge (2000), είναι σημαντικό για τους μαθητές-συγγραφείς να αναπτύξουν 

την αίσθηση ότι έχουν αναγνωστικό κοινό.  

Ο καταιγισμός ιδεών είναι πολύ σημαντικός τρόπος δραστηριοποίησης 

πρότερων γνώσεων (Skehan 1998) και οι δραστηριότητες ανάπτυξης της 

επίγνωσης στο πρώτο στάδιο του έργου είναι απαραίτητη για να ελαττώσει το 

γνωστικό βάρος του έργου (Willis & Willis 1996). Επομένως, η εκπαιδευτικός 

χρησιμοποιώντας το γνωστό παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας σαν παράδειγμα, 

απέσπασε ιδέες σχετικά με τα κύρια σημεία της ιστορίας: τους χαρακτήρες, το 

πλαίσιο του χώρου και του χρόνου, το πρόβλημα της ιστορίας, την πλοκή και το 

τέλος. Μετά οι μαθητές μελέτησαν ένα σχεδιάγραμμα  (mind map) που απεικόνιζε 

τα κύρια σημεία ενός παραμυθιού (Εικόνα 1) 

Εικόνα 1 πηγή: https://bonniewschan.wordpress.com/2012/10/31/vocabulary-

mind-maps-games/ 

Σε ότι αφορά το κειμενικό είδος (genre), είναι σημαντικό για τον/την 

εκπαιδευτικό να χρησιμοποιεί διδακτικές διαδικασίες που παρέχουν 

‘scaffolding’(υποστήριξη) σχετικά με τη δομή, τη γραμματική και το λεξιλόγιο των 

κειμενικών ειδών (Johns 2003). Και στο συγκεκριμένο σχέδιο, υπογραμμίστηκε η 

χρήση του αορίστου με ασκήσεις, ενώ το λεξιλόγιο το ζωγράφισαν οι μαθητές 

https://bonniewschan.wordpress.com/2012/10/31/vocabulary-mind-maps-games/
https://bonniewschan.wordpress.com/2012/10/31/vocabulary-mind-maps-games/
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στον πίνακα κατατάσσοντας τις 7 λέξεις σε κατηγορίες ανάλογα με τα βασικά 

στοιχεία της ιστορίας. 

Στάδιο πραγματοποίησης: 

Οι μαθητές σε ομάδες των τριών προσπάθησαν να συνθέσουν τις ιστορίες 

τους (Παράρτημα). Η ανατροφοδότηση από τους υπόλοιπους μαθητές και η 

διάδραση μέσα στην ομάδα ήταν τα κύρια στοιχεία σε αυτό το στάδιο. Η 

εκπαιδευτικός διευκόλυνε τη διαδικασία, υποστήριζε και παρατηρούσε, 

διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Επίσης, εφαρμόστηκε η τεχνική 

της συνεδρίας, ‘conferencing’5 με τις ομάδες και ακολούθησε συζήτηση σε όλη 

την τάξη για τις ιστορίες των μαθητών. Η εκπαιδευτικός έκανε παρατηρήσεις και 

επεσήμανε σημεία που έπρεπε να αποσαφηνιστούν.  

Όπως προτείνει ο Zamel (1985: 79) οι μαθητές πρέπει να αντιλαμβάνονται 

ότι γράφουν ένα κείμενο που εξελίσσεται. Επομένως, μετά τη συζήτηση, δόθηκε 

χρόνος στις ομάδες να βελτιώσουν τα κείμενά τους. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία 

να συνεχίσουν τη δουλειά και στο σπίτι και να στείλουν τα κείμενα στην 

εκπαιδευτικό με e mail. Τα τελικά προϊόντα ήταν σε ηλεκτρονική μορφή και 

δημοσιεύτηκαν στο twin space.  

Στάδιο αξιολόγησης 

Οι Phillips, Burwood and Dunford (1999:16) προτείνουν ότι κατά τη διάρκεια 

της αξιολόγησης και ο/η εκπαιδευτικός και οι μαθητές ανακαλούν τις διαδικασίες 

και αξιολογούν το τελικό προϊόν και υποστηρίζουν ότι αυτού του είδους η 

αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών τεχνικών και ταυτόχρονα 

ενισχύει την αυτονομία των μαθητών. Επιπλέον, σε ότι αφορά το τελικό προϊόν, θα 

πρέπει να δίνεται έμφαση πρώτα στο περιεχόμενο και μετά στα εκφραστικά και 

ορθογραφικά λάθη (Phillips 1993), ενώ ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι 

ευέλικτος/η και υποστηρικτικός/ή (Hyland  2002).  

Επομένως, στο στάδιο αξιολόγησης του συγκεκριμένου σχεδίου, ξεκίνησε 

συζήτηση με χρήση του διαγράμματος για τα βασικά μέρη της ιστορίας. Για την 

κάθε ιστορία οι μαθητές έλεγαν την άποψή τους για τα σημεία που χρειάζονταν 

ενίσχυση. Μετά ακολούθησε συζήτηση για τις διαδικασίες και τα δύσκολα σημεία 

του σχεδίου.  

                                                 
5 ‘Μια τεχνική κατά την οποία εκπαιδευτικός και μαθητής συζητάνε ένα κομμάτι γραφής, στο 

αρχικό του στάδιο(Hedge  2000: 408) 
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Παράλληλες και ακόλουθες ‘follow-up’ δραστηριότητες 

Η διάδραση μέσω e-twinning  

Κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 

επισκέπτονται την πλατφόρμα e-twinning και να διαβάζουν τις εικονογραφημένες 

ιστορίες που δημιουργήθηκαν από τους μαθητές των άλλων χωρών της 

σύμπραξης. Μερικοί μαθητές μάλιστα που επικοινωνούσαν με e-mails 

αντάλλασσαν και απόψεις σχετικά με τις ιστορίες.  

Σε αυτό το στάδιο, ετοιμάστηκε το περιοδικό και δημοσιεύτηκε σε 

ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνοντας μια αντιπροσωπευτική ιστορία από κάθε 

χώρα και στη μητρική γλώσσα και στα Αγγλικά. Το περιοδικό μοιράστηκε σε όλους 

τους μαθητές του σχολείου.  

Σε ακόλουθο μάθημα, οι μαθητές ετοίμασαν διαγράμματα mind maps με 

ζωγραφιές και με πληροφορίες για κάθε ιστορία. 

Αφηγήσεις σε ραδιοφωνικό πρόγραμμα 

Μια άλλη δραστηριότητα ήταν η ετοιμασία ραδιοφωνικού προγράμματος 

με αφηγήσεις ιστοριών από όλες τις χώρες. Κάθε σχολείο ανέβασε στο twin space 

την αφήγηση της επιλεγμένης ιστορίας του σε μορφή mp3. Μετά, οι μαθητές του 

4ου Δημοτικού Πεύκων ετοίμασαν μια ραδιοφωνική εκπομπή για το European 

School radio χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ‘audacity’. Τα παιδιά 

εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του προγράμματος audacity και πρόσθεσαν 

ηχητικά εφέ και μουσική στις ιστορίες. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα σχολεία 

από τις χώρες του προγράμματος συνδέθηκαν διαδικτυακά και τα παιδιά 

συνομίλησαν  μέσα από την πλατφόρμα του European school radio. 

Videos  

Δύο μαθητές εθελοντικά δημιούργησαν βιντεάκια με θέμα δύο επιλεγμένες 

ιστορίες: ‘Η μαγική μαρμελάδα και μία περιπέτεια’ και το ‘Παντοφλοχωριό’. 

Συνέθεσαν τις αφηγήσεις, τα κείμενα και τις ζωγραφιές και τα βιντεάκια 

δημοσιεύτηκαν στο twin space. 

Περιορισμοί 

Ο πιο σημαντικός περιορισμός ήταν ότι η χρήση της αίθουσας υπολογιστών ήταν 

περιορισμένη. Τις περισσότερες διδακτικές ώρες η αίθουσα ήταν κατειλημμένη και 

μπορούσαμε να δουλέψουμε εκεί μόνο λίγες ώρες. Επίσης υπήρχε ο περιορισμός 

του χρόνου σε συνδυασμό με σφιχτό σχολικό πρόγραμμα. 
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Αποτελέσματα-συμπεράσματα  

Σε αυτή τη μελέτη η εκπαιδευτικός κρατούσε σημειώσεις με παρατηρήσεις σε όλες 

τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τα αποτελέσματα 

ήταν θετικά: Οι μαθητές διασκέδασαν δημιουργώντας μαζί και επικοινωνώντας με 

παιδιά από άλλες χώρες. Η σχολική τάξη και η αίθουσα των υπολογιστών 

μετατράπηκαν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Το γεγονός ότι οι μαθητές 

δημιούργησαν τις δικές τους ιστορίες για το περιοδικό τους έκαναν να πάρουν την 

ευθύνη της δικής τους μάθησης και να νιώσουν αποτελεσματικοί. Πάνω απ’ όλα, 

όπως ανέφεραν, βρήκαν τις διαδικασίες χρήσιμες. Τόνισαν ότι κέρδισαν γνώσεις 

για άλλους πολιτισμούς, ενώ ταυτόχρονα εξάσκησαν τα Αγγλικά, επικοινωνώντας 

με παιδιά από άλλες χώρες. Περισσότερα από τα παιδιά χαρακτήρισαν τις 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής ως μια ευχάριστη εμπειρία. 

Αυτή η μελέτη κατέδειξε ότι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής σε 

πλαίσιο συνεργασίας μέσα από δράσεις όπως το e-twinning και το Erasmus+ 

έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα μέσα σε πλαίσιο 'μικτής 

μάθησης’: Αυτής που συνδυάζει διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο με 

διαδικτυακές διδακτικές μεθόδους (Singh and Reed 2001 cited in Vlachos 2009). 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ήταν διαφορετικά αν δεν υπήρχε 

επίβλεψη από την εκπαιδευτικό και παροχή υποστήριξης.  

Σε γενικές γραμμές, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς, αυτή η μελέτη 

κατέδειξε ότι αν εμείς, οι εκπαιδευτικοί ξένης γλώσσας ‘αγκαλιάσουμε την 

τεχνολογία του διαδικτύου, τιθασεύοντάς τη με την παιδαγωγική και 

προσαρμόζοντάς την στους εκπαιδευτικούς μας στόχους, θα μπορέσουμε να 

απολαύσουμε τη δύναμη που έχει να κινητοποιεί προς τη μάθηση’ (Carrier 1997: 

300).  

Παράρτημα 

Winter Stories / Invented Story (English version) 

 by the 4th Primary school of Pefka, Greece 

(Inspired by the following words: berry, slippers, happy, pencil, fairy, 

village, explorer) 

The magic jam and an adventure  

Once upon a time, there was an explorer. One day, he was wearing his 

slippers resting when he heard a noise. 
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It was a small fairy, who dropped a pencil as she was flying. 

 

 

She was crying. The explorer asked her: 
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-Why are you crying? 

-Because an evil magician took our fairy-magics. My village is in danger. 

-Don’t worry. I will help you. Where is your village? 

-In Greece. Till next Christmas I must make a jam with berries from 7 

countries, to beat the magician: Spain, Turkey, Italy, Bulgaria, Portugal, Lithuania 

and Greece. 

The explorer and the fairy travelled to the seven countries, picked the 

berries and made the magic jam. Next Christmas, they went to the Fairy-village 

to beat the evil magician. 

 

 

 

But when they came with the jam, the dragon of the magician dropped 

the jam into the river. 

-Don’t worry. We will make another. I took 2 berries from each country, 

said the explorer.  

They made another jam and went again. But when the dragon took the 

jam, the magician said: 

-Give it to me stupid dragon. 

-No, answered the dragon and he gave it to the fairy. So, the fairy took 

the jam and beat the magician. 

The fairies were free and happy. 

-Why did you help me? The fairy asked the dragon. 

-Because I hate the magician. He always calls me stupid. I never had 

friends because of him. 
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-You can be friend with us, said all the fairies and they lived happily ever 

after. 
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«Ιστορίες των Χριστουγέννων»: Ένα project για τη λογοτεχνία 

και τη δημιουργική γραφή με αφορμή τα Χριστούγεννα 

 

Μούσιου-Μυλωνά  Όλγα  

Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Ν. Φλώρινας  

mousiou.olga@gmail.com 

Πουγαρίδου Παρασκευή  

Δασκάλα, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας  

ppougari@yahoo.gr 

Ο όμιλος δημιουργικής γραφής του Π.Δ.Σ. Φλώρινας 

Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής του Π.Δ.Σ. Φλώρινας ήταν τμήμα του 

ευρύτερου προγράμματος που οργανώθηκε υπό την επιστημονική αιγίδα του 

Εργαστηρίου Γλώσσας και Προγραμμάτων Γλωσσικής Διδασκαλίας του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, με υπεύθυνους τους κ. Κωνσταντίνο Ντίνα, Καθηγητή Γλωσσολογίας 

στο παραπάνω τμήμα, και την κα Όλγα Μούσιου-Μυλωνά, Σύμβουλο 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1ης περιφέρειας του νομού Φλώρινας.  

Η λειτουργία του ομίλου δημιουργικής γραφής ξεκίνησε από την παραδοχή 

πως καθετί που δημιουργούν οι μαθητές είναι μοναδικό. Επιδιώχθηκε έτσι, να 

ενισχυθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ήταν ικανή να ενισχύσει το συναισθηματικό 

κεφάλαιο των μαθητών και να τους βοηθήσει να το μετατρέψουν σε μήνυμα 

προφορικού ή γραπτού λόγου. Η οποιαδήποτε δημιουργία τους θεωρήθηκε ότι  

φέρει ένα ξεχωριστό φορτίο λόγου, σκέψης και συναισθημάτων. Ρόλος του 

δασκάλου σε αυτό το πλαίσιο ήταν ο μετασχηματισμός του πηγαίου 

συναισθήματος και της αυθόρμητης σκέψης σε δημιουργική έκφραση, σε γραπτό 

λόγο, σε εικαστική δημιουργία. 

Οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα σχετίζονταν με την ενεργητική 

ανάγνωση της λογοτεχνίας και της ποίησης. Στην ουσία ήταν οργανωμένες 

παιγνιώδεις δράσεις που στόχευαν στην κριτική πρόσληψη του λογοτεχνικού 

λόγου.  Τέτοιου είδους δραστηριότητες διαμόρφωναν ένα αποφορτισμένο κλίμα 

που απελευθέρωνε τη δημιουργικότητα των μαθητών, παρέχοντας τις κατάλληλες 

συνθήκες για την έκφρασή της.   

mailto:ppougari@yahoo.gr
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Τα μαθήματα πραγματοποιούνταν στον χώρο του σχολείου απογευματινές 

ώρες. Διαρκούσαν τρεις διδακτικές ώρες, μία ημέρα την εβδομάδα. 

Ορισμός project – Μεθοδολογία 

Τα μαθήματα δημιουργικής γραφής οργανώθηκαν σύμφωνα με τις αρχές της 

μεθόδου  project. Η μέθοδος αυτή είναι ικανή να διαμορφώσει τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες θα απελευθερωθεί η δημιουργικότητα, μιας και επιτρέπει την 

εγκαθίδρυση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό 

και την ανακάλυψη (Κωτόπουλος  2011) για την πραγμάτωση δραστηριοτήτων 

σχετικών με την ανάγνωση της ποίησης και της λογοτεχνίας. Συνδυάζει 

παιγνιώδεις δραστηριότητες, εστιάζει στην απόκτηση γνώσης με βιωματικές 

μεθόδους, διαμορφώνει έτσι ένα πλαίσιο ευέλικτο (Frey 1986) που επιτρέπει την 

αυτοέκφραση, ενώ ο ομαδοσυνεργατικός της χαρακτήρας (Frey 1988: 9)  δίνει τη 

δυνατότητα στους εν δυνάμει δημιουργούς να ακούσουν, να μιλήσουν, να 

διαβάσουν και να γράψουν.   Όλα αυτά συντελούνται στο πλαίσιο μιας ομάδας, 

με τα μέλη της οποίας οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας 

ρόλους στους οποίους πρέπει να ανταποκριθούν με υπευθυνότητα και συνέπεια, 

μαθαίνοντας να αυτοπειθαρχούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.  

Πρόκειται για διαδικασίες που ενισχύουν τη διάθεση αυτονόμησης και 

αυτοδιάθεσης των ατόμων και της ομάδας(Helm & Katz 2002). 

Η θεματική των μαθημάτων ξεκινούσε από τις ανάγκες, τα προβλήματα και 

τις απορίες των μαθητών, καθώς και από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους 

(Χρυσαφίδης 2003). Σε κάθε μάθημα λοιπόν δινόταν στους μαθητές κατάλογος 

θεματικών ενοτήτων, για να επιλέξουν με ποια από αυτές θα ήθελαν να 

ασχοληθούν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ίδιοι οι μαθητές πρότειναν θεματικές. 

Ο ρόλος του  εκπαιδευτικού ήταν καθοδηγητικός. Κατηύθυνε τον 

προγραμματισμό και επενέβαινε  μόνο όταν χρειαζόταν. 

Στο συγκεκριμένο project oι μαθητές οργανώθηκαν σε 3 ομάδες των 5 

ατόμων και έδωσαν στις ομάδες τους τα ονόματα:  αστέρια, έλατα, καμπανούλες. 

Είχαν απόλυτη ελευθερία επιλογής μεταξύ των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.   

Σκοπός και στόχοι του project 

 Η λογοτεχνία των Χριστουγέννων αποτελεί φορέα των μηνυμάτων που 

εκφράζουν την πεμπτουσία της γιορτής, όπως είναι η αγάπη, η συναδέλφωση, η 

αλληλεγγύη.  Η προέλευση μάλιστα των λογοτεχνημάτων από διαφορετικά 
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πολιτισμικά περιβάλλοντα και διαφορετικούς εθνικά δημιουργούς, φορείς ωστόσο 

των ίδιων πανανθρώπινων αξιών, προσέδιδε στην όλη διαδικασία μια 

διαπολιτισμική διάσταση.  Η επαφή με την παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή των 

Χριστουγέννων ήταν σημαντική, όχι μόνο γιατί  ενίσχυσε τη βιωματική πρόσληψη 

του νοήματος της γιορτής από τους μαθητές, αλλά και γιατί τους έδωσε τη 

δυνατότητα: 

α)  να διαβάσουν  χριστουγεννιάτικα  έργα σημαίνουσας σημασίας, 

διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών 

β) να έρθουν σε επαφή με μια ποικιλία αφηγηματικών, ποιητικών και 

πολυτροπικών κειμένων (http://www.school.gr/pdf/logotexnia.pdf) 

γ) να πειραματιστούν στη συγγραφή διαφόρων κειμενικών ειδών (ποίημα, 

επιστολή, παραμύθι, ευχετήρια κάρτα) 

δ) να φτιάξουν ιστορίες δημιουργώντας ήρωες, διαπλάθοντας τους 

χαρακτήρες τους και μπλέκοντάς τους σε γεγονότα με λογική χρονική αλληλουχία. 

ε) να ασκηθούν στην εκφραστική ανάγνωση με κατανόηση. 

στ) να ακούσουν και να κατανοήσουν κείμενα που διάβαζε μεγαλόφωνα 

κάποιος άλλος και να αποδώσουν το περιεχόμενου του κειμένου και τα γεγονότα 

που περιεγράφηκαν με χρονολογική σειρά 

ζ) να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τα ερεθίσματα που τους έδωσε η 

ανάγνωση της λογοτεχνίας. 

Συναισθηματικοί στόχοι: Μέσα από την εκπόνηση του συγκεκριμένου 

project επιδιώχθηκε από τους μαθητές: 

α) να ασκηθούν στο να εργάζονται σε συνεργατικά πλαίσια μάθησης και 

να βιώσουν την αξία της ομαδικής εργασίας 

β) να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην ανάγνωση (Γιαννικοπούλου 

1998) της ποίησης και της λογοτεχνίας, καθώς και απέναντι στη διαδικασία της 

γραφής 

γ) να ενισχυθούν μέσω της αυτοέκφρασης. 

Κριτήρια επιλογής θέματος 

Η θεματική των Χριστουγέννων αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες των 

μαθητών. Οι ήρωες των παραμυθιών, η μαγική ατμόσφαιρα, οι υπέροχες εικόνες, 

οι μαγικές μουσικές, αλλά και η νύχτα των θαυμάτων, παρείχαν τα συστατικά των 

πιο υπέροχων φαντασιακών μεταμορφώσεων, των πιο διαφορετικών 

δημιουργικών ταξιδιών. Παρέα με τους μαθητές ξεκινήσαμε ένα τέτοιο ταξίδι στους 
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δρόμους της ξένης και της ελληνικής λογοτεχνίας, τους ενισχύσαμε να φτιάξουν 

τους δικούς τους χριστουγεννιάτικους ήρωες, να τους μπλέξουν σε καταστάσεις 

πρωτότυπες, να γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί νέων, υπέροχων ιστοριών.  

Διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

Το χριστουγεννιάτικο project ολοκληρώθηκε σε 4 εβδομάδες. Αφιερώθηκαν 

συνολικά 12 διδακτικές ώρες.  Στο τέλος κάθε διδακτικού τρίωρου η κάθε ομάδα 

παρουσίασε την εργασία της στις υπόλοιπες.   

 Περιγραφή διδακτικού σεναρίου  

Στη φιλοσοφία του το σενάριο στηρίχθηκε στον παιδοκεντρισμό, στις αρχές του 

εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (Vygotski). Προώθησε 

τη δημιουργική σκέψη και στηριζόταν στη συνεργατική μάθηση. Κινήθηκε στο 

πλαίσιο της παιδαγωγικής της αλληλεπίδρασης όπου οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν 

να εκφράσουν, να ανταλλάξουν και να αντιπαραθέσουν τις ιδέες τους, να βρουν 

νέες, πρωτότυπες και δημιουργικές λύσεις σε υποθετικά προβλήματα και 

καταστάσεις. 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο παρείχε στους 

μαθητές ένα πολυμεσικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο οικοδόμησαν γνώσεις. Οι 

μαθητές μπορούσαν να καλλιεργήσουν δεξιότητες σύνθεσης, σύγκρισης, 

οργάνωσης και γενίκευσης. Τέλος, μέσα από πολυσύνθετες αναπαραστάσεις 

καλλιεργήθηκε η δημιουργικότητά τους. 

1ο διδακτικό τρίωρο 

Το πρώτο διδακτικό δίωρο αφιερώθηκε στη διαμόρφωση χριστουγεννιάτικου 

κλίματος, στην ανάκληση ευχάριστων αναμνήσεων από αλλοτινά Χριστούγεννα 

και στη δημιουργία κινήτρων για περαιτέρω ενασχόληση με το θέμα. 

 Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίωρου αναζήτησαν 

πληροφορίες από πηγές, επέλεξαν τα στοιχεία που ταίριαζαν στην εργασία τους, 

αλλά και συνέθεσαν δημιουργικά στοιχεία που άντλησαν από την αναζήτησή 

τους.  

 Έτσι οι τρεις ομάδες κλήθηκαν αντίστοιχα: 

Α) Να ψάξουν στην ιστοσελίδα http://www.matia.gr/5/510/510_1.html  τις 

πιο νόστιμες χριστουγεννιάτικες συνταγές 
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Β) Να βρουν σε εφημερίδες που τους δόθηκαν τα πιο όμορφα 

χριστουγεννιάτικα έθιμα, καθώς και πληροφορίες για το πώς γιορτάζονται τα 

Χριστούγεννα στον κόσμο και 

Γ) Να ψάξουν σε βιβλία και στο διαδίκτυο χριστουγεννιάτικα και 

πρωτοχρονιάτικα κάλαντα διαφόρων περιοχών. 

Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά και στη συνέχεια παρουσίασαν την 

εργασία τους στην ολομέλεια της τάξης. 

Στην επόμενη φάση οι μαθητές,  με εργαλεία τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους, προσπάθησαν να φτιάξουν τα δικά τους πρωτότυπα 

κείμενα. Παρείχαμε έτσι τις δραστηριότητες: 

 

Α) Πώς φτιάχνονται τα πιο όμορφα Χριστούγεννα; Τι υλικά και τι διαδικασία 

απαιτείται;  Γράψε τη συνταγή των πιο μαγικών Χριστουγέννων και ανακοίνωσέ 

την στην ομάδα σου! (Σουλιώτης 2012:142) 

 

Υλικά 

Οι φίλοι μου στα καλύτερά τους 

Τούρτα παγωτό σοκολάτα 

Το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη και κάνα 10 τάρανδοι να το σέρνουν 

Η στολή του Ronaldino 

 

Εκτέλεση 

 Παίρνουμε την τούρτα παγωτό και τους κολλητούς μας. Φοράμε 

οπωσδήποτε τη στολή του Ronaldinho και ετοιμαζόμαστε! Σε λίγο έρχεται και το 

έλκηθρο με τους τάρανδους. Με μια εντολή μας πηγαίνει όπου θέλουμε. Πρώτα 

πηγαίνουμε στην Eurodisney στο Παρίσι και περνάμε τέλεια! Μετά περνάμε από το 

γήπεδο της Bayern Μονάχου, αλλά δεν καθόμαστε πολύ. Μια στάση ίσα για να 

φάμε την τούρτα. Μετά πηγαίνουμε στο Μεξικό, στο γήπεδο του Ronaldinho. Εκεί 

μας περιμένει ο ίδιος ο Ronaldinho. Μας κερνάει coca-cola, μας γνωρίζει και τους 

άλλους παίχτες και μας δίνει εισιτήρια για όλη τη ζωή μας. Μετά γυρίζουμε στο 

σπίτι, για να μη χάσουμε και τα δώρα της γιαγιάς. Και μην ξεχνάτε…τα 

Χριστούγεννα ΟΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ! 

  



«Ιστορίες των Χριστουγέννων»: Ένα project για τη λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή με αφορμή τα 

Χριστούγεννα 

Μούσιου – Μυλωνά Όλγα, Πουγαρίδου Παρασκευή 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [500] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Β) Ένα από τα πιο γνωστά έθιμα στην περιοχή μας είναι οι φωτιές. Τι θα 

γινόταν αν μια χρονιά οι φωτιές δεν άναβαν; Είσαι δημοσιογράφος και γράφεις 

ένα άρθρο με αυτό το θέμα για την εφημερίδα σου. Μπορείς μόνος σου να 

φανταστείς τους λόγους που προκάλεσαν την κατάσταση ή να δώσεις λύση στο 

πρόβλημα! (Γρόσδος 2014: 122) 

 

    ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΟΥΓΕΛΟ… 

Κι όμως είναι αλήθεια! Οι φωτιές δεν άναψαν φέτος. Οι ντετέκτιβ του δήμου 

απευθύνθηκαν σε ειδικούς, μέχρι και στη Νικολούλη, για να λύσει τον γρίφο, αλλά 

τίποτα! Πληροφορίες που βρήκαν οι έξυπνοι δημοσιογράφοι μας, λένε πως οι 

γειτονιές μάλωσαν μεταξύ τους για το ποια γειτονιά θα φτιάξει τη μεγαλύτερη 

φωτιά. Έτσι, οι κάτοικοί τους πήγαιναν τις νύχτες και έβρεχαν ο ένας τα ξύλα του 

άλλου. Με βρεγμένα ξύλα όμως, πώς να ανάψεις φωτιά; 

 Οι τουρίστες περίμεναν να δουν, αλλά μάταια. Η φασολάδα 

περίμενε στο καζάνι και οι οργανοπαίχτες καθάριζαν τα χάλκινά τους. Άντε 

καλύτερα του χρόνου να παίξουμε μπουγέλο. Είναι πιο σίγουρο. 

 

Γ) Διάβασες τα πιο όμορφα κάλαντα. Μπορείς τώρα να γράψεις τα δικά 

σου. Μπορούν να  περιγράφουν καταστάσεις αντίθετες από τις συνηθισμένες. 

Ξεκίνα! 

Μόλις τα γράψεις, μπορείς να τα τραγουδήσεις με τους συμμαθητές σου! 

 Κακή, ψυχρή κι ανάποδη ξεκίνησε η μέρα! 

 Τα πόδια μου βραχήκανε, τα χιόνια πέρα ως πέρα. 

 Κάλαντα βγήκα να πω, λεφτάκια να μαζέψω… 

 Θέλω το tablet το καλό, 

μα πού να το γυρέψω; 

Πήγα σε σπίτια, σε μαγαζιά, 

σε μέρη άλλα τόσα, 

μα πουθενά δε βρήκα εγώ, 

ζεστά λεφτάκια τόσα. 

Για αυτό στέκομαι εδώ και τραγουδώ 

και σας θερμοπαρακαλάω: 

Δώστε μου τα λεφτάκια σας  

το tablet για να πάρω! 
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Το 1ο τρίωρο ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των εργασιών των μαθητών 

στην τάξη.  

 

2ο  και 3ο διδακτικό τρίωρο 

Το δεύτερο και το τρίτο διδακτικό τρίωρο ήταν αφιερωμένα στην ανάγνωση και 

επεξεργασία ξεχωριστών έργων της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας, 

που εντάχθηκαν στη θεματική των Χριστουγέννων.  Επιλέξαμε έτσι τρία έργα: α) 

«Ένα δέντρο μια φορά» του Ευγένιου Τριβιζά, β)  «Μια ξεχωριστή μέρα του 

Μπάρμπα Πανώφ» του Λέοντα Τολστόι και γ) «Σταχομαζώχτρα» του Αλέξανδρου 

Παπαδιαμάντη.  

Η επεξεργασία των λογοτεχνικών κειμένων ακολούθησε το θεωρητικό 

πλαίσιο της Louise Rosenblatt (Καλογήρου & Βησσαράκη 2007:54-78) που 

σχετίζεται  με τη διδακτική της λογοτεχνίας. Το πλαίσιο της «συναλλακτικής θεωρίας 

της ανάγνωσης» αναγνωρίζει τέσσερις φάσεις:  Η πρώτη είναι η φάση της 

προετοιμασίας του περιβάλλοντος, η δεύτερη της αρχικής ανταπόκρισης των 

μαθητών, η τρίτη της τελειοποίησης της ανταπόκρισης και η τελευταία είναι αυτή 

της έκφρασης της ανταπόκρισης.   Βασική αρχή αυτής της θεωρίας είναι ότι ο 

κάθε μαθητής προσλαμβάνει και ερμηνεύει το  λογοτεχνικό κείμενο με βάση τις 

προσωπικές εμπειρίες του, τις προσλαμβάνουσές του, τα βιώματα και τα 

συναισθήματά του, τον τρόπο που ερμηνεύει όσα γίνονται γύρω του. Ο 

εκπαιδευτικός προσπαθεί να εκμαιεύσει τις στάσεις και τον τρόπο σκέψης των 

μαθητών σε σχέση με τα θέματα που συναντούν στα λογοτεχνικά κείμενα, 

μπλέκοντάς τους στη συνέχεια σε έναν διάλογο πλουραλιστικό, όπου η 

ατομικότητα του καθενός και η ερμηνεία του, έρχεται να προσθέσει μια οπτική στην 

οπτική των άλλων. Ο «συναλλακτικός» αυτός χαρακτήρας της ανάγνωσης, 

υποδεικνύει οπτικές, στάσεις. Οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις αναθεωρούνται ή 

αναδιοργανώνονται μέσα από την εμπειρία του κειμένου (Κιοσσές 2005:100).   

Οι μαθητές οργανωμένοι σε ομάδες, διάβασαν τα έργα (η κάθε ομάδα 

επέλεξε και διάβασε ένα από τα έργα) και συζήτησαν  το περιεχόμενό τους στο 

πλαίσιο της ομάδας τους. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν το έργο 

που διάβασαν στις υπόλοιπες ομάδες, επικεντρωμένοι στα σημεία της αφήγησης 

που σύμφωνα με την άποψή τους είχαν ξεχωριστή σημασία  για τις ιδέες που 

παρουσίαζαν, για την εξέλιξη της αφήγησης ή για τον προσδιορισμό του 

χαρακτήρα των πρωταγωνιστών.  
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Πριν την παρουσίαση των κειμένων από τις ομάδες, κατά τη φάση της 

προετοιμασίας του περιβάλλοντος, η εκπαιδευτικός έγραψε στον πίνακα τους 

τίτλους των έργων και κάλεσε τους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις- 

προβλέψεις για το περιεχόμενό τους. Οι ιδέες των μαθητών ήταν άλλοτε πολύ 

κοντά στη λογοτεχνική «αλήθεια» των κειμένων και άλλοτε έδωσαν το έναυσμα για 

νέες πολύ πρωτότυπες και δημιουργικές ιστορίες.  Για παράδειγμα, ο τίτλος 

«Σταχομαζώχτρα» έδωσε το έναυσμα για διατυπώσεις όπως: Είναι η ιστορία ενός 

κοριτσιού, που πετούσε στον ουρανό και γύριζε όλο τον κόσμο για να μαζέψει 

στάχυα. Μάζευε πολλά από τις χώρες που είχαν και τα έριχνε στους ανθρώπους 

που δεν είχαν φαγητό. 

Οι ομάδες προχώρησαν σε περιληπτική παρουσίαση της ιστορίας που 

διάβασαν, ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν να διαβάσουν μπροστά στην τάξη, το ή τα 

αποσπάσματα που ξεχώρισαν και θεώρησαν πιο ενδιαφέροντα.  

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της Rosenblatt, στη φάση της αρχικής 

ανταπόκρισης των μαθητών, η επιλογή των αποσπασμάτων από τους αυτούς 

και η απόδοσή τους με το ύφος που θεωρούν ότι ταιριάζει σε αυτά (μελαγχολικό, 

αισιόδοξο, δυναμικό κ.λ.π.) είναι στοιχεία ενδεικτικά του τρόπου που οι ίδιοι 

προσλαμβάνουν τα σημαινόμενα του λογοτεχνικού κειμένου. Αποτελούν ακόμη 

ένδειξη για το ανεπτυγμένο ή μη γλωσσικό τους αισθητήριο, καθώς και για το 

εύρος των εμπειριών τους.   

Στη φάση της τελειοποίησης της ανταπόκρισης οι μαθητές συμμετείχαν σε 

έναν πλουραλιστικό διάλογο. Ανοιχτές ερωτήσεις όπως: «Τι, κατά τη γνώμη σας, 

λέει το κείμενο;» ή «Τι εννοεί ο συγγραφέας;», «Τι νομίζετε ότι σημαίνει;», «Σε ποιο 

σημείο του αναφέρεσαι;», δημιούργησαν ένα πλαίσιο δυναμικό και ευέλικτο που 

επέτρεψε την ακρόαση πολλών οπτικών ανάγνωσης. Οι ερωτήσεις της 

εκπαιδευτικού στόχευσαν στο να ενεργοποιήσουν τους μαθητές να αναζητήσουν 

τα κίνητρα συμπεριφοράς και να περιγράψουν τα συναισθήματα των ηρώων, 

εκφράζοντας και τα συναισθήματα που τους προκάλεσε η ανάγνωση. 

Στην τελευταία φάση της τελειοποίησης της ανταπόκρισης 

πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές 

μπορούσαν να εργαστούν ατομικά ή εταιρικά και να επιλέξουν κάποια από τις 

παρακάτω δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία ανήκαν: 

Α)   «Ένα δέντρο μια φορά» : Πλάστε έναν φανταστικό ήρωα που είναι μέσα 

στην ιστορία και αλλάζει την εξέλιξή της (Ροντάρι 2003: 39, 80, Γρόσδος 2014: 147). 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[503]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 … και εκεί που το αγόρι έπεσε γερμένο στο δέντρο, ακούστηκε ένας 

θόρυβος.  Ήταν η πόρτα της διπλανής πολυκατοικίας. Η γιαγούλα του πρώτου 

ορόφου συνήθιζε να χαζεύει κάθε μέρα το παιδί. Και το είδε και εκείνη την ημέρα. 

Το είδε να τριγυρνάει χωρίς φαγητό, χωρίς ρούχα και χωρίς παιχνίδια.  Η γιαγιά, με 

τις κομμένες παντόφλες της, προχώρησε προς τον μικρό. Τον αγκάλιασε και τον 

πήρε μαζί της. 

«Σίγουρα δεν έχω τα πιο όμορφα παιχνίδια του κόσμου» του είπε. 

«Θα σου πω όμως τις πιο γλυκές χριστουγεννιάτικες ιστορίες». 

Το αγόρι αγάπησε πολύ τη γιαγιά και έζησαν μαζί πολλά, πολλά χρόνια, 

τρώγοντας τα πιο νόστιμα ζεστά κουλουράκια… 

 

Β) Για το έργο «Μια ξεχωριστή μέρα του Μπάρμπα Πανώφ»: Γράψτε ένα 

γράμμα  ή ένα  ποίημα για τον Μπάρμπα Πανώφ. 

Διαβάσαμε έτσι ένα γράμμα (Σουλιώτης  2012:71) : 

Αγαπημένε μου Πανώφ, 

Σου γράφω αυτό το γράμμα για να σου πω να μη στεναχωριέσαι που δεν 

έρχεται κανένας στο σπίτι σου. Όλοι εμείς που διαβάζουμε την ιστορία σου, θα σε 

σκεφτόμαστε για πολλά, πολλά χρόνια, όταν θα έρχονται τα Χριστούγεννα. Δε θα 

είσαι μόνος σου. Αλλά ούτε και εγώ θα είμαι, γιατί θα έχω συντροφιά εσένα και 

όλους αυτούς που περίμενες… 

 

και ένα ποίημα (Σουλιώτης 2012:63) 

Πάντα με φίλους  

Αγαπημένους 

Να περνάς  

Ωραίες στιγμές ευτυχίας 

Φίλε μου, γλυκέ παππούλη Πανώφ! 

 

Γ) Για τη «Σταχομαζώχτρα»: Γράψτε μια άλλη, τελείως διαφορετική ιστορία 

με τον ίδιο τίτλο (Σουλιώτης 2014: 45) 

Ήταν κάποτε στα βάθη της Αφρικής ένα μικρό κορίτσι, η Σταρένια. Ήταν 

πολύ φτωχό. Οι γονείς της δεν είχαν κάθε μέρα φαγητό. Δεν έβρισκε κάθε μέρα να 

φάει, για αυτό πεινούσε πολύ. Μια μέρα που πεινούσε πολύ νευρίασε τόσο πολύ, 

που άρχισε να τρέχει στην έρημο. Εκεί στην έρημο, άρχισε να κλαίει από την πείνα. 
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Τότε ζήτησε με όλη της τη δύναμη φαγητό. Βέβαια, φαγητό δεν έπεσε, αλλά μια 

νεράιδα εμφανίστηκε μπροστά της και της είπε ότι μπορεί να την μεταμορφώσει 

και αυτή σε νεράιδα. Και έτσι έγινε. Η Σταρένια αποφάσισε να γίνει η νεράιδα του 

σιταριού. Πήγαινε από χώρα σε χώρα και μάζευε τα στάχυα. Πήγαινε στην Ελλάδα, 

στην Ιταλία, στην Αγγλία… Πετούσε όπου ήθελε. Και μάζευε όσο περισσότερα 

μπορούσε. Και μετά πήγαινε το ανάποδο ταξίδι στις φτωχές χώρες. Πρώτα 

ξεκινούσε από την πατρίδα της, την Αφρική. Εκεί πετούσε τα περισσότερα. Στη 

συνέχεια πήγαινε στην Ινδία, μετά στο Πακιστάν, μετά σε άλλες φτωχές χώρες. Οι 

άνθρωποι την περίμεναν.  Εξαιτίας της δεν πεινούσαν. Και  μόλις περνούσε από 

πάνω τους όλοι φώναζαν: «Τρέξτε, έρχεται η Σταχομαζώχτρα!». 

Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των εργασιών στην 

ολομέλεια της τάξης. 

4ο διδακτικό τρίωρο 

Το τελευταίο τρίωρο του project οργανώθηκαν δραστηριότητες που δεν εστίασαν 

στην επεξεργασία αφηγηματικών ή πληροφοριακών κειμένων, αλλά στην 

παραγωγή πρωτότυπων κειμένων από τους ίδιους τους μαθητές.  Στόχος των 

δραστηριοτήτων αυτής της ενότητας ήταν να εκφράσουν τις ιδέες, τα 

συναισθήματα και τις σκέψεις που τους γέννησε η γιορτή των Χριστουγέννων, 

αφού είχαν εμπλουτίσει την εμπειρία τους από τα λογοτεχνικά και μη παραδείγματα 

των προηγούμενων ενοτήτων.   

Στην πρώτη από τις δραστηριότητες της τελευταίας εβδομάδας, οι μαθητές 

έπρεπε να ακολουθήσουν τον σύνδεσμο 

http://www.bluemountain.com/ecards/christmas/pn/remembered-joys 

και να επιλέξουν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα: α) Christmas Happiness Interactive 

ή β) Winter Wishes Birthday. Με βάση την αφήγηση αυτών των καρτών οι μαθητές  

έπρεπε να φτιάξουν τις δικές τους «μαγικές» χριστουγεννιάτικες ιστορίες 

(Σουλιώτης 2012:136, Γρόσδος 2014: 82,96). 

Οι διαδραστικές κάρτες περιείχαν μια σύντομη αφήγηση, η οποία 

αποτελούσε αφορμή για δημιουργικές δραστηριότητες παραγωγής γραπτού 

λόγου (ιστορίας, αφήγησης, παραμυθιού, ποιήματος κ.λ.π.). Οι μαθητές 

μπορούσαν να ελέγξουν τον χρόνο εξέλιξης της αφήγησης και έτσι επιμήκυναν 

επιλεκτικά την αφήγηση, όπου επιθυμούσαν, δημιουργώντας τις δικές τους 

εκδοχές για ενδεχόμενα σενάρια. Ο μαθητής «μπλεκόταν» στον υπέροχο 

χριστουγεννιάτικο κόσμο της διαδραστικής κάρτας, απολαμβάνοντας 

http://www.bluemountain.com/ecards/christmas/pn/remembered-joys
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χριστουγεννιάτικες εικόνες, ήρωες που εναλλάσσονταν, μαγικές μουσικές. Είχε στη 

διάθεσή του όλα τα υλικά μιας αφήγησης, την οποία διαμόρφωνε όπως 

επιθυμούσε. 

Παρουσιάσαμε στην τάξη δυο διαδραστικές κάρτες.  

Η πρώτη από αυτές ξεκινούσε με την εικόνα μια κλειστής, χιονισμένης και 

στολισμένης με χριστουγεννιάτικους φιόγκους καγκελόπορτας. Ο ήχος μιας 

καμπάνας και ένα απαλό αεράκι προέτρεπαν τον χρήστη να ανοίξει την πόρτα. Η 

μουσική άλλαζε.  Ο χρήστης ακολουθούσε δυο χρωματιστά πουλιά και έφτανε σε 

μια παγωμένη λίμνη. Το τοπίο ήταν μαγευτικό. Μια γέφυρα, ένα συντριβάνι, ένα 

έλατο, ένα κιόσκι και στο βάθος μια εκκλησία, όλα παγωμένα. Στην άκρη του 

τοπίου  ένας καστανάς με φωτισμένο το καρότσι του, κρατούσε ένα κουδουνάκι. 

Με το χτύπημα του κουδουνιού η μαγεία των Χριστουγέννων άρχιζε.  Οι λάμπες 

στους δρόμους φωτίζονταν, μαζί τους η γέφυρα και η εκκλησία, ενώ άνθρωποι 

γέμιζαν τον χώρο. Παιδιά και μεγάλοι απολάμβαναν το πατινάζ, τα παιχνίδια στο 

χιόνι, χαίρονταν μια βόλτα πάνω σε μια άμαξα, τραγουδούσαν μέσα στο 

πολύχρωμο κιόσκι. Η ζεστασιά του καστανά μάζευε τους ανθρώπους δίπλα στο 

υπέροχο δέντρο με το λαμπερό αστέρι του, που στο τέλος φωτιζόταν για να τονίσει 

τη μαγεία της γιορτής. 

Η δεύτερη διαδραστική κάρτα τοποθετούσε τον θεατή σε ένα χιονισμένο 

χωριό.  Μια σκοτεινή νύχτα, το φως του φεγγαριού έστελνε το αστέρι του στο 

χωριό. Και αυτό στόλιζε τα σπίτια κι ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο 

κέντρο του χωριού. Μαζί εμφανιζόταν μια μητέρα και ένα παιδί.  Στη συνέχεια το 

χωριό γέμιζε ανθρώπους. Άλλοι έκαναν βόλτα, άλλοι τραγουδούσαν μέσα σε ένα 

κιόσκι που κι αυτό φωτιζόταν από τη λάμψη της μαγικής νύχτας. 

Μεταφερόμασταν τότε στην άλλη άκρη του χωριού. Εκεί βρισκόταν μια παγωμένη 

γέφυρα, που όμως φωτιζόταν μόλις περνούσε από πάνω της ένα έλκηθρο. Μέσα 

στο έλκηθρο ένας άνδρας κουβαλούσε ένα φωτεινό έλατο. Και το πήγαινε στο 

μόνο σκοτεινό σπίτι του χωριού. Και μόλις έφτανε εκεί, το σπίτι φωτιζόταν, 

στολιζόταν, όπως τα άλλα. Η αφήγηση τελείωνε επιτρέποντας στον χρήστη να 

μπει μέσα στο τελευταίο σπίτι. Εκεί άναβαν σταδιακά κάποια κεριά, το τζάκι, το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ μια γάτα απολάμβανε έναν υπέροχο ζεστό ύπνο. 

Οι κάρτες αυτές αποτέλεσαν ικανό κίνητρο για την ενίσχυση της φαντασίας 

και της δημιουργικότητας των μαθητών. Τα πρόσωπα, οι μουσικές, αλλά και το 

πλήθος των γεγονότων που διαδραματίζονταν, μπορούσαν να αποτελέσουν την 
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αφορμή για πολλές διαφορετικές ιστορίες. Προτρέψαμε τους μαθητές να 

επιλέξουν την κάρτα που τους άρεσε περισσότερο, να επιμηκύνουν ή να 

συντομεύσουν γεγονότα της αφήγησής της, να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν 

στοιχεία και να φτιάξουν έτσι τις δικές τους ιστορίες. Ζητήσαμε με έμφαση να 

περιγράψουν ήρωες που βίωσαν θαύματα και εκπλήξεις την ημέρα των 

Χριστουγέννων.  

Έτσι, με αφορμή την πρώτη κάρτα διαβάσαμε ιστορίες, όπως αυτήν του 

Γίγαντα Παγωνοθύελλου: 

Κάποτε πίσω από έναν παλιό, χιονισμένο και στολισμένο φράχτη, ζούσαν 

κάποιοι φτωχοί, πολύ φτωχοί άνθρωποι. Ήταν φτωχοί από τότε που το χωριό τους 

πάγωσε ο γίγαντας Παγωνοθύελλος που έμενε λίγο πιο πέρα από τον φράχτη. Ο 

Παγωνοθύελλος ήταν κακός και παγωμένος. Και τα είχε παγώσει όλα στο χωριό. 

Όχι μόνο τα δέντρα και τα φυτά, αλλά και τους ανθρώπους.  

Ο μόνος που κατάφερε να μην παγώσει ήταν ο καστανάς του χωριού.  

Αυτός τη γλίτωσε χάρη στη φωτιά που είχαν τα κάστανά του. Κάθε μεσημέρι 

λοιπόν χτυπούσε το καμπανάκι του και φώναζε όλους τους κατοίκους του χωριού 

να έρθουν στο κέντρο. Τότε όλα άλλαζαν…Οι καρδιές των ανθρώπων 

ζεσταίνονταν και αυτοί έτρεχαν χαρούμενοι, έκαναν πατινάζ, τραγουδούσαν… 

Ήταν ευτυχισμένοι… 

Μέχρι που κάποια μέρα ο καστανάς αποφάσισε να πάει στον 

Παγωνοθύελλο λίγα κάστανα. Μόλις τα ακούμπησε στο χέρι του, ο γίγαντας 

άρχισε να τσιρίζει. Μόλις όμως δοκίμασε το πρώτο, αποφάσισε ότι έφτασε η 

στιγμή να ξαναφέρει τη ζεστασιά στο παγωμένο χωριό. 

Με αφορμή τη δεύτερη κάρτα διαβάσαμε: 

Σε ένα μακρινό χωριό ζούσε μια οικογένεια με τρία μικρά παιδιά. Τον Μηνά, 

τη Μαρίνα και τη Μυρτώ. Ο πατέρας δούλευε μακριά από το σπίτι τους. 

Περνούσαν μήνες ολόκληροι για να τον δουν. Δεν τον ξεχνούσαν όμως. Τον 

αγαπούσαν πολύ. 

Εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων τα τρία παιδιά ξάπλωσαν λυπημένα. 

Ούτε αυτές τις γιορτές ο μπαμπάς τους θα ήταν κοντά τους. Τα παραμύθια της 

μαμάς τους και η νόστιμη πιτουλίτσα δεν ήταν αρκετά για εκείνο το βράδυ. Έπεσαν 

να κοιμηθούν λυπημένα.  

Μετά από λίγη ώρα η μικρούλα Μυρτώ πετάχτηκε από τα κρεβάτι της. Την 

ξύπνησαν τα βήματα ενός αλόγου που περνούσε τη γέφυρα έξω από το σπίτι 
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τους. Τα τρία παιδιά πετάχτηκαν στα παράθυρα. Τι θαύμα είχε γίνει…Ο μπαμπάς 

τους ερχόταν στο σπίτι κρατώντας ένα υπέροχο, πράσινο, χριστουγεννιάτικο 

δέντρο! 

 Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν μία από τις 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

Α) Με αφορμή όλα όσα είδα και διάβασα, γράφω ένα ποίημα για τα 

Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά (Γρόσδος 2014: 129). 

Β) Γράφω ένα γράμμα στον περσινό «τσιγκούνη» Άγιο Βασίλη της κρίσης 

(Σουλιώτης 2012:49) 

 Οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν την πρώτη δραστηριότητα, μιας 

και θεωρούσαν εξαιρετικά εύκολη και ευχάριστη τη σύνθεση στίχων. Έτσι, 

διαβάσαμε ποιήματα όπως αυτό που ακολουθεί, που στη συνέχεια τα 

εικονογράφησαν. 

Μια φορά κι έναν καιρό  

σε ένα μακρινό χωριό 

ζούσαν κάτι ξωτικάκια 

ζωηρούλια ανθρωπάκια 

 

 

Και ο Άγιος Βασίλης 

ΩΩΩΩ! Τι αφεντικό!  

Τους έλεγε συνέχεια: 

Μην  κάνετε στους ανθρώπους κακό! 

Τα ξωτικάκια τι να έκαναν… 

Αποφάσισαν κακό άλλο να μην έβγαζαν. 

Ο Άγιος Βασίλης ευχαριστήθηκε πολύ. 

Αμάν του ανθρώπου 

του ησύχασε η ψυχή! 

 

Από την ησυχία την 

πολλή,  

βαρέθηκε να κάθεται 

σε πολυθρόνα   μαλακή. 
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Σηκώθηκε λοιπόν αποφασισμένος: 

Θα πάω να μοιράσω δώρα κι ας είμαι κουρασμένος! 

 

Φοράει την κόκκινη στολή  

κι έπειτα τη ζώνη τη μαύρη τη στενή. 

Κι ούτε ξεχνά τον σκούφο του να 

βάλει.  

 

Βγαίνει από το σπίτι απ΄ τα χρόνια 

σκουριασμένος.  

Μα τι να κάνει ο δόλιος; 

Το είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει ένα 

δώρο σε κάθε παιδί  

σε όλη πάνω αυτήν τη γη! 

 

Από τα γράμματα στον περσινό 

«τσιγκούνη» Άγιο Βασίλη της κρίσης 

ξεχωρίσαμε: 

 Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, 

Είναι αλήθεια ότι έχεις και συ τα 

ζόρια σου. Πολλά παιδιά, χαμηλά τα 

οικονομικά… Τι να κάνεις; Και να θέλεις, 

μπορείς; 

Αλλά λέω κι εγώ: Από όλους κάθε μέρα ακούω τα ίδια. Ο μπαμπάς λέει να 

προσέχω, η μαμά δεν έχει δουλειά, στο σχολείο δε βγάζουμε και τόσες φωτοτυπίες 

πια για να μην ξοδευόμαστε, κι όλα αυτά γιατί; Εξαιτίας της κρίσης. 

Ξέρω ότι δεν υπάρχεις, αλλά πολύ θα ήθελα να είσαι πραγματικός και να 

μου φέρεις ό,τι ζητήσω. Και να μου κάνεις όλα τα χατίρια. Τώρα ξέρω ότι πρέπει 

να ζητήσω κάτι φθηνό. Κάτι που δε θα στενοχωρήσει τη μαμά μου.  

Τι περσινός λοιπόν, τι φετινός, πάλι τσιγκούνης θα ΄σαι!  

      Με αγάπη,  

       Γιάννης 
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Διαπιστώσεις 

Η θεματική των Χριστουγέννων προσφέρει πολλές διεξόδους στη φαντασία και 

στη δημιουργικότητα των μαθητών, όχι μόνο χάρη στον λογοτεχνικό πλούτο των 

Ελλήνων και των ξένων δημιουργών με τον οποίο φέρνει σε επαφή τους μαθητές,  

αλλά κυρίως λόγω των μηνυμάτων, των ιδεών και των αξιών που προβάλει και 

καλλιεργεί με βιωματικούς τρόπους.   

 Οι μαθητές έγραψαν ανατρεπτικές χριστουγεννιάτικες συνταγές, έφτιαξαν 

ιστορίες, έπλασαν ήρωες, έγραψαν γράμματα, ποιήματα, εκδήλωσαν τα 

παράπονά τους με τρόπο διαφορετικό, είπαν τα κάλαντα όπως αυτοί ήθελαν. Σε 

κάθε περίπτωση, η διαδικασία της γραφής έπαυε να είναι μια βαρετή διαδικασία 

που απεχθάνονταν στο σχολείο και γινόταν εργαλείο παιχνιδιού, γέλιου, χαράς. 

Εργαλείο δημιουργίας.   

Οπωσδήποτε τα γραφήματα των μαθητών δεν ήταν σε όλες τις 

περιπτώσεις πρωτότυπα. Υπήρχαν μαθητές που καθ΄όλη τη διάρκεια του project 

δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα καθιερωμένα πρότυπα γραφής που έχουν 

διδαχθεί στο σχολείο ή και άλλοι που έφτιαξαν ήρωες ανάλογους- και σε κάποιες 

περιπτώσεις πανομοιότυπους- με αυτούς που είχαν συναντήσει στα πιο γνωστά  

τους παραμύθια. Παρόλα αυτά, η ανασύνθεση των υλικών των 

χριστουγεννιάτικων αφηγήσεων και η προσπάθεια σύνθεσης κάθε λογής 

κειμένων με στοιχεία νέα ή παλιά, ήταν χωρίς αμφιβολία, δημιουργική. 
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Εισαγωγή 

Τα παιδιά έχουν μια έμφυτη αγάπη για τις ιστορίες. Απολαμβάνουν να ακούν 

ιστορίες αλλά και να διηγούνται τις δικές τους, οι οποίες στηρίζονται στις 

προσωπικές τους εμπειρίες, αποτελούν προϊόντα της φαντασίας τους ή και 

συνδυασμό πραγματικών και φανταστικών γεγονότων. Όμως όσο διασκεδαστική 

κι αν είναι η διαδικασία δημιουργίας ιστοριών, δεν παύει να αποτελεί μια πρόκληση 

για τα παιδιά, ιδιαίτερα για αυτά της προσχολικής ηλικίας. Στην παρούσα εργασία 

περιγράφεται διδακτική παρέμβαση στην οποία, με έναυσμα γνωστά παραμύθια 

και μέσω της αξιοποίησης τεχνικών δημιουργικής γραφής, τα παιδιά 

εμπνεύστηκαν και σχεδίασαν τις δικές τους ιστορίες. 

Το πρώτο μέρος της εργασίας εστιάζει στη θεωρητική προσέγγιση της 

δημιουργικής γραφής. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η διδακτική παρέμβαση 

που υλοποιήθηκε και στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η δημιουργική γραφή συνδέεται άμεσα με την έννοια της δημιουργικότητας και 

κατά συνέπεια είναι δύσκολο να υπάρξει ένας μοναδικός ορισμός (Καρακίτσιος 

2012). Η εννοιολογική ασάφεια του όρου επιτείνεται λόγω της πολλαπλής 

σημασίας και χρήσης του αλλά και των αξιολογικών του προεκτάσεων (Βακάλη, 

Ζωγράφου–Τσαντάκη & Κωτόπουλος 2013:13). Ωστόσο, ο όρος υπονοεί την 

ικανότητα να ελέγχει και να δαμάζει κανείς τις δημιουργικές σκέψεις και να τις 

μετατρέπει σε γραφή (Σουλιώτης 1995). Αποτελεί δηλαδή την αποτύπωση στο 
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χαρτί των ιδεών και των συναισθημάτων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, 

χρησιμοποιώντας ελεύθερα τη φαντασία. Χαρακτηρίζεται από τη πρωτοτυπία και 

τη φαντασία, παρά από την ειλικρίνεια και την τυποποίηση των σκέψεων (Brookes 

& Marshall 2004). Δύο είναι τα βασικά και αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία της: η 

πράξη του να γράψει κανείς δημιουργικά και η πράξη του να σκεφτεί κριτικά την 

πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της (Κωτόπουλος 2012). Το ταλέντο και 

η έμπνευση ως βασικά χαρακτηριστικά της δημιουργικής γραφής αποτελούν 

προκαταλήψεις, αφού το ταλέντο αποτελεί αμελητέα συνιστώσα της δημιουργικής 

γραφής, ενώ η έμπνευση είναι κάτι που ο συγγραφέας το προκαλεί με μικρές 

δοκιμές (Σουλιώτης 2012). 

Αναφορικά με το περιεχόμενό του υπάρχουν διαφοροποιήσεις και 

αποκλίσεις, με κυρίαρχες τις δυο παρακάτω απόψεις:  

Α) Η δημιουργική γραφή ταυτίζεται με τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων, 

καθώς αποτελεί «τη δύναμη να δημιουργήσεις μια ευφάνταστη, λογοτεχνικά 

πρωτότυπη παραγωγή ή σύνθεση» (Ramet 2007:13).  

Β) Η γραφή είναι δημιουργική έτσι κι αλλιώς, άρα ο όρος «δημιουργική 

γραφή» είναι καταχρηστικός (Σουλιώτης 2012). Σύμφωνα με το McVey (2008) κάθε 

είδους γραφή είναι δημιουργική καθώς χρησιμοποιεί τα βασικά συστατικά της 

γλώσσας, την εμπειρία, τη γνώση, γραπτές πηγές και τις ιδέες και φαντασιώσεις 

του συγγραφέα, ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε πριν.  

Ωστόσο, για τους περισσότερους, αν και η δημιουργική γραφή 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της κυρίως στη λογοτεχνική γραφή συνδέεται και με 

άλλα είδη γραπτού λόγου. Δεν αποτελεί, δηλαδή, «συνώνυμο» της λογοτεχνίας, 

αλλά «συνιστά ένα σώμα γνώσεων και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που 

μεταδίδουν αυτή τη γνώση και δίνουν στη γραφή κοινωνικό ρόλο 

απομακρύνοντας την από τη ενίοτε στείρα λογική της μοναχικής και βασανιστικής 

διαδικασίας» (Κωτόπουλος 2012:7).  

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η δημιουργική γραφή αποτελεί μια σύγχρονη 

εκπαιδευτική μέθοδο που προσεγγίζει με βιωματικό τρόπο το λόγο και τις 

δυνατότητές του, συνδυάζοντας το παιχνίδι και τη μάθηση, ενώ στηρίζεται στην 

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

την παραγωγή νέων κειμένων (Πασσιά &  Μανδηλαράς 2000:17). Αποτελεί μια 

ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία κατά την οποία το παιδί έρχεται σε επαφή με 

το λόγο, τη γραφή αλλά και τη λογοτεχνία. Παράλληλα όμως, στο χώρο της 
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προσχολικής εκπαίδευσης, η δημιουργία ιστοριών από τα παιδιά αποτελεί 

διδακτική ενέργεια καθώς αφενός ενδυναμώνει τις νοητικές τους λειτουργίες και 

αφετέρου οι λεκτικές τους παραγωγές αποτελούν σημαντικά βήματα για τη 

δόμηση των γνώσεων (Βακάλη, Ζωγράφου –Τσαντάκη & Κωτόπουλος 2013:69). 

Γενικότερα, οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στο νηπιαγωγείο 

συμβάλλουν στην ενίσχυση του περιγραφικού και επεξηγηματικού λόγου των 

παιδιών (Βακάλη, Ζωγράφου –Τσαντάκη & Κωτόπουλος 2013) και κατά συνέπεια 

στην κατανόηση ιδεών και ιδιοτήτων, στη σύγκριση, στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων και στη γενίκευση (Banyard & Hayes 1997), και τελικά στην 

καλλιέργεια δημιουργικής και κριτικής σκέψης (Μπιρμπίλη 2008). 

Ερευνητική Προσέγγιση 

Σκοπός της παρούσας διδακτικής παρέμβασης ήταν η εξοικείωση των παιδιών με 

τα δομικά στοιχεία του αφηγηματικού κειμένου και τελικά η δημιουργία 

φανταστικών ιστοριών. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκαν μύθοι και 

παραμύθια, έτσι ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη παιδικής 

λογοτεχνίας.   

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιο νηπιαγωγείο 

αγροτικής περιοχής, στο οποίο φοιτούν 8 προνήπια και 1 νήπιο. Για τη δημιουργία 

των ιστοριών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως καθοδηγούμενες τεχνικές, δηλαδή χρήση 

εικόνων και ερωτήσεων, οι οποίες είναι κατάλληλες για την πρώτη επαφή των 

παιδιών με τη δημιουργική γραφή (Γρόσδος 2014). Παράλληλα όμως 

χρησιμοποιήθηκαν και τεχνικές χαλαρής καθοδήγησης, όπως ιδεοθύελλα, 

συζήτηση και ομαδική δημιουργική σύνθεση (Γρόσδος 2014). Τα παιδιά δεν είχαν 

προηγούμενη εμπειρία σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και τα 

περισσότερα αυτά δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή με την παιδική λογοτεχνία στο 

σπίτι. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η συμμετοχική παρατήρηση. Η 

ερευνήτρια/νηπιαγωγός σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης έκανε καταγραφές 

στο ημερολόγιο, ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκε ψηφιακός καταγραφέας ήχου. 

Όλες οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στην ολομέλεια. 

Δραστηριότητες 

1) Ποιοι είναι οι ήρωες του παραμυθιού; Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα. 
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Στην πρώτη δραστηριότητα κύριος στόχος ήταν να εξοικειωθούν τα παιδιά 

με το πρώτο δομικό στοιχείο ενός παραμυθιού, τους χαρακτήρες/ήρωες, να 

κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν σε μια ιστορία, αλλά και τρόπους για 

τη δημιουργία τους. Αξιοποιήθηκε ο μύθος «Ο λαγός και η χελώνα», ο οποίος 

επιλέχθηκε για την απλή και λιτή πλοκή του. 

Αφού αναγνώστηκε ο μύθος, ζητήθηκε από τα παιδιά στην ολομέλεια: 

• Να αναδιηγηθούν το μύθο (σε όλες τις δραστηριότητες ζητήθηκε 

από τα παιδιά να αναδιηγηθούν την ιστορία), 

• Να αναγνωρίσουν και να κατονομάσουν τους βασικούς ήρωες,  

• Να περιγράψουν το μέρος στο οποίο διαδραματίζονται τα 

γεγονότα,  

• Να αναφέρουν την άποψή τους για το μύθο.  

Έμφαση δόθηκε στην πρώτη ερώτηση, καθώς ο κύριος στόχος της 

δραστηριότητας ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά το ρόλο των ηρώων σε μια 

ιστορία. Τα παιδιά αναγνώρισαν με ευκολία τους δυο βασικούς χαρακτήρες και 

περιέγραψαν τα βασικά τους χαρακτηριστικά, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

κείμενο. Κάποιες από τις απαντήσεις των παιδιών ήταν οι εξής: «Ο λαγός έχει κακό 

χαρακτήρα, είναι πολύ γρήγορος αλλά δεν πρέπει να περηφανεύεται γιατί αυτό 

είναι κακό να περηφανευόμαστε, κοροϊδεύει τη χελώνα, νομίζει πως είναι 

καλύτερος από όλους, δεν είναι έξυπνος. Η χελώνα έχει καλό χαρακτήρα, έχει 

υπομονή, είναι πιο έξυπνη». Αφού καταγράφηκαν οι απαντήσεις, ζητήθηκε να 

αιτιολογήσουν τις απόψεις τους: «Ο λαγός έχει κακό χαρακτήρα και 

περηφανεύεται και γιατί κοροϊδεύει τη χελώνα. Η χελώνα έχει καλό χαρακτήρα γιατί 

παρόλο που ο λαγός την κορόιδευε αυτή δεν έκανε το ίδιο αν και τον νίκησε».  

Στη συνέχεια ζητήθηκε να φανταστούν και να αναφέρουν κάποια επιπλέον 

στοιχεία για τους ήρωες, τα οποία δεν είναι εμφανή στο μύθο. Για την υποβοήθηση 

των παιδιών χρησιμοποιήθηκαν δημιουργικές ερωτήσεις, όπως: Πως τον λένε; 

Πόσο χρόνων είναι; Που μένει; Έχει οικογένεια και φίλους; Τι του αρέσει και τι δεν 

του αρέσει; Ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα και γιατί; Οι παραπάνω ερωτήσεις 

αποτέλεσαν ερεθίσματα με στόχο τη γέννηση των ιδεών και την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας των παιδιών. Παράλληλα, στόχευαν στο να βοηθήσουν τα 

παιδιά να κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης των χαρακτηριστικών των ηρώων 

μιας ιστορίας. Από τα 9 παιδιά, μόλις τα δυο έδωσαν απαντήσεις, κάποιες από τις 

οποίες είναι οι παρακάτω: «ο λαγός, που τον λένε Μανώλη, μένει σε μια τρύπα, 
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είναι μικρός αλλά δεν έχει οικογένεια, έχει μόνο δυο ξαδέρφια, πηγαίνει στο 

γυμνάσιο, αγαπημένο του χρώμα είναι το μπλε, δεν έχει πολλούς φίλους, του 

αρέσει να παίζει μπάσκετ», «η χελώνα, η Σοφία, δεν έχει σπίτι σε ένα μέρος, 

κουβαλάει το σπίτι της στην πλάτη της, πηγαίνει στο δημοτικό έχει μια αδερφή, το 

αγαπημένο της χρώμα είναι το ροζ και της αρέσει να παίζει κρυφτό». 

2) Μήπως το παραμύθι δεν τελειώνει εδώ; 

Στη δεύτερη δραστηριότητα αξιοποιήθηκε το παραμύθι «Ο λύκος 

ξαναγύρισε» του De Pennart Geoffroy (εκδόσεις Παπαδόπουλος), το οποίο 

επιλέχθηκε για την απλή του πλοκή, το χιούμορ του αλλά και τους πολλούς του 

ήρωες. Εν συντομία, στο εν λόγω παραμύθι, ήρωες γνωστών παραμυθιών που 

πρωταγωνιστεί ο κακός λύκος (Κοκκινοσκουφίτσα, Πέτρος, επτά κατσικάκια, κτλ), 

συγκεντρώνονται ανήσυχοι στο σπίτι του λαγού γιατί μαθαίνουν πως ο λύκος 

ξαναγύρισε στο δάσος. Τελικά όμως ο λύκος δεν είναι τόσο κακός, όπως μας τον 

παρουσιάζουν τα γνωστά παραμύθια. Στόχος αυτής της δραστηριότητας ήταν 

να επικεντρωθούν τα παιδιά στην πλοκή και να φανταστούν ένα διαφορετικό τέλος 

για την ιστορία. 

 

Εικόνα 1: Εξώφυλλο του παραμυθιού «Ο Λύκος ξαναγύρισε» 

Αρχικά τα παιδιά παρατήρησαν το εξώφυλλο το βιβλίου (Εικόνα 1) και 

προσπάθησαν να φανταστούν το περιεχόμενο της ιστορίας. «Βλέπω ένα λύκο», 

«όχι, δεν είναι λύκος, έχει μεγάλα αυτιά, είναι λαγός», «διαβάζει εφημερίδα και κάτι 

λέει για το λύκο», «μήπως έρχεται ο λύκος και είναι πεινασμένος;». Έπειτα 

αναγνώστηκε το παραμύθι και ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν τους ήρωες 
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που πρωταγωνιστούν. Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε αφορούσε το δεύτερο 

βασικό στοιχείο ενός παραμυθιού, δηλαδή το πρόβλημα και τη λύση του: «το 

πρόβλημα ήταν πως οι ήρωες φοβόταν το λύκο γιατί ήταν κακός», «ο κακός λύκος 

επέστρεψε στο δάσος και όλοι φοβήθηκαν», «τελικά ο λύκος ήταν καλός και έγινε 

φίλος τους». Στη συνέχεια αυθόρμητα ένα παιδί είπε «μήπως όμως δεν ήταν 

πραγματικά καλός; Μήπως τους κορόιδεψε για να τους φάει;». Αυτό αποτέλεσε 

αφορμή για να συνεχιστεί το παραμύθι και να δοθεί ένα διαφορετικό τέλος: «Μόλις 

έφαγαν τα φαγητά, ο λύκος όρμησε στους υπόλοιπου ήρωες για να τους φάει. 

Όμως αυτοί δε φοβήθηκαν, αλλά επιτέθηκαν και αυτοί στο λύκο. Γιατί όλοι μαζί 

ήταν πιο δυνατοί και δε φοβόταν. Έκαναν το λύκο μαύρο στο ξύλο και έφυγε 

τρέχοντας για να κρυφτεί στο δάσος. Και από τότε δε φοβούνται αυτοί το λύκο 

αλλά ο λύκος αυτούς».  

Αν και στη δεύτερη δραστηριότητα συμμετείχαν μόνο πέντε παιδιά, 

περισσότερα ωστόσο από την πρώτη, κατάφεραν να συνεχίσουν την ιστορία 

αυθόρμητα, χωρίς να χρειαστεί η υποβοήθηση της νηπιαγωγού. 

3) Τι θα συνέβαινε αν είχαν συναντηθεί…. (παραμυθοσαλάτα) 

Στην τρίτη δραστηριότητα αξιοποιήθηκαν δυο γνωστά παραμύθια, «η 

Χιονάτη» και «η Κοκκινοσκουφίτσα». Καθώς κάποια από τα παιδιά δεν τα 

γνώριζαν, αρχικά αναγνώστηκαν και στη συνέχεια τα παιδιά ρωτήθηκαν για το 

ποιοι είναι οι ήρωες των παραμυθιών, ποια χαρακτηριστικά τους φαίνονται στο 

παραμύθι και τι άλλο φαντάζονται για αυτούς. Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών 

παρατίθενται στους πίνακες 1 και 2. 

 

Πίνακας 1: Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών για το παραμύθι «Η Χιονάτη» 

Ερωτήματα Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών 

Ποιοι είναι οι καλοί ήρωες; Χιονάτη, βασιλιάς, νάνοι, κυνηγός, πρίγκιπας 

Ποιοι είναι οι κακοί ήρωες; Βασίλισσα/μάγισσα 

Τι γνωρίζουμε για τη Χιονάτη; 

Έχει άσπρο δέρμα, είναι πολύ όμορφη, είναι καλή, 

είναι θαρραλέα (δε φοβήθηκε στο δάσος), 

αγαπάει την καθαριότητα (καθάρισε και 

τακτοποίησε το σπίτι των νάνων), δεν είναι πολύ 

ευγενική γιατί μπήκε σε ξένο σπίτι. 
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Τι φανταζόμαστε για τη Χιονάτη; 

Το αγαπημένο της παιχνίδι είναι τα μήλα, το 

αγαπημένο της φρούτο είναι το μήλο, το 

αγαπημένο της χρώμα είναι το κόκκινο. 

 

Πίνακας 2: Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών για το παραμύθι «Η  

Ερωτήματα Ενδεικτικές απαντήσεις των παιδιών 

Ποιοι είναι οι καλοί ήρωες; Κοκκινοσκουφίτσα, γιαγιά, κυνηγός 

Ποιοι είναι οι κακοί ήρωες; λύκος 

Τι γνωρίζουμε για την 

Κοκκινοσκουφίτσα; 

Ευγενική, χαρούμενη, έχει καλό χαρακτήρα, φοράει 

κόκκινα ρούχα, αγαπούσε τη γιαγιά της, δεν 

άκουγε τη μαμά της, ήταν λίγο ξεροκέφαλη 

Τι γνωρίζουμε για το λύκο; Έχει μεγάλα μάτια, αυτιά, πόδια, νύχια και κοιλιά, 

είναι άγριος, κακός, είναι πονηρός και μπορεί να 

σε ξεγελάσει 

Τι φανταζόμαστε για το λύκο Δεν έχει σπίτι, μένει στο δάσος όπου θέλει, όλο το 

δάσος είναι το σπίτι του, δεν έχει φίλους γιατί όλοι 

τον φοβούνται, το αγαπημένο του χρώμα είναι το 

μαύρο  

 

Το νέο παραμύθι ήταν το εξής: «Ο λύκος είχε μεγάλα μάτια, μεγάλα δόντια 

και μεγάλα πόδια. Χαιρέτησε τη Χιονάτη και την κάλεσε στο σπίτι του για να φάνε. 

Η Χιονάτη δεν είχε ακούσει καμία ιστορία για κακούς λύκους και γι’ αυτό δε 

φοβήθηκε και πήγε. Το σπίτι ήταν στην κορυφή του βουνού, ξύλινο, φτιαγμένο από 

κορμούς δέντρων και αντί για χαλί είχε χορτάρι. Ήταν μικρό, είχε μόνο ένα δωμάτιο, 

είχε ένα τραπέζι, δυο καρέκλες, μια τηλεόραση, μια κουζίνα και ένα φούρνο, και 

ένα κρεβάτι πορτοκαλί με μπλε. Ο λύκος μαγείρεψε προβατάκι τηγανητό με ρίγανη, 

αλλά δεν ήταν νόστιμο γιατί είχε τρίχες. Μόλις έφαγαν, ο λύκος ετοιμάστηκε να 

επιτεθεί στη Χιονάτη για να τη φάει όμως ξαφνικά ακούστηκε… τακ..τακ..τακ..τακ. 

Ο λύκος κοίταξε από το παράθυρο και είδε τον πρίγκιπα που κρατούσε ένα 

τεράστιο σπαθί. Ο πρίγκιπας ακολούθησε τα ίχνη του λύκου για να φτάσει στο 

σπίτι του. Ήθελε να τον σκοτώσει επειδή του είχε κλέψει τα προβατάκια του. Πριν 

προλάβει να φάει ο λύκος τη Χιονάτη ο πρίγκιπας μπήκε στο σπίτι. Τότε, με ένα 

άλμα με τα μεγάλα και δυνατά του πόδια ο λύκος πήδηξε από το παράθυρο για 
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να σωθεί. Και από τότε, ακόμα τρέχει! Ποτέ ξανά κανένας δεν είδε το λύκο στο 

δάσος. Ο πρίγκιπας πήρε μαζί του τη Χιονάτη, παντρευτήκαν και έζησαν αυτοί 

καλά κι εμείς καλύτερα!». 

Το παραπάνω κείμενο δημιουργήθηκε στην ολομέλεια. Αρχικά ήταν 

δύσκολο για τα παιδιά να ξεφύγουν από το αρχικό παραμύθι: «Η Χιονάτη 

φοβήθηκε το λύκο και άρχισε να τρέχει. Ξαφνικά είδε ένα μικρό σπιτάκι. Μπήκε μέσα 

και…». Το ίδιο συνέβη και στο τέλος: «Ο λύκος επιτέθηκε στη Χιονάτη και τότε ήρθε 

ένας κυνηγός και σκότωσε το λύκο..». Παρατηρήθηκε δηλαδή πως τα παιδιά δε 

μπορούσαν εύκολα να απεγκλωβιστούν από τα γνωστά παραμύθια. Για να 

ενισχυθεί η φαντασία τους χρησιμοποιήθηκαν δημιουργικές ερωτήσεις με στόχο 

να ανακατευθύνουν την πλοκή. Αν και τελικά δεν κατόρθωσαν να φτάσουν σε 

ανατροπές, παρατηρήθηκε στη δραστηριότητα αυτή μεγαλύτερη συμμετοχή των 

παιδιών (6 παιδιά) και κυρίως πολύ μεγαλύτερος ενθουσιασμός. Επίσης, εμφανής 

ήταν η μεγάλη βελτίωση του περιγραφικού λόγου των παιδιών, καθώς 

περιέγραψαν αυθόρμητα και με ευκολία πρόσωπα, αντικείμενα και καταστάσεις.  

4) Μια ιστορία μέσα από εικόνες. 

Στη δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιήθηκαν εικόνες (εικόνα 2) από το 

παραμύθι «Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους» του Ν. Ανδρικόπουλου 

(εκδόσεις Καλέντης). Οι εικόνες παρουσιάζονταν σταδιακά στα παιδιά τα οποία 

κλήθηκαν να τις παρατηρήσουν προσεκτικά και τελικά να αφηγηθούν την ιστορία 

που κρύβουν. Καθώς τα παιδιά δεν είχαν εμπειρία σε δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής και προκειμένου να βοηθηθούν, οι εικόνες 

παρουσιάστηκαν με τη σειρά που εμφανίζονται στο βιβλίο. Τα παιδιά 

παρατήρησαν τις εικόνες, τις σχολίασαν, εντόπισαν και περιέγραψαν το κύριο 

αλλά και τα δευτερεύοντα πρόσωπα, τον τόπο δράσης αλλά και τα στοιχεία της 

πλοκής. 
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Εικόνα 2: Εικόνες από το παραμύθι «Η χώρα με τους παράξενους 

ανθρώπους» 

 

Πίνακας 3: Ενδεικτικές περιγραφές εικόνων – αφηγήσεις των παιδιών 

Εικόνα Περιγραφή εικόνων -Αφήγηση 

Εικόνα 1 Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή, ζούσαν πολλοί 

άσπροι άνθρωποι και μόνο ένας κόκκινος. Ο κόκκινος είναι 

καλός. Οι άσπροι είναι κακοί, θυμωμένοι, φωνάζουν. Κάποιοι 

μόνο σκέφτονται και κάποιοι μόνο κοιτάνε. Κάποιοι άσπροι 

φοβούνται τον κόκκινο γιατί είναι διαφορετικός. Οι άσπροι είναι 

πολλοί, ο κόκκινος είναι ένας και φοβάται. 

Εικόνα 2 Ο κόκκινος είναι λυπημένος γιατί δεν έχει κανένα φίλο. Κρύβεται 

γιατί φοβάται. 

Εικόνα 3 Μια μέρα αποφάσισε να αλλάξει. Να γίνει και αυτός άσπρος για 

να έχει φίλους. Πήρε λοιπόν μια λευκή μπογιά και ένα πινέλο και 

βάφτηκε. Σκέφτηκε πως έτσι θα μπερδέψει τους άσπρους και θα 

νομίζουν πως είναι σαν και αυτούς.  

Εικόνα 4 Στην αρχή τα κατάφερε, μπέρδεψε τους άσπρους και νόμιζαν πως 

είναι σαν κι αυτούς. Και ήταν χαρούμενος. Δε φοβόταν πια. Όμως 

έπιασε βροχή και άρχισε να ξεβάφει. Και όλοι είδαν πως ήταν 
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κόκκινος. Και θύμωσαν πολύ. Ένα παιδάκι τρόμαξε και άρχισε να 

κλαίει. 

Εικόνα 5 Και ο κόκκινος ήταν πάλι λυπημένος. Μια μέρα όμως καθώς ο 

κόκκινος περπατούσε είδε ένα κακό άσπρο να κυνηγάει τρία 

παιδάκια κρατώντας ένα σάκο. Τότε χωρίς να φοβηθεί, του έβαλε 

μια τρικλοποδιά και τον έριξε κάτω. Ήρθε η αστυνομία και τον 

έπιασε. Τον έψαχνε πολύ καιρό γιατί ήταν ένας πολύ κακός 

άσπρος που έκλεβε παιδάκια. 

Εικόνα 6 Αυτό που έκανε ο κόκκινος το έμαθαν όλοι. Ήρθαν και οι 

δημοσιογράφοι για να του πάρουν συνέντευξη. Όλοι έλεγαν πως 

ο κόκκινος ήταν πολύ γενναίος και δυνατός! Και από τότε ποτέ δεν 

έμεινε ξανά μόνος του, όλοι οι άσπροι έγιναν φίλοι του. Και εκτός 

από αυτό, όλα τα χρωματιστά παιδάκια που κρύβονταν από τους 

άσπρους γιατί φοβόταν εμφανίστηκαν και έζησαν αυτοί καλά κι 

εμείς καλύτερα! 

Στη δραστηριότητα αυτή παρατηρήθηκε μεγάλη συμμετοχή των  παιδιών 

αλλά και ενθουσιασμός. Κυρίως όμως διαπιστώθηκαν τα εξής: α) τα παιδιά 

ανέπτυξαν μεγάλη παρατηρητικότητα όταν κλήθηκαν να περιγράψουν τις εικόνες, 

για παράδειγμα εστίασαν ακόμα και στις εκφράσεις προσώπων που δε 

βρίσκονταν σε κεντρικό σημείο της εικόνας, β) προχώρησαν χωρίς καθοδήγηση 

και πλαισίωσαν την περιγραφή τους με φανταστικά στοιχεία που είτε θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν λογικά συμπεράσματα είτε μυθοπλασίες. 

5) Δημιουργία μιας ιστορίας με αφετηρία ένα εξώφυλλο. 

Στην τελευταία δραστηριότητα στόχος ήταν η δημιουργία ενός παραμυθιού 

με  αφορμή το εξώφυλλο ενός βιβλίου (εικόνα 3). Αρχικά, η νηπιαγωγός ζήτησε 

από τα παιδιά να παρατηρήσουν προσεκτικά την εικόνα και να την περιγράψουν, 

ενώ η ίδια απέφυγε να επέμβει με δικά της σχόλια. Στη συνέχεια προέτρεψε τα παιδιά 

να μαντέψουν το περιεχόμενο της ιστορίας. Έχοντας κατανοήσει πως πρέπει να 

εστιάσουν στα βασικά χαρακτηριστικά μιας ιστορίας (ήρωες, πρόβλημα και 

λύση), τα παιδιά μέσα από καταιγισμό ιδεών και συζήτηση, συνέθεσαν το δικό 

τους κείμενο. Ξεκίνησαν από τους δυο βασικούς ήρωες τους οποίους 

περιέγραψαν, τους έδωσαν όνομα και επιπλέον χαρακτηριστικά από αυτά που 

παρουσιάζονται στην εικόνα, αναγνώρισαν το πρόβλημα και έφτασαν στη λύση. 
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Εικόνα 3: Εξώφυλλο από το βιβλίο «Ο Ανδροκλής και το Λιοντάρι» 

Το παραμύθι που δημιούργησαν τα παιδιά ήταν το εξής: «Μια φορά κι ένα 

καιρό σε ένα δάσος ζούσε ένα λιοντάρι που το έλεγαν Παντελή και είχε πολύ ωραία 

μαλλιά. Ήταν ένα καλό λιοντάρι, δεν πείραζε τους ανθρώπους και είχε πολλούς 

φίλους. Δεν έμοιαζε πολύ με τα άλλα λιοντάρια γιατί η μύτη του ήταν πιο μακριά. 

Σπίτι δεν είχε γιατί του άρεζε να μένει έξω στο δάσος. Στην άκρη του δάσους σε ένα 

μικρό ξύλινο σπιτάκι ζούσε ένας ξυλοκόπος που τον έλεγαν Κώστα. Ο Κώστας 

ήταν φτωχός, δεν είχε παιδιά ούτε γυναίκα. Κάθε μέρα πήγαινε στο δάσος και έκοβε 

ξύλα για να τα πουλήσει. Μια μέρα, ενώ περπατούσε στο δάσος ξαφνικά 

εμφανίστηκε ένα λιοντάρι. Ο άνθρωπος φοβήθηκε πολύ αλλά το λιοντάρι του είπε 

να μη φοβάται και του έδειξε το πόδι του που είχε μπει ένα αγκάθι. Ο Κώστας τότε 

του το έβγαλε αλλά το λιοντάρι πάλι δεν ήταν χαρούμενο γιατί έχασε τα παιδιά του 

και τα έψαχνε. Ο Κώστας τότε του είπε πως είχε δει δυο μικρά λιονταράκια στο 

δάσος να παίζουν. Ξεκίνησαν λοιπόν μαζί, το λιοντάρι και ο άνθρωπος να ψάξουν 

στο δάσος. Στο δρόμο βρήκαν ένα λύκο, το Μήτσο, και τον ρώτησαν: -Μήπως 

είδες δυο λιονταράκια; -Όχι. Θέλετε να έρθω να ψάξω μαζί σας –Ναι, έλα. Μετά 

συνάντησαν μια αλεπού, την Έλενα,  και τη ρώτησαν αλλά ούτε αυτή είχε δει τα 

λιονταράκια. -Θέλετε να έρθω να ψάξω μαζί σας –Ναι, έλα. Και πήγε και αυτή μαζί 

τους. Μετά συνάντησαν τη Χιονάτη και τη ρώτησαν το ίδιο. Ξέρω που είναι τα 

μικρά λιονταράκια, είπε η Χιονάτη, αλλά για να σας πω πρέπει πρώτα να μου πείτε 

πως σας λένε. Παντελής, Κώστας, Μήτσος,  Έλενα, είπαν. Τα λιονταράκια, είπε η 

Χιονάτη, είναι στο σπίτι των νάνων. Και τότε πήγαν όλοι μαζί στο μικρό σπίτι, 

βρήκαν τα λιονταράκια να παίζουν με τους νάνους και έζησαν όλοι καλά κι εμείς 

καλύτερα.» 
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Στο τελευταίο αυτό παραμύθι τα παιδιά δεν αρκέστηκαν στους δυο ήρωες 

του εξώφυλλου, αλλά πρόσθεσαν και καινούργιους. Η περιγραφική τους 

ικανότητα βελτιώθηκε, ενώ η φαντασία και η δημιουργικότητά τους ενισχύθηκαν 

με αποτέλεσμα την επινόηση περισσότερων γεγονότων και τη σύνθεση 

περισσότερων πληροφοριών. Παράλληλα, ο μεγαλύτερος αριθμός των παιδιών, 

αφού πλέον όλα τα παιδιά συμμετείχαν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δε 

δυσχέρανε τη δημιουργία της κοινής ιστορίας, αλλά μέσα από συζήτηση και 

αποδοχή των διαφορετικών προτάσεων τα παιδιά κατέληξαν στην κοινή λήψη 

αποφάσεων. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός, πως σε κάποια σημεία 

αποφάσιζαν μόνα τους τη λήψη διαφορετικών ρόλων (πχ. εγώ θα κάνω το 

λιοντάρι κι εσύ τον άνθρωπο, τι μου είπες μόλις με είδες;) προκειμένου να 

συνεχίσουν την ιστορία στην οποία συμπεριέλαβαν και διαλογικά μέρη. 

Συζήτηση 

Στις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν η νηπιαγωγός παρείχε σταδιακά 

φθίνουσα καθοδήγηση, έτσι ώστε να δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. 

Από τις καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων διαπιστώθηκε πως τα παιδιά κατανόησαν τα δομικά στοιχεία των 

ιστοριών. Στα κείμενα που δημιούργησαν υπήρξε παρουσία ηρώων, η πλοκή 

σταδιακά έγινε πιο σύνθετη, ενώ οι ιστορίες  τοποθετήθηκαν σε ένα χωροχρονικό 

πλαίσιο. Η συμμετοχή των παιδιών αυξήθηκε και τα περισσότερα από αυτά 

προσέγγισαν τη δημιουργική γραφή με τρόπο παιγνιώδη. Παράλληλα τα κίνητρα 

τα οποία δημιουργήθηκαν ήταν τόσο ισχυρά ώστε μπορούν να αξιοποιηθούν σε 

περαιτέρω δραστηριότητες.  

Επίσης, εμφανής είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών 

καθώς στις ιστορίες τους υπήρξε μια στοιχειώδης οργάνωση, κατάφεραν να 

μεταδώσουν τα μηνύματά τους, υπήρξε λογική σειρά και σαφήνεια. Όσο αφορά 

στην πρωτοτυπία των ιδεών τους, αρχικά ήταν δύσκολο το να απεγκλωβιστούν 

από το περιεχόμενο των γνωστών παραμυθιών. Στη συνέχεια όμως, τα 

περισσότερα παιδιά κατάφεραν να δημιουργήσουν ιστορίες με περισσότερες από 

μια σκηνές, με ανατροπές, με μη αναμενόμενη λύση και χιούμορ. Ιδιαίτερα στην 

τελευταία ιστορία, οι ιδέες ήταν πρωτότυπες και υπερέβησαν το αρχικό ερέθισμα.  

Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως τα δυο παιδιά που είχαν επαφή με την παιδική 

λογοτεχνία και στο σπίτι εξοικειώθηκαν γρηγορότερα με τις τεχνικές δημιουργικής 
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γραφής, παρουσίασαν περισσότερες ιδέες και συμμετείχαν με μεγαλύτερο 

ενθουσιασμό στις δραστηριότητες. 

Συμπερασματικά, η παρούσα διδακτική παρέμβαση συνέβαλλε στην 

ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών, τα οποία εκφράστηκαν και 

δημιούργησαν πρωτότυπα κείμενα με παιγνιώδη τρόπο.  
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Δημιουργική γραφή, μητρική και ξένη γλώσσα: παράδειγμα 

εφαρμογής σε πρόγραμμα eTWINNING στο Γυμνάσιο 

 

Νάκα  Μαλαματή- Ιωάννα  

Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, Νομικός  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια  

Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού Α.Π.Θ.  

m-naka@hotmail.com  

1. Εισαγωγικά 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η σχέση της δημιουργικής γραφής με τη 

μητρική και τη δεύτερη/ξένη γλώσσα. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο γραπτός λόγος 

των παιδιών μέσα από τη συγγραφή ιστοριών; Πώς βοηθά την απόκτηση της 

ξένης γλώσσας η μετάφραση ιστοριών από τη μητρική γλώσσα;  

Η αφορμή για τη μελέτη αυτή δόθηκε κατά την υλοποίηση προγράμματος 

eTwinning στο 2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, στη διάρκεια του οποίου Έλληνες μαθητές 

συνεργάστηκαν με Γάλλους μαθητές για να γράψουν αστυνομικές ιστορίες στην 

αγγλική γλώσσα. 

Τα συμπεράσματα αφορούν τους Έλληνες μαθητές, σημειώνεται όμως ότι 

παρόμοια συμπεράσματα εξήχθησαν από τις συναδέλφους και για τους Γάλλους 

μαθητές. Για ευνόητους λόγους επιλέχθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

που αφορούν τους Έλληνες μαθητές, καθώς είχα την ευκαιρία να παρακολουθώ 

τη δουλειά τους εκ του σύνεγγυς και να κάνω τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις 

μου εν τοις πράγμασι. 

Σύμφωνα με τον Harmer, η συμμετοχή των μαθητών μιας ξένης γλώσσας 

σε ένα project (για το οποίο θα χρειαστεί να κάνουν έρευνα π.χ. σε λεξικά και άλλα 

βιβλία) τους βοηθά σημαντικά να τη χρησιμοποιήσουν για αυθεντικά 

επικοινωνιακούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, γίνεται εστίαση στο τελικό 

(γλωσσικό/κειμενικό) προϊόν, κι έτσι οι μαθητές «αναγκάζονται» να 

χρησιμοποιήσουν τη δεύτερη/ξένη γλώσσα προκειμένου να επιτύχουν την 

παραγωγή ενός γλωσσικού μηνύματος που θα γίνει κατανοητό στους 

αναγνώστες (Harmer 1991: 146). 
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2.1 Το ξεκίνημα 

Η ιδέα για το συγκεκριμένο project ανήκει στη Γαλλίδα συνάδελφο Aurélie Ducoin, 

καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας. Συμμετείχε επίσης η καθηγήτρια Emmanuelle 

Agrapart, καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής γλώσσας. Από το 

ελληνικό σχολείο συμμετείχε η γράφουσα.To project υλοποιήθηκε κατά το σχολικό 

έτος 2012-2013 από 36 μαθητές (18+18) δύο σχολείων (ένα ελληνικό και ένα 

γαλλικό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω). Τα παιδιά ήταν μαθητές της Α΄ 

Γυμνασίου. Ο τίτλος του project ήταν: Detective Short Stories.  

Πριν τεθούν οι στόχοι και σχεδιαστούν οι φάσεις του προγράμματος, 

μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία για να καταλήξουν οι συντονίστριες 

εκπαιδευτικοί στην κατάλληλη μέθοδο προσέγγισης της δημιουργικής γραφής στο 

σχολείο και να επιλεγούν τα εργαλεία για την υλοποίηση του συνόλου των 

δραστηριοτήτων.  

2.2 Στόχοι 

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: πρωτίστως, να αποκτήσουν τα παιδιά μια 

πρώτη επαφή με τη δημιουργική γραφή και τα διαφορετικά λογοτεχνικά είδη. Στη 

συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική γλώσσα για διαφορετικούς σκοπούς 

π.χ. είτε για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τόσο μέσα στο πλαίσιο του 

προγράμματος αλλά και εκτός του  ορισμένου (και ελεγχόμενου) αυτού πλαισίου, 

είτε για να γράψουν λογοτεχνικά κείμενα. Βασικός στόχος ήταν φυσικά η ανάπτυξη 

της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου.  

Τέθηκε επίσης ένας διαθεματικός και ευρύτερα επικοινωνιακός στόχος, 

αυτός της εξοικείωσης των Γάλλων μαθητών με στοιχεία της ελληνικής 

ιστορίας/παράδοσης και του ελληνικού πολιτισμού, που έδινε ταυτόχρονα στους 

Έλληνες μαθητές την ευκαιρία να «πληροφορήσουν» τους  Γάλλους συμμαθητές 

τους μεταφέροντας την προσωπική τους εμπειρία και τα πολιτισμικά τους 

βιώματα. Ο συγκεκριμένος στόχος τέθηκε με δεδομένο ότι οι Γάλλοι μαθητές 

διδάσκονταν Αρχαία Ελληνικά και είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό 

πολιτισμό (αρχαίο και νέο).  

Πρόσθετοι στόχοι ήταν η χρήση των νέων τεχνολογιών (ενδεικτικά: χρήση 

Microsoft Office, έρευνα στο διαδίκτυο, ανέβασμα υλικού στην εκπαιδευτική 

πλατφόρμα κλπ.) και η καλλιέργεια και ανάπτυξη δεσμών φιλίας.  
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3.1 Προθέρμανση 

Αρχικά έγινε ανάγνωση διαφορετικών κειμένων, για να εξοικειωθούν τα παιδιά με 

τα διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής στα ελληνικά και τα αγγλικά. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο 

από τις ασκήσεις: α) δίνονται 2-3 λέξεις – φτιάχνουμε ένα μικρό ποίημα και β) 

περιγράφουμε ένα διάσημο πρόσωπο (είτε ιστορικό, είτε από το χώρο του 

αθλητισμού, των τεχνών κλπ.) εστιάζοντας σε ένα του έντονο χαρακτηριστικό και 

η ομάδα πρέπει να βρει το πρόσωπο αυτό. 

3.2 Μεθοδολογία / Βήματα  

Οι μαθητές/-ήτριες χωρίστηκαν σε 9 ομάδες των 4 και σε κάθε ομάδα συμμετείχαν 

2 Έλληνες/-ίδες & 2 Γάλλοι/-ίδες μαθητές/-ήτριες. Τα παιδιά επικοινώνησαν μέσω 

της πλατφόρμας eTwinning για να γνωριστούν και για να αρχίσει το δέσιμο των 

ομάδων.  

Ανά δύο εβδομάδες κάθε μισό ομάδας έπρεπε να ανεβάζει στην 

πλατφόρμα μία παράγραφο και να δίνει 3-4 αγγλικές λέξεις στο άλλο μισό της 

ομάδας, για να συνθέσει την επόμενη παράγραφο. Το άλλο μισό της ομάδας, 

ανέβαζε την επόμενη παράγραφο και 3-4 λέξεις κ.ο.κ. Έτσι, κάθε 15 ημέρες 

ανέβαιναν 9 παράγραφοι, μία από κάθε μισό ομάδας, με αποτέλεσμα, κατά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, να έχουν δημιουργηθεί 9 αστυνομικά 

διηγήματα, έκαστο αποτελούμενο από 8 παραγράφους. 

Αποφασίστηκε να ξεκινήσουν τις ιστορίες οι Έλληνες μαθητές, βάζοντας 

ελληνικά τοπωνύμια, ονόματα και άλλα ελληνικά στοιχεία και ορίζοντας τους 

αρχικούς χαρακτήρες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από παράκληση των 

Γάλλων μαθητών. Έλληνες και Γάλλοι μαθητές μπορούσαν να προσθέσουν ή να 

αφαιρέσουν χαρακτήρες και να μεταφέρουν τη δράση σε άλλους τόπους και 

άλλους χρόνους. 

Δεν είχε οριστεί αριθμός λέξεων για κάθε παράγραφο, γιατί ήταν επιθυμητό 

να εκφραστούν οι μαθητές ελεύθερα. Μόνη υποχρέωσή τους ήταν η χρήση των 

λέξεων που όριζε το κάθε μισό ομάδας (όπως αναφέρθηκε παραπάνω).  

3.3 Τρόποι / Γλώσσες γραφής 

Κάποια παιδιά έγραφαν τα κείμενά τους στα αγγλικά – η καθηγήτρια δεν 

εμπλεκόταν, παρά μόνο για ελάχιστες διορθώσεις ή τροποποιήσεις (π.χ. όταν η 
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κατανόηση γινόταν δυσχερής λόγω λανθασμένης σύνταξης ή μη κατάλληλων 

λεξικών επιλογών). 

Άλλα παιδιά έγραφαν στα αγγλικά, αφήνοντας στα ελληνικά λέξεις ή/και 

εκφράσεις τις οποίες είτε δεν γνώριζαν στα αγγλικά, είτε είχαν αμφιβολία για τη 

σημασία τους. Η συμπλήρωση με τις κατάλληλες αγγλικές λέξεις γινόταν μετά από 

συζήτηση με τους υπόλοιπους συμμαθητές και την καθηγήτρια και έρευνα σε 

λεξικά (έντυπα και online), προσπαθώντας πάντα να μείνουμε πιστοί σε αυτό που 

ήθελε η συγγραφική ομάδα. 

Τέλος, μια άλλη ομάδα παιδιών έγραφε στα ελληνικά και τα κείμενά τους 

μεταφράζονταν στα αγγλικά από τους ίδιους τους συγγραφείς με τη βοήθεια των 

συμμαθητών τους και της καθηγήτριας. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή της 

καθηγήτριας ήταν πιο εκτεταμένη σε σχέση με τις άλλες, δεδομένου ότι η 

λογοτεχνική μετάφραση είναι ένα ιδιαίτερο είδος, το οποίο φυσικά έχει αυξημένη 

δυσκολία για παιδιά Α΄ Γυμνασίου.  

Σημειώνεται ότι κάθε ομάδα μπορούσε να δουλέψει με διαφορετικό τρόπο 

κάθε φορά (γραφή στα αγγλικά, γραφή στα αγγλικά με κενά, γραφή στα ελληνικά 

και μετάφραση στα αγγλικά). 

Κατεβλήθη προσπάθεια ώστε τα τελικά κείμενα να είναι γνήσια προϊόντα 

των μαθητών, χωρίς αλλοιώσεις (προκειμένου να είναι τέλεια λεξιλογικά και 

συντακτικά). Στόχος ήταν η ελεύθερη δημιουργική έκφραση των μαθητών μέσα σε 

ένα αρκετά χαλαρά δομημένο πλαίσιο και όχι η παραγωγή «άψογων» κειμένων. 

Ο Hyland υποστηρίζει ότι οι φυσικοί ομιλητές μιας πρώτης γλώσσας (L1), 

οι οποίοι την έχουν κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό και έχουν ανεπτυγμένη τη 

δεξιότητα της γραφής/συγγραφής, μπορούν να μεταφέρουν τις στρατηγικές τους 

εκμάθησης στη δεύτερη/ξένη γλώσσα (L2) με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα. 

Αντίστοιχα, οι πιο αδύναμοι ομιλητές φαίνονται να αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

δυσκολίες κατά τη γραφή/συγγραφή τόσο στη μητρική τους, όσο και στη 

δεύτερη/ξένη γλώσσα (Hyland 2002: 213-214). Τα παραπάνω ήταν και δική μας 

διαπίστωση. Τα παιδιά που χειρίζονταν με άνεση τη μητρική τους γλώσσα 

(πλούσιο λεξιλόγιο, εναλλακτικοί τρόποι έκφρασης, αυτοδιόρθωση κλπ.) ήταν 

αυτά που ως επί το πλείστον έγραψαν τα κείμενά τους στην αγγλική γλώσσα 

με/χωρίς κενά. 

Οι μαθητές που δεν ένιωθαν τόσο ασφαλείς για τη γραφή στη μητρική 

γλώσσα, επέλεξαν να μεταφράσουν τις περισσότερες φορές, αισθανόμενοι ότι, 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[529]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

εκφράζοντας πρώτα στα ελληνικά αυτό που ήθελαν και διαβάζοντας το κείμενό 

τους στους συμμαθητές τους (άρα με τη βοήθεια του προφορικού λόγου), είχαν 

την ευκαιρία να κάνουν διευκρινίσεις για κάποια σημεία της ιστορίας τους (όταν 

τους ζητήθηκε από την τάξη) και μέσω της ανατροφοδότησης ένιωσαν ότι 

βοηθήθηκαν αφενός να εκφράσουν αποτελεσματικότερα τις ιδέες τους στη 

μητρική γλώσσα, αφετέρου να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να επιχειρήσουν 

να μεταφέρουν τα νοήματα που επιθυμούσαν στη δεύτερη/ξένη γλώσσα. 

Σύμφωνα με τον  Hyland, «η μετάφραση είναι  μια συχνά αόρατη πρακτική, η 

οποία τοποθετείται στα όρια της διανοητικής δραστηριότητας στην εφαρμοσμένη 

γλωσσολογία. Η μετάφραση είναι η  εκ νέου συγγραφή ενός αυθεντικού κειμένου, 

και ως εκ της φύσης της τίθενται ζητήματα υποκειμενικότητας, ιδεολογικής 

χειραγώγησης, πολιτισμικής αλλοίωσης, και απολίθωσης της ερμηνείας» (Hyland 

2002: 216). 

Κατά τη διαδικασία της αναζήτησης των λέξεων που είχαν παραμείνει στα 

ελληνικά ή έλειπαν τελείως και αυτή της μετάφρασης ολόκληρων παραγράφων, 

ανέκυψαν αρκετά από τα ζητήματα που αναφέρει ο Hyland. Τις περισσότερες 

φορές οι μαθητές προβληματίστηκαν από πολιτισμικά φορτισμένες λέξεις π.χ. η 

λέξη «φιλότιμο», η οποία αποδόθηκε ως «a special sense of honour and duty», 

αποφασίστηκε τελικά να παραλειφθεί από το κείμενο και οι μαθητές διαμόρφωσαν 

διαφορετικά την ιστορία τους (χρησιμοποιώντας εναλλακτικές εκφράσεις για να 

περιγράψουν το χαρακτήρα του ήρωά τους), αισθανόμενοι ότι δεν θα 

καταλάβαιναν οι Γάλλοι συμμαθητές τους το ακριβές νόημά της. 

4. Οφέλη 

Τα παιδιά, ενεργοποιώντας τη φαντασία τους, εξέφρασαν ιδέες και 

συναισθήματα. Επίσης, ενεργοποίησαν επίσης το κατακτημένο λεξιλόγιό τους 

(μητρικών γλωσσών και αγγλικής γλώσσας) ενώ έμαθαν και νέες λέξεις και 

εκφράσεις, κινητοποιημένα από μια καθαρά επικοινωνιακή ανάγκη και μέσω της 

ενεργής συμμετοχής τους σε μία πολυεπίπεδα επικοινωνιακή διαδικασία. 

Πρόσθετο αποτέλεσμα της τελευταίας ήταν ότι τα παιδιά άρχισαν να 

συνειδητοποιούν την ποικιλότητα των γλωσσών και τις διαφοροποιήσεις ανάλογα 

με την κοινωνικο-οικονομική, εθνική προέλευση των ομιλητών κλπ. 

Όσον αφορά το αμιγώς μαθησιακό κομμάτι της όλης διαδικασίας, οι 

μαθητές/-ήτριες αξιοποίησαν διάφορες στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και 
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συνολικά απέκτησαν/ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους ως προς τη δεξιότητα 

του γραπτού λόγου. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συμμετοχή ενός μαθητή Ρομά, στον 

οποίο επετράπη από την οικογένειά του να επιστρέψει στο σχολείο και να συνεχίσει 

τη φοίτηση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο μαθητής, ο οποίος ήταν εξαιρετικά 

επικοινωνιακός και άριστος χρήστης των νέων τεχνολογιών, μέσω του 

προγράμματος, και ειδικά της μεταφραστικής διαδικασίας, βελτίωσε σημαντικά τις 

δεξιότητές του όχι μόνο στην αγγλική, αλλά και στη μητρική γλώσσα. 

5. Επίλογος  

Το πρόγραμμα της δημιουργικής γραφής αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο τόσο για τα 

παιδιά όσο και για τις εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/-ήτριες 

ωφελήθηκαν πολλαπλά (μαθησιακό και επικοινωνιακό επίπεδο, ανάπτυξη 

δεξιότητας γραπτού λόγου και πρόοδος στην απόκτηση της δεύτερης/ξένης 

γλώσσας). Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επισταμένα 

για μεγάλο χρονικό διάστημα τον τρόπο που γράφουν οι μαθητές/-ήτριες και τις 

διαδικασίες που ακολουθούν. Μπόρεσαν έτσι να αποκρυσταλλώσουν τα σημεία 

που παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία για τα παιδιά και να καταλήξουν σε 

κατάλληλους τρόπους παρέμβασης.  Τέλος, διαπίστωσαν τη χρησιμότητα της 

μετάφρασης προς και από τη δεύτερη/ξένη γλώσσα κατά τη μαθησιακή 

διαδικασία.  
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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο των Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών που εφαρμόζονται για 

τέταρτη χρονιά φέτος στο Π.Σ.Π.Θ., στο πλαίσιο Πιλοτικού Προγράμματος 

Δημιουργικής Γραφής που εφαρμόστηκε για μία τριετία στην Α΄ Γυμνασίου του 

Σχολείου, και στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής στον οικείο 

Όμιλο του Π.Σ.Π.Θ. η Δημιουργική Γραφή αξιοποιήθηκε ως καινοτόμο διδακτικό 

εργαλείο σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ, καθώς και ως αποτελεσματικό εργαλείο 
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εναλλακτικής αξιολόγησης των μαθημάτων της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας με 

έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζονται και διερευνώνται οι 

δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στη 

διδασκαλία της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Η συστηματική αξιοποίησή της για τη 

διδασκαλία (2011 - 15) μάς έπεισε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως 

δόλωμα παραγωγής γραπτού λόγου, αλλά και ως δυναμικό πολυεργαλείο που 

ενισχύει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιεί δημιουργικά την έννοια 

του λάθους και μυεί τους μαθητές στους μηχανισμούς κατασκευής υβριδικών 

κειμένων.  

Α΄μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο 

Γλώσσα και δημιουργική γραφή υπό το πρίσμα των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΑΠΣ) 

Ο βασικότερος στόχος της σύγχρονης γλωσσικής διδασκαλίας είναι η επίτευξη 

του γραμματισμού των μαθητών (literacy), της ικανότητάς τους, δηλαδή, να 

λειτουργούν αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις 

επικοινωνίας χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς 

και μη γλωσσικά κείμενα.  Υπό το πρίσμα αυτό, το σχολείο καλείται να καταστήσει 

τους μαθητές ικανούς να καλλιεργήσουν τις ιστορικά και κοινωνικά 

προσδιοριζόμενες πρακτικές κατανόησης και ανάγνωσης δεδομένου κειμένου, 

καθώς και να αναπτύξουν κριτική σκέψη απέναντι στην ερμηνεία των δηλώσεων 

και των συνυποδηλώσεων των διαφόρων κειμενικών τύπων (Κουτσογιάννης 

2007). 

Ωστόσο, η γλωσσική εκπαίδευση στην Ελλάδα στηρίχτηκε για χρόνια στη 

διδασκαλία κυρίως λογοτεχνικών κειμένων, η οποία γινόταν με τρόπο ολιστικό και 

με αδιευκρίνιστο συχνά σκοπό. Παράλληλα, η ενασχόληση κυρίως με 

μετασχηματιστικού τύπου ασκήσεις δεν επέτρεπε την κατανόηση της λειτουργικής 

διάστασης της γραμματικής όπως και την κατανόηση και παραγωγή αυθεντικών 

κειμένων (Ηλιοπούλου 2008, Πασχαλίδης 1999). Με δεδομένο ότι ο γραπτός λόγος 

δεν είναι απόλυτα οριοθετημένος ούτε συντίθεται από ομοιόμορφες γλωσσικές 

μορφές, αλλά χαρακτηρίζεται από γλωσσική και κειμενική ποικιλότητα, οι μαθητές 

αδυνατούσαν να μάθουν να χειρίζονται τις δύο αυτές μορφές ανάλογα με τις 
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αναδυόμενες απαιτήσεις της περίστασης επικοινωνίας (Αναστασιάδου & 

Ηλιοπούλου  2014). 

Στο πλαίσιο όμως της αναμόρφωσης των ΑΠΣ (http://dschool.edu.gr) 

το γλωσσικό μάθημα ε ̟πανα̟προσδιορίστηκε έτσι, ώστε η διδασκαλία της Νέας 

Ελληνικής Γλώσσας (α) εφαρμόζοντας τις αρχές της κειμενοκεντρικής 

προσέγγισης να επιδιώκει την παροχή βοήθειας προς τους μαθητές, με στόχο να 

εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά αλλά και τη σχέση ποικίλων κειμενικών ειδών με το 

κοινωνικό τους συγκείμενο (Cope & Kalantzis 1993), και παράλληλα, (β) κινούμενη 

στο πλαίσιο της ̟παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού να εστιάζει σε 

περισσότερο δυναμικούς και μεταβαλλόμενους τρόπους ανάλυσης και 

συνοικοδόμησης υβριδικών κειμένων (Χατζησαββίδης 2007). Η γνώση για τη 

γλώσσα επικεντρώνεται πλέον στο κείμενο, οικοδομείται εξελικτικά και 

υποστηρίζεται, μεθοδικά και οργανωμένα, από επικοινωνιακά 

προσανατολισμένες δραστηριότητες παραγωγής λόγου. Η χρήση της γλώσσας 

διαπνέεται από την ίδια φιλοσοφία και αναμένεται να στοχεύει όχι μόνο στην 

αποτελεσματική επικοινωνία αλλά και στην επίγνωση των ρόλων που 

διαδραματίζει η γλώσσα στη διαμόρφωση του κοινωνικού γίγνεσθαι (Χατζηλουκά 

- Μαυρή 2010). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις αρχές του ενιαίου αναλυτικού 

προγράμματος και της διαφοροποίησης της διδασκαλίας, η χρήση βιωματικών 

μεθόδων μάθησης, όπως είναι η δημιουργική γραφή, είναι απαραίτητη για την 

καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στον 21ο αιώνα 

(http://ebooks.edu.gr/2013/allmaterial.php). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο 

Πρόγραµµα Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) για πρώτη 

φορά εµφανίζεται επίσηµα η δηµιουργική γραφή στο ελληνικό σχολείο, µε 

προτεινόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και υποδείξεις προς τον εκπαιδευτικό. 

Η φιλοσοφία του Προγράµµατος κατευθύνει στην εξάσκηση των µαθητών σε 

κειµενικούς τύπους που εντάσσονται σε µια συγκεκριµένη κάθε φορά κοινωνική 

πραγματικότητα. 

Η διδακτική της δημιουργικής γραφής χρησιμοποιεί τις δεξιότητες οι οποίες 

αναπτύσσονται στη διδασκαλία της γλώσσας (ακρόαση, ανάγνωση, προφορική 

και γραπτή έκφραση), αλλά και τις μεταγλωσσικές (γραμματική, συντακτικό) και 

τις μεταγνωστικές δεξιότητες (αυτοδιόρθωση - αυτοαξιολόγηση). Με έμφαση στην 

παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής 

τα παραγόμενα κείμενα εμφανίζουν εύκαμπτα όρια κατά τη συνένωση και μείξη 

http://dschool.edu.gr/
http://ebooks.edu.gr/2013/allmaterial.php
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των διακριτών συμβάσεων και διαδανεισμό στοιχείων ανάμεσα σε περισσότερους 

του ενός κειμενικούς τύπους (Χατζησαββίδης 2007, 2009). Η δημιουργική γραφή 

εξοικειώνει τον μαθητή όχι μόνο με τις παραδοσιακές μορφές κειμενικότητας, αλλά 

και με νέα κειμενικά είδη που αναδιατάσσουν την έννοια της λογοτεχνίας, το ρόλο 

του συγγραφέα και του αναγνώστη, τις συγγραφικές και αναγνωστικές πρακτικές. 

Επιπροσθέτως, ο συνδυασμός ενδοκειμενικότητας και υπερκειμενικότητας ως 

απότοκο της ψηφιακής λογοτεχνίας και της διάδοσης των πολυτροπικών κειμένων 

εισάγει καινούρια δεδομένα στη συγγραφή και την πρόσληψη του γνωστικού 

αντικειμένου «ΝΕ Γλώσσα».   

Τέλος, εναρμονισμένες με το προαναφερθέν θεωρητικό πλαίσιο και 

συνεπικουρούμενες από τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής, οι σχολικές τάξεις 

μετατρέπονται σε κυψέλες ανάπτυξης της κριτικής σκέψης,όπου όλοι οι μαθητές 

ανεξάρτητα από την προέλευση, το φύλο και τις γνωστικές ικανότητες θεωρούνται 

ισότιμοι και άξιοι ίσων ευκαιριών (Αναστασιάδου & Ηλιοπούλου 2014). 

Δραστηριότητες δημιουργικής γραφής: πλαίσιο σχεδιασμού 

Οι βασικές θεωρητικές αρχές αυτών των δραστηριοτήτων συνοψίζονται στα εξής 

(Lightbown & Spada 1999): 

 Έμφαση στη διαδικασία, όχι στο τελικό προϊόν 

 Εκμάθηση της γλώσσας μέσω λεκτικής  και επικοινωνιακής 

διεπίδρασης 

 Έμφαση των δραστηριοτήτων στη σημασία και στην επικοινωνία 

 Δραστηριότητες με αντιστοίχιση στον πραγματικό κόσμο ή με 

συγκεκριμένο παιδαγωγικό σκοπό   

 Πολλές, μικρής διαρκείας και βαθμιαίας δυσκολίας δραστηριότητες 

Παράλληλα, η ταυτόχρονη επεξεργασία της σημασίας, της λειτουργίας και 

της γραμματικής, βασική αρχή του TBL, έχει ως αποτέλεσμα η προσοχή στους 

γλωσσικούς τύπους να μην διακόπτει την επεξεργασία της σημασίας και της 

λειτουργίας των γλωσσικών στοιχείων (Ηλιοπούλου 2010). 

Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής επανασχεδιάζονται με βάση τις νέες 

αναγνωστικές συνήθειες, που επιβάλλουν τα ψηφιακά μέσα ανάγνωσης και τα 

χαρακτηριστικά μιας γενιάς που μεγαλώνει με αυτά (Νικολαΐδου 2008). Η 

συστηματική ενασχόληση με τις πιο μικρές φόρμες στην εποχή μας συνδέεται με 

την οθονική ανάγνωση και σχετίζεται με μια στροφή από τα πολυσέλιδα γραμμικά 
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κείμενα «εκθέσεις» σε πιο αιρετικές κειμενικές συνθέσεις, οι οποίες συναιρούν 

περισσότερα κειμενικά είδη (genre) (Νικολαΐδου & Γιακουμάτου 2001, 2004, 

Νικολαΐδου 2015). 

Η προσκόλληση, τέλος, στη στείρα αναπαραγωγή μεθόδων και τεχνικών  

αποφεύγεται τόσο με την κριτική προσέγγιση (μέρος της κριτικής προσέγγισης 

αποτελεί η αμφισβήτηση) και την προσέγγιση μεγάλης ποικιλίας κειμένων 

(θεματικής και ειδολογικής) όσο και με την εφαρμογή στρατηγικών παραγωγής 

(επώασης) και οργάνωσης ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο, με την παροχή 

ποικιλίας ερεθισμάτων στους μαθητές. Και βέβαια, με την υιοθέτηση του λάθους 

και την αποφυγή των αρνητικών κριτικών στα γραπτά των μαθητών. 

Γλωσσικά λάθη: ενδείκτες αποτυχίας ή κλειδιά επιτυχίας; 

Ο προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της 

διδακτικής, με βάση τις εξελίξεις της γνωστικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας 

της εκπαίδευσης, επαναπροσδιορίζει την έννοια του λάθους και συμβάλλει στη 

δημιουργική αξιοποίησή του στη διδασκαλία και στη μάθηση. Τα γλωσσικά λάθη 

δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μια παγιωμένη ανενεργή κατάσταση, ως ένα 

στείρο, αμετάλλακτο δεδομένο που εξυπηρετεί απλώς στόχους των μαθητών και 

ιεραρχικής κατάταξής τους. Αντίθετα, αντιμετωπίζονται με έναν δυναμικό, 

διεισδυτικό και εν τέλει εμπνευσμένο τρόπο. 

Το ελληνικό σχολείο στοχεύοντας στη γνώση ως ποσότητα, αποκλείοντας 

την κριτική στάση και εξορίζοντας τη φαντασία, εμπόδιζε την εκδήλωση της 

αποκλίνουσας στάσης των παιδιών. Στη γλωσσική διδασκαλία δινόταν, όπως 

προαναφέρθηκε, έμφαση στην άσκηση και όχι στη χρήση της γλώσσας και 

επιδιωκόμενος στόχος ήταν η απόκτηση γνώσεων γύρω από τη γλώσσα και όχι 

η επικοινωνία και η έκφραση, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απόλαυση 

της συγγραφής (Γρόσδος & Ντάγιου 2003). Έτσι, το παιδί δημιουργούσε έναν 

αυστηρό αναγνώστη των κειμένων του (ο δάσκαλος/α του υποδυόταν 

πετυχημένα αυτόν το ρόλο), που με τη σειρά του δημιουργούσε χαμηλή 

συγγραφική αυτοεκτίμηση και, μοιραία, οδηγούνταν σε συγγραφική 

σιωπή. Επιπλέον, η εμπειρία έχει καταδείξει ότι οι μαθητές δε δυσκολεύονται στη 

συγκρότηση μεμονωμένων ορθών προτάσεων, αλλά στη σύνταξη κειμένου. 

Τούτο, επειδή οι δυσκολίες τους δεν οφείλονται στην άγνοια εφαρμογής των 
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κανόνων του γλωσσικού συστήματος, αλλά στην έλλειψη επαρκούς εμπειρίας 

στην οργάνωση του κειμένου τους (Ηλιοπούλου 2009). 

Στον αντίποδα της παραπάνω αντιμετώπισης βρίσκεται  η δημιουργική 

γραφή: επιτρέπει τη δυναμική επεξεργασία και τη δημιουργική αξιοποίηση των 

λαθών των μαθητών ενισχύοντας παράλληλα το σχεδιασμό και την υιοθέτηση 

καλών πρακτικών, στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας στη σχολική τάξη. 

Άλλωστε, σύμφωνα και με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες η ενθάρρυνση 

του μαθητή είναι ωφελιμότερη από την επισήμανση των λαθών που έχει κάμει. 

Εναρμονισμένη με το πνεύμα αυτό, η δημιουργική γραφή επιτρέπει στο μαθητή να 

νιώθει όχι μόνο ότι έχει δικαίωμα στο λάθος αλλά και ότι το λάθος του 

αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων της δημιουργικής γραφής (από τον διδάσκοντα και/ή από την 

ολομέλεια της τάξης) πραγματοποιείται με όρους όπως «προτιμότερο», «πιο 

ωραίο», «πιο ενδιαφέρον», «ξαναγράψ’ το» κ.τ.ό. Αυτή η προσέγγιση 

υπαγορεύεται από το γεγονός ότι αυτό που εξετάζεται δεν είναι η ορθότητα αλλά 

η καταλληλότητα για την περίσταση και η επίτευξη του κειμενικού και/ή 

επικοινωνιακού στόχου των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν 

(Χατζησαββίδης 2009, Σουλιώτης κ.ά. 2012, Νικολαΐδου 2015). 

Στο πνεύμα αυτό της δημιουργικής αξιοποίησης του λάθους μέσω 

επάλληλων γραφών στο Π.Σ.Π.Θ., στις τάξεις που αξιοποιείται η δημιουργική 

γραφή ως διδακτικό εργαλείο υιοθετείται ένα συνδυαστικό μοντέλο αξιολόγησης, 

το οποίο επιχειρεί να καρπωθεί τα πλεονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης, 

του φακέλου εργασιών και της αυτοαξιολόγησης του μαθητή (Ηλιοπούλου 2013).  

Β΄μέρος: Από τη θεωρία στην πράξη 

Η Δημιουργική Γραφή στο Π.Σ.Π.Θ.  

Η Δημιουργική Γραφή στο Π.Σ.Π.Θ. αξιοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο για πρώτη 

φορά το σχολικό έτος 2010 – 2011 σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Νικολαΐδου 2012). 

Η ενθουσιώδης αποδοχή της Δημιουργικής Γραφής από τους μαθητές, τα 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των δράσεων όσον αφορά την παραγωγή 

γραπτού λόγου και οι προοπτικές περαιτέρω επέκτασης οδήγησαν στην 

απόφαση δημιουργίας Ομίλου Δημιουργικής Γραφής. Στον Όμιλο που 

λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2012 - 2013 συμμετείχαν 33 μαθητές, οι οποίοι 
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ανήκαν κυρίως στο Π.Σ.Π.Θ. Στο πλαίσιο του Ομίλου, οργανώθηκαν επιμέρους 

δράσεις, όπως η συμμετοχή σε πολιτιστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το 

Τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ., η διοργάνωση Ημερίδας Επιμόρφωσης 200 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα 

«Η δημιουργική γραφή στο Σχολείο. Προτάσεις για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση», η σύνταξη έντυπης Μικρής Ανθολογίας 

Επιστημονικής Φαντασίας με κείμενα των μαθητών του Ομίλου. Επιχειρήθηκε η 

προβολή της δουλειάς των μαθητών, τόσο με τη συμμετοχή τους σε μαθητικούς 

αλλά και ανοιχτούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς (στους οποίους διακρίθηκαν με 

Α΄ βραβεία), τη δημιουργία ιστολογίου για την ανάρτηση των εργασιών τους. 

Τη σχολική χρονιά 2013 - 14, στο Π.Σ.Π.Θ. λειτούργησαν τέσσερα τμήματα 

στο πλαίσιο του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής, στα οποία φοίτησαν 71 μαθητές 

του Π.Σ.Π.Θ. και 7 από άλλα σχολεία. Στον Όμιλο δίδαξαν 4 εκπαιδευτικοί του 

Σχολείου, με εξειδίκευση ή επιμόρφωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με τους 

οποίους συνεργάστηκαν 7 απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Δημιουργικής Γραφής Π.Δ.Μ. Ο Όμιλος απέκτησε νέα ιστοσελίδα 

(http://dimgrafi.blogspot.gr), στην οποία οι μαθητές δημοσίευσαν τα ψηφιακά 

κείμενά τους, με απώτερο σκοπό την πιο ενεργητική εμπλοκή τους και τη 

δημιουργία μιας αίσθησης κοινότητας (Νικολαΐδου 2008). Ταυτόχρονα 

συνεχίστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής για τη 

διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων σε ένα τμήμα της Α΄ Γυμνασίου του 

Π.Σ.Π.Θ., με στόχο την παραγωγή λόγου με ποικίλες συγγραφικές αφορμές και 

πολλαπλά συγγραφικά ερεθίσματα (http://a2gymnasiou.blogspot.gr). Επιπλέον, 

επιχειρήθηκε διδακτική παρέμβαση και εναλλακτική αξιολόγηση στα μαθήματα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου κατά το α΄ και β΄ 

τρίμηνο στο πλαίσιο εφαρμογής του Πιλοτικού Προγράμματος Διδασκαλίας, 

όπου εφαρμόστηκαν τεχνικές  εξατομικευμένης και ομαδοσυνεργατικής εργασίας 

των μαθητών και παρουσίασης των εργασιών τους και αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και 

η δημιουργική γραφή κατά τις  φάσεις του σχεδιασμού και της παραγωγής του 

πρωτότυπου υλικού (ψηφιακό αποθετήριο φιλολογικών μαθημάτων 

http://arc5ive.blogspot.gr/).). Η Δημιουργική Γραφή αξιοποιήθηκε ως διδακτικό 

εργαλείο στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες της 

Θεσσαλονίκης», για την παραγωγή πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων, πεζών 

και ποιητικών, στο ίχνος των έργων συγγραφέων της πόλης, τα οποία 
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αποτυπώνουν την φυσιογνωμία της (Νικολαΐδου & Μαυρίδου 2015, Νικολαΐδου, 

Μαυρίδου & Ρουβάς 2014). 

Τη σχολική χρονιά 2014 - 2015 ο Όμιλος επαναλειτούργησε με τέσσερα και 

πάλι τμήματα, 79 μαθητές, νέο βιβλίο με κείμενα μαθητών «Ο Μαγικός Κόσμος των 

Comics: Λογοτεχνία & Comics, Comics & Δημιουργική Γραφή» Εκδόσεις του 

Ομίλου Δημιουργικής Γραφής του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου 

Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (ISBN: 978-618-81316-1-3) και νέο μέλος στην ομάδα των 

διδασκόντων. Το σχολικό έτος 2015 - 2016 βρίσκει τον όμιλο να ξεκινά με πέντε 

τμήματα και ένα ακόμη βιβλίο «Τα παιδία γράφει: ανθολογία ομίλου δημιουργικής 

γραφής» (υπό έκδοση). 

Τέλος, κατά τη διετία 2013 - 2015 διενεργήθηκαν δύο νέες Επιμορφωτικές 

Ημερίδες Δημιουργικής Γραφής με θέμα «Δημιουργική Γραφή και Θέατρο» (2014) 

και «Δημιουργική Γραφή και άλλες Τέχνες» (2015) σε συνεργασία με τη ΔΔΕ 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. και το 1ο ΠΠ ΓΕΛ 

«Μανόλης Ανδρόνικος», στις οποίες επιμορφώθηκαν συνολικά 300 εκπαιδευτικοί 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι ετήσιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί 

Δημιουργικής Γραφής σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς, στους οποίους 

διαγωνίστηκαν συνολικά 885 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (Ηλιοπούλου κ.ά. 

2015, Νικολαΐδου κ.ά. 2014). 

Ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου 

Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένες ασκήσεις, οι οποίες 

κατατάσσονται με σειρά προϊούσας δυσκολίας. Οι δικές μας εκτιμήσεις για την 

διαβάθμιση των δυσκολιών συνιστούν απλώς υπόθεση εργασίας, καθώς μόνον 

ο εκπαιδευτικός της συγκεκριμένης κάθε φορά σχολικής τάξης είναι σε θέση να 

ιεραρχήσει τις δυσκολίες των ασκήσεων σε σχέση με τους δικούς του μαθητές. 

Πρόκειται για απλές, εισαγωγικές ασκήσεις, οι οποίες mutatis mutandis  

αξιοποιούνται από εκπαιδευτικούς, χωρίς να χαρακτηρίζονται πάντα ως ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής..  

o Γλωσσική ποικιλότητα 

Στην α΄ γυμνασίου μια από τις διδασκόμενες θεματικές εστιάζει στις 

κοινωνιογλωσσικές ποικιλότητες. Από τους μαθητές ζητείται η αλλαγή οπτικής 

γωνίας της αφήγησης μιας ιστορίας με άξονα αναφοράς τις ηλικιακές ομάδες, το 
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φύλο, το μορφωτικό επίπεδο ή το επάγγελμα. Στο ίδιο πλαίσιο ενθαρρύνονται να 

αξιοποιήσουν την ιδιόλεκτό τους καθώς και ιδιωματισμούς.   

Με την παρούσα άσκηση αναμένεται οι μαθητές να διεισδύσουν στη 

διαδικασία διαμόρφωσης της κοινωνιογλωσσικής ταυτότητας των εκάστοτε 

ομιλητών μιας γλώσσας και, συνακόλουθα, να αναδείξουν  την προσωπικότητα 

του προσώπου που αφηγείται, όπως οι ίδιοι την έχουν αποτυπώσει.  

o Από την αφήγηση στην περιγραφή 

Στη β΄γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται τις τεχνικές της αφήγησης και της 

περιγραφής. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να κατανοούν ότι οι η περιγραφή 

κινείται στο χώρο ενώ η αφήγηση στο χρόνο. Παράλληλα, πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι οι όποιες λεπτομέρειες αξιοποιούνται τόσο στο πλαίσιο της 

περιγραφής όσο και της αφήγησης είναι λειτουργικές, δηλαδή σχετίζονται με την 

εξέλιξη της ιστορίας.  

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά με παιγνιώδη τρόπο, αβίαστα και χωρίς 

περιορισμούς (Καραγιάννης 2010) εισάγονται στις αφηγηματικές τεχνικές ενός 

κειμένου, καθώς και στα βασικά δομικά του στοιχεία όπως είναι η πλοκή, οι 

χαρακτήρες και το χώρο - χρονικό πλαίσιο.  

 Μεταφορικός λόγος 

Στο πλάισιο της διδασκαλίας του μεταφορικού λόγου και της 

λειτουργικότητάς του στη β΄γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα κείμενο 

δηλωτικό και τους ζητείται να το μεταγράψουν σε συνυποδηλωτικό με έμφαση σε 

συγκεκριμένο μέρος του λόγου (π.χ. στις μετοχές, που αφενός αποτελούν 

αντικείμενο διδασκαλίας της εν λόγω τάξης και αφετέρου ενθαρρύνουν την 

αξιοποίηση της συνυποδήλωσης). Οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι η μεταγραφή 

αυτή απαιτεί υφολογικές, λεξιλογικές και γραμματικές αλλαγές. 

 Ευθύς - πλάγιος λόγος 

Στη γ΄ γυμνασίου όπου διδάσκεται ο πλάγιος λόγος, οι μαθητές σχεδιάζουν 

ψηφιακά κόμικς με συνθηματικό λόγο, αξιοποιούν τον ευθύ λογο σε αντιδιαστολή 

με τον πλάγιο, ενώ παράλληλα συνδυάζουν το λόγο με την εικόνα. Την ίδια στιγμή 

καλούνται να παράξουν ελεύθερο πλάγιο  λόγο, όπου μέσα στα λόγια που λέει ο 

ήρωας εμπλέκεται και ο αφηγητής.  

Καθώς απευθυνόμαστε σε μια γενιά μαθητών που είναι εξοικειωμένη με τη 

χρήση της τεχνολογίας, η διείσδυση των ΤΠΕ στην παραγωγή γραπτού λόγου μάς 

επέτρεψε να παρέχουμε στους μαθητές μας συγγραφικά ερεθίσματα που 
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καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών προτιμήσεων/στυλ και τύπων 

νοημοσύνης. Με τον τρόπο αυτό, σεβαστήκαμε την ατομικότητα του κάθε μαθητή: 

του επιτρέψαμε να λειτουργεί με βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του (Gardner 

1983, 1999). Έτσι, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με νέα κειμενικά είδη, όπως οι ψηφιακές 

αφηγήσεις και διεύρυναν το γλωσσικό γραμματισμό τους. 

Σε όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες ο μαθητής λαμβάνει 

ανατροφοδότηση με την ανακοίνωση/ δημοσιοποίηση του γραπτού κειμένου. Τα 

παραγόμενο κείμενο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας, στην οποία ο συγγραφέας 

καταθέτει και ο ίδιος μαζί με όλα τα μέλη της ομάδας τις απόψεις του και 

ανακοινώνει κυρίως τις διαδικασίες (εσωτερικές διεργασίες) παραγωγής του 

κειμένου. Κατά την ανατροφοδότηση  η συζήτηση στρέφεται σε συγκεκριμένα 

σημεία (ένα κάθε φορά) ενώ καταβάλλεται προσπάθεια οι λύσεις - που 

ανακαλύπτονται και δεν προσφέρονται - να μην προτυποποιούνται, αλλά να 

καλλιεργούνται ως προκλήσεις στη δημιουργικότητα.  

Συμπεράσματα - Σκέψεις 

1. Η εφαρμογή των σύγχρονων γλωσσολογικών αρχών της 

γλωσσικής διδασκαλίας: η ολιστικότητα, η λειτουργική χρήση της 

γλώσσας και ο κειμενοκεντρισμός, η γνώση για τη γλώσσα, οι 

μεταγλωσσικές δεξιότητες επεξεργασίας του κειμένου σε διάφορα 

επίπεδα, η μελέτη της δομής των κειμενικών ειδών και η ικανότητα 

νοηματοδότησης των κειμένων, δεν αποτελούν αμελητέες γνώσεις 

και δεξιότητες για την επιτυχή παραγωγή γραπτού λόγου. 

2. Η δημιουργική γραφή, όπως και οι ΤΠΕ, λειτουργούν ως δόλωμα για 

τους μαθητές και τη διδασκαλία. Οι μαθητές εργάζονται με 

περισσότερο κέφι, το κλίμα της τάξης αλλάζει, αναλαμβάνουν 

συγγραφικές πρωτοβουλίες, ενδιαφέρονται με πιο ουσιαστικό 

τρόπο για την πρόσληψη των κειμένων τους. Οι μαθητές 

ανακαλύπτουν στην πράξη πως ένα κείμενο δε γράφεται άπαξ και 

εγκαταλείπεται. Οι επάλληλες γραφές αποκτούν νόημα, οι 

διορθώσεις το ίδιο (Νικολαΐδου 2013a, 2015). Από την άλλη, οι 

λύσεις που επιλέγονται κάθε φορά δεν αποτελούν συγγραφικό 

πασπαρτού. Το λάθος κατά την αξιοποίηση της δημιουργικής 

γραφής αποτελεί κινητήρια δύναμη της συγγραφικής διαδικασίας. 
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3. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με 

την παραγωγή γραπτού λόγου, παρατηρήθηκαν στους μαθητές με 

δυσλεξία, δυσορθογραφία ή χαμηλές σχολικές επιδόσεις, οι οποίοι 

ένιωσαν ότι με τη δημιουργική γραφή θα μπορούσαν να ξεφύγουν 

από φορμαλιστικές επιταγές της παραγωγής λόγου που τους 

προκαλούν γλωσσική ασφυξία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να 

μελετήσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια: αν έχουμε πιο πυκνές 

καταγραφές, θα μπορέσουμε ίσως να ελέγξουμε κατά πόσο η 

δημιουργική γραφή μπορεί να αξιοποιηθεί συστηματικά ως 

διδακτικό εργαλείο σε παρόμοιες περιπτώσεις (Νικολαΐδου 2014). 

4. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του πειράματος είναι η 

αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής σε τμήματα μαθητών που 

προήλθαν από κλήρωση και σε τμήματα μαθητών που προήλθαν 

από τις εξετάσεις στα ΠΠΣ. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

υψηλόβαθμοι μαθητές στις τάξεις των αρίστων που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διετία 2013-15 στο (Πρότυπο τότε) 

Πειραματικό Σχολείο δείχνουν μεγαλύτερη αμηχανία να 

αξιοποιήσουν την  γλωσσική και μυθοπλαστική ελευθερία που 

προσφέρει η δημιουργική γραφή στη σχολική τάξη. Άλλωστε, οι 

απουσιολόγοι δε γράφουν αυτονοήτως τα καλύτερα κείμενα. 

Παράρτημα  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΣΚΗΣΗ 1η  

Γλωσσική ποικιλότητα 

Στην α΄ γυμνασίου μια από τις διδασκόμενες θεματικές εστιάζει στις 

κοινωνιογλωσσικές ποικιλότητες. Από τους μαθητές ζητείται η αλλαγή οπτικής 

γωνίας της αφήγησης μιας ιστορίας με άξονα αναφοράς τις ηλικιακές ομάδες, το 

φύλο, το μορφωτικό επίπεδο ή το επάγγελμα. Στο ίδιο πλαίσιο ενθαρρύνονται να 

αξιοποιήσουν την ιδιόλεκτό τους καθώς και ιδιωματισμούς.   

ΑΝΑΔΙΗΓΗΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 

Ιούνιος μήνας, του Αϊ - Γιαννιού του Ριζικάρι και φούντωναν οι νυχτερινές 

φωτιές, με τραγούδια και χάχανα. Οι φωνές και τα γέλια μας ακούγονταν ως τον 

ουρανό. Εγώ, φυσικά, πρώτη και καλύτερη, εκεί, να μαζέψω ξύλα για τις φωτιές 

του ξεφαντώματος. Πρώτη να τρέξω σε τρεις βρύσες ή τρία σπίτια που 
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κατοικούσαν μονοστέφανες, να κουβαλήσω το αμίλητο νερό, για να ρίξω μέσα 

τα ριζικάρια, σκουλαρίκια, σταυρούς, χάντρες ή κουμπιά. 

Για να δω το πρωί κάθε φορά, για να δω το πρωί, κάθε φορά, στο 

ξεκλείδωμα, το υπέροχο και απίθανο ριζικό μου.  

[...]Μάζεψα και εγώ πυρωμένη στάχτη σε ένα μεγάλο σινί, το σταύρωσα, 

το έφτυσα τρις και αφού το έστρωσα στα κεραμίδια του σπιτιού μου 

αποτραβήχτηκα και περίμενα πως και πως. 

Θα παντρευτώ ψωμά!!!! Το σημάδι που μου έστειλε ο Αϊ - Γιάννης, ήταν 

ολοφάνερο. Έτρεχα σε όλη τη γειτονία με την πουκαμίσα μου για να δείξω σε 

όλους τα κομμάτια του λαδωμένου ψωμιού. 

Από εκείνη τη μέρα και κάθε πρωί επισκέπτομαι τους φούρνους της 

γειτονιάς καλοντυμένη και υπέροχη όπως πάντα για να γνωρίσω τον άντρα της 

ζωής μου όπως μου είναι γραφτό. Που θα πάει κάποτε θα τον συναντήσω. Το 

ξέρω. Μου το είπε ο  Αϊ - Γιάννης, σε μένα την Άννα, μυστικά στο αυτί.   

ΑΣΚΗΣΗ 2η  

Από την αφήγηση στην περιγραφή 

Στη β΄ γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται τις τεχνικές της αφήγησης και της 

περιγραφής. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να κατανοούν ότι η περιγραφή κινείται 

στο χώρο, ενώ η αφήγηση στο χρόνο. Παράλληλα, πρέπει να συνειδητοποιήσουν 

ότι οι όποιες λεπτομέρειες αξιοποιούνται τόσο στο πλαίσιο της περιγραφής όσο 

και της αφήγησης είναι λειτουργικές, δηλαδή στρατευμένες στην εξέλιξη της 

ιστορίας.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στον πίνακα του Αλέξανδρου Χριστόφη «Το πρώτο πέταγμα» φαίνεται ένα 

χωράφι με πορτοκαλί στάχυα και σ’ αυτό ένα κυπαρίσσι του οποίου το κάτω 

μέρος είναι σκούρο κι όσο ανεβαίνει το βλέμμα γίνεται πιο ανοιχτό, θέλοντας να 

δείξει τις σκιές του ηλίου. Αυτό που κατευθείαν τραβάει το μάτι είναι μια μορφή, που 

κρίνοντας από τις καμπύλες έχει γυναικείο φύλο. Είναι γυρισμένη πλάτη και γυμνή. 

Από τη πλάτη της σας να φεύγουν χρυσές ακτίνες που δίνουν την εντύπωση 

φτερών, επίσης τα χέρια της έχουν ζωγραφιστεί κοντά στο σώμα της και μοιάζουν 

έτοιμα να της δώσουν ώθηση για να απογειωθεί. Τα κοντά , σγουρά μαλλιά της 

είναι κι αυτά στις αποχρώσεις του χρυσού. Το φόντο καλύπτουν βουνά, στις 

αποχρώσεις του λευκού και του γκρίζου όμως οι ημιδιάφανες χρυσές κάθετες που 
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καλύπτουν όλο το πίνακα δεν τα αφήνουν να ξεφύγουν από τα βασικά χρώματά 

του που είναι το χρυσό, το πορτοκαλί και το πολύ ανοιχτό καφέ.   

ΑΦΗΓΗΣΗ 

Κάθε μέρα έκανε το ίδιο. Ξυπνούσε με το πρώτο άγγιγμα του ηλίου 

χαιρετούσε τα στάχυα και το κυπαρίσσι και στεκόταν μπροστά στα βουνά 

ανάμεσα στις ακτίνες της αυγής που χόρευαν. Πότε κανείς δεν είχε περάσει τα 

βουνά. Οι γέροι δε μιλούσαν ποτέ για το τι υπάρχει από πίσω. Όμως εκείνη πήγαινε 

εκεί κάθε μέρα και ρωτούσε τις ακτίνες του ήλιου, ρωτούσε τα βουνά: "Εσείς ακτίνες 

που βλέπετε όλο τον κόσμο, που κοιτάτε και πέρα απ’ αυτόν πέστε και σε μένα 

πίσω απ’ τα βουνά κι εσείς βουνά που ξέρετε τι υπάρχει από την άλλη σας μεριά 

πείτε μου κι εμένα!" Αλλά έπαιρνε πάντα την ίδια απάντηση. Και οι δύο της έλεγαν 

καλύτερα να μη ξέρει κι όσο και να παρακαλούσε δεν της έλεγαν. Ώσπου μια μέρα 

βαρέθηκε να ρωτάει και να μη παίρνει απαντήσεις, έτσι αποφάσισε να περάσει τα 

βουνά και να δει τι υπάρχει από πίσω με τα μάτια της... 

ΑΣΚΗΣΗ 3η 

Μεταφορικός λόγος 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μεταφορικού λόγου και της 

λειτουργικότητάς του στη β΄ γυμνασίου δίνεται στους μαθητές ένα κείμενο 

δηλωτικό και τους ζητείται να το μεταγράψουν σε συνυποδηλωτικό με έμφαση σε 

συγκεκριμένο μέρος του λόγου (π.χ. στις μετοχές που αφενός αποτελούν 

αντικείμενο διδασκαλίας της εν λόγω τάξης και αφετέρου ενθαρρύνουν την 

αξιοποίηση της συνυποδήλωσης).  

ΣΥΝΥΠΟΔΗΛΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Το ημερολόγιο ενός στρατιώτη 

17 Δεκεμβρίου... 

Μια ακόμα μέρα σαν τις άλλες. Όλα μαύρα και ο χειμώνας αφόρητος. 

Σήμερα χτύπησε και μια καταιγίδα. Η πληγή με ταλαιπωρεί εδώ και μέρες. Το κρέας 

στις κονσέρβες μυρίζει σάπια σάρκα. Οι σφαίρες λιγοστεύουν. Κρατώ πάντα μία 

σφιχτά στην χούφτα μου. 

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Έγινε. Τελείωσε.  

Τώρα μόνο τέφρα έμεινε. 

Άγονο έδαφος. Ψυχές περιπλανώμενες, καλές ψυχές. 

Η σάρκα τους σαπίζει αδειανή 
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και οι αναμνήσεις τους, καλές αναμνήσεις. 

Το ηφαίστειο εξερράγη. Μαύρο παντού. 

Χωρίς σωτηρία. Τέλος.  

Ένας πίνακας, ένα παιχνίδι κάποιων 

Άλλοι ζωγράφισαν 

κι άλλοι έσβησαν τα χρώματα. 

Μαύρο. Απόλυτο μαύρο. 

Έγινε. Τέλειωσε. 

ΑΣΚΗΣΗ 4η 

Ευθύς - πλάγιος λόγος 

Στη γ΄ γυμνασίου όπου διδάσκεται ο πλάγιος λόγος, οι μαθητές σχεδιάζουν 

ψηφιακά κόμικς με συνθηματικό λόγο, αξιοποιούν τον ευθύ λόγο σε αντιδιαστολή 

με τον πλάγιο, ενώ παράλληλα συνδυάζουν το λόγο με την εικόνα.  

Βίντεο παρουσίασης εισήγησης:  

https://www.dropbox.com/s/g5qjpxlotbltdkr/%CE%9D%CE%99%CE%9A%

CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5%2C%20%CE%97%CE%

9B%CE%99%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5%2C%20%

CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%97%2C%20%CE%9C%CE%91%CE

%A5%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%9F%CE%A5%2C%20%CE%9C%CE%95%CE%A

4%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%A5%20%26%20%CE%A1%CE%9

F%CE%A5%CE%92%CE%91%CE%A3.mp4?dl=0 
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H Δημιουργική γραφή στο Νηπιαγωγείο μέσα από τα 

Ημερολόγια Παιγνιδιού 

 

Σαμαρτζίδου  Ανθή                           

 Νηπιαγωγός  Msc    

Σαραφίδου  Κατερίνα  

  Σχ. Σύμβουλος Π.Α., Phd., Msc. 

1.Εισαγωγή 

Τα «ημερολόγια παιχνιδιού» αποτελούν μια παιδαγωγική πρόταση βασισμένη στις 

κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Σε αυτά αποτυπώνονται μέσω 

φωτογραφιών και σχολίων, σκηνές από τις καθημερινές δραστηριότητες της 

τάξης. Τα «ημερολόγια παιγνιδιού»  εφαρμόστηκαν στο 4ο νηπιαγωγείο Δράμας, 

το  2014-2015  και περιέχουν ένα πλούσιο δείγμα δημιουργικής γραφής, ως προϊόν 

των αλληλεπιδράσεων της συγκεκριμένης κοινότητας μάθησης. 

 Στόχος μας στην παρούσα εργασία, είναι η δημιουργία μιας «αφήγησης» 

που αναπτύσσει, αλλά και σέβεται τις ταυτότητες των δημιουργών των 

αφηγήσεων των ημερολογίων κι  ενεργοποιεί  τη  δημιουργική, την κριτική σκέψη,  

τη φαντασία των παιδιών, μέσα από την υποστήριξη και  τη συμμετοχής τους στην 

κοινότητα μάθησης της τάξης, αναλαμβάνοντας πραγματικούς αλλά και 

φανταστικούς ρόλους.  

Παράλληλα, σκοπεύουμε  να αναδείξουμε τη θέση της δημιουργικής 

γραφής στο νηπιαγωγείο, την  εξοικείωση του παιδιού προσχολικής ηλικίας με το 

λόγο, γραπτό ή προφορικό, την εξερεύνηση των δυνατοτήτων του, την εφεύρεση 

των προσωπικών του τρόπων γραφής, την αναδόμηση των στοιχείων μιας λέξης, 

μιας πρότασης ή ενός κειμένου και την παραγωγή νέου  (Πασσιά & Μανδηλαράς  

2000).   Επιπλέον,  θέλουμε να επισημάνουμε τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο/η 

νηπιαγωγός στην ενθάρρυνση τέτοιων δημιουργικών διαδρομών, που οδηγούν 

σε ένα ταξίδι απρόοπτων, αποκλίσεων και εκπλήξεων και σε  απολαυστικά 

παιχνίδια που διευκολύνουν το  πέρασμα, από το παιδί-καταναλωτή κειμένων, στο 

παιδί-δημιουργό κειμένων (Γρόσδος, 2014). Άλλωστε, κύριο χαρακτηριστικό του 

δημιουργικού ατόμου, όπως σχολιάζει ο  Starko (1995), είναι η παιγνιώδης διάθεση 

που του επιτρέπει  να επανασηματοδοτεί και ανασηματοδοτεί πλευρές της 

καθημερινής ζωής (Βακάλη & Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013) κι η 
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προσχολική αγωγή και εκπαίδευση μπορεί να αναπτύξει πρόσφορο έδαφος για 

ανάλογες διαδικασίες μάθησης.  

2. Το θεωρητικό πλαίσιο 

Θέλοντας να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ισονομίας και δημοκρατικών 

παιδαγωγικών πρακτικών, το οποίο θα παρείχε δυνατότητες συμμετοχής και 

μάθησης σε όλους τους μαθητές στην κοινότητα του σχολείου τους, 

δημιουργήσαμε και εφαρμόσαμε το πρόγραμμα των «ημερολογίων παιχνιδιού» 

για το νηπιαγωγείο.  Η δημιουργική γραφή προέκυψε κατά την  εφαρμογή του 

παραπάνω  προγράμματος. Βασική παραδοχή της παιδαγωγικής αυτής 

εφαρμογής, αποτέλεσε η άποψη, πως μάθηση είναι μια διαδικασία συνεχούς συν-

διαμόρφωσης της συμμετοχής των ατόμων σε συγκεκριμένες κοινότητες, η οποία 

καθορίζεται τόσο από τα ίδια τα άτομα όσο και από τις εδραιωμένες πρακτικές 

των κοινοτήτων στις οποίες μετέχουν (Rogoff 2008β, Wenger 1998).Ta 

«ημερολόγια παιχνιδιού»  βασίστηκαν στην άποψη, πως η γνώση εμπεριέχεται στα 

κοινωνικά εργαλεία των κοινοτήτων, στις οποίες χρησιμοποιούνται, παρέχοντας 

στα μέλη τους διαφορετικές δυνατότητες συμμετοχής και καθορίζοντας έτσι, τους 

τρόπους που τα άτομα τοποθετούνται στην κοινότητα και αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους ως συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου (Wenger 2008a &  2008β, Holland 

at al  2008).  

 Αναλυτικότερα, τα «ημερολόγια παιχνιδιού» βασίστηκαν στο μοντέλο της 

εγκαθιδρυμένης νόησης (Anderson at al. 1996, Bredo 1994). Σύμφωνα με αυτό, η 

μάθηση αποτελεί μία κοινωνικοπολιτισμική λειτουργία που λαμβάνει χώρα μέσω 

της  συμμετοχής των ατόμων σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά 

περιβάλλοντα. Τα κοινωνικά και ψυχολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στα 

περιβάλλοντα αυτά αποτελούν μορφές γνώσης που τα άτομα μέσα από τη 

συμμετοχή τους οικειοποιούνται και χρησιμοποιούν μετατρέποντας σταδιακά τη 

συμμετοχή τους από περιφερειακή σε πλήρη (Wenger 1998, Rogoff 2008).  Τα 

κοινωνικά εργαλεία κι η χρήση τους μετατρέπονται έτσι, σε αξιακά συστήματα και 

συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που τα άτομα αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους 

προσδίδοντάς τους συγκεκριμένες ταυτότητες (Wenger 2008a, Holland at al 2008, 

Elwood 2008), τόσο μέσα και  όσο κι έξω από την  κοινότητα, όπως συμβαίνει και 

με τα παιδιά στην κοινωνική ομάδα του σχολείου (Holland at al, 2008). Τα  παιδιά 

αποδίδουν στον εαυτό τους, ταυτότητες που θα τους αποδοθούν από τα άλλα 

μέλη της σχολικής κοινότητας και που εν συνεχεία μέσω της συνδιαλλαγής με τα  
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μέλη της σχολικής κοινότητας τα ίδια θα αποδώσουν εκ νέου στον εαυτό τους 

(Holland et al. 2008, De Abreu & Cline 2008, Tonso, 2008).  

Η παιδαγωγική μας πρόταση βασιζόμενη στις παραπάνω παραδοχές 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε, στην εφαρμογή της να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να 

εκφράζονται ελευθέρα συνδιαμορφώνοντας τους στόχους των δραστηριοτήτων 

και αναπτύσσοντας την αίσθηση του «ανήκειν» στη νέα κοινότητα, αλλά και να 

εξελίσσουν τις ταυτότητές τους  εισάγοντας σε αυτές νέους τρόπους συμμετοχής, 

οικειοποιούμενα ταυτόχρονα τα εργαλεία της γνώσης που προβλέπονται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο. Για το σκοπό αυτό, επιλέξαμε 

ως πλαίσιο για την εφαρμογή της πρότασής μας, το παιχνίδι ρόλων κι ως κοινό 

πλαίσιο αναφοράς και εξέλιξης των ταυτοτήτων των παιδιών τις συλλογικές και 

ατομικές αφηγήσεις που προκύπτουν από αυτό, όπως θα αναλύσουμε 

παρακάτω. 

Θεωρήσαμε, πως το παιχνίδι ρόλων κι η αφήγηση αποτελούν το 

κατάλληλο πλαίσιο, τόσο για την εισαγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας 

στη νέα κοινότητα μάθησης όσο και για την ενεργοποίηση των δημιουργικών τους 

δυνάμεων.  Το παιχνίδι  άλλωστε, είναι η κυρίαρχη και η αποδοτικότερη 

αναπτυξιακά δραστηριότητα για τα παιδιά από 4 έως 7 ετών (Ahn & Filipenko 2007,  

Bodrova 2008, Hakkarainen & Bredikyte 2008, Nicolopoulou at al  2010,  Van 

Oers & Duijkers 2012). Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων τα παιδιά 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας φαντασιακά περιβάλλοντα που 

λειτουργούν ταυτόχρονα, από τη μία ως πλαίσια για να αποδράσουν από την 

πραγματικότητα κι από την άλλη ως πλαίσια, όπου αυθόρμητα επιβάλλουν στους 

εαυτούς τους κανόνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τα κοινωνικά περιβάλλοντα 

που ζουν και μεγαλώνουν. Έτσι, τα παιδιά κατά το φανταστικό και κοινωνικό 

παιχνίδι ρόλων πειραματίζονται με στόχους, συναισθήματα και σκέψεις, 

υποδυόμενα φανταστικούς ήρωες,  θέτουν στους εαυτούς τους κανόνες και 

χρησιμοποιούν κοινωνικά εργαλεία για συγκεκριμένες δραστηριότητες (Vygotsky 

2004, Ahn & Filipenko 2007, Nicolopoulou at al 2010). Κατά τη διάρκεια του 

παιχνιδιού, αναδομούν δημιουργικά τα κοινωνικοπολιτισμικά τους περιβάλλοντα 

(Vygotsky 2004, Nicolopoulou at al. 2010). Ανθρωπολογικές μελέτες (Turner, 1974) 

υποστηρίζουν, ότι  το παιχνίδι ρόλων/ιεροτελεστίες είναι ένας τρόπος που τα 

άτομα προσεγγίζουν κοινωνικές πρακτικές των κοινοτήτων που συμμετέχουν. 

Σύμφωνα με τον Turner, κατά τη διάρκεια των ιεροτελεστιών τα άτομα βρίσκονται 
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σε μια «μεταιχμιακή», «μεθοριακή» κατάσταση (liminality), όπου οι προηγούμενες 

και οι οραματιζόμενες τοποθετήσεις τους εκκρεμούν. Η τοποθέτηση στο όριο 

μεταξύ δύο καταστάσεων, όπου τα «κανονικά» καθήκοντα αναστέλλονται, δίνει τη 

δυνατότητα στα άτομα να αποδεσμευτούν από τις κανονικότητες και τις 

κοινωνικές επιταγές δημιουργώντας νέες μορφές σχέσεων, νέες τοποθετήσεις 

τους ως μέλη των κοινοτήτων, όπου ζουν (Turner, 1974).  

Οι αφηγήσεις των παιδιών, στον ίδιο βαθμό με το παιχνίδι φαντασίας, 

εμπεριέχουν τη συνένωση της συμβολικής φαντασίας με αυτή των κοινωνικών 

περιορισμών και κανόνων (Nicolopoulou at al 2010). Το αφήγημα λειτουργεί ως 

πηγή που τα παιδιά χρησιμοποιούν για να «συνάγουν νόημα, όχι μόνο για τον 

κόσμο αλλά και για τον ίδιο τους τον εαυτό» (Bruner, 1991). Παίζει σημαντικό ρόλο 

στο να ορίσουν και να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, τόσο την ατομική όσο 

και αυτή της ομάδας που δραστηριοποιούνται. Η αφηγηματική πράξη συνδέει την 

οικοδόμηση νοήματος για το κοινωνικό περιβάλλον, όπου τα παιδιά ζουν με τις 

ταυτότητες που αυτά οικοδομούν στο συγκεκριμένο περιβάλλον (Nicolopoulou at 

al 2010, Bruner 1991). Η Nicolopoulou και συν. (2010), κάνοντας αναφορά στο 

πρόγραμμα παιγνιώδους παιδαγωγικής που εφαρμόσθηκε από τη Vivian Paley 

(“story-telling” “story-acting”,1990), τονίζει, πως τα παιδιά στην έρευνά τους δεν 

μιμούνταν παθητικά τις ιστορίες των άλλων παιδιών ούτε κι αντέγραφαν τα λόγια 

των ενηλίκων που συμμετείχαν στο παιχνίδι και τα μηνύματα του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, φάνηκε πως τα παιδιά οικειοποιούνται τα 

στοιχεία αυτά επιλεκτικά, τα χρησιμοποιούν και τα αναδομούν δημιουργικά, 

εξυπηρετώντας δικούς τους σκοπούς. Είναι φανερό, πως η αφήγηση και το 

παιχνίδι έχουν στενή σχέση και αλληλεπιδρούν διαμορφώνοντας ταυτόχρονα 

νόημα για τον κόσμο, τη θέση και την ταυτότητα αυτών που τον διαμορφώνουν 

και θα πρέπει να μελετώνται παράλληλα, ως αλληλοσυνδεόμενες μορφές 

κοινωνικοπολιτισμικά εδραιωμένης συμβολικής πράξης (socioculturally situated 

symbolic action) (Nicolopoulou at al, 2010).   

Αναφορικά με τη δημιουργική γραφή, επειδή συνδέεται άμεσα με την έννοια 

της δημιουργικότητας, είναι δύσκολο να υπάρξει ένας μοναδικός ορισμός. Μέσα 

όμως, στις πολλές διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις δύο είναι οι κυρίαρχες 

απόψεις: 
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 Σύμφωνα με την πρώτη, η δημιουργική γραφή ταυτίζεται με τη συγγραφή 

λογοτεχνικών κειμένων, καθώς αποτελεί «τη δύναμη να δημιουργήσεις μια 

ευφάνταστη, λογοτεχνικά πρωτότυπη παραγωγή ή σύνθεση» (Ramet, 2007:13). 

Η γραφή είναι δημιουργική, κατά τη δεύτερη άποψη κι ο όρος «δημιουργική 

γραφή» είναι καταχρηστικός (Σουλιώτης, 2012). Ο McVey (2008) αναφέρει, πως 

κάθε είδους γραφή είναι δημιουργική, γιατί χρησιμοποιεί τα βασικά συστατικά της 

γλώσσας, την εμπειρία, τη γνώση, τις γραπτές πηγές, τις ιδέες και φαντασιώσεις 

του συγγραφέα, ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε πριν. 

Ωστόσο, αν και η δημιουργική γραφή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της 

κυρίως στην εκμάθηση της λογοτεχνικής γραφής, συνδέεται και με άλλα είδη 

γραπτού λόγου. Δεν αποτελεί, δηλαδή, «συνώνυμο» της λογοτεχνίας, αλλά 

«συνιστά ένα σώμα γνώσεων και ένα σύνολο εκπαιδευτικών τεχνικών που 

μεταδίδουν αυτή τη γνώση και δίνουν στη γραφή κοινωνικό ρόλο 

απομακρύνοντας την από τη ενίοτε στείρα λογική της μοναχικής και βασανιστικής 

διαδικασίας» (Κωτόπουλος, 2012:7). 

Με βάση λοιπόν, τα παραπάνω, ένα τέτοιο πλαίσιο μάθησης προσφέρει 

πολλές ευκαιρίες για δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στο νηπιαγωγείο. 

Διευκολύνει την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων του γλωσσικού και του 

λογοτεχνικού γραμματισμού  και συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

των μαθητών, μέσω της σταδιακής εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές, 

οι οποίες τους βοηθούν να συνειδητοποιήσουν, και να ευαισθητοποιηθούν 

απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικότερα της καλλιτεχνικής 

έκφρασης (Σουλιώτης, 2012). Κατά αυτήν την έννοια, η επιτυχία της διδασκαλίας 

της δημιουργικής γραφής στο σχολείο γενικότερα, κρίνεται από το αν και κατά 

πόσο μπορεί να διαμορφώσει επαρκέστερους αναγνώστες της λογοτεχνίας, ενώ 

οι συγγραφικές ασκήσεις καλλιεργούν το γλωσσικό γούστο και διαπλάθουν 

απαιτητικότερους αναγνώστες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν.  

Τέλος, με τη δημιουργική γραφή τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, μέσα από 

σενάρια που προκύπτουν από τις ανάγκες τους, καθώς οργανώνουν το παιγνίδι 

ρόλων ή  μεταφέρουν τα σενάρια αυτά σε μεταγενέστερο στάδιο στο «ημερολόγιο 

παιγνιδιού»,  εκφράζουν λεκτικά, προφορικά ή γραπτά και πολυτροπικά, εμπειρίες 

κι αποτυπώνουν ιδέες και συναισθήματα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, 

χρησιμοποιώντας ελεύθερα τη φαντασία τους. 
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3. Ημερολόγιο Παιγνιδιού και Δημιουργική Γραφή  

Με βάση τα παραπάνω, το «ημερολόγιο παιχνιδιού» της τάξης κι έτσι όπως 

προέκυψε στην τελική του μορφή, ήταν ένα προϊόν δημιουργικής γραφής. Πιο 

συγκεκριμένα, ήταν ένα βιβλίο με τη μορφή λευκώματος, όπου αποτυπώνονταν 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μέσω φωτογραφιών και σχολίων, ρουτίνες 

της τάξης, τυχαία γεγονότα και κυρίως αφηγήσεις που προέκυπταν από τις 

παρουσιάσεις (μικρές αφηγήσεις των παιδιών για τον εαυτό τους, τους 

«σημαντικούς άλλους» της ζωής τους και τα ενδιαφέροντά τους), τα ομαδικά 

παιχνίδια ρόλων της συγκεκριμένης κοινότητας μάθησης και διάφορα είδη του 

λόγου, όπως γελοιογραφίες, διαφημίσεις, κόμικς, παραμύθια και άλλα, με την 

παρακίνηση πάντα την ενθάρρυνση κι υποστήριξη της νηπιαγωγού. 

3.1.Μεθοδολογία 

Η συλλογή των δεδομένων από το παιγνίδι των παιδιών και η ανάλυσή τους έγινε 

σε δύο διαφορετικές φάσεις.  Στην πρώτη φάση οι συμμετέχοντες βίωναν το 

παιχνίδι ρόλων σε πραγματικό χρόνο. Στη φάση αυτή η εκπαιδευτικός μπορούσε 

να διακρίνει  τον τρόπο που το κάθε μέλος της κοινότητας μάθησης τοποθετούσε 

τον εαυτό του σε σχέση με τα άλλα μέλη της ομάδας και τον τρόπο που τα άλλα 

μέλη την τοποθετούσαν (ως ισότιμο, περιφερειακό μέλος, με δυνατότητα 

πρόσβασης ή όχι στα κοινωνικά εργαλεία της ομάδας). Διαφάνηκε επίσης, ο 

τρόπος που το κάθε μέλος της ομάδας επέλεγε να τοποθετήσει τον εαυτό του σε 

σχέση με τα εργαλεία της γνώσης που εισάγονταν στο παιχνίδι ρόλων (απόρριψη 

ή ανάληψη προσφερόμενου ρόλου/χρήσης κοινωνικού εργαλείου, επιμονή σε 

συγκεκριμένο ρόλο/ κοινωνικό εργαλείο, εναλλαγή ρόλων κλπ).  Η 

αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων αποτυπωνόταν στο «Ημερολόγιο Παιχνιδιού» 

της τάξης μέσω φωτογραφιών και απομαγνητοφωνήσεων των ηχογραφήσεων 

της συλλογικής δράσης.  

Σε δεύτερη φάση, σχολιάζονταν τα γεγονότα που περιείχαν οι φωτογραφίες 

και οι ηχογραφήσεις της συλλογικής δράσης μέσω κριτικής, αφηγήσεων και 

σχολίων των συμμετεχόντων, τα οποία καταγράφονταν στο βιβλίο του 

ημερολογίου της τάξης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους (κόμικ, μικρές 

ιστορίες, ποιήματα, σκίτσα) ή στην περίπτωση των ατομικών εικονογραφηγήσεων 

(ατομικές αφηγήσεις με θέμα το ομαδικό παιχνίδι ρόλων που προηγήθηκε), αυτές 

φωτογραφίζονταν (εικόνα και κείμενο, όπως τα παιδιά το αφηγήθηκαν στη 

νηπιαγωγό) και επικολλούνταν στο Ημερολόγιο. Από τα σχόλια που αφορούσαν 
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τις κοινές δράσεις και κυρίως από τον τρόπο που το κάθε μέλος επιλεκτικά 

αποτύπωνε μέσω της ατομικής εικονογραφήγησής του σε δεύτερο χρόνο,  τη 

δράση του σε αυτήν (Nicolopoulou at al 2010, Rogoff 2008α), διαφαινόταν ο 

τρόπος που ερμήνευε τη δράση και την τοποθέτησή του στην κοινότητα της τάξης 

του καθώς κι ο τρόπος που οικειοποιούνταν τα κοινωνικά εργαλεία που 

εισήχθησαν στο παιχνίδι ρόλων που προηγήθηκε (επιλογή συγκεκριμένου 

αφηγηματικού στυλ, συγκεκριμένη επιλογή ηρώων, φυσικά και ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά ηρώων, σχέσεις ηρώων, επιλογή τόπου-χρόνου, διάλογοι, πλοκή 

κλπ). Η εναλλαγή των δύο αυτών φάσεων σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς 

δημιούργησε έναν «ερμηνευτικό κύκλο» (Heideger, 1971), ο οποίος έδωσε τη 

δυνατότητα στα παιδιά να ρυθμίσουν τη συμμετοχή τους στην κοινότητα της 

τάξης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, εισάγοντας στους τρόπους 

συμμετοχής τους και νέα κοινωνικά εργαλεία κι απελευθερώνοντας τις 

δημιουργικές τους δυνάμεις, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας και αποδοχής.  

3.2 Η εφαρμογή 

Στην εφαρμογή μας, κατά τη βίωση του παιχνιδιού ρόλων σε πραγματικό χρόνο, 

όπου το θέμα ήταν  «παιχνίδια στο βυθό», αρχικά τα παιδιά επέλεξαν τους ρόλους 

τους. Η επιλογή ρόλων των παιδιών έδειξε σαφή διαχωρισμό των φύλων ανάλογα 

με τα κοινωνικά αποδεκτά πρότυπα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων 

ερευνών (Nicolopoulou at al 2010, Boyatzis & Albertini 2000). Κατά τη συνδιαλλαγή 

τους στο παιχνίδι ρόλων όμως, διαφάνηκαν οι διαφορετικοί τρόποι που το κάθε 

παιδί διαχειρίζεται το ρόλο του φύλου για να τοποθετηθεί μέσα στην ομάδα και να 

εδραιώσει τη θέση του καθώς και η σταθερότητα ή μη στην υποστήριξη του 

κοινωνικά εδραιωμένου σεναρίου του ρόλου του, προστρέχοντας σε 

συγκεκριμένους τρόπους ομιλίας ή κίνησης που θα ενίσχυαν τηn επιλογή του.  

Διαφάνηκαν επίσης, οι τρόποι που η εκπαιδευτικός υποστήριζε αυτά τα 

κοινωνικά εδραιωμένα σενάρια για να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας 

(«ανήκειν») στα παιδιά από τους τρόπους που επιβεβαίωνε τις επιλογές τους (σε 

συσχετισμό και με τις προσωπικές σημειώσεις εκπαιδευτικού). Το παιχνίδι 

επαναλήφθηκε και τις επόμενες ημέρες, όπου τα παιδιά διατηρούσαν το ρόλο 

τους ή επέλεγαν κάποιον άλλο, που μερικές φορές παρέκλινε από τον συμβατικό 

και κοινωνικά εδραιωμένο ρόλο του φύλου. 

Η Π. για παράδειγμα, ενώ έπαιξε το ρόλο της γοργόνας σε πολλές 

προηγούμενες εμψυχώσεις, διάλεξε σε μία από αυτές να παίξει τον καρχαρία. Ο 
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παρακάτω διάλογος (από απομαγνητοφώνηση)  είναι ανάμεσα στην Π. και την 

Ε., η οποία επέλεγε σταθερά να παίζει μόνο τη γοργόνα: 

Π.- Ω κι εσύ! Τις φίλες σου θα τις φάμε και δε θα ‘χεις καμία φίλη! 

Ε.- Δεν πάμε καλά 

Π.- Βεβαίως. 

Ε.- Γιατί θα φάτε τις φίλες μου; 

Π.- Γιατί μας κάνουν φασαρία! Ακούμε και τις βλακείες τα τραγούδια! 

Και…και…. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το παιδί μου! Θα πάει σχολείο σήμερα! Ω! κι 

εσύ…!  

Στο απόσπασμα αυτό παρακολουθούμε την προσπάθεια της Π. να 

δοκιμάσει μια διαφορετική τοποθέτηση στην  ομάδα. Η αντίδρασή της Ε. – «Δεν 

πάμε καλά…»- που αμφισβητεί την επιλογή της, ερμηνεύεται από την Π., ως 

πρόσκληση να επανέλθει στο ρόλο που της ταιριάζει, πράγμα που η Π. με μεγάλη 

μαεστρία κατορθώνει, προσθέτοντας στο σενάριο του δυναμικού ρόλου που 

αρχικά επέλεξε το στοιχείο του παιδιού, είναι μεν καρχαρίας αλλά και μητέρα. 

Διακρίνουμε επίσης, αλλαγές στις τοποθετήσεις των παιδιών και στο ίδιο το 

αφήγημα, κατά τη διαπραγμάτευση του ρόλου τους. Η Π. αρχικά κατά την επιλογή 

ρόλων ζήτησε να είναι ο καρχαρίας. Η βίωση όμως, μιας κατάστασης 

«μεταιχμιακής» (Turner, 1974) ανάμεσα σε δύο ρόλους, του κοινωνικά 

εδραιωμένου του να είναι κορίτσι και του οραματιζόμενου, του να είναι δυναμική ή 

και άγρια την έκανε να επανατοποθετηθεί, αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα που 

της προκάλεσε η κατάσταση.  

Από την άλλη πλευρά, το «ημερολόγιο παιχνιδιού» της τάξης ήταν μία 

διαδικασία, μια «πράξις», δηλαδή, η δράση η οποία, δεν έχει προκαθορισμένους 

στόχους (Carr, 2006: 426). Με την έννοια αυτή το ημερολόγιο της τάξης δεν ήταν 

απλά ένα άλμπουμ, το οποίο αποτύπωνε τα βιώματα των παιδιών, όπως αυτά 

συνέβαιναν σε πραγματικό χρόνο. Το «ημερολόγιο παιχνιδιού» ήταν μια ζωντανή 

αφήγηση που λάμβανε χώρα, μέρα με τη μέρα και στόχο είχε να προτρέψει τους 

δημιουργούς του να ερμηνεύσουν την εμπειρία τους μέσα από τις αφηγήσεις 

τους, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, εξελίσσοντας τις δυνατότητες 

συμμετοχής τους.  

Όπως η εφαρμογή μας αλλά και πολλές έρευνες έχουν δείξει η 

εικονογράφηση, η αφήγηση και το παιχνίδι σχετίζονται μεταξύ τους στο επίπεδο 

που όλες τους δημιουργούν συνθήκες και χώρο που χρησιμοποιείται από τα 
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παιδιά για να «αφηγηθούν/συγγράψουν»  αλλά και για να «νομιμοποιήσουν» τους 

εαυτούς τους διερευνώντας πιθανότητες του να ανήκεις σε συγκεκριμένο 

περιβάλλον/πλαίσιο, συνενώνοντας έτσι, όψεις από τις παρελθοντικές, 

παροντικές και οραματιζόμενες για το μέλλον ταυτότητες (Wood & Hall  2011, Ahn, 

Filipenko 2007,  Van Oers 1997, Frisch 2006, Goouch 2008). Οι Murphy και Ivinson 

(2008) έδειξαν σε έρευνά τους το πώς συγκεκριμένες αντιλήψεις που αντλούνται 

από το επίπεδο της κοινωνικής τάξης μπορούν να περιορίσουν τη μάθηση και τη 

δημιουργικότητα των μαθητών, κατά την αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη. Ο 

δάσκαλος, ο οποίος θεωρούσε συγκεκριμένα είδη λογοτεχνικής γραφής π.χ. το 

ρομαντισμό,  ασύμβατη με την έννοια της «αρρενωπότητας», αποθάρρυνε 

προσπάθειες των αγοριών να πειραματιστούν με τα είδη αυτά γραφής 

περιορίζοντας έτσι,  τη μάθηση και τη δημιουργικότητά τους.  Όπως οι Glaveanu 

και Tanggaard (2014) υποστηρίζουν, οι δημιουργικές ταυτότητες είναι κι αυτές 

θεωρητικά κατασκευάσματα (reifications) της κάθε κοινωνίας, τα οποία 

προέρχονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον δημιουργό (εαυτός), τους 

πολλαπλούς άλλους (διαφορετικό κοινό) και τις παγιωμένες απόψεις για την 

έννοια της δημιουργικότητας, οι οποίες πηγάζουν από το επίπεδο της κοινωνικής 

τάξης.  Επίσης, σύμφωνα με τον Heideger (1971) τα άτομα, καθώς αποτελούν και 

τα ίδια μέρος του κόσμου που αναζητούν κατανοήσουν, αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο και τον εαυτό τους μέσα από ερμηνείες αναγκαστικά περιορισμένες στις 

οπτικές τους . 

Στην εφαρμογή μας για παράδειγμα, παρατηρήθηκε  ότι κανένα από τα 

παιδιά δε μετέφερε τις ιστορίες όπως ακριβώς αυτές είχαν παιχτεί. Το αποτέλεσμα 

αυτό είναι σύμφωνο και με αυτά άλλων ερευνών στο χώρο του παιχνιδιού ρόλων 

(Nicolopoulou at al 2010). Τόσο η επιλογή των ηρώων όσο και τα σενάρια 

διέφεραν σε μεγάλο βαθμό από αυτά που τα παιδιά βίωσαν. Παρόλα αυτά, οι 

ατομικές εικονογραφηγήσεις σε μια βαθύτερη ανάλυση αποτύπωναν τις σχέσεις 

που είχαν δημιουργηθεί στην ομάδα κατά τις εμψυχώσεις καθώς κι άλλα 

αυτοβιογραφικά στοιχεία των παιδιών, όπως αυτά προέκυψαν από τις σημειώσεις 

πεδίου από συμμετοχή τους σε άλλες δραστηριότητες, τις συνεντεύξεις με τους 

γονείς κλπ. Τα εικονογραφηγήματα των δύο κοριτσιών είχαν μεγάλες διαφορές  

μεταξύ τους. 

Η Ε. που κράτησε σταθερά το ρόλο της σε όλες τις εμψυχώσεις των 

παιχνιδιών στο βυθό με συνέπεια, μετέφερε αυτήν την εμπειρία της στο 
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εικονογραφήγημά της δημιουργώντας ένα κείμενο, με στοιχεία που την 

προσδιόρισαν νωρίτερα ως συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου στην ομάδα. Αυτή 

είναι η ιστορία της: Ο Καλαμάρης έδωσε στη γοργόνα μία συμβουλή. «Μάζεψε 

δέκα λουλούδια και φάε δέκα σουβλάκια». Μετά η γοργόνα πήρε ένα λάθος 

δρόμο και δεν ήξερ,ε ότι εκεί ήταν ο καρχαρίας. Τρόμαξε και έφυγε. Μπήκε στα 

σκοτεινά. Δεν είχε καθόλου φως. Υπήρχε ένα απαγορευτικό που έγραφε: 

Απαγορεύεται να είσαι εδώ. Το χρυσόψαρο ήρθε και της έδωσε λίγο φως για να 

βρει το δαχτυλίδι της. Έφυγαν μαζί. Η γοργόνα σκόνταψε και βρήκε το δαχτυλίδι 

της.»  

Η ιστορία της Π. από την άλλη που βίωσε τη σύγκρουση δύο τοποθετήσεων 

και κατάφερε παρόλα αυτά, να κρατήσει τη θέση της στην ομάδα είναι η εξής: 

Ήταν μια φορά, ήταν το καβουράκι που νόμιζε πως ήταν δυνατό. Ήταν κι ένα 

βατραχάκι. Μετά ήρθε ο καρχαρίας και φοβήθηκε το καβουράκι και το βατραχάκι. 

Ήρθε ο Καλαμάρης και είπε: «Γεια σου καρχαρία τι κάνεις:» Μετά ήρθε η 

καρχαρίαινα και είπε: «Τι κάνετε εδώ; Ξυπνήσατε τον άντρα μου!»  Είπε και στο 

καβουράκι (ο Καλαμάρης): «Απαγορεύεται να περνάτε από ‘κει! Ο καρχαρίας θα 

σας φάει!». Το καβουράκι και το βατραχάκι φοβηθήκανε και πήγανε στην κρυψώνα 

τους. Στο τέλο,ς ήρθε ένα φουσκόψαρο κι ένα χρυσόψαρο στο απαγορευμένο 

μέρος, ήρθε και ο καρχαρίας και τους έφαγε... Αλλά πλάκα τους έκανε!   

Ο τρόπος που τα δύο παιδιά δημιουργούν τις αφηγήσεις τους είναι πολύ 

διαφορετικός. Το παιδί που επέλεξε να διατηρήσει τη θέση που προσδιόρισε για 

τον εαυτό του και αναγνωρίσθηκε και από τους υπόλοιπους ως τέτοια στην 

ομάδα, παράγει ένα κείμενο συμβατό με τη θέση που κράτησε και συμβατικό, ως 

προς την αφήγησή του. Δεν περιέχει ανατροπές, δε δημιουργεί ήρωες που 

ταλαντεύονται για τις αποφάσεις τους, ο κάθε ήρωας έχει συγκεκριμένη θέση 

μέσω της οποίας προσδιορίζεται και η θέση του ίδιου του παιδιού που το αφηγείται 

τόσο στη βίωση της ιστορίας όσο και στο εικονογραφήγημά της. Από την άλλη, 

η ιστορία της Π. που ταλαντεύθηκε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις 

της στην ομαδική εμψύχωση της ιστορίας και που η τοποθέτησή της ως 

συγκεκριμένου χαρακτήρα αμφισβητήθηκε, επέλεξε για το εικονογραφήγημά της 

να κρατήσει την οπτική του αφηγητή/παρατηρητή μη ρισκάροντας την άμεση 

ταύτιση με κάποιον από τους ήρωες, ενώ ταυτόχρονα διατήρησε στο 

εικονογραφήγημα  –όπως έκανε κι όταν ο ρόλος της στην εμψύχωση 

αμφισβητήθηκε-  το σημείο εκείνο της  πλοκής που η τοποθέτησή της στην ομάδα 
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αμφισβητήθηκε, άλλα κατάφερε να το διαχειριστεί. Η ιστορία της περιέχει 

ανατροπές, χιούμορ καθώς και ήρωες που διεκδικούν τοποθετήσεις που δεν τους 

ταιριάζουν («το καβουράκι που νόμιζε πως ήταν δυνατό»).  

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι τα εξής: 

Κατά πόσο η συλλογική αφήγηση της εμπειρίας σχηματοποιεί πέρα από τη 

δομή της αφήγησης και το ίδιο της το περιεχόμενο, δηλαδή οικοδομεί και την ίδια 

την εμπειρία και την ταυτότητα αυτού που την αφηγείται (Bruner 1991, Haenninen 

2004); 

Ποιος είναι ο βαθμός ελευθερίας των ατόμων έτσι ώστε, να 

αποδεσμευθούν από τα κοινωνικά εδραιωμένα πρότυπα αφήγησης και να 

δράσουν ενεργητικά στη δόμηση των αφηγημάτων τους εισάγοντας νέα 

αφηγηματικά χαρακτηριστικά; 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της κριτικοχειραφετικής θεωρίας (Davies, 

2008) το πρώτο βήμα για να μετριασθεί ο περιοριστικός χαρακτήρας των 

αποδιδόμενων ταυτοτήτων είναι η δημιουργία της αίσθησης του «ανήκειν» στα 

άτομα.  Μόνο όταν τα άτομα αναγνωρίζουν το εαυτό τους, ως συγκεκριμένο τύπο 

ανθρώπου, ως νομιμοποιημένο μέλος μιας κοινότητας μπορούν να πάρουν την 

πρωτοβουλία να επεκτείνουν τα όρια της ταυτότητάς τους. Ωστόσο, για να 

πάρουν αυτήν την απόφαση τα άτομα θα πρέπει να οραματιστούν, να βιώσουν 

ή να στοχαστούν πάνω σε ένα ρεπερτόριο άλλων δυνατοτήτων. Η δημιουργία 

μιας κοινότητας μάθησης (Lave & Wenger, 1991) μέσα από παιχνίδια ρόλων, 

όπου οι ταυτότητες και οι τρόποι μάθησης των μελών θα είναι αποδεκτοί και οι 

στόχοι θα τίθενται από κοινού είναι ένα πρώτο βήμα.  

Από την άλλη, είναι εξίσου σημαντικό να ωθούμε τα παιδιά να 

αναστοχάζονται πάνω στους τρόπους συμμετοχής τους και  να δοκιμάζουν και 

άλλους τρόπους συμμετοχής που συνδέονται με διαφορετικούς τρόπους 

μάθησης/ ταυτότητες (Murphy & Ivinson 2008, Davies 2008). Το «ημερολόγιο 

παιχνιδιού» σ’ αυτήν την περίπτωση λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για κριτική, 

αναστοχασμό αλλά και επαναπροσδιορισμό των πολλαπλών τρόπων που τα 

μέλη της κοινότητας συμμετείχαν στις δραστηριότητες της τάξης. Οι 

δραστηριότητες μετά τη φάση της βίωσης αναλύονταν και ερμηνεύονταν, μέσω 

ατομικών εικονογραφηγημάτων και ακολουθούσε συλλογική συζήτηση και 

ερμηνεία των δυνατοτήτων συμμετοχής των μελών της κοινότητας της τάξης.  
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Η παρακάτω ιστορία γράφθηκε τον Θ., το μικρότερο αγόρι στην τάξη (4 

χρόνων), το οποίο τα μεγαλύτερα αγόρια έβαζαν με δυσκολία, στα παιχνίδια τους. 

Ο Θ. αρνούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα να συμμετάσχει ενεργά τόσο στο 

παιχνίδι ρόλων όσο και στην εικονογραφήγησή του. Στις μέχρι τότε εμψυχώσεις 

απλώς, παρατηρούσε το παιχνίδι των υπόλοιπων παιδιών. Όταν τελικά δέχθηκε να 

συμμετάσχει στη δραματοποίηση του δρώμενου «παιχνίδια στο βυθό» επέλεξε το 

ρόλο του καρχαρία. Ο Θ. κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν μπορούσε να 

υποστηρίξει το ρόλο του άγριου καρχαρία μέσα στην ομάδα των μεγαλύτερων 

παιδιών. Κατά την εμψύχωση, η εκπαιδευτικός πρότεινε στον Θ. το ρόλο του 

χορτοφάγου καρχαρία που προσπαθούσε να κάνει φίλους, έναν ρόλο που ο Θ. 

απέρριψε αμέσως κι έτσι κατά την εμψύχωση, συνεχώς ενοχλούσε και κυνηγούσε 

τα υπόλοιπα θαλάσσια πλάσματα και διέκοπτε συχνά τη ροή της ιστορίας (έσκιζε 

τα καπέλα των ρόλων, αρνούνταν να κάνει διάλογο, να ακολουθήσει τη συνέχεια 

της ιστορίας τρέχοντας μέσα στην τάξη). Ακολούθησε κουβέντα στην ομάδα για 

τους ρόλους που εμψυχώθηκαν, κατά την κοινή δράση, στην οποία ο ρόλος του 

τρομακτικού μεν, αλλά χορτοφάγου καρχαρία έγινε αποδεκτός από το σύνολο 

των μελών της κοινότητας. Η εικονογραφήγησή του, που προέκυψε από την 

προαναφερόμενη διαδικασία, αντανακλά τόσο την ανάγκη του για συμμετοχή 

όσο και τον καταλυτικό ρόλο της ομάδας στην αφήγησή του εαυτού και στην 

απελευθέρωση της δημιουργικότητας. Ο Θ. στο παρακάτω απόσπασμα 

μεταμορφώνεται από παρατηρητής σε ενεργό μέλος της ομάδας και αποτυπώνει 

τις προσδοκίες του στο εικονογραφήγημά του –το να έχει φίλους αλλά και να 

φαίνεται δυνατός και άγριος, ισότιμο μέλος στην ομάδα των αγοριών-. Αυτή είναι 

η ιστορία του: 

Ο πορτοκαλής.  

Ο μαύρος.  

Αυτός είναι ο κόκκινος φίλος μου.  

Ο μπλε. 

Εκπαιδευτικός –Αυτοί τι είναι;  

Θ. -Αφού εδώ είναι τσιμέντο, κι εδώ (δείχνει το κάτω μισό του χαρτιού) νερό. 

Ήθελαν να με πουν κάτι αλλά δε με είδαν. 

Ήταν ένα ψάρι που ήρθε από μακριά. 

Μετά δεν έκρυψε καλά την ουρά του. 

Το είδα και το ΄φαγα 
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4. Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, το «ημερολόγιο παιχνιδιού» της τάξης ήταν μια διαδικασία, ένας 

συνεχής ερμηνευτικός κύκλος που σταδιακά απελευθέρωνε τις δημιουργικές 

δυνάμεις των μελών της κοινότητας της τάξης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 

αποτολμήσουν να παραβιάσουν τα όρια του γνώριμου και οικείου τρόπου 

συμμετοχής δοκιμάζοντας νέους τρόπους συμμετοχής κι έκφρασης και να 

παράγουν ένα πλούσιο σε μορφή και περιεχόμενο δείγμα δημιουργικής γραφής. 

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε, πως τα προϊόντα δημιουργικής γραφής 

στην εφαρμογή μας δεν κρίθηκαν ποτέ με κριτήρια καλλιτεχνικής αρτιότητας. Η 

δημιουργική γραφή αντιμετωπίσθηκε ως το μαγικό μέσο για την απελευθέρωση 

των ταυτοτήτων των παιδιών σε μια περιπέτεια ανθρώπων που η υποχρεωτική 

συμμετοχή τους στη σχολική κοινότητα θα μπορούσε να τους αποδώσει άκριτα 

και άδικα συγκεκριμένες ταυτότητες. Πιστέψαμε στη δυνατότητα της 

μεταμόρφωσης των ταυτοτήτων και μέσα από το «ημερολόγιο παιχνιδιού» 

δουλέψαμε σκληρά για να κάνουμε τη ζωή της συγκεκριμένης σχολικής 

κοινότητας και των μελών της καλύτερη και δημιουργικότερη.  
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Εισαγωγή 

Yπάρχει χώρος άραγε για τη Δημιουργική Γραφή στις άτυπες μορφές διδασκαλίας 

και μάλιστα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως εφαρμόζεται στο σύγχρονο 

δημόσιο σχολείο; Θεωρητικά η Δ.Γ. θα έπρεπε να είναι ένας από τους 

πρωταρχικούς και θεμελιώδεις στόχους της Π.Ε., αφού αποτελεί τη σαφέστερη 

απόδειξη ότι έχει πραγματωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Ο μαθητής, δηλαδή, όχι 

απλά έχει πάρει και αφομοιώσει γνώση, αλλά και μπορεί κατά βούληση να τη 

χρησιμοποιήσει δημιουργικά∙ μπορεί να παράξει πρωτότυπο και αυθεντικό κείμενο  

στη μητρική του γλώσσα ή στη γλώσσα στόχο (target language). Ωστόσο, η 

καθιερωμένη πρακτική άλλα μαρτυρά.  

Συνήθως αυτόματα συνδέουμε την Π.Ε. με εκδρομές, με χαρούμενες 

ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες, με επισκέψεις και παιχνίδια στο πεδίο. 

Αντίθετα, η Δ.Γ. έχει μια ελαφρά μυρωδιά μούχλας κλειστού χώρου. Δε θα ήταν 

συναρπαστικό όμως να παντρεύαμε αυτά τα δύο, φέρνοντας τη χαρά της 

βιωματικής μάθησης και ό,τι κουβαλάει μαζί της η Π.Ε. μέσα στον αποστειρωμένο 

χώρο της τάξης; 

Είναι μια πρόκληση και ένα στοίχημα για τον καθηγητή που αναλαμβάνει 

να «τρέξει» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα, να εμπλέξει τα παιδιά ενεργά στη 

mailto:m.sfika@yahoo.com
mailto:anadalt@yahoo.gr
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δημιουργική διαδικασία και να μην κάνει ο ίδιος το editing, αποκόπτοντας τα 

παιδιά από το τελικό προϊόν .  

Ανιχνεύοντας τις ολέθριες συνέπειες της υπερτροφίας του εγώ πάνω στη 

φύση, πέσαμε πάνω στο μύθο του Ερυσίχθονα, το αρχαιότερο οικολογικό-

πολιτικό μήνυμα στην ιστορία της ανθρωπότητας και ασχοληθήκαμε δημιουργικά 

μ’ αυτόν. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε όχι μόνο να κινητοποιήσουμε φαντασιακά τα 

παιδιά, αλλά και να εμπλέξουμε και τις ειδικότητές μας, με στόχο τη Δ.Γ. και στις 

δύο γλώσσες. 

Παρουσίαση του μύθου  

Ο μυθικός Ερυσίχθονας ήταν βασιλιάς της Θεσσαλίας και εγγονός του 

Ποσειδώνα. Ήταν περιβόητος για τον εγωισμό, την ασέβεια, το αιματώδες 

ταμπεραμέντο του, τη σκληρότητά του, την υπεροψία και την πλεονεξία του. 

Παράδειγμα προς αποφυγήν… 

Το όνομά του τον περιγράφει. Είναι αυτός που προκαλεί πληγές στη γη, την 

αυλακώνει και τη σχίζει (έρυσις στα αρχαία ελληνικά σημαίνει πληγή και χθών είναι 

η γη).  

Κάποια μέρα ο Ερυσίχθονας αποφάσισε να χτίσει ένα καινούριο, πολυτελές 

δώμα μέσα στο ιερό άλσος της Δήμητρας. Ανάμεσα στα δέντρα βρισκόταν και 

μια αιωνόβια ιερή βελανιδιά, γεμάτη αναθήματα της θεάς, γύρω από την οποία 

χόρευαν οι Αμαδρυάδες.  

Οι Αμαδρυάδες ήταν ημίθεες νύμφες, που πιστεύονταν ότι ήταν οι ψυχές 

των δέντρων και κατοικούσαν σ’ αυτά. Η ζωή τους ήταν συνδεδεμένη με τη μοίρα 

του δέντρου στο οποίο κατοικούσαν. 

Ο Ερυσίχθονας, λοιπόν, διέταξε τους δούλους του να κόψουν τα ιερά 

δέντρα, για να χτίσει εκεί το παλάτι του. Εκείνοι μάταια προσπαθούσαν να τον 

μεταπείσουν, προειδοποιώντας τον ότι μια τέτοια πράξη θα ήταν ύβρις και θα 

προκαλούσε την οργή της θεάς. Αυτός όμως ανένδοτος! Άρπαξε ένα τσεκούρι 

και προχώρησε στο ιερόσυλο έργο του, σκοτώνοντας, μάλιστα, κάποιον που 

προσπάθησε να τον εμποδίσει. 

Με την πρώτη τσεκουριά το δέντρο άρχισε να ματώνει. Τότε παρουσιάστηκε 

μπροστά του η ιέρεια της Δήμητρας Νικίππη, που δεν ήταν άλλη από την  ίδια τη 

θεά μεταμορφωμένη. Ο Ερυσίχθονας την απείλησε κι αυτήν με το τσεκούρι του. 

«Φύγε, μη σου μπήξω το τσεκούρι στο κορμί», της είπε. 
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Η θεά τότε εμφανίστηκε με όλη της τη μεγαλοπρέπεια και τιμώρησε τον 

Ερυσίχθονα  με ακράτητη πείνα. «Θα τρώει, θα τρώει... και δε θα χορταίνει!» είπε η 

θεά. 

Ο Ερυσίχθονας από τη στιγμή εκείνη άρχισε να καταβροχθίζει ό,τι έβρισκε 

μπροστά του. Αφού τελείωσε ό,τι φαγώσιμο είχε στο σπίτι του και έσφαξε και όλα 

του τα ζώα, άρχισε να γυρίζει στους δρόμους και να αρπάζει τις προσφορές από 

τους βωμούς. Σύντομα εξανέμισε όλη του την περιουσία και την πατρική του 

κληρονομιά. Στο τέλος αναγκάστηκε να πουλήσει το παλάτι του, τους δούλους του 

και την όμορφη μοναχοκόρη του Μήστρα, για να αγοράσει τρόφιμα. Μην έχοντας 

να φάει τίποτα πια, άρχισε να τρώει τις ίδιες του τις σάρκες, μέχρι που τον λύτρωσε 

ο θάνατος.  

Εξοικείωση με το μύθο-ασκήσεις για ζέσταμα (warm up) 

Πρόκειται για μικρές, απλές ασκήσεις, με  σχετική αυτοτέλεια, που στοχεύουν στο 

να εξοικειώσουν τα παιδιά με τις βασικές ιδέες,  τους χαρακτήρες και τα σύμβολα 

του μύθου. Έτσι, σταδιακά θα νιώσουν άνετα να τον αποδομήσουν στα εξ ων 

συνετέθη και να δημιουργήσουν με το υλικό αυτό δικά τους, αυθεντικά πράγματα.  

1. Διαλέξτε 5 χρώματα, 5 ρήματα, 5 ουσιαστικά που να έχουν σχέση με το 

μύθο. Γράψτε σε 10 γραμμές τη ζωή του Ερισύχθονα από τη γέννησή του ως το 

θάνατό του, περιλαμβάνοντας όλες τις παραπάνω λέξεις. 

2. Μεταφέρετε τους συμβολισμούς του μύθου στη σύγχρονη πραγματικότητα. 
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Ποια προσωπικότητα της σύγχρονης 

πολιτικής/πνευματικής/καλλιτεχνικής/επιστημονικής ζωής θα μπορούσε να είναι ο 

καθένας από τους παρακάτω; Βασιστείτε σε ομοιότητες και αναλογίες:  

Ο Ερισύχθονας: 

Οι υπηρέτες: 

Η ιερή βελανιδιά: 

Οι Αμαδρυάδες: 

Η Δήμητρα: 

Η Πείνα-ο Τρόμος-το Κρύο: 

Η Μήστρα:  

3. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα του Ερυσίχθονα με λέξεις που να 

ταιριάζουν στο μύθο. Στη συνέχεια διαλέξτε δύο από αυτές και γράψτε μια δική σας 

ιστορία.  

Αν προτιμάτε την ποίηση, γράψτε ένα ποίημα που να εμφανίζει κάθετα τη 

λέξη ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑΣ. Το περιεχόμενο του ποιήματος είναι απαραίτητο να σχετίζεται 

με τη λέξη της ακροστιχίδας. 

4. Ζωγραφίστε τον ιστοριοπίνακα του μύθου (storyboard) σε δέκα καρέ 

ενός καρτούν. Σιγουρευτείτε ότι συμπεριλαμβάνετε τις σημαντικότερες στιγμές της 

ιστορίας - δεν μπορούν να χωρέσουν όλα! 

Εναλλακτικά, κάντε έρευνα στο internet και φτιάξτε φάκελο με φωτογραφίες 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε μια ψηφιακή αφήγηση του 

μύθου. 

Δραστηριότητες στα αγγλικά 

1. Καλλιγράμματα: Ζητάμε από τα παιδιά να φτιάξουν το καλλίγραμμα του 

μύθου (οπτικοποιημένη σύνθεση λέξεων με τον τρόπο του Guillome Apollinaire), 

ψαρεύοντας τα ίδια τις κατάλληλες λέξεις μέσα από ένα απλοποιημένο  κείμενο 

της Wikipedia. 

E.g. 

Εrysicthon-a calligram based on a story poem by Katee Leigh. 

Fish out of the following poem the words that you consider most important 

in the story and use them to make a calligram of a man cutting a tree. Make sure 

that you include all the basic information- follow the plot.  

(Ψαρέψτε από το ακόλουθο ποίημα τις λέξεις που θεωρείτε πιο σημαντικές 

στην ιστορία και χρησιμοποιήστε τις για να φτιάξετε το καλλίγραμμα ενός 
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ανθρώπου που κόβει ένα δέντρο. Σιγουρευτείτε ότι συμπεριλάβατε όλες τις βασικές 

πληροφορίες. Aκολουθήστε την πλοκή).  

Erysichthon – Grecian Myth of Vengeance 

Destroyer of a sacred grove 

Erysichthon – King of Thessaly 

In his ignorance did a deed that made Demeter move 

To punish him wholeheartedly. 

Erysichthon in his pride and audacity 

Sought to grant himself an oak-wood dwelling 

Chose he a tree with large capacity 

And propelled his axe to swinging. 

Upon first strike, the oak began to bleed 

But Erysichthon paid no mind 

Another strike his axe did feed 

Striking the tree from behind. 

As blood surged out, in detrimental amounts 

The tree turned a sickly gray 

A wail arose, from timorous paramount 

And the dryad screamed from where she lay. 

n-follow the plot. 

2. Χαϊκού: Έχοντας προ-διδάξει τη φόρμα του χαϊκού -έχει άμεση σχέση, 

άλλωστε, με το μύθο, αφού βασίζεται σε εικόνες από το φυσικό περιβάλλον- 

δίνουμε στις ομάδες των παιδιών από ένα σετ οπτικών ερεθισμάτων (δέκα 

φωτογραφίες η κάθε ομάδα) και ζητάμε να γράψουν από ένα χαϊκού για το πώς 

νιώθουν μέσα στη φύση. 

Ε.g. 

Write a hai-ku about your feelings and thoughts whenever you find 

yourself out in nature, in the open air . Use the pictures as your inspiration. 

3. Το κινέζικο παιχνίδι: Δίνουμε στα παιδιά δέκα κατηγορίες (π.χ. φαγητό, 

λουλούδι, χρώμα, ζώο, ρούχο, κ.ά) και τους ζητάμε να γράψουν ή να πουν τι θα 

ήταν ο Ερυσίχθονας αν ήταν, για παράδειγμα, φαγητό, ποτό, κτλ, βασιζόμενα στις 

αναλογίες αλλά και στα συναισθήματα που τους έχουν δημιουργηθεί κατά την 

εξοικείωση με το μύθο. Αν, για παράδειγμα, ο Ερυσίχθονας ήταν ποτό, θα ήταν 

ξινή λεμονάδα, επειδή  ήταν σκληρόκαρδος, χωρίς συναισθήματα. Ή, αν ήταν 
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ζώο, θα ήταν γύπας, επειδή…. κλπ.   Σ’ αυτό το παιχνίδι, τα παιδιά δίνουν συνήθως 

απρόσμενες και εμπνευσμένες απαντήσεις! 

Ε.g. 

If Erysicthon was a drink he would be a(n) ……….. eg. sour lemonade, 

because he was a mean and  cold person. 

or 

If Erysicthon was an animal he would be a……… e.g vulture, because....... 

Κυρίως ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής 

Η δουλειά μέσα στην τάξη και η Π.Ε (άτυπη μορφή διδασκαλίας) μπορεί και πρέπει 

να είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε προδιδάξει το 

μύθο στην τάξη στο μάθημα της Οδύσσειας. Θα τον χρησιμοποιήσουμε σαν 

παράλληλο κείμενο, για να σχολιάσουμε την ύβρη  που διέπραξαν οι σύντροφοι 

του Οδυσσέα τρώγοντας τα βόδια του Ήλιου.  

Εναλλακτικά, το ίδιο κείμενο θα μπορούσε να διδαχθεί στα αγγλικά σε 

απλουστευμένη γλώσσα, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, εστιάζοντας στην 

αφηγηματική λειτουργία του Αορίστου (Simple Past narration)   

Πριν ξεκινήσουμε, χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες προτιμήσεις τους (κοινωνιόγραμμα). Κάποιες ασκήσεις Δ.Γ. που 

μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα πρόγραμμα ΠΈ είναι: 

Α. Ασκήσεις ενσυναίσθησης-αλλαγής αφηγητή και οπτικ-ής γωνίας  

Β. Παιχνίδια με τον πραγματικό και τον αφηγηματικό χρόνο (in medias res, 

αναλήψεις) 

Γ. Aσκήσεις αλλαγής ύφους 

Δ. Συνδυασμός θεατρικών τεχνικών με τη γραφή - θεατρικός 

αυτοσχεδιασμός – δραματοποίηση, που θα προκύψει ενσυνείδητα μέσα από την 

ομαδική γραφή.  

Α. Ασκήσεις ενσυναίσθησης, aλλαγής αφηγητή και οπτικής γωνίας 

Α1. Δίνουμε σε κάθε ομάδα φωτοτυπία του ποιήματος «Ἑρυσίχθονας» του 

Χάρη Συνοδινού, το οποίο έχουμε τροποποιήσει, αφαιρώντας φράσεις σε σημεία 

που κρίνουμε εμείς και ζητάμε από τα παιδιά να συμπληρώσουν τα κενά. 

Ερυσίχθονας – ένα ποίημα του Χάρη Συνοδινού (Πλήρες κείμενο) 

Είναι η ζωή μας σαν του Ερυσίχθονα 

είναι το τέλος μας προδιαγεγραμμένο. 

Το βασίλειο του Μυρμιδόνα μας είναι δοσμένο 
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όμως εμείς ποθούμε της Αρτέμιδος το άλσος. 

Αν και οι Νύμφες προειδοποιούν για την ύβρη 

την αξίνα παραδίδουμε στο μοιραίο πάθος. 

Της αλαζονείας η ρίζα επωδύνως θα φύγει 

και ο Ποσειδώνας δεν μπορεί να βοηθήσει. 

Η πείνα μας τώρα γυμνούς μας έχει αφήσει 

και όσα χτίσαμε πλέον γινήκαν ανώφελη εμπειρία. 

Από τον πόνο ψάχνουμε μάταια διαφυγή 

κι είναι ο ξεπεσμός μας των θεών η τιμωρία. 

Την αγαπημένη Μήστρα θυσιάζουμε ευτελώς 

κι ας ξέρουμε πως η ψυχή μας έχει χαθεί, 

πως της αχαριστίας μας περιμένει ο βωμός. 

Ο δικός μου Ερυσίχθονας  (Τροποποιημένο κείμενο)  

Είναι η ζωή μας σαν του Ερυσίχθονα 

είναι το τέλος μας ………………... 

Το …………… είναι δοσμένο 

όμως εμείς ποθούμε ………………….. 

Αν και …..……… προειδοποιούν για ………….  

την αξίνα παραδίδουμε στο μοιραίο πάθος. 

………………. επωδύνως θα φύγει 

και …………….. δεν μπορεί να βοηθήσει. 

 Η ………….  μας τώρα γυμνούς μας έχει αφήσει 

και όσα χτίσαμε πλέον γινήκαν………………. 

Από τον …………..ψάχνουμε ……………….. 

κι είναι ο ξεπεσμός μας ………………. 

Την αγαπημένη …………….θυσιάζουμε ……………… 

κι ας ξέρουμε πως ………….. έχει χαθεί, 

πως της αχαριστίας μας περιμένει  …………………...  

Α2. Ακούστε το τραγούδι «Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω» του 

Ν. Πορτοκάλογλου και προσπαθήστε να τροποποιήσετε τους στίχους, ώστε να 

ταιριάζουν στον άπληστο Ερυσίχθονα. 

Α3. Καθίστε τον Ερυσίχθονα  στην ανακριτική (ψυχαναλυτική πολυθρόνα) 

και προσπαθήστε να τον φανταστείτε να μιλάει για τα παιδικά του βιώματα, που 

καθόρισαν το χαρακτήρα του. Βάλτε τον να σας διηγηθεί την ιστορία του. 
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Α4. Ο Ερυσίχθονας, πριν αρπάξει το τσεκούρι, περνάει μέσα από τη στοά 

της συνείδησής του. Τι φωνές ακούει εκεί μέσα; Βάλτε τον να γράψει  στο 

ημερολόγιό του πώς ένιωσε πριν και μετά από την πράξη του.  

Α5. Η Αμαδρυάδα που στοιχειώνει την ιερή βελανιδιά παρακαλεί τους 

δούλους του Ερυσίχθονα να τη λυπηθούν. Δώστε φωνή στη φωνή της. 

Α6. Δυο δούλοι του Ερυσίχθονα συζητούν σχετικά με το θέμα ύβρη 

(αλαζονεία)-νέμεση (θεϊκή οργή)-άτη (τύφλωση του νου)-τίση (τιμωρία). O ένας 

είναι θεοφοβούμενος, ενώ ο άλλος σκεπτικιστής. Τι μπορεί να λένε μεταξύ τους; 

Δραστηριότητες στα αγγλικά 

Στην ώρα των αγγλικών και ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο των παιδιών 

μπορούμε να δώσουμε μια σειρά καθοδηγούμενων ασκήσεων Δ.Γ, δηλαδή μια 

σκαλωσιά, στην οποία αρχικά μπορούν να στηριχτούν, για να εκφράσουν τις 

δικές τους δημιουργικές ανησυχίες (guided exercises). Παραδείγματα: 

 

Α1. Η πρώτη άσκηση είναι ο Ερυσίχθονας στο σχολείο, όπου ζητάμε από τα παιδιά 

να βρουν αναλογίες της συμπεριφοράς του Ερυσίχθονα στη σχολική 

πραγματικότητα (αναφορά στο bulling, στη βία στα διαλείμματα,  στην αδιαφορία 

για την καθαριότητα του κτιρίου, κτλ. Οι επόμενες ασκήσεις ακολουθούν την ίδια 

λογική. 

Fill in the gaps to create your οwn poem about Erysicthon (Συμπληρώστε 

τα κενά για να φτιάξετε το δικό σας ποίημα για τον Ερυσίχθονα). 

«Erysichthon at school» 

Don’t tell me you don’t know him;  

I ‘m sure you ‘ve met him somewhere  

In class……………………..  

At breaks ………………….  

When we leave school …………………..  

He……………….. his teachers and   

…………………. fellow-students.  

So, don’t tell me that you ‘ve never met this guy.  

 

A2. Fill in the gaps to create your οwn poem about Erysicthon.  

Erysicthon was a ……… (eg a mean old guy, a celebrity of his time etc) 

the ancient books say that ……………… 
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he…………… the Godess  by…………………….. 

He shouldn’t have……………… and  …………………… 

because ……………………………… 

In a way, he reminds me of …………………… who………………..  

And so on and so forth…………… 

Α3.   (Practicing the 2nd Conditional) 

If I were a strong and mighty king and was in Erysicthon sandals, 

I wouldn’t………………………………………  

Instead, I would……………………… 

The great Godess would ……………………………………… 

And bring harmony to myshelf and the world. 

Α4.  I have an Erysicthon in me telling  me to ………………………… 

and…………………………………………………….. 

but I tell him to shut up and …………………………… 

In the end we   ………………………………………. (e.g  meet in the fridge) 

Aπό αυτές τις κλειστές-καθοδηγημένες φόρμες και καθώς τα παιδιά 

αρχίζουν να έχουν όλο και περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, περνάμε 

σιγά-σιγά σε πιο ανοιχτές και σύνθετες.  

Για παράδειγμα: 

 Α5 Παραφράζοντας τον Σαίξπηρ, δίνουμε μόνο τον τίτλο του ποιήματος 

΄Erysicthon; What’s in a name;΄ και ζητάμε από τα παιδιά να γράψουν τι τους 

έρχεται συνειρμικά στο μυαλό, ακούγοντας το όνομα του ήρωα (ημιαυτόματη 

γραφή, άσκηση στον υπερρεαλισμό). 

Α6. Τους ζητάμε, πάλι, να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στην αφήγηση, 

φτιάχνοντας μια σύντομη φανταστική ιστορία, βασισμένη στις ομοιότητες και 

αναλογίες  της σημερινής πραγματικότητας με τον αρχαίο μύθο.  

Ε.g. 

There was this tavern called ‘Erysicthon’  

built in……………………………………… 

The owner…………………………………… 

The menu ……………………………………….. 

The regular customers………………………………………. 

I went there once and ………………………………………… 

I would’t go there again and leave my money, even if I starved.  
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B. Παιχνίδια με τον πραγματικό και τον αφηγηματικό χρόνο 

Πρόκειται για ασκήσεις που ανατρέπουν τη φυσική σειρά των γεγονότων 

και τη γραμμική αφήγηση. Επιστρατεύουμε, δηλαδή όλους τους δυνατούς 

τρόπους να αφηγηθούμε μια ιστορία: από τη μέση(in medias res) ή από το τέλος 

(αναδρομική αφήγηση).  

Παραδείγματα: 

Β1. Γράψτε το μονόλογο του Ερυσίχθονα, ξεκινώντας  από τη μέση της 

ιστορίας (in medias res), στο  σημείο που έχει έρθει σε απόγνωση, 

συνειδητοποιώντας ότι έχει πια χάσει τον έλεγχο του εαυτού του και δεν μπορεί να 

χορτάσει την ακόρεστη πείνα του.  

Β2. (Μεταφορά στη σύγχρονη εποχή) Είστε ένας διάσημος τραγουδιστής 

της ραπ και θέλετε να γράψετε ένα τραγούδι για το φίλο σας Ερυσίχθονα, ένα 

πλουσιόπαιδο με πολλά οικογενειακά προβλήματα, που τώρα όμως  βρίσκεται 

στο νοσοκομείο ύστερα  από βουλιμικό επεισόδιο και διάτρηση στομάχου. 

Β3. Πάνω στον κατεστραμμένο πλέον πλανήτη Γη ένας εξωγήινος διηγείται 

την ιστορία των ανθρώπων του τελευταίου αιώνα, που ακολούθησαν τα βήματα 

του Ερυσίχθονα (αναδρομική αφήγηση). 

Δραστηριότητες στα αγγλικά 

Πρόκειται κυρίως για δραστηριότητες αλλαγής αφηγηματικής ταχύτητας, 

που εξοικειώνουν τα παιδιά με τις επιβραδύνσεις και τις περιλήψεις. Ζητάμε, 

δηλαδή, από τα παιδιά να επιμηκύνουν τον αφηγηματικό χρόνο, γράφοντας 

περιγραφές  ή να τον επιταχύνουν με  περιλήψεις. 

Παραδείγματα:  

Β1. Imagine that somehow, you can travel back in time: you enter  

Erysichthon’s bedroom the night he realizes that he is  uncontrollably ill with 

greed. Taking into consideration the time and culture, describe the room as  

reflecting the hero’s psychology. Remember! There is no human presence in the 

room – everything should be said through the description of objects!  

(Φανταστείτε ότι κάνετε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο και μπαίνετε στο 

υπνοδωμάτιο του Ερυσίχθονα το βράδυ που συνειδητοποιεί ότι είναι ανεξέλεγκτα 

άρρωστος από απληστία. Συνυπολογίζοντας χρονικά και πολιτισμικά στοιχεία, 

περιγράψτε το δωμάτιο σαν καθρέφτη της ψυχολογίας του ήρωα. Θυμηθείτε! Δεν 

υπάρχει ανθρώπινη παρουσία στο δωμάτιο. Τα πάντα πρέπει να ειπωθούν μέσα 

από την περιγραφή των αντικειμένων.) 
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B2. Imagine that you are  Erysichthon: Write a first person monologue 

narrating your childhood and early adult years up to the point you took the 

decision to build that mansion in the holy forest. Remember: you should review 

your whole life up to that point in just 300 words! 

Γ. Ασκήσεις αλλαγής ύφους 

Αυτό το είδος των ασκήσεων αφορά τη μετατροπή ενός δοθέντος κειμένου 

σε σοβαρό(τερο),  χιουμοριστικό, επιστημονικό, στομφώδες, ειρωνικό, ουδέτερο, 

συναισθηματικά φορτισμένο κτλ. Αυτού του είδους οι ασκήσεις διασκεδάζουν 

ιδιαίτερα τα παιδιά, προκαλούν πολύ γέλιο και ταυτόχρονα τα μυούν στις 

διαφορετικές υφολογικές «θερμοκρασίες». 

Γ1. Διαλέξτε ένα από τα παρακάτω αποσπάσματα από το κείμενο του 

Αχιλλέα Αρχοντή  «Ο πεινάλας ο Ερυσίχθονας» και αλλάξτε του το ύφος. Για 

παράδειγμα, από χιουμοριστικό μετατρέψτε το σε επίσημο, σε συναισθηματικά 

φορτισμένο (οργίλο), σε ειρωνικό ή σε ουδέτερο (με απλή παράθεση των 

γεγονότων).  

α. Κι όταν λέμε άλσος, εννοούμε άλσος κανονικό, όχι όπως τα σημερινά με 

τις καντίνες που σερβίρουν σουβλάκια, μπύρες και πορτοκαλάδες σε πλαστικά 

πιάτα, με πλαστικά μαχαιροπήρουνα και πιρούνια, πάνω σε πλαστικά τραπέζια με 

πλαστικές καρέκλες, τα οποία με τον καιρό γίνονται μέρος της «διακόσμησης» και 

του «οικοσυστήματος». Ούτε λούνα – παρκ, ούτε βρώμικες λιμνούλες τίγκα στα 

περιτυλίγματα παγωτών και τσιπς και με τις γόπες των τσιγάρων να επιπλέουν. 

Μιλάμε για ένα άλσος σοβαρό, με τις ιέρειές τους, Δρυάδες τις λέγανε, με τα 

δέντρα του, με τα νερά του, με τα όλα του στο πολύ εντάξει.   

 β. Ο Ερυσίχθων, ως νέος κι αυτός, ήταν, πώς να το πούμε; Tsoglan boy; 

Αλητάμπουρας; Πρωκτόπαις; Ας τον πούμε «κακομαθημένο» για να μη θίξουμε 

ονόματα και υπολήψεις οικογενειών. Όταν ήταν ακόμα νεαρός, πήγαινε καβάλα 

στο άρμα του, έκανε σούζες στη μέση του δρόμου, τρόμαζε τους πεζούς, το 

πάρκαρε όπου γούσταρε χωρίς να τον νοιάζει αν εμπόδιζε την κυκλοφορία ή όχι, 

έβαζε τέρμα τη μουσική μέσα στην άγρια νύχτα, γενικώς φερότανε ως άρμοζε 

στην οικογενειακή παράδοση. Τον έγραφε η αστυνομία, πήγαινε ο πατέρας του, 

έσβηνε τις κλήσεις κι έστελνε τον φουκαρά τον αστυνομικό στα σύνορα με 

δυσμενή μετάθεση. Αυθάδης, ασεβής και καλοπερασάκιας, το μόνο που τον 

ένοιαζε ήταν τα γλέντια και τα μεγαλεπήβολα επιχειρηματικά σχέδια, όχι αυτά που 
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γίνονται για την ανάπτυξη και ευημερία ενός τόπου, αλλά τα άλλα, αυτά που 

γίνονται για την ιερή υπόθεση του «μασάν».      

γ.  Έγινε, λοιπόν, με το κακό, βασιλιάς ο Ερυσίχθονας και τότε πια, 

ξεσάλωσε. Προσπαθούσε ο γέρο–Τριόπας να τον μαζέψει: 

- Ρε παιδάκι μου, δεν σου είπα να μην κλέβεις και να μην αδικείς. Κλέψε κι αδίκησε, 

βασιλιάς είσαι. Αλλά κάντο τουλάχιστον με τρόπο. Θα σε πάρουν χαμπάρι οι θεοί 

και θα σε αφαλοκόψουν. 

Αλλά είπαμε: Η ψείρα άμα χορτάσει βγαίνει στο γιακά. Κι ο Ερυσίχθονας, 

και τους θεούς ακόμα, τους είχε, μας είπε τι τους είχε. Γλεντοκόπος κι άρπαγας, το 

μόνο που τον ένοιαζε ήταν η καλοπέρασή του. Ήθελε να  φτιάξει στο ανάκτορό 

του ανάκλιντρα υπέρ –λουξ. Έκοβε λοιπόν όποιο δέντρο έβρισκε μπροστά του για 

να πάρει την ξυλεία. Μοιραία, έφτασε κάποια στιγμή και στο ιερό άλσος της 

Δήμητρας. Είδε την τεράστια λεύκα της θεάς και του τρέξανε τα σάλια: 

Ω ρε ξύλο που έχει εδώ! Κόφτε την! 

Δραστηριότητες στα αγγλικά 

Και εδώ, ζητάμε από τα παιδιά να αλλάξουν το ύφος ενός δοσμένου 

κειμένου, δοκιμάζοντας διάφορες υφολογικές «αποχρώσεις». Για παράδειγμα, 

δίνουμε ένα ουδέτερο υφολογικά κείμενο, όπως λήμμα εγκυκλοπαίδειας (ή 

Wikipedia) και ζητάμε  τη χιουμοριστική εκδοχή του. Ιδιαίτερη επιτυχία έχει με τα 

παιδιά η μεταγραφή του σε slang (στην καθημερινή γλώσσα του πεζοδρομίου), 

καθώς ανακαλούν από το ενεργό γλωσσικό τους ρεπερτόριο αγαπημένες τους 

λέξεις και φράσεις, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο να 

χρησιμοποιήσουν στην  τάξη – και ξέρουμε όλοι ότι τα παιδιά το λατρεύουν αυτό 

στα αγγλικά. 

Γ1. Μελετήστε  το  λήμμα της Wikipedia που σας δίνεται και αφηγηθείτε την 

ιστορία σε μια συμμορία ροκάδων μηχανόβιων (με χαρακτηριστικά την 

υπεραπλουστευμένη γλώσσα, τις ακατάλληλες, ίσως, λέξεις, τους σύντομους 

τύπους ρημάτων,  τις συντομογραφίες, κλπ) 

Παράδειγμα κειμένου προς υφολογική μεταγραφή:   

In Greek mythology, Erysichthon (meaning"Earth-tearer"), son of Triopas, 

was the King of Thessaly. He once ordered all trees in the sacred forest of 

Demeter to be cut down. One huge oak was covered with symbols of prayers to 

Demeter and so the men refused to cut it down. Erysichthon grabbed an axe 
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and cut it down himself, killing a dryad nymph. The nymph's dying words were a 

curse on Erysichthon… 

Τask: Read the above entry about Erysichthon and imagine what form it 

would take  if you tried to narrate the story to a gang of punk-rock  bikers (over-

simplified language, use of slang and/or foul words, contractions and 

abbreviations etc). 

Δ. Ασκήσεις βασισμένες σε θεατρικές τεχνικές-δραματοποίηση-

αυτοσχεδιασμός 

Δ1. Tι θα γινόταν αν ο Ερυσίχθονας συμμορφωνόταν με τις συμβουλές της 

ιέρειας Νικίππης; Δραματοποιήστε το έργο εφευρίσκοντας επί τόπου τους 

διαλόγους και δώστε μια θετική εξέλιξη στην υπόθεση. 

Δ2. Ο Φαταούλας Αχορταγάκης είναι ένας νεαρός του σήμερα, που είναι… 

φτυστός ο Ερυσίχθονας. Δραματοποιήστε μια μέρα του στο σχολείο και στο σπίτι. 

Δ3. Ο Παρτάκιας Πλεονεκτίδης είναι ένας συμμαθητής σας από την πιο 

επιφανή και πλούσια οικογένεια της πόλης. Αν όμως ζούσε  στην αρχαιότητα, θα 

μπορούσε κάλλιστα να λέγεται Ερυσίχθονας… Φανταστείτε ότι είστε η παρέα του  

(τέσσερις συμμαθητές, όλοι μέλη περιβαλλοντικής ομάδας) και κάνετε μια εκδρομή 

στο δάσος. Παίξτε με τη μέθοδο του αυτοσχεδιασμού τη σκηνή, όπου ο Παρτάκιας  

προσπαθεί να σας πείσει να ανάψετε φωτιά στο δάσος για να ψήσετε σουβλάκια. 

Πώς προσπαθείτε να τον μεταπείσετε; Ποια είναι τα αντεπιχειρήματά σας; 
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Δημιουργική γραφή στο σχολείο: γράφοντας με τους μαθητές 

ένα κινηματογραφικό σενάριο 

 

Παλάσκας  Σωτήρης  

Δρ. Παιδαγωγικής, Κινηματογραφιστής, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 στο Εσπερινό 

Γυμνάσιο-Λύκειο Κω  

sotir.palas@gmail.com 

Θεωρητικό πλαίσιο: Η Οπτικοακουστική Παιδεία 

Τα τελευταία χρόνια η κριτική που ασκείται παγκοσμίως στον θεσμό της 

εκπαίδευσης επικεντρώνεται σε δύο κυρίως τομείς: το κυρίαρχο εκπαιδευτικό 

μοντέλο, φτιαγμένο για τις ανάγκες μιας άλλης εποχής, α) υποτάσσει τα παιδιά σε 

ένα μηχανιστικό πρότυπο, καταστέλλοντας την έμφυτη δημιουργικότητά τους και 

αποκλείοντας την έμπνευση, την αποκλίνουσα σκέψη και τη συνεργασία, και β) 

αδυνατεί να ενσωματώσει τις τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, τόσο ως προς 

τους σκοπούς της εκπαίδευσης όσο και ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

για την επίτευξή τους (βλ. ενδεικτικά τις χαρακτηριστικές ομιλίες του Ken Robinson 

στο TED: Robinson 2006, 2010 και 2013).  

Μία από τις σημαντικότερες ελλείψεις των προσφερόμενων από το επίσημο 

εκπαιδευτικό σύστημα μορφωτικών αγαθών, αν όχι η μεγαλύτερη πλέον, είναι η 

πλήρης απουσία από τα αναλυτικά προγράμματα της Οπτικοακουστικής 

Παιδείας (για την οριοθέτηση του χώρου και επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας βλ. Ντάβου 2007, Buckingham 2008, Βαλσαμίδου 2011, Scheibe & 

Rogow 2011, Θεοδωρίδης 2012). Η απουσία αυτή βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία 

με τη σημερινή πραγματικότητα, κατά την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος, πολύ 

δε περισσότερο η νέα γενιά, καταναλώνει καθημερινά οπτικοακουστικό υλικό σε 

ποσότητες ασύλληπτες κατά το παρελθόν, ακόμα και το πιο πρόσφατο. 

Ταυτόχρονα, κάτι επίσης αδιανόητο μέχρι πρότινος, έχει ο ίδιος τη δυνατότητα 

παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού και μετάδοσής του σε παγκόσμια κλίμακα. 

Χρησιμοποιεί δηλαδή στην καθημερινότητά του, τόσο ως δέκτης όσο και ως 

πομπός, μία νέα γλώσσα, την οπτικοακουστική, η εκμάθηση της οποίας, ωστόσο, 

γίνεται με τρόπο εμπειρικό, τυχαίο και αποσπασματικό, οπουδήποτε αλλού εκτός 

από το σχολείο.  

mailto:sotir.palas@gmail.com
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Προκύπτει λοιπόν εύλογα από τα παραπάνω η ανάγκη εισαγωγής στην 

εκπαίδευση ενός νέου μαθήματος, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται ο 

οπτικοακουστικός ‘γραμματισμός’ των μαθητών (Aguaded-Gómez 2007, Νίκα 

2007, Θεοδωρίδης 2015). Οι επιμέρους στόχοι, το ακριβές περιεχόμενο και οι 

μέθοδοι διδασκαλίας αυτού του μαθήματος αποτελούν αντικείμενα προς 

συζήτηση. Δεν μπορεί ωστόσο να παραβλέψει κανείς την άποψη, με την οποία 

συντάσσεται και ο γράφων, ότι, κατ’ αναλογία με το μάθημα της Λογοτεχνίας, το 

οποίο συμπληρώνει, εμπλουτίζει και ολοκληρώνει τη διδασκαλία του μαθήματος 

της Γλώσσας, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν και την 

καλλιτεχνική της διάσταση, η διδασκαλία της οπτικοακουστικής γλώσσας, 

αντίστοιχα, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό μάθημα 

Κινηματογράφου, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία όχι 

μόνο να γνωρίσουν σπουδαία έργα της παγκόσμιας κινηματογραφικής 

παραγωγής αλλά και να δημιουργήσουν οι ίδιοι τα δικά τους (Buckingham 2007:  

22- 25, Aguaded-Gómez 2007: 37-41, Hobbs 2007: 66-68, Κούρτη & Λεωνίδα 2007, 

Θεοδωρίδης 2009, 2012 & 2015).  

Τεκμήρια αυτής της ανάγκης και της δίψας του συνόλου της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, εκπαιδευτικών τε και μαθητών, για την οικείωση με την 

οπτικοακουστική γλώσσα και την τέχνη του κινηματογράφου αποτελούν οι 

εκατοντάδες ταινίες που παράγονται κάθε χρόνο στα ελληνικά σχολεία, πέραν του 

ωρολογίου προγράμματος και με μοναδικό κίνητρο και εφόδιο το μεράκι των 

συμμετεχόντων (για το θέμα βλ. αναλυτικότερα Παλάσκας 2015). Ενδεικτικό αυτής 

της τάσης είναι το γεγονός ότι στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών 

Μικρού Μήκους «Ένας πλανήτης …μια ευκαιρία» (για το σχολικό έτος 2014-15), 

που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σερρών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του 

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων,  το Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους της Δράμας και την ΕΡΤ, υποβλήθηκαν συνολικά 244 ταινίες από 

σχολεία ολόκληρης της επικράτειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο γράφων συγκρότησε στο σχολείο όπου εργάζεται 

κινηματογραφική ομάδα με την εθελοντική συμμετοχή μαθητών/ριών, με σκοπό 

τη γνωριμία τους με την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από τη δημιουργία 

κινηματογραφικών ταινιών. Η παρούσα εισήγηση δεν είναι παρά η καταγραφή 

της διαδικασίας με την οποία η ομάδα κατέληξε στη γραφή του σεναρίου για την 
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ταινία ‘Ηρώ’, η οποία βραβεύθηκε με το 2ο βραβείο καλύτερης ταινίας στον 

προρρηθέντα διαγωνισμό. 

 

Γράφοντας με τους μαθητές ένα κινηματογραφικό σενάριο: το παράδειγμα της 

‘Ηρώς’ 

 Η γραφή του σεναρίου ήταν το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας, η 

οποία μπορεί να αναλυθεί στα ακόλουθα στάδια:  

1ο Στάδιο: Παρακολούθηση και σεναριακή ανάλυση ταινιών μικρού μήκους –  Θεωρία 

σεναρίου και ανάπτυξη βασικών σεναριακών εννοιών 

 Οι πρώτες συναντήσεις της ομάδας αφιερώθηκαν στην προβολή 

βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους και την ανάλυσή τους, κυρίως ως προς το 

σενάριο. Επιδιώχθηκε η ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών/ριών στις 

συζητήσεις με βάση τα ακόλουθα ερωτήματα:  

- Ποιος είναι ο κεντρικός χαρακτήρας/ήρωας της ταινίας; 

- Ποια είναι η βασική του επιθυμία (ένας ορατός στόχος, μέσω του οποίου 

προσπαθεί να ικανοποιήσει μια βαθύτερη ανάγκη); 

- Ποια είναι η βαθύτερη ανάγκη του; 

- Με ποιον/τι συγκρούεται; 

- Ποιο είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει; 

- Ποια απόφαση καλείται να πάρει; 

- Ποιο είναι το θέμα της ταινίας;  

- Ποιο μήνυμα παίρνει στο τέλος ο θεατής; 

 Με τον τρόπο αυτό επιχειρήθηκε η εισαγωγή των μαθητών/ριων σε 

βασικές σεναριακές έννοιες, όπως αυτές αναγνωρίζονται από τη σχετική 

βιβλιογραφία (βλ. ενδεικτικά: Campbell 1998 & 2001, Field 1986, Fleischer 2010, 

Kallas-Καλογεροπούλου 2006, Lazaridi 2012, Βαλούκος 2006), με σκοπό να 

καθοδηγηθούν στο σενάριο που ίδιοι στη συνέχεια θα καλούνταν να 

συγγράψουν.  

2ο Στάδιο: Δημιουργία χαρακτήρων 

Αφού οι μαθητές/ριες εξοικειώθηκαν με τις βασικές έννοιες της κινηματογραφικής 

αφήγησης, κρίθηκε σκόπιμο το χτίσιμο των δικών τους ιστοριών να ξεκινήσει με το 

να πλάσουν ο καθένας και η καθεμιά από έναν χαρακτήρα, την ιστορία του 
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οποίου θα τους ενδιέφερε να αφηγηθούν. Για να βοηθηθούν σ’ αυτό το έργο, 

τους δόθηκε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο:     

Προσωπικά στοιχεία 

Όνομα / Ημερομηνία γέννησης / Τόπος γέννησης / Εξωτερική περιγραφή 

Οικογένεια 

Πατέρας, Μητέρα, Αδέρφια (όνομα, επάγγελμα, ηλικία) / Σχέση του ήρωα 

με την οικογένειά του 

Επαγγελματική ζωή 

Αν είναι μαθητής/ρια: 

Σε ποιο σχολείο πηγαίνει; / Σε ποια τάξη; / Τι βαθμούς παίρνει; / Σχέσεις με 

τους συμμαθητές του / Σχέσεις με τους δασκάλους του / Τι του αρέσει στο σχολείο 

και τι όχι; / Τι θέλει να κάνει όταν τελειώσει το σχολείο; 

Αν είναι σπουδαστής/ρια-φοιτητής/ρια: 

Τι σπουδάζει; / Σε ποιο έτος είναι; / Τι βαθμούς παίρνει; / Σχέσεις με τους 

συμφοιτητές του / Σχέσεις με τους καθηγητές του / Τι του αρέσει στη σχολή του και 

τι όχι / Τι θέλει να κάνει όταν τελειώσει τη σχολή; 

Αν εργάζεται:  

Μόρφωση / Επάγγελμα / Αποδοχές / Εργασιακό περιβάλλον / Σχέσεις με 

τους συναδέλφους / Σχέσεις με τον προϊστάμενο-τους υφισταμένους / Πόσο 

ευχαριστημένος/η είναι από τη δουλειά του/της; 

Προσωπική ζωή 

Πού μένει; / Πώς είναι οι σχέσεις του με το άλλο φύλο; / Είναι 

παντρεμένος/η; / Έχει σχέση; / Στοιχεία συζύγου-φίλου/ης (όνομα, επάγγελμα, 

ηλικία) / Πόσον καιρό είναι μαζί; / Πώς είναι η σχέση τους; / Τι κάνουν μαζί και τι 

όχι; 

Ιδιωτική ζωή 

Με τι ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο του/της; / Έχει κάποιο/α χόμπι; / 

Γυμνάζεται; / Έχει κάποιο πρόβλημα υγείας; / Τι τρώει; / Ποιο είναι το αγαπημένο 

του/της φαγητό; / Πού πηγαίνει όταν βγαίνει; / Έχει κάποιο μεταφορικό μέσο 

(αυτοκίνητο, μηχανάκι, ποδήλατο); / Έχει κάποιο κατοικίδιο; / Έχει φίλους/ες; / 

Ποιος/α είναι ο/η καλύτερος/η φίλος/η του; / Ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα; 

/ Τι του αρέσει στον εαυτό του και τι όχι; / Τι όνειρα βλέπει;  

Γενικά 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, δώστε σε λίγες γραμμές τα 

βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του/της. 

 Προέκυψε έτσι μια σειρά χαρακτήρων, οι οποίοι παρουσιάστηκαν 

από τους δημιουργούς τους ενώπιον όλης της ομάδας, απαντώντας σε απορίες 

και παρέχοντας διευκρινίσεις – διαδικασία που βοήθησε την ομάδα αλλά και τον 

ίδιο τον δημιουργό να γνωρίσει καλύτερα τον κάθε χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας 

που εξελίχθηκε στη συνέχεια στον πρωταγωνιστή της ταινίας ‘Ηρώ’, στην πρώτη 

του γραφή από τον μαθητή που τον έπλασε, τον Ρούμπεν, είχε σε αδρές γραμμές 

τα εξής χαρακτηριστικά (συνοψίζω για χάρη της οικονομίας της εισήγησης το 

πρωτότυπο, αναλυτικό κείμενο του μαθητή):  

 Λεωνίδας Παλαιολόγου, 18 ετών, από την Αθήνα. Μοναχοπαίδι 

πλούσιας οικογένειας. Ο πατέρας του, μεγαλοεπιχειρηματίας, και η μητέρα του, 

σχεδιάστρια μόδας, λείπουν συνέχεια από το σπίτι, ειδικά ο πρώτος – δεν τον βλέπει 

σχεδόν ποτέ. Επικοινωνεί με τη μητέρα του με αυτοκόλλητα χαρτάκια που του 

αφήνει αυτή στο ψυγείο. Δεν βρίσκει σημείο επικοινωνίας ούτε με τους συμμαθητές 

του, στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο που πηγαίνει – δεν έχει φίλους. Του αρέσει να 

περπατάει μόνος του ακούγοντας μουσική.  

3ο Στάδιο: Προσδιορισμός του θέματος - Ένταξη των χαρακτήρων σε συνθήκες 

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου, η ομάδα αποφάσισε να δηλώσει 

συμμετοχή στον προαναφερθέντα διαγωνισμό, στον οποίο ορίζονταν ως 

θεματικοί άξονες των ταινιών οι δέκα άξονες τού –εκείνης της εποχής– ‘κοινωνικού 

σχολείου’: άθληση & διά βίου άσκηση, διατροφή, ολυμπισμός, διαδίκτυο, 

αισθητική, ρατσισμός, χουλιγκανισμός, ναρκωτικά, κάπνισμα & αλκοόλ, πρόληψη 

ατυχημάτων. Ζητήθηκε λοιπόν από τους μαθητές/ριες, να εντάξουν τον 

χαρακτήρα τους, ή κάποιον από τους χαρακτήρες που έπλασε άλλος/η 

συμμαθητής/ριά τους, σε μία συνθήκη, επιλέγοντας μία από τις παραπάνω 

θεματικές, και να διατυπώσουν τη συνθήκη με μία πρόταση, η οποία θα έχει ως 

υποκείμενο τον χαρακτήρα. Ο μαθητής που έπλασε τον ήρωα που 

παρουσιάστηκε προηγουμένως, ο Ρούμπεν, δήλωσε σε αυτή τη φάση ότι δεν τον 

ενδιαφέρει πια αυτός ο χαρακτήρας ούτε και κανένας από όσους έχουν πλάσει οι 

συμμαθητές του αλλά έχει μια καινούρια ιδέα, η οποία συνοψίζεται στην πρόταση: 

ο J. (το όνομα που έδωσε αρχικά στο νέο ήρωα) μπλέκει με τα ναρκωτικά. Όταν 

ωστόσο του ζητήθηκε να επιστρέψει στο προηγούμενο στάδιο και να περιγράψει 

τον J., προέκυψε ένας χαρακτήρας που διαφέρει μεν σε εξωτερικά χαρακτηριστικά 
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από τον προηγούμενο, στην ουσία του όμως είναι ο ίδιος: ένας δεκαοχτάχρονος 

που δεν επικοινωνεί – με τους γονείς του, με τους φίλους του, με κανένα.  

 

4ο Στάδιο: Περίγραμμα (outline) της ιστορίας σε τρεις προτάσεις: Αρχή – Μέση – Τέλος 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές/ριες να φτιάξουν το περίγραμμα 

(outline) της ιστορίας τους σε τρεις προτάσεις, η οποίες αντιπροσωπεύουν τα τρία 

μέρη της αφήγησης: αρχή, μέση και τέλος. Κάποια από τα μέλη της ομάδας 

εγκατέλειψαν σε αυτό το σημείο την προσπάθεια να ασχοληθούν με το σενάριο 

και δήλωσαν ότι θα τους ενδιέφερε να συνεισφέρουν περισσότερο σε κάποιον 

από τους άλλους τομείς δημιουργίας που προσφέρει η τέχνη του 

κινηματογράφου. Κάποιοι άλλοι, αντίθετα, βρέθηκαν να δουλεύουν ταυτόχρονα 

με περισσότερες από μία ιστορίες, χωρίς να διαφαίνεται ακόμα σε ποια θα 

καταλήξει η ομάδα. Το περίγραμμα της ‘Ηρώς’ σε αυτό το στάδιο είχε ως εξής:  

- Ο J. (18), μαθητής λυκείου, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανένα. 

- Γνωρίζει την Π. (19), η οποία των μυεί στον κόσμο των ναρκωτικών, και 

γίνεται σταδιακά εξαρτημένος ηρωινομανής. 

- Πάνω που έχει αποφασίσει να ξεκόψει, παίρνει την τελευταία δόση και 

πεθαίνει στις τουαλέτες ενός μπαρ.  

5ο Στάδιο: Σύνοψη - Ομαδική επεξεργασία  

Φτάνοντας σε αυτό το στάδιο, η ομάδα έχει πλέον στα χέρια της το περίγραμμα 

τριών-τεσσάρων ιστοριών· οι δύο από αυτές με αφετηρία τον ίδιο ήρωα – ηρωίδα 

για την ακρίβεια. Ζητείται πλέον από τους μαθητές/ριες που δεν το ‘χουν βάλει 

κάτω, να αναπτύξουν την ιστορία σε δέκα το πολύ σκηνές, οι οποίες 

διαδραματίζονται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, και να αφηγηθούν την κάθε 

σκηνή σε μία σύντομη παράγραφο, ακολουθώντας τους κανόνες τις σεναριακής 

γραφής: γράφουμε μόνον ό,τι μπορεί να μετουσιωθεί σε εικόνα και ήχο, πάντα σε 

χρόνο ενεστώτα, αποφεύγοντας περιττές περιγραφές και αοριστολογίες, τη 

χρήση επιθέτων και αφηρημένων ουσιαστικών αλλά, αντίθετα, επιδιώκοντας τη 

χρήση ρημάτων που δηλώνουν κίνηση και δράση.  Η ιστορία του J. ξεκινάει ως 

εξής (χωρίς καμία δική μου επέμβαση στο πρωτότυπο κείμενο του μαθητή): 

1. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ο J. ΞΥΠΝΑΕΙ ΦΩΝΑΖΕΙ ΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΠΑΛΙ ΛΕΙΠΕΙ 

ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 

2. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΦΙΛΟΥΣ» ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΑΛΛΑ Ο J. ΑΛΛΟΥ ΚΟΙΤΑΕΙ 
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3. ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ο J. ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΠΑΛΙ ΛΕΙΠΟΥΝ 

ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ Ο J. ΦΕΥΓΕΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

4. Ο J. ΣΚΟΝΤΑΦΤΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ. Η Π. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ 

ΝΑΡΚΩΤΗΚΩΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ Ο J ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑ ΔΕΙ Η Π. ΤΟΝ ΒΡΙΖΕΙ ΤΟΥ ΜΙΛΑΕΙ 

ΑΣΧΗΜΑ Ο J. ΞΕΣΠΑΕΙ ΣΤΑ ΚΛΑΜΑΤΑ Η Π. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ 

ΤΟΝ ΠΕΡΝΕΙ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΚΑΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΕΙ Ο J. ΑΡΧΗΖΕΙ ΝΑ 

ΤΗΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ. ΑΡΧΕΙΣΕ ΝΑ ΝΥΧΤΟΝΗ Η Π. ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ 

ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΤΙ. 

Στη συνέχεια η αφήγηση γίνεται περισσότερο αναλυτική, γι’ αυτό  

παρατίθεται εδώ –αναγκαστικά– σε δική μου περίληψη:  

5. Στο πάρτι ο J. κάνει για πρώτη φορά χρήση κοκαΐνης. 

6. Τρεις μέρες μετά, «υπό την επήρεια ναρκωτικών» σύμφωνα με το κείμενο, 

επιστρέφει στο σπίτι, χωρίς οι γονείς του να έχουν αντιληφθεί την απουσία του, 

μαζεύει μερικά ρούχα και φεύγει.  

7. Δύο εβδομάδες μετά, επιστρέφει στο σπίτι του για να κλέψει. Συναντά 

όμως εκεί τον μικρό του αδερφό. Διαπληκτίζονται και ο J. τον χτυπάει. Έρχεται τότε 

και η κοπέλα του J., η Δ. Kουβεντιάζουν και ο J. παίρνει την απόφαση να τα αλλάξει 

όλα.  

8. Πηγαίνει με τη Δ. στο πάρτι του σχολείου. Εκεί συναντά την Π., η οποία 

του δίνει ένα ‘δωράκι’. 

9. Στις τουαλέτες του μπαρ o J. χρησιμοποιεί το δωράκι: μια τελευταία δόση 

ηρωίνης. Και πεθαίνει.   

 Το κείμενο διαβάζεται παρουσία όλης της ομάδας και ακολουθεί 

διεξοδική συζήτηση, από την οποία αναδεικνύονται ζητήματα προς επίλυση, με 

σημαντικότερα τα εξής: 

 - Το πρόβλημα του χρόνου / της αποσπασματικότητας. Πώς συνδέει 

κανείς χρονικά απομακρυσμένες μεταξύ τους σκηνές, σε μια ιστορία η οποία 

εκτείνεται στο χρόνο σαφώς περισσότερο από τις δύο εβδομάδες που υποδεικνύει 

η πρώτη γραφή; Επιλέγεται η λύση της αναδρομικής αφήγησης: ο ίδιος ο ήρωας 

αφηγείται αναδρομικά την ιστορία του, με voice over που συνδέει τις σκηνές, από 

ένα σημείο μηδέν που τοποθετείται χρονικά κάπου κοντά στο τέλος της ιστορίας – 

κάτι σαν την Οδύσσεια. 

 - Το σημείο μηδέν της αφήγησης τοποθετείται στη στιγμή που ο 

ήρωας καλείται να πάρει τη σημαντική απόφαση. Ποια όμως είναι αυτή; Η στιγμή 
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που παίρνει για πρώτη φορά ‘ναρκωτικά’; Η στιγμή που αποφασίζει να ξεκόψει; Η 

μήπως η στιγμή, στις τουαλέτες του μπαρ, που έχει στα χέρια του το ‘δωράκι’ της 

Π. (όπως τη λένε προς το παρόν) και καλείται να αποφασίσει αν θα κάνει μια 

τελευταία δόση ή όχι; Η ομάδα αποφασίζει ότι η στιγμή της σημαντικής απόφασης 

είναι η τρίτη. Αυτό λοιπόν είναι και το σημείο μηδέν της αφήγησης, γύρω από το 

οποίο θα χτιστεί η πλοκή.  

 - Τα περισσότερα μέλη της ομάδας έχουν αντιρρήσεις για το τέλος 

της ιστορίας, θεωρώντας ότι ο θάνατος του ήρωα δεν δίνει το σωστό μήνυμα 

στον θεατή. Ανοίγει συζήτηση για το αν στο τέλος ο ήρωας ζει ή πεθαίνει. Αν 

δηλαδή επιλέγει να κάνει την τελευταία δόση ή όχι. «Και γιατί να μην δείξουμε και τα 

δύο;», λύνει τον γόρδιο δεσμό μια μαθήτρια. Κι έτσι αποφασίζεται το τέλος να έχει 

δύο εκδοχές: α) ο ήρωας αποφασίζει να πάρει την τελευταία δόση και πεθαίνει, β) 

αποφασίζει να μην την πάρει και ζει.   

 Ήταν η στιγμή των αποφάσεων. Σ’ αυτό το σημείο αποφασίστηκε 

πλέον ότι αυτή θα είναι η ταινία μας, αυτή την ιστορία θέλουμε να αφηγηθούμε, 

αυτό το σενάριο θα γράψουμε.  

6ο  Στάδιο: Γραφή σεναρίου - Ομαδική επεξεργασία 

Το σενάριο ανέλαβε να γράψει ένας άλλος μαθητής, ο Μηνάς, κατόπιν όχι μόνο 

δικής του επιθυμίας αλλά και του μαθητή που είχε την αρχική ιδέα. Στην πρώτη του 

γραφή ξεκινούσε ως εξής (χωρίς δική μου επέμβαση στο πρωτότυπο):  

Σκηνή 1η  

Μονόλογος Γιάννη: 

– Είχαμε γίνει ξένοι δεν επικοινωνούσα με κανέναν. 

Σκηνή 2η  

 Ο Γιάννης ξυπνάει, σηκώνεται, βλέπει το σπίτι άδειο, πάει στην 

κουζίνα. Κοιτάει το ψυγείο γεμάτο χαρτάκια. Πάει στο σχολείο, οι φίλοι του του 

μιλάνε αυτός τους αγνοεί δεν ακούει κανέναν. 

Σκηνή 3η  

Μονόλογος Γιάννη: 

- Εκείνη τη μέρα έφτασα στα όριά μου αν δεν έβρισκα εσένα δεν ξέρω που 

θα ήμουν τώρα. 

Σκηνή 4η 

Ο Γιάννης στην κουζίνα, ξανακοιτάει το ψυγείο, τα χαρτάκια έχουν 

διπλασιαστεί. Φεύγει τρέχοντας, στον δρόμο πέφτει πάνω στην Π.  
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… 

 Το σενάριο έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Γνωρίζουμε πλέον αρκετά 

καλά τον κεντρικό χαρακτήρα, ο οποίος έχει γίνει πια ένας από εμάς: έχει αποκτήσει 

όνομα (Γιάννης), είναι μαθητής του Εσπερινού, έχει έναν μικρότερο αδερφό, η 

μητέρα του δουλεύει όλη μέρα για να τα βγάλουν πέρα, ο πατέρας απλώς 

απουσιάζει παντελώς από την ιστορία. Υπάρχουν όμως ακόμα πράγματα που 

λείπουν. Δεν ξέρουμε καθόλου καλά την κοπέλα που ‘παρασέρνει’ τον Γιάννη – 

δεν είναι τυχαίο ότι αυτή δεν έχει ακόμα όνομα. Ποια είναι και γιατί ο Γιάννης την 

ακολουθεί; Από τις απαντήσεις των μαθητών/ριών κατά την ομαδική επεξεργασία 

προκύπτει ότι είναι όμορφη και γοητευτική αλλά ταυτόχρονα αινιγματική και 

μυστηριώδης – αποπνέει μια αίσθηση κινδύνου. Ο Γιάννης διαισθάνεται τον 

κίνδυνο αλλά δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της. Νιώθει ότι μόνο αυτή 

μπορεί να τον βοηθήσει να ξεφύγει από προβλήματά του και να νιώσει καλύτερα. 

Καθώς η συζήτηση προχωρά, συνειδητοποιώ ότι οι περιγραφές των μαθητών δεν 

αναφέρονται πλέον σε κάποιο πρόσωπο αλλά στα ‘ναρκωτικά’, ή πιο 

συγκεκριμένα στην ηρωίνη. Η κοπέλα που γοητεύει αλλά ταυτόχρονα οδηγεί τον 

Γιάννη στην καταστροφή δεν είναι παρά η προσωποποίηση της ίδιας της 

ηρωίνης. Μαθαίνουμε έτσι και το όνομα της – τη λένε Ηρώ.  

7ο Στάδιο: Τελικό Σενάριο 

Στη βάση των νέων δεδομένων ο Μηνάς ξαναγράφει το σενάριο και ακολουθείται 

η ίδια διαδικασία της ομαδικής επεξεργασίας για τρεις-τέσσερις ακόμα φορές, 

ώσπου λύνονται διάφορα επιμέρους ζητήματα και εξακριβώνεται η σχέση του 

ήρωα και με τα άλλα πρόσωπα της ιστορίας και η συμμετοχή τους στην πλοκή (η 

κοπέλα που τον ενδιαφέρει και αποτελεί το αντίβαρο της Ηρώς –βαφτίζεται 

Πηνελόπη–, η μητέρα του, ο μικρός του αδερφός). Όταν πλέον η επεξεργασία δεν 

έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο, η τελική μορφή του σεναρίου (το σενάριο 

γυρισμάτων) γράφεται από μένα: 

 ΕΣ., ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΜΠΑΡ - ΝΥΧΤΑ 

 

Ακούγονται υπόκωφα τα μπάσα house μουσικής. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ (18) 

κοιτάει το πρόσωπό του στον καθρέφτη.  

 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

(voice over) 

Είχαμε γίνει ξένοι. Δεν επικοινωνούσα 

με κανένα.  
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ΤΙΤΛΟΣ: η Κινηματογραφική Ομάδα του Εσπερινού Γυμνασίου-

Λυκείου Κω παρουσιάζει 

 

 

 ΕΣ., ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΙΑΝΝΗ – ΜΕΡΑ 

 

Ο Γιάννης ξυπνάει. Σ’ ένα ΡΟΛΟΪ στο κομοδίνο η ώρα είναι 

12.21. Σηκώνεται.  

 

 

 ΕΣ., ΚΟΥΖΙΝΑ – ΜΕΡΑ 

 

Ο Γιάννης στέκεται μπροστά στο ψυγείο και το κοιτάει. Στην 

πόρτα του ψυγείου είναι κολλημένα δύο ΧΑΡΤΑΚΙΑ: «Έχει γάλα 

στο ψυγείο. Η μαρμελάδα τελείωσε», «Σου έχω αφίσει λεφτά στο 

τραπέζι να πάρεις ένα κρουασάν». Ο Γιάννης κοιτάει το 

τραπέζι. Έχει πάνω 1,5 ΕΥΡΩ.  

 

Ανοίγει το ψυγείο. Μπροστά του βρίσκεται ένα ΤΑΠΕΡ μ’ ένα 

χαρτάκι κολλημένο πάνω του: «Το μεσημέρι να ζεστάνεις το 

παστίτσιο (Ο μικρός έχει φροντηστίριο στις 3.00. ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΡΓΉΣΕΙ!!)». Δίπλα στο τάπερ είναι το ΓΑΛΑ, μ’ ένα ακόμα 

χαρτάκι κολλημένο: «Μην το ζεστάνεις. Το μάτι κάηκε».  

 

Ο Γιάννης παίρνει το γάλα και πίνει από τη συσκευασία.  

 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

(voice over) 

Ούτε στο σπίτι, ούτε στο σχολείο… Με 

κανένα.   

 

 

 ΕΞ., ΑΥΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΝΥΧΤΑ 

 

Ο Γιάννης είναι στην αυλή του σχολείου με ΤΡΕΙΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 

ΤΟΥ (17-20), οι οποίοι πειράζουν ο ένας τον άλλο, γελάνε, 

πειράζουν και τον Γιάννη, αυτός όμως δεν έχει διάθεση για 

τέτοια.  

 

Περνάει από μπροστά τους η ΠΗΝΕΛΟΠΗ (18) και πάει και κάθεται 

σ’ ένα παγκάκι. Ο Γιάννης είναι αναποφάσιστος, σα να θέλει 

να πάει να της μιλήσει αλλά διστάζει. Πάνω που πάει να το 

πάρει απόφαση, έρχεται δίπλα της ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ (23). Καθώς η 
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Πηνελόπη μιλάει μαζί του, ο Γιάννης ξεσπάει στους φίλους. 

Ενώ η Πηνελόπη στρέφει το βλέμμα της προς το μέρος του, αυτός 

έχει ήδη γυρίσει την πλάτη και φεύγει προς την τάξη.  

 

 

 ΕΣ., ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ - ΝΥΧΤΑ 

 

Ένας ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (50) γράφει εξισώσεις στον πίνακα. Ο Γιάννης, 

καθισμένος μόνος σ’ ένα θρανίο της ακριανής σειράς, σκαλίζει 

το θρανίο του. Η Πηνελόπη, που κάθεται στη διπλανή σειρά και 

λίγο πιο μπροστά, γυρίζει και τον κοιτάει. Ο Γιάννης 

συνεχίζει να σκαλίζει το θρανίο.  

  

 

ΤΙΤΛΟΣ: την ταινία μικρού μήκους  

Ηρώ 

 

 

 ΕΞ., ΠΑΡΚΟ - ΜΕΡΑ 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

(voice over) 

Εκείνη τη μέρα είχα φτάσει στα όριά 

μου. Τότε ήταν που σε βρήκα.  

 

Ο Γιάννης περπατάει στο πάρκο. Είναι τόσο στον κόσμο του που 

δεν προσέχει ένα ανασηκωμένο πλακάκι του πεζοδρομίου, 

σκοντάφτει πάνω του και πέφτει στα απλωμένα πόδια του ΜΑΚΗ 

(24), ο οποίος κάθεται σ’ ένα παγκάκι.  

 

ΜΑΚΗΣ 

Γιάννη; Εσύ είσαι ρε;   

 

Ο Γιάννης κοιτάει τον Μάκη σαστισμένος.  

 

ΜΑΚΗΣ 

Πώς είσαι έτσι; Τα χάλια σου έχεις.  

 

Ο Γιάννης κοιτάει τον Μάκη κι ύστερα στρέφει λίγο το κεφάλι 

και κοιτάει δίπλα του, εκεί που βρίσκεται καθισμένη η ΗΡΩ 

(18).  

 

ΜΑΚΗΣ 

Να σου συστήσω την Ηρώ. 
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Ο Γιάννης κοιτάει την Ηρώ. 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

(voice over) 

Ένιωσα ότι δεν βρέθηκες τυχαία στο 

δρόμο μου…  

 

Τον κοιτάει κι η Ηρώ, χαμογελαστή. 

 

Επίλογος – Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η γραφή ενός σεναρίου και το γύρισμα μιας 

ταινίας στο σχολείο, με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μαθητών/ριών, είναι μια 

εφικτή διαδικασία. Ακόμα και μια φαινομενικά απλοϊκή αρχική ιδέα, με την 

κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να εξελιχθεί σε ένα αξιόλογο σενάριο – με την 

προϋπόθεση ότι θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ανάπτυξή του και η 

ομάδα των μαθητών/ριών θα δουλέψει με μεθοδικότητα και υπομονή υπό την 

καθοδήγηση κάποιου εκπαιδευτικού ο οποίος είναι τουλάχιστον σχετικός με το 

αντικείμενο. 

Σε ένα σχολείο όπως αυτό που περιγράφηκε στην εισαγωγή, η δημιουργία 

μιας κινηματογραφικής ταινίας είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να επιφέρει 

πολλαπλά και ανεκτίμητης αξίας παιδαγωγική οφέλη, καθώς:   

- Εισάγει τους μαθητές με τον καλύτερο τρόπο στην εκμάθηση της 

οπτικοακουστικής γλώσσας. Ανακαλύπτοντας άμεσα και αβίαστα ο μαθητής την 

οπτικοακουστική ‘γραφή’, ασκείται ταυτόχρονα και στην ‘ανάγνωσή’ της, 

μαθαίνει δηλαδή πώς να αντιμετωπίζει κριτικά το οπτικοακουστικό υλικό, με το 

οποίο καθημερινά βομβαρδίζεται, και να εκτιμά την καλλιτεχνική του αξία.  

- Διδάσκει τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Καθώς ο κινηματογράφος,  

από τη φύση του, όχι μόνο αντλεί στοιχεία από όλες τις άλλες τέχνες αλλά 

ταυτόχρονα συνδυάζει και την τέχνη με την τεχνολογία, μαθητές με διαφορετικές 

αφετηρίες, κλίσεις και ενδιαφέροντα συγκεντρώνονται σε μία ομάδα και 

μαθαίνουν να συνεργάζονται, θέτοντας τον εαυτό τους στην υπηρεσία ενός 

κοινού σκοπού. 

- Προσφέρει την ευκαιρία δημιουργικής έκφρασης, συμβάλλοντας έτσι στη 

μετάβαση από ένα σχολείο του μαθητή-παθητικού αποδέκτη σε ένα σχολείο του 

μαθητή-δημιουργού. 



Δημιουργική γραφή στο σχολείο: γράφοντας με τους μαθητές ένα κινηματογραφικό σενάριο 

Παλάσκας Σωτήριος 
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- Συμβάλλει, εντέλει, στη δημιουργία ενός σχολείου που καλλιεργεί την 

κριτική σκέψη και την αισθητική απόλαυση, υποστηρίζει την έμπνευση και τη 

δημιουργικότητα και γίνεται όχι μόνο πιο χρήσιμο αλλά και πιο διασκεδαστικό για 

τους μαθητές του.   

 Η εισαγωγή, επομένως, του αντικειμένου της Οπτικοακουστικής 

Παιδείας, συνοδευόμενου από ένα ξεχωριστό μάθημα Κινηματογράφου, όχι μόνο 

δεν είναι περιττή πολυτέλεια αλλά είναι επιτακτική ανάγκη για την αναμόρφωση και 

τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Αν μάλιστα, εν κατακλείδι, 

μου επιτρέπεται μια πρόβλεψη, είναι μια εξέλιξη που κάποια στιγμή, αργά ή 

γρήγορα, θα συμβεί – θα επιβληθεί, αν δεν έχει ήδη επιβληθεί, από την ίδια την 

πραγματικότητα. Το ζητούμενο είναι πόσες γενιές μαθητών θα αφήσουμε να 

περάσουν πριν το συνειδητοποιήσουμε.  
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   Από τη Λέσχη Ανάγνωσης στη Λέσχη Ανάγνωσης και 

Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 

Παπαδάτος Σ. Γιάννης  

Επίκουρος Καθηγητής,  

ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 jpapadatos@aegean.gr 

 

Στο κείμενο που ακολουθεί, μετά από μια γενική αναφορά στη Λέσχη  Ανάγνωσης  

και τη  δράση  της και στη Δημιουργική  Γραφή  και την πολύμορφη όσο και 

αμφισβητούμενη  φύση  της και μέσα από την ανίχνευση των κοινών 

χαρακτηριστικών τους στοιχείων, διερευνούμε   εκείνα τα σημαίνοντα από την 

παιδαγωγική και τη λογοτεχνική άποψη στοιχεία, με βάση τα οποία είναι δυνατόν 

στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας μία Λέσχη Ανάγνωσης να 

μετασχηματιστεί σε Λέσχη Ανάγνωσης και Δημιουργικής Γραφής. Ειδικότερα, 

προτείνεται ένα σχέδιο,  το οποίο αναφέρεται  σε τεχνικές και  δραστηριότητες 

Δημιουργικής Γραφής στο πλαίσιο της Λέσχης Ανάγνωσης για παιδιά μεγάλων 

τάξεων Δημοτικού Σχολείου, με εφαλτήριο τις καθορισμένες επιλεγμένες 

αναγνώσεις τους βιβλίων της παιδικής λογοτεχνίας,  οι οποίες είναι δυνατό να 

βαδίσουν στα βήματα  κειμένων   βραχείας φόρμας (παραμύθι, παραμυθική 

ιστορία, μικρή ιστορία, διήγημα) αλλά και ευρείας φόρμας (νουβέλα, 

μυθιστόρημα).  Κοντολογίς, υποστηρίζεται ότι η Λέσχη Ανάγνωσης, με μέλη 

παιδιά, ως χώρος και περιβάλλον, αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαστήριο για 

τις δραστηριότητες και τη διδακτική της Δημιουργικής Γραφής, εργαστήριο το 

οποίο είναι δυνατό να μετεξελιχτεί σε  Λέσχη Ανάγνωσης και Δημιουργικής 

Γραφής. 

Λέσχη Ανάγνωσης και Δημιουργική Γραφή  

1.1 Η Λέσχη Ανάγνωσης και τα χαρακτηριστικά της στοιχεία 

Η ομάδα ανάγνωσης (reading group books, reading club) ή στην ελληνική 

πραγματικότητα Λέσχη Ανάγνωσης (ΛΑ) είναι μια ομάδα ενηλίκων ή παιδιών της 

mailto:jpapadatos@aegean.gr
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οποίας τα μέλη συγκεντρώνονται κατά τακτά διαστήματα, συνήθως μία φορά το 

μήνα, για δύο περίπου ώρες και συζητούν  για κάποιο βιβλίο που διάβασαν. 

Ειδικότερα, η ΛΑ που την απαρτίζουν παιδιά, έχει αποκλειστικό στόχο τη 

φιλαναγνωσία ή μάλλον την «ιδεολογία» της επαρκούς ανάγνωσης. Μια ιδεολογία 

με πολλές αναγνωστικές παραμέτρους που αποτυπώνονται σε  ένα πλαίσιο 

μύησης μέσα από την τέρψη και η οποία βρίσκεται σε μια εξελικτική γραμμή 

συνεχούς ενασχόλησης των μελών της λέσχης με το βιβλίο και την ανάγνωση. Η 

ιδεολογία της ανάγνωσης όπως αυτή καλλιεργείται μέσα από τη ΛΑ για παιδιά, 

διοχετεύει στάσεις και αντιλήψεις στα μέλη της, οι οποίες είναι μόνιμες καταστάσεις 

που συγκροτούν προοδευτικά τον δημιουργικό, τον επαρκή, τον εν εξελίξει κριτικό 

αναγνώστη. Mια ΛΑ με μέλη παιδιά (ο ιδανικός αριθμός είναι από 8 έως 15) μπορεί 

να ασχολείται με την ανάγνωση βιβλίων ποικίλου περιεχομένου (βιβλία 

λογοτεχνίας, βιβλία γνώσεων) ή μονοθεματικού περιεχομένου (π.χ.  

εικονογραφημένα βιβλία ή βιβλία με θέμα την οικολογία ή το μυθιστόρημα 

περιπέτειας) (Παπαδάτος 2014: 309). Επιπλέον, τα παιδιά είναι δυνατό να 

ενασχολούνται και με δραστηριότητες όπως ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι, 

δραματοποίηση, παιγνίδια λόγου κ.ά. 

Η ΛΑ για παιδιά με την οργανωμένη της μορφή έλκει την καταγωγή της από 

την Αμερική  αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου εκεί ασκείτο αρκετές 

δεκαετίες πριν. Στην Ελλάδα, οργανωμένα, υιοθετήθηκε από το Εθνικό Κέντρο 

βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) τα τελευταία χρόνια (Παπαδάτος 2014: 311-312). Σήμερα, στην 

Ελλάδα υπάρχουν αρκετές ΛΑ και με τη συμβολή διάφορων οργανώσεων για 

ενήλικες. Για παιδιά, ο αριθμός τους έχει υποχωρήσει μετά την άστοχη κατάργηση 

του ΕΚΕΒΙ (2012). Παρόλα αυτά, Λέσχες Ανάγνωσης, λειτουργούν αυτόβουλα σε 

διάφορα σχολεία και προπάντων με τη συμβολή της ομάδας «Θαλής και φίλοι»1 η 

οποία   κατά καιρούς διοργανώνει σχετικά σεμινάρια, προβαίνοντας και σε 

αποτιμήσεις. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ΛΑ για παιδιά είναι η παιγνιώδης 

μορφή της. Το παιχνίδι αποτελεί μια σημαντική πολιτισμική δραστηριότητα του 

ανθρώπου, αρχής γενομένης από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Μια 

παλαιότερη έρευνα η οποία αναφέρεται στην  αλληλεπίδραση παιχνιδιού και 

παιδιού, μετέρχεται τις ακόλουθες ταξινομήσεις: α. Το παιδί μένει αμέτοχο. β. Το 

παιδί παίζει και δραστηριοποιείται μόνο του (μοναχικό παιχνίδι). γ. Το παιδί 

                                                 
1 Η συγκεκριμένη ομάδα έχει δική της ιστοσελίδα: http://thalesandfriends.org/el/ 
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συμμετέχει στο παιχνίδι αλλά σαν παρατηρητής. δ. Το παιδί παίζει παράλληλα με 

τα άλλα παιδιά χρησιμοποιώντας τους ίδιους κώδικες (παράλληλο παιχνίδι). ε. Το 

παιδί   συμμετέχει σε κοινά με άλλα παιδιά παιχνίδια (συντροφικό παιχνίδι) και στ. 

Το παιδί συμμετέχει σε οργανωμένα παιχνίδια, αναλαμβάνει ρόλους και φέρει σε 

πέρας ό,τι του αναλογεί (Παρασκευόπουλος χχ: 107-108).  

Παρατηρώντας τις παραπάνω στάσεις σε σχέση με το παιχνίδι, 

διαπιστώνουμε ότι σχεδόν ταυτίζονται με τις συμπεριφορές που μπορεί να έχουν 

τα παιδιά απέναντι στην ανάγνωση. Όπως επίσης αντιλαμβανόμαστε, ότι σε μια 

ΛΑ στην οποία θα επικρατεί το συντροφικό, το φιλικό και το συνεργατικό πνεύμα, 

οι όποιες αρνητικές συμπεριφορές είναι δυνατόν σε μεγάλο βαθμό να 

απαλειφθούν. Εκκινώντας, δηλαδή, από τη μοναχική υπόθεση που είναι κατ’ 

αρχήν η αναγνωστική διαδικασία, μέσα από το παράλληλο διάβασμα, 

κοινωνώντας στη συνέχεια τις ίδιες ή και τις διαφορετικές βιωματικές εμπειρίες και 

μέσω των λογοτεχνικών ηρώων, μπορούμε να «οδηγηθούμε» στη 

συντροφικότητα και στη συνεργατικότητα των μελών μιας ΛΑ. 

Επομένως «παιχνίδι» και «λογοτεχνική ανάγνωση» έχουν κοινά στοιχεία. Η 

Κατσίκη-Γκίβαλου  υπογραμμίζει τα κοινά σημεία τους που συνοψίζονται στην 

εκούσιά τους δραστηριότητα,  στην ανιδιοτελή ικανοποίηση υλικών απαιτήσεων 

του παιδιού, στην αρμονία που προσφέρουν και στη φαντασία η οποία παίζει 

σημαντικό ρόλο στη μάθηση (Κατσίκη-Γκίβαλου 2006: 66-69) αλλά και στην 

ευχαρίστηση και στην απόλαυση καταστάσεων μέσω κυρίως απελευθερωτικών 

μεθόδων προσέγγισης και διδασκαλίας (Παπαντωνάκης- Κωτόπουλος 2011:29) . 

Η φαντασία για το παιδί παίζει σημαίνοντα ρόλο καθώς, μέσω αυτής, 

αποκρυπτογραφεί την πραγματικότητα όπως άλλωστε και η λογοτεχνία η οποία 

«μεταστοιχειώνει δραστικά την πραγματικότητα» (Παπαντωνάκης- Κωτόπουλος 

2011: 28). 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, και όσον αφορά τη 

ΛΑ, το ευχάριστο κλίμα είναι εκείνο που εμψυχώνει τα μέλη της ώστε να 

«συνομιλήσουν» με τα κείμενα και με αφορμή αυτά να συζητήσουν για τα θέματά 

τους, τις εικόνες τους, να προβληματιστούν για τυχόν προβλήματα του 

περιβάλλοντος, προβλήματα σχέσεων και πρωτίστως να απολαύσουν το 

λογοτεχνικό γεγονός, μάλιστα προχωρώντας προς αυτό με περαιτέρω και 

στοχευμένες δράσεις Δημιουργικής Γραφής. 
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1.2  Η Δημιουργική Γραφή και τα χαρακτηριστικά της στοιχεία 

Από την άλλη πλευρά η Δημιουργική Γραφή (creative writing) (ΔΓ), είναι μια 

διαδικασία δημιουργίας, όπως ακριβώς και η διαδικασία σε μια ΛΑ. Ως όρος ενώ 

αναφέρεται στη γραφή και στο ύφος που ακολουθεί τα λογοτεχνικά είδη και γένη, 

στην ευρεία του έννοια αναφέρεται  στις τεχνικές που καλλιεργούν περαιτέρω  

συγγραφικές δεξιότητες οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν σχέση με τη λογοτεχνική 

γραφή, τις μεθόδους διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας ή τις 

διάφορες θεραπευτικές μεθόδους στο χώρο της Ψυχολογίας (Βακάλη, 

Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος 2013:14). Στην έννοια της ΔΓ εμπίπτουν και 

άλλες συγγραφικού τύπου δεξιότητες που συνηθίζονται στη σχολική 

πραγματικότητα (π.χ. μικρά κείμενα, ημερολόγια, επιστολές, μηνύματα, λεζάντες 

κ.ά.) αλλά και όλες οι δραστηριότητες παραγωγής λόγου (περίληψη, δοκίμια, 

σενάρια κ.λπ.) (Παπαντωνάκης-Κωτόπουλος 2011: 30-31, Καρακίτσιος 2013:14). 

Πάντως, παρατηρείται μία σύγχυση στο τι είναι τελικά η ΔΓ που σε κάθε περίπτωση 

οι αμφιβολίες, οι αναγκαίες διακρίσεις της και ο καθορισμός των ορίων της, 

υποστηρίζεται ότι θα ξεπεραστούν σταδιακά (Κωτόπουλος 2013: 114). 

Η ΔΓ στις αγγλοσαξωνικές χώρες έχει ζωή πάνω από έναν αιώνα και 

σχετικά με αυτήν μαθήματα υπάρχουν στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων 

αλλά και στα Πανεπιστήμια (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος 2013:14-

15). Στην Ελλάδα, έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να διδάσκεται με διάφορες 

μορφές στα καλλιτεχνικά σχολεία, σε πιλοτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο παρελθόν στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και 

σε διάφορες επιμορφώσεις. Ως αυτόνομο αντικείμενο επιστημονικής έρευνας 

διδάσκεται σήμερα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημιουργικής 

Γραφής, από το 2008, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος 2013:14-15, 53, 

59). Ήδη έχουν εκπονηθεί αρκετές μεταπτυχιακές εργασίες οι οποίες είναι βέβαιο ότι 

ανοίγουν δρόμους στην περαιτέρω έρευνα του αντικειμένου. 

Η ΔΓ στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας είναι δυνατόν να 

προωθείται από όλα τα μαθήματα, ακριβώς όπως και η φιλαναγνωσία. Η 

παιγνιώδης μορφή της είναι δεδομένη, μπορεί δε να απλωθεί σε ένα μεγάλο 

φάσμα δραστηριοτήτων και παιγνιωδών, αλλά σε κάθε περίπτωση είτε πρόκειται 

για απλές τεχνικές με βάση κάποιο κείμενο είτε πρόκειται για διδακτική με στόχο τη 

συγγραφή, είναι απαραίτητο να «ενδυθεί»  την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον του 

εργαστηρίου (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος 2013: 59-66).  
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Πιο συγκεκριμένα, η φιλαναγνωσία και η ΔΓ έχουν σχέσεις αλληλένδετες και 

«φιλικές» (Κωτόπουλος 2013: 114). Η μία δραστηριότητα μπορεί να συνδράμει και 

να οδηγήσει στην άλλη. Η φιλαναγνωσία δε που καλλιεργείται στο πλαίσιο της ΛΑ 

ενέχει μια πολλαπλάσια δυναμική προς την κατεύθυνση μιας ουσιαστικής ΔΓ 

(Καλογήρου 2007: 389, Κωτόπουλος 2013: 116-119), η οποία δυναμική μπορεί να 

οδηγήσει από απλές μορφές παραγωγής λόγου μέχρι τη σύνθεση κειμένων, 

αρχής γενομένης από τα κείμενα βραχείας φόρμας.   

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις και όσον αφορά τη ΛΑ και  τη ΔΓ, ως 

δημιουργικές δραστηριότητες και οι δύο, έχουν κοινά σημεία τα οποία μπορούν 

θαυμάσια να λειτουργήσουν και να μετεξελίξουν μια ΛΑ σε Λέσχη Ανάγνωσης και 

Δημιουργικής Γραφής (ΛΑΔΓ). Τα συγκεκριμένα κοινά σημεία είναι απαραίτητο να 

μετέλθουν συνθήκες οι οποίες τα ευνοούν. Τέτοιες συνθήκες μπορεί να προσφέρει 

αποτελεσματικά το πλαίσιο της ομάδας και ιδιαίτερα, όταν αυτή λειτουργεί στο 

χώρο του σχολείου, των συνομιλήκων, χώρος κατάλληλος και «κοινωνία» ιδανική 

για την οικοδόμηση της Κοινότητας Αναγνωστών. 

Προτού αναφερθούμε στην Κοινότητα Αναγνωστών, παραθέτουμε 

συνοπτικά τη θέση του Vygotsky για τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (zone of 

proximal development),  μια θέση η οποία είναι χρήσιμη στις διαδικασίες της ΛΑ 

και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια ουσιαστική ΛΑΔΓ. Σύμφωνα με τον 

Vygotsky και την ιστορικο-κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία του, τα παιδιά με τη 

βοήθεια του περιβάλλοντος  αναπτύσσουν ικανότητες που ξεπερνούν το όποιο 

αναπτυξιακό επίπεδο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ζώνη αυτή αντιστοιχεί στην 

απόσταση ανάμεσα στο πραγματικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως αυτό 

καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση προβλημάτων και στο επίπεδο της εν 

δυνάμει ανάπτυξης, όπως αυτό καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων κάτω 

από την καθοδήγηση των ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς 

συνομιλήκους» (Vygotsky 2000: 144-155).  Πρόκειται για σημαίνουσα θέση που 

μπορούμε να πούμε ότι  ενισχύει απόψεις που υποστηρίζουν ότι ο μικρός 

αναγνώστης, ένας διαχρονικά εν εξελίξει αναγνώστης, με την εξοικείωση και τη 

βοήθεια (συνομιλήκων, εκπαιδευτικών, γονιών) αναπτύσσει την κριτική ικανότητα 

σε σχέση με τα κείμενα που διαβάζει (Hunt 2001: 107) ή που «πρέπει» να διαβάζει. 

Ο Hunt αναφέρει ότι παρόλη τη σχετική δυσκολία του παιδιού να εφαρμόσει ένα 

σύστημα κωδίκων στο λογοτεχνικό κείμενο, δεν πρέπει να του στερούμε τη 

δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με «ανοιχτά» πολυεπίπεδα κείμενα (Hunt 2001: 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[595]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

141). Η ΛΑ με το συνεργατικό και εμψυχωτικό πνεύμα που τη διακρίνει, είναι δυνατό 

να προωθεί παρόμοια κείμενα τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να εμπνεύσουν 

απλές, αλλά και σύνθετες διαδικασίες ΔΓ που ενδεχομένως υπερβαίνουν 

συγκεκριμένες ηλικίες που απαρτίζουν μια ΛΑ και οι οποίες διαδικασίες ευνοούνται 

από την ομάδα των συνομιλήκων και το κοινωνικό και οικολογικό/πολιτιστικό 

περιβάλλον. 

 Η Κοινότητα Αναγνωστών προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία της ΛΑ και 

της ΔΓ 

Η Κοινότητα Αναγνωστών (ΚΑ) η οποία έχει δημιουργηθεί σε συνθήκες μιας τάξης 

διδασκαλίας μπορεί να συμβάλει ικανοποιητικά στην καλύτερη λειτουργία μιας ΛΑ. 

Δεν αποτελεί όμως αναγκαία συνθήκη δεδομένου ότι η ΚΑ μπορεί να δημιουργηθεί 

και να εξελιχθεί δυναμικά και στο πλαίσιο μιας ΛΑ. Η οικοδόμηση της ΚΑ 

προϋποθέτει άριστο παιδαγωγικό κλίμα, το οποίο σε μια ΛΑ τροφοδοτείται και 

εμπλουτίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από μια τάξη διδασκαλίας και από την 

ταύτιση/ «συνομιλία» με τους ήρωες και τα γεγονότα. Το  αξιακό πλαίσιο δε που 

δημιουργείται, αποτυπώνει στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές μεταξύ των 

μελών όπως η υπευθυνότητα, η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών, η ειλικρίνεια, η 

ενθάρρυνση (Καλογήρου 2007: 388), η συνεργατικότητα, το φιλέρευνο πνεύμα, η 

αλληλοβοήθεια, ο διάλογος, η ισοτιμία, ο προβληματισμός, οι όμοιοι αλλά και οι 

διαφορετικοί ρόλοι, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και η εξελικτική δημιουργία 

του κριτικού αναγνώστη της λογοτεχνίας. Το τελευταίο στοιχείο της κριτικής σκέψης 

και η περαιτέρω ανάπτυξη και όξυνσή της βοηθάει αποτελεσματικά στη 

φιλαναγνωσία αλλά και σε διαδικασίες ΔΓ (Παπαδάτος 2013: 158). 

Οι αναγνώστες/Οι αναγνώστριες της ΚΑ σύμφωνα με τους Alexander και 

Lombardi παρουσιάζουν τις εξής στάσεις και δυνατότητες: 

α. Τα παιδιά διαβάζουν βιβλία: ο εμψυχωτής/Η εμψυχώτρια, στην 

περίπτωσή μας ο/η επικεφαλής της ΛΑ εκπαιδευτικός (ή άλλος π.χ. γονιός), 

προωθεί στα παιδιά-μέλη της λέσχης τα κατάλληλα βιβλία, σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά τους και στη συνέχεια,   μετά από συζήτηση, μπορούν να 

προτείνουν και τα ίδια τα παιδιά. Ο ελεύθερος και αβίαστος τρόπος είναι ο πλέον 

αποδοτικός για την αποδοχή του βιβλίου και τη χρησιμοποίησή του από τα  παιδιά 

αναγνώστες. 

β. Τα παιδιά-αναγνώστες γράφουν: το αβίαστο γράψιμο χωρίς πιεστικούς 

κανόνες   εμφυσά στα παιδιά απεριόριστες δυνατότητες.  Οι όποιοι σχετικοί 
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κανόνες για το γράψιμο ανατίθενται στα γλωσσικά μαθήματα. Δεν αγνοούνται 

όμως όταν πρόκειται για κανόνες λογοτεχνικού εγγραμματισμού και δημιουργίας 

διάφορων μορφών αφήγησης (π.χ. αφήγηση με διαφορετική εστίαση).    

γ. Τα παιδιά-αναγνώστες συζητούν: οι συζητήσεις δημιουργούν στον μικρό 

αναγνώστη μια αίσθηση ελευθερίας. Σέβεται τον άλλον, τον διαφορετικό, τον 

εμπιστεύεται και διαπαιδαγωγείται με έμμεσο και αβίαστο τρόπο μέσα από την 

ομάδα των συνομηλίκων αλλά και των άλλων παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων 

στο πλαίσιο της κοινότητας. 

δ. Τα παιδιά-αναγνώστες σκέφτονται κριτικά: τα παιδιά ερχόμενα σε επαφή 

με τα κείμενα επηρεάζονται μέσω της ταύτισης με τους ήρωες. 

ε. Τα παιδιά-αναγνώστες δημιουργούν: η γνωριμία κυρίως των βιβλίων 

γνώσεων και η χρησιμοποίησή τους κατάλληλα αυξάνουν τη δημιουργική 

ικανότητα του παιδιού. Τα παιδιά με διάμεσο το βιβλίο έρχονται σε επαφή 

γενικότερα με την τέχνη (Alexander- Lombardi 2003- Παπαδάτος 2013: 158-160) 

Λέσχη Ανάγνωσης και  Δημιουργική Γραφή - Φάσεις και Δράσεις 

Η ΛΑ με μέλη παιδιά μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου είναι δυνατό να 

δημιουργηθεί είτε στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, για παράδειγμα, την 

ώρα της φιλαναγνωσίας ή κατά τις ώρες της λεγόμενης ευέλικτης ζώνης είτε εκτός 

σχολείου ύστερα από ενδεχομένως ειδική συνεννόηση και συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς των παιδιών. Η φάση προετοιμασίας του /της 

εκπαιδευτικού για μια τέτοια λέσχη, η οποία, όπως ειπώθηκε, δεν πρέπει να 

ξεπερνάει τα 15 μέλη, είναι σημαντική και πρέπει να προηγείται των φάσεων της 

σύστασής της και της λειτουργίας τής σχετικής με την απόδοση έργου 

(Παπαδάτος  2014: 313-317). 

Συγκεκριμένα, ο/η εκπαιδευτικός έχοντας τη γνώση ότι τα παιδιά  

προσαρμόζονται εύκολα στο περιβάλλον αποκτώντας νέες συνήθειες και μάλιστα 

μόνιμες, εάν αυτές οικοδομούνται σε βιωματικά πλαίσια, γνωρίζοντας   τα στάδια 

εξέλιξης του παιδιού και τις ανάγκες του, επίσης, έχοντας βασικές γνώσεις των 

λογοτεχνικών θεωριών, πρωτίστως της Αναγνωστικής Θεωρίας και των θέσεων 

της Νέας Κριτικής, ώστε να έχει την ευχέρεια να εμπνέεται και δραστηριότητες από 

αυτές, είναι δυνατόν να προχωρήσει εμψυχωτικά στη δημιουργία και τη λειτουργία 

ΛΑ στο σχολείο του/της, της οποίας το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί στο 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[597]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

γενικότερο ημερήσιο.2 Εκείνος/Εκείνη δε ο/η εκπαιδευτικός που έχει κατά νου να 

ενθαρρύνει τη ΔΓ μέσα από τη ΛΑ ώστε αυτή να μετεξελιχτεί σε ΛΑΔΓ, για να είναι  

περισσότερο αποτελεσματική μια τέτοια διαδικασία, είναι απαραίτητο να έχει 

υπόψη του τις παρακάτω τρεις φάσεις (βλ. και σχήμα): 

 

          3.1 Η φάση της  φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο της  Λέσχης Ανάγνωσης 

Όπως ειπώθηκε, στις ΛΑ που απαρτίζονται από παιδιά ο κύριος σκοπός είναι η 

ανάγνωση βιβλίων και η συζήτηση.  Το βιβλίο επιλέγεται ύστερα από συζήτηση και 

παρουσίαση αρκετών βιβλίων από τον συντονιστή/τη συντονίστρια της λέσχης 

(εκπαιδευτικός), διαβάζεται από τα παιδιά στο σπίτι τους και στη συνέχεια μετά από 

15 ημέρες ή ένα μήνα συγκεντρώνονται για τη συζήτηση. Η επιλογή των βιβλίων 

στη συνέχεια της λειτουργίας της λέσχης μπορεί να γίνει και από κάποιο άλλο 

μέλος της.  Η συζήτηση μπορεί να αρχίσει με την περίληψη του βιβλίου. Συνήθως 

αναλαμβάνει κάθε φορά κάποιο μέλος με τη σειρά. Ο συντονιστής/Η 

συντονίστρια εκπαιδευτικός αφήνει προοδευτικά την πρωτοβουλία στα μέλη. 

Επεμβαίνει μόνο όταν κάποια θέματα έχουν εξαντληθεί, απλά για να τροφοδοτήσει 

τη συζήτηση. Η συζήτηση μπορεί να περιστραφεί γύρω από τις εντυπώσεις  του 

κάθε μέλους σχετικά με την ανάγνωση, το συγγραφέα, τους ήρωες, τη συσχέτιση 

του βιβλίου με την καθημερινότητα κ.λπ.  

Μια ΛΑ για παιδιά, όπως ειπώθηκε, μπορεί να συνεχιστεί με ποικίλες άλλες 

δράσεις εικαστικών, δρώμενων παραγωγής λόγου κλπ. (Παπαδάτος 2014: 319-

321).  Όταν όμως ο στόχος είναι η μετεξέλιξή της τότε οι δράσεις «δεσμεύονται» 

δημιουργικά με την στοχευμένη, προσεκτική και μεθοδευμένη παρέμβαση του/της 

συντονίστριας εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, δηλαδή, από την ελεύθερη και με 

βάση την αναγνωστική θεωρία ερωτήσεις ανταπόκρισης (Iser 1978) ,3 που έχουν 

                                                 
2 Για παράδειγμα, σε ένα δίωρο κάθε 15 ημέρες ή κάθε μήνα ο ένας/η μία εκπαιδευτικός   

μπορεί να είναι ο/η  επικεφαλής μιας ΛΑ που θα αποτελείται από παιδιά δύο τμημάτων της ίδιας 

τάξης. Τα υπόλοιπα παιδιά και των δύο τάξεων θα απασχολούνται δημιουργικά από τον άλλον/την 

άλλη εκπαιδευτικό της τάξης. 

3 Π.χ. ερωτήσεις όπως: αυτό το σημείο εσύ πώς το καταλαβαίνεις;, σου θυμίζει κάτι αυτό το 

στιγμιότυπο;,   μίλησε για τους ήχους που άκουσες στο κείμενο, πώς συνταιριάζεις την τάδε εικόνα 

με το σήμερα;, πες το κείμενο από την πλευρά του α ή του β ήρωα, κρίνε τις αντιδράσεις των ηρώων, 

σύγκρινέ τες με τον εαυτό σου ή με την καθημερινότητα, εσύ πώς θα αντιδρούσες;, τι θα πεις σε ένα 

φίλο/μια φίλη σου αν του πρότεινες αυτό το βιβλίο;, συνέχισε το κείμενο από το τάδε σημείο ή ένα 

σημείο της αρεσκείας σου, εσύ αν ήσουν στο κείμενο με ποιο ήρωα θα έκανες παρέα;, αν ήσουν 
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σχέση κυρίως με τα βιώματα και την εμπειρία του παιδιού, προοδευτικά, βαδίζει σε 

ερωτήσεις με προεξάρχοντα τα αφηγηματικά στοιχεία (Καρπόζηλου 1994: 170-

216), προκειμένου τα μέλη να βαδίζουν προς τη δεύτερη φάση προοδευτικά.  

Η συμβολή του συντονιστή-εμψυχωτή/ της συντονίστριας-εμψυχώτριας 

είναι σημαντική. Από αυτόν/αυτήν εξαρτάται η επιτυχημένη λειτουργία της ΛΑ 

προς την κατεύθυνση της ΔΓ και της μετεξέλιξής της σε ΛΑΔΓ, αφού ως ένα βαθμό 

υπονομεύεται η παραδοσιακή λειτουργία της ΛΑ και από την σχεδόν απόλυτη 

ελευθερία των μελών της, η λειτουργία της διέπεται από μια  ημικαθοδηγημένη έως 

και καθοδηγημένη συμβολή του εμψυχωτή/της εμψυχώτριας. Η Sloan υποστηρίζει 

ότι το παιδί είναι δυνατόν να ενισχύσει την αυθορμησία του μέσα από παρόμοιες 

διαδικασίες (Sloan, 1991), και ασκήσεις κριτικού εγγραμματισμού στην τάξη (Sloan 

2003 182-203). Στο σημείο αυτό και στο βαθμό που κάποια μέλη έχουν πλούσια 

αναγνωστική ιστορία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Έτσι, 

δημιουργείται ένα κατάλληλο περιβάλλον και για την καλλιέργεια της ΚΑ. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικές δραστηριότητες σε αυτή τη φάση της 

ΛΑ. Η συχνότητα των δράσεων θα εξαρτηθεί σε κάθε περίπτωση και από τον 

βαθμό αβίαστης κατανόησης της λειτουργίας των αφηγηματικών στοιχείων.  

α. Γνωριμία με το βιβλίο ως κείμενο και ως αντικείμενο: ο συντονιστής/Η 

συντονίστρια της ΛΑ διαβάζει ένα εικονογραφημένο βιβλίο στα παιδιά και 

ακολουθεί συζήτηση. Ορισμένα παιδιά υποδύονται τον συγγραφέα, τον 

εικονογράφο, τον εκδότη, τον βιβλιοπώλη, τον κριτικό. Τα υπόλοιπα παιδιά 

υποβάλλουν ερωτήσεις. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για τα βιβλία που έχουν 

διαβάσει, για το τι θέλουν να συζητούν στις συναντήσεις, για τα θέματα που τους 

ενδιαφέρουν. Αποφασίζουν για το βιβλίο που θα συζητήσουν στην επόμενη 

συνάντηση. Καλό είναι να αρχίσουν με ένα εικονογραφημένο βιβλίο. 

β. Συζήτηση για το βιβλίο που διάβασαν: η συζήτηση και με τη συμμετοχή 

του συντονιστή/ της συντονίστριας περιστρέφεται στα θέματα που αποφασίζουν 

τα παιδιά. Είναι δυνατόν σε αυτή τη συνάντηση είτε να δραματοποιηθούν κάποιες 

εικόνες του βιβλίου ή και να παρασταθούν με παντομίμα. Μικρά κείμενα, κουϊζ, 

αινίγματα κ.ά. έχουν τη θέση τους. Ακόμη μπορούν να συζητήσουν για την 

                                                 
στη θέση αυτού του ήρωα πώς θα συμπεριφερόσουν;, σύγκρινε το κείμενο με εικόνες της σημερινής 

εποχής, ποιον ήρωα από άλλο κείμενο θα καλούσες να πρωταγωνιστήσετε; ποια συναισθήματα 

προκαλεί το κείμενο; μπορείς να πάρεις συνέντευξη από τον τάδε ήρωα; 
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εικονογράφηση και να ζωγραφίσουν στιγμιότυπα και κυρίως εκείνα που «λείπουν» 

από την εικονογράφηση. Τούτο, αποτελεί και μια ευκαιρία, τα παιδιά να 

προσέξουν, ενδεχομένως και άλλες στιγμές της πλοκής του κειμένου που τις 

συστοίχησαν με την εμπειρία τους. Τέλος, αποφασίζεται για το επόμενο βιβλίο που 

μπορεί να είναι μυθιστόρημα. 

γ. Το μυθιστόρημα επειδή περιέχει πλούσια πλοκή και χαρακτήρες, 

προσφέρεται ώστε η συζήτηση να περιστραφεί στις συγκεκριμένες έννοιες. 

Επίσης, είναι κατάλληλο να συζητηθούν και τα υπόλοιπα αφηγηματικά στοιχεία 

(σκηνικό, οπτική γωνία, θέμα). Το κλίμα σε αυτή τη συνάντηση αλλά και στις 

υπόλοιπες μπορεί να είναι παιγνιώδες. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορούν να 

φέρουν από το σπίτι τους διάφορα ρούχα και αντικείμενα ώστε να υποδύονται 

κατάλληλα σκηνές ή με διάφορα αντικείμενα να σκηνοθετήσουν τμήματα του 

σκηνικού. 

Με παρόμοιες δράσεις είναι δυνατόν, παράλληλα, να καλλιεργηθεί και η 

ιδεολογία της ΚΑ που αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για τα επόμενα 

στάδια και κυρίως για την ουσιαστική απόδοση των δραστηριοτήτων της ΔΓ. Τα 

προαναφερθέντα ζητήματα είναι δυνατό να κρατήσουν και περισσότερες 

συναντήσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη δυναμική της ΛΑ η οποία σιγά σιγά 

αποδίδει έργο και  στο πλαίσιο της εμφανούς πια ατμόσφαιρας της ΚΑ ( βλ. και 

Παπαδάτος, 2014: 317-321).  

3.2  Η φάση των δραστηριοτήτων Δημιουργικής Γραφής στο πλαίσιο της  Λέσχης 

Ανάγνωσης  

Η ώθηση που έχουν δώσει οι δράσεις της «καθαρής» φιλαναγνωσίας είναι 

σημαντική. Τα κείμενα που γράφουν τα παιδιά προκειμένου να προσεγγίσουν ό,τι 

διαβάζουν ή τα δικά τους πρωτογενή, αποτελούν τον προθάλαμο για συνθετικά 

κείμενα βραχείας ή ευρείας φόρμας. Τα παιδιά μπορούν να συζητήσουν για τα 

αφηγηματικά στοιχεία ενός κειμένου σε ξεκάθαρα πλαίσια. Επομένως, ως ένα 

μεγάλο βαθμό, αποσπασματικά στην αρχή, είναι έτοιμα να ασκηθούν σε αυτά, 

γραπτώς, για συνθετικές μορφές κειμένων, ατομικές ή συνεργατικές (Μπρασέρ 

2005, Παπαδάτος 2013, 2014, Παπαδημητρίου 2013, Αρτζανίδου κ.ά. 2011, 

Καρακίτσιος 2013, Γρόσδος 2014)4. Παραθέτουμε ορισμένες. Κι εδώ, παράλληλα, 

                                                 
4 Στα συγκεκριμένα βιβλία και άρθρα περιέχονται ποικίλες δράσεις.  Άλλα από αυτά 

αναφέρονται σε φιλαναγνωστικές εμψυχώσεις, άλλα στη δημιουργική γραφή και άλλα στη 

συγγραφή ιστοριών από παιδιά. 
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στο περιθώριο, η παιγνιώδης ατμόσφαιρα είναι απαραίτητη ίσως με αινίγματα, 

κουίζ, σταυρόλεξα, σκάλες, μουσικές επενδύσεις, δράσεις διαθεματικού 

περιεχομένου κ.λπ. (Παπαδάτος 2013: 170-172).   

α. Μετατροπή της ιστορίας σε κόμικς: η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

μπορεί να γίνει και σε αντιπαραβολή με το κείμενο μιας ιστορίας και την 

εικονογραφική/κομικιστική της εκδοχή (αφαίρεση κειμένων και πρόσθεση 

κειμένων των παιδιών, αφού προηγουμένως έχουν διαβάσει την ιστορία.  Υλικό: 

π.χ. οι κωμωδίες του Αριστοφάνη). 

β. Μετατροπή μιας ιστορίας σε σενάριο. Δεν αποκλείεται και τα ίδια να την 

παρουσιάσουν. 

γ. Δημιουργία επιστολής σε κάποιον φίλο μιλώντας για τους χαρακτήρες ή 

για άλλα στοιχεία του κειμένου. 

δ. Συνέχεια της ιστορίας από κάποιο χαρακτηριστικό σημείο της πλοκής. 

ε.  Φανταστική συνέντευξη από τον/τη συγγραφέα ενός βιβλίου 

στ. Ο αναγνώστης/Η αναγνώστρια συμμετέχει στην υπόθεση και 

συνδιαλέγεται με κάποιον από τους ήρωές της. 

ζ. Αλλαγή σκηνικού σε άλλη χρονική περίοδο. 

η. Χρησιμοποίηση βιβλίων γνώσεων και μετατροπή της μιας μορφής5 στην 

άλλη (Παπαδάτος 2014: 217-223). 

           3. 3 Η τελική φάση της συγγραφικής δημιουργικής πράξης 

Τα παιδιά προχωρούν πλέον στη συγγραφή κειμένων βραχείας ή ευρείας φόρμας. 

Παραθέτουμε ενδεικτικές δραστηριότητες: 

α. Ανάγνωση μιας παραμυθικής ιστορίας και η ανατροπή της: είναι 

δυνατόν ένα από τα πολλά βιβλία που κυκλοφορούν (πχ. Τα τρία μικρά λυκάκια, 

του Ευ. Τριβιζά) να γίνει ο βασικός «καθοδηγητής». Δοκιμάζοντας τα παιδιά τεχνικές 

στο πλαίσιο της μεταμοντέρνας γραφής (π.χ. μεταμυθοπλαστικές αποτυπώσεις, 

χρησιμοποίηση της διακειμενικότητας) παρωθούνται, ώστε να δημιουργήσουν 

στην πορεία συνθετικά κείμενα, αρχικά, βραχείας φόρμας, π.χ. εικονογραφημένα 

βιβλία. Επίσης, είναι δυνατόν μέσα από παιγνιώδεις δράσεις ένα εικονογραφημένο 

βιβλίο (illustrated book) να το μετατρέψουν σε εικονοβιβλίο (picture book) 

(Γιαννικοπούλου 2008: 19-20). 

                                                 
5 Η γνώση στα βιβλία γνώσεων παρουσιάζεται είτε με απλά κείμενα, είτε με λογοτεχνίζουσα 

μορφή είτε με μυθοπλασία είτε με μεικτό τρόπο. 
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β. Παροτρύνονται τα παιδιά, μέσα από την ανάγνωση μικρών ή 

παραμυθικών ιστοριών να γράψουν δικές τους ιστορίες, αρχικά ατομικά, 

παρόμοιες είτε με τη ρονταριανή μέθοδο της πατιτούρας (ξεπατίκωμα) (Ροντάρι 

2001 86-90) είτε με άλλους τρόπους και τεχνικές (Τσιλιμένη 2007: 137-152).  Επίσης, 

μπορεί να ενθαρρύνονται ώστε να γράψουν και μικρές ιστορίες σπίτι τους. 

γ. Μια καλή μέθοδος για τη διακειμενική συγγραφή ιστοριών  είναι οι 

«ιστορίες σε τρίγωνα», στην απλή και στην πιο σύνθετη μορφή τους (Παπαδάτος 

2013: 208-210, Παπαδημητρίου 2013). 

δ. Αφού «ολοκληρωθεί» ο κύκλος της συγγραφής των ιστοριών βραχείας 

φόρμας το επόμενο βήμα είναι η συγγραφή κειμένων ευρείας φόρμας (νουβέλα, 

μυθιστόρημα) (Παπαδάτος 2013: 175-180). Η συνεργασία των μελών της ΛΑ είναι 

απαραίτητη και η συνεισφορά της ΚΑ, που έχει ήδη οικοδομηθεί, αποτελεί 

προϋπόθεση.  Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ώστε τα παιδιά της ΛΑ να εμπνευσθούν 

και να ξεκινήσουν.  

Μια πρώτη συζήτηση είναι απαραίτητη, ώστε να συζητηθούν οι 

χαρακτήρες που θα χρησιμοποιήσουν, ο  χρόνος, οι γεωγραφικοί χώροι, το θέμα 

και άλλα στοιχεία. Τα μέλη με τη συνδρομή του συντονιστή/εμψυχωτή ή της 

συντονίστριας/εμψυχώτριας καταρτίζουν ένα σχεδιάγραμμα και ανατίθενται σε 

μικρές ομάδες το πότε θα συνεισφέρουν και τι ακριβώς στην ακολουθία των 

γεγονότων.  

Παραθέτουμε ένα πλαίσιο πιθανής «συζήτησης»:  

(α). Επιλογή θέματος: «Επίσκεψη σε κάποιο νησί» (επιρροή από το σχετικές 

αναγνώσεις βιβλίων στη λέσχη.6 Συγκεκριμένα, η  Sloan υπογραμμίζει ότι οι καλές 

υποθέσεις με τους χαρακτήρες τους γίνονται πιστευτές και αναπόφευκτες από 

τους αναγνώστες (Sloan 200: 144-146). Εξάλλου, οι αναγνώστες/αναγνώστριες 

του Δημοτικού σχολείου ταυτίζονται με τους πλασματικούς ήρωες (Αppleyard 

1991: 59-60), επομένως δρώντας διακειμενικά, τους αναπαράγουν πολλαπλώς. 

(β). Ήρωες: μια παρέα παιδιών με υπεύθυνο τον πατέρα, πλοίαρχο στο 

επάγγελμα) ενός από τα παιδιά. 

(γ). Γεωγραφικός χώρος: εκκίνηση η Αντίπαρος, θαλάσσια διαδρομή, 

τόπος προορισμού η Πάρος.  

                                                 
6 Αναφερόμαστε εκ πείρας σε ένα σχέδιο για τη συγγραφή μυθιστορήματος από παιδιά της 

ομάδας ανάγνωσης, που είχαμε δημιουργήσει, στο 2ο Δ. Σ. Ζωγράφου (σχολ. έτος 1998-99). Υλικό 

ΔΓ της συγκεκριμένης ομάδας  περιέχεται στο: Παπαδάτος 2009: 125-140. 
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(δ). Εποχή: τέλη Ιουνίου 

(ε). Θέμα:  επίσκεψη στην Πάρο, στο δάσος με τις πεταλούδες. 

(στ). Δημιουργία εμποδίων στην εξέλιξη της πλοκής: στη θάλασσα, στο 

δρόμο για το δάσος των πεταλούδων και στην επιστροφή. 

(ζ). Αφηγημένος χρόνος: π.χ. μία ημέρα 

(η). Αφηγηματικός χρόνος: αφήγηση ιστορίας από τον αρχηγό της 

αποστολής για ένα ναυάγιο που του έτυχε δυο χρόνια πριν, στην Καραϊβική 

(ανάληψη). Επίσης, μπορεί να γίνει συζήτηση από τους ήρωες για την 

πραγματοποίηση έκθεση φωτογραφίας στο σχολείο, του ταξιδιού τους και 

παρουσίαση των εντυπώσεών τους από το δάσος με τις πεταλούδες (πρόληψη). 

Στην επόμενη συνάντηση τα μέλη έχουν κρατήσει σημειώσεις και γίνεται 

συζήτηση, η οποία καταλήγει στην ανάληψη καθηκόντων και στο μοίρασμα 

τμημάτων συγγραφής από μικρές ομάδες, π.χ.: 

1η ομάδα: Περιγραφές των σκηνών (θάλασσα), δρόμος για το δάσος των 

πεταλούδων), επιστροφή. 

2η : Εμπόδια στη θάλασσα, στο δάσος, στην επιστροφή 

3η : Χαρακτήρες (Πατέρας, κορίτσια, αγόρια, ονόματα, ενδιαφέροντα του 

κάθε παιδιού) 

4η: Πληροφορίες για το συγκεκριμένο μέρος των πεταλούδων. 

  Τα μέλη στη συνέχεια, αποδίδουν έργο (γραπτά κείμενα) σε ένα εύλογο 

χρονικό διάσημα (π.χ. 15 ημερών).  Καλό είναι να έχει αποφασισθεί (σημαίνουσα 

η συμβολή του συντονιστή/της συντονίστριας), ώστε η πλοκή του 

μυθιστορήματος να είναι επεισοδιακή. Σε κάθε επεισόδιο γίνεται συζήτηση και 

πιθανές διορθώσεις.  Μια τέτοια διαδικασία είναι δυνατό στη συνέχεια να 

ακολουθηθεί  και ατομικά, από όσα μέλη της ΛΑΔΓ το επιθυμούν.  

Τα κείμενα θα δίνονται στους επιμελητές των κειμένων (ο συντονιστής/η 

συντονίστρια και ένα μέλος της Λέσχης, ή ένα από κάθε ομάδα).   

Ο τόπος συγγραφής θα είναι ο χώρος της Λέσχης. Σημειώνουμε ότι μια 

τέτοια απόπειρα με τα  μέλη της ίδιας Λέσχης μπορεί να ανατεθεί στην επόμενη 

χρονιά λειτουργίας πια της ΛΑΔΓ.  

Από τη Λέσχη Ανάγνωσης  στη Λέσχη Ανάγνωσης και Δημιουργικής Γραφής   

Η συλλογιστική που ακολουθήθηκε σχετίζεται με τις διαδικασίες της  ΛΑ, οι οποίες 

μέσω της παιδαγωγικής και εμψυχωτικής «συνδρομής» της ΚΑ (απαραίτητη 
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προϋπόθεση) μπορούν να οδηγήσουν σε  μια ουσιαστική ΔΓ, που, προοδευτικά 

και μέσω απλών δραστηριοτήτων εξελίσσεται στη σύνθετη μορφή κειμένων 

βραχείας ή ευρείας φόρμας. Η δημιουργούμενη τελικά ΛΑΔΓ προϋποθέτει 

στοχευμένες φάσεις για να δώσει σε μεγάλο βαθμό δημιουργικά και ικανοποιητικά 

αποτελέσματα.  Αν δε, σε ένα σχολείο έχουν σχεδιάσει κατάλληλα τις διδασκαλίες 

τους  οι εκπαιδευτικοί π.χ. στη Γλώσσα αλλά και στη Λογοτεχνία, είναι δυνατόν 

μέσα από ασκήσεις λειτουργικού και κριτικού  εγγραμματισμού (Sloan, 2003) να 

προετοιμάσουν κατάλληλα τα παιδιά τους και εμμέσως όσους/όσες 

συμμετάσχουν στη ΛΑ.      

Είναι ευνόητο πως στην τελευταία φάση της συγγραφής κειμένου ευρείας 

φόρμας οι δυσκολίες είναι αρκετές.  Ξεπερνιούνται όμως στο βαθμό που η Λέσχη 

εργάζεται με ενθουσιασμό και αν επιλέγονται εκείνα τα βιβλία που έχουν μια 

προωθητική δυναμική (μορφής και περιεχομένου, γιατί η ανάγνωση βιβλίων δε 

σταματά σε καμία φάση). Η συμβολή του  συντονιστή/εμψυχωτή ή της 

συντονίστριας/εμψυχώτριας  σε όλες τις φάσεις δημιουργία της ΛΑΔΓ είναι 

καθοριστική. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τέτοιες απόπειρες όσο και αν σχεδόν 

πάντα, στέφονται με επιτυχία, δεν αποσκοπούν στη δημιουργία κάποιων 

εκκολαπτόμενων συγγραφέων αλλά στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας προς 

την κατεύθυνση της ΔΓ. Όσο δε μια τέτοια διαδικασία προχωρεί επιτυχώς τόσο  το 

ένα σκέλος θα ενισχύει το άλλο.  Και η ανάγνωση βιβλίων με τη συζήτηση  θα 

ενισχύει τη ΔΓ , αλλά και η ΔΓ, η ατομική ή η ομαδική ενασχόληση των μελών, θα 

ενισχύει περισσότερο την ανάγνωση βιβλίων. 
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Introduction  

In Europe language learning has long been acknowledged as an important and 

integral part of the educational programs and the current era indicates the 

dominance of a model in which students learn at least two languages from an 

early age (Euridyce, 2005).  

Languages are an important factor in education and the work-place and 

language skills improve the cognition, the flexibility and the academic 

performance of a person (The MCEETYA National Statement). More specifically, 

the student is improved as far as his mental, education and cultural 

characteristics are concerned while the contact with the language helps him to 

make comparisons and contrast elements of the L1 with the target language, 

thus he becomes a more active member of the educational community while 

enriching the knowledge about the culture of the country whose language he is 

learning.  

It can also be noted that learning a language enhances the cognitive 

development. The understanding of the mother tongue is enhanced by learning 

a foreign language (Vygotsky, 1930s). The child becomes more active and free 

to use words as a tool of thought and linguistic richness. So, the child becomes 
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more flexible as for the main forms of communication. Also, a child who learns 

that meaning can be represented in more than one way has learned something 

important about the nature of the language and develops the knowledge of the 

nature of the language which is not in monolingual environments (Liddicoat, 

2001).  

However, among the most important problems in EFL education is the lack 

of motivation of students. The motivation of foreign language learners plays a 

very important role in language learning (Tomlinson 1981, Gardner et al. 2004, 

Griva & Semoglou 2013) while surveys conducted nationally have shown the lack 

of motivation in tasks organised by teachers for students in both the formal school 

subjects (Christodoulides et al. 2001, Vlachos & Daglis 2008, Karavas 2010) and in 

the foreign language ones as well (Skourtou & Kourtis 2000 Karavas 2010 Tsiplakidi 

2010 Griva et al. 2014). 

In fact, the lack of motivation in EFL classes has an adverse effect on the 

language autonomy of students (Papadopoulos, 2015). Besides, studies have 

shown that student's autonomy in foreign language class is beneficial for the 

learners (Duong & Seepho 2014, Dornyei & Skehan, 2003; Csizer & Dornyei, 2005a, 

2005b). However, autonomy of students is not developed in Greek schools 

because of the lack of autonomy that characterizes teachers themselves and 

the schools (OECD 2011, Papadimos 2004).  

The proposed programme 

According to current literature, the impact of creative writing activities in the 

development of motivated students and their foreign language skills is crucial 

(Papadopoulos 2015, Papadopoulos 2014, Griva et al. 2012). In fact, creative 

writing programmes encompass a number of advantages, which are not related 

only to the language development of students in a foreign language but they 

are beneficial for the development of social, cognitive and metacognitive skills 

of students.  

However, the limited research on the effect of such programs in Greece 

resulted in conducting this research. More specifically, the present study 

attempted to investigate the efficacy and potential advantages of 

implementing a program of developing students’ English as a foreign language 

and their motivation through a programme of creative writing activities.  
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 Specifically, posed are the following research questions :  

a) Does the implementation of a creative writing programme contribute 

to the development of motivated EFL learners? 

  b) Does the implementation of a creative writing programme contribute 

to the development of the foreign language skills in English for students of primary 

education?  

Implementation Procedures 

The experimental intervention was applied to students of a Greek public 

elementary school, aiming at the development of students in English as a foreign 

language and to obtain a plurality of individual objectives, through the creative 

writing activities More specifically, students were 12 years and dealt with 

foregone issues from the course Environmental Studies.  

The pleasant learning environment, the effortless learning and 

entertainment during the intervention were the main objectives of the 

programme. Particular emphasis was given to the interests of students, particular 

talents and inclinations and learning styles so as to achieve the best possible 

results. Finally, particular emphasis was placed on the development of 

cooperation and multiple opportunities for learning through a variety of activities 

of free expression. 

The project included 30 intervention sessions focused on the thematic 

areas  of  “Other Cultures” . An attempt was made to create a pleasant and 

creative learning environment, where students actually could develop personal 

and interpersonal skills (Papadopoulos, 2014). Thus, students had the chance to 

come into contact with a variety of stimuli, get acquainted with the historical 

and cultural wealth through the monuments and express their own creativity. In 

such a context, opportunities were provided for collaboration, interaction, 

communication and problem solving. The project was carried out through three 

stages:  

Pre-stage 

The focus of this stage was stressed on activating students’ background 

knowledge and introducing the topic of the „Other Cultures‟ in a multisensory 

learning environment. There was used multimodal educational material to 

initiate discussion, such as power point slides, videos and pictures of the 
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monuments. Meanwhile, the students expressed their queries and they did not 

hesitate to interact and participate in initial discussions about the monuments. In 

addition, the students were introduced to multimodal texts while coming across 

the thematic/specific vocabulary.  

Task-circle 

 In the main stage of every session, the students were put in the center of the 

learning process and were given opportunities to communicate and interact 

with their classmates on the basis of creative writing activities.  

They were involved in various creative writing activities and had the 

opportunity to investigate, collaborate interact and communicate with each 

other, while trying to „solve the problem‟ (Coyle, 2006; Griva & Kasvikis, in press; 

Papadopoulos & Peiou, 2014).  

Among the creations the students produced during this stage were:  

Tales for Balkan countries  

Drama plays for Monuments of  Western Countries 

Limericks related to European countries  

After the completion of the task, each group presented their work in the 

class to inform their classmates about their „product‟. The teacher tried to incite 

a creative and constructive discussion, through their presentations, with the 

purpose of developing students’ descriptive language sub-skills.  

Follow-up stage 

The focus of the follow up stage was on the provision of continuous feedback 

from the part of the teacher and reflection on the learning process from the part 

of the students, as well as on recycling certain specific vocabulary.  

For the purpose of vocabulary and structural patterns consolidation, the 

students were involved in a number of creative writing games, poems 

constructions etc. The students were assessed by their teacher through their 

portfolios, which included reflection notes, crafts produced by them and their 

stories and poems.  

Also, students reflected on their own learning by self-assessing their 

performance and their learning. The students‟ assessment was also achieved by 

estimating their participation in all activities and the general learning process. In 

fact, their involvement in creative writing activities can be an enjoyable way of 
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informal assessment that could be used effectively within a content-based 

curriculum (Griva & Semoglou, 2013; Kelner, 1993 in Korosidou & Griva, 2014).  

The evaluation of the project 

For the estimation of the efficacy of the Creative writing project in the target 

language (EFL), there was used a pre-test at the beginning of the programme 

and a post-test after the completion of it in order to identify the students’  

competence in English as a Foreign Language.  

Students were asked to produce a text on a topic of general interest, 

“Describe a place of your country or a foreign country that you would like to visit” 

so that they could think creatively and produce a text that would be 

characterized with a lot of imagination and free expression.   

Evaluating the development of students’ motivation 

Furthermore, the journals kept by the teacher/researcher were used as an 

additional evaluation tool for each teaching session to evaluate students’ 

attitude towards learning English at the beginning and upon the completion of 

the project. As far as the form of the journal is concerned, it was based on the 

“questions for journal keeping” of Richards & Lockhart (1994).  

The questions of the journals that were set by the teacher/researcher 

focused on the fields.  

a) questions about instruction  

What objectives did I set? To what extend did I achieve them?  

What teaching material did I use? How effective were the teaching aids?  

What forms of communication among students and the teacher were 

used?  

b) questions about students‟ attitude and participation  

1.Which was the students‟ attitude at the beginning, middle and at the 

end of each activity? How did I react?  

c) questions about the general estimation of the instruction.  

1.What went well and what did not? Why?  

What could I change? Why?  

Moreover, throughout this project, the students kept their portfolios for their 

self-assessent purposes. At the end of every unit, the students recorded their 

strengths and weaknesses and they kept some of their constructions and writings. 
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Actually, studies have indicated the beneficial impact of Portfolio on students‟ 

thinking abilities and its usefulness for their future life (Papadopoulos & Peiou, 

2014; Wade & Yarbrough, 1996). It has also been proved to be advantageous in 

the development of their communicative and organizing skills, since they 

understand much more about the learning process and develop metacognitive 

awareness (Brown, 2002; Young, 2002).  

Results  

Pre- and Post- Test of Language Competence 

The evaluation of students’ progress was made using the scale of Common 

European Framework of Reference for Languages of the European Council.  

The students’ assessment in their written part has shown an increase of 

their language level according to the “can do” list of the CEFR scale. The 

following table presents the results of the pre- and post-test in the criteria of 

production, task achievement, accuracy, range and complexity and 

orthographic control.  

According to their performances, the students who participated in this 

particular creative writing project were able after the project to: 

understand the main ideas of complex texts on both concrete and 

abstract topics, including discussions in his/her field of specialisation  

produce clear, detailed text on and explain a viewpoint on a topical issue 

giving the advantages and disadvantages of various options. 

More specifically, according to Table 1, students developed their 

production from B1+ to b2 level  

 

Table 1. Pre – and Post Test results 
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CEFR Grids for Assessing the Writing Skill 

Common European Framework of Reference  

Production 

Pre-Test Post-Test 

The students could write 

straightforward connected text on 

topics, which are familiar, or of 

personal interest.  

 

Produces clearly intelligible 

continuous writing which follows 

expected paragraphing and layout 

(150-200 words). Uses a variety of 

cohesive devices correctly and 

appropriately in most cases. 

 

Task Achievement  

Pre-Test Post- Test 

More or less appropriate text (in 

terms of topic and genre). Addresses 

the question in a clear and mostly 

relevant manner 

An appropriate text that 

answers the question almost fully. 

Covers potential topic points in a 

relevant and appropriate manner, 

providing enough arguments and 

examples. 

 

Accuracy  

Pre-Test Post-Test 
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The students were able to use 

reasonably  

accurately a repertoire of 

frequently used "routines" and 

patterns associated with more 

predictable situations  

Although there may be some 

errors, they usually do not affect 

understanding 

 

Range and Complexity 

Pre-Test Post-Test 

The students were able to have 

enough language to get by, with 

sufficient vocabulary to express 

themselves with some hesitation and 

circumlocutions on everyday topics.  

 

Shows good control of 

complex language. Uses a good 

range of vocabulary that is 

appropriate to the task topic. Rare 

lapses in word choice. 

Orthographic control  

Pre-Test Post-Test 

The students could produce 

continuous writing, which is generally 

intelligible throughout. Spelling, 

punctuation and layout are accurate 

enough to be followed most of the 

time.  

 

Unobtrusive spelling and 

punctuation errors which rarely 

interfere with intended meaning. 

Teacher’s Journal 

The qualitative analysis of the journal entries led to the creation of four 

typologies: a) teaching process, b) teacher’s role, c) student’s attitudes and 

d)overall evaluation of the teaching session encompassing a number of 

categories and subcategories  

Typologies Categories Subcategories 

A) Teaching 

Process 

1. 

Techniques 

i. intergroup interaction  

  ii. whole class discussion  

  iii. creative activities  
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  iv. brainstorming 

  v. teaching with 

multimedia  

  vi. inquiry-based 

activities  

   

   

 2.Aids i. posters, maps 

  ii. books 

  iii. information 

technologies 

 3.Work in 

class 

i. pair work 

  ii. group work 

  iii. working individually 

  iv. cooperation 

between  

teacher-class 

B) Teacher’s 

Role 

4. 

Language of 

communication 

i. use of mother tongue 

(L1) 

  ii. use of foreign 

language (FL) 

  iii.nonverbal 

communication  

 5. Providing 

Assistance 

i. encouragement 

  ii. instructions for the 

activities 

  iii. scaffolding 

  iv. organizing students’  

work  according to their 

interests  
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C) Student’s 

Attitude 

6. Students’ 

Behavior 

and Participation 

i. learning about other 

culture  

  ii.  interest for creative 

writing activities 

  iii. interest in group 

cooperation  

  

 

iv. participation in creative 

 writing activities  

D) Overall 

Evaluation 

9. Problems 

Encountere

d 

 i. cooperation problems 

 among students 

  ii. students’ difficulty 

regarding receptive skills  

  iii. students’ difficulty 

regarding productive skills  

 10. Learning 

Outcome 

 

i. use of target language for 

communication  

  ii. acquiring  

context-specific   

vocabulary 

  iii. social skills 

development  

  iv. inquiry skills 

development 

  v. self- and peer- 

assessment  

skills  development 

  vi. incentives for learning 

– pleasurelable learning  
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Discussion  

This creative writing project aimed at developing EFL learners’ competence in 

English as a foreign language and fostering their motivation.  

As for the language competence, the pilot project  was proved to help 

students throughout the programme to come into continuous communication 

and interaction with the teacher and their classmates  in the target language as 

a learning community and as a result, the more the students get in touch and 

use the language, the more fluent and ready to use it they became (Eurydice, 

2006).  

Students had the opportunity to use EFL in various ways, while participating 

in creative writing activities and activities of creative expression. As a result 

through the analysis of the pre and the post- tests, it was shown that students 

seemed to become more confident to communicate in the target language, 

while competence in communicative skills was also revealed in many previous 

studies conducted with activities of expression and creativity (Papadopoulos et 

al. 2012, Griva &Semoglou 2013, Griva & Chostelidou 2014).  

The students through their participation in this creative writing project 

became more determined and decisive to use the target language in a ‘non-

threatening’ creativity-based context. Also, they comprehended concepts, they 

expressed their own ideas and they stated their difficulties in the target 

language.  

With regard to students’ motivation development, the analysis of the 

teacher’s journal showed students’ motivation development.  This pilot project 

constituted a source of knowledge and values for the students. The students 

through the collaborative creative writing activities participated actively in the 

learning process and of course they managed to direct their own learning by 

creating their personal educational material and reflecting on the way they 

learn, which is a significant skill of highly motivated students. Moreover, the self- 

and peer- assessment of the students who participated in this project was a very 

important experience for the students because they were engaged in activities 

that fostered their motivation in an EFL context.   
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Η στάση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

απέναντι στα κόμικς 

 

Παπαδόπουλος Στέφανος- Παναγιώτης  

Εκπαιδευτικός, ΜΔΕ Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας  

papadopstef@yahoo.gr 

1.Εισαγωγή 

Ο όρος γραμματισμός (literacy) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα μέσα του 

προηγούμενου αιώνα από ένα διεθνή οργανισμό, την U.N.E.S.C.O.: «Είναι η 

ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιήσει το κείμενο (γραπτό λόγο) για να 

λειτουργήσει στην καθημερινή ζωή».  

Στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος ο γραμματισμός 

εκφράζεται επίσημα κυρίως μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα. Για 

παράδειγμα, στο δημοτικό σχολείο στο μάθημα της γλώσσας ο ειδικός σκοπός 

αναφέρεται στην επιδίωξη ο μαθητής να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν 

καλύτερα την ελληνική γλώσσα: να την καταλαβαίνει, να την ομιλεί, να τη διαβάζει 

και να τη γράφει με άνεση, ώστε να συμμετέχει ενεργά στη σχολική και την 

ευρύτερη κοινωνία (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2003). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

πως η εποικοδόμηση του γραμματισμού είναι σε συνάρτηση με το κοινωνικό 

κατεστημένο του μαθητή, γεγονός που τονίζει και την κοινωνική κατάκτηση της 

γνώσης (Vygotsky, 1987).  

Η ανάλυση της γλώσσας με στόχο την κατάκτησή της από τους ερευνητές- 

γλωσσολόγους εμπλουτίζεται σταδιακά από μη γλωσσολογικά στοιχεία, όπως 

είναι η εικόνα και ο ήχος. Ήταν αυτοί οι μη γλωσσολογικοί τρόποι (modes) 

κατανόησης και αντίληψης που οδήγησαν τους Gunther Kress και Theo Van 

Leeuwen (Reading Images- A Grammar of Visual Design) το 1996 να εισηγηθούν 

τον όρο τροπικότητα (modality) και η θεωρία των οποίων παρουσίαζε ένα 

σημειωτικό σύστημα από εικόνες και ήχους1 (Constantinou, 2005: 608). Η έρευνα 

                                                 
1Η παράληψη γλωσσολογικών στοιχείων και η έμφαση σε μη λεκτικούς τρόπους 

επικοινωνίας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από ορισμένους γλωσσολόγους λίγα χρόνια 

αργότερα. Το γεγονός αυτό προκλήθηκε επειδή δε στηριζόταν σε δεδομένα που είχαν εμπειρική βάση 

(Baterman, J., Delin, J. And Henschel R. Multimodality and empiricism: Methodologica lissues in the 

study of multimodal meaning- making. GeM Project Report 2002/ 01). 
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και το έργο των δύο κλιμακώθηκαν, με αποτέλεσμα να καθιερώσουν καινούρια 

αντίληψη στην προσέγγιση  της κειμενικής ανάλυσης και της διεξαγωγής 

νοήματος, καθώς και  να εγκαθιδρύσουν τον όρο πολυτροπικότητα 

(multimodality). Η πολυτροπική ανάλυση και προσέγγιση των κειμένων, καθώς 

και η εκπαιδευτική τους σημασία και, κατ’ επέκταση αξιοποίηση, συνεχίζει να 

αποτελεί πεδίο μελέτης και έρευνας (Jewitt, 2008, 2009· Jewitt&Kress, 2003). 

Σήμερα οι μαθητές διανύουν την παιδική τους ηλικία λαμβάνοντας 

πληροφορίες πολυτροπικά (using multiple modes). Χάρη στη ραγδαία 

τεχνολογική εξέλιξη, διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα και κειμενικά είδη 

κατακλύζουν την καθημερινότητά τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

διαδίκτυο (internet) που συνδυάζει εικόνα και ήχο. Το αποτέλεσμα είναι ο 

αναγνώστης να συνδυάζει εικόνες, χρώματα και λέξεις κατά τη διαδικασία της 

ανάγνωσης αλλά και της επικοινωνίας (Vincent, 2006: 51), επιτρέποντας στην 

πολυτροπικότητα να εισάγει μια καινοτομία, η οποία στηρίζεται στους 

διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, πέρα από τους καθιερωμένους και 

συμβατικούς.  

Όσον αφορά τη σχολική τάξη και την εκπαίδευση, η αποκέντρωση της 

γλώσσας στα πλαίσια ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος μάθησης και 

επικοινωνίας έχει κάνει αισθητή την παρουσία της τα τελευταία χρόνια. Εκκινώντας 

από την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων2, η πολυτροπική μάθηση κατέχει 

σημαντικό ρόλο κυρίως στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

σχολείου. Βάσει ερευνών φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη 

απομακρύνονται σταδιακά από την χρήση πολυτροπικών μεθόδων μάθησης και 

διδασκαλίας περίπου στη δεύτερη τάξη του δημοτικού, στην προσπάθειά τους να 

ενασχοληθούν σοβαρά με την κατάκτηση του γραμματισμού. Οι ίδιες έρευνες 

υποστηρίζουν πως η βαθμοθηρία, καθώς και η ικανοποίηση του εκπαιδευτικού 

από την πρόοδο των μαθητών του, μπαίνουν σε προτεραιότητα. Έτσι, η χρήση 

της πολυτροπικότητας συναντά εμπόδια στο χώρο της εκπαίδευσης (Eisner, 1998: 

14). Σε κάθε περίπτωση, ένα σημαντικό μέρος της  πολυτροπικής μάθησης 

βασίζεται στην εικόνα.  

                                                 
2 Ήδη από το 2006 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων, η σειρά 

των οποίων ολοκληρώθηκε την επόμενη σχολική χρονιά. 



Η στάση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στα κόμικς 

Παπαδόπουλος Στέφανος- Παναγιώτης 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [620] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Λόγοι επιτυχίας και δημοτικότητας των κόμικς 

Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας της η Ένατη Τέχνη δημιούργησε ένα ευρύ 

αναγνωστικό κοινό. Ίσως σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι πρόκειται 

για ένα λογοτεχνικό είδος που μπορεί να συνδεθεί με πολλά αφηγηματικά είδη 

όπως είναι το φανταστικό, το κωμικό, η περιπέτεια. Παράλληλα, το αναγνωστικό 

του κοινό αφορά πολλές κατηγορίες, ηλικιακές (ενήλικες και παιδιά) και 

επαγγελματικές (εργάτες και διανοούμενους) (Γρόσδος & Ντάγιου 1999: 73). Ένα 

ακόμη ελκυστικό χαρακτηριστικό είναι η δομή των κόμικς, που τα καθιστά εύκολα 

και ευχάριστα στην ανάγνωση, αφού δεν απαιτείται ιδιαίτερη αυτοσυγκέντρωση. 

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως είναι ένα ψυχαγωγικό ανάγνωσμα που σε 

φορτίζει με ενέργεια και σε ξεκουράζει (Κολιοδήμος, 1982: 11). 

Ίσως η άποψη του Ροντάρι για τα κόμικς δικαιολογεί συνοπτικότερα την 

επιτυχία τους: «Το κόμικς δίνει την ευκαιρία στο παιδί να διαβάσει με αυθεντική 

περιέργεια και χωρίς παρακίνηση. Διαβάζει γιατί θέλει να μάθει τι συμβαίνει, όχι 

γιατί του ανατέθηκε ως εργασία.  Διαβάζει για τον εαυτό του, όχι για τους άλλους 

ούτε για να κάνει καλή εντύπωση» (Ροντάρι, 1985: 76). Έτσι, λοιπόν, το παιδί και ο 

εκάστοτε ενήλικας που διαβάζει ένα κόμικς, μάλλον διακατέχεται από ένα 

συναίσθημα αμερόληπτης περιέργειας με σκοπό την προσωπική χαλάρωση. 

2.Έρευνα 

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα έγινε προσπάθεια να αναδυθούν οι γνώσεις, 

οι εμπειρίες και οι προτιμήσεις των μαθητών για τα κόμικς. Τα επιμέρους ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

Α. Ποιες είναι οι γνώσεις, οι εμπειρίες και οι προτιμήσεις των μαθητών 

σχετικά με τα κόμικς; 

Β. Ποια η θέση των κόμικς στις προτιμήσεις των μαθητών αναφορικά με τα 

εξωσχολικά αναγνώσματα; Προτιμούν οι μαθητές τα κόμικς ως εξωσχολικό 

ανάγνωσμα; 

Γ. Πού συναντούν συνήθως οι μαθητές κόμικς;  

Δ. Τι προτιμούν περισσότερο οι μαθητές: λέξεις, εικόνες ή ένα συνδυασμό 

των δύο; 

Δείγμα 

Αποτέλεσαν πεντακόσιοι τριάντα έξι (536) μαθητές και μαθήτριες ελληνικών 

δημοτικών σχολείων των περιοχών Ημαθίας, Καβάλας, Κέρκυρας και Ξάνθης. Πιο 
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συγκεκριμένα, πρόκειται για διακόσιους ογδόντα έξι (286) μαθητές και διακόσιες 

πενήντα (250) μαθήτριες των Β, Γ, Δ, Ε και Στ τάξεων3. 

Πίνακας 1. Το δείγμα του μαθητικού πληθυσμού κατά φύλο.  

φύλο αριθμός μαθητών ποσοστό % 

αγόρι 286 53,4 

κορίτσι 250 46,6 

σύνολο 536 100 

Εργαλείο 

Για τη συλλογή των δεδομένων ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από δέκα (10) ερωτήσεις: τέσσερις (4) 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και έξι (6) ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Το σύνολο των 

ερωτήσεων έχει στόχο τα ανιχνεύσει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις προτιμήσεις 

των μαθητών εντός και εκτός σχολείου με τα κόμικς. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 1 

και 2 αφορούν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Οι ερωτήσεις 3, 4, 6, 7 

και 10 αφορούν τις προτιμήσεις των μαθητών και οι ερωτήσεις 5, 8 και 9 τις 

εμπειρίες τους σε σχέση με τα κόμικς.Για την επεξεργασία και την παρουσίαση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS- Statistical Package for the 

Social Science (Cohen & Manion, 1997).  

3.Αποτελέσματα 

1η ερώτηση: «Γνωρίζεις τι είναι κόμικς» 

Το σύνολο των μαθητών έχει επίγνωση της λέξης «κόμικς»4, όπως φαίνεται 

και στον πίνακα 2 που ακολουθεί. 

Πίνακας 2. Η γνώση των μαθητών για τα κόμικς. 

απάντηση αριθμός μαθητών ποσοστό % 

ναι 536 100 

όχι 0 0 

σύνολο αναφορών 536 100 

 

                                                 
3Η Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου δεν συμπεριλήφθηκε στην έρευνα, γιατί η πρώτη επίσημη 

επαφή των μαθητών στο σχολείο με την έννοια του κόμικς πραγματοποιείται στις αρχές της Β΄ τάξης.  

4 Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η έρευνα έλαβε χώρα προς το τέλος της 

σχολικής χρονιάς- συγκεκριμένα την περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2011- οπότε και οι μαθητές είχαν 

κατακτήσει σε σημαντικό βαθμό την έννοια των «κόμικς». 
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2η ερώτηση: «Γράψε δύο λέξεις ή φράσεις που σου έρχονται στο μυαλό, 

όταν ακούς τη λέξη κόμικς» 

Οι μαθητές έπρεπε να σημειώσουν δύο λέξεις ή φράσεις που τους έρχονται 

στο μυαλό, όταν ακούν τη λέξη «κόμικς». Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν, 

ομαδοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες είναι: (α) αστείο/ αστεία ιστορία/ 

διασκεδαστικό/ έχει πλάκα, (β) ήρωας κόμικς, (γ) βιβλίο/ περιοδικό, (δ) εικόνες/ 

λέξεις, (ε) περιπέτεια/ δράση/ ενδιαφέρον/ φαντασία. Το 47,4% του συνόλου των 

μαθητών σημείωσε λέξεις αστείο/ αστεία ιστορία/ διασκεδαστικό/ έχει πλάκα, ενώ 

το 25,9 του συνόλου των μαθητών θυμούνται κάποιον ήρωα κόμικς. Σχεδόν ένας 

στους δέκα μαθητές (9,9%) συνδέει τον όρο κόμικς με την έννοια του βιβλίου/ 

περιοδικού (πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Λέξεις ή φράσεις που έρχονται συνειρμικά στο μυαλό των 

μαθητών όταν ακούν τη λέξη «κόμικς». 

απάντηση συχνότητα ποσοστό % 

αστείο/ αστεία ιστορία/ διασκεδαστικό/ έχει 

πλάκα 

255 47,6 

ήρωας κόμικς 139 25,9 

βιβλίο/ περιοδικό 53 9,9 

εικόνες/ λέξεις 46 8,6 

περιπέτεια/ δράση/ ενδιαφέρον/ φαντασία 43 8 

σύνολο αναφορών 536 100 

 

3η ερώτηση: «Διαβάζεις κόμικς στον ελεύθερο χρόνο σου;» 

Οι μαθητές απαντούν στο αν προτιμούν τα κόμικς ως εξωσχολικό 

ανάγνωσμα. Οι πλειοψηφία των μαθητών που συμμετείχε στην έρευνα διαβάζει 

κόμικς στον ελεύθερο χρόνο σε ποσοστό 62,7%, ενώ το 37,3% δεν ασχολείται 

καθόλου (πίνακας 4). Από τους μαθητές που δε διαβάζουν, το 65,5% απαντάει 

πως δεν τους αρέσουν, το 29% πως δεν μπορούν να βρουν και το 5,5% πως δεν 

τους το επιτρέπουν (πίνακας 5). 

Πίνακας 4. Τα κόμικς ως επιλογή των μαθητών για εξωσχολικό ανάγνωσμα.  

απάντηση συχνότητα ποσοστό % 

ναι 336 62,7 

όχι 200 37,3 

σύνολο αναφορών 536 100 
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Οι μαθητές (200) που απάντησαν αρνητικά στο ερώτημα, απάντησαν και 

την επόμενη ερώτηση.  

Πίνακας 5. Οι λόγοι για τους οποίους οι μαθητές δε διαβάζουν κόμικς. 

απάντηση συχνότητα ποσοστό % 

γιατί δεν μπορώ 58 29 

γιατί δε μου αρέσουν 131 65,5 

γιατί δε μου το 

επιτρέπουν 

11 5,5 

σύνολο αναφορών 200 100 

 

4η ερώτηση: «Ποια κόμικς σού είναι περισσότερο γνωστά;» 

Οι μαθητές ρωτώνται ποια κόμικς τους είναι οικεία. Το κόμικς «Αστερίξ και 

Οβελίξ» συγκέντρωσε 83,2% από το σύνολο των περιπτώσεων των μαθητών, ο 

«Μίκυ Μάους» το 80%, ο «Λούκυ Λουκ» το 68,1% και η «Φρουτοπία» το 66,2%. Τα 

«Λούνεϊ Τιούνς» είχαν 49,8%, οι «Μύθοι του Αισώπου» 42,4% και το κόμικς «Τεν Τεν» 

συγκέντρωσε 35,6% (πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Τα πιο δημοφιλή κόμικς για τους μαθητές. 

απάντηση συχνότητα ποσοστό των περιπτώσεων % 

Αρκάς 100 18,7 

Αστερίξ & Οβελίξ 446 83,2 

Ιζνογκούντ, ο Κακός 

Βεζύρης 

128 23,9 

Κλασικά 

εικονογραφημένα 

82 15,3 

Κωμωδίες Αριστοφάνη 90 16,8 

Λούκυ Λουκ 365 68,1 

Λούνεϊ Τιουνς 267 49,8 

Μαφάλντα 41 7,6 

Μίκυ Μάους 429 80 

Μύθοι του Αισώπου 227 42,4 

Τεν- Τεν 191 35,6 

Φρουτοπία 355 66,2 

Μπομπ ο Σφουγγαράκης 37 6,9 

Μπάρμπι 16 3 

Σπάιντερμαν 24 4,5 

σύνολο αναφορών 2798  
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5η ερώτηση: «Πού έχεις συναντήσει κόμικς;» 

Οι μαθητές ερωτώνται πού έχουν συναντήσει κόμικς. Το 64,4% του συνόλου 

των περιπτώσεων των μαθητών απάντησε σε εφημερίδες, το 57,3% στην 

τηλεόραση και το 55,6% σε βιβλία εκτός σχολείου. Επίσης, το 54,3% δήλωσε πως 

συνάντησε σε βιβλία του σχολείου και το 35,6% σε αφίσες (πίνακας 7). 

Πίνακας 7. Τα μέρη όπου οι μαθητές συναντούν κόμικς. 

απάντηση συχνότητα ποσοστό % των 

απαντήσεων 

σε αφίσες 191 35,6 

σε βιβλία εκτός σχολείου/ 

εξωσχολικά 

298 55,6 

σε βιβλία του σχολείου 291 54,3  

σε εφημερίδες 345 64,4 

στην τηλεόραση 307 57,3 

στο περίπτερο 87 16,2 

σύνολο αναφορών 1519  

 

6η ερώτηση: «Αν έχεις συναντήσει κόμικς στα βιβλία του σχολείου, σου 

άρεσαν;» 

Η συγκεκριμένη ερώτηση διερευνά τη θετική στάση των μαθητών για τα 

κόμικς στα βιβλία του σχολείου. Το 95,5% του συνόλου των μαθητών απάντησαν 

θετικά, ενώ το 4,5 % έδωσε αρνητική απάντηση (πίνακας 8). 

Πίνακας 8. Η στάση των μαθητών απέναντι στα κόμικς των σχολικών 

εγχειριδίων.  

απάντηση συχνότητα ποσοστό % 

ναι 512 95,5 

όχι 24 4,5 

σύνολο αναφορών 536 100 

 

7η ερώτηση: «Γιατί σου άρεσαν;» 

Όσοι μαθητές απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, 

αιτιολογούν γιατί τους άρεσαν τα κόμικς στα σχολικά εγχειρίδια. Το 87,7% του 

συνόλου των περιπτώσεων δήλωσαν πως είναι αστεία, το 65,8% πως τους 

βοηθάνε για να καταλάβουν καλύτερα το μάθημα, το 62,9% πως έχουν χρώματα 
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και εικόνες, το 61,7% πως έχουν αγαπημένους ήρωες και το 59,2% πως έχουν 

δράση (πίνακας 9). 

Πίνακας 9. Οι λόγοι προτίμησης των κόμικς στα σχολικά εγχειρίδια από 

τους μαθητές.  

απάντηση συχνότητα ποσοστό % 

έχουν δράση 303 59,2 

είναι αστεία 449 87,7 

δεν έχουν μεγάλα κείμενα 160 31,3 

διαβάζονται εύκολα 293 57,2 

έχουν σύμβολα & σκίτσα 190 37,1 

έχουν σενάριο & πλοκή 66 12,9 

έχουν εικόνες & χρώματα 322 62,9 

έχουν αγαπημένους ήρωες 316 61,7 

βοηθάνε να γράψω μια ιστορία 242 47,3 

μου μαθαίνουν καινούριες 

λέξεις 

114 22,3 

με βοηθάνε να καταλάβω 

καλύτερα 

337 65,8 

σύνολο αναφορών 2792  

 

8η ερώτηση: «Έχεις προσπαθήσει ποτέ να κατασκευάσεις εσύ μία ιστορία 

με κόμικς;» 

Με στόχο να ανιχνευτούν οι εμπειρίες των μαθητών σχετικά με τα κόμικς, 

καλούνται να απαντήσουν αν έχουν προσπαθήσει ποτέ να κατασκευάσουν μια 

ιστορία με κόμικς. Το 61,2% του συνόλου των μαθητών απάντησε θετικά και το 

38,8% έδωσε αρνητική απάντηση (πίνακας 10). 

Πίνακας 10. Οι εμπειρίες των μαθητών από την κατασκευή κόμικς.  

απάντηση συχνότητα ποσοστό % 

ναι 328 61,2 

όχι 208 38,8 

σύνολο 536 100 

 

9η ερώτηση: «Για ποιο λόγο θα μπορούσες να κατασκευάσεις μία ιστορία 

με κόμικς;» 

Με στόχο να ανιχνευτούν τυχόν εμπειρίες των μαθητών με κόμικς, οι 

μαθητές καλούνται να απαντήσουν για ποιο σκοπό θα μπορούσαν να 
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κατασκευάσουν μια ιστορία με κόμικς. Το 75,6% του συνόλου των περιπτώσεων 

απάντησαν για να αφηγηθώ έναν αστείο διάλογο, το 74,8% για να κάνουν τους 

άλλους να γελάσουν, το 72,4% για να πω μια ιστορία της φαντασίας μου και το 

56,2% για να εκφράσω με ζωγραφιές τις σκέψεις μου (πίνακας 11). 

Πίνακας 11. Οι λόγοι κατασκευής κόμικς από τους μαθητές. 

απάντηση συχνότητα ποσοστό 

% 

για να πω μια αληθινή ιστορία 211 39,4 

για να αφηγηθώ έναν διάλογο 211 39,4 

για να αφηγηθώ έναν αστείο διάλογο 405 75,6 

για να πω μια ιστορία της φαντασίας μου 388 72,4 

για να κάνω τους άλλους να γελάσουν 401 74,8 

για να εκφράσω με ζωγραφιές τις σκέψεις 

μου 

301 56,2 

σύνολο αναφορών 1917  

 

10η ερώτηση: «Με τι προτιμάς να ασχολείσαι περισσότερο;» 

Η τελευταία ερώτηση έχει στόχο να ανιχνεύσει τις προτιμήσεις των μαθητών 

στο δίπτυχο εικόνα- λέξεις. Το 81% του συνόλου των μαθητών προτιμούν να 

ασχολούνται με εικόνες και λέξεις, το 11% με εικόνες και το 8% με λέξεις (πίνακας 

12).  

Πίνακας 12. Οι προτιμήσεις των μαθητών ανάμεσα στην εικόνα και τις 

λέξεις. 

απάντηση συχνότητα ποσοστό 

% 

με εικόνες, γιατί τα λένε καλύτερα από τις 

λέξεις 

59 11 

με λέξεις, γιατί τα λένε καλύτερα από τις 

εικόνες 

43 8 

με εικόνες και λέξεις, γιατί συνεργάζονται για 

να κατανοήσει κανείς καλύτερα 

434 81 

σύνολο 536 100 
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Συζήτηση 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προηγηθείσας έρευνας, οι μαθητές και οι 

μαθήτριες του δημοτικού σχολείου φαίνεται να είναι γνώστες του όρου «κόμικς». 

Ο όρος φέρνει συνειρμικά στο μυαλό των μαθητών, κατά κύριο λόγο, έννοιες 

όπως αστείο/ αστεία ιστορία/ διασκεδαστικό/ έχει πλάκα, καθώς επίσης και 

κάποιον ήρωα κόμικς. Παρατηρείται η τάση, οι μαθητές να συνδέουν άμεσα τα 

κόμικς με την αίσθηση του χιούμορ, με κάτι που προκαλεί το ευχάριστο 

συναίσθημα του αστείου αλλά και της περιπέτειας. Επίσης, το υψηλότερο 

ποσοστό των μαθητών του δημοτικού σχολείου διαβάζουν κόμικς στον ελεύθερο 

χρόνο τους. Τα πιο δημοφιλή κόμικς που γνωρίζουν είναι «Αστερίξ και Οβελίξ», 

«Μίκυ Μάους», «Λούκυ Λουκ», «Φρουτοπία» και «Μύθοι του Αισώπου». Πρόκειται 

για κόμικς τα οποία χρησιμοποιούνται και στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας. 

Όσον αφορά το μέρος που οι μαθητές έχουν συναντήσει κόμικς, η έρευνα 

καταδεικνύει τις εφημερίδες, τα περιοδικά και την τηλεόραση. Όπως φαίνεται, οι 

εμπειρίες των μαθητών με τα κόμικς αφορούν κυρίως εξωσχολικά μέρη, 

ενδεχομένως λόγω της κυριαρχίας της οπτικής επικοινωνίας, σε ένα περιβάλλον 

που διακρίνεται για την πολυτροπική του διάσταση.Οι πλειοψηφία των μαθητών 

έχει θετική γνώμη για τα κόμικς που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια. Οι λόγοι που 

τους ελκύουν είναι κυρίως το ότι «είναι αστεία», «έχουν δράση», «έχουν εικόνες» και 

«έχουν αγαπημένους ήρωες». Η ενασχόληση των μαθητών με τη δημιουργία 

κόμικς είναι ακόμη ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, το 61,2% των 

μαθητών απάντησαν θετικά ότι έχουν προσπαθήσει να κατασκευάσουν ιστορία 

με κόμικς. Οι συχνότεροι λόγοι κατασκευής μιας ιστορίας κόμικς είναι «για να 

αφηγηθώ έναν αστείο διάλογο», «να κάνω τους άλλους να γελάσουν» και «να πω 

μια ιστορία της φαντασίας μου». Τέλος, οι μαθητές στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία προτιμούν ένα συνδυασμό από λέξεις και εικόνες, επειδή «βοηθάει να 

κατανοήσει κανείς καλύτερα».  

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου καταδεικνύουν ένα αξιοσημείωτο 

ενδιαφέρον των μαθητών για τα κόμικς. Ενδοσχολικά, τα διδακτικά εγχειρίδια 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες με κόμικς. Εκτός σχολείου, η ένατη τέχνη φαίνεται 

να υπάρχει στην καθημερινότητα των μαθητών, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους. 

Το στοιχείο αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην κατάκτηση του σχολικού 

γραμματισμού των μαθητών. Συνοψίζοντας, η θετική στάση των μαθητών 

απέναντι στα κόμικς, η ύπαρξή τους στα σχολικά εγχειρίδια σε ευθυγράμμιση με 
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τις εξαγγελίες του υπουργείου παιδείας μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία 

πρωτότυπων διδακτικών σεναρίων, απόλυτα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον 

του αντίστοιχου σχολικού εγχειριδίου (βλέπε παράδειγμα στο παράρτημα)- εν 

προκειμένω στο γλωσσικό μάθημα- τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να 

βοηθήσουν την κατάκτηση του σχολικού γραμματισμού. 

Παράρτημα 

Γ΄ τάξη 

Τετράδιο εργασιών, τεύχος Α, ενότητα «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά» 

υποενότητα «Η πόλη χάθηκε στο χιόνι», σελίδα 57. 

Στόχοι της υποενότητας είναι: 

Ο προσδιορισμός των αλλαγών στον εξωτερικό χώρο και τον ψυχισμό του 

αφηγηματικού προσώπου. 

Η διάκριση παρελθοντικών-μη παρελθοντικών ρηματικών χρόνων. 

Οι διαδικασίες αναγνωστικής πρόβλεψης. 

Η οργάνωση του πλάνου μιας ιστορίας. (Ιντζίδης α, 2006: 38) 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση κόμικς αντί της τέταρτης 

δραστηριότητας. 

Αναλυτικά: 

Βήμα 1ο: Δίνεται στους μαθητές ένα απόσπασμα από κόμικς (WaltDisney, 

2006: 9) «Μίκυ Μάους» με ανακατεμένα τα καρέ της ιστορίας και ένα κενό καρέ. 

Επίσης, δίνεται η ιστορία του αποσπάσματος σε πλάγιο λόγο, μέσα από 

αφηγηματικό κείμενο. 

Βήμα 2ο: Ζητείται από τους μαθητές να βάλουν σε χρονική σειρά τα καρέ 

της ιστορίας με τη βοήθεια του κειμένου. 

Βήμα 3ο: Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία κόμικς στο 

τελευταίο κενό καρέ, δίνοντας στο μαθητή την ευκαιρία να αποδώσει το δικό του 

προσωπικό τέλος. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να 

μετατρέψουν τους παρελθοντικούς ρηματικούς χρόνους του κειμένου σε 

παροντικούς. 

Προτεινόμενη εκφώνηση δραστηριότητας: «Διάβασε προσεκτικά την 

παρακάτω ιστορία. Στη συνέχεια προσπάθησε να βάλεις σε χρονική σειρά τις 

εικόνες του κόμικς. Τέλος, φαντάσου και φτιάξε σε κόμικς το τελείωμα της ιστορίας. 

Ο Μολυβάκης θα σου δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τους πρωταγωνιστές...» 
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Ντόναλντ Ντακ: Ο θησαυρός των πειρατών 

Ο Ντόναλντ Ντακ λέει πως ο θείος Σκρουτζ τους περιμένει στο λιμάνι και τα 

τρία ανίψια του λένε ότι τους είχε πει πως πρόκειται για κάτι επείγον, χωρίς να τους 

δώσει διευκρινίσεις. Στη συνέχεια ο Ντόναλντ υπέθεσε ότι μπορεί να πάνε 

κρουαζιέρα και τα ανίψια αναρωτήθηκαν αν αυτό θα γίνει με την υπερπολυτελή 

θαλαμηγό του πλούσιου θείου. Αμέσως όμως είπαν ότι αυτά δεν ταιριάζουν στο 

θείο Σκρουτζ. Όταν έφτασαν στο λιμάνι, ο θείος Σκρουτζ γύρισε και τους είδε. Μετά 

τους ρώτησε γιατί άργησαν τόσο και ο Ντόναλντ είπε πως ήρθανε τρέχοντας. Στο 

τέλος ο θείος Σκρουτζ είπε «εντάξει» και τους έσπρωξε προς το καράβι. Τα τρία 

ανίψια ήταν απορημένα… 

 

++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ο Ντόναλντ Ντακ είναι η μεγάλη πάπια και έχει τρία ανίψια: το Χιούι, το Λιούι και τον 

Ντιούι. Επίσης, έχει έναν πολύ πλούσιο, αλλά και πολύ τσιγκούνη θείο, τον Σκρουτζ 

Μακ Ντακ.  



Η στάση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στα κόμικς 

Παπαδόπουλος Στέφανος- Παναγιώτης 
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Ανάπτυξη συνεργατικής δημιουργικής γραφής στην 

Προσχολική Ηλικία μέσα από Πρόγραμμα e-Twinning «Ήρωες 

φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». 

 

Παπουτσάκη Καλλιόπη, Νηπιαγωγός, popi.papoutsaki@gmail.com 
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Λιβαθινού Σταυριανή, Νηπιαγωγός, melinaki2004@yahoo.gr  
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Τριανταφύλλου Σεβαστή, Νηπιαγωγός, sevatrianta@gmail.com 

Τσιγγερλιώτη Άννα, Νηπιαγωγός, atsiggerlioti@gmail.com 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

Δημιουργική γραφή. Προσδιορισμός του όρου. 

Η δημιουργική γραφή, ως όρος, επιχειρεί να αποδώσει στα ελληνικά τον αγγλικό 

όρο «creative writing». Υπονοεί κυρίως γραφή που είναι κοντά στα κείμενα της 

λογοτεχνίας, εφόσον γίνεται  αποδεκτή η εκλεκτική τους ανωτερότητα, αλλά 

εμπεριέχει και το σύνολο των διαφόρων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών που 

στοχεύουν στην κατάκτηση συγγραφικών (λογοτεχνικών) δεξιοτήτων 

(Καρακίτσιος 2013). Στον χώρο της εκπαίδευσης η δημιουργική γραφή δεν 

αναφέρεται αποκλειστικά στην παραγωγή λογοτεχνικού έργου και περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα κειμένων σαν μια γραπτή έκφραση της προσωπικότητας του 

παιδιού μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που επιτρέπει τον πειραματισμό 

και την ανακάλυψη (Κωτόπουλος 2011).  

Πέραν τούτου, είναι μια μορφή εκτόνωσης, εσωτερικής λύτρωσης και 

ψυχικής απελευθέρωσης του ατόμου. Εμπεριέχει μια πτυχή διασκέδασης καθώς 

συνδέεται με δεξιότητες που συναντώνται στο παιχνίδι όπως η αίσθηση της 
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περιπέτειας, της φαντασίας, του πειραματισμού και της περιέργειας (Καρακίτσιος 

2013, Καραγιάννης 2010). 

Δημιουργική γραφή και δημιουργικότητα. 

Ο Guilford θεωρεί ότι η δημιουργική ικανότητα σε ένα άτομο εκφράζεται με 

δημιουργική συμπεριφορά η οποία εκδηλώνεται μέσω της εφευρετικότητας, της 

σύνθεσης και του σχεδιασμού (Guilford 1956). O Ροντάρι (1994: 206) ορίζει τη 

δημιουργικότητα ως συνώνυμο της αποκλίνουσας σκέψης, αυτής που έχει την 

ικανότητα «να σπάει συνεχώς τα σχήματα της εμπειρίας», σχολιάζει πως είναι 

δημιουργικό ένα μυαλό που πάντα δουλεύει, που πάντα ρωτάει, που ανακαλύπτει 

προβλήματα εκεί που οι άλλοι βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις, που νιώθει 

άνετα σε ρευστές καταστάσεις, που διαθέτει κρίση αυτόνομη και ανεξάρτητη, που 

αρνείται το τυποποιημένο, που καταπιάνεται από την αρχή με τα πράγματα και τις 

έννοιες χωρίς να εμποδίζεται από κονφορμισμούς. Όλες αυτές οι ιδιότητες 

εκδηλώνονται στη διαδικασία της δημιουργίας. Και αυτή … έχει ένα χαρακτήρα 

ψυχαγωγικό. Πάντοτε. 

Η επιστήμη της ψυχολογίας ορίζει ως δημιουργικότητα ή δημιουργική 

σκέψη την πρωτοτυπία και τη μοναδικότητα της απάντησης, την ευαισθησία στον 

εντοπισμό προβλημάτων, την ευελιξία και την ευχέρεια σκέψης, την έκθεση σε 

ρίσκα, την ανοχή σε διφορούμενες καταστάσεις, τους ετερογενείς συνδυασμούς, 

την ευελιξία (Κούσουλας 2001, Κατσίκη-Γκίβαλου 2001:22). 

Η Δημιουργική γραφή στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η δημιουργική γραφή είναι μια κατεξοχήν δημιουργική διαδικασία. Ως εκ τούτου η 

αναζήτηση ενός ορισμού γενικά αποδεκτού και με καθολική εφαρμογή θα ήταν 

μάλλον μια αντιδημιουργική πράξη. Αναζητώντας λοιπόν τον ορισμό της 

προσεγγίζουμε και περιγράφουμε τους επιμέρους παράγοντες οι οποίοι 

εμπλέκονται στη διαδικασία της δημιουργικής γραφής: 

o Το γλωσσικό πρόβλημα-ερέθισμα. Στη διαδικασία της 

δημιουργικής γραφής, ο συγγραφέας βρίσκεται μπροστά σε 

ένα γλωσσικό πρόβλημα, το οποίο καλείται να επιλύσει  

παράγοντας λόγο, μέσα από διαδικασία παραγωγής ιδεών. 

Το γλωσσικό πρόβλημα επιδέχεται περισσότερες από μια 

λύσεις, καθώς το κείμενο που δημιουργείται περιέχει ιδέες και 

απόψεις μοναδικές. 
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o Τον δημιουργικό συγγραφέα. Ο οποίος διαθέτει όλες τις 

δεξιότητες του δημιουργικού ατόμου. Σε νοητικό επίπεδο 

διαθέτει ικανότητες δημιουργίας πολλών, διαφορετικών και 

μοναδικών σκέψεων, ιδεών. Στη συναισθηματική του εικόνα 

ξεχωρίζει η προθυμία να ρισκάρει, να εκθέσει τον εαυτό του 

στην επιτυχία ή αποτυχία και δείχνει ευαισθησία στα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 

o Τη δημιουργική διαδικασία και τα στάδια της. Η παραγωγή 

γραπτού λόγου περιλαμβάνει το προσυγγραφικό στάδιο 

(αυθεντικοποίηση, σχεδιασμός και οργάνωση ιδεών), 

συνεχίζεται με το συγγραφικό στάδιο(καταγραφή ιδεών) και 

καταλήγει στο μετασυγγραφικό στάδιο (αναθεώρηση,-

βελτίωση έκδοση-κοινοποίηση). Η δημιουργική γραφή 

εμφανίζεται στο προσυγγραφικό και στο συγγραφικό στάδιο 

και περιλαμβάνει την παραγωγή - οργάνωση  και την 

καταγραφή ιδεών  

o Το δημιουργικό προϊόν- κείμενο. Δεν αρκεί ικανοποιούν τις 

βασικές αρχές του κειμενοκεντρισμού αλλά να διαθέτουν 

επιπλέον ιδιότητες όπως ρευστότητα, ευελιξία, πρωτοτυπία, 

οργάνωση, χιούμορ. 

 Η ολιστική αυτή οπτική της δημιουργικής γραφής δεν περιορίζεται στην 

αναζήτηση των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα άτομο δημιουργικό , αλλά 

διερευνά τις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες η δημιουργικότητα του ατόμου 

απελευθερώνεται ( Γρόσδος 2014).  

Η δημιουργική γραφή μπορεί να διδαχθεί και να κατανοηθεί, όπως κάθε 

τέχνη που απαιτεί δεξιοτεχνία (Morley 2007). Η διδακτική της δημιουργικής γραφής 

στρέφεται εξίσου προς το τι (περιεχόμενο) και προς το πώς (δομή) των κειμένων 

και ζητούμενο της είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων  

παραγωγής ιδεών στο προσυγγραφικό στάδιο. 

Η δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο. 

Ποικίλες δραστηριότητες εξάσκησης στην ακρόαση ιστοριών αλλά και στην 

παραγωγή συλλογικών κειμένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γλωσσικής και 

γενικότερης ανάπτυξης του παιδιού καθώς βελτιώνονται οι γνωστικές ικανότητες. 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[635]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Μέσα από την ενεργό συμμετοχή του στη συλλογική δράση του δίνεται η 

δυνατότητα να συγκρίνει .να συσχετίζει, να ταξινομεί αντικείμενα και έννοιες, να 

συγκροτεί και να δομεί πληροφορίες, να ελέγχει τις προσλαμβάνουσες 

καταστάσεις και να τις συνδέει με τις δικές του εμπειρίες, να κατανοεί τις έννοιες του 

χρόνου και της διαδοχής, αλληλουχίας γεγονότων, πλοκής ενώ ταυτόχρονα 

εισάγεται μέσα από τις αφηγήσεις σε λογοτεχνικά κανάλια (Καρακίτσιος 2011). 

Σύμφωνα με τον Appleyard το παιδί της προσχολικής ηλικίας αποτελεί έναν 

ξεχωριστό ανγνώστη παίκτη, που προσλαμβάνει την λογοτεχνία ως μια ξεχωρστή 

πραγματικότητα (1991). Ο εγωκεντρικός του λόγος, η διαρκής ακροβασία 

ανάμεσα στο φανταστικό και τον πραγματικό κόσμο, οι ανιμιστικές διαθέσεις και 

η προτεραιότητα  στο σημαίνον συνιστούν έναν υποκειμενισμό μέσα από τον 

οποίο το παιδί συγκροτεί την προσωπικότητα του. 

Η προσπάθεια που καταβάλει για να κατανοήσει το περιεχόμενο ενός 

βιβλίου το καθιστά ένα μικρό δημιουργό (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, 

Κωτόπουλος 2013). Το μικρό παιδί εμπλεκόμενο στην δημιουργική γραφή 

ενισχύεται όχι μόνο στην παραγωγή γραπτού λόγου αλλά και του προφορικού 

μέσα από εξειδικευμένες ασκήσεις , με τις οποίες εμπλουτίζεται η έκφρασή του, η 

οποία σταδιακά γίνεται συνθετότερη. Τα νήπια ωφελούνται πολλαπλώς από τις 

ασκήσεις δημιουργικής γραφής καθώς: 

o Βοηθούνται στην ανάλυση και περιγραφή, στην σύγκριση 

και ταξινόμηση. 

o Έρχονται σε επαφή με τη λογική ανάλυση- ερμηνεία. 

o Αναπτύσσουν την ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών και 

ιδεών. 

o Ενθαρρύνονται στην αξιολόγηση, λήψη αποφάσεων. 

o Αναπτύσσεται η κριτική τους σκέψη. 

o Διατυπώνουν υποθέσεις και μαθαίνουν να λειτουργούν στην 

ομάδα. 

Η νηπιαγωγός οργανώνει τις εμπειρίες του νηπίου και το καθοδηγεί. 

Ρυθμίζει και οργανώνει καταστάσεις επικοινωνίας, προκαλεί καταστάσεις 

προβληματισμού και ακολουθεί τακτικές εξοiκείωσης των νηπίων με τις συμβάσεις 

της γραφής. Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ για το νηπιαγωγείο τονίζεται η ισότιμη 

καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου και η δημιουργία ενός πλούσιου 

περιβάλλοντος που προωθεί τον εγγραματισμό και την επικοινωνία. Τα παιδιά 
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γράφουν όπως μπορούν κείμενα, ενώ πολλές φορές η νηπιαγωγός λειτουργεί ως 

γραφέας όπου τα νήπια υπαγορεύουν τα κείμενα τους (Βακάλη, Ζωγράφου-

Τσαντάκη, Κωτόπουλος 2013). 

Λογοτεχνία και Δημιουργική γραφή 

Η φιλοσοφία της Δημιουργικής γραφής στο εκπαιδευτικό σύστημα συνιστά μια 

σύνθετη και δυναμική πολύπλοκη διεργασία, κατά την οποία η λογοτεχνία 

προσεγγίζεται ενεργητικά εκ των ένδον. Ως μια τέτοια ενεργητική διαδικασία απαιτεί 

το συντονισμό πολλών λειτουργιών, νευροφυσιολογικών, ψυχικών και 

πνευματικών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μοναδική απόλαυση. Αυτές οι τεχνικές 

προσέγγισης συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας και της 

δημιουργικότητας, αλλά και στην κατάκτηση συγγραφικών δεξιοτήτων (Tsimbidy 

2008). Η δημιουργική γραφή με τις ιδιαίτερες διδακτικές τεχνικές και παρεμβάσεις 

αποτελεί έναν από τους δυο πυλώνες της διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ο άλλος 

είναι η φιλαναγνωσία. Η δημιουργική γραφή επιτρέπει την ανάπτυξη συγγραφικών 

δεξιοτήτων και η φιλαναγνωσία του επιτρέπει να εξελιχθεί σε έναν σοβαρό 

αναγνώστη. Η φιλαναγνωσία, ως όρος,  επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη θετική 

σχέση του παιδιού με το βιβλίο και στοχεύει στην ενδυνάμωση της σχέσης αυτής 

(Αρτζανίδου, Γουλής, Γρόσδος, Καρακίτσιος, 2011). 

Γενικό Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Μέσα από την πλατφόρμα e-Twinning,  που αφορά εκπαιδευτικούς και σχολεία 

που θέλουν να αναπτύξουν συνεργατικά έργα και να μοιραστούν ιδέες -σε 

ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκτυο- δημιουργήθηκε τη σχολική χρονιά 2014-2015 μια 

ομάδα συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων της Ελλάδας, με σκοπό να υλοποιήσουν 

το έργο: ”Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική” με προσανατολισμό στη 

δημιουργική γραφή (twinspace.etwinning, ανευ ημ.). Γενικός σκοπός του έργου 

ήταν η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας, η εξοικείωση με 

τεχνικές γραφής και η εμπλοκή σε συνεργατικές δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής μέσω εργαλείων (ΤΠΕ) με στόχο τη δημιουργία μιας ιστορίας. 

Σκοποί του έργου ορίστηκαν οι παρακάτω: 

o Ανάπτυξη δημιουργικότητας και φαντασίας των μαθητών, με 

τον πειραματισμό και εξοικείωση με τεχνικές δημιουργικής 

γραφής. 
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o Επαφή με τη λογοτεχνία και εμπλουτισμός προφορικού 

λόγου.  

o Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (θέαση των πραγμάτων με τα 

μάτια του άλλου). 

o Εμπλοκή σε συνεργατικές δραστηριότητες δημιουργικής 

γραφής, κάνοντας χρήση εργαλείων τεχνολογιών 

πληροφορίας και Επικοινωνίας ( ΤΠΕ), μέσω του 

προγράμματος e-twinnning. 

o Δημιουργία παραμυθιού – ιστορίας. 

Στο εγχείρημα συμμετείχαν 13 νηπιαγωγοί από 8 διαφορετικούς νομούς 

ανά την Ελλάδα (Αχαΐας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιεράπετρας, Ρόδου, 

Σερρών, Χαλκιδικής, Χανίων) και 212 παιδιά. Κατά τη διάρκεια του έργου υπήρχε 

ενεργός συμμετοχή και  των γονέων τους. 

Το έργο χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: 

1η φάση: Γνωριμία των νηπιαγωγείων μεταξύ τους με on line συνδέσεις 

(Skype), με συνεργατικές δράσεις, παρουσιάσεις με χρήση εργαλείων web 2.0. και 

video γνωριμίας. Παράλληλα σ’ αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν σε κάθε 

νηπιαγωγείο πολλές δραστηριότητες εισαγωγής στη δημιουργική γραφή και 

εξοικείωσης με διάφορες τεχνικές δημιουργικής γραφής. Μέσα από παιγνιώδεις 

γλωσσικές δραστηριότητες με προσανατολισμό στη δημιουργική γραφή και 

έχοντας ως αφετηρία τα ισχύοντα προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ) και Νέο 

πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες με 

σκοπό να βελτιωθούν οι ικανότητες προφορικού λόγου των παιδιών και να 

καλλιεργηθούν οι αναγνωστικές και «συγγραφικές» τους δεξιότητες. 

2η Φάση: Δημιουργήθηκαν οι 11 ήρωες (ένας από κάθε νηπιαγωγείο) και 

ψηφίστηκε on line ο κεντρικός ήρωας  

3η Φάση: Συλλογική συγγραφή και εικονογράφηση μιας ιστορίας. Tο 

εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και ο τίτλος δημιουργήθηκαν από διασχολικές ομάδες 

παιδιών μέσω διαδραστικών on line εργαλείων web 2.0. Το συλλογικό έργο 

δημοσιεύτηκε οn line σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου. Από την έναρξη της 

δεύτερης φάσης και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος,προέκυψαν νέα 

παιχνίδια και δραστηριότητες σχετικά με τους ήρωες και την ιστορία που 

εξελίσσονταν. 
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Το έργο αξιολογήθηκε από μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η 

ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε με παρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις 

και άλλα δρώμενα  προς στους γονείς  και την ευρύτερη κοινότητα. 

Ειδικό μεθοδολογικό πλαίσιο και παραδείγματα δραστηριοτήτων δημιουργικής 

γραφής. 

Αρχικά υλοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες προετοιμασίας για δημιουργική 

γραφή ανάλογα με τις ανάγκες, τις ικανότητες και το ενδιαφέρον των παιδιών σε 

κάθε νηπιαγωγείο. Έχοντας ως αφετηρία το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου, στο 

προπαρασκευαστικό αυτό στάδιο πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο 

την ενεργοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας με προσανατολισμό 

την δημιουργική προφορική και γραπτή έκφραση. Καθώς επίσης και 

δραστηριότητες καλλιέργειας και ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων 

(περιγραφικός λόγος, κριτικός γραμματισμός). 

Ακολούθησε η δημιουργία του ήρωα με κοινή χρήση της τεχνικής των 

ερωτήσεων, της συζήτησης και των γραπτών οδηγιών (καθοδηγούμενες τεχνικές, 

Γρόσδος 2014) και ποικιλία δραστηριοτήτων γνωριμίας με τους ήρωες των 

συνεργαζόμενων νηπιαγωγείων και ψηφοφορία του πρωταγωνιστή της ιστορίας 

μας. 

Στη συνέχεια,  αλυσιδωτά, ακολουθώντας την τεχνική της ομαδικής 

δημιουργικής σύνθεσης (Γρόσδος 2014) δομήθηκε και εικονογραφήθηκε η 

ιστορία, αποφασίστηκε ο τίτλος, εικονογραφήθηκε το εξώφυλλο και το 

οπισθόφυλλο και “γεννήθηκε” το βιβλίο μας σε ηλεκτρονική μορφή.  

Υλοποιήθηκαν δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες και παιχνίδια σε 

σχέση με τους ήρωες και τη συνεργατική ιστορία δημιουργικής γραφής (παιχνίδια, 

θεατρική διασκευή της ιστορίας, άλλες ιστορίες με τους ήρωες, κλπ). Οι δράσεις 

αυτές προσέφεραν ευκαιρίες στα παιδιά να εκφραστούν και διευκόλυναν την 

εκδήλωση αποκλίνουσας σκέψης, ενώ έδρασαν προσθετικά στον παιγνιώδη 

χαρακτήρα των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής (Γρόσδος 2014). 

Δραστηριότητες εισαγωγής στη δημιουργική γραφή στα πλαίσια της πρώτης 

φάσης του έργου. 

Στην πρώτη φάση του έργου οι νηπιαγωγοί έδωσαν έμφαση στην ανάπτυξη της 

φαντασίας, της δημιουργικότητας και της δημιουργικής σκέψης των παιδιών στα 
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πλαίσια των δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράμματος και των θεματικών 

προσεγγίσεων που εκπονούνταν εκείνη τη χρονική περίοδο. Δημιουργήθηκε γωνιά 

eTwinning σε κάθε νηπιαγωγείο και σε ένα από αυτά μια ιδιαίτερη γωνιά 

δημιουργικής γραφής που την ονόμασαν “Κάθε μέρα μια ιστορία”. Τα παιδιά 

πειραματίστηκαν με διάφορες τεχνικές δημιουργικής γραφής (Γρόσδος 2014) σε 

κάθε νηπιαγωγείο υλοποιώντας παραπλήσιες δραστηριότητες. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε κάποιες από τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν με τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες: 

 Τεχνική των εικόνων: Παραμυθοσαλάτα, παραμυθοσακούλα, 

παραμυθομαγειρέματα, ιστορίες με αφορμή εικόνες/ 

φωτογραφίες/ έργα ζωγραφικής/έργα τέχνης 

 Τεχνική της μελέτης και διεξοδικής ανάλυσης των αφηγηματικών 

στοιχείων και του αφηγηματικού σχήματος: Τα παιδιά με την 

καθοδήγηση  των νηπιαγωγών εντόπισαν τα  δομικά 

χαρακτηριστικά των παραμυθιών (αρχή –δράση - τέλος). Αναλύουν 

τους χαρακτήρες των ηρώων. Εντοπίζουν και βρίσκουν φράσεις με 

τις οποίες αρχίζουν και τελειώνουν οι ιστορίες. 

 Τεχνική τροποποίησης και ανατροπής των μοτίβων. Τα παιδιά 

επεμβαίνουν σε γνωστά παραμύθια και αναδιηγούνται την ιστορία 

ξεκινώντας με την ερώτηση «Τι θα συνέβαινε αν…» 

 Τεχνική της αφετηρίας των λέξεων. Φανταστικό διώνυμο, 

ομοιοκατάληκτες λέξεις με αφορμή τον τόπο προέλευσης του 

συνεργαζόμενου νηπιαγωγείου που γνωρίστηκαν μέσω skype. 

 Τεχνική της προσωμοίωσης. Δημιουργούν ιστορίες με αγαπημένα 

παιχνίδια της τάξης τους, και ιστορίες με τα μέρη του σώματος 

(χέρια-πόδια) 

 Τεχνική της ελεύθερης γραφής: Μέσα από τις ελεύθερες ζωγραφιές 

τους, δημιουργούν και αφηγούνται ιστορίες. Δημιουργία βιβλίου με 

αυτοσχέδια παραμύθια. 

Τα παιδιά πειραματίστηκαν και με άλλα κειμενικά είδη: 

 αινίγματα 

 ποιήματα 

 μαντινάδες 

 τραγούδια 
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 παιχνιδοτράγουδα 

 λεζάντες (για το ίδιο έργο ζωγραφικής) 

 συνέντευξη (από έναν ήρωα ή αντικείμενο) 

Δημιουργία του ήρωα. Δεύτερη φάση. (Ιανουάριος 2015) 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς και μέχρι τον Ιανουάριο κατά την ανάγνωση 

και επεξεργασία διαφόρων ιστοριών και παραμυθιών, οι νηπιαγωγοί 

καθοδηγούσαν τα παιδιά στο να εντοπίζουν και να αναλύουν τα δομικά στοιχεία 

της ιστορίας (αρχή, μέση, τέλος, πρωταγωνιστές, προβλήματα, εμπόδια και 

λύσεις). Να εντοπίζουν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά του ήρωα. Να 

συνειδητοποιήσουν τη διαφορά μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας στις 

ιστορίες αλλά και στους ήρωες (π.χ. ήρωας παραμυθιού - ήρωας ελληνικής 

επανάστασης). Να συνειδητοποιήσουν ότι ήρωας μπορεί να είναι είτε κάτι έμψυχο 

(άνθρωπος, ζώο, φυτό), είτε κάτι άψυχο (αντικείμενο).  

Απαιτούμενο στα πλαίσια του eTwinning για το έργο ήταν η δημιουργία 

ενός λογότυπου με τη συμμετοχή όλων των συνεργαζόμενων μερών. Έτσι σε κάθε 

νηπιαγωγείο κάθε παιδί ζωγράφισε έναν φανταστικό δικό του ήρωα. Οι ήρωες, 

που δημιουργήθηκαν από κάθε παιδί σε κάθε νηπιαγωγείο, τέθηκαν σε 

ψηφοφορία στην ομάδα των παιδιών και από κάθε νηπιαγωγείο προέκυψε ένας 

ήρωας για το λογότυπο. 

Με όλη αυτή την ενασχόληση με τους γνωστούς ήρωες παραμυθιών, 

ταινιών και τους φανταστικούς ήρωες γενικότερα και επηρεασμένα τα παιδιά από 

την θεματική προσέγγιση που επεξεργαζόταν εκείνη την περίοδο στο νηπιαγωγείο 

τους (Ιανουάριο- Φεβρουάριο), όταν ρωτήθηκαν στην ολομέλεια ποιος θα 

ήθελαν να είναι ο ήρωας του νηπιαγωγείου τους στο παραμύθι που θα φτιάχναμε 

με τα άλλα νηπιαγωγεία, επέλεξαν είτε ομόφωνα είτε με ψηφοφορία μεταξύ των 

προτάσεων τον ήρωα που θα συμμετείχε στη συνεργατική ιστορία. Έπειτα, σε κάθε 

νηπιαγωγείο με την τεχνική της “συνέντευξης σε έναν φανταστικό ήρωα” (ίδια 

συνέντευξη για όλα τα νηπιαγωγεία) δομήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του 

ήρωα και οι ιδιαιτερότητές του (όνομα, εξωτερικά χαρακτηριστικά, χαρακτήρας- 

συναισθηματική κατάσταση, συνήθειές του, που ζει, οικογένεια, φίλοι και εχθροί 

του, μαγικό αντικείμενο, κατορθώματα και όνειρα). 
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πίνακας 1: συνέντευξη ήρωα- δόμηση χαρακτήρα 

Ο κάθε ήρωας (πίνακας 2) πήρε “σάρκα και οστά” σε τρισδιάστατη 

ομαδική κατασκευή χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά και συμμετείχε στην 

καθημερινότητα των παιδιών, ενώ παρουσιάστηκε στα άλλα νηπιαγωγεία με 

video παρουσίασής του στη πλατφόρμα του e Twinning. 

 

 

πίνακας 2: Ο ήρωας και το Νηπιαγωγείο που τον δημιούργησε. 

Συλλογική συγγραφή και εικονογράφηση. Τρίτη φάση (Απρίλιος - Ιούνιος). 

Γνωριμία με τους ήρωες (παιχνίδια) 

Δημιουργήθηκαν διάφορα παιχνίδια με σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα 

τους ήρωες του κάθε νηπιαγωγείου - μέλους. Κάποια παιχνίδια ήταν διαδικτυακά 

για να τα παίζουν τα παιδιά και από το σπίτι τους (παζλ, σταυρόλεξα, κρεμάλα, 
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μέμορι) και άλλα ήταν επιτραπέζια - επιδαπέδια ομαδικά και ατομικά παιχνίδια και 

παιζόταν στη τάξη, ενώ παράλληλα αναρτήθηκαν στο twinspace του eTwinning 

για να τα μοιραστούν με τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία. Εκτός από τα πιο κλασικά 

παιχνίδια που τροποποιήθηκαν σε σχέση με τους ήρωες (όπως παζλ, φιδάκι, 

τρίλιζα, μέμορι- μνήμη και) δημιουργήθηκαν και τα παρακάτω: 

“Μάντεψε ποιος” με τους ήρωες: με δύο παίκτες ή δύο ομάδες και 

ερωτήσεις για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ηρώων (πχ “έχει 4 πόδια;”), όπου 

η απάντηση είναι ναι ή όχι και ανάλογα “κλείνουν” οι κάρτες με τους ήρωες. 

Αποκλείοντας τους ήρωες που δεν ταιριάζουν στο κριτήριο της ερώτησης, 

προκύπτει ο ήρωας που έβαλε αρχικά στο μυαλό του ο κάθε αντίπαλος 

παίκτης/ομάδα.  

“Ποιός είμαι;” : Ομαδικό παιχνίδι μέχρι 6 παίκτες, όπου κάθε παίκτης έχει στο 

κεφάλι του μια κάρτα που δείχνει έναν ήρωα (τη βλέπουν οι άλλοι, αλλά όχι αυτός 

που την έχει στο κεφάλι). Με ερωτήσεις που απαντούν όσοι βλέπουν τη κάρτα (πχ 

“ποιο μαγικό αντικείμενο έχω;”), κάθε παίκτης προσπαθεί να καταλάβει ποιον 

ήρωα έχει στο κεφάλι του. 

Επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι 1: Σε μια διαδρομή με τετράγωνα με τη 

βοήθεια του ζαριού τα πιόνια μετακινούνται και αν πέσουν σε ένα χρωματιστό 

τετράγωνο απαντούν σε μία από τις ερωτήσεις που έχουν οι κάρτες. Μερικές από 

τις ερωτήσεις που έβγαλαν τα παιδιά: 

Με λένε Επιστολάκη πως λέγεται η αγαπημένη μου; 

Είμαι το πολύχρωμο πουλί, ποιοι είναι οι φίλοι μου; 

Επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι 2: Με την βοήθεια του ζαριού τα πιόνια 

μετακινούνται πάνω σε μια διαδρομή με τετράγωνα όπου κάποια από αυτά έχουν 

ζωγραφιά ήρωα και κάποια των εχθρών τους. Αν "πέσουν" πάνω στους ήρωές 

μας τους βοηθούν να προχωρήσουν, ενώ αν πέσουν πάνω στους 

εχθρούς...πάνε 2 βήματα πίσω.  

Twister ηρώων: Σε ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου σχεδιάστηκαν πολλά 

τετράγωνα  και μέσα σε αυτά τα παιδιά ζωγράφισαν τους ήρωες. Τα τετράγωνα 

που είχαν τον ίδιο ήρωα έπρεπε να είναι ίδια. Τα παιδιά γύριζαν έναν τροχό που 

απεικόνιζε τους ήρωες και ένα ζάρι με τα διάφορα μέρη του σώματος. Τα παιδιά 

στο χαρτί του μέτρου έπρεπε να ακουμπήσουν το τετράγωνο του ήρωα που έφερε 

ο τροχός με το συγκεκριμένο μέρος του σώματος που τύχαινε στο ζάρι. Η 
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δυσκολία του να τεντωθείς και να ακουμπήσεις το σωστό τετράγωνο το έκανε 

τρομερά διασκεδαστικό! 

Ήρωες-δακτυλόκουκλες: Χάρτινες φιγούρες των ηρώων για 

κουκλοθέατρο και αφορμή για δημιουργία διαλόγων και ζωντάνεμα των ηρώων 

σε αυτοσχέδιες ιστορίες. 

Κάρτες για ιστορία: Τα παιδιά ζωγράφισαν σε κάρτες τους 11 ήρωες και 

βασικά στοιχεία που τους αφορούσαν. Οι κόκκινες κάρτες είναι οι ήρωες, οι 

πράσινες οι τοποθεσίες, οι  πορτοκαλί τα αντικείμενα, οι κίτρινες οι φίλοι και οι μπλε 

οι εχθροί. Το παιχνίδι παίζεται ως εξής :Τραβάμε μία κάρτα από κάθε χρώμα και 

δημιουργούμε μία ιστορία. ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Ομαδοποίηση των καρτών ανά ήρωα 

(δηλαδή ο κάθε ήρωας με τα χαρακτηριστικά του : τόπος, αντικείμενο, εχθρός, 

φίλος). 

Βιβλία-αυτοσχέδιες ιστορίες με τους ήρωες  

 

Ιστορίες του λεπτού: Τα παιδιά ζωγραφίζουν ότι τους έκανε εντύπωση από 

τους ήρωες των άλλων σχολείων και δημιουργούν μικρές ιστορίες του λεπτού. 

Παιχνίδι “Φτιάξε ιστορίες με τους ήρωες”:  Τα παιδιά φτιάχνουν τις δικές 

τους ιστορίες ανάλογα με τον ήρωα, τον τόπο και το αντικείμενο που θα τους τύχει 

όταν γυρνάνε τον κάθε τροχό. (3 τροχοί : ήρωες, μαγικά αντικείμενα, τόποι). Το 

παιχνίδι αυτό αφού παίχτηκε πολλές φορές στη τάξη, ταξίδεψε και στα σπίτια των 

παιδιών ως επιλογή της δανειστικής βιβλιοθήκης. Σε κάποια νηπιαγωγεία 

εναλλακτικά αντί για τροχούς έφτιαξαν τους αντίστοιχους κύβους. 

Τα παραπάνω παιχνίδια και δραστηριότητες παιζόταν από τα παιδιά μέχρι 

το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Ψηφοφορία κεντρικού ήρωα 

Αφού τα παιδιά γνωρίστηκαν καλά με τους 11 ήρωες, κλήθηκαν να 

ψηφίσουν τον ήρωα που προτιμούν για πρωταγωνιστή της ιστορίας που θα 

ακολουθούσε. Αρχικά σε κάθε νηπιαγωγείο κάθε παιδί ψήφισε τον αγαπημένο του 

ήρωα και ο ήρωας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους ανακοινώθηκε 

στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία. Ο ήρωας που είχε την προτίμηση των 

περισσότερων νηπιαγωγείων ήταν ο γορίλας ο Τσατίλας και με αυτόν 

πρωταγωνιστή θα ξεκινούσε η δημιουργία του συνεργατικού παραμυθιού. 
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Η δημιουργία του συνεργατικού παραμυθιού. Καθορισμός σειράς για 

αλυσιδωτή συγγραφή και σειράς για εικονογράφηση  

 

Πίνακας 3: δομικά στοιχεία 

Για τη συγγραφή και εικονογράφηση της ιστορίας αλυσιδωτά και 

συνεργατικά, κάθε νηπιαγωγείο αλφαβητικά αναλάμβανε τη συγγραφή μέχρι ένα 

σημείο και συνέχιζε το επόμενο. Παράλληλα γινόταν και η εικονογράφηση της 

ιστορίας από τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία με αντίστροφη σειρά της αλφαβητικής. Το 

όριο συγγραφής για το κάθε νηπιαγωγείο ορίστηκε στη μία σελίδα. Το κάθε 

νηπιαγωγείο, στην ολομέλειά του, έπρεπε λαμβάνοντας υπόψη τα όσα 

προηγήθηκαν στην ιστορία να τη συνεχίσει εισάγοντας τον ήρωα που αυτό είχε 

δημιουργήσει με δυνατότητα να εμπλέξει και ακόμη έναν ή δύο από τους άλλους 

ήρωες. Το κείμενο του παραμυθιού μετά τη δημιουργία του στην ολομέλεια του 

κάθε νηπιαγωγείου μεταφερόταν σε ένα αρχείο doc στο google drive για να έχουν 

πρόσβαση όλα  τα νηπιαγωγεία - μέλη του έργου. Το παραμύθι ολοκληρώθηκε 

από το νηπιαγωγείο που είχε δημιουργήσει τον ήρωα γορίλα Τσατίλα.  

Δημιουργία  εξώφυλλου και οπισθόφυλλου και επιλογή του τίτλου της 

ιστορίας μας  

Δημιουργήθηκαν τέσσερις διασχολικές ομάδες που κάθε μια ανέλαβε το 

εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο του βιβλίου και δύο προτεινόμενους τίτλους που 

τέθηκαν σε ψηφοφορία από όλα τα νηπιαγωγεία με τον ίδιο τρόπο, όπως η 

επιλογή του πρωταγωνιστή. Το εμπροσθόφυλλο του έργου δημιουργήθηκε με το 

online διαδραστικό εργαλείο https://awwapp.com, που δίνει την δυνατότητα 

ταυτόχρονης και συνεργατικής ζωγραφικής. 

https://awwapp.com/


Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[645]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Το οπισθόφυλλο του παραμυθιού δημιουργήθηκε με παρόμοιο online 

διαδραστικό εργαλείο http://www.twiddla.com. Οι ομάδες του τίτλου είχαν 

αποστολή  να δημιουργήσουν τον τίτλο της ιστορίας με συνδέσεις μέσω skype και 

παίζοντας γλωσσικά παιχνίδια. Οι δύο προτεινόμενοι τίτλοι ψηφίστηκαν από τα 

παιδιά του κάθε νηπιαγωγείου στην τάξη και το αποτέλεσμα μπήκε στην online 

ψηφοφορία στο http://www.tricider.com . 

Το παραγόμενο e-book:  

https://docs.google.com/document/d/1UwPDiO7I9C_tPZQpELOWdkD3Y

cmt2DYZrknrZWTWYfI/edit 

«Ο Γορίλας και το ταξίδι της πατούσας», ως το τελικό παραχθέν υλικό δεν 

είναι ένα απλό παραμύθι. Είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που 

δημιουργήθηκε από τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς των 11 νηπιαγωγείων με 

συνεργατικές δραστηριότητες. Περιέχει μία ιστορία – ταξίδι από την  οποία 

«ξεπηδούν»  πολλά θέματα όπως: η φιλία, η απώλεια, η αποδοχή του άλλου, η 

αλληλοβοήθεια, το συναίσθημα του φόβου, η αυτοεκτίμηση, τα ζώα, τα μέσα 

μεταφοράς, η προστασία των δασών και τόσα άλλα. 

Προεκτάσεις 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγιναν πολλές δραστηριότητες που 

συνέδεαν το πρόγραμμα eTwinning με το αναλυτικό πρόγραμμα του 

Νηπιαγωγείου -δραστηριότητες γλώσσας, μαθηματικών, περιβάλλοντος, 

έκφρασης και δημιουργίας (εικαστικών, δραματικής τέχνης, μουσικής, φυσικής 

αγωγής κλπ)- και τα άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, που 

δουλευόταν παράλληλα στα Νηπιαγωγεία. 

Δημιουργήθηκαν δυο νέα παιχνιδοτράγουδα με αφορμή το συνεργατικό 

παραμύθι. Αυτά ήταν: “Ποιος κοροϊδεύει τις πατούσες μου;” και “Μπουμ τι τι”. 

http://www.twiddla.com/
http://www.tricider.com/
https://docs.google.com/document/d/1UwPDiO7I9C_tPZQpELOWdkD3Ycmt2DYZrknrZWTWYfI/edit
https://docs.google.com/document/d/1UwPDiO7I9C_tPZQpELOWdkD3Ycmt2DYZrknrZWTWYfI/edit
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Πίνακας 4: παιχνιδοτράγουδο «Μπουμ τι τι» 

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Η συγγραφέας Κατερίνα Τζαβάρα  

απαντά στις ερωτήσεις των νηπίων ενός νηπιαγωγείου σχετικά με τη δομή και τη 

δημιουργία ιστοριών. Και η συγγραφέας Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη 

επισκέπτεται 4 νηπιαγωγεία είτε μέσω skype είτε δια ζώσης και τονίζει την σημασία 

της συνεργασίας. 

Το έργο έγινε και θεατρικό. Ένα από τα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία 

ανέλαβε να φτιάξει σε έμμετρο λόγο την ιστορία που δημιούργησαν τα μέλη του 

έργου.  

Το θεατρικό παρουσιάστηκε από πολλά μέλη του έργου στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς στην γιορτή λήξης. Χρησιμοποιήθηκε επίσης από άλλα μέλη (με 

ανάλογη διαμόρφωση) στην παρουσίαση προς στους γονείς.    

Ένα νηπιαγωγείο έκανε ραδιοφωνική εκπομπή στο FM 100,6 που διαθέτει 

μια ζώνη για εκπομπές που ετοιμάζουν και παρουσιάζουν σχολεία. Όταν 

ετοιμαζόταν η εκπομπή, τα κείμενα και οι μουσικές, τα παιδιά πρότειναν να 

αφιερωθεί ένα μέρος της εκπομπής στους φίλους από το πρόγραμμα "Ήρωες 

φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική" και έγινε πρόσκληση στα συνεργαζόμενα 

νηπιαγωγεία να ακούσουν την εκπομπή διαδικτυακά. 
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Μετά το πέρας της συγγραφής του παραμυθιού έγινε και από τα 11 

συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία μια καθορισμένη μέρα για όλους ένα “πάρτι - 

μπανάνας” (το αγαπημένο φρούτο του γορίλα Τσατίλα) για να εορταστεί το τέλος 

αυτού του όμορφου ταξιδιού με ποικίλες δράσεις και πολλά παιχνίδια, χορό, 

παγωτό-μπανάνα, μπανανοσυνθέσεις, βραβεία και αναμνηστικά.  

Συμμετοχή των γονέων  

o Οι γονείς των παιδιών -μελών του έργου συμμετείχαν και 

αυτοί στο έργο με διάφορους τρόπους.  

o Στα πλαίσια της δανειστικής βιβλιοθήκης τα παιδιά 

ζωγράφιζαν τον αγαπημένο τους ήρωα από το παραμύθι, 

ενώ παράλληλα ανακάλυπταν με τους γονείς τους βασικά 

χαρακτηριστικά του.  

o Συμπλήρωση “φύλλου εργασίας” (ένα για κάθε γονιό) με 

τους αγαπημένους ήρωές τους από τα παιδικά τους χρόνια.  

o Δόθηκαν οι διευθύνσεις των online παιχνιδιών γνωριμίας των 

ηρώων, για να μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια αυτά και 

στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους. 

o Οι κύβοι και οι τροχοί με τους ήρωες, που δημιουργήθηκαν, 

ταξίδευαν στο σπίτι και οι γονείς μαζί με τα παιδιά 

δημιουργούσαν τις δικές τους ιστορίες, οι οποίες 

παρουσιάζονταν στις τάξεις. 

o Οργανώθηκαν στη τάξη εργαστήρια δημιουργικής γραφής 

καθώς και εργαστήρια ποίησης. Σε ομάδες οι γονείς, μαζί με 

τα νήπια δημιουργούσαν αυτοσχέδιες ιστορίες ή ένα δικό 

τους ποίημα. Για την έμπνευση και την παραγωγή ιδεών 

χρησιμοποιήθηκε  ένα μουσικό απόσπασμα και ένα καπέλο 

που όταν το φορούσαν τα νήπια  μπορούσαν να πούνε τις 

ιδέες τους. 

Σε ένα νηπιαγωγείο-μέλος, στα πλαίσια της παρουσίασης του 

προγράμματος, μια μαμά ήταν η βασική αφηγήτρια των αφηγηματικών μερών 

στη θεατρική παράσταση. 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Το έργο αυτό, όπως υλοποιήθηκε, συντάσσεται με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές 

πολιτικές και τον σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων για το σχολείο του 
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21ου αιώνα. Από τον σχεδιασμό του, κατά τη διάρκεια εκπόνησής του έως και την 

ολοκλήρωσή του πέτυχε τους αρχικούς του σκοπούς. Τα παιδιά με την ενεργό τους 

συμμετοχή εμπλούτισαν τον προφορικό τους λόγο και καλλιέργησαν τις 

γλωσσικές και εκφραστικές τους δεξιότητες, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα και τη 

φαντασία τους, ήρθαν σε επαφή με τη λογοτεχνία, εξοικειώθηκαν και 

πειραματίστηκαν με τεχνικές δημιουργικής γραφής, συμετείχαν σε ομαδικές 

συνεργατικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, χρησημοποίησαν εργαλεία 

τεχνολογιών και επικοινωνίας, δημιούργησαν ένα συνεργατικό παραμύθι σε 

συνεγασία με άλλα νηπιαγωγεία. Επιπλέον, το έργο κινητοποίησε και ενοποιήσε τα 

δύο μαθησιακά περιβάλλοντα, σχολικό και οικογενειακό, συνέβαλλε στην 

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών πέρα από τη σχολική τους μονάδα 

και σχολικών μονάδων μεταξύ τους και πέτυχε τη διάχυση του εκπαιδευτικού έργου 

στην εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Για όλα τα παραπάνω το 

συγκεκριμένο έργο έλαβε Ετικέτα Ποιότητας eTwinning και την Τιμητική Διάκριση 

Εθνικών Πιλοτικών  Έργων eTwinning 2014-2015 στην κατηγορία Νηπιαγωγεία-

Δημοτικά (5-12)( eTwinning- Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης, 2015), 

γεγονός που αυξάνει την προστιθέμενη αξία για το ίδιο, τα νηπιαγωγεία  που το 

υλοποίησαν και όλους τους συμμετέχοντες. 

Σε σχέση με τη δημιουργική γραφή διαπιστώθηκε ότι: 

Η φιλοσοφια και οι αρχές της δημιουργικής γραφής ταιριάζουν απολυτα 

με τη φιλοσοφια και τις αρχές των σύγχρονων αναλυτικων προγραμματων για το 

νηπιαγωγείο και τις μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθεί. 

 Η δημιουργική γραφή έχει θέση στο νηπιαγωγείο στα γενικοτερα πλαισια 

της δημιουργικοτητας και της πολλαπλής νοημοσύνης και 

μπορεί να χρησημοποιηθεί ως μέσο για την επίτευξη στόχων που θέτει το 

ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα και το Ενιαίο Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών. 

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τεχνικές 

και να υλοποιήσουν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στα πλαίσια της 

δημιουργικής σκεψης, του προφορικού λόγου και των πρώτων προσπαθειών 

γραφής  

και ωφελούνται από την δημιουργική γραφή πολλαπλά: στην ανάπτυξη της 

φαντασίας και της δημιουργικότητας, του προφορικού λόγου, (σκέφτονται 

«πάνω» στον λόγο, εκφράζουν δημιουργικά την σκέψη τους με τον λόγο, 

προσεγγίζουν τον λογοτεχνικό λόγο βιωματικά από τη θέση του συγγραφέα μέσω 
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της νηπιαγωγού-γραμματέα και προσεγγίζουν το λογοτεχνικό βιβλίο ως 

αντικείμενο και περιεχόμενο από την δημιουργία της ιστορίας μέχρι και την έκδοσή 

της σε μορφή βιβλίου ή/και ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Η δημιουργική γραφή απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες όπως αναφέρει ο 

Καρακίτσιος (Καρακίτσιος, 2011). Το ίδιο διαπιστώνεται, όσον αφορά στην 

προσχολική ηλικία και το νηπιαγωγείο, από την υλοποίηση του έργου αυτού. Η 

ανάγκη για περισσότερες τεχνικές δημιουργικής γραφής προσαρμοσμένες στην 

προσχολική ηλικία δημιουργούν νέες προοπτικές καινοτόμων διδακτικών 

προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών δράσεων καθώς και για περεταίρω επιστημονική 

έρευνα.  
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Η σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή για παιδιά περιλαμβάνει νεοτερικά 

χαρακτηριστικά, όπως η μη γραμμική αφήγηση. Τυπικό παράδειγμα τέτοιων 

έργων είναι τα πολύκλωνα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά «Τα 88 ντολμαδάκια» 

και «Τα 33 ροζ ρουμπίνια» (Τριβιζάς 1997, 2003) που καλούν τον αναγνώστη να 

διαλέξει τη συνέχεια της ιστορίας σε διάφορα σημεία του βιβλίου, αναφέροντας 

τον αριθμό της σελίδας στην οποία πρέπει να προχωρήσει για κάθε επιλογή. Οι 

αφηγήσεις αυτές αποτελούν  υπερκείμενα 1  και ο αναγνώστης καλείται να επιλέξει 

κάθε φορά μια διαδρομή ανάγνωσης. Αν και οι αναγνωστικές στρατηγικές των 

μαθητών του δημοτικού θεωρούνταν παραδοσιακά απλές ή «επίπεδες», 

υπάρχουν πια ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι τα παιδιά μπορούν να 

σκεφτούν σύνθετα και δημιουργικά κατά την ανάγνωση αυτών των  κειμένων 

(Kalogirou & Gkouni 2012).   

    Σύμφωνα με την τυπολογία του Jean Clement (2001) τα υπερκείμενα στη 

λογοτεχνία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α)συνδυαστική: υπερλογοτεχνία που δημιουργείται αυτόματα από 

γεννήτριες κειμένων με παιγνιώδη χαρακτήρα. Παράγονται με τυχαίους 

συνδυασμούς λέξεων ή αποσπασμάτων λογοτεχνίας που εισάγονται σε ειδικό 

λογισμικό. 

                                                 
1 Ψηφιακά το υπερκείμενο είναι δίκτυο στοιχείων αποτελούμενο από τμήματα κειμένου τα 

οποία ονομάζονται κόμβοι (nodes) και είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους με συνδέσμους (links). 

Αυτός με την σειρά του ως μέρος ενός κειμένου οδηγεί σε ένα άλλο κείμενο (κόμβο). Αυτή η δομή 

μπορεί να παρουσιαστεί και σε έντυπη μορφή χωρίς να χρησιμοποιείται διαφορετικός όρος. 

mailto:apatsiodim@auth.gr
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β) κινούμενη ποίηση: με πρόδρομο τα καλλιγράμματα του Guillaume 

Apollinaire δημιουργούνται ποιήματα όπου συναιρείται η εικόνα με το κείμενο 

συχνά με τη συνοδεία ήχου. Η πρόσληψη του ποιήματος επίσης επηρεάζεται από 

τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που προσφέρει ο χώρος, ο χρόνος και η 

κίνηση (π.χ. επιλογή να παραμένει ή να εξαφανίζεται από την οθόνη ο 

προηγούμενος στίχος, όταν εμφανίζεται ο επόμενος). 

γ) μη γραμμική λογοτεχνία: αφήγηση με διακλαδώσεις όπου ο 

αναγνώστης επιλέγει μια διαδρομή ανάγνωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί 

να επέμβει ο ίδιος στο κείμενο και να προσθέσει ή  αφαιρέσει τμήματά του.  Τα 

υπερκείμενα που διαβάστηκαν και γράφτηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

    Η μη γραμμική οργάνωση της αφήγησης δεν είναι καινούρια. Το 1960 

σημειώνονται λογοτεχνικοί πειραματισμοί αυτού του τύπου από την ομάδα 

OULIPO (Ouvroir de la literature Potentielle: Εργαστήρι Δυνητικής λογοτεχνίας) με 

ιδρυτικά μέλη τον Raymond Queneau και τον μαθηματικό Francois Le Lionnais (για 

επισκόπηση ιστορικής αναδρομής βλ. Δημητρούλια 2006). Επίσης, το 1963 ο Julio 

Cortazar στο «Κουτσό» προτείνει εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης των κεφαλαίων 

πέραν της σειράς με την οποία έχουν εκδοθεί φιλοδοξώντας το μυθιστόρημά του 

να μην είναι ένα βιβλίο, αλλά πολλά (Cortazar 1988). Από τον Κάρλος Φουέντες 

χαρακτηρίζεται «το κουτί της Πανδώρας» και μετά από δεκαετίες βλέπουμε αυτόν 

τον τρόπο νεοτερικής γραφής να περνά και στην παιδική λογοτεχνία.  Βέβαια, για 

τους μικρούς αναγνώστες οι διακειμενικές σχέσεις που αναπτύσσονται δεν 

αντλούν από τον μεταμοντερνισμό ως θεωρία ή αναγνωστική εμπειρία, αλλά από 

τη λογική της οργάνωσης στο ψηφιακό περιβάλλον. Η θεωρία της ριζοσπαστικής 

αλλαγής της Ελίζα Ντρέσανγκ εξετάζει τις θεμελιώδεις μεταβολές που έχουν 

σημειωθεί στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία και προβάλει ως βασικά στοιχεία που 

επέφεραν αυτές τις αλλαγές τη συνδεσιμότητα, τη διαδραστικότητα και την 

πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο (Dresang, 1999, 12).  

    Με τη συνδεσιμότητα ο αναγνώστης συνδέει μεταξύ τους κείμενα 

διαφορετικής μορφής και διάταξης, αλλά και συνδέεται με άλλους αναγνώστες 

που ανήκουν στην ίδια αναγνωστική «κοινότητα». Κατά την ανάγνωση, 

αναπτύσσει μια έντονη διάδραση με το βιβλίο (όλα τα βιβλία «απαιτούν» 

ενεργητικούς αναγνώστες, αλλά κάποια προκαλούν περισσότερο τους 

αναγνώστες τους να πάρουν αποφάσεις για τη συνέχεια και κυρίως για το τέλος 
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της ιστορίας). Επιπρόσθετα, τα θέματα των βιβλίων για παιδιά εμπλουτίζονται και 

οι μικροί αναγνώστες αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες, είδη χαρακτήρων 

και γλώσσα που απευθυνόταν παραδοσιακά σε μεγάλους (Dresang, 1999, 12-13).  

      Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζει πια στη μελέτη του τρόπου που οι 

μαθητές ανταποκρίνονται στην ανάγνωση του μη γραμμικού αφηγηματικού 

λόγου, αλλά και στη δυνατότητα να παράγουν οι ίδιοι μη γραμμικά κείμενα 

(Kendig 1998) . Η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της αναγνωστικής εμπειρίας και 

των συγγραφικών δεξιοτήτων των μαθητών είναι ευρέως αποδεκτή και αποτελεί τη 

βάση για την ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών παραγωγής γραπτού λόγου (Mix 

2004, Flower, Stein, Ackerman, Kantz, McCormick, & Peck 1990). O τρόπος, 

όμως, με τον οποίο οι μαθητές ενσωματώνουν λειτουργικά στα κείμενά τους 

στοιχεία από άλλα κείμενα που έχουν διαβάσει δεν έχει μελετηθεί σε βάθος. 

     Η περιγραφή, η ανάλυση και η ερμηνεία αυτής της διαδικασίας γίνεται 

ακόμα πιο πολύπλοκη, καθώς στο δίκτυο των διακειμενικών σχέσεων που 

αναπτύσσεται σε κάθε κείμενο, εντάσσονται σημεία όχι μόνο από κώδικες 

γραπτού πολιτισμού, αλλά ήχων, εικόνων και ευρύτερα ψηφιακών μέσων. 

Άλλωστε, με τον όρο διακειμενικότητα δεν εννοούμε μόνο τη σχέση ενός κειμένου 

με τα προηγούμενα που έχουν «απορροφηθεί και μετασχηματιστεί» μέσα του 

(Kristeva, 1980, 66), αλλά και «το πέρασμα από ένα σημειωτικό σύστημα σε ένα 

άλλο» (Kristeva, 1984, 59).  

     Με βάση τα παραπάνω, την εξέχουσα θέση της  διακειμενικότητας στη 

θεωρία της λογοτεχνίας (Allen, 2000), αλλά και την πρόσφατη προσέγγισή της 

από παιδαγωγούς που προτείνουν τη διδακτική αξιοποίησή της από το 

νηπιαγωγείο μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Καλογήρου 2013, Roache-

Jameson 2005, Αργυροπούλου 2003, Lemke, 1992), το ερευνητικό ενδιαφέρον 

μπορεί πια να επικεντρωθεί και στη μελέτη των διακειμενικών σχέσεων που 

εμφανίζονται στα κείμενα των μαθητών του δημοτικού σε σχέση με τη λογοτεχνία 

και τα πολυμέσα στην κοινωνία της πληροφορίας. Επιπρόσθετα, έχει ιδιαίτερη 

σημασία ο προσδιορισμός των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας που 

διαμορφώνουν το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται αυτή η σχέση.  

      Η ανάγνωση κειμένων αυτή καθαυτή δε βοηθά απαραίτητα τα παιδιά 

στην παραγωγή γραπτού λόγου, αν δε συνοδεύεται από συγκεκριμένες 

μεθόδους, συμπεριφορές και χαρακτηριστικά μαθησιακού περιβάλλοντος 
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(Μorrow, 2000). Προκειμένου μια αφηγηματική τεχνική να χρησιμοποιηθεί 

δημιουργικά από ένα / μία μαθητή/τρια, θα πρέπει προηγουμένως εκείνος/η να 

την έχει προσέξει και να την έχει επεξεργαστεί. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να 

στραφεί ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής αξιοποιώντας τη θεωρία 

«διαβάζοντας σαν συγγραφέας και γράφοντας σαν αναγνώστης» που 

ανέπτυξαν οι Glaser & Strauss (1967) και αξιοποίησε διδακτικά η Jennifer Manak 

(2009). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, η δασκάλα μοιράζεται με την τάξη 

αναγνωστικές εμπειρίες και κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης καθοδηγεί τη ματιά 

των μαθητών στον εντοπισμό αφηγηματικών τεχνικών που αφορούν σε 

χαρακτήρες, πλοκή, την οπτική γωνία ή τη μορφή και στη συνέχεια ενθαρρύνει τα 

παιδιά στη συνειδητή επιλογή τους, όταν γράφουν. Κάθε παρέμβαση που 

πραγματοποιείται σε αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει επτά στάδια: τον εντοπισμό, τη 

διερεύνηση, την επίδειξη, την επεξήγηση, την κατανόηση, την καθοδήγηση και τη 

χρήση μιας τεχνικής. Τα πρώτα πέντε στάδια αναφέρονται στην «ανάγνωση» ενός 

κειμένου ή υπερκειμένου, ενώ τα δύο τελευταία στην παραγωγή των κειμένων από 

τα παιδιά.   

    Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά περνούν αβίαστα από την ανάγνωση στη 

γραφή, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρία τους ως θεατές καθώς πολλές 

αφηγηματικές τεχνικές είναι κοινές σε λογοτεχνία, κινηματογράφο και πολυμέσα. 

Επιπρόσθετα, η ενότητα της ανάγνωσης και γραφής στη διδασκαλία είναι 

ποιοτικό στοιχείο στο γλωσσικό μάθημα (Mix 2004, Corden 2000) και η σημασία 

της έχει καταδειχθεί από μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ερευνών.  

     Στην παρούσα έρευνα αποτελεί σκοπό η μελέτη της πρόσληψης και της 

παραγωγής μη γραμμικού αφηγηματικού λόγου από τους μαθητές του δημοτικού 

σχολείου. Ειδικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα παρακάτω: 

Πώς προσλαμβάνουν οι μαθητές του δημοτικού νεοτερικές αφηγηματικές 

τεχνικές υπερκειμένων; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της δομής των υπερκειμένων που παράγουν 

τα παιδιά του δημοτικού; 

Ποια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου διευκολύνουν τους μαθητές 

στην πρόσληψη και παραγωγή μη γραμμικού αφηγηματικού λόγου; 
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Μεθοδολογία 

Δείγμα:  Οι 15 μαθητές του δείγματος είναι 11 αγόρια και 4 κορίτσια που φοιτούν 

στην Ε’ τάξη ενός εξαθέσιου δημοτικού σχολείου σε χωριό του νομού 

Θεσσαλονίκης. Το σχολείο έχει περίπου 80 μαθητές. Κατά πλειοψηφία, οι γονείς 

είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι περισσότερες μητέρες δεν 

εργάζονται και οι πατέρες ασκούν γεωργικά ή χειρωνακτικά επαγγέλματα. Δύο 

από τους μαθητές έχουν ως μητρική γλώσσα τη βουλγαρική και ένας την 

αλβανική. 

Διαδικασία: Η Έρευνα Δράση υλοποιήθηκε κατά το μάθημα της Ευέλικτης 

Ζώνης με τη μέθοδο project. Σε διάρκεια 12 εβδομάδων πραγματοποιήθηκε η 

παρέμβαση κατά το πρότυπο των αρχών του προγράμματος της Manak (2009) 

«διαβάζοντας σαν συγγραφείς και γράφοντας σαν αναγνώστες». Σε αυτή 

διαβάστηκαν πολλαπλές διαδρομές από τα «Tα 88 ντολμαδάκια» και «Τα 33 ροζ 

ρουμπίνια» του Ευγένιου Τριβιζά (Τριβιζάς 1997, 2003), σε πρώτη φάση ατομικά και 

μετά σε επίπεδο τάξης. Σε αυτό το στάδιο εντοπίστηκαν και επεξεργάστηκαν οι 

νεοτερικές τεχνικές που λειτουργούσαν ως δομικά στοιχεία της αφήγησης και στη 

συνέχεια αξιοποιήθηκαν διακειμενικά για την παραγωγή ενός υπερκειμένου σε 

ψηφιακή μορφή.  

    Η δομή του υπερκειμένου σχεδιάστηκε συνεργατικά, κάποια από τα 

κομμάτια που το αποτελούσαν ατομικά ή από μικρές ομάδες (ζευγάρια μαθητών), 

ενώ η τελική επιμέλεια έγινε πάλι συνεργατικά σε επίπεδο τάξης.  

   Τέλος, πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις και συζητήσεις σε 

μικρές ομάδες, όπου οι μαθητές εξέθεσαν τη λογική των συγγραφικών επιλογών 

τους. 

Αποτελέσματα 

 Η πρόσληψη των πολύκλωνων παραμυθιών του Τριβιζά πραγματοποιήθηκε από 

τους μαθητές με ευχέρεια και ευχαρίστηση σε συμφωνία με την ελληνική 

αρθρογραφία που αναφέρεται στη θερμή ανταπόκριση του κοινού 

(Γιαννικοπούλου 2007). Δεν επιβεβαιώθηκαν πορίσματα που αναφέρονται στη 

σύγχυση των αναγνωστών που προκαλεί η παλινδρόμηση της ανάγνωσης στα 

υπερκείμενα (Γιακουμάτου & Νικολαΐδου 2007, Charney 1994). Το μόνο αρνητικό 

στοιχείο που σημειώθηκε κατά τις συνεντεύξεις των παιδιών ήταν η απογοήτευσή 

τους στις περιπτώσεις που ήθελαν να επαναλάβουν μια διαδρομή ανάγνωσης, 
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αλλά χωρίς επιτυχία, αφού δεν μπόρεσαν να θυμηθούν τη σειρά των επιλογών 

τους στις πολλαπλές διακλαδώσεις της αφήγησης. Επίσης, ένα παιδί ανέφερε πως 

ενοχλήθηκε, επειδή βρήκε μια σελίδα στο βιβλίο που του άρεσε («είχε στη ζωγραφιά 

έναν βρικόλακα»), αλλά δεν μπόρεσε να ανακαλύψει σε ποιο παραμύθι – 

διαδρομή ανήκε. Μετά από δυο τρεις προσπάθειες ανέφερε πως παράτησε το 

βιβλίο (ήδη όμως είχε διαβάσει τρεις ολοκληρωμένες αφηγηματικές διαδρομές).  

    Στις περιπτώσεις που τα παιδιά δυσκολεύτηκαν με την απάντηση της 

σπαζοκεφαλιάς για να συνεχιστεί η ροή της αφήγησης, δηλαδή απάντησαν 

λάθος και το κατάλαβαν διαβάζοντας τη συνέχεια της ιστορίας που ήταν 

ανακόλουθη με τα προηγούμενα, δεν διέκοψαν την ανάγνωση. Επέστρεψαν στον 

προηγούμενο κόμβο, αναζήτησαν βοήθεια από συνομήλικους ή τη δασκάλα της 

τάξης και συνέχισαν την ανάγνωση, χωρίς ιδιαίτερη δυσανασχέτηση. Βέβαια, 

ενδέχεται κάποιοι μαθητές να αντιμετώπισαν τέτοια δυσκολία αλλά να μην 

συνειδητοποίησαν το λάθος τους λόγω της χαμηλής αναγνωστικής τους 

εμπειρίας ή της ανοιχτής δομής του έργου ή ακόμα και να επέλεξαν να μην 

αναφέρουν το γεγονός. 

    Αν και το δείγμα της έρευνας δράσης είναι μικρό και δεν επιτρέπει 

ποσοτικές αναλύσεις και γενικεύσεις, κανένας μαθητής δε διέκοψε την ανάγνωση 

χωρίς να ολοκληρώσει τουλάχιστον μία διαδρομή.  

    Όσον αφορά τη σχέση της αναγνωστικής ικανοποίησης που ένιωσαν οι 

μαθητές και του αριθμού των διαδρομών που διάβασαν, αυτή φαίνεται να είναι 

ανάλογη. Τα παιδιά που διάβασαν πολλές ιστορίες δεν ήταν εκείνα που δεν 

ικανοποιήθηκαν από την πρώτη διαδρομή ανάγνωσης και έψαχναν για μία 

εναλλακτική αφήγηση, αλλά αντίθετα εκείνα που χάρηκαν την ανάγνωση και το 

«ξάφνιασμα» του αναγνωστικού ταξιδιού και θέλησαν να επαναλάβουν μία 

αναγνωστική εμπειρία με αυτά τα χαρακτηριστικά. Η έντονη διαδραστικότητα με 

την ιστορία ενίσχυσε το κίνητρό τους για περαιτέρω ανάγνωση. 

       Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της δομής του υπερκειμένου που 

παρήγαγαν τα παιδιά με πρότυπο τα κείμενα του Τριβιζά είναι η μη γραμμικότητα, 

η ανοιχτότητα, η συνδεσιμότητα, η διαδραστικότητα και η υβριδικότητα. Οι ανήλικοι 

αναγνώστες χρησιμοποίησαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά της νεοτερικής 

γραφής του Τριβιζά, αλλά προτίμησαν την ηλεκτρονική από την έντυπη μορφή σε 

ένα αρχείο παρουσίασης (power point) ως το πιο πρακτικό και οικονομικό μέσο. 

Η δομή του υπερκειμένου σχεδιάστηκε αρχικά σε δενδροειδές σχεδιάγραμμα και 
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στη συνέχεια έγινε η σύνθεση των μερών που γράφτηκαν ατομικά ή από μικρές 

ομάδες μαθητών (ζευγάρια).  

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η επιλογή των σημείων όπου μπήκαν 

οι σύνδεσμοι, αλλά κυρίως σε ποιο σημεία «άλλαζε» η οθόνη, το οποίο 

αποφασίστηκε συνεργατικά σε επίπεδο ομάδας και μετά τάξης. Ορισμένοι 

μαθητές με χαμηλές αναγνωστικές στρατηγικές πρότειναν να κόβεται το κείμενο 

στο σημείο που «χωρούσε» η οθόνη, με τον περιορισμό το μέγεθος της 

γραμματοσειράς να επιτρέπει την άνετη ανάγνωση. Αυτές οι προτάσεις 

επικαλύφθηκαν από άλλες που πρόκριναν το κείμενο της οθόνης να σταματά σε 

ένα κρίσιμο σημείο για την εξέλιξη της ιστορίας, τεχνική που είχε εντοπιστεί  και 

ανιχνευθεί στην ομαδική ανάγνωση των πολύκλωνων παραμυθιών. Επίσης, στις 

συνεντεύξεις οι μαθητές ανέφεραν ότι την τεχνική αυτή τη γνωρίζουν από 

τηλεοπτικές σειρές, όπου το κάθε επεισόδιο τελειώνει σε ένα σημείο που να 

αναζωογονεί το ενδιαφέρον του θεατή και να τον ενθαρρύνει να δει τη συνέχεια. 

Ανέφεραν πως στην περίπτωσή μας επιτυχία θα είναι ο αναγνώστης να πατήσει 

το βελάκι για να δει την επόμενη διαφάνεια. 

     Επίσης, κατά την επιμέλεια του κειμένου, έγιναν αλλαγές που 

επιβλήθηκαν από το πλήθος των λέξεων που θα έπρεπε να εμφανίζεται σε μια 

οθόνη.  Ορισμένα σημεία της ιστορίας, αν και αξιολογήθηκαν ως καλογραμμένα, 

διορθώθηκαν για να γίνουν πιο σύντομα. Υπήρξε η συμφωνία σε κάθε οθόνη να 

εμφανίζεται τουλάχιστον ένας υπερσύνδεσμος. Κατά συνέπεια αφηγηματικά 

κομμάτια που δεν έδιναν αυτή την επιλογή ξαναγράφτηκαν με λιγότερες λέξεις, 

έγιναν πιο πυκνά στη δράση ώστε να συμπεριλάβουν οπωσδήποτε ένα σημείο 

διακλάδωσης.  

    Τέλος, τα χαρακτηριστικά της διδακτικής πρότασης της Manak (2009) 

διευκόλυναν τους μαθητές στην πρόσληψη και παραγωγή μη γραμμικού 

αφηγηματικού λόγου. Η «εκ του σύνεγγυς ανάγνωση» των παραμυθιών με τον 

εντοπισμό, τη διερεύνηση, την επίδειξη, την επεξήγηση, την κατανόηση, την 

καθοδήγηση και τη χρήση των αφηγηματικών τεχνικών βοήθησαν τους μαθητές 

στην παρατήρηση των συγγραφικών επιλογών που αξιοποιήθηκαν κυρίως στην 

παραγωγή του υπερκειμένου. Τα παιδιά δήλωσαν ότι με την ομαδική ανάγνωση 

δεν ευχαριστήθηκαν περισσότερο τις ιστορίες (κάποιες διαδρομές αφήγησης τις 

είχαν διαβάσει και μόνα τους σε προηγούμενη φάση), αλλά «κατάλαβαν 
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καλύτερα» τις σχέσεις των κειμένων που απαρτίζουν τις αφηγήσεις και το «πώς 

μπορούν να κάνουν το ίδιο» και όταν γράφουν αυτόνομα.  

Συζήτηση 

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου ανταποκρίθηκαν με επιτυχία τόσο στην 

κατανόηση, όσο και στην παραγωγή υπερκειμένων μη γραμμικής αφήγησης. Το 

έργο αυτό είναι προκλητικό με υψηλές νοητικές απαιτήσεις, εφόσον τα έργα 

μεταμυθοπλασίας του Τριβιζά δεν αποτελούν απλά αισθητικά αντικείμενα, «αλλά 

μια “ανοιχτή” κατάσταση, μια σύνθετη αναγνωστική διαδικασία που απαιτεί από 

τον αναγνώστη να προσαρμόσει ή να αναθεωρήσει τη αναγνωστική του στάση 

και να γίνει, τελικά, συνδημιουργός του» (Πολίτης 2004, 113) ή “wreader” ένας 

νέος όρος που συναιρεί την έννοια του αναγνώστη και του συγγραφέα 

(Γιαννικοπούλου 2007, 7).  

     Η εμπέδωση αυτής της συναίρεσης προβλήθηκε ακόμα πιο 

εντυπωσιακά στο στάδιο της συγγραφής του υπερκειμένου από τους μαθητές με 

τη διδακτική χρήση της διακειμενικότητας παρά τη νεαρή τους ηλικία, πόρισμα που 

έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής μόνο σε ξένες έρευνες (Pantaleo 2006). Η χρήση 

της διακειμενικότητας έχει αναγνωριστεί ως «συγγραφική αφηγηματική τεχνική που 

εμφανίζεται ποικιλότροπα» (Καρακίτσιος 2010, 231) και πυροδοτεί τη νέα 

λογοτεχνική παραγωγή για παιδιά, αλλά αυτή τη φορά αυτό σημειώθηκε από τα 

ίδια τα παιδιά. Μάλιστα, οι ανήλικοι αναγνώστες – συγγραφείς όχι μόνο ανέπτυξαν 

τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες, αιτιολογώντας τις συγγραφικές τους επιλογές, 

αλλά χρησιμοποίησαν δημιουργικά της έννοια της υβριδικότητας που 

χαρακτηρίζει την υπερ-λογοτεχνία. Η λογική του ψηφιακού μέσου διαπερνά τα 

πολύκλωνα παραμύθια του Τριβιζά οριζόντια και στο σύνολό τους, ώστε η 

ηλεκτρονική μορφή του υπερ-κειμένου των παιδιών δεν θεωρήθηκε ως μετάβαση 

από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή, αλλά ως η πιο πρακτική και κατάλληλη 

φόρμα.  Επιλέχθηκε αβίαστα και τα παιδιά προσέγγισαν «αυθόρμητα» το δικό τους 

κείμενο ταυτόχρονα και ως λογοτεχνικό έργο και ως τεχνολογικό προϊόν. 

      Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι αν και σε κάθε κείμενο επιτυγχάνεται 

διάλογος με τον αναγνώστη, η ανοιχτή δομή του υπερκειμένου, η δυνατότητα να 

επιλέγει αυτός διαφορετική διαδρομή ανάγνωσης ανάλογα με την ικανοποίησή 

του απογειώνει την ενεργητική του συμμετοχή.  Οι αναγνώστες αποφασίζουν 

ανάλογα με το αν είναι ικανοποιημένοι από την πορεία ή το «τέλος» της ιστορίας 

να σταματήσουν ή να συνεχίσουν την ανάγνωση προς την εύρεση μιας 
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διαφορετικής λύσης. Η έννοια κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι η αισθητική 

απόλαυση και στη σχολική τάξη το κατάλληλο πλαίσιο είναι η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, η οποία διακρίνεται από σεβασμό στα ενδιαφέροντα και τις επιλογές 

του παιδιού (Kalogirou & Gkouni 2012, Tomlinson, Brimijoin & Narvaez 2008).   

    Σε ένα παραδοσιακό αφηγηματικό κείμενο γραμμικής ροής ο αριθμός 

των σελίδων είναι συγκεκριμένος. Η ενδεχόμενη διακοπή της ανάγνωσης πριν το 

τέλος σημαίνει για το μαθητή παραίτηση και αποτυχία.  Παρά το γεγονός ότι 

επιμένουμε σε δράσεις φιλαναγνωσίας να στηρίξουμε το δικαίωμα του 

αναγνώστη να διακόψει την ανάγνωση σε όποιο σημείο επιθυμεί, τα παιδιά – ειδικά 

στο σχολικό περιβάλλον- επιμένουν να θεωρούν επιτυχία ή υποχρέωση να 

φτάνουν ως το τέλος της αφήγησης.  Με την επεξεργασία υπερκειμένων 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και των πιο έμπειρων αναγνωστών, εφόσον 

συναντούν προκλήσεις που ενεργοποιούν το δυναμικό τους που συχνά 

καταστέλλεται και μένει σε αδράνεια, και ταυτόχρονα λειτουργούν με άνεση και 

νομιμοποίηση και οι αδύνατοι μαθητές που μπορούν να επιλέξουν μια σύντομη 

διαδρομή ανάγνωσης. Η επιλογή τους δεν αποτελεί απλούστευση με μειοδοτική 

σημασία, αλλά εναλλακτική διαδρομή απόλυτα εναρμονισμένη με το σχολικό έργο 

που επιτελεί το σύνολο των μαθητών της τάξης.  
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Εισαγωγή  

Φιλαναγνωσία 

O όρος «φιλαναγνωσία» επισημαίνει σημασιολογικά τη θετικά προσδιορισμένη 

και πολυδιάστατη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο και εμπεριέχει εξειδικευμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτής της 

σχέσης μέσα από την ανάπτυξη αναγκαίων γνωστικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων, καθώς και αισθητικών κριτηρίων (Markidis 2011 στο Καρακίτσιος 

2011).  

Η επιλογή του όρου θεωρείται γλωσσικά ιδιαίτερα εύστοχη, συγγενεύει με 

το περιφραστικό γαλλικό όρο aimer lire (αγάπη για ανάγνωση), αλλά 

διαφοροποιείται σημαντικά από τον αγγλόγλωσσο όρο Literacy, ο οποίος 

αποδίδεται στα Ελληνικά με τις έννοιες γραμματισμός ή εγγραμματισμός, για να 

μελέτη και ερμηνεία σύνθετων διαδικασιών της κατάκτησης του λόγου από το 

παιδί (Καρακίτσιος 2011).  Πολλές ερευνητικές δράσεις στο πλαίσιο 

εκπαιδευτικών πρακτικών συνδέονται με τον «κοινωνικό εγγραμματισμό». Ο όρος 

εκφράζει ένα ευρύ διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο, από το οποίο αντλούμε 

σημαντικά συμπεράσματα για τις  κοινωνικές συνθήκες αλλά και τις αναπτυξιακές 

διαδικασίες που οδηγούν στη σταδιακή εξέλιξη και κοινωνικοποίηση του 

αναγνώστη καθώς και τη γενικότερη σχέση του με το βιβλίο. Η θετική σχέση του 

αναγνώστη με το γραπτό λόγο και τη γραπτή ύλη διαμορφώνεται μέσα από 

συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές «εγγραμματισμού», τόσο μέσα σε θεσμικά 

περιβάλλοντα, όπως είναι το σχολείο ή η βιβλιοθήκη, όσο και σε άτυπα 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως είναι για παράδειγμα η οικογένεια, οι ομάδες 

συνομηλίκων ή οι λέσχες ανάγνωσης. Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των 

οικογενειακών πρακτικών στην προσχολική ηλικία και η κοινωνιολογικά 
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διαφοροποιημένη σχέση που αναπτύσσει ο αναγνώστης πριν την ενσωμάτωσή 

του στο επίσημο εκπαιδευτικό περιβάλλον (Καρακίτσιος 2011).  

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα ο φιλαναγνωστικός πολιτισμός 

στερείται μακράς παράδοσης και θεσμοποιημένων φιλαναγνωστικών πρακτικών. 

Η λογοτεχνία μέσα από τη μυθοπλασία πραγματεύεται φαινόμενα, καταστάσεις, 

ζητήματα, τα οποία αφορούν κοινωνικά σύνολα άλλα και ατομικά τους 

αναγνώστες. Τα λογοτεχνικά κείμενα προσφέρουν στον αναγνώστη διαφορετικές 

προοπτικές προσέγγισής τους (Κατσίκη-Γκίβαλου 2011). Η σχολική τάξη αποτελεί 

ένα σύνολο αναγνωστών με διαφορετικό χαρακτήρα, κουλτούρα ενίοτε και 

γλώσσα. Κάθε μαθητής συνομιλεί με το κείμενο, αλλά και όλοι μαζί εκθέτουν τις 

απόψεις τους, ανταλλάσσουν αναγνωστικές ή βιωματικές εμπειρίες γύρω από 

αυτό και δημιουργούν ένα νέο κείμενο πάνω στο κείμενο που διάβασαν.  

Ο δάσκαλος καλείται να δημιουργήσει κίνητρα στους μαθητές του, να τους 

βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν πως τα θέματα ενός λογοτεχνικού βιβλίου 

αφορούν στην ίδια τη ζωή τους. Ο ρόλος του είναι εμψυχωτικός, 

διαμεσολαβητικός και ως συναναγνώστης αναλαμβάνει να προετοιμάσει πριν την 

ανάγνωση τους μαθητές σε πολιτισμικό, κοινωνικό, αισθητικό επίπεδο. Με 

παιγνιώδεις δραστηριότητες προετοιμάζει ο δάσκαλος τους μαθητές, ώστε να 

οικειοποιηθούν το λογοτεχνικό λόγο και τις ιδιαιτερότητές του, να κατανοήσουν το 

κείμενο και να εκφράσουν δημιουργικά τις απόψεις τους για τους ήρωες και τις 

ενέργειές τους (Κατσίκη-Γκίβαλου 2011). Η υλοποίηση δραστηριοτήτων με αφορμή 

το λογοτεχνικό κείμενο προϋποθέτει ενεργό ρόλο και βιωματική εμπλοκή του 

παιδιού-αναγνώστη με αυτό και τους δύνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σ’ 

έναν κόσμο ιδεών και παγκόσμιων αξιών. Οι μικροί αναγνώστες ιστοριών άλλων 

ανθρώπων γίνονται αναγνώστες και γνώστες του εαυτού τους (Κατσίκη-Γκίβαλου 

2011). 

Δημιουργική γραφή 

Ο όρος δημιουργική γραφή, απόδοση του όρου creative writing, είναι 

καταχρηστικός. Η γραφή είναι δημιουργική (Σουλιώτης 2012a). Η δημιουργική 

γραφή έχει τις ρίζες της στην Ποιητική του Αριστοτέλη, τον ερμηνευτικό 

απολογισμό δημιουργικών πρακτικών που σταχυολόγησε. Ως σύγχρονος όρος 

προτάθηκε από τον λόγιο Ralph Waldo Emerson στις αρχές του 19ου αιώνα. Η 

ίδρυση του Iowa Writer’s Workshop αποτελεί αφετηρία για την εξέλιξη του 

αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου.  
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Η δημιουργική γραφή αποτελεί αντικείμενο Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πολλών κρατών, 

ενώ στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα η δημιουργική γραφή παραμένει 

άγνωστη έννοια για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών.  

Στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) (2003) προβλέπουν και συμπεριλαμβάνουν 

δραστηριότητες δημιουργικής αφήγησης και γραφής για τη γλώσσα και τη 

λογοτεχνία, δίχως όμως να έχει δημιουργηθεί ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για 

κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. Επίσης, στα νέα 

Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, Πράξη «Νέο 

Σχολείο», συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, σε 

συνδυασμό μάλιστα και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών, στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας (Κιοσσές 2013). 

 Ως αυτόνομο μαθησιακό αντικείμενο, η δημιουργική γραφή, 

συμπεριλήφθηκε θεσμοθετημένα μόνο στα ΑΠΣ των Καλλιτεχνικών Σχολείων και 

της Α΄ Λυκείου με προτάσεις για δραστηριότητες μόλις το 2011 (ΦΕΚ 1562/27-06-

2011) (Συμεωνάκη 2012).  

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία η δημιουργική γραφή μπορεί να 

διδαχθεί (Σουλιώτης 2012b). Υιοθετεί τεχνικές κατασκευής και συγκεκριμένη 

μεθοδολογία ανάλογα με το κειμενικό είδος. Διδάσκονται η ανάπτυξη, η 

διαμόρφωση και η πραγμάτωση ιδεών (Gooch, 2001 στο Συμεωνάκη 2012). Η 

δημιουργική γραφή, όπως και η φιλαναγνωσία, με κατάλληλες διδακτικές 

παρεμβάσεις συνδέονται με τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. Στοχεύουν αμφότερες 

στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, οι οποίοι εθελούσια και 

βαθμιαία οικειοποιούνται συγγραφικές πρακτικές και εξελίσσονται ως 

αναγνώστες με τη βοήθεια βιωματικών δράσεων και δραστηριοτήτων.  Με τη 

δημιουργική γραφή εξοικειώνονται οι μαθητές με αφηγηματικές τεχνικές και 

σημαντικά δομικά στοιχεία ενός κειμένου με παιγνιώδη τρόπο, δίχως 

περιορισμούς. Το κείμενο αναδεικνύεται και τα συναισθήματα που προκαλεί η 

ανάγνωσή του μεταφέρονται μέσω δραστηριοτήτων σε ένα νέο κείμενο κάθε 

είδους (Αρτζανίδου & Κουράκη 2013).   
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική  διαδικασία 

 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και κυρίως η χρήση 

υπολογιστή (Η/Υ) θεωρούνται πολύ ισχυρά εργαλεία για δασκάλους και μαθητές 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής και το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, η προσέγγιση τους ακολουθεί το ολιστικό 

πρότυπο.  

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. καθιστά τον υπολογιστή κύριο μέσο για τον 

πληροφορικό αλφαβητισμό, δυναμικό εποπτικό μέσο διδασκαλίας, καθώς και 

εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Η παιδαγωγική αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. επιτυγχάνεται με τη δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας και μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Για τους μαθητές θεωρείται σημαντικό «γνωστικό – διερευνητικό 

εργαλείο», κυρίως με τη χρήση ανοιχτού λογισμικού. Η αξιοποίηση του υπολογιστή 

ως γνωστικού- διερευνητικού εργαλείου επιδιώκεται με την ανάπτυξη μαθησιακών 

δραστηριοτήτων και τη δημιουργική έκφραση του μαθητή (Μικρόπουλος & 

Μπέλλου 2010).  

Τεχνολογίες οι οποίες υποστηρίζουν γνωστικές διεργασίες, όπως για 

παράδειγμα, η γνώση, η επίλυση προβλημάτων και η μάθηση, αναφέρονται ως 

γνωστικά εργαλεία. Πρόκειται για εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιούνται ή 

τροποποιούνται από το μαθητή ακολουθώντας διεργασίες κριτικής σκέψης πάνω 

στο αντικείμενο που πραγματεύεται. Έτσι, ο υπολογιστής μετατρέπεται «σε 

διανοητικό συνεργάτη» του μαθητή κατά την οικοδόμηση της γνώσης (Jonassen 

2000 στο Μικρόπουλος & Μπέλλου 2010). Οι Τ.Π.Ε. ως γνωστικά εργαλεία 

συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης καθώς υποστηρίζουν: την κατασκευή 

της γνώσης, την αναζήτηση, εξερεύνηση και διερεύνηση ζητημάτων, τη μάθηση 

μέσω ενεργειών, τη γνωστική σύγκρουση, τη μάθηση μέσω συνδιαλλαγής και 

αναστοχασμού. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. ως γνωστικών εργαλείων τεκμηριώνεται καθώς  

συμβάλλουν στη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. 

Υποστηρίζουν την κριτική σκέψη, την αναδιοργάνωση της γνώσης και τη 

μεταφορά της μάθησης. Αξιοποιούν λογισμικά γενικής χρήσης και ανοικτά 

περιβάλλοντα, λογισμικά ελεύθερης χρήσης και ανοικτού κώδικα με πληροφορίες 

και διαδικτυακό υλικό από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Υποστηρίζουν την 

απλή και ισχυρή τυποποίηση. Η χρήση τους είναι εύκολη και φιλική. Ικανοποιούν 
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ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, αξιοποιούνται σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές και 

θετικές επιστήμες (Μικρόπουλος & Μπέλλου 2010). 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται 

περισσότερο με τη φιλοσοφική προσέγγιση κάθε εκπαιδευτικού και το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο. Ανάλογα με το γνωσιακό τους ενδιαφέρον οι εκπαιδευτικοί, 

χρησιμοποιούν ανοικτά εκπαιδευτικά λογισμικά έκφρασης αναζήτησης και 

επικοινωνίας της πληροφορίας, τα οποία στηρίζονται σε αρχές γνωστικών, 

κοινωνικοπολιτιστικών και κριτικών προσεγγίσεων, προάγουν την αυθεντική 

μάθηση και πραγματεύονται ζητήματα που εντάσσονται στο βιωματικό χώρο των 

μαθητών και έχουν νόημα για αυτούς (Κωστούλα Μακράκη & Μακράκης 2006).   

Καινοτομία 

Καινοτομία αποτελεί κάθε ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή 

θεώρηση των πραγμάτων. Οι καινοτομίες προϋποθέτουν βελτιωτικές αλλαγές, 

δίχως αυτό να σημαίνει ότι κάθε αλλαγή αποτελεί καινοτομία. Για να εισαχθούν και 

να εφαρμοστούν οι καινοτομίες απαιτείται συνδυασμός πολιτικών και 

εκπαιδευτικών δυνάμεων (Υφαντή 2000 στο Μαυροσκούφης 2002).  

Εκπαιδευτική καινοτομία θεωρείται κάθε νέα ιδέα, φιλοσοφία ή μέθοδος, η 

οποία επιφέρει αλλαγές στις στάσεις και στις πρακτικές όσον αφορά στην 

εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος. Συνδέεται άμεσα με τη διοίκηση, 

προάγει το κοινό όραμα και συμβάλλει αποτελεσματικά στη σύνδεση του σχολείου 

με την τοπική κοινωνία. Συνδέεται, επίσης, με εκπαιδευτικές αλλαγές, το σχολείο και 

τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας. Ως αυτόβουλη στρατηγική διαφορετικών 

φορέων συμβαλλομένων στοχεύει στην αλλαγή συνθηκών, την αντιμετώπιση 

προβλημάτων ή την ανανέωση της ρουτίνας της καθημερινότητας 

(Παπακωνσταντίνου 2008). 

Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες, στοχεύουν κυρίως σε νεωτεριστικές τομές. 

Καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο δράσεων εστιάζοντας σε ορισμένες πτυχές του 

εκπαιδευτικού συστήματος, δίχως να αξιώνουν συνολική βελτίωση των 

εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων του εκπαιδευτικού θεσμού. Συνδέονται, 

δηλαδή, με το αποσπασματικό μοντέλο εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυροσκούφης 

2002). Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα κριτήρια τους στόχους, τα περιεχόμενα, 

την εφαρμογή, τις διαδικασίες την εμβέλεια ή τους φορείς που την υλοποιούν.   

Ο κατακερματισμός των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, ασαφείς ή μη 

κατανοητοί στόχοι, η αποδοχή και η υπερφόρτωση του έργου του εκπαιδευτικού 
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αποτελούν βασικές αιτίες αποτυχιών κατά την εφαρμογή των καινοτομιών και των 

διαστάσεων τους (Μαυροσκούφης 2002). Η εισαγωγή, εφαρμογή και 

εγκαθίδρυση των καινοτομιών προϋποθέτουν ισχυρή πολιτική βούληση, αλλά 

ταυτόχρονα και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών, 

ενημέρωση των μαθητών και των γονέων, διασφάλιση υποδομής καθώς και 

προσαρμογή των καινοτομιών στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και των 

σχολικών μονάδων (Μαυροσκούφης 2002). Η εκπαιδευτική καινοτομία 

επιτυγχάνει, όταν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών, την κοινωνική 

ή πολιτισμική αφετηρία τους και συμβάλλει στον μετασχηματισμό της κοινωνικής 

ανισότητας που αναπαράγει το σχολείο (Ζαζάνη 2014).  

Κάθε σχολείο δημιουργεί δικό του περιβάλλον με συγκεκριμένη δυναμική και 

μοναδικό βιογραφικό. Για την εφαρμογή και εγκαθίδρυση της καινοτομίας 

σημαίνοντα ρόλο παίζουν ο διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό. Θα πρέπει 

από κοινού να στοχεύουν στη δημιουργία μιας δημιουργικής σχολικής κοινότητας, 

που μαθαίνει -«μανθάνον σχολείο» (Θεοφιλίδης 2012)- και να υπηρετούν ένα κοινό 

όραμα.  

Η βελτίωση του σχολείου και η αλλαγή παγιωμένων συμπεριφορών 

στηρίζεται στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

στρατηγικών, όπως είναι η δομημένη δικτύωση των σχολείων που εφαρμόζουν 

την καινοτομία, η δημιουργία νέας κουλτούρας στο σχολείο, η επανακατανομή 

του διαθέσιμου χρόνου των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών στο σχολείο, η 

ανακατανομή ρόλων και αναδόμηση του συστήματος (Μαυροσκούφης 2002). 

Παράμετροι αξιολόγησης των καινοτομιών αποτελούν η εφαρμογή 

καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών, η εκπόνηση πρωτοκόλλων για 

την εκτίμηση των στρατηγικών και τις διαδικασίες εφαρμογής των προγραμμάτων 

συγκεκριμένων φορέων, καθώς και η δημιουργία «κρίσιμης μάζας», κρίσιμου 

πληθυσμού εκπαιδευτικών σε ρόλο κριτικού συνδιαμορφωτή (Μαυροσκούφης 

2002).     

Η εκπαιδευτική καινοτομία επιφέρει σημαντικές αλλαγές, όταν ενταχθεί στα 

αναλυτικά προγράμματα, όταν δοκιμαστούν στην πράξη νέες παιδαγωγικές και 

διδακτικές μέθοδοι. Στόχος είναι η εφαρμογή της να προκαλεί το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών για συνεργασία, έρευνα και δημιουργικότητα. Από την πλευρά των 

μαθητών οφείλει να προωθεί τις κλίσεις τα ενδιαφέροντά τους, να αλλάζει την 

αντίληψή τους για τη μάθηση και να επηρεάζει τις νοητικές δομές και τον τρόπο 
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σκέψης τους μέσω της τεχνολογίας ή/και των Μ.Μ.Ε.. Επίσης, να αφήνει 

περιθώρια για έρευνα και αυτενέργεια, να ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία και να 

δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και των μαθητών αλλάζει. Ο εκπαιδευτικός 

γίνεται πιο αναστοχαστικός, κριτικός με θεσμικούς προσδιορισμούς του ρόλου 

του για να μπορέσει να οδηγήσει τους μαθητές του, κριτικά, σε εμπειρίες 

μετασχηματισμού των μορφών συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Καραντζόλα & Ιντζίδης 2009).   

Σχολική πράξη και βίωμα  

Tο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής», (Π.Δ.Σ. 

Σερρών), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1963/2014, ορίστηκε το 2014 ως Ολοήμερο με Ενιαίο 

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Οι διατάξεις του νόμου τέθηκαν σε ισχύ από 

το σχολικό έτος 2014-2015 και στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μία 

διδακτική ώρα από το μάθημα της Γλώσσας αφιερώθηκε στη Φιλαναγνωσία. 

Η ΣΤ΄ τάξη του σχολείου ανέπτυξε ποικίλες δράσεις Φιλαναγνωσίας εντός 

και εκτός πλαισίου της διδακτικής αυτής ώρας. Παράλληλα, η τάξη ανέλαβε να 

εκπονήσει Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα: 

Φιλαναγνωσία. Στο πλαίσιο του προγράμματος έπρεπε να δημοσιευθεί η σχολική 

εφημερίδα της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου, η οποία ονομάστηκε: «ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑ- 

Σχολική Έρευνα»    

Την ίδια σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκε ο Όμιλος: «Φιλαναγνωσία και 

e- Δημιουργίες» με υπεύθυνη δασκάλα την υπογραφόμενη. Λειτούργησε 

σύμφωνα με το θεσμό καινοτομίας και αριστείας των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων (άρθρα 41 και 45 του νόμου 3966/2011) και τη λειτουργία του 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Ο όμιλος απευθύνθηκε σε μαθητές της 

ΣΤ΄, Ε΄ και Δ΄ τάξης δημοτικού.  
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Εμψυχώσεις Φιλαναγνωσίας στην τάξη 

Η δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης και ο κύκλος ανάγνωσης 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες (εφεξής χάριν συντομίας μαθητές) της ΣΤ΄ τάξης 

οργάνωσαν τη δική τους δανειστική βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη αυτή κύριο μέλημά 

μας ήταν τα παιδιά και οι δράσεις τους και όχι τα βιβλία, όπως αναφέρει η Jella 

Lepman (Raabe 2011). Τα παιδιά, οι «ιδιοκτήτες» της βιβλιοθήκης της τάξης μας, 

κατέθεσαν 37 βιβλία από την προσωπική βιβλιοθήκη τους προς δανεισμό. 

Έφερναν κι άλλα βιβλία, τα οποία δεν δανείζονταν, αλλά τα χρησιμοποιούσαν ως 

βιβλιογραφικές πηγές για τις παρουσιάσεις τους σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. 

Οι ανάγκες των μαθημάτων τα ώθησαν να απευθυνθούν ταυτόχρονα και σε 

δημόσιες βιβλιοθήκες, σε βιβλιοπωλεία καθώς και στο διαδίκτυο. Οι μαθητές 

διάβασαν τυπωμένα και ψηφιοποιημένα βιβλία, e-books. 

Δεν υπήρξαν περιορισμοί όσον αφορά στη θεματική ή το είδος των 

βιβλίων. Αφετηρία αποτελούσαν τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού και το σημείο που 

βρισκόταν κάθε παιδί ως αναγνώστης (Νικολαϊδου 2012).  

Τα βιβλία της μικρής δανειστικής βιβλιοθήκης καταγράφηκαν και 

ταξινομήθηκαν. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης 

Dewey (Αρβαντά 2005), αλλά ακολουθήσαμε μια απλοποιημένη ταξινόμηση. 

Ατομικά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, δανείστηκαν βιβλία από τη βιβλιοθήκη 
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της τάξης. Οι μαθητές αντάλλασσαν απόψεις για τα βιβλία που διάβασαν. 

Πρότειναν στους συμμαθητές τους τα βιβλία που θεωρούσαν σημαντικά. Κάθε 

παιδί είχε τη δυνατότητα να καταγράψει σε ένα έντυπο τα βιβλία που είχε διαβάσει 

δημιουργώντας προσωπικό αρχείο αναγνωσμένων βιβλίων για τη συγκεκριμένη 

σχολική χρονιά. 

Συλλογικά, στην ολομέλεια της τάξης, δημιουργήθηκε «κύκλος 

ανάγνωσης». Προτάθηκαν, επίσης, ηλεκτρονικά βιβλία, e- books, για ανάγνωση 

από τον υπολογιστή. Τα ηλεκτρονικά βιβλία προβάλλονταν με προτζέκτορα στον 

πίνακα, διαβάζονταν από τους μαθητές και ακολουθούσε συζήτηση. Στόχος μας 

ήταν η αναγνωστική απόλαυση, η ανταλλαγή απόψεων και η έκφραση 

συναισθημάτων.   

Η Εφημερίδα της ΣΤ τάξης: «ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑ - Σχολική έρευνα»   

Όπως προαναφέρθηκε, η τάξη ανέλαβε την εκπόνηση Πολιτιστικού 

Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα: Φιλαναγνωσία. Στο πλαίσιο 

του προγράμματος δεσμευτήκαμε να εκδώσουμε ηλεκτρονικά την σχολική 

εφημερίδα της ΣΤ τάξης για το σχολικό έτος  2014-2015. 

 Η εφημερίδα «ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑ - Σχολική έρευνα» αποτέλεσε συλλογικό 

προϊόν των μαθητών ΣΤ΄ τάξης του Π.Δ.Σ. Σερρών. Συμμετείχαν συνολικά δεκαοχτώ 

(18) παιδιά, με υπεύθυνη την υπογραφόμενη. Το πρόγραμμα διεξήχθη από τον 

Νοέμβριο του 2014 έως τον Μάιο του 2015. Η προσέγγιση ήταν Διαθεματική προς 

όλα τα γνωστικά αντικείμενα με χρήση Τ.Π.Ε.  Τα θέματα που παρουσιάστηκαν 

ήταν ποικίλα: σχολικά, ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, 

ψυχαγωγικά. Στην εφημερίδα συμπεριλήφθηκαν διαφορετικά κειμενικά είδη, 

άρθρα, συνεντεύξεις, παραμύθια, παιχνίδια κά. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από 

βιβλία, εγκυκλοπαίδειες περιοδικά, ηλεκτρονικά περιοδικά και το διαδίκτυο. Το 

φωτογραφικό υλικό προήλθε αποκλειστικά από το διαδίκτυο. Η εφημερίδα 

παρουσιάστηκε με το πρόγραμμα Microsoft Office Publisher 2007/ Ενημερωτικά 

δελτία-Πλαίσια. Η εφημερίδα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου: 

www.peirserron.gr   

Διαστάσεις Καινοτόμας Δράσης   

Οι μαθητές επέλεξαν τις θεματικές στις οποίες ήθελαν να δραστηριοποιηθούν 

στην εφημερίδα, αναλάμβαναν πρωτοβουλίες, στρέφονταν δυναμικά έξω από 

την τάξη προς τη σχολική κοινότητα  και την κοινωνία (κοινωνική διάσταση). 
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 Αντάλλασσαν απόψεις για τη θεματολογία και την οργάνωση της 

εφημερίδας (δι-υποκειμενική). 

 Μάθαιναν να συνεργάζονται με ευγένεια, να σέβονται τον εαυτό 

τους και τους άλλους. Ένιωθαν χαρά και ικανοποίηση με τα επιτεύγματά τους και 

ενισχύονταν εσωτερικά κίνητρα μάθησης και η ενεργή συμμετοχή 

(ψυχοκοινωνική). 

 Η δασκάλα εμψύχωνε το σύνολο των μαθητών και αναλάμβανε 

ρόλο συντονιστικό (θεσμική). 

 Η προσέγγιση ήταν διαθεματική. Θέματα προβληματισμού 

συνδέθηκαν με τα προσωπικά ενδιαφέροντα  και οι μαθητές οδηγήθηκαν στην 

κατάκτηση της  προσωπικής γνώσης (επιστημολογική) 

 Η αναζήτηση πληροφοριών και η ανάπτυξη πολλών θεμάτων έφερε 

τα παιδιά σε επαφή και συνεργασία με την τοπική κοινωνία  (σύνδεση σχολείου  

και κοινωνίας) (Νικολακοπούλου 2009).  

Στόχοι του Προγράμματος  

Στους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η  καλλιέργεια 

προφορικού και γραπτού λόγου, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η δημιουργία 

κινήτρων, η εξοικείωση των μαθητών με ποικίλα κειμενικά είδη, η αποφυγή τυπικών 

σχολικών εργασιών, η αξιοποίησή τους με δημιουργικό και παιγνιώδη τρόπο, η 

ανταλλαγή απόψεων και η ενίσχυση των ενδιαφερόντων τους.   

Οι συναισθηματικοί και κοινωνικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν: η ανάπτυξη 

της σκέψης, της προσωπικής έκφρασης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και 

του ομαδικού πνεύματος. Επίσης, η εφαρμογή κανόνων συμπεριφοράς και η 

αποδοχή του άλλου ή του διαφορετικού.  

Στην ιστοσελίδα του Π.Δ.Σ. Σερρών, www.peirserron.gr, δημοσιεύθηκαν 

πέντε τεύχη:  Τεύχος 1ο ΣΕΡΡΕΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ, Τεύχος 2ο ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, 

Τεύχος 3ο ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Τεύχος 4ο ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Τεύχος 5ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ. 

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε στο Παράρτημα το τεύχος 1ο: ΣΕΡΡΕΣ 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ.  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ 

«Κρισίμως κινδυνεύοντα πουλιά» 

 

Την άνοιξη του 2015, η τάξη έπρεπε να προετοιμάσει την γιορτή της αποφοίτησης. 

Η αγάπη μου για τις λίμνες Κερκίνη και Πρέσπα, το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για τη Νανόχηνα, η 

γενικότερη ευαισθητοποίηση της τάξης μας σε περιβαλλοντικά ζητήματα και η 

ανάγκη να εκφραστούμε πάνω σε μια πρωτότυπη ιδέα οδήγησαν την 

υπογραφόμενη στη δημιουργία ενός κείμενου για την παράσταση αποφοίτησης 

των μαθητών.  

Θέμα του κειμένου αποτέλεσαν τα κρισίμως κινδυνεύοντα πουλιά στην 

Ελλάδα. Τα επιστημονικά στοιχεία αντλήθηκαν από το «Κόκκινο Βιβλίο των 

Απειλούμενων Ζώων», μελέτη του Γ. Χανδρινού και των συνεργατών του, το οποίο 

αποτέλεσε και την κύρια βιβλιογραφική πηγή. 

Ακολούθησε μια προπαρασκευαστική φάση κατά την οποία 

παρουσιάστηκαν στους μαθητές πληροφορίες, εικονογραφικό υλικό 

αποσπάσματα της μελέτης και το αρχικό κείμενο της παράστασης, το οποίο στη 

συνέχεια διασκευάστηκε, με τον τίτλο: «Κρισίμως Κινδυνεύοντα Πουλιά».   

Τα πρόσωπα του έργου ήταν δεκαοχτώ (18), όσοι και οι μαθητές ΣΤ΄ τάξης. 

Συμμετείχαν δεκαπέντε πουλιά, μία δημοσιογράφος, ένας κυνηγός και ένα παιδί. 

Στην κατηγορία «κρισίμως κινδυνεύοντα πουλιά» στην Ελλάδα ανήκουν 

δεκατέσσερα πουλιά. Το δέκατο πέμπτο ανήκει στην κατηγορία «κινδυνεύοντα», 

συμπεριλήφθηκε για τις ανάγκες του έργου και επιλέχθηκε μεταξύ άλλων, διότι είναι 

πουλί με σπάνια, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άγνωστο στο ευρύ κοινό.    

 

Πρόσωπα του έργου:  

Άνθρωποι:  

παιδί  

δημοσιογράφος 

κυνηγός 

Κρισίμως Κινδυνεύοντα Πουλιά: 

Νανόχηνα Γυπαετός 

Σταχτόχηνα Ασπροπάρης 

Χηνοπρίστης (Μεγάλη πάπια) Λιβαδόκιρκος 
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Φασιανός Βασιλαετός 

Χαλκόκοτα Στεπογέρακο 

Τσίφτης Χωματίδα 

Θαλασσαετός Λεπτομύτα 

Κινδυνεύον Πουλί:  

Κεφαλούδι 

Αρωγός και συνεργάτιδα στην προσπάθειά μας υπήρξε η κα 

Παπαγεωργίου, δασκάλα Θεατρικής Αγωγής. Συστηματικά, περάσαμε στο 

δεύτερο βήμα, στη διασκευή του έργου από τα παιδιά. Η διασκευή στηρίχτηκε στις 

τεχνικές: «παγωμένη εικόνα», «αλληλογραφία», «συνέντευξη», «ημερολόγια», 

«αναπαράσταση», «μηνύματα», «ποίημα».  

Οι μαθητές συζητούσαν τις ιδέες τους, τις εμπλούτισαν με 

αυτοσχεδιασμούς.  Συσχέτιζαν τις ιδέες τους, κατέγραφαν τους διαλόγους, 

περιέγραφαν την ατμόσφαιρα, πρότειναν λύσεις για να οδηγηθούν στην τελική 

επεξεργασία του κειμένου.   

Διαμορφώθηκε πλέον μια νέα πλοκή, ένα νέο θεατρικό έργο, στο οποίο 

εργαστήκαμε συλλογικά και γίναμε συν- δημιουργοί, co-creators, αποκομίζοντας 

από το όλο εγχείρημα πολύ σημαντικά οφέλη (Συμεωνάκη 2010). 

Στην παρούσα εργασία δεν θα υπεισέλθουμε σε αναφορές σχετικά με τη 

σκηνοθεσία, τη μουσική, τα σκηνικά και εν γένει την παράσταση αλλά θα 

επικεντρωθούμε στο θέμα, τη διαδικασία της γραφής και της δημιουργικής 

έκφρασης.  

 

Το θέμα  

Σε έναν όμορφο υγροβιότοπο της Ελλάδας, στην λίμνη Κερκίνη, ένα 

κοριτσάκι, καθώς περιπλανιέται, συλλέγει φρούτα του δάσους και πέφτει λιπόθυμο 

μόλις γεύεται τους καρπούς. Γύρω του συγκεντρώνονται τρία πουλιά, το 

Στεπογέρακο, ο Γυπαετός και ο Λιβαδόκιρκος, πουλιά περήφανα και δυνατά, τα 

οποία  συζητούν και περιθάλπουν το παιδί. Πρόκειται για πουλιά που η ζωή τους 

απειλείται στην Ελλάδα και ανήκουν σύμφωνα με τους επιστήμονες στην ομάδα 

Κρισίμως Κινδυνεύοντα Πουλιά. Προσπαθούν να σώσουν το παιδί με βότανα της 

φύσης που χρησιμοποιούν και τα ίδια σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνομιλούν και 

απευθυνόμενα στο κοινό εκθέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη 
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μόλυνση του περιβάλλοντος, τη λαθροθηρία και άλλα ζητήματα που απειλούν τη 

ζωή τους. Έτσι, με την «παγωμένη εικόνα» κοινοποιήθηκε το πρόβλημα.   

Ποια είναι η καθημερινή ζωή των πουλιών της Ελλάδας που η ζωή τους 

κινδυνεύει με εξαφάνιση; Ζουν στην Κερκίνη, στην Πρέσπα, στα Σφακιά στον 

Αμβρακικό και σε άλλους βιότοπους της πατρίδας μας. Τι συμβαίνει; Ποιοι είναι οι 

κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν; Ο Βασιλαετός και ο Ασπορπάρης ανταλλάσσουν 

γράμματα και πληροφορούνται ο ένας τα νέα του άλλου, («αλληλογραφία»).  

Κάποια από τα κρισίμως κινδυνεύοντα πουλιά συμμετέχουν στη μεγάλης 

εμβέλειας τηλεοπτική εκπομπή «S.O.S.», με θέμα: «κρισίμως κινδυνεύοντα πουλιά». 

Η Νανόχηνα, η  Σταχτόχηνα, ο Χηνοπρίστης, ο Θαλασαετός αντιμετωπίζουν τον 

κυνηγό. 

Την εκπομπή διευθύνει μια πολύ έμπειρη και διάσημη δημοσιογράφος η 

οποία είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος και καλεί κρισίμως 

κινδυνεύοντα πουλιά και τον κυνηγό, για να συζητήσουν και να αντιπαρατεθούν. 

Η συζήτηση είναι εποικοδομητική, τα επιχειρήματα πολύ σημαντικά και το 

πρόβλημα δυσεπίλυτο («συνέντευξη»). 

Η Χαλκόκοτα, ο Φασιανός και η Λεπτομύτα, που ανήκουν στην ίδια ομάδα, 

στα κρισίμως κινδυνεύοντα, αφηγούνται στιγμές ή γεγονότα της ζωής τους 

διαβάζοντας τα ημερολόγιά τους («ημερολόγια»). 

Η Χαμωτίδα, συναντά το Κεφαλούδι και τον Τσίφτη. Χαίρονται, συζητούν, 

κάνουν σχέδια για τα ταξίδια που θα κάνουν και αποχωρίζονται με την υπόσχεση 

να ξαναβρεθούν («αναπαράσταση»).  

Όλα τα γεγονότα οδηγούν πουλιά και ανθρώπους στη δράση. Όλοι 

θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στον κόσμο. Μέσα από ομαδικές διαδικασίες τα 

παιδιά κατέγραψαν προβλήματα, αναζήτησαν και πρότειναν λύσεις για την 

προστασία των πουλιών που κινδυνεύουν στην Ελλάδα και για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Αναφέρθηκαν με σαφήνεια στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες 

των ανθρώπων για το μέλλον της ανθρωπότητας και της φύσης («μηνύματα»).  

Ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο και όλοι μαζί απαγγέλλουν το ποίημα 

(«ποίημα»).  
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Στο τέλος της παράστασης οι μαθητές μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια 

στους θεατές.  

 

Από τα Όρη τα Λευκά 

Ήρθα και φώλιασα εδώ 

Στου Αρχαγγέλλου Μιχαήλ το μοναστήρι 

Αρχάγγελέ μου Μιχαήλ 

Με  τ΄ άγια τα φτερά σου 

Φύλαγε παιδιά, πουλιά 

Κι όλα τα γένη 

Απ΄ την Κερκίνη ως τα Σφακιά 

Κι από την Κέρκυρα ως την Ικαριά 

Να ενωθούν 

Παιδιά πουλιά 

Να στείλουνε μηνύματα διάσωσης 

Σ΄ όλη την οικουμένη. 
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ΟΜΙΛΟΣ: Φιλαναγνωσία και e –   Δημιουργίες  
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Ο όμιλος «Φιλαναγνωσία και e –Δημιουργίες» απευθύνθηκε κυρίως σε 

μαθητές της ΣΤ΄, Ε΄ και Δ΄τάξης.  

     Κύριος στόχος του ομίλου ήταν η ανάπτυξη φιλικής σχέσης των 

μαθητών/μαθητριών με λογοτεχνικά κείμενα, η αισθητική καλλιέργεια, η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 

 Παράλληλα στοχεύαμε στην καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης, 

στην κατανόηση κειμένων, στην καλλιέργεια του γραπτού λόγου, στον 

πληροφορικό γραμματισμό, τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και εν γένει στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων με Τ.Π.Ε. 

 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν ατομικά ή 

ομαδικά με στόχο να προάγουν τη συνεργασία και την αλληλοεκτίμηση 

δημιουργώντας μια κοινότητα αναγνωστών –δημιουργών.  

Οι βιβλιογραφικές πηγές προήλθαν:  

 - Λογοτεχνικά βιβλία, «Με λογισμό και μ΄ όνειρο» Ανθολόγιο 

 Λογοτεχνικών κειμένων Ε΄και ΣΤ΄, Βιβλία άλλων γνωστικών 

 αντικειμένων του ΟΕΔΒ, και Περιοδικά 

-  το EKEBI: 

 http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&c

node =138 Φιλαναγνωσία: http://www.philanagnosia.gr/ 

- το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού: 

 http://www.snhell.gr/links/index.html 

-  Πύλη για την ελληνική Γλώσσα:  

 Ανθολογίες, Σώματα κειμένων, Λεξικά: http:/www.greek-

 language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/traintafyllides 

- Ηλεκτρονικά βιβλία – περιοδικά 

- Λογισμικό: ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

Συνεργαστήκαμε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Σερρών –

Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων και τη Δημόσια Δημοτική Βιβλιοθήκη Σερρών. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις δημιουργίες του 

Ομίλου:  

 

Καρτέλες δανεισμού 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode
http://www.philanagnosia.gr/
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Στον Όμιλο: «Φιλαναγνωσία και e –Δημιουργίες» τα παιδιά δημιούργησαν 

Καρτέλες δανεισμού για όλες τις τάξεις και του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών και για την Δ΄ και την ΣΤ΄ τάξη όμορου δημοτικού σχολείου, του οποίου 

μαθητές/μαθήτριες συμμετείχαν στον Όμιλο. Φιλοτέχνησαν συλλογικά το 

λογότυπο το οποίο στη συνέχεια ψηφιοποίησε ο διευθυντής του σχολείου (βλ. 

Παράρτημα).  

 

Λίμερικ  

Λίμερικ είναι ένα είδος ποίησης, με χαρακτηριστική, σύντομη, χιουμοριστική 

σύσταση μίας στροφής η οποία αποτελείται από πέντε στίχους και έχει 

ομοιοκαταληξία ααββα. Τα ποιήματα αυτού του είδους διηγούνται μια σύντομη 

ιστορία και καταλήγουν σε ένα ανέκδοτο. 

 Στην Ελλάδα,  αρχικά ο Γεώργιος Σεφέρης γράφει λίμερικ, τα οποία 

προσπάθησε να αποδώσει με τον όρο "ληρολόγημα", συνδυάζοντας το όνομα 

του Λιρ με τη λέξη "λήρος", που σημαίνει ασυνάρτητα λόγια. Εξέδωσε τη συλλογή 

λίμερικ με τον τίτλο «Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά». 

Η δημιουργία λίμερκ είναι μια πολύ ωραία και αποδοτική δραστηριότητα 

δημιουργικής γραφής για παιδιά δημοτικού. Διεγείρουν τη λογοπλαστική 

ικανότητα των μαθητών. Δίνουμε έμφαση στον ήχο παρά στο νόημα (Σουλιώτης 

2012b). Βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:  

α) πεντάστιχα ποιήματα, β) ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία, γ)πέμπτος στίχος 

επανάληψη του πρώτου, δ) τοπωνύμιο, ε) εικονοποιία, στ) φαντασία –

πρωτοτυπία, ζ) χιούμορ- σάτιρα, η)στοιχείο του παραλόγου. 

 Στον όμιλο διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, διαβάστηκαν και 

γράφηκαν λίμερικ. Οι μαθητές του ομίλου παρουσίασαν τις εργασίες τους στην 

ολομέλεια της ΣΤ΄ τάξης, εφόσον δεν παρακολουθούσαν όλοι οι μαθητές τον 

όμιλο.  Δημιουργήθηκε ψηφιακό υλικό το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 

σχολείο.   
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Χαϊκού 

 

Είναι είδος ποιητικού λόγου που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην 

Ιαπωνία το 16ο αιώνα. Στην Ευρώπη υιοθετήθηκε πολύ αργότερα στις αρχές του 

20ου αιώνα. Είναι πολύ δημοφιλή σε όλο το Δυτικό κόσμο. Πρόκειται για μικρά 

ποιήματα. Αποτελούνται από 17 συλλαβές σε ένα ενιαίο στίχο.  

Τα χαϊκού χαρακτηρίζονται για τη λυρική, χιουμοριστική διάθεση και 

εμπεριέχουν συχνά το στοιχείο της έκπληξης. Τα θέματα αντλούνται από τη φύση, 

τις εποχές, τα χρώματα και αναδεικνύουν την ομορφιά των λέξεων.  

Τα χαϊκού στην Ευρωπαϊκή εκδοχή τους έχουν την ακόλουθη δομή: 

Υποδιαιρούνται σε 3 στίχους, οι οποίοι αποτελούνται από 5, 7 και 5 συλλαβές.

 Στον όμιλο οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το συγκριμένο κειμενικό είδος, 

διάβασαν χαϊκού του Γ. Σεφέρη και έγραψαν δικά τους. Δημιουργήθηκε ψηφιακό 

υλικό και παρουσίαση των χαϊκού των μαθητών για την ιστοσελίδα του σχολείου.     
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Portfolio 

 

Εκτός από τις εργασίες των μαθητών που ψηφιοποιήθηκαν και 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, υπάρχει μια πλειάδα εργασιών 

γραπτού λόγου, οι οποίες μαζί άλλες εργασίες και τις τριμηνιαίες γραπτές 
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δοκιμασίες των μαθητών συμπεριλήφθηκαν στο προσωπικό  Portfolio του 

μαθητή. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στις δύο τελευταίες τάξεις του 

δημοτικού, την Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη.  

Αντί επιλόγου 

Αναμφίβολα οι μαθητές και οι μαθήτριές της ΣΤ τάξης, τους σχολικού έτους 2014-

2015 διαθέτουν φαντασία, έμπνευση, ταλέντο, και αν συνεχίσουν να εργάζονται 

δημιουργικά με την ίδια επιμέλεια, θα υπηρετήσουν στο μέλλον τον Λόγο και την 

Τέχνη και θα επαληθευθεί για άλλη μια φορά η άποψη του Μίμη Σουλιώτη, «Η 

δουλειά κάμνει τον συγγραφέα και τον καλλιτέχνη!».  

Ευχαριστώ θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης του Π.Δ.Σ. 

Σερρών:   Κωνσταντίνα Β., Γιάννη Β., Ηρακλή Κ., Σοφία Κ., Αρετή Κ., Νίκο Μα., Νίκο 

Μο., Στέλιο Μπ., Αντώνη Ντ., Χρυσούλα Π., Θοδωρή Π., Άγγελο  Π., Ιορδάνη Μ.- 

Π., Μάγια Π., Νάντια Σ., Θεοδόση Τ., Πασχάλη Φ., Νικολέτα Χ., 

Επίσης, τις μαθήτριες: Χρύσα και Γεωργία Κ., Ανυσία-Ζωή, Δ.  και τον 

μαθητή: Βασίλη Κ. όμορου Δημοτικού Σχολείου που συμμετείχαν στον Όμιλο: 

«Φιλαναγνωσία και e- Δημιουργίες». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: ΜΑΘΗΜΑΓΙΚΑ – Σχολική Έρευνα 

http://www.peirserron.gr/index.php/component/search/?searchword=%CE%9C%CE%91

%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91&searchphrase=all&It

emid=915 
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«Σαν Παραμύθι…»: Ένα Project Δημιουργικής Συν-συγγραφής 

ανάμεσα στο Νηπιαγωγείο και το Λύκειο 

 

Τανίδου Αγγελική  

Φιλόλογος 2ου ΓΕ.Λ Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης  

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια  

angelatanidou@gmail.com 

 

Εισαγωγή 

Το project που θα σας παρουσιάσω εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε στα πλαίσια 

ενός πολιτιστικού προγράμματος τη περασμένη σχολική χρονιά (2014-15) στο 2Ο 

Γενικό Λύκειο Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσε τη μελέτη «πεδίου»  

ενός εργαστηρίου δημιουργικής γραφής -  η σύνθεση του οποίου ήταν 

αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση - με μαθήτριες που συμμετείχαν από όλες τις 

τάξεις του Λυκείου, έχοντας όμως τελικά ως τακτικούς «θαμώνες» αυτές της Α΄ 

τάξης. Συνοδοιπόροι σ΄ αυτό το εγχείρημα ήταν πέντε τμήματα τριών 

συστεγαζόμενων στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα νηπιαγωγείων (3ου-10ου-12ου  

Νηπιαγωγείων Ελευθερίου- Κορδελιού).  

Ο διευθυντής του νηπιαγωγείου ήρθε το Σεπτέμβρη με μια πρόταση για 

κάποια μορφή συνεργασίας με τα νήπια και οι περισσότεροι συνάδελφοι, 

χαμογελώντας σχεδόν ειρωνικά, σπεύσαμε να απορρίψουμε οποιαδήποτε ιδέα. 

Επειδή όμως κάποιες φορές είναι καλό να κάνουμε δεύτερες σκέψεις, μου 

πέρασε από το μυαλό να οργανωθεί κάποια δράση με την ομάδα δημιουργικής 

γραφής του σχολείου, που θα ήταν πιο εύκολο και πιο ευέλικτο, λόγω του 

περιορισμένου αριθμού των μαθητών. Αλλά τι;  

Tο σημείο αναφοράς αλλά και σύγκλισης των νηπιαγωγείων και του 

Λυκείου θα μπορούσε να είναι ένα παραμύθι.  Ένα παραμύθι, για το οποίο πηγή 

έμπνευσής θα ήταν τα ενδιαφέροντα, οι προσλαμβάνουσες, τα οπτικά και 

ακουστικά ερεθίσματα των νηπίων και οι δημιουργοί-συγγραφείς, τα μέλη της 

ομάδας της δημιουργικής γραφής του Λυκείου.  Όταν τελείωνε η διαδικασία της 

συγγραφής, οι νεαροί παραμυθάδες θα παρουσίαζαν μέσα από μια ενεργητική-

εκφραστική ανάγνωση το συγγραφικό τους πόνημα στους μικρούς μαθητές και 

οι τελευταίοι θα καλούνταν να το εικονογραφήσουν, αποτυπώνοντας σε μια 
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ζωγραφιά ο καθένας το κομμάτι της ιστορίας που τους εντυπωσίασε. Η πιο 

φιλόδοξη ιδέα ήταν η σύνθεση των δημιουργικών αποτελεσμάτων και των δυο σε 

ένα έντυπο πια προϊόν, ένα παραμύθι-βιβλίο, που θα έμενε ως ενθύμιο της 

δημιουργικής αυτής προσπάθειας σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου, 

στην οποία θα εντάσσονταν το όλο εγχείρημα.  

 Τα σχετικά με τη δημιουργικότητα  στη γραφή είναι χιλιοειπωμένα και νομίζω 

πως είναι περιττή η οποιαδήποτε θεωρητική αναφορά στον όρο «creative 

writing». Είναι όμως χρήσιμο να εστιάσω σε ορισμένες παραμέτρους που 

σχετίζονται με  την έννοια του δημιουργικού γραψίματος  και της χρησιμότητας του 

παραμυθιού στη διδασκαλία και κυρίως να καταδείξω τη σύνδεσή του με την 

εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την πρακτική αξιοποίησή του στο πρόγραμμα 

που εκπονήσαμε με τους μαθητές. 

Ο David Morley στο «Τhe Cambridge introduction to creative writing» λέει 

χαρακτηριστικά: Σκεφτείτε μια άδεια σελίδα σαν ένα ανοιχτό χώρο… ο,τιδήποτε 

είναι δυνατό χωρίς περιορισμούς… ο καθένας, πραγματικά ή φανταστικά, μπορεί 

να ταξιδέψει εκεί… δεν υπάρχει περιορισμός εκτός από την ειλικρίνεια του 

συγγραφέα και την προοπτική της φαντασίας, ικανότητες με τις οποίες έχουμε 

γεννηθεί και χαρακτηριστικά που μπορούμε να εξελίξουμε. Οι συγγραφείς 

γεννιούνται και γίνονται (Μorley 2007). 

Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει η φυσική προδιάθεση, όπως θα έλεγε και ο 

Αριστοτέλης, αλλά αυτή η «δυνάμει» κατάσταση γίνεται «ενεργεία» μέσα από την 

τριβή και το δημιουργικό σβήσιμο, όπως χαρακτήρισε τη γραφή ο μεγάλος 

δάσκαλος Μίμης Σουλιώτης. Επιλέχτηκαν λοιπόν οι «δυνάμει» συγγραφείς που 

στελέχωσαν την ομάδα. Κάποιοι από αυτούς βέβαια δε μετατράπηκαν σε 

«ενεργεία», βοήθησαν όμως τη διαδικασία από άλλα μετερίζια  αναδεικνύοντας 

ποικίλα ταλέντα (π.χ εικονογράφηση εξωφύλλου). 

Επιπλέον, η έννοια της δημιουργικότητας, σύμφωνα με τον Davis, 

συνδιαμορφώνεται  μέσα από το τρίπτυχο δημιουργός-διαδικασία-προϊόν. 

Βασισμένοι σε αυτό ξεκινήσαμε το πολιτιστικό πρόγραμμα με το νηπιαγωγείο την 

περσινή χρονιά. Δημιουργοί: τα παιδιά του Λυκείου και του νηπιαγωγείου - 

Διαδικασία: διδακτικές παρεμβάσεις στα νήπια και δημιουργική συγγραφή στο 

Λύκειο – Προϊόν: ένα παραμύθι. 
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Άμεση είναι και η σχέση δημιουργικής γραφής και ρητορικής, σύμφωνα με 

τον Καρακίτσιο (2012), η οποία αποτελεί τον αρτιότερο τρόπο εκμάθησης της 

σύνθεσης προφορικού και γραπτού λόγου, που να είναι πειστικός και 

αποτελεσματικός ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήθηκαν και τα δυο αυτά είδη λόγου στο 

πρόγραμμα που εκπονήσαμε. 

Η διαδικασία μύησης στη ρητορική τέχνη  διακρίνεται σε πέντε στάδια και η 

πορεία των εργασιών που ακολουθήσαμε παρακολουθεί άμεσα ή έμμεσα αυτή 

τη διαδρομή: 

INVENTION: αναζήτηση ιδεών, συναισθημάτων και του ίδιου του θέματος 

με κυρίαρχη λειτουργία τη φαντασία. H φαντασία βέβαια της ομάδας της 

δημιουργικής γραφής ήταν  ως ένα βαθμό ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη από τις 

προτιμήσεις των νηπίων. 

DISROSITIO: σύνθεση, άρθρωση και ταξινόμηση των ιδεών με γνώμονα τη 

λογική και την κρίση. Κοντά σ΄ αυτά θα προσέθετα και το μήνυμα-δίδαγμα, που 

κάθε παραμύθι στοχεύει να αναδείξει και να γίνει αντιληπτό από τους αναγνώστες. 

ELOCUTIO: επιλογή και συναρμολόγηση των λέξεων. Αυτή η διαδικασία 

ήταν η πιο δημιουργική όλων κατά τη διάρκεια της συγγραφής, με προσπάθεια 

μάλιστα οι ήρωες των κινουμένων σχεδίων που συμμετέχουν στο παραμύθι να 

αναλαμβάνουν ρόλους που έχουν άμεση συνάφεια με τα χαρακτηριστικά τους. Η 

Άριελ, η γοργόνα για παράδειγμα, δε μπορούσε παρά να είναι η υπεύθυνη της 

πισίνας στην κατασκήνωση. 

MEMORIA: εδώ παρακάμψαμε λιγάκι την αποστήθιση και αντικαταστήσαμε 

αυτή τη λειτουργία με την εκφραστική ανάγνωση του παραμυθιού στα νήπια. 

ACTIO: η δράση εν προκειμένω ήταν η κινητοποίηση των νηπίων να 

δημιουργήσουν μέσω της ζωγραφικής το δικό τους «αποτύπωμα» του 

παραμυθιού. 

Γιατί όμως επιλέξαμε το παραμύθι; Η διδακτική αξία του παραμυθιού είναι 

σημαντική. Η ενασχόληση με τα παραμύθια προσφέρει απόλαυση και ψυχαγωγία, 

καλλιεργεί τη μητρική γλώσσα με τις πρακτικές της αναδιήγησης, της συγγραφής 

παραμυθιών και της δραματοποίησης, προάγει τον διάλογο και τη γλωσσική 

έκφραση, διευρύνει το λεξιλόγιο των μαθητών, αποτελεί για τα παιδιά αγωγή 

φιλαναγνωσίας, δίνει εναύσματα για ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και 

διευρύνει τη φαντασία τους. (Κανατσούλη 2002, Σιβροπούλου 2003, Μαλαφάντης 

2006, Ντούλια 2010).  
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Το παραμύθι έχει πολλαπλές ωφέλειες για τα παιδιά. Ανοίγει δρόμους 

σκέψης, φαντασίας και δράσης, ευαισθητοποιεί και αναδεικνύει το ανεξάντλητο 

πεδίο δημιουργικότητάς τους. Η μάθηση που συντελείται μέσα από ευχάριστες 

δραστηριότητες συναφείς με το περιεχόμενο του παραμυθιού έχει αποφασιστική 

σημασία για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. (Ντίνας- 

Μούσιου- Αντωνογιάννη  2013). 

Μια σημαντική παράμετρος που έχει άμεση σχέση με την παρουσίαση του 

παραμυθιού είναι και η εικονογράφησή του. Το σημαντικότερο ίσως κριτήριο  που 

έχει το μικρό παιδί για να διαλέξει κάποιο βιβλίο είναι η εικόνα. Έτσι, η εικόνα στην 

προσχολική ηλικία αποτελεί προσφιλές και πολύ αγαπητό γνώρισμα των βιβλίων 

που προσφέρεται για ανάπτυξη και παραγωγή προφορικού λόγου. Η αξιοποίηση 

της εικόνας μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την κινητοποίηση των μαθητών 

σε ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες παιδαγωγικά δραστηριότητες. 

Στην περίπτωσή μας βέβαια η διαδικασία λειτούργησε αντίστροφα. Δηλαδή 

το αφήγημα του παραμυθιού αποτέλεσε το έναυσμα για την εικονογράφησή του 

από τα νήπια, οδηγώντας μας παράλληλα σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με 

την πρόσληψη και την κατανόησή του, την αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και 

την απόπειρα μέσα από την εικόνα να αποσαφηνίσουν το δικό τους κόσμο. 

Όλο λοιπόν το  παραπάνω σκεπτικό έπρεπε να γίνει ένα σχέδιο εργασίας 

και να συντονιστεί στις λεπτομέρειές του. Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν τα 

εξής: 

Α’ φάση 

Επισκέψεις στο νηπιαγωγείο-Μαθήματα ανατροφοδότησης στο λύκειο 

Η αρχική σκέψη ήταν να  εργαστούμε με ένα τμήμα από παιδιά του 

νηπιαγωγείου που θα προέκυπτε από μια διαδικασία επιλογής από τους 

εκπαιδευτικούς. Η ιδέα όμως απορρίφτηκε, γιατί θα λειτουργούσε λιγάκι 

ρατσιστικά- σύμφωνα με τη γνώμη των νηπιαγωγών- για όσους δε θα 

συμμετείχαν, αφού λίγο-πολύ η επιλογή που θα γινόταν θα μας έδινε ένα τμήμα-

ελίτ του νηπιαγωγείου. Έτσι το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στο σύνολο των 

τμημάτων και των τριών νηπιαγωγείων. 

Οι μαθήτριες της δημιουργικής γραφής του Λυκείου (21 στον αριθμό) 

χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες, όσα και τα τμήματα του νηπιαγωγείου. Κάθε ομάδα 

θα εργαζόταν με ένα τμήμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Επιλέχτηκαν ασκήσεις 

δημιουργικής γραφής για τα νήπια, προκειμένου οι μαθητές του Λυκείου να 
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γνωρίσουν τους μικρούς τους φίλους, να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους 

και να μάθουν για τα αγαπημένα τους παραμύθια. Πραγματοποιήθηκαν 

συνολικά σ΄ αυτή τη φάση πέντε 2ωρες διδακτικές παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο 

και τρεις 1ωρες συναντήσεις στο Λύκειο για απολογισμό της πορείας των 

εργασιών και ανατροφοδότηση. 

Η αρχή έγινε με ασκήσεις γνωριμίας. Τα παιδιά του Λυκείου κλήθηκαν να 

γράψουν μια ακροστιχίδα με το όνομά τους (στα περισσότερα η θεματική ήταν ο 

έρωτας) και παράλληλα να συνθέσουν ένα σύντομο ποίημα- συστατική επιστολή, 

που θα αποτελούσε το δείγμα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Η δραστηριότητα 

που αξιοποιήθηκε ήταν «ας γνωριστούμε με ποιήματα» από το βιβλίο «Η 

δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο» των Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη και 

Κωτόπουλου (2013:156). Oι μαθήτριες συστήθηκαν στα νήπια μέσα από μικρά 

ποιήματα, δίνοντας πληροφορίες για τον εαυτό τους και το ίδιο ζήτησαν να 

κάνουν μετά και εκείνα. Τα ποιήματα των νηπίων καταγράφηκαν. Μια από τις 

ομάδες έκανε ατομικές καρτέλες των μαθητών με πολύχρωμα χαρτόνια, τα οποία 

φιλοτέχνησαν οι μικροί μας φίλοι. 

Ο στόχος που επιτεύχθηκε, πέρα από την πρώτη γνωριμία, διπλός: τα νήπια 

δημιούργησαν έμμετρα κείμενα, μαθαίνοντας πως στο ποίημα «κρατάμε» το στίχο, 

οι  ομάδες του Λυκείου ασκήθηκαν κι αυτές σε ποιητικές φόρμες και παράλληλα 

συνέλεξαν τις πρώτες πολύτιμες πληροφορίες για τα βασικά ενδιαφέροντα των 

μικρών. 

  

π.χ   Φωτίζει τα σύννεφα της αγάπης η αναπνοή σου. Σαν 

        Αστραπή χάνεσαι μέσα στη νύχτα και σε ψάχνω ως το πρωί. 

        Να θέλω να σε δω και να μην σε έχω. 

        Ήταν γραφτό μου από πίσω σου να τρέχω. 

 

(ένα ποίημα γνωριμίας από τα παιδιά του Λυκείου) 

       Είμαι η Έφη 

       από την Κρήτη 

       λατρεύω το μπλε 

       κι όταν τρώω παστίτσιο είμαι κομπλέ 

       μα αν με ρωτήσεις τι φοβάμαι 

       τα φίδια τρέμω κι όταν κοιμάμαι. 
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       Λατρεύω τα μικρά παιδιά 

       Και αν δε γίνω  νηπιαγωγός 

       Το σίγουρο είναι πως θα πάθω καρδιά. 

 

Ακολούθησε μια δραστηριότητα βασισμένη στο εγχειρίδιο του Μίμη 

Σουλιώτη, «Δημιουργική γραφή-οδηγίες πλεύσης» (2012:24), αλλά ελαφρώς 

τροποποιημένη, που την τιτλοφορήσαμε « Να πούμε όλοι μαζί μια ιστορία».  Στόχο 

είχε να ασκήσει τον προφορικό λόγο των νηπίων στη δημιουργία ενός σύντομου 

αφηγηματικού κειμένου ομαδοσυνεργατικά, παρακολουθώντας ο ένας τη σκέψη 

του άλλου. Να δομήσουν δηλαδή εξελικτικά μια ιστορία, εμπλουτίζοντάς την 

διαδοχικά με μια φράση ο καθένας. Οι φράσεις που επιλέχτηκαν στόχο είχαν να 

«στείλουν»  κι ένα διδακτικό μήνυμα, ανεξάρτητα με την τροπή που θα έπαιρνε η 

ιστορία. Χρησιμοποιήθηκε και μια σκυτάλη, που την έδινε το ένα παιδί στο επόμενο 

που έπαιρνε το λόγο. Κάποιες από αυτές δεν είχαν ειρμό, ορισμένες όμως είχαν 

μια τυπική δομή και μια υποτυπώδη πλοκή. 

π.χ ο Γιαννάκης  πήρε στα κρυφά την κασετίνα του φίλου του 

      ο Νίκος ήθελε να είναι πάντοτε αρχηγός στο παιγνίδι 

Επόμενο βήμα ήταν να αξιοποιήσουμε ασκήσεις σχετικές με τα παραμύθια, 

προκειμένου να εμπλέξουμε τους μικρούς μαθητές στη διαδικασία παραγωγής 

ιδεών για το παραμύθι που θα συνέγραφε η ομάδα των παιδιών του Λυκείου.  

Ξεκινήσαμε από μια σειρά κλασικών παραμυθιών(Κοκκινοσκουφίτσα, Τα 

τρία κατσικάκια, Χιονάτη, Σταχτοπούτα, Ασχημόπαπο κ.λπ), από τα οποία δόθηκε 

η ευχέρεια στις ομάδες να επιλέξουν όποιο ήθελαν. Ακολούθως κλήθηκαν να το 

διαβάσουν ενεργητικά -και αν ήθελαν να  αναπαραστήσουν θεατρικά ή στο 

κουκλοθέατρο της τάξης με ένα σύντομο διάλογο κάποια σκηνή του- και να 

διαμορφώσουν μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τους ήρωες, τη δράση τους, τους 

καλούς και τους κακούς της ιστορίας, τα σημεία που εντυπωσίασαν τα νήπια, ένα 

διαφορετικό τέλος που θα μπορούσε να έχει το παραμύθι κ.λ.π. Στόχος ήταν να 

μυηθούν μέσα από τις ερωτήσεις στις αρχές του παραμυθιού και να αντιληφθούν 

με παιγνιώδη τρόπο τα στοιχεία που το συνθέτουν. 

Με αφόρμηση το παραμύθι του Τριβιζά «Τα τρία μικρά λυκάκια» την 

αφήγηση του οποίου παρακολούθησαν στο youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=e_Lxz8GqNSM) ζητήθηκε από τα νήπια να 

αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των  βασικών ηρώων, κάνοντας τους καλούς 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Lxz8GqNSM


Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[697]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

κακούς, κατά το πρότυπο του Τριβιζά και το αντίστροφο και  να παρουσιάσουν 

την εκδοχή ενός παράλληλου παραμυθιού με τους νέους ήρωες. Έτσι η Χιονάτη 

και η Σταχτοπούτα έγιναν κακές, η Κοκκινοσκουφίτσα ύπουλη και πονηρή που 

παγίδευσε το λύκο κ.λ.π 

Στα μαθήματα ανατροφοδότησης αξιολογήθηκε η πορεία των εργασιών 

στο νηπιαγωγείο, επισημάνθηκαν τυχόν λάθη και αστοχίες, επιβραβεύθηκαν οι 

καινοτόμες ιδέες και  δόθηκαν  νέες κατευθύνσεις για την κατάρτιση ενός 

ερωτηματολογίου με τη μορφή των πολλαπλών αλλά και σύντομων απαντήσεων 

με θέματα που αφορούν στα παραμύθια. Έτσι οι ομάδες  ήταν έτοιμες για την 

τελευταία επίσκεψη στο νηπιαγωγείο, όπου έπρεπε να απαντηθούν  τα 

ερωτηματολόγια από τα νήπια και να αποδελτιωθεί κατόπιν το σχετικό υλικό. Το 

ερωτηματολόγιο βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στις αρχές του παραμυθιού του 

Propp, (2009: 107-109) - με τις οποίες οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί από τη 

συντονίστρια του προγράμματος- αφορούσε  τους ήρωες και τα χαρακτηριστικά 

τους, το σκηνικό (τόπο και χρόνο), ποιοι θα ήταν καλοί και ποιοι κακοί, ποιοι θα 

τους βοηθούσαν και ποιοι θα τους εμπόδιζαν, αν κάποιο μαγικό μέσο θα έδινε 

διέξοδο σε μια δύσκολη κατάσταση, ποια θα ήταν η κατάληξη κ.λ.π 

H τελευταία συνάντηση της α΄ φάσης  ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου από τα νήπια, όπου  τα παιδιά του Λυκείου λειτούργησαν 

ως γραφείς και κατέγραψαν τις απαντήσεις τους. 

Β΄φάση 

Συγγραφή του παραμυθιού από την ομάδα της δημιουργικής γραφής του 

Λυκείου με την αξιοποίηση του υλικού από τα νηπιαγωγεία 

Η ομάδα της γραφής αποδελτιώνει τις πληροφορίες που συνέλεξε και 

καταγράφει το υλικό από τα νήπια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο «χτίσιμο» 

του παραμυθιού. Πριν ξεκινήσει η συγγραφή του παραμυθιού, οι μαθητές  

προσπαθούν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία από αυτό το 

υλικό και να το συμπεριλάβουν στο δικό τους παραμύθι. Εξάλλου αυτός ήταν και 

ο βασικός στόχος των διδακτικών παρεμβάσεων στο νηπιαγωγείο, να αντληθεί 

υλικό από τους μικρούς για να γράψουν οι μεγάλοι. Προηγείται ένα σχεδιάγραμμα, 

στο οποίο μετά από συζήτηση οι μαθητές διαμορφώνουν τη δομή του 

παραμυθιού, τους ήρωες και τα κομβικά σημεία εξέλιξής του.  

Ακολουθεί το συγγραφικό-δημιουργικό κομμάτι του project. Οι μαθητές 

του Λυκείου ξεκινούν τη συγγραφή χρησιμοποιώντας τον πίνακα, ο οποίος 
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λειτουργεί περίπου ως ένα κοινόχρηστο έγγραφο της Google, όπου βήμα-βήμα 

κάθε φορά συγγράφεται ένα μικρό κομμάτι του παραμυθιού ομαδοσυνεργατικά. 

Πραγματοποιήθηκαν 8-10 συναντήσεις της ομάδας της γραφής, κατά τη διάρκεια 

των οποίων μέσα από ένα δημιουργικό γράψε-σβήσε, διαφωνίες αλλά και 

συγκλίσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις προέκυψε ένα τελικό προϊόν που πήρε τον 

τίτλο «ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ …ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ». 

Περιληπτικά η υπόθεση του παραμυθιού είναι η εξής: Μια ομάδα παιδιών 

κερδίζει σε ένα διαγωνισμό δωρεάν διαμονή σε μια ξεχωριστή κατασκήνωση. 

Ξεχωριστή, γιατί όλα τα στελέχη της είναι ήρωες παραμυθιών ή κινουμένων 

σχεδίων. Από τον αρχηγό της κατασκήνωσης που είναι ο Μίκυ Μάους μέχρι το 

ναυαγοσώστη, το Μπόμπ Σφουγγαράκη. 

Η παραμονή στην κατασκήνωση είναι μια ευχάριστη εμπειρία μέχρι που ένα 

βράδυ ξεσπά φωτιά στο κοντινό δάσος. Ο Μίκυ νιώθει ένοχος, γιατί ξέρει πως η 

φωτιά μπήκε για να τον εκδικηθούν οι κακοί που δεν τους επέτρεψε να έρθουν στην 

κατασκήνωση. Χρειάζεται μια μαγική παρέμβαση για να σωθεί το δάσος και η 

κατασκήνωση, κι αυτή είναι τα μαγικά φίλτρα του Μπαμπα-Στρούμφ. Στην 

προσπάθεια αυτή συνδράμουν όλοι, ακόμα και οι κακοί, που έχουν μετανιώσει για 

την πράξη τους και έτσι όλοι μαζί υπόσχονται στο τέλος να ξαναφυτέψουν νέα 

δέντρα, για να αναγεννηθεί το δάσος. 

Γ΄φάση 

Εικονογράφηση και έκδοση του παραμυθιού 

Αφού γίνανε και οι τελευταίες διορθώσεις, οι νεαροί συγγραφείς ήταν 

έτοιμοι να επιστρέψουν στο νηπιαγωγείο, για να διαβάσουν το παραμύθι και να 

γίνει η εικονογράφηση. Στόχος όμως της ανάγνωσης ήταν να γίνει μέσα από μια 

κριτική- ενεργητική προοπτική, για να μπορέσουν τα νήπια να εστιάσουν στα 

βασικά σημεία, να κατανοήσουν το ρόλο των διαφορετικών τμημάτων του 

κειμένου και να αναστοχαστούν με γνώμονα τις βασικές πληροφορίες- μηνύματα. 

Η πλειοψηφία των νηπίων εξέφρασε θετικές κρίσεις για το παραμύθι. Υπήρξαν 

όμως και ελάχιστες φωνές (3 σε σύνολο 90 περίπου παιδιών) που, με την 

αφοπλιστική ειλικρίνεια που διακρίνει αυτές τις ηλικίες, είπαν πως δεν τους άρεσε 

καθόλου. 

Κατόπιν, με την βοήθεια των παιδιών του Λυκείου, κάθε μαθητής του 

νηπιαγωγείου ζωγράφισε τη σκηνή που τον εντυπωσίασε από το παραμύθι. 

Συγκεντρώθηκαν γύρω στις 90 ζωγραφιές και ειλικρινά η διαδικασία επιλογής τους 
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για το έντυπο ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, αφού περισσότερες από 

τις μισές ήταν πραγματικά αξιόλογες και κάποιες ιδιαιτέρως εντυπωσιακές.  

Τέλος αποφασίστηκε όλη αυτή η παραγωγική και δημιουργική συνύπαρξη 

να πάρει σάρκα και οστά. Έτσι με την οικονομική συμβολή της σχολικής επιτροπής 

αλλά και με ένα μικρό κόστος που επιβάρυνε κάθε μαθητή  το παραμύθι έγινε 

βιβλίο, μια ιδιωτική έκδοση θα έλεγα, που δημιουργήθηκε για να μείνει ένα ενθύμιο 

στα παιδιά αλλά και στα σχολεία απ΄ αυτή τους την προσπάθεια. 

Αποτίμηση- Συμπεράσματα 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου ήταν καθοδηγητικός- 

συμβουλευτικός για τις ομάδες των μαθητών του Λυκείου. Βοήθησαν στη 

δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος ανάμεσα στα παιδιά του Λυκείου και τα 

νήπια, εξοικείωσαν τους μαθητές με τα αντικείμενα και τα εργαλεία που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για τις παρεμβάσεις τους, επέβαλαν την τάξη, 

όποτε ήταν απαραίτητο, και κράτησαν αποστάσεις από τη διδακτική διαδικασία 

κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, αφήνοντας τους μαθητές να αυτενεργήσουν 

και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Επισήμαναν ακόμα πως δυο από τις ομάδες 

εργάστηκαν όπως φοιτήτριες που κάνουν την πρακτική τους άσκηση, πράγμα 

που μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στο διευθυντή 

των νηπιαγωγείων, που επέλυσε με προθυμία όλα τα διαδικαστικά και τεχνικά 

θέματα που αφορούσαν τη συνύπαρξη των δυο σχολείων κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος. 

Όσο για τους άμεσα εμπλεκόμενους δηλ. τα νήπια και τους μαθητές του 

Λυκείου η εμπειρία ήταν μοναδική. Τα νήπια ενθουσιάστηκαν με τις νεαρές 

δασκάλες τους και το έδειχναν με μοναδικές εκδηλώσεις αγάπης σε κάθε μας 

επίσκεψη στο νηπιαγωγείο, ενώ τα κορίτσια του Λυκείου δούλεψαν με μεράκι, κέφι 

και πολύ ευχάριστη διάθεση και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στις πρώτες 

αυτές διδακτικές κα συγγραφικές τους απόπειρες. 

Η αρχική πρόθεση των νηπιαγωγών - η αρμονικότερη συνύπαρξη των 

σχολείων - τελικά επιτεύχθηκε μέσα από αυτή την …παραμυθένια γνωριμία και 

επικοινωνία. Ελπίζω και εύχομαι αυτή να ήταν μόνο η αρχή… 

 

Παράρτημα 
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Ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

 

Όλγα Τσαντσάνογλου  

φιλόλογος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης  

olgatsantsanoglou@gmail.com 

 

Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα  Προγράμματα  Σπουδών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο προτάσσει ως 

βασικό σκοπό την «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» (Πρόγραμμα 

Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση: 2011). 

Η περιγραφή αυτή αντιμετωπίζει τη Λογοτεχνία ως ένα «σύνθετο πολιτιστικό 

φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του 

κειμένου αλλά και των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και μαθητικού κοινού» 

(Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου / ΦΕΚ 

1562/2011). Η βασική αυτή στοχοθεσία οριοθετείται συνεπώς από την κριτική 

ανάγνωση και πρόσληψη των κειμένων της Λογοτεχνίας, ελληνικής ή παγκόσμιας, 

ενώ οι ερμηνευτικές της προεκτάσεις αφορούν στόχους γνώσεων για τον κόσμο, 

κριτική αποδοχή των παραδόσεων και των πολιτισμικών φαινομένων, 

φιλαναγνωσία αλλά και επιμέρους δράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπου η 

διδασκαλία προωθεί την ομαδοσυνεργατικότητα και το διάλογο με αφορμή τα 

λογοτεχνικά κείμενα και τις ιδιαίτερες γνώσεις μέσω των οποίων αυτά 

προσεγγίζονται.  

Όσον αφορά στην παραγωγή γραπτών κειμένων, αυτά είναι στο 

μεγαλύτερο μέρος τους ερμηνευτικά, κριτικά, κείμενα διασκευής ή 

δραματοποίησης και μάλιστα αφήνεται «εν λευκώ» στην αυτοβουλία του 

εκπαιδευτικού η προσωπική ενδεχομένως κειμενική παραγωγή, ή έστω η πιο 

ελεύθερη από φιλολογικές – κριτικές συμβάσεις παραγωγή λόγου (Μπαλάσκας 

1999). Με αυτό ως δεδομένο προκύπτει και η αντίστοιχη αξιολόγηση του μαθητή, 

η κάλυψη της διδασκόμενης ύλης και εν τέλει η ολοκληρωμένη διδακτική έκβαση 

του μαθήματος. Η παρούσα πρόταση επιχειρεί να προτείνει μια ούτως ή άλλως 

εξοβελισμένη ή αιρετική διδακτική πρακτική για το μάθημα της Λογοτεχνίας η 

οποία, χωρίς να παραγνωρίζει το Πρόγραμμα Σπουδών αντιπροτείνει μια 

βιωματική και δημιουργική συμβολή (Σουλιώτης 2012) ως προς την παραγωγή 

λόγου, τη δημιουργία μαθητικού «λογοτεχνικού» λόγου.  

mailto:olgatsantsanoglou@gmail.com


Ασκήσεις δημιουργικής γραφής 
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Αφορμή για την πρόταση αυτή αποτέλεσαν οι πολυετείς προσπάθειές μου 

να διδάξω τη Λογοτεχνία ως μάθημα που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και 

στο οποίο κάθε τάξη αποτελεί μια εν δυνάμει αναγνωστική, ερευνητική αλλά και 

λογοτεχνική ομάδα (Νικολαΐδου 2014). Η χρήση των ΤΠΕ δεν υπήρξε πάντα 

απαραίτητο εργαλείο για να εφαρμόσω τις προτάσεις μου, όπως και για τη 

συγγραφή ενός λογοτεχνικού κειμένου δεν είναι πάντα απαραίτητες οι ψηφιακές 

προσβάσεις. Ωστόσο, ομολογουμένως, τα τελευταία χρόνια η ένταξη των ΤΠΕ και 

της κειμενικής πολυτροπικότητας αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για κάθε 

εκπαιδευτικό που θα επιχειρούσε να εντάξει στη διδασκαλία του τη δημιουργική 

γραφή. 

Στο μάθημα της Λογοτεχνίας, η βασική διδακτική αρχή σύμφωνα με το 

επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ότι διδάσκουμε «το μαθητή και τη μαθήτρια 

και όχι το κείμενο». Αυτή η πρόταση ερμηνεύεται, ωστόσο, διττά: αν η προσέγγιση 

είναι αποκλειστικά κειμενοκεντρική είναι δεδομένο ότι ο μαθητής θα πρέπει να 

διανύσει μόνος και χωρίς την παρέμβαση του διδάσκοντα την αισθητική διαδρομή 

που θα του διασφαλίσει και μια τρόπον τινά προσωπική αισθητική εμπειρία. 

Ανάλογα, αν ο εκπαιδευτικός ακολουθήσει την παραπάνω αρχή που βασίζεται 

στη μαθητοκεντρική διδασκαλία, το κείμενο ως είδος, απενδύεται της 

«καλλιτεχνικής» του υπόστασης και αποτελεί αφορμή ή αφόρμηση διδασκαλίας. 

Στην περίπτωση αυτή, μολονότι το κείμενο αλλοιώνεται ως προς την κεντρική του 

θέση και παραμείνει εκτός προτεραιότητας διατηρεί τελικά την κατά τον Derrida 

«κειμενικότητά» του (Derrida 1990). Τελευταία, και συγκεκριμένα μετά την αλλαγή 

του Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία στην Α΄ Λυκείου προωθείται βάσει 

της παραπάνω αρχής η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μέσω ερευνητικών 

εργασιών (project), ενέργεια ναι μεν ενδιαφέρουσα, η οποία, ωστόσο, συμβάλλει 

πρακτικά στην απομάκρυνση από την επαφή με το γραμματειακό κείμενο ως 

είδος, αυτοτελές, ιστορικό, αισθητικό (Αποστολίδου, Κουντουρά, Προκοπίου & 

Χοντολίδου, ΦΕΚ 1562/2011). Εν τέλει, κάθε προσπάθεια που καλώς προτάθηκε 

έως τώρα δεν απαλλάσσει το μάθημα από την ταλαιπωρία που υφίσταται στο 

σχολικό πρόγραμμα και όπου συχνά θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας, ή 

μάθημα για λίγους.  

Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη ενδεχομένως η εξ αρχής μύηση 

των μαθητών στην έννοια της λογοτεχνικότητας, στην επαφή τους δηλαδή με τη 

Λογοτεχνία ως μορφή Τέχνης (Σακελλίου & Σουλτς 2013). Και όπως η τέχνη δεν 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[705]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

είναι στατική και προσχεδιασμένη, ομοίως και η τέχνη του λόγου – η λογοτεχνία – 

επιτρέπει ή και επιβάλλει μια ισότιμη συμμετοχή και ένα κίνητρο αλληλεπίδρασης. 

Οι μαθητές εφόσον γίνονται δυνάμει αναγνώστες δύνανται να γίνουν και «μύστες» 

της γραφής, όχι απαραίτητα για να αποκτήσουν επαγγελματικώς ορθά εργαλεία 

για ένα μελλοντικό τους επάγγελμα (αλλά και γιατί όχι;), αλλά κυρίως για να 

αντιμετωπίσουν το μάθημα διαδραστικά και όχι ως απλή διδασκαλία. 

Με τις ασκήσεις δημιουργικής γραφής η διδακτική πράξη συνυπάρχει και 

ενισχύεται με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών και επιπλέον 

αποκαθίσταται και η θέση του κειμένου, το οποίο απαλλάσσεται και 

απενοχοποιείται από τις εκάστοτε διδακτικές πρακτικές. Η διδασκαλία παραμένει 

μαθητοκεντρική, αλλά και το κείμενο επιδρά αυτόνομα σε κάθε μαθητή ξεχωριστά 

ή στην ολομέλεια της τάξης με τρόπο που υπόσχεται κάθε λογής επεξεργασίες και 

διδακτικές απόπειρες. Επιπλέον, οι μαθητές μυούνται εκ των έσω στις θεωρητικές 

βάσεις της λογοτεχνίας με αφορμή τα κείμενα των σχολικών βιβλίων, εφόσον 

συμμετέχουν με την προσωπική αισθητική τους προσπέλαση αφενός και 

αφετέρου με την αξιοποίηση της δημιουργικότητάς τους. Πιο απλά, με τις ασκήσεις 

αυτές υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθούν στους μαθητές γνώσεις ειδολογικές 

όπως υπερρεαλισμός, σονέτο, χαϊ-κου, (αστυνομικό) διήγημα, μπαλάντα, ή 

θεωρητικές όπως αφηγητής, αφήγηση, χρήση του χρόνου, αναχρονία, 

αφηγηματικό κενό, εστίαση και ό,τι άλλο προβλέπεται στη διδακτέα ύλη ανά τάξη 

και ανά κείμενο. Οι συγκριτικές - συγκριτολογικές ερμηνείες ενδυναμώνονται και 

ταυτόχρονα η φιλαναγνωσία χαίρει ευνοϊκότερης τύχης, καθώς η τριβή των 

μαθητών είναι καθαρά δημιουργική, πολλές φορές ανατρεπτική, αν και τις 

περισσότερες θετική ως προς τη μελέτη περαιτέρω κειμένων εκτός ή και εντός 

σχολικού βιβλίου.  Παράλληλα, καλλιεργείται η επιθυμία των μαθητών για 

προσωπική έκφραση, αλλά και αναπτύσσεται πληρέστερα το αισθητικό τους 

κριτήριο κατά τρόπο ουσιαστικό, προσωπικό και όχι από καθ’ έδρας 

μεθοδευμένο. Τέλος, η βιωματική προσέγγιση αποδίδει πια και την ουσιαστική και 

προσωπική επαφή του κάθε μαθητή με τον εκάστοτε δημιουργό, καθώς αποτελεί 

ερέθισμα διαμόρφωσης και καλλιέργειας της προσωπικής αισθητικής του 

εμπειρίας. 

Η παρούσα εισήγηση χωρίζεται για λειτουργικούς λόγους σε δύο μέρη, στα 

οποία σταχυολογούνται ενδεικτικές ασκήσεις των τελευταίων ετών που 

συγκεντρώθηκαν και αποδελτιώθηκαν για το 2ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής 



Ασκήσεις δημιουργικής γραφής 

Τσαντσάνογλου Όλγα 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [706] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Γραφής. Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει ασκήσεις που εντάσσονται στη διδασκαλία 

των διδακτικών ενοτήτων της ΝΕΛ Β΄Λυκείου και Γ΄ Λυκείου θεωρητικής 

Κατεύθυνσης. Έχουν επιλεγεί για λόγους ισορροπίας μόνο ασκήσεις ποίησης, 

ενταγμένες στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Στο Β΄ Μέρος 

παρουσιάζονται κατ’ αναλογία ασκήσεις πεζού λόγου που  εφάρμοσα στο 

εργαστήριο δημιουργικής γραφής του σχολείου στο οποίο υπηρετώ από το 2006 

κ.ε. Ο στόχος του ομίλου δημιουργικής γραφής συνυπάρχει και συνεργάζεται 

άλλοτε και με τους ομίλους ανάγνωσης και παρουσίασης βιβλίων, την ομάδα 

θεάτρου και την ομάδα εκφραστικής ανάγνωσης. Στην παρούσα εισήγηση 

συμπεριλαμβάνονται ασκήσεις που εφαρμόστηκαν από την αρχή της σχολικής 

χρονιάς και με στόχο τη συμμετοχή μαθητών μου σε διαγωνισμούς ποιήματος και 

διηγήματος.  

Α΄ Μέρος  

1η άσκηση: «Γράφω χαϊκού για τη Μαρίνα των Βράχων του Οδυσσέα 

Ελύτη». Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

1η διδακτική ώρα: Ανάγνωση του κειμένου, παράλειψη του εισαγωγικού 

σημειώματος που προηγείται. Μετά την πρώτη ανάγνωση, οι μαθητές καλούνται 

να εντοπίσουν την ποιητική φωνή και να υπογραμμίσουν λέξεις που 

ανταποκρίνονται στην αισθητική της ποιητικότητας του κειμένου. Ακολούθως, 

εντοπίζονται οι εικόνες – ενότητες του ποιήματος και τα λεκτικά ανακόλουθα για τα 

οποία κατά κανόνα εκφράζονται απορίες / διατυπώνονται ερωτήσεις. Ο 

διδάσκων προσεγγίζει εν συντομία τη σύσταση της υπερρεαλιστικής εικόνας στο 

πλαίσιο της νεοτερικής ποίησης (Αμπατζοπούλου 1980), εξηγεί την αφαιρετική 

αποδιάρθρωση των συντακτικών κανόνων στο ποίημα, επισημαίνει μοτίβα 

επανάληψης, εντοπίζει τα πρόσωπα και το παραινετικό ύφος. Συστήνεται ως 

άσκηση για την επόμενη φορά η ανάγνωση της εισαγωγής.  

2η διδακτική ώρα: Οι μαθητές γράφουν στον πίνακα στήλες με τις λέξεις που 

έχουν εξ’ αρχής υπογραμμίσει στο κείμενο. Ο διδάσκων εξηγεί τι είναι το χαϊκού. 

Ενδεικτικά, τονίζεται η συμμετρία 5-7-5 συλλαβών ανά στίχο, η σφιχτή δομή 

(Σουλιώτης 2012) παρά την ανομοιοκατάληκτη τεχνική και η ανάγνωση με μια 

αναπνοή. Αξιοποιούνται λέξεις από τον πίνακα, όπως «θα-λασ-σό-χορ-το» και 

συστήνεται η περιγραφή χωρίς ρήμα ή η χρήση ρήματος με δύο ή τρεις συλλαβές. 

Συστήνεται η αποφυγή σχολιασμού και η εμφατική λειτουργία των 5σύλλαβων 

στίχων. Σύνθεση κατά μόνας. Ο διδάσκων συλλέγει τα γραπτά των μαθητών.  
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3η διδακτική ώρα: Έλεγχος και ανατροφοδότηση. Επιστροφή των γραπτών, 

σχόλια, ανάγνωση ποιημάτων, συμπεράσματα από τη διόρθωση (μια 

ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι να γίνει αντιληπτή η διαφορά μεταξύ μονού και 

ζυγού αριθμού συλλαβών, κάτι που ενισχύει τη δομή και το ρυθμό του χαϊκού).  

Μια ενδιαφέρουσα in vivo παρατήρηση: κατά το σχολικό έτος 2014-2015 

εφάρμοσα την άσκηση σε τρία τμήματα. Στο τμήμα 28 μαθητών απ’ όπου 

παραθέτω και τα συγκεκριμένα χαϊκού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), οι λιγότερες 

παρατηρήσεις σημειώθηκαν σε γραπτά αγοριών, τα οποία δήλωσαν την εξ’ 

αρχής επιφύλαξη για την άσκηση. Δεν συμμετείχαν μόνο δύο μαθητές, όλοι 

έγραψαν περισσότερα από ένα – η επιλογή ανήκει σε διαφορετικούς μαθητές και 

ο μέσος όρος βαθμολογικής απόδοσης της τάξης στο μάθημα της λογοτεχνίας 

ήταν 15-16. 

2η άσκηση: «Γράφω ποίημα ακολουθώντας την τεχνική της Κικής Δημουλά 

(à la manière de)». Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

1η διδακτική ώρα: Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ποιήτρια με τη 

βοήθεια των κειμένων εισαγωγής και του παραρτήματος του σχολικού βιβλίου. 

Δίνεται έμφαση στη θεματολογική περιοχή και συγκεκριμένα πώς το καθημερινό 

βίωμα ή εμπειρία μετατρέπεται σε ποιητική αξία. Ομοίως, εντοπίζονται 

χαρακτηριστικά του περιεχομένου, όπως η στέρηση, η απώλεια, η συναισθηματική 

ματαίωση και εξηγείται η ποιητική τεχνική μέσα από την οποία αναδύονται τα 

παραπάνω νοήματα και συγκεκριμένα: άψυχα αντικείμενα και αφηρημένες έννοιες 

σε θέση υποκειμένου, διαδικασία που καθιστά ακίνητο το ποιητικό υποκείμενο, έτσι 

ώστε το αφηρημένο να αποκτά κινητικότητα. Παράλληλα, δίνονται παραδείγματα 

από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα του λόγου της ποιήτριας, όπως τα 

ανακόλουθα, τα υπερβατά, τα οξύμωρα, τα αιφνιδιαστικά ζεύγη λέξεων. 

Ακολουθεί η ανάγνωση του ποιήματος (η άσκηση έχει εφαρμοστεί σε διαφορετικά 

ποιήματα της Δημουλά, εδώ στο Σημείο Αναγνωρίσεως). Οι μαθητές διερευνούν 

τα χαρακτηριστικά στο ποίημα, τις αντιθέσεις κίνησης – ακινησίας, το διάλογο με 

το άψυχο αντικείμενο και την συνακόλουθη αποστασιοποίηση του ποιητικού εγώ 

από την κινητικότητα του άψυχου. Πρώτη απόπειρα η ανάλυση της συνεκδοχικής 

μετωνυμικής μεταφοράς. 

2η διδακτική ώρα: Συνδετική αφόρμηση της διδασκαλίας η συνεκδοχική 

μετωνυμική μεταφορά σε συνδυασμό με την αλλαγή των γενών των λέξεων / 

αναζήτηση στο ποίημα «το μάρμαρο, ο Άργος» (= η διατήρηση και 
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περιφρούρηση της σκλαβιάς). Ακολούθως ξεκινά η συγγραφική απόπειρα από 

την ολομέλεια της τάξης. Στον πίνακα χωρίζονται δύο στήλες που 

αντιπροσωπεύουν το θέμα που επιλέγουν οι μαθητές, εδώ «παράνομος έρωτας» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Στην πρώτη στήλη συγκεντρώνονται λέξεις συνεκδοχικές με το 

επίθετο «παράνομος» και συγκεκριμένα από το χώρο της δικονομίας και του 

ποινικού δικαίου. Στη δεύτερη στήλη συγκεντρώνονται λέξεις που συνειρμικά 

οδηγούν στο θέμα της αγάπης και του έρωτα με τη διαφορά ότι αλλάζουν γένος, 

λ.χ. το «κόκκινο» μετατρέπεται σε «κοκκινίζω» ή «κοκκινίζοντας». Εν συνεχεία οι 

μαθητές γράφουν προτάσεις που συνδυάζουν τις λέξεις των δύο στηλών. Αφού 

διαβαστούν όλες οι εκδοχές, επιλέγονται οι καλύτερες και συνδέονται με μια 

προφανή αλληλουχία σε συνεχές ποιητικό κείμενο.  

Παρατήρηση: η άσκηση εφαρμόστηκε για πολλά χρόνια στη θεωρητική 

κατεύθυνση και είχε εξαιρετική απήχηση τόσο στους λάτρεις της ποιητικής της 

Δημουλά όσο και στους επιφυλακτικούς της αναγνώστες. Σε κάθε περίπτωση οι 

μαθητές διαβάζουν κατά μόνας όλα τα ποιήματα της ενότητας, αν και είναι εκτός 

ύλης για να επιβεβαιώσουν και να πειραματιστούν με την απόπειρα ερμηνείας 

τους που αποκόμισαν από την άσκηση.   

 Β΄ Μέρος  

1η άσκηση (διάρκεια 2 μηνών, τάξη Β΄ Λυκείου). Η άσκηση εφαρμόστηκε με 

στόχο τη συμμετοχή μαθητών στον 16ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και 

Διηγήματος 2013 – 2014. Συμμετείχαν 12 μαθητές με κείμενα πεζά και ποιητικά και 

υπήρξαν διακρίσεις και έπαινοι (3η θέση στο διήγημα και 4η θέση – έπαινος στο 

ποίημα). Τα αρχικά στάδια στον όμιλο δημιουργικής γραφής είναι ο καταιγισμός 

ιδεών (brain storming) και η σύνταξη σύντομης περίληψης. Τα προβλήματα που 

συνήθως προκύπτουν είναι η θεματική μονομέρεια (λ.χ. ερωτικές ιστορίες) και η 

απουσία λογοτεχνικότητας. Επομένως, είναι απαραίτητο αρχικά να απομονωθεί 

το κεντρικό θέμα και να αναζητηθεί μια αφορμή λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. 

Ακολούθως γίνονται συστάσεις και εφαρμογές αφηγηματικών τεχνικών: αρχικά οι 

μαθητές προσδιορίζουν / επιλέγουν την αφηγηματική φωνή την οποία διακρίνουν 

από τα πρόσωπα ή και τους ήρωες της ιστορίας. Η πρωτοτυπία τους και η επιλογή 

τους υποδεικνύει συνήθως και ειδολογικές επιλογές αλλά και τεχνικές εστίασης, 

αναχρονίες και αφηγηματικά κενά. Οι μαθητές κατανοούν την οικονομία στο 

χρόνο της αφήγησης και τη λογοτεχνική της αξία. Επίσης, διακρίνουν και επιλέγουν 
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τι διευκολύνει τη συγγραφική ροή της δικής τους ιστορίας (Σακελλίου & Σουλτς 

2013: 182).  

Στην πρώτη ιστορία που δουλέψαμε η περίληψη ήταν η εξής:  

«Δύο νέοι συναντιούνται από παιδιά και αγαπιούνται χωρίς να μιλήσουν 

ποτέ ο ένας στον άλλο. Όταν μεγαλώνουν και χάνουν ο ένας τα ίχνη του άλλου, 

παντρεύονται. Τα παιδιά τους γνωρίζονται και αγαπιούνται χωρίς να το ξέρουν οι 

γονείς. Βρίσκονται όλοι μαζί μετά από χρόνια». [ΤΙΤΛΟΣ: « Όμορφοι αέρηδες»] 

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν εξαρχής αφορούν το περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκονται, γιατί δε μιλούν ο ένας στον άλλον, γιατί χάνονται τα ίχνη, 

απόσταση (;), συνάντηση παιδιών(;), συνάντηση συνόλου (;), πόσο χρόνο 

καταλαμβάνει η ιστορία. 

Η πρόταση της διδάσκουσας ήταν να προσδιοριστεί ως κεντρικό θέμα η  

μετανάστευση από μικρό ελληνικό νησί, με αντίστοιχη έρευνα στο διαδίκτυο. Η 

μαθήτρια ασχολήθηκε με «λογοτεχνική» υπερβολή και έδωσε έμφαση στα μεγέθη 

και τις αποστάσεις. Συγκεκριμένα, επέλεξε τη Νίσυρο και την Αυστραλία ως δύο 

νησιά που εκφράζουν την αγάπη της ηρωίδας για το νησιωτικό χώρο. Ο άλλος 

προορισμός μετανάστευσης ήταν η Αργεντινή και μάλιστα η πρωτεύουσα έδωσε 

το όνομα του διηγήματος γιατί ο ήρωας κατοικούσε ψηλά κοντά σε μοναστήρι και 

είχε εξοικείωση με τους αέρηδες. Η μαθήτρια μελέτησε έθιμα του νησιού, 

τοπωνύμια και πανηγύρια, υιοθέτησε ως γλώσσα αφήγησης τα νισυριώτικα και 

έδωσε τη φωνή αφήγησης στον αγέννητο γιο της τρίτης γενιάς που μιλά ως 

νησιώτης. Η ιστορία είχε περιπλοκότητα, οπότε έπρεπε να εναλλάσσεται από τόπο 

σε τόπο, από ήρωα σε ήρωα, με τη μορφή διαλόγου ή επιστολής ή σκέψης και 

τέλος, η βασική αναχρονία κρίθηκε στο ότι η αφήγηση ξεκινά από την κόρη της 

δεύτερης γενιάς, λίγο πριν φύγει από την Αυστραλία για τη Νίσυρο και ενώ είναι 

έγκυος. Η ιστορία των γονιών δίνεται στη συνέχεια και ως το τέλος. Η μαθήτρια 

έκανε τέσσερις επανεγγραφές της ιστορίας και πήρε την 6η θέση.  

Στη δεύτερη ιστορία η αφηγηματική τεχνική ήταν απλή, γραμμική με 

αφηγηματικά κενά. Η περίληψη που δόθηκε αφορούσε πάλι ένα ζευγάρι και πώς 

αλλάζει η κοινή ζωή με το πέρασμα των χρόνων. Η μαθήτρια, ωστόσο, είχε επιλέξει 

πρώτα την τεχνική: την ιστορία διηγείται ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο ζει μέσα από 

τη ζωή του ζευγαριού, συμπεραίνοντας πληροφορίες που δίνουν άλλα προφανή 

στοιχεία στον αναγνώστη (ετεροδιηγητικός αφηγητής με εσωτερική εστίαση). Ο 

τίτλος που δόθηκε («Μετρώντας ανάποδα τις μέρες») σχετίζεται με την ανάποδη 
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φορά της εβδομάδας και τη γραμμική πάροδο του χρόνου. Επιλέχθηκε η δεκαετία 

του ’60 και έως τη μεταπολίτευση ενώ ο χώρος είναι ένα κεντρικό καφενείο της 

Αθήνας και αφηγητής ένας σερβιτόρος. Η πρόταση για τη διαδικτυακή διερεύνηση 

της εποχής ξεπέρασε τις προσδοκίες της διδάσκουσας, καθώς η μαθήτρια 

αρχειοθέτησε εκτός από τα πολιτικά γεγονότα, πρωτοσέλιδα περιοδικών ποικίλης 

ύλης, μουσική της εποχής, μόδα και γυναικεία χτενίσματα, κινηματογράφο. Η 

ιστορία της ειδολογικά ακολούθησε την ημερολογιακή καταγραφή και η απόδοση 

ήταν εξαιρετικά αληθοφανής με γλαφυρότητα και κινηματογραφικού τύπου 

περιγραφή (στιγμιότυπα). Η ιστορία διακρίθηκε με το 3ο βραβείο. 

2η άσκηση: (διάρκεια δύο μηνών, τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου). Η άσκηση 

εφαρμόστηκε με αφορμή τη συμμετοχή στο διαγωνισμό «Ο Σέρλοκ εξιχνιάζει», 

διοργάνωση από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και την Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ 

ΠΑΙΔΕΙΑ για τη σχολική χρονιά 2014-2015. Ο στόχος ήταν η συγγραφή 

αστυνομικού διηγήματος έκτασης 1200 λέξεων. Οι μαθητές που συμμετείχαν 

διακρίθηκαν με πρώτο βραβείο και 4η θέση. Η υπόδειξη που έγινε εξ αρχής ήταν η 

διαδικτυακή έρευνα με αφορμή τον τάφο της Αμφίπολης και κατ’ επέκταση έγινε 

γνωριμία με τους βασικούς αρχαιολογικούς τόπους της Ελλάδας. Οι περιλήψεις 

ήταν απλές και σύντομες: ένας ανεξιχνίαστος φόνος στην Αμφίπολη, ένας κατά 

συρροή δολοφόνος σκοτώνει σε αρχαιολογικούς χώρους αφήνοντας στις 

κόγχες των ματιών των θυμάτων δύο ίδια γραμματόσημα.  Καθώς η αφήγηση 

ήταν μικρότερη ζητήθηκε η αιτία των φόνων, το προφίλ του δολοφόνου και οι 

συνθήκες που του επιτρέπουν συγκεκριμένες επιλογές ή αποδίδουν κάποιες 

δεξιότητές του (Highsmith 2007).  

Για την πρώτη ιστορία, η αφήγηση ήταν απλή και ο μαθητής στηρίχτηκε 

στην λεπτομερή περιγραφή του αρχαιολογικού χώρου. Διερεύνησε το μύθο για το 

δαχτυλίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την επιγραφή «τω κρατίστω» και υπονόησε 

πως είναι το μυστικό του τάφου, αφήνοντας την ιστορία σε εκκρεμότητα ως προς 

την έκβαση. Ο μαθητής χρησιμοποίηση παρωδίες ονομάτων όπως αρχαιολόγος 

Ανασκαφίδης, φύλακας Σπιρτάκης κλπ.  

Για τη δεύτερη ιστορία ο μαθητής διερεύνησε εκτός από τους 

αρχαιολογικούς χώρους και την ιστορία των γραμματοσήμων και του 

φιλοτελισμού. Αποφάσισε περίτεχνους φόνους στο ίδιο μοτίβου που συνδέονται 

με κρυφή αφήγηση μέσω των γραμματοσήμων. Συγκεκριμένα επινόησε το εύρημα 

τα γραμματόσημα στα μάτια των θυμάτων να απεικονίζουν στοιχεία που 
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προοιωνίζονται τον επόμενο τόπο του εγκλήματος. Ως προς την τεχνική, ο 

μαθητής έδωσε έμφαση στη λεπτομερή περιγραφή με στόχο την ψυχογραφική 

απόδοση του δολοφόνου (Highsmith 2007). Στο τέλος ο δολοφόνος και ο Σέρλοκ 

κατευθύνονται στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο. Η ιστορία πήρε το 1ο βραβείο και 

παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 

Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρήθηκε περισσότερο η περιγραφή 

συγκεκριμένων ασκήσεων που εφαρμόστηκαν σε μαθητές και όχι μια θεωρητική 

υποστήριξη της πρακτικής της δημιουργικής γραφής στη διδακτική πράξη. Η 

διαπίστωση ότι η φιλαναγνωσία προκύπτει και μέσα από τη γραφή ήταν 

προφανής. Άλλωστε είναι επισφαλές να διαχωρίζεται η γραφή από την 

ανάγνωση. Εφόσον ο στόχος εξακολουθεί να εστιάζει στην επαφή των μαθητών 

με τη Λογοτεχνία, η δημιουργική γραφή παροτρύνει τους μαθητές να 

εντρυφήσουν στην τέχνη και την τεχνική της ποίησης και της πεζογραφίας είτε για 

να μελετήσουν συγκεκριμένους ποιητές και συγγραφείς είτε για να ενισχύσουν την 

προσωπική τους αισθητική προσπέλαση στο μάθημα της Λογοτεχνίας. 

Παράρτημα
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Χαϊκού για τη Μαρίνα των Βράχων  

Βράχων κίνδυνοι 

θα αποχαιρετήσεις 

το αίνιγμά σου.  

 

Μα πού γύριζες  

ηρωίδα ιάμβου  

γλυπτό του χρόνου; 

 

Γεύση στα χείλη  

τρικυμία θυμίζουν  

μα πού γύριζες; 

 

Έρωτας είναι 

η Μαρίνα των Βράχων 

κόκκινο αίμα.  

 

Κρύο αρμυρό 

αίσθημα που μάτωνε 

σαν παπαρούνα  

 

Το αίνιγμά σου 

δικός μου στόχος είναι 

να απαντήσω  

 

Χθες και αύριο 

καβάλα στον μαΐστρο 

στο γδυτό νερό. 

 

Ποίημα (à la manière de) σύμφωνα με την τεχνική της Κικής Δημουλά 

(ομαδοσυνεργατικό) με θέμα τον παράνομο έρωτα:  

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 

ποινικός  κόκκινο - κοκκινίζω 

συνένοχος άγγελοι – αγγελικός 
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δικηγόρος / δικηγορικό 

γραφείο 

φτερά - φτερωτός 

εφέτες – εφετείο δάκρυ 

ενοχοποιώ κλάμα 

φυλακή / κάγκελα χωρισμός 

χειροπέδες πάθος 

ληστεία τραύμα 

δεσμός – δέσμιος  

Πίνακας 1: Λέξεις που καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης 

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 

Το δικηγορικό γραφείο 

τέλειο κελί 

συνένοχης ληστείας. 

Το εφετείο ενοχοποίησε το συναίσθημα: 

ευλύγιστα κάγκελα τραυματίζουν το πάθος 

Άγγελοι χωρισμοί  

κοκκινίζουν χειροπέδες 

Ο δεσμοφύλακας θα πληρώσει την εγγύηση.  

 

Αστυνομικό διήγημα 

 

Ο δολοφόνος με τα γραμματόσημα 

Το κεφάλι του ήταν βαρύ και πονούσε έντονα κάτω από το δεξί μάτι. 

Ένιωθε τα μηνίγγια του να χτυπούν δυνατά και από τη μύτη του έτρεχε ένα 

παχύρευστο υγρό από αίμα και μύξα. Σύρθηκε με δυσκολία στο ξύλινο πάτωμα 

της σοφίτας, το μόνο καταφύγιο όπου ένιωθε ασφάλεια μετά από κάθε 

ξυλοδαρμό. Εκεί είχε κρυμμένα όλα τα σύνεργα των ονείρων του: λαβίδες, λεπτές 

λάμες, τσιμπίδες με λεπτή λαβή, νυστέρια, ψαλίδια σε διάφορα μεγέθη, όλα 

ταξινομημένα στο μεταλλικό κουτί από τα μπισκότα που καταβρόχθισε τα 

Χριστούγεννα. Στο κουτί από τα παπούτσια που του πήραν για να τον 

καλοπιάσουν είχε βάλει χαρτιά απορροφητικά, στυπόχαρτα κομμένα σε λεπτές 

συμμετρικές ταινίες, μηχανικά μολύβια 0,7 χιλιοστών, ριζόχαρτα σε ρολό και 

έτοιμα κομμένα για να γίνουν φάκελοι, κόλλες σε στικ, αυτοκόλλητες ετικέτες, 

μεγεθυντικοί φακοί, μαρκαδόροι 0,4 χιλιοστών και 0,5 χιλιοστών για διαφάνειες. 
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Τέλος, στο ντουλάπι κάτω από το παράθυρο της σοφίτας είχε τον πραγματικό 

του θησαυρό: μπουκαλάκια με ακετόνη, καθαρό οινόπνευμα, φορμαλδεΰδη , 

θειικό οξύ, νάτριο, απιονισμένο νερό, μπουκάλια με πώματα στεγανοποίησης, 

σωλήνες, σύριγγες, σταγονόμετρα κάθε μεγέθους. Το μικρό του εργαστήριο δεν 

είχε τίποτα να ζηλέψει από το εργαστήριο της βιολογίας στο σχολείο… Ήταν το 

μόνο μάθημα που παρακολουθούσε με πάθος, το ήξερε από την πρώτη στιγμή 

που πάτησε το πόδι του στο σχολείο!  

Ο πραγματικός θησαυρός του ήταν ωστόσο στοιβαγμένος με τάξη 

πάνω στο γραφείο του παππού από τον οποίο είχε κληρονομήσει εκτός από την 

ίδια τη συλλογή και το πάθος για τα γραμματόσημα. Όλα τα άλμπουμ του 

παππού ήταν εκεί ενώ όρθια στα ράφια ήταν τα δικά του αυτά που συμπλήρωνε 

με τόσο υπομονή από τότε που θυμάται τον εαυτό του: κάθε φορά που ερχόταν 

γράμμα στο σπίτι, περίμενε υπομονετικά να το ανοίξουν και να το διαβάσουν οι 

μεγάλοι. Έτρεμε στην ιδέα ότι σχίζοντας το φάκελο θα κατέστρεφαν τα δοντάκια 

του γραμματόσημου. Μόλις έπεφτε στα χέρια του ξεκινούσε η πιο απολαυστική 

του ώρα. Το κομμάτι του φακέλου με το γραμματόσημο μούλιαζε για λίγο στο 

νερό, χρησιμοποιούσε το χρονόμετρο του παππού που είχε σχήμα 

κουκουβάγιας, όχι πάνω από 45 λεπτά. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός για να 

μην αλλοιωθούν τα χρώματα αλλά να έχει αποκολληθεί το γραμματόσημο από 

το χαρτί και να κολυμπάει ελεύθερο στο μπολάκι. Συνέχεια είχε το στέγνωμα. Δύο 

ταινίες στυπόχαρτο φιλοξενούσαν το πολύτιμο χαρτάκι και κρύβονταν στα 

φύλλα ενός χοντρού τόμου εγκυκλοπαίδειας για ένα 24ωρο. Στη συνέχεια 

επιστρατεύονταν λαβίδες ασφαλείας και το φακελάκι από το ρυζόχαρτο, το 

προσωρινό κατάλυμα του γραμματοσήμου έως ότου ταξινομηθεί στο άλμπουμ 

με τα υπόλοιπα της σειράς που ήλπιζε ότι θα βρει σε προσεχή γράμματα. 

Έγραφε τα στοιχεία του γραμματόσημου με τον μαύρο μαρκαδόρο και έπειτα 

χρησιμοποιούσε τους καταλόγους που αγόραζε από το γραφείο Φιλοτελισμού 

του κεντρικού ταχυδρομείου. Του άρεζε τόσο η μυρωδιά του ταχυδρομείου. Ήταν 

όμοια με τη μυρωδιά του χημείου όπου ζούσε την πραγματική ευτυχία για 3 ώρες 

κάθε εβδομάδα.  

Η νέα ανασκαφική περίοδος άρχιζε αύριο. Οι φοιτητές είχαν έρθει με το 

απογευματινό λεωφορείο λίγο πριν τη δύση του ήλιου. Κάθισαν στο καφενείο 

για έναν καφέ και περίμεναν να ανοίξει το μουσείο όπου θα έκαναν το πρώτο 

ημερολόγιο: οι καθηγητές θα τους ενημέρωναν για την πορεία της ανασκαφής, 
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θα τους χώριζαν σε ομάδες για κάθε ανασκαφικό τετράγωνο και θα τους έδιναν 

τα ημερολόγια της προηγούμενης ομάδας. Έπρεπε να τα μελετήσουν μέχρι 

αύριο που θα ξεκινούσαν από τις 6 το πρωί. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Σε λίγες 

ώρες, όμως ο ενθουσιασμός θα γινόταν εφιάλτης.  

Ο ήλιος είχε ανατείλει και στο σκάμμα του λόφου με τις επιτύμβιες στήλες 

το αίμα όλων είχε παγώσει: μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, κείτονταν νεκρή, 

κατάλευκη, χωρίς ίχνος αίματος. Το πρόσωπό της ήταν ήρεμο και αδιάφορο αν 

και από τις άδειες κόχες των ματιών της έλλειπαν τα μάτια και ήταν τοποθετημένα 

δύο ίδια γραμματόσημα με την κεφαλή του Ερμή. Ήταν το πρώτο ελληνικό 

γραμματόσημο και είχε πολλές επανεκδόσεις ως το 1886. Τα δοντάκια του ήταν 

άθικτα και η κόλα του πίσω μέρους δεν είχε κανένα αποτύπωμα. Η ομάδα 

ανασκαφής έμοιαζε με τις παραστάσεις μουσείου κέρινων ομοιωμάτων. Μάταια 

οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να πάρουν καταθέσεις. Οι περισσότεροι 

τραύλιζαν τις αυτονόητες και οφθαλμοφανείς πληροφορίες.  

Το βράδυ δεν έγινε ημερολόγιο. Παρακολούθησαν όλοι το δελτίο 

ειδήσεων που έδινε τα στοιχεία της γυναίκας: σύζυγος γιατρού, ένα παιδί, έμεναν 

στον Βόλο. Την επόμενη μέρα η ανασκαφή δεν έγινε γιατί η αστυνομία δεν είχε 

τελειώσει με την περισυλλογή στοιχείων. Οι φοιτητές ήταν στην αυλή του 

μουσείου και διάβαζαν. Όταν κάποιος υπάλληλος, λαχανιασμένος, με φωνή 

που μόλις έβγαινε: «ανοίξτε την τηλεόραση», είπε, «κι άλλος φόνος». Το θύμα 

ήταν άντρας αυτή τη φορά. Τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, 

σαράντα πέντε, χωρισμένος, ένα παιδί. Ο φόνος πανομοιότυπος. Έγινε στην 

αρχαία Μεσσήνη στο χώρο των ανασκαφών. Στη θέση των ματιών δύο 

πανομοιότυπα γραμματόσημα του 1996 με αμφορείς τύπου Nola, με κάθετη 

αμφίπλευρη λαβή. Οι φοιτητές ανατρίχιασαν. Ειδοποιήθηκαν όλες οι 

αρχαιολογικές υπηρεσίες και οι ανασκαφές διακόπηκαν σ’ όλη τη χώρα. Οι 

ανασκαφικές περιοχές άρχισαν να φρουρούνται και οι όλοι περίμεναν το 

επόμενο χτύπημα.  

Την επόμενη μέρα δεν ήταν διαφορετική: ο νεκρός, άντρας και πάλι, 

υπάλληλος της ΔΕΗ, σύζυγος κτλ, κάτοικος Πειραιά, παιδί κτλ, τα 

γραμματόσημα στη θέση των ματιών εικόνιζαν τον δισκοβόλο του Μύρωνα, 

σειρά του 1906. Τα δοντάκια και πάλι άθικτα, η πίσω όψη χωρίς κανένα ίχνος. Για 

τον Σέρλοκ Χόλμς η ιστορία ήταν πανεύκολη. Πήρε το πρώτο λεωφορείο και 

πήγε κατευθείαν στην αρχαία Ολυμπία. Ένα 24ωρο τον χώριζε από το να 
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επιβεβαιώσει τη θεωρία του και ήταν πραγματικά το μεγαλύτερο που είχε ζήσει 

από όταν άρχισαν οι διακοπές του στην Ελλάδα.  

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη έπιασε το πρώτο μπουρίνι του Ιουνίου. Οι 

δρόμοι πλημμύριζαν και όλοι έτρεχαν με κολλημένα τα ρούχα τους κάνοντας 

μεγάλα σάλτα στους δρόμους για να αποφύγουν τα λιμνάζοντα νερά. Εκείνος 

περπατούσε ατάραχος. Αφού είχε βραχεί ολόκληρος τι τον ένοιαζε αν θα 

βουτήξει τα σουέτ παπούτσια του που είχαν ήδη γίνει μούσκεμα; Είχαν 

απογευματινό εργαστήριο σήμερα, υποχρεωτικό για το 4ο εξάμηνο και έπρεπε 

να πάει. Και τώρα βιαζόταν γιατί η πτήση του για Αθήνα έφευγε στις 11 το βράδυ 

και έπρεπε να πάει πρώτα από το σπίτι να αλλάξει. Άνοιξε τη βαριά ξύλινη πόρτα 

του παλιού νεοκλασικού, από τα λίγα σωζόμενα σε τόσο καλή κατάσταση στην 

πόλη. Οι γονείς του ήταν διάσημοι αρχαιολόγοι στα νιάτα τους, δούλευαν στην 

9η εφορεία, και είχαν κατορθώσει να πάρουν το σπίτι και να δικαιολογήσουν με 

έξοδα του κράτους την αποκατάστασή του. Τώρα κοσμούσε έναν κεντρικό 

δρόμο της πόλης. Γι’ αυτόν το σπίτι ήταν αδιάφορο και ψυχρό, ποτέ δεν 

κατάφερε να το αισθανθεί δικό του. Ο μόνος χώρος που αγαπούσε ήταν η 

σοφίτα του, η ξύλινη σοφίτα που στο πάτωμά της φιλοξενούσε δύο τέλεια 

ταριχευμένα σώματα. Των γονιών του. Δεν μπορούσε να τους φροντίσει 

καλύτερα… Κι εκείνοι, πάντα στενοκέφαλοι και αυστηροί: ήθελαν να γίνει 

αρχαιολόγος! Κι ας μισούσε εκείνος τα διαβάσματα και τα γραψίματα. Δεν τον 

κατάλαβαν ποτέ. Ούτε την κλίση του στην ιατρική, ούτε την εμμονή του για τη 

λεπτομέρεια. Αν δεν είχε σπάσει τον δείκτη τότε στον τελευταίο τους καυγά όταν, 

γλιστρώντας, έπεσε από τη σκάλα, θα ήταν σίγουρα στην ιατρική σήμερα, ήθελε 

να ακολουθήσει τη νευροχειρουργική… Δε βαριέσαι, και η Βιολογία καλή είναι… 
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Δημιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες: η περίπτωση ενός 

προγράμματος eTwinning 

 

Τσάτσου-Νικολούλη Σοφία  

Δασκάλα, Φοιτήτρια του ΠΜΣ  « Δημιουργική Γραφή » 

sofitsatsou@gmail.com 

Εισαγωγή 

Η Δημιουργική Γραφή και οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν συμπληρωματικά 

εργαλεία για την παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς σε κατάλληλα σχεδιασμένα 

διδακτικά πλαίσια προωθούν από κοινού τον κριτικό και τον ψηφιακό 

γραμματισμό. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται  ένα τέτοιο παράδειγμα 

σύζευξης της Δημιουργικής Γραφής με τις ΤΠΕ, συγκεκριμένα ενός ευρωπαϊκού 

προγράμματος eTwinning, στόχος του οποίου ήταν όχι μόνο η ενασχόληση των 

μαθητών με ποικίλες ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής, αλλά και ο 

εγγραμματισμός τους στις ΤΠΕ. 

Στο πρώτο μέρος γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου, ενώ 

στο δεύτερο μέρος περιγράφεται λεπτομερώς το πρόγραμμα  “Creative 

Writing” όπως  υλοποιήθηκε  στην  πλατφόρμα του eTwinning. 

  Α. Θεωρητικό πλαίσιο 

Στα υποθέματα που ακολουθούν  επιχειρείται μία σύντομη αποσαφήνιση  της 

σχέσης των Νέων Τεχνολογιών και της Δημιουργικής Γραφής με την εκπαίδευση 

και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning. 

Α.1. Νέες Τεχνολογίες και εκπαίδευση 

Αποτελεί σήμερα κοινό τόπο ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει, όχι μόνο 

την κοινωνική και οικονομική ζωή, αλλά και την εκπαίδευση. Οι Νέες Τεχνολογίες 

λειτουργούν ως  μέσο μάθησης και διδασκαλίας μέσα σε  κατάλληλα 

σχεδιασμένες εκπαιδευτικές  καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Σταχτέα (2002), η 

εκπαίδευση με υπολογιστές παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: 1) Αυτενέργεια 

του μαθητή, 2) Συγκέντρωση προσοχής, 3) Αποτελεσματική απόκτηση και 

εμπέδωση της ύλης, 4) Συνεχής έλεγχος της μάθησης και της επίδοσης, 5) 

Ικανοποίηση εσωτερικών κινήτρων μάθησης, 6) Εξατομίκευση της διδασκαλίας 

και 7) Οικονομία χρόνου. Οι υπολογιστές, αλλά και η τεχνολογία του Διαδικτύου 

mailto:sofitsatsou@gmail.com
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που παρέχει αμεσότητα στην οπτικοακουστική επικοινωνία, μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την ανταλλαγή εμπειριών κι απόψεων, για την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων και κυρίως για την εκπόνηση κοινών συνεργατικών 

έργων δημιουργικής γραφής. 

Μάλιστα, σε αντίθεση με τα σχολικά εγχειρίδια στα οποία οι εικόνες 

λειτουργούν ως παρα-κείμενα, σε μικροσκοπική μορφή και στο περιθώριο της 

σελίδας (Πόλκας, 2012), τα νέα μέσα προωθούν τη συνομιλία των μαθητικών 

κειμένων με την εικόνα.  Όπως αναφέρει και ο Πόλκας (2012), η μελέτη της 

διαλογικής αυτής σχέσης μπορεί να προσδώσει ζωντάνια και ποικιλία στο 

μάθημα, συμβάλλοντας τόσο στον αμοιβαίο φωτισμό των τεχνών, όσο και στον 

διερευνητικό και κριτικό προβληματισμό των μαθητών. Παράλληλα, και τα 

ηχητικά μηνύματα αποτελούν σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς 

συνδράμουν στη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, κάνοντας το μάθημα πιο 

ελκυστικό κι αποδοτικό. Άλλωστε, ο ήχος αγγίζει το συναίσθημα, προκαλεί 

συγκίνηση, ζωντανεύει το παρελθόν ενεργοποιώντας τη μνήμη και γενικότερα 

ευαισθητοποιεί τα βαθύτερα στοιχεία της κουλτούρας των ανθρώπων( 

Κορωναίου, 2001). 

Α.2.  Δημιουργική Γραφή κaι εκπαίδευση 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο δεν πρέπει να περιορίζεται στην 

τυπική ερμηνεία και κατανόηση των λογοτεχνικών κειμένων. Σύμφωνα με τον 

Καρακίτσιο (2013), η στοχοθεσία της διδασκαλίας της λογοτεχνίας έχει σχεδόν 

απαλείψει αυτό που είναι η πεμπτουσία κάθε διδασκαλίας, την κατάκτηση  

ειδικών συγγραφικών δεξιοτήτων.  Άλλωστε και για τον Πασχαλίδη (1999), ο 

μαθητικός λόγος  πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο της καθημερινής 

παιδαγωγικής πράξης. Τα κείμενα των μαθητών πρέπει να ακουστούν, να 

διαβαστούν και να ερμηνευθούν στην τάξη με την ίδια επιμέλεια και μεθοδικότητα 

που  ακολουθούμε για τα πιο διακεκριμένα από τα λογοτεχνικά μας κείμενα. 

Ποιος είναι όμως ο ορισμός της Δημιουργικής Γραφής;  Σύμφωνα με τον 

Κωτόπουλο (2012), η διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής πολύ συχνά 

εμπλέκει δύο αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία: την πράξη του να γράψεις  

(δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα 

αποτελέσματά της. Συνοπτικά η Δημιουργική Γραφή θα μπορούσε να ενταχθεί: 

*στον χώρο της Φιλολογίας ως λογοτεχνική γραφή, ως τέχνη της 

συγγραφής και ως λογοτεχνική θεωρία της ανάγνωσης 
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*στον χώρο της Παιδαγωγικής ως εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας της 

Λογοτεχνίας και της Γλώσσας (Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη, Κωτόπουλος 

2013, Ντιούδη 2012). 

Η εμπλοκή της Δημιουργικής Γραφής στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 

απαραίτητη , καθώς σύμφωνα με τον Tompkins (1982), τα παιδιά πρέπει να 

γράφουν ιστορίες για τους εξής εφτά λόγους: 1) να διασκεδάσουν, 2) να 

καλλιεργήσουν την καλλιτεχνική τους έκφραση, 3) να διερευνήσουν τις 

λειτουργίες και τις αξίες της γραφής, 4) να διεγείρουν τη φαντασία τους, 5) να 

αποσαφηνίσουν τη σκέψη τους, 6) να αναζητήσουν την ταυτότητά τους και 7) 

να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Οι ιστορίες που μπορούν να 

δημιουργηθούν λοιπόν στα πλαίσια ενός  προγράμματος, αναπτύσσουν την 

κριτική ικανότητα των μαθητών, καθώς οι τελευταίοι μαθαίνουν, όχι μόνο να 

διαβάζουν και να δημιουργούν κείμενα, αλλά  να τα επεξεργάζονται και να τα 

ερμηνεύουν ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση, εμπεριέχοντας τα προσωπικά 

τους συναισθήματα και τη φαντασία τους. Έτσι, δια μέσου του κριτικού 

γραμματισμού, μπορούν να αναζητήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 1) 

Ποιος γράφει το κείμενο, 2) Ποιος είναι ο σκοπός του, 3) Πού απευθύνεται, 4) 

Ποιες σκοπιμότητες υπηρετεί, 5) Ποια συμφέροντα υπονομεύει, 6) Πώς λειτουργεί 

το κείμενο στον αναγνώστη και 7) Πώς μπορεί να γραφτεί το κείμενο αλλιώς 

(Baynham, 2002). Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα, 

όχι μόνο για  διασκέδαση και πειραματισμό, αλλά και για να μεταδώσουν ή να 

αμφισβητήσουν νοήματα. 

Α.3.  Δημιουργική Γραφή και Νέες Τεχνολογίες 

Οι Νέες Τεχνολογίες δεν αποτελούν εργαλείο μάθησης κι αναζήτησης 

πληροφοριών που απλά ενισχύουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των 

μαθητών ν’ ασχοληθούν ερασιτεχνικά με τη λογοτεχνική συγγραφή. Σύμφωνα 

με την Νικολαΐδου (2009),  οι ΤΠΕ πρέπει να χρησιμοποιούνται διαμεσολαβητικά, 

ως ευχερέστερος και προσφορότερος τρόπος αναζήτησης υλικού, μαθητικής 

εργασίας και συνεργασίας. Οι ΤΠΕ μπορούν έτσι να απελευθερώσουν τις 

δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους 

προκειμένου οι τελευταίοι, όχι μόνο να παράξουν νέους τύπους πολυτροπικών  

κειμένων, αλλά και να τα ερμηνεύσουν μέσα στο ισχύον κοινωνικό τους πλαίσιο. 

Όπως αναφέρει και η Αποστολίδου (2012), σ’ ένα σύγχρονο, ψηφιακό 

σχολείο, οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανανέωση όλων των 
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σημείων της διδακτικής διαδικασίας:  από το πώς φθάνουν τα λογοτεχνικά 

κείμενα στα χέρια των μαθητών, μέχρι την ενδυνάμωση των πολιτισμικών 

αποσκευών και του ορίζοντα προσδοκιών τους, και από την ανάπτυξη των 

τρόπων επικοινωνίας μεταξύ τους και της ομαδικής διαπραγμάτευσης του 

νοήματος των κειμένων, μέχρι την ανάδειξη των πολλών τρόπων που 

συνοικοδομούν το κειμενικό νόημα και την παραγωγή δικών τους πολυτροπικών 

κειμένων. Τέλος, η σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία των μαθητών μέσω 

εκπαιδευτικών ιστότοπων, όπως της Δικτυακής Πύλης του eTwinning, 

δημιουργούν πραγματικές συνθήκες ανάγνωσης και γραφής της λογοτεχνίας 

στις οποίες οι μαθητές αναλαμβάνουν τον διττό ρόλο του αναγνώστη-

συγγραφέα. 

A. 4. Δημιουργική Γραφή  και  Πρόγραμμα eTwinning 

Σήμερα υπάρχει μία διεθνής τάση να χρησιμοποιείται το Internet ως κανάλι 

επικοινωνίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους μαθητές, με σκοπό 

τη συνεργασία αλλά και την εκπόνηση κοινών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων(project) με άλλα σχολεία, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό 

(Σταχτέας, 2002). Έτσι, και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning προσέφερε σε 

σχολεία εφτά ευρωπαϊκών χωρών τη δυνατότητα να εκπονήσουν από κοινού 

πρόγραμμα  Δημιουργικής Γραφής. Οι μαθητές ανέπτυξαν  τις αναγνωστικές 

και συγγραφικές τους δεξιότητες κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τους με μαθητές 

άλλων ευρωπαϊκών χωρών και παρήγαγαν συνεργατικά έργα με τη βοήθεια των 

Νέων Μέσων. Τα προσαρμοσμένα εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα 

του e Twinning διευκόλυναν τη δημιουργία μιας διαδικτυακής αναγνωστικής-

συγγραφικής λέσχης, μέσω της οποίας οι Ευρωπαίοι μαθητές αντάλλαξαν τις 

αναγνωστικές τους εμπειρίες, έγραψαν συλλογικά ή όχι ιστορίες, κόμικ, 

ποιήματα, τραγούδια,  ανάρτησαν τα συγγραφικά τους έργα κι εξέφρασαν 

απόψεις κι ερμηνείες γι’ αυτά. Μάλιστα, το επικοινωνιακό πλαίσιο που 

προσέφερε το πρόγραμμα παρακίνησε τους μαθητές να προσέξουν ιδιαίτερα 

τα κείμενά τους, συμβάλλοντας με άλλα λόγια στη βελτίωση της επίδοσής τους. 

Β. Παρουσίαση του προγράμματος 

Β.1. Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Δράση e Twinning 

Το e Twinning, με βάση τις πληροφορίες που δίνονται  στον δικτυακό τόπο της 

Ελληνικής Υπηρεσίας Στήριξης, « είναι μία ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας 
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σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να 

αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη». Η δράση το 2007 

ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και από το 2014 ενισχύεται 

ως μέρος του προγράμματος Erasmus+, υποστηρίζοντας πλέον όλους τους 

τύπους ευρωπαϊκής συνεργασίας στα πλαίσια της σχολικής εκπαίδευσης. 

Υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης (ΚΥΣ) και από την 

Εθνική Υπηρεσία Στήριξης (ΕΥΣ). 

Εκτός από την παραγωγή συνεργατικών έργων, το e Twinning 

προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης (e-learning), ευρωπαϊκές 

ηλεκτρονικές κοινότητες (groups), εποπτικό υλικό για μελέτη-χρήση και 

παραδείγματα καλής πρακτικής. Το e Twinning, η Κοινότητα για τα σχολεία στην 

Ευρώπη, προωθεί εκπαιδευτικές συνεργασίες για μακρύ ή βραχύ χρονικό 

διάστημα. Τα συνεργατικά έργα μπορούν ν’ αφορούν ένα μεγάλο φάσμα 

θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την επαγγελματική 

εξέλιξη των ίδιων των εκπαιδευτικών, προσθέτοντας αξία στη συμβατική 

μάθηση. Η διαδικασία δημιουργίας ενός έργου είναι ιδιαίτερα απλή και πλήρως 

προσβάσιμη μέσω του e Twinning Desktop. (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: To Desktop του eTwinning 

Για να ξεκινήσει ένας εκπαιδευτικός τη συνεργασία του με εκπαιδευτικό 

άλλης ευρωπαϊκής χώρας, πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην πλατφόρμα, να γίνει 

μέλος της κοινότητας του e Twinning. Ο τομέας «Εύρεση συνεργατών» του 

Desktop του παρέχει τη δυνατότητα να βρει συνεργάτη με βάση το θέμα που 

θέλει να υλοποιήσει και τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζεται. Στην 
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περίπτωση που προτείνει ο ίδιος το θέμα, γίνεται ο διαχειριστής-συντονιστής του 

έργου. Έχει όμως και τη δυνατότητα να ακολουθήσει το έργο κάποιου άλλου 

εκπαιδευτικού. Μέσω του mail ή του forum της πλατφόρμας, οι εκπαιδευτικοί 

αποφασίζουν τους στόχους, τα μέσα, τον χρόνο, τη δομή και τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα του έργου τους. Μόλις κάνουν την εγγραφή του έργου μέσω του 

τομέα « Έργα» του Desktop και αυτό εγκριθεί από την Κεντρική Υπηρεσία 

Στήριξης, μπορούν να ξεκινήσουν. Προσδιορίζουν τον on line χώρο τους στο 

Twin Space και κάνουν χρήση και των άλλων εργαλείων, όπως του forum και 

του chat. Η ασφάλεια και προφύλαξη των μαθητών περί δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα πετυχαίνεται μέσω οδηγιών που αναρτώνται στον 

δικτυακό τόπο του eTwinning. 

Για να επιτευχθεί η προστασία της πλατφόρμας, δίνεται κωδικός 

πρόσβασης μόνο σε κάθε εκπαιδευτικό που είναι εγγεγραμμένο μέλος της 

διαδικτυακής πύλης του eTwinning. Οι Ετικέτες Ποιότητας του e Twinning 

βραβεύουν τους εκπαιδευτικούς που έχουν διεξάγει εξαιρετικά έργα σε εθνικό 

(Εθνική Ετικέτα Ποιότητας) αλλά και σε ευρωπαϊκό (Ευρωπαϊκή Ετικέτα 

Ποιότητας) επίπεδο ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Σύμφωνα με 

τον δικτυακό τόπο της πλατφόρμας  τα απαραίτητα κριτήρια βράβευσης ενός e 

Twinning έργου είναι τα εξής: 1) Παιδαγωγική Καινοτομία, 2) Ενσωμάτωση στη 

Διδακτέα Ύλη, 3) Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών,  4) 

Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών,  5) Χρήση της τεχνολογίας και 6) 

Αποτελέσματα, αντίκτυπος, τεκμηρίωση. Το έργο “Creative Writing” βραβεύτηκε 

με Εθνική αλλά και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. (Εικόνα  2), (Εικόνα 3) 
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 Εικόνα 2: H Εθνική Ετικέτα Ποιότητας του “Creative Writing” 

 

 

Εικόνα 3: Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας του “Creative Writing” 

Β.2. Το έργο “ Creative Writing” στο e Twinning 

Το έργο “Creative Writing” υλοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας κατά 

τη σχολική χρονιά 2014-2015. Ξεκίνησε  με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού της 

Δ’ τάξης, η οποία ορίστηκε διαχειρίστρια του προγράμματος, συνεργάστηκαν 

όμως και άλλοι εκπαιδευτικοί. Στο πρόγραμμα, το οποίο άρχισε τον Νοέμβριο 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[725]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική 

Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015, συμμετείχαν  οι μαθητές της Δ’ 

τάξης, αλλά και των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού. Οι μαθητές σε 

ομαδική κυρίως βάση συνεργάστηκαν με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών 

σχολείων. Κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και συνεργατών ήταν η 

αγγλική, ωστόσο οι μαθητές κάθε χώρας χρησιμοποίησαν και τη μητρική τους 

γλώσσα για την ανάγνωση και τη συγγραφή των λογοτεχνικών πονημάτων 

τους. 

Το έργο “Creative Writing” αποτελεί ουσιαστικά ένα σχέδιο εργασίας 

όπου όλοι οι συνεργάτες αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη Δημιουργική 

Γραφή, προγραμμάτισαν τις ενέργειες τους, τις υλοποίησαν και ανάρτησαν 

στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα τα κείμενά τους.  Σύμφωνα άλλωστε και με τον 

Μάγο (2002), σχέδιο εργασίας είναι μια διδακτική προσέγγιση που έχει ως 

αφετηρία τα ερωτήματα των μαθητών, αξιοποιεί όλα τα μαθήματα του 

αναλυτικού προγράμματος, ενώ προωθεί τη δουλειά σε ομάδες και εστιάζεται 

στην απόκτηση της γνώσης με βιωματικές μεθόδους. Το Forum  της 

πλατφόρμας λειτούργησε ως τόπος κατάθεσης ιδεών για τη Δημιουργική Γραφή 

στο σχολείο, ενώ το Blog αποτέλεσε χώρο κατάθεσης ερμηνειών και κριτικής των 

παραγόμενων έργων.   

Στόχοι  του προγράμματος 

Γενικοί 

* Η σύζευξη Δημιουργικής Γραφής και  Νέων Τεχνολογιών για την 

παραγωγή γραπτού λόγου 

* Η επαφή των μαθητών με το πρόγραμμα eTwinning, έτσι ώστε να 

μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν μέσω υπολογιστή, έχοντας τον ρόλο 

του αναγνώστη και του συγγραφέα 

*Η  ηλεκτρονική επικοινωνία με μαθητές ευρωπαϊκών χωρών ίδιας 

ηλικιακής βαθμίδας, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, η 

δημιουργία ευχάριστου, ελκυστικού και παιγνιώδους περιβάλλοντος 

* Η εξοικείωση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα και μία στοιχειώδης 

γνωριμία με τις γλώσσες των ευρωπαίων φίλων τους 

*Η χρήση του επεξεργαστή κειμένου word και  η επαφή με εργαλεία web 

2.0 

*Η δημιουργία πολυτροπικών κειμένων μέσω των Νέων Τεχνολογιών και  

η καλλιέργεια του κριτικού και ψηφιακού γραμματισμού. 
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* Η ικανότητα παρουσίασης των έργων στην ομάδα  και στην ολομέλεια 

της τάξης-Συζήτηση 

Ειδικοί 

Οι μαθητές 

*να κατανοήσουν τον ρόλο του  αναγνώστη που συνδιαλέγεται με τα 

κείμενα και τα νοηματοδοτεί. 

*να κατανοήσουν τον ρόλο του συγγραφέα που παράγει πρωτότυπα 

κείμενα. 

*να συμμετάσχουν στη συλλογική συγγραφή παραμυθιού και 

ποιήματος, ανταλλάσοντας ιδέες κι εμπειρίες. 

*να πειραματιστούν με τη γραφή, επιχειρώντας τη συγγραφή διαφόρων 

κειμενικών ειδών, ποιημάτων, κόμικ και τραγουδιών. 

*να απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις, παράγοντας 

λογοτεχνικά έργα  μέσω της επαφής τους με ελληνικά και ξένα έργα τέχνης. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το σενάριο αφορά τη Δημιουργική Γραφή μέσω της πλατφόρμας του eTwinning 

κι εντάσσεται κυρίως στο μάθημα της Γλώσσας. Καθώς όμως οι μαθητές με τον 

γραπτό λόγο προσεγγίζουν τη γνώση σε όλα τα μαθήματα, μπορεί να 

συσχετιστεί και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, δηλώνοντας έτσι και τον 

διαθεματικό χαρακτήρα της Δημιουργικής Γραφής.  Σύμφωνα άλλωστε και με τη 

Σφυρόερα (2002), ακολουθώ στην τάξη μια «διαθεματική προσέγγιση»  της 

γνώσης σημαίνει, πως δε χωρίζω τη γνώση σε μαθήματα, αλλά σε θέματα που 

επιλέγω ή επιλέγουμε μαζί, αξιοποιώντας κάθε φορά -ανάλογα με το θέμα-  

στοιχεία από διάφορα μαθήματα/γνωστικά αντικείμενα. Πέρα από το μάθημα 

των Αγγλικών και των ΤΠΕ, η δημιουργία κόμικ με ήρωες της ελληνικής 

μυθολογίας, δηλώνει τη σύνδεσή της με το μάθημα της Ιστορίας. Η έρευνα 

πεδίου, η δημιουργία διαγραμμάτων και η σύνθεση ποιημάτων μέσω αυτών, 

αποδεικνύει τον ενισχυτικό ρόλο της Δημιουργικής Γραφής στη διδασκαλία της  

Μελέτης Περιβάλλοντος. Τέλος,  η σύνθεση στίχων ενός τραγουδιού, η 

κατασκευή κατάλληλου σκηνικού για την εκτέλεσή του, η δημιουργία video clip, 

καθώς και η εικονογράφηση της συλλογικής ιστορίας, εντάσσει τη Δημιουργική 

Γραφή στα μαθήματα της Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής και Εικαστικών 

αντίστοιχα. 
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Συμβατότητα με το Αναλυτικό πρόγραμμα 

Σύμφωνα με τον σκοπό διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας και τη 

θεώρησή της, όπως αυτά ορίζονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, 

το έργο “Creative Writing” είναι απόλυτα συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Πιο συγκεκριμένα: 

1)  H Δημιουργική Γραφή, αποτελώντας τον βασικό άξονα του έργου, 

αναπτύσσει την ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται αποτελεσματικά και 

δημιουργικά τον γραπτό και τον προφορικό λόγο. 

2) Οι μαθητές λειτουργούν ως φορείς και δέκτες των πολιτιστικών 

αγαθών της κοινωνίας. 

3) Προβληματίζονται, μαθαίνουν, διασκεδάζουν, εκφράζονται. 

4) Υπερβαίνουν τον χώρο και τον χρόνο κι επικοινωνούν με 

απομακρυσμένους συνεργάτες. 

5) Οι ΤΠΕ ενσωματώνονται στη διδασκαλία με αποτέλεσμα από το ένα και 

κλειστό έντυπο κειμενικό προϊόν  να  μετατοπιζόμαστε στη σύνθετη, ανοιχτή και 

διαρκώς εμπλουτιζόμενη διαδικασία της επεξεργασίας, παρουσίασης και 

χρήσης του κειμενικού υλικού  (Σιχάνη, 2012). 

Σύνδεση με τις Νέες Τεχνολογίες 

Σύμφωνα με την Αποστολίδου (2012), ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών στη 

Λογοτεχνία είναι πολυδιάστατος, καθώς δεν αποτελεί απλά ένα εργαλείο 

μάθησης, αλλά δημιουργεί νέους τύπους κειμένων, νέες πρακτικές παραγωγής, 

διάδοσης και πρόσληψης της Λογοτεχνίας. Οι μαθητές επικοινωνώντας 

σύγχρονα και ασύγχρονα με τους Ευρωπαίους ομηλίκους τους μέσω της 

πλατφόρμας τους eTwinning, αντάλλαξαν γνώσεις, εμπειρίες, πολιτιστικά 

στοιχεία και παρήγαγαν συνεργατικά συγγραφικά έργα. Εμπλούτισαν τα κείμενά 

τους με οπτικό και ηχητικό υλικό και τα παρουσίασαν, θέτοντάς τα υπό τα σχόλια 

της διαδικτυακής κοινότητας. Έτσι,  για την ανάγνωση, συγγραφή και 

παρουσίαση των μαθητικών κειμένων χρησιμοποιήθηκαν  τα εξής μέσα: 

Συσκευές:  βιντεοκάμερα, μικρόφωνο, ψηφιακό κασετόφωνο, ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή, σαρωτής, εγγραφέας, βιντεοπροβολέας, εκτυπωτής 

Λογισμικά: Word,  PowerPoint,  Kidspiration 

Εργαλεία Web 2.0:  Scratch, Prezi, Animoto, Voki, Issue, Joomag, Padlet, 

Slidely, Powtoon 

Ο δικτυακός ιστότοπος You Tube 
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 Περιγραφή του έργου 

Το ψηφιακό υλικό που δημιούργησαν οι Έλληνες μαθητές μαζί με τους 

Ευρωπαίους συνεργάτες τους είναι αναρτημένο στο Twin Space  της 

πλατφόρμας (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4: To Twin Space του eTwinning 

 Αποτελείται από τα παρακάτω θέματα: 

1ο θέμα: 

Σύμφωνα με την Ανδρούτσου (2007), για να επικοινωνήσουν τα παιδιά 

πρέπει να δημιουργηθεί στην τάξη ένας χώρος, ένα πλαίσιο αμοιβαίας 

αποδοχής και επιτρεπτικότητας  για όλους και  όλες. Με βάση λοιπόν την 

παραπάνω θεώρηση, οι Έλληνες μαθητές της Δ’ χρησιμοποίησαν το Word, το 

PowerPoint και το Voki για να γράψουν και να παρουσιάσουν κείμενα, 

ποιήματα, ακροστιχίδες και στίχους τραγουδιού για τους εαυτούς τους. Πήραν 

μέρος σε video clip  και το παρουσίασαν μέσω του διαδικτυακού τόπου 

YouTube. Ανάλογες δράσεις  έγιναν και από τους συνεργάτες τους που 

παρουσίασαν τη δική τους ταυτότητα. 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=11110590&height=400&width=300 

2ο θέμα: 

Η ελληνική ομάδα με αφορμή τα Χριστούγεννα ασχολήθηκε με τη 

συγγραφή παραμυθιού. Έφερε στην τάξη χριστουγεννιάτικα αντικείμενα και 

συζήτησε γι’ αυτά. Ακολούθησε μία σύντομη αναφορά στη δομή του 

παραμυθιού με έμφαση στη σημασία ύπαρξης ενός τόπου, καλού και κακού 

ήρωα, βοηθού του ήρωα, μυστικού όπλου  και αίσιου τέλους. Πριν την απόπειρα 

συγγραφής, προηγήθηκε σύντομη ανάγνωση γνωστών παραμυθιών, 

μελετώντας τα υπό τη σκοπιά της παραπάνω δομής. Η συγγραφή του 

παραμυθιού έγινε ομαδικά στα Ελληνικά και αφού εμπλουτίστηκε με οπτικό και 

ηχητικό υλικό, αναρτήθηκε μέσω του εργαλείου prezi στην πλατφόρμα και στα 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=11110590&height=400&width=300
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Αγγλικά.  Παράλληλα,  οι      μαθητές αντάλλαξαν με τους Ευρωπαίους 

ομηλίκους τους μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου πρωτότυπες 

χριστουγεννιάτικες κάρτες. Η ελληνική ομάδα ετοίμασε με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού παρουσίαση των καρτών της χρησιμοποιώντας το εργαλείο 

Animoto. Οι μαθητές της Δ’ τάξης έλαβαν τις κάρτες των εταίρων τους και 

ανάρτησαν μια ευχαριστήρια παρουσίαση σε πρόγραμμα PowerPoint. 

3ο θέμα: 

 Σύμφωνα με τη  Νικολαΐδου (2009), είναι σημαντική η αξιοποίηση της 

ισχυρής επικοινωνιακής δυνατότητας της τεχνολογίας, η οποία μένει σχεδόν 

ανεκμετάλλευτη σε όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια, αγγλόφωνα και ελληνόφωνα. 

Έτσι, οι Έλληνες μαθητές μαζί με τους μαθητές οχτώ διαφορετικών ευρωπαϊκών 

σχολείων έγραψαν και εικονογράφησαν συλλογικά μια ιστορία. Η αναγνωστική 

– συγγραφική κοινότητα έθεσε όρους για το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Η 

ιστορία γράφτηκε με άξονα συγκεκριμένο θέμα, δίνοντας απλά τον τίτλο “ The 

Magic Book”. Η αρχή της ιστορίας δόθηκε από τους Γάλλους μαθητές  και 

ακολούθησαν τα υπόλοιπα σχολεία, τηρώντας την αλφαβητική σειρά μιας 

λίστας που είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Οι μαθητές κάθε χώρας έγραψαν 

το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία,  χρησιμοποιώντας τη μητρική τους γλώσσα 

αλλά και την αγγλική. Όλοι οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν και στους δύο ρόλους, 

αυτόν του συγγραφέα και αυτόν του αναγνώστη, καθώς κάθε φορά η 

συγγραφή του επόμενου κεφαλαίου απαιτούσε πολύ καλή ανάγνωση των 

προηγούμενων. Η παρουσίαση όλων των κεφαλαίων με τη μορφή μιας ενιαίας 

ιστορίας με πλοκή και άρτιο περιεχόμενο έγινε e-book μέσω του εργαλείου 

joomag από τη διαχειρίστρια του έργου  και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα. 

http://www.joomag.com/en/newsstand/the-magic-

book/0531014001429018659?ref=ib 

4ο  θέμα: 

Η συγγραφή της συλλογικής ιστορίας ενέπνευσε την ελληνική ομάδα να 

ασχοληθεί διαθεματικά με τον Λαβύρινθο,  έναν απ’ τους φανταστικούς τόπους 

δράσης. Αναζήτησε πηγές στο διαδίκτυο σχετικές με τον Λαβύρινθο και τον 

μυθικό ήρωα Θησέα. Έφερε στην τάξη κόμικ και μελέτησε τον τρόπο 

δημιουργίας του. Με αυτόν τον τρόπο έφτιαξε κόμικ σχετικό με την ελληνική 

μυθολογία, το εμπλούτισε με ηχητικό και οπτικό υλικό και μέσω του εργαλείου 

slidely το ανάρτησε με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού στην πλατφόρμα.  Η 

http://www.joomag.com/en/newsstand/the-magic-book/0531014001429018659?ref=ib
http://www.joomag.com/en/newsstand/the-magic-book/0531014001429018659?ref=ib
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μετάφραση  στην αγγλική γλώσσα και η ψηφιακή  παρουσίαση έδωσαν στο 

κόμικ επικοινωνιακό στόχο και το έθεσαν στην κριτική της εικονικής 

αναγνωστικής κοινότητας. Ακόμη, με αφορμή τον βασικό ήρωα της συλλογικής 

ιστορίας, τον Οδυσσέα, η ελληνική ομάδα προχώρησε στη δημιουργία κόμικ 

μέσω εικαστικών έργων. Έψαξε στο διαδίκτυο έργα ζωγραφικής σχετικά με τον 

ήρωα και ταύτισε  λέξεις και εικόνες.  Το κόμικ μεταφράστηκε  στην αγγλική 

γλώσσα, ενισχύθηκε ηχητικά με το μελοποιημένο ποίημα «Ιθάκη» του Καβάφη 

και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα μέσω του εργαλείου prezi. 

http://slide.ly/view/66323b282e6664c913f2c0c469f6c927 

https://prezi.com/2veymncxhlad/greek-mythology 

5ο θέμα 

Η συλλογική  ιστορία “ The Magic Book” αποτέλεσε κείμενο ζωντανό, 

απρόβλεπτο αλλά και ευμετάβλητο καθώς η ελληνική ομάδα προχώρησε και στη 

μετάπλασή του ως άσκηση δημιουργικής γραφής. Οι μαθητές, αφού 

ξαναδιάβασαν την ιστορία ολοκληρωμένη μέσω του e-book, εργάστηκαν 

ατομικά και προσπάθησαν ν’ αλλάξουν το τέλος, αντικαθιστώντας παράλληλα 

στο γραπτό τους όσες περισσότερες λέξεις μπορούσαν με σκίτσα-σύμβολα. Τα 

κείμενα που δημιουργήθηκαν παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης, η 

οποία και πρότεινε εκείνο που θ’ αναρτηθεί στην πλατφόρμα ως το πλέον 

αντιπροσωπευτικό. Επιπρόσθετα, η αφήγηση της ιστορίας από έναν μαθητή 

καταγράφηκε με τη βοήθεια μικροφώνου κι εγγραφέα και αφού έγιναν όλες οι 

μεταφράσεις στην αγγλική γλώσσα, το πολυτροπικό - πολυμεσικό κείμενο 

αναρτήθηκε στην πλατφόρμα μέσω του εργαλείου padlet και τέθηκε υπό τα 

σχόλια της διαδικτυακής αναγνωστικής κοινότητας. 

6ο θέμα 

Το περιεχόμενο της συλλογικής ιστορίας ενέπνευσε τους μαθητές να 

πραγματοποιήσουν έρευνα πεδίου στη σχολική αυλή. Κατέγραψαν τα 

οικοσυστήματα που παρατήρησαν και με τη βοήθεια του λογισμικού 

Kidspiration δημιούργησαν διαγράμματα σχετικά με τα έμβια κι άβια που 

παρατήρησαν. Έφτιαξαν Haiku με βάση τα διαγράμματα, αφού πρώτα 

μελέτησαν τη δομή των συγκεκριμένων ποιημάτων, δείγματα των οποίων 

αναζήτησαν στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια εμπλούτισαν τα ποιήματά τους με 

εικόνες. Όλα τα παραπάνω παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια του YouTube ως 

video, το οποίο και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα. 

http://slide.ly/view/66323b282e6664c913f2c0c469f6c927
https://prezi.com/2veymncxhlad/greek-mythology
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7ο θέμα 

Το ποίημα «Ιθάκη» του Καβάφη και η σύνδεσή του με τις περιπέτειες του 

ήρωα Οδυσσέα στο “The Magic Book” αποτέλεσε το επόμενο θέμα 

ενασχόλησης για την ελληνική ομάδα. Οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο το 

ποίημα, το άκουσαν μελοποιημένο και  γνώρισαν την ιστορική μέθοδο 

συγγραφής ποιημάτων του Έλληνα ποιητή. Στη συνέχεια,  στα βήματα της 

παραπάνω μεθόδου το διασκεύασαν με βάση το περιεχόμενο της συλλογικής 

ιστορίας. Η συγγραφή του ποιήματος έγινε συλλογικά και για την παρουσίασή 

του χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Powtoon. Η μετάφραση του ποιήματος στην 

αγγλική γλώσσα έφερε σε επαφή την εικονική αναγνωστική κοινότητα με την 

ιστορική μέθοδο του Έλληνα ποιητή. 

http://www.powtoon.com/show/c0nQbHRmobl/a-poem-inspired-

from-k-kavafis/ 

 

8ο θέμα: 

Καθώς η λογοτεχνική παραγωγή μπορεί να εμπνευστεί κι από ένα έργο 

ζωγραφικής, η διαδικτυακή κοινότητα επιχείρησε τη σύζευξη Δημιουργικής 

Γραφής με εικαστικά έργα. Δώδεκα εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους από έξι 

διαφορετικές χώρες υλοποίησαν από κοινού το επιμέρους θέμα “Creative 

Writing and Paintings”. Τα σχολεία αφού χωρίστηκαν σε ζευγάρια, αντάλλαξαν 

πίνακες ζωγραφικής με σκοπό τη συγγραφή ιστοριών από τους μαθητές. Η 

ελληνική ομάδα της Δ’ τάξης κάνοντας έρευνα στο διαδίκτυο επέλεξε τον πίνακα 

του Νικόλαου Γύζη, «Αγόρι με κεράσια», τον οποίο κι έστειλε στο ζευγάρι της, 

στους μαθητές από  τη Ρουμανία. Με τον ίδιο τρόπο η Angela Soare, υπεύθυνη 

εκπαιδευτικός του σχολείου της Ρουμανίας απέστειλε στην ελληνική ομάδα τον 

πίνακα “The ballet dancer”, της Elena Oleniuc. Οι Έλληνες μαθητές έγραψαν 

συλλογικά την ιστορία και την παρουσίασαν στη Ρουμανία με δύο τρόπους. Ο 

πρώτος περιλάμβανε κινούμενες εικόνες, σχετικές με την ιστορία,  που 

αναζητήθηκαν στο διαδίκτυο και ενσωματώθηκαν σ’ ένα PowerPoint, 

μετατρέποντας το απλό κείμενο σε πολυτροπικό. Ο δεύτερος υλοποιήθηκε μέσω 

του εργαλείου Scratch στο εργαστήρι Πληροφορικής. Η εκπαιδευτικός Pascale 

Aulagner από τη Γαλλία παρουσίασε συγκεντρωτικά στην πλατφόρμα όλους 

τους πίνακες και όλες τις ιστορίες των ευρωπαϊκών σχολείων  μέσω του 

εργαλείου joomag . 

http://www.powtoon.com/show/c0nQbHRmobl/a-poem-inspired-from-k-kavafis/
http://www.powtoon.com/show/c0nQbHRmobl/a-poem-inspired-from-k-kavafis/
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http://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/9/19/619/2619/files/b

d1090a9.pdf 

9ο θέμα 

Η τελευταία κοινή δραστηριότητα είχε να κάνει με τη συλλογική συγγραφή 

ποιήματος από τους Ευρωπαίους μαθητές. Οι στίχοι των παιδιών κατατέθηκαν  

μέσω του Chat της πλατφόρμας του eTwinning , το οποίο τους έδωσε τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν σύγχρονα. Στο συλλογικό ποίημα συμμετείχαν 

τρία ελληνικά σχολεία κι ένα από τη Ρουμανία. Η γλώσσα επικοινωνίας ήταν η 

αγγλική, αλλά το κάθε σχολείο χρησιμοποίησε και τη μητρική γλώσσα των 

μαθητών του. Ο τίτλος που δόθηκε ήταν “ Summer Time” και η σύνθεση του 

ποιήματος έγινε κατά αλφαβητική σειρά, με το κάθε σχολείο να προσθέτει τους 

δικούς του στίχους. Καθώς για τα παιδιά οι λέξεις έχουν συχνά περισσότερο 

συναισθηματική και ηχητική αξία και λιγότερο σημασιολογική (Καρακίτσιος, 

2013), οι στίχοι  δόθηκαν με γνώμονα η πρώτη λέξη κάθε σχολείου ν’ αποτελεί 

την τελευταία του προηγούμενου. Την καταγραφή του ποιήματος σε word 

ακολούθησε η αναζήτηση εικόνων και ήχου στο διαδίκτυο. Με τη βοήθεια της 

εκπαιδευτικού-διαχειριστή δημιουργήθηκε μέσω του εργαλείου slidely ένα video, 

μετατρέποντας το αρχικό ποίημα των παιδιών σε κείμενο πολυτροπικό-

πολυμεσικό. 

http://slide.ly/view/e749e885344173020c65e480800b9285 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Το έργο “Creative Writing” που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράμματος eTwinning  έδωσε πράγματι τη δυνατότητα στους μαθητές να 

δημιουργήσουν πρωτότυπα κείμενα με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Η σύζευξη μάλιστα 

της Δημιουργικής Γραφής με τις ΤΠΕ ενίσχυσε τη διαθεματική προσέγγιση της 

γνώσης, καθώς ενέπλεξε κι άλλα γνωστικά αντικείμενα, κάνοντας τη μάθηση 

ωφέλιμη, ελκυστική, αποδοτική. 

Η επαφή των μαθητών επίσης με ποικίλα  τεχνολογικά μέσα δημιούργησε 

τις προϋποθέσεις νέων πρακτικών πρόσληψης, παραγωγής και διάδοσης της 

Λογοτεχνίας. Με τις Νέες Τεχνολογίες τα  λογοτεχνικά έργα  των Ελλήνων 

μαθητών εμπλουτίστηκαν με οπτικό και ηχητικό υλικό, τροποποιήθηκαν, 

δημοσιεύτηκαν, ταξίδεψαν ταχύτατα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και 

αποτέλεσαν αναπόσπαστα κομμάτια ευρωπαϊκών συλλογικών ιστοριών. 

http://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/9/19/619/2619/files/bd1090a9.pdf
http://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/9/19/619/2619/files/bd1090a9.pdf
http://slide.ly/view/e749e885344173020c65e480800b9285
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Ουσιαστικά, η επικοινωνία με απομακρυσμένους γεωγραφικά 

συνεργάτες, στα πλαίσια μιας διαδικτυακής κοινότητας, αποτέλεσε ισχυρό 

κίνητρο μάθησης για όλους τους μαθητές. Δούλεψαν με ενθουσιασμό μέσα σ’ 

ένα παιγνιώδες περιβάλλον που τους έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν στη 

συλλογική συγγραφή ιστοριών και ποιημάτων, υιοθετώντας τον διττό ρόλο του 

αναγνώστη-συγγραφέα. 

Επιπλέον, ήρθαν σ’ επαφή με τον λόγο και τον πολιτισμό. Έμαθαν μέσα 

από τους προσωπικούς τους προβληματισμούς και εκφράστηκαν αδέσμευτοι 

από χωροχρονικά όρια μέσα από τις δικές τους δημιουργίες. Απόλαυσαν τον 

λόγο ως μέσο επικοινωνίας με τους άλλους. (Βασιλάκη, Γιαννακουδάκης, 2009). 

Η Δημιουργική Γραφή αποτέλεσε για τους ίδιους μορφή ψυχικής εκτόνωσης και 

τόνωσης της αυτοπεποίθησης. Δικαιολογημένα μετά το πέρας κάθε 

δραστηριότητας  όλοι οι μαθητές είχαν την αίσθηση ότι η διαδικασία της γραφής 

τους επιβράβευε  περισσότερο από το τελικό αποτέλεσμα (Κωτόπουλος, 2012). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί όλων των ευρωπαϊκών σχολείων μέσω του Blog 

της πλατφόρμας τόνισαν ότι το έργο ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση όχι μόνο των 

μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών. Παρά την πίεση της προβλεπόμενης 

διδακτέας ύλης, οι εκπαιδευτικοί, ξεπερνώντας την παραδοσιακή από καθέδρας 

διδασκαλία, λειτούργησαν ως εμψυχωτές των δραστηριοτήτων. Επικοινώνησαν 

πιο αποτελεσματικά με τους μαθητές τους, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη 

γλώσσα των Νέων Μέσων. Το έργο  “Creative Writing” κινητοποίησε τη 

συμμετοχή και άλλων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και προκάλεσε το 

ενδιαφέρον σε θέματα που άπτονται της Δημιουργικής Γραφής γενικότερα. Το 

σχολείο “άνοιξε τις πόρτες” του σε ευρωπαϊκά προγράμματα κι ενισχύθηκε η 

ευρωπαϊκή συνείδηση εκπαιδευτών κι εκπαιδευόμενων. 
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Introduction 

Literature constitutes a cultural product and a way of reading the world. 

Creative writing consists one of the aims and techniques to teach literature in 

school. It develops the creativity, promotes the acquisition of writing skills, it is a 

process of the exploration of thought (Francis 2009, Tsimbidy 2008).  

According to the Greek Language curriculum1 for Primary Education, 

literature’s special goal is for the students to study various literary genres, so as 

they be sensitized and seek spontaneously to read the good literary book. Aims 

include the students’ familiarity with structure and content of literary texts, and 

their acquaintance with Greek literature in Grades 1 and 2, while in the rest of 

the grades with literary texts from other cultures (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2002).  

Whereas the curriculum envisions the spontaneous reading of quality 

literary books, the Greek students do not demonstrate such extracurricular 

behavior. Argyropoulou’s research with Greek students of low secondary 

education in the year 2006 showed that the majority of them read a bit (58%) 

or not at all (17%) literary books at home and those who read a lot (25%) they 

prefer the prose genres than poetry (quoted from Παπασπύρου 2010). Another 

research of the Greek Pedagogical Institute in the year 2008 revealed that 60% 

of secondary students assessed negatively their literary school textbooks based 

on their absence of creative activities (quoted from Παπασπύρου 2010).   

                                                 
1 There is not an autonomous discipline of Literature; it is part of the Greek Language 

Curriculum.   

mailto:afakidou@uth.gr
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Haiku poetry appears in the language textbook for Grade 3 only. 

Activities are characterized as poor and superficial; they ask students to read 

two haiku and count their syllables according the grammatical rules, and then 

to draw one picture for each season and write a haiku for each one. The 

teacher’s book has no information about haiku except their structure (number 

of syllables in each line) and the single pedagogical guideline is that students 

could be allowed to break this structure2 while creating their own poems.  

Our study concerns the description of an exemplary approach to teach 

haiku poetry to primary students to enrich and improve the available school 

textbook’s activities and develop the students’ positive attitude on haiku 

poetry in an interschool and extracurricular context. The approach aims to 

heighten the students’ aesthetic experience to respond and write haiku 

poems. Our study is applied to a sample of 17 third-grade students of a primary 

school in a rural area during the second semester of year 2014-2015. The study 

investigated the impact of the teaching practices on students’ responding and 

writing haiku poetry. 

The theoretical context of the teaching approach includes the 

principals of transactional theory and the corresponding teaching model, as 

well as the principals of haiku poetry. 

Theoretical context 

Reading and creating poetry is not for an aesthetic pleasure only, but is also a 

manner to interpret the world from different perspectives, to understand “Self” 

and “Others”. Poetry constitutes a cultural experience (Βησσαράκη 2002), as 

each text consists of a cultural place where the socio-cultural creator’s 

environment meets that of the reader’s.  

Transactional theory according to Rosenblatt (1994) concedes the 

primary role of the reader to contribute meaning to the text. The "meaning" 

does not reside ready-made in the text or in the reader, but happens during 

the transaction between reader and text, both of which participate in a 

reciprocal relationship. The reader relates her/s personal, preexistent 

experiences to the text and constructs on them, thinks, feels or imagines while 

                                                 
2  This direction is opposed to Basho’s dictum “Learn the rules first and then forget them. 

Apprentice to them and then get over them” (quoted from Μανιάτης 2006). 
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reading a text and finally this transaction leads to a reconstruction of her/s 

experiences. 

Transactional theory emphasizes the value of literary experience per se. 

Depending on the reader’s purpose it distinguishes between efferent and 

aesthetic reading. The efferent is the one in which the reader’s attention is 

centered on the information s/he will retain after the reading, while the 

aesthetic reading is centered on what is being lived-through during the reading 

event, namely the sensations, feelings, images, ideas. This lived-through 

meaning is the residue of past experiences, psychological events involving 

those words and their referents, prior knowledge, social assumptions, 

assumptions about language and literature, which the reader feels they 

correspond to the text (Rosenblatt 1994). As Vygotsky (1962) pointed out, "the 

sense" of a word is "the sum of all the psychological events aroused in our 

consciousness by the word" (p. 146). According to transactional theory every 

reading act is an event, a transaction, involving a particular reader, a 

particular time and context, and could become a new experience even for 

the same reader each time s/he reads again the text (Rosenblatt 1994).  

Benton and Fox (1992) developed a model3 to approach poetry based 

on transactional theory, which Καλογήρου και Βησσαράκη (2005) used for their 

four-stage suggestive4 model. It provides an organizational context for the 

students to transact and express themselves creatively. It includes (a) the 

students’ cognitive and psychological preparation (multimodal literary 

experience via images, photos, music, performance) (b) the recording of their 

initial response (each student reads silently the text many times and records 

thoughts, ideas’ associations/impressions emerged from it), (c) the perfection 

of their initial response (each student interprets her/s response connecting the 

personal with the textual elements, s/he shares it with their peers, and 

exchanges perspectives), (d) the expression of their response (creation of an  

individual or collective work/project using multiple ways as creative writing, 

visual arts, drama).  

                                                 
3 For a critique to their model see Παπαδάτος (2002). 

4The model’s stages are suggestive and not obligatory, and often one stage penetrates 

into the other. 
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Teacher functions as facilitator, as transaction agent. S/he selects works 

that enable students to evoke with personal meaningfulness, invites response 

making clear to students that their responses, emotional and intellectual, are 

valid starting points for discussion and writing. S/he invites dialogue, and 

provides a friendly environment in order to permit a personal response to what 

is read.  S/he promotes the constructive thought process asking reflective 

questions about the impact of the work on themselves as unique personalities 

so as to enhance their understanding of themselves and of human problems 

(Rosenblatt 2005). Teaching poetry approaches the poetic event, encloses 

deliberated elements, emphasizes the aesthetic experience per se, it does not 

intend to knowledge (Παπαδάτος 2002). 

Haiku poems have Japanese origin5. Their structure consists of three lines 

of 5-7-5 syllables respectively. They do not have rhythm or rhyme. They have a 

lyrical content, they are characterized by meaning density, and the poetic 

climax succeeds by the juxtaposition of two different images-phrases. They 

refer to nature mainly through a word/phrase that symbolizes a season. They 

describe images captured by the senses focusing on a temporal moment 

without mentioning explicitly the feelings. The first line usually corresponds to an 

image/object that refers to stillness, the second line shows movement, and the 

third one indicates the relation of the first two images expressing a surprising 

idea (Καρύδα 2006). Donald Keene (Columbia University n.d.) explained that 

the first line draws a large scene while the second focuses in on a little detail. 

The proposal 

The proposal is a holistic one, trying to outline the poetry not as a high prototype 

to praise, but as a way to excite the students and to bridge their everyday 

experiences with the arts, to understand that poetry could be an integral part 

of their life (Statman 2000).  

                                                 
5 Japanese poet Basho during 17th century isolated the three first lines (hokku) from 

renga’s poetry, thus creating an autonomous form, the haiku poems. Next reformers were Issa 

and Shiki. Haiku became famous during 20th century, and with ukiyo-e woodcuts constituted the 

artistic trend called “Japanism”.  Haiku were introduced in Greece by Stavropoulos and Seferis 

(Τουμανίδης 1996).   
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Its general purpose -corresponds to the affective domain- is to create a 

learning environment away from school textbooks in order to enjoy haiku 

poetry, to inspire and foster students’ creativity, and to affect them so as to 

keep working on them in an extracurricular context.  The aim is to heighten the 

students’ aesthetic experience to respond to haiku poetry as well as tο write 

haiku.  Objectives concern the students’ (a) familiarization with haiku origin, 

content and structure, (b) development of interpretive and writing skills. 

The teacher’s knowledge and attitude towards haiku is considered 

basic factors for the objectives’ achievement; s/he needs to have personal 

experience of poetry responding and writing (Lishan & Hermsen 2007) in order 

to inspire the students. S/he is a facilitator, guiding the process more than the 

content. 

Before the lessons s/he prepares a folder with educational materials, the 

“Kit-bag” according to Παπαδάτος (2002).  S/he could choose haiku poems 

from Japanese, Greek6 or other cultures, images that visualize them, photos of 

various landscapes, visual artworks7 (e.g. impressionist paintings, ukiyo-e 

woodcuts8, ink works), Japanese music like zen music or music with traditional 

Japanese instruments, other orchestral music, films’ segments that focus on 

Japanese or other landscape. 

Activities during each of the four stages correspond to aforementioned 

model as following:  

(a) Student’s cognitive and psychological preparation begins with the 

choice of the lesson’s date and place, aiming to experiential learning. The 

                                                 
6 We propose haiku poems from Σεφέρη (1993), Παυλόπουλο (1990), Αντωνίου (1998), 

Savina (2008). 

7 They will study the visual artworks focusing to the images’ figures and to the 

evoking feelings, but they will not study the artist or the artistic technique (Francis 2009). 

If the teacher will decide to proceed in an interdisciplinary approach between haiku 

poetry and painting then s/he will study more closely the painting’s visual elements 

during the Visual Arts lesson.   

8 Haiku developed in Japan during the same period that ukiyo-e woodcuts 

were in their apogee of flourishing.  Haiku appeared in Europe in early 20th century 

simultaneously with Ukiyo-e woodcuts. Ukiyo-e works affected European painting 

movements like impressionism.  
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teacher chooses a day when an unusual weather phenomenon occurs or s/he 

leads the students to a walk in a natural environment in order to meet images 

that could activate their responses to nature. Their first meeting with poems 

could start while being there through the teacher’s recitation9 of haiku or 

students’ own reading. The teacher could select poems that correspond to the 

season or environment they visited. Also, the students could participate to a 

game of treasure hunt; they discover haiku hided previously by the teacher. If 

an excursion is not feasible or after it, the students could watch a multimedia 

presentation (e.g. haiku poems with images and music) found on the web10 or 

prepared by the teacher11or read an illustrated book with haiku.  

The meeting with Japanese poems is accompanied by elements of 

Japanese culture (the sound of Japanese language12, the image of the 

lettering, the ukiyo-e woodcuts13, photos of Japanese landscape14) to present 

the cultural environment of origin and to utilize them for intercultural education 

(Tiedt & Tiedt 2006) or for arts integration.  

(b) The recording of their initial responses -depending on the age or 

writing abilities of students- could be oral (to read aloud the preferred poem, 

or to express aloud their thoughts, feelings) or written on the blackboard by the 

teacher (the teacher on the role of students’ secretary). The elder students 

write their responses on their own notebooks after each reading. The sharing of 

their responses with their peers and the communication of their different 

perspectives will follow. 

                                                 
9 We proposed the loud recitation of poems because “the word’s sound 

consists the primal ingredient of poetic discourse” (Καπλάνη 2000: 295), and recitation 

contributes to a sense of community (Tiedt & Tiedt, 2006). 

10 There is a multimedia presentation based on the film “Spring, summer, fall, 

winter and spring” produced in South Korea in 2003 from the director Ki-duk kim 

(https://www.youtube.com/watch?v=XStomhRg1_M ).   

11 In turn the teacher could use scenes or photos from Tarkofsky’s films like “Nostalgia” or 

“Ivan’s Childhood”, or photos from “Tarkofky’s Polaroid” or other artistic photographs s/he could 

find on the Internet.  

12e.g. Basho’s (1644-1694) famous haiku poem in Japanese language 

(http://www.takase.com/JapaneseCalligraphy/Haiku/Haiku.htm).  

13 e.g. Hokusai’s works like the famous one titled “The Wave”. 

14 e.g. photos from blossomed cherry trees or Zen gardens. 

https://www.youtube.com/watch?v=XStomhRg1_M
http://www.takase.com/JapaneseCalligraphy/Haiku/Haiku.htm
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(c) Perfection of their initial responses includes activities like the 

reflection on their feelings during the reading (What I felt? What image/word 

does activate these feelings/memories, and why? What different meanings did 

my peers find?), the study of haiku content (What is the content-image-season 

of the haiku that I read?) and their structure (How the haiku poem looks like? / 

How many lines are there? / How many syllables are there on each line? / What 

words carry the essence of the described moment?).  

A more elaborated study15 could include special characteristics of each 

line’s content through inductive thought (the students study many poems16 

and infer that the first line portray the concept of stillness/large picture, the 

second one the concept of movement/detail). In order to understand that the 

third line represents a surprising/leading idea, the teacher could use the 

Kikaku’s poem (Sour cherry/ add wings to it/ Red dragonfly). S/he could read 

the lines one by one, pausing to each one [e.g. asking “What can we do with 

the cherry”, “If we add wings to it, it becomes…] and asking for their thoughts 

when they listen to the third line. The teacher in order to refer to some 

constraints like the avoidance of violent ideas s/he could use the anecdote 

about Kikaku and his teacher Basho on the above haiku17.  

(d) Expression of students’ responses could include two areas 

concerning the poems they read and the writing of their own poems.   

For the first area we propose the expression of their responses via visual 

arts. They could paint the images depicted in haiku using watercolors, oil 

                                                 
15 For a more developed approach of this stage see Φακίδου (2014). 

16 Basho’s haiku about the pond and the frog is a good choice (The old pond / a frog 

jumps in/ the sound of the water). 

17 The initial Kikaku’s haiku (Red dragonfly/break off its wings/Sour cherry), Basho 

changed it to:  Sour cherry/ Add wings to it/ Red dragonfly. He justified the change 

saying that “poetry should add life to life, not take life away from life” (Greve 2011) 

stressing the need to avoid violence.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Anecdote
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pastels, collage, ink or linoleum engraving18. Another idea is to create page 

markers19 where they could write on them the poem and paint its image.    

The writing of their own haiku may occur outdoors, either in the natural 

environment of their excursion or the school yard. If they work indoors the 

teacher could prepare folders with photos of interesting landscapes, paintings 

in digital or paper print to intrigue their imagination. They work cooperatively, 

discuss freely about the preferred photos, choose one and write a list of 

words/phrases/ideas about it. After the completion of their poems they share 

their work with their classmates and listen to their responses. They could illustrate 

their poems by conventional or digital means and create a handbook or a 

multimedia presentation.  

The teacher could lead students to their first poetic attempts with an 

artistic way; s/he could recite Toumanidis (1996) poem “All the 

world/seventieth syllables/Sing, you can!”, and with a theatrical gesture to 

recommend them to write their own poems. S/he could help junior students 

with the counting of syllables by offering a worksheet with dashes in three lines 

that corresponds to the syllables’ number.  

Research 

The previous attempt to experiment with the proposed approach had positive 

results, but it concerned the training of primary teachers (Φακίδου 2014) in a 

two hours seminar’s context.  

In the year 2014 a general teacher20 of a rural primary school in 

Karditsa’s district, Greece applied this approach to his 17 third-graders after his 

training on the aforementioned seminar. Students were introduced for the first 

time to haiku poetry for a two-hour session. The research methodology was 

action-research. We investigated the impact of the teaching practices on 

students’ responding and writing haiku poetry.  

                                                 
18 The linoleum engraving is addressed to the elder students, and it could be combined 

with the presentation of ukiyo-e woodcuts. 

19 Criteria of the page markers’ idea are their correspondence to the poem’s 

size and the short time limit of their painting. Additionally, Savina (2008), a 

contemporary Greek haiku poet, has already used this idea to one of her books.  

20 The teacher is the article’s second writer. 
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The data were students’ haiku poems and field notes the teacher wrote 

on his diary. The poems were four haiku that students wrote cooperatively 

during the lesson and four haiku that four students wrote in private on their 

personal diaries21). Data were examined for the students’ understanding of 

haiku’s origin, structure and content characteristics and their responses to 

teaching practices. 

The teacher chose activities based on the teaching proposal, the 

students’ reading and writing skills and the available time and recourses.  

Aiming to the students’ cognitive and psychological preparation he 

chose carefully the lesson’s date (February 10th 2014) and place; it was a day 

of heavy snowfall -it was not an ordinary phenomenon- that caused them 

intense positive feelings. They run and danced in the snow in the school yard 

before studying in the school’s auditorium.  Also, he chose a multimedia 

presentation based on photos of the Ki-duk kim’s film “Spring, summer, fall, 

winter and spring” combined with Japanese and Greek haiku to get students 

in contact with haiku poems and their cultural origin. Among the chosen haiku 

were three haiku of Japanese poets (Basho, Kikaku, Issa) and three of Greek 

ones (Seferis, Antoniou, Savina). 

For the recording of their initial responses the teacher chose to be done 

orally (they read aloud the preferred poem and expressed their responses), 

and the perfection of their responses was done through discussion in a plenary 

session.  

For the expression of their responses he focused on the students’ 

creative writing but he did not provide activities concerning visual arts, 

because of the two-hour time limit. They worked in the school computer 

laboratory in small teams choosing images from a digital folder that he 

prepared to help them to get inspiration, and write collaboratively their own 

haiku. They were asked to write a list of words referring to a chosen image and 

use a worksheet with dashes in three lines that corresponded to the syllables’ 

number. They presented their poems to a plenary session and shared their 

                                                 
21 Only four students decided to share their poems with their teacher when they 

revealed to him this spontaneous activity. 
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feelings aroused during the creation process and listened to the audience’s 

thoughts. 

Results 

According to teacher’s notes the lesson’s date and place were important for 

the students’ motivation (“They were excited dancing in the snow…When I 

closed the curtains to improve the video projection, they reacted saying that 

they want to see/feel the winter…. Studying in the auditorium make them feel 

that we were preparing a show and they were curious”).   

The multimedia presentation helped students initially enjoy the scenery 

and secondly infer to haiku’s origin (“they said that the building (temple) and 

the music were from China/Japan”) and content (“because of the film 

director’s device to represent the change of seasons with a door, they 

discovered that each time the scene’s door opened, another season 

appeared on the screen and the corresponding haiku referred to that 

season”).  

The free expression of their responses (thoughts, feelings) helped them 

to be stimulated and engaged with the poems (“they spoke without 

hesitations… they were immersed into the images and poems, they looked for 

different interpretations, they added to each other’s responses, and enjoyed 

their participation on the process”).  

There were some key-poems that helped their understanding of each 

line’s content-concepts (“…Basho’s haiku about the lake and frog helped 

them to understand the difference between the first line’s description of large 

scenery or its stillness and the second’s line description of a detail or movement, 

while Kikaku’s haiku about the cherry-dragonfly helped them to understand 

the third’s line expression of a surprising idea”). 

Studying the teacher’s notes and the students’ poems we found that all 

students indicated their understanding on both content and structure 

characteristics.  

In particular, the students of the first team based on a photo of two 

figures seated on a bench and covered with snow wrote:  

                    Τα πάντα λευκά (Everything white)                      

                    Δυο σκιές στο παγκάκι (Two shadows on the bench)  

                     Σαν ξεχασμένες (as forsaken).  
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These students thought hard about the concept of the third line. Without 

the involvement of their teacher they changed their initial idea for the figures 

characterization “as dead” justifying their choice on the Basho’s dictum in his 

discussion with Kikaku (see footnote 17). The incident suggests the 

appropriateness of this story to their understanding of the haiku’s spirit. 

  

The students of the second team preferred to look at the shapes of the 

clouds out of the classroom’s window and reflect on their lived-experiences, 

indicating the significance of the choice of the lesson’s date and creation of 

a free educational environment:  

Παγωμένη καρδιά (Frozen heart) 

καβάλα στο σύννεφο (riding on the cloud) 

Βαρύς χειμώνας (Heavy winter). 

The members of the third team worked with a picture of blackberries. 

They were preoccupied with the most suitable adjective for the depicted fruits. 

They made a list of adjectives with three syllables (in Greek) e.g. red, some, 

delicious, before they ended to “juicy”. The students’ effort on word’s selection 

indicated their understanding not only to the number of syllables but to the 

significance of the concept, and the idea that the words communicate. Their 

haiku was: 

Μέσα στον κήπο (Into the garden)    

ζουμερό βατόμουρο (juicy blackberry) 

μαζεύει νερό (gathers water).  

The students of the fourth team labored enough the third line to find the 

fifth syllable was missing. They choose the exclamation “Oh” when their 

teacher reminded them of a haiku they had studied22. The incident indicated 

the importance of the teacher’s choice for the poems to study and his role as 

facilitator. They wrote: 

                                Ήλιος και βροχή (Sun and rain)                      

                                Το ουράνιο τόξο (The rainbow)                     

Ω! σαν ομπρέλα (Oh, like umbrella).  

                                                 
22 It was Issa’s haiku: “O snail/ climb Mount Fuji/ but slowly, slowly” (Pilbeam, 2010).  
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Possibly, the preselected season images motivated and support their 

writing to focus on snapshots of nature, while the worksheet with dashes for 

each syllable helped them to keep the rule of 5-7-5. The inductive thinking on 

many poems and the selection of some key-haiku may be created for the 

cognitive background to describe elements of a moment in each line with the 

appropriate words. 

The intervention had impact on students extracurricular writing 

behavior; the teacher observed that all the students chose to write haiku on 

their wishing cards with every occasion, while two months after the intervention 

some students revealed to their teacher that they wrote haiku occasionally to 

their personal diaries23.  

In particular, these students’ poems showed maintenance of 

knowledge about the haiku rules, and expression of their lived experiences 

indicating the poetry’s integration in their daily life. For example Odysseus24 

expressed fears and Maria loneliness.  

Σκοτάδι παντού. (Dark everywhere) 

Ένα παιδί φοβάται (A child is afraid) 

Κάθεται μόνο (He sits alone). 

                      (Odysseus)                                                                                                              

Ένα κεράσι (A cherry) 

κάθεται στο δέντρο μου (sits on my tree) 

ολομόναχο (all alone). 

                                                                              (Maria) 

Two students developed their creativity producing metaphors in an 

indirect way. For example Liana created a metonymy concerning the spring 

(flower as spring) and Tina’s metonymy concerns the passing time (passing day 

time as butterfly’s wings). In addition Tina’s haiku indicates a reflective, luscious 

attitude.  

Το χελιδόνι (The shallow) 

κουβαλάει στα φτερά (carry on the wings) 

                                                 
23 Students according to Language Curriculum were introduced from the first 

semester to diary writing, but they are not obligated to share their texts. 

24 The students’ names are pseudonyms. 
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ένα λουλούδι (a flower). 

                                                                              (Liana)                                                                                                                                           

Σαν πεταλούδα (As a butterfly)  

τα φτερά της κλείνει η (Its wings closes) 

κάθε μέρα μου (my every day). 

                                                                                     (Tina) 

Conclusions 

The approach, despite the short time of the teaching session, had positive 

results to areas of responding and writing haiku, and affected students’ interest 

and engagement not only in the interschool context but in the extracurricular 

too; they integrated haiku poetry in their daily life writing spontaneously about 

their lived experiences and thoughts.   

The teaching practices that influenced students learning concerned the 

affective and cognitive dimension. The choice of the date and place of the 

lesson, the free expression of students’ responses on poems, the sharing of their 

different interpretations and cooperative creative writing fostered a fruitful 

educational environment concerning the affective dimension. Probably, they 

contributed so that students were motivated, engaged in the reading, and 

creative in the writing process.  

The chosen educational materials (a multimedia presentation based on 

an Asian film, key-poems from Japanese and Greek poets, selected images of 

natural Japanese and Greek environment to inspire creative writing, worksheet 

with dashes on each syllable) and the analytical investigation of haiku structure 

(studying the content-concept of each line) through inductive thought, 

created a constructive, supportive environment concerning the cognitive 

dimension. They helped students to develop interpretation and creative writing 

skills, to learn about haiku’s origin, content and structure. They succeeded in 

increasing the richness of students’ interpretations, the choosing of seasonal 

words, the elaboration of the image’s content, the finding of the appropriate 

word and content-concept of each line, the application of the rule 5-7-5 

syllables, and the description of a moment’s essence.   
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There is a need of the proposal’s further evaluation; an application to a 

large sample of students as well as to students from different grades and social 

environments.  

We believe that a determinant factor for its success is the teacher; her/s 

suppleness to choose and transform activities according to her/s knowledge, 

needs and resources, and mainly her/s positive attitude and experience to 

haiku poetry. Paraphrasing Tournie (1981:10) “a book has always two creators: 

the author and the reader” we could add in the educational context a third 

one, the teacher. S/he chooses the book/texts according her/s personality, 

s/he mediates between book/text and students via her/s teaching practices, 

s/he facilitates their reflective process. Using a metaphor we could say that 

s/he gives them winds in order to open their wings for “poetic fly” (Ελύτης 1987).  
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Εισαγωγή 

Στην παρούσα εισήγηση θα θέλαμε να παρουσιάσουμε τα ερευνητικά δεδομένα 

της λειτουργίας του Ομίλου δημιουργικής γραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά κατά το σχολικό έτος 2014-15. Η θεσμοθέτηση των 

ομίλων αριστείας στα πρότυπα σχολεία είχε ως στόχο την ενεργοποίηση της 

δημιουργικότητας των μαθητών –τριών σε ποικίλα επίπεδα.  Οι όμιλοι αριστείας 

καλούνται να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί θύλακες, οι οποίοι επιτρέπουν 

στους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους σε ένα 

‘αποσχολειοποιημένο’ πλαίσιο, να αναδείξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και να 

εκφράσουν τις κλίσεις τους (Rodari:1985)  

Η απόφαση για τη λειτουργία του ομίλου δημιουργικής γραφής 

προέκυψε από την παρατήρηση ότι η προσέγγιση της γραφής (λογοτεχνικής ή 

μη) στην ελληνική εκπαίδευση ‘ περιορίζεται στο επίπεδο της ερμηνείας και της 

ανάλυσης των κειμένων και όχι του τρόπου δόμησης πόσο μάλλον της 

επινόησης ενός κειμένου’ (Kallas-Kαλογεροπούλου 2010: 72)). Η παραδοσιακά 

δασκαλοκεντρική πρακτική του ελληνικού σχολείου σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες 

οδήγησε σε μια μάλλον αποστεγνωμένη διδασκαλία της λογοτεχνίας, η οποία 

δεν εξυπηρετεί ούτε την ανάγκη των μαθητών να βρουν μια μέθοδο ανάγνωσης 

των λογοτεχνικών έργων, αλλά ούτε ανταποκρίνεται στις αρχικές προθέσεις των 

διδασκόντων, οι οποίοι επέλεξαν το επάγγελμά τους ‘γιατί αγαπούν τη 
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λογοτεχνία, γιατί το νόημα και η ομορφιά των έργων τους συναρπάζουν’. 

(Τοντορόφ  2013: 37).   

Ο όμιλος λοιπόν δημιουργικής γραφής δημιουργήθηκε ως πεδίο 

πειραματισμού με ζητούμενα: την ανάγκη για καλύτερη γνώση της λογοτεχνίας, 

το αίτημα για πρόταξη της δημιουργικότητας έναντι της εκμάθησης και του 

συναγωνισμού και τέλος τη δημιουργία μιας μαθητικής κοινότητας ελεύθερης 

έκφρασης και προβληματισμού.  

Η δημιουργική γραφή επιτρέπει στο διδάσκοντα να αποδεσμευτεί από τις 

συνήθεις και θεσμικά επιβεβλημένες από τα ΑΠΣ διδακτικές πρακτικές του 

μαθήματος της λογοτεχνίας και να χρησιμοποιεί διδακτικές τεχνικές με βιωματικό 

και παιγνιώδη χαρακτήρα, που συντελούν όχι μόνο στην κατανόηση της 

γραφής αλλά στην επινόηση και τη συγγραφή. Ο μαθητής που τολμά να 

χρησιμοποιήσει τις ‘σκαλωσιές’ του συγγραφέα – ποιητή και να δομήσει το δικό 

του λογοτεχνικό κείμενο έχει μπει για τα καλά στον δρόμο της λογοτεχνίας, ‘σε 

μια από τις  βασιλικές οδούς που οδηγούν στην ολοκλήρωση του καθενός’ 

(Τοντορόφ  2013: 37) . In extremis η ανάδειξη του παιγνιώδους χαρακτήρα της 

ποίησης παραπέμπει άμεσα στην γενετική θεώρηση του λειτουργήματος του 

ποιητή, ‘στο χώρο όπου κυριαρχεί η φαντασία και ο άνθρωπος λειτουργεί 

απαλλαγμένος από τα δεσμά της λογικής και της αιτιότητας’ (Χουιζίνγκα  2010: 

179). 

Η καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας αποτελεί το 

ζητούμενο των τεχνικών δημιουργικής γραφής. Στόχος τους είναι να 

κινητοποιήσουν τις δομές της φαντασίας και να εμπλουτίσουν την εμπειρία. Η 

δημιουργικότητα αυξάνεται αναλογικά με την εφαρμογή  διαφορετικών τεχνικών 

γραφής.  

Η τέχνη της δημιουργικής γραφής χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνικές και 

ανακαλύπτει νέες ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Οι έφηβοι 

μαθητές που νιώθουν την ανάγκη να γράψουν, να αποτυπώσουν την εικόνα 

του κόσμου, όπως τον εσωτερικεύουν και τον αντιλαμβάνονται, την εικόνα του 

εαυτού τους και να νοηματοδοτήσουν τις κοινωνικές και προσωπικές τους 

αντιφάσεις βρίσκουν στο χώρο της δημιουργικής γραφής ένα βήμα ελεύθερης 

έκφρασης και δημιουργίας. Ο μαθητής με δημιουργικό μυαλό αναρωτιέται, 

προβληματίζεται, αμφισβητεί. Ισορροπεί ανάμεσα στην παιδικότητα και στην 

εφηβεία. Ενδοσκοπεί αλλά και επιδιώκει να αποκτήσει κοινωνική ταυτότητα. Η 
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πορεία αυτή προς τη νοητική και συναισθηματική ωρίμαση (προσωπική 

ταυτότητα και κοινωνικός ρόλος) νοηματοδοτείται από τη γλωσσική έκφραση. 

Οι τεχνικές απελευθερώνουν την εκφραστική δύναμη των μαθητών, για να 

εκφραστούν στη διαδρομή τους προς την ενηλικίωση.  

Αρκετοί από τους μαθητές που συμμετείχαν στον όμιλο δήλωσαν από 

την αρχή την πρόθεσή τους να γίνουν συγγραφείς. Το πρότυπο της Ρόουλιγκ 

φαίνεται να έχει αναβαθμίσει το επάγγελμα του  συγγραφέα στην κλίμακα των 

πιθανών απαντήσεων στην ερώτηση: ‘Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;’.  

Η πλειοψηφία των μαθητών –τριών ήταν μαθητές της Α’ και Β΄ Γυμνασίου. 

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν ατομικά και ομαδοσυνεργατικά και τις 

περισσότερες φορές χρησιμοποιήθηκαν  ψηφιακά διαμεσολαβημένες πρακτικές 

παραγωγής λόγου. Επιπλέον η χρησιμοποίηση κοινωνικών λογισμικών 

συνεργατικής μάθησης (μικροϊστολόγιο Edmodo) επέτρεψε την ανάπτυξη 

πρακτικών αυτοαξιολόγησης κα ετεροαξιολόγησης  από τους ίδιους τους 

μαθητές.  

Οι εργασίες του ομίλου ολοκληρώθηκαν με την έντυπη έκδοση του των 

έργων τους. Η στοιχειοθεσία των κειμένων έγινε ψηφιακά από τους ίδιους τους 

μαθητές με το πρόγραμμα ψηφιακής τυπογραφίας Latex με τη συνεργασία 

όσων από αυτούς συμμετείχαν και στον Όμιλο Μαθηματικών που λειτουργεί στο 

σχολείο. Οι  μαθητές λοιπόν συμμετείχαν  στη διαδικασία έκδοσης του 

λογοτεχνικού ανθολογίου από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του, υιοθετώντας 

ποικίλους ρόλους και αναπτύσσοντας αισθήματα αυξημένων προσδοκιών  και 

υψηλής ικανοποίησης. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οργάνωση, τεχνικές, αποτελέσματα. 

α. Πεζά 

Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ομίλου ασχοληθήκαμε με την 

παραγωγή σύντομων αφηγηματικών κειμένων. Οι μαθητές καταρχάς γνώρισαν 

τα βασικά συστατικά στοιχεία της αφήγησης (σκηνικό, υπόθεση, χαρακτήρες) 

και εξασκήθηκαν, πριν αρχίσουν να γράφουν τις ιστορίες τους,  με ασκήσεις 

παρόμοιες με αυτές που  προτείνονται στο βιβλίο του εκπαιδευτικού του 

εγχειριδίου «Δημιουργική Γραφή –Οδηγίες πλεύσεως» του Μ. Σουλιώτη, τις 

οποίες  εμπλουτίσαμε και διαφοροποιήσαμε. Συγκεκριμένα εργάστηκαν πάνω 

σε : επινόηση αξιοσημείωτων συμβάντων, αλλαγή συνηθισμένων φράσεων, 
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ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές,  στήσιμο ιστοριών με λίγες λέξεις ή μία ελκυστική 

φράση ως αφετηρία, αλλαγή εστίασης κατά την αφήγηση, επινόηση και 

περιγραφή σκηνικού ιστορίας, στήσιμο πλοκής ιστορίας, μετατροπή χρόνου 

αφήγησης, εκτροχίαση καταστάσεων και συγγραφή διαφορετικών φινάλε στην 

ίδια ιστορία. Επίσης, εξάσκησαν συντακτικές και γραμματικές μικροτεχνικές 

δημιουργικής γραφής (άρνηση, ελεύθερος πλάγιος λόγος, ερώτηση, 

σχετλιασμός, προσφώνηση, ξεκίνημα προτάσεων με διαφορετικά μέρη του 

λόγου),  έτσι ώστε να γράφουν πρωτότυπες  θεματικές προτάσεις. Τέλος, οι 

μαθητευόμενοι συγγραφείς του ομίλου μας εξασκήθηκαν στην αναγνώριση και 

την παραγωγή μεταφορικού λόγου, καθώς οι μεταφορές είναι σύμφυτες με την 

εκφορά του νοήματος στη λογοτεχνία, αλλά και στη δημιουργική γραφή, όπου 

οι συγγραφείς, στην προσπάθειά τους «να συγκεκριμενοποιήσουν το 

αφηρημένο», προβαίνουν σε συσχετίσεις και συνδέσεις από πράγματα και 

τομείς οικείους και καθημερινούς. (Σουλιώτης: 2012) 

Στη συνέχεια, αφιερώσαμε δύο συναντήσεις στην άσκηση των μαθητών 

στο πλάσιμο των χαρακτήρων στις ιστορίες τους : πλάσιμο χαρακτήρα μέσα 

από τις πράξεις του, πλάσιμο χαρακτήρα μέσα από τις ενδόμυχες σκέψεις του ή 

τα λόγια του, πλάσιμο χαρακτήρα μέσα από τις σκέψεις των άλλων για αυτόν, 

παρουσίαση χαρακτήρα μέσα από ένα χαρακτηριστικό γνώρισμά του, δοσμένο 

μέσα από μία ή περισσότερες αισθήσεις, ανάδειξη χαρακτήρα μέσα σε μία 

κατάσταση σύγκρουσης. Συγχρόνως, κινητοποιήσαμε  τη φαντασία των 

παιδιών με οπτικά ερεθίσματα. Συγκεκριμένα δόθηκαν χαρακτηριστικές 

φωτογραφίες προσώπων, που θα μπορούσαν να τους εμπνεύσουν να 

πλάσουν ολοκληρωμένους χαρακτήρες. Συγκεκριμένα, έπρεπε να επιλέξουν μια  

φωτογραφία και να γράψουν μια σύντομη αφήγηση εμπνευσμένη από αυτήν. Η 

ιστορία τους θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της αφήγησης: 

αξιοσημείωτο συμβάν, τόπο, χρόνο, ενδιαφέρουσα έναρξη, δημιουργία 

συγκεκριμένων χαρακτήρων. 

Στο επόμενο στάδιο, αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε την έμπνευση 

των παιδιών με οπτικά ερεθίσματα και υλικό από την επικαιρότητα.  

Συγκεκριμένα, τους δόθηκαν άρθρα σχετικά με  την τρομοκρατική επίθεση στο 

σατιρικό γαλλικό περιοδικό «Charlie Hebdo» και σχετικά με την πυρκαγιά  στο 

επιβατικό πλοίο «Norman Atlantic» . Οι μικροί μας συγγραφείς έγραψαν 

διηγήματα, βασισμένα στις εμπειρίες των ανθρώπων που βίωσαν τα παραπάνω 
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συγκλονιστικά γεγονότα, εφαρμόζοντας τις αφηγηματικές τεχνικές που είχαμε 

δουλέψει το προηγούμενο διάστημα.  

Η εξάσκηση των παιδιών στη συγγραφή μικρών αφηγηματικών κειμένων 

ολοκληρώθηκε στην τελευταία συνάντησή μας πριν τις διακοπές των 

Χριστουγέννων. Μελετήσαμε και σχολιάσαμε χαρακτηριστικές 

χριστουγεννιάτικες ιστορίες όπως,  ‘Το κοριτσάκι με τα σπίρτα’ του Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν ή τα ‘Πτερόεντα Δώρα’ του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,  ενώ 

παράλληλα δημοσιεύσαμε στην ηλεκτρονική μας ομάδα πίνακες ζωγραφικής, 

φωτογραφίες σκίτσα με χριστουγεννιάτικα θέματα και τα παιδιά κλήθηκαν να 

συγγράψουν τα δικά τους Χριστουγεννιάτικα διηγήματα. Υπήρχε μόνο ο 

περιορισμός του χρόνου. ‘Ήταν Χριστούγεννα’. Οι ήρωες, η χρονολογία, το 

αξιοσημείωτο συμβάν, η δέση, η κορύφωση, η λύση, ο τόπος, η αφηγηματική 

σκοπιά ήταν  δική τους επιλογή. 

β. Συνέντευξη από ένα συγγραφέα 

Απαραίτητη δραστηριότητα  σε έναν όμιλο δημιουργικής γραφής για 

‘επίδοξους’ εφήβους συγγραφείς είναι η γνωριμία  και ο διάλογος με ήδη 

καταξιωμένους συγγραφείς. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος μας προσκάλεσε στο 

σχολείο την  Ιωάννα Καρυστιάνη, για μια συζήτηση «εκ βαθέων» , παρουσία 

όλων των συμμαθητών τους.   

Τα παιδιά του ομίλου προετοίμασαν τη συζήτηση με πολλούς τρόπους. 

Μελέτησαν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συγγραφέα και το έργο 

της. Διάβασαν συνεντεύξεις της, καθώς και συνεντεύξεις άλλων συγγραφέων 

στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Είδαν τα τρέιλερ  των ταινιών « Νύφες» και « 

Μικρά Αγγλία», και διάβασαν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από όλα τα βιβλία 

της. Τέλος, μελέτησαν συγκριτικά το μυθιστόρημα «Μικρά Αγγλία» και την 

ομώνυμη ταινία, που βασίστηκε στο μυθιστόρημα και διατύπωσαν τις 

παρατηρήσεις και τα σχόλια τους για τη μεταφορά του έργου στον 

κινηματογράφο, για το σκηνικό, την πλοκή και τα πρόσωπα. Μετά από όλη αυτή 

την προετοιμασία, συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας , σχετικά με τη ζωή, τις 

απόψεις και το έργο της συγγραφέως και επιπλέον διατύπωσαν τις δικές τους 

ερωτήσεις  προς τη συγγραφέα. Τέλος, επεξεργάστηκαν σχετικό πολυμεσικό 

υλικό για τη ζωή και το έργο της, που παρουσιάστηκε κατά την εκδήλωση που 

οργανώθηκε στο σχολείο μας με αφορμή την επίσκεψή της και τη συνομιλία της 

με τα παιδιά. Η συνάντηση με τη συγγραφέα και η συνομιλία με τα παιδιά απέβη 
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μια εξαιρετική εμπειρία για αυτά , καθώς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από 

κοντά μια εμπνευσμένη συγγραφέα και συγχρόνως έναν καταπληκτικό 

άνθρωπο, που μοιράστηκε μαζί τους , τις σκέψεις της, τα βιώματα και τις αξίες 

της.  

γ. Ποίηση 

Οι εξηγήσεις δόθηκαν από την αρχή. Η ποίηση είναι ένας τρόπος να κρύβεις 

όσα σκέφτεσαι και αισθάνεσαι και με έναν μυστικό τρόπο να τα κοινωνείς στους 

αναγνώστες σου. Οι λέξεις για την ποίηση είναι ό,τι οι νότες για τη μουσική. 

Η ηλικία των μαθητών και το γεγονός ότι στόχος των διδασκόντων ήταν 

η ανίχνευση των εμπειριών, των συναισθημάτων , των κοινωνικών 

προβληματισμών και η έκφρασή τους με τα εργαλεία της τέχνης των ποιητών 

μάς οδήγησαν στο να αναπτύξουμε στη θεματική του ομίλου ευρύτητα στο 

ποιητικό είδος και χωρίς στόχευση στη δημιουργία ενός μόνο είδους ποιητικής 

γραφής ή στην προσέγγιση μιας μόνο ποιητικής σχολής. 

Οι μαθητές δήλωσαν από την αρχή την προτίμησή τους στην 

παραδοσιακή ποίηση, την οποία αρχικά αναγνώριζαν και ως μοναδική 

‘κανονική’ ποίηση. Τέθηκε λοιπόν ως στόχος, αφού χρησιμοποιήσουν τεχνικές 

της παραδοσιακής ποίησης στους στίχους τους (μέτρο, ομοιοκαταληξία) να 

περάσουν σε περισσότερο ελεύθερες ποιητικές μορφές, μιμούμενοι ή 

χρησιμοποιώντας ως έμπνευση μοντέρνους ποιητές. 

i. Οι ίαμβοι. 

Μια πρώτη άσκηση που δόθηκε είχε ως στόχο την ανάδειξη της 

προφορικότητας της ποίησης. Οι μαθητές, αφού ασκήθηκαν στη δημιουργία 

ιάμβων διαβάζοντας σε ιαμβικό μέτρο ονόματα δικά τους και συμμαθητών, 

ονόματα πολιτικών, τίτλους εφημερίδων και εκφωνώντας σε ιαμβικό μέτρο 

σχετλιαστικές φράσεις, κλήθηκαν ομαδικά να συνθέσουν ιαμβικά στιχάκια. Έτσι 

προέκυψε:  

Ο ίαμβος του άγχους 

 

Για σήμερα διαγώνισμα, 

θα γράψουμε ένα τεστ 

Αρχαία, μαθηματικά  

αχ, για ποιο να πρωτοκλαίς; 
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Ανοίγει πέτρα να κλειστώ, 

γκρεμός για να πηδήξω 

Στο διάλειμμα βιβλίο κρατώ, 

κεφάλι να χτυπήσω. 

 

Για σήμερα διαγώνισμα, 

θέλω να αυτοκτονήσω. 

Τρέμουν τα χέρια, τρέμουλο 

και θα λιποθυμήσω. 

 

Δεν το μπορώ, δεν προχωρώ, 

δε γράφει το μολύβι. 

Δεν το αντέχω άλλο πια 

θα κάνω χαρακίρι. 

 

Την άλλη μέρα στο σχολειό 

μ’ ένα χαρτί στο χέρι. 

Το άγχος όμως μ’ έφαγε 

στον πάτο δίχως ταίρι. 

 

Τσάμπα όλο το διάβασμα, 

στα σκουπίδια ο χρόνος. 

Και στο διάλειμμα έμεινα  

μ’ ένα κουλούρι μόνος. 

 

ii. Οι συνειρμοί  

Η πρώτη προσπάθεια παρουσίασης της μοντέρνας ποίησης ξεκίνησε με 

μια άσκηση συνειρμών. Οι μαθητές κλήθηκαν να καταγράψουν χρώματα, 

αισθητικές εικόνες, στοιχεία της φύσης που τους ήρθαν στο μυαλό, όταν 

έγραψαν τη λέξη ‘καλοκαίρι’. Στη συνέχεια αναζήτησαν στο δίκτυο ποιήματα 

γράφοντας στη μηχανή αναζήτησης λέξεις από αυτές που προέκυψαν από 

τους συνειρμούς τους. Έτσι έγραψαν στίχους όπως:  

 

Ο ήλιος βγαίνει 



Ασκήσεις για επίδοξους συγγραφείς στον Όμιλο Δημιουργικής γραφής του Πρότυπου Γυμνασίου της 

Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά. 

Φασόη Αικατερίνη Μακρή Ευαγγελία 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        

[758] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Ρίχνει χρυσή βροχή 

Καθώς φυτρώνει ο πιο πολύτιμος καρπός 

Στάχυ ολόχρυσο 

Στον άνεμο δοσμένο 

Όταν ο ουρανός προσμένει 

Ευωδιές από λουλούδια να δεχτεί 

Καύσωνας ντύθηκε ο καιρός 

 

Και αυτό: 

 

Παιχνίδια τα νερά 

Στα περάσματα τα σκιερά 

Λένε την αυγή με τα φιλά 

Σαν αρχίζει 

Ορίζοντας 

 

Και τα αγριοπερίστερα φτεροκοπούν 

Και με τον ήχο τη σπηλιά τους δονούν 

Το γαλάζιο ξυπνούν 

Στην πηγή της ημέρας 

Ήλιος 

 

Δίνει ο μαΐστρος το πανί 

Στη θάλασσα τη γαλανή 

Χάδια στα μαλλιά 

Και ξεγνοιασιά στα όνειρα 

Δροσιά 

 

 

Κύμα στο φως 

Ξαναγεννάει τα μάτια αλλιώς 

Όπου η Ζωή αρμενίζει προς 

Τ’ αγνάντεμα 

Ζωή 
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iii. Η αφή.  

Κι ένα μεσημέρι εκεί στα ‘Ορεινά της Ιωνιδείου’  δόθηκε και η ιδέα των 

υφασμάτων. Ποίηση με αταίριαστα υλικά: Ο συνδυασμός αταίριαστων λέξεων 

και φαινομενικά ασύμβατων εικόνων επέτρεψε στους μαθητές να μιλήσουν για 

το πώς αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, αλλά και να εκφράσουν ποιητικά τις 

εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, άλλοτε τρυφερές άλλοτε τραυματικές. Έτσι 

γράφτηκαν οι στίχοι:   

 

Μια γη όλο κλωστές 

 

Ας δούμε τώρα μια γη όλο κλωστές  

γεμάτη συναισθήματα και πολλές χαρές. 

 

Οι πεδιάδες θα ‘ταν μάλλινες μαλακές                        

σαν μια κουβέρτα απαλή, να σου προσφέρει αγκαλιές. 

 

Οι θάλασσες θα ’ταν από νάιλον δροσερές                           

σαν ένα σεντόνι δροσερό τις καλοκαιρινές βραδιές. 

 

Το χιόνι των βουνών θα ’ταν από στρώσεις μακό πολλές  

σαν να βρίσκονται εκεί πέρα όλου του κόσμου οι χαρές. 

 

Οι πάγοι θα ’ταν μουσαμάδες λείοι                                   

να κάνουν εκεί πατινάζ χιλιάδες του κόσμου ήλιοι. 

 

Ας δούμε τώρα μια γη όλο κλωστές  

γεμάτη συναισθήματα και πολλές χαρές. 

 

Στον αντίποδα της αισιόδοξης εικόνας του ποιήματος αυτού, ένας άλλος 

δεκατριάχρονος μαθητής βρέχει τα υφάσματα και με το βάρος τους ντύνει ένα 

ναυαγό. Ο μαθητής μιλά ίσως για τον εαυτό του. Οι ποιητικές εικόνες που 

έπλασε και ιδιαίτερα η μεταγραφή του ποιήματος σε εικονοποίημα μετέφεραν 
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την αίσθηση της ψυχικής κούρασης, που προκύπτει από την περιθωριοποίηση, 

που είχε ο ίδιος μάλλον βιώσει στο σχολικό του περιβάλλον. 

 

Η ζωή μου μια κλωστή 

 

Κύμα λινό πανί κουρελιασμένο, 

ο ναυαγός  βαρύ  τζιν φθαρμένο, 

Κείτονταν στης άμμου το χαλικάκι 

Μπεζ ψηφιδωτό βαμβάκι 

Τον κάλυψε κι ανάλαφρα τον έσυρε δίχως αντίσταση το κύμα 

Πίσω στην τσόχινη θάλασσα, χωρίς ζωή, χωρίς νήμα. 

 

Η πρόσληψη της ποίησης, όταν ο αναγνώστης γίνεται ο ίδιος 

δημιουργός είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικασία από παιδαγωγική 

άποψη. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την ποιητική γλώσσα και τόλμησαν να 

εκφραστούν χρησιμοποιώντας την χωρίς τη διαμεσολάβηση κανενός είδους 

φιλολογικού σχολιασμού. Στην πραγματικότητα οι τεχνικές της δημιουργικής 

γραφής ανασυνέθεσαν τον τρόπο του ποιητή και καθοδήγησαν τους μαθητές 

προς τη δημιουργία της ποιητικής φόρμας προσφέροντάς τους ένα νέο τρόπο 

έκφρασης. Ασφαλώς η απάντηση στο ερώτημα, αν έγιναν επαρκέστεροι 

αναγνώστες, δεν είναι αυτονόητα καταφατική. Οπωσδήποτε πάντως η 

εξοικείωση έχει επιτευχθεί και ο βαθμός του λογοτεχνικού γραμματισμού θα 

εξαρτηθεί από ένα ευρύτερο πλέγμα παιδαγωγικών αλλά και γενικότερων 

μαθησιακών παραμέτρων. 

Συμπεράσματα 

 

Τι μένει να πω 

Μόνο ίσως κραυγάζω 

Όσα σιώπησα 

 

Το παραπάνω τρίστιχο, γραμμένο από ένα δεκατριάχρονο μαθητή σε μια 

άσκηση δημιουργίας χαΪκού, σχολιάζει ίσως με τον καλύτερο τρόπο τα 

πεπραγμένα ενός Ομίλου Δημιουργικής Γραφής και τίθεται αντί επιλόγου. 
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Εισαγωγή 

Η μεταφορική γλώσσα είναι ένα γλωσσικό φαινόμενο που διδάσκεται στις 

σχολικές αίθουσες και ενισχύει την καλύτερη αντίληψη των νοημάτων και τη 

βελτίωση των γλωσσικών εκφράσεων που χρησιμοποιούν οι μαθητές.  Από τη 

μεταφορική λειτουργία της γλώσσας οι λέξεις παίρνουν αλληγορική- συμβολική 

χροιά και είναι απαραίτητη η κατανόηση των συγκινησιακών- συναισθηματικών 

φορτίσεων των νοημάτων από την πλευρά του δέκτη (Πρασσάς, 2007). 

Χρησιμοποιώντας και κατανοώντας τη μεταφορική γλώσσα ο μαθητής 

πλουτίζει το λεξιλόγιο, αναπτύσσει τη σκέψη και καλλιεργεί τη δημιουργικότητα 

του. Η κριτική ικανότητα διευρύνεται και τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να 

αναφέρονται σε στοιχεία εκφραστικά και έντονα, που τους φέρνουν σε επαφή 

με τον ποιητικό λόγο και τις ιδιαιτερότητες του. Μέσα από τη μεταφορική γλώσσα 

δημιουργούνται στα παιδιά εικόνες, σκέψεις και ιδέες που τους οξύνουν την 

φαντασία και εξαπλώνουν σε νέα νοήματα τον πνευματικό τους ορίζοντα 

(Fraser, 2006) 

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τη μεταφορική γλώσσα συνδέεται με την 

ανάπτυξη του προφορικού τους λόγου και την επικοινωνία μέσω αυτού. Η 

μεταφορική γλώσσα διδάσκεται στα σχολικά βιβλία του μαθήματος της 

Γλώσσας (Έκθεση- Έκφραση) του Δημοτικού σχολείου. Στις πρώτες- μικρές 
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τάξεις, κυρίως, ταυτίζεται η μεταφορική γλώσσα και όλα τα σχήματα λόγου με 

τη “μεταφορά”, που είναι ένα τμήμα της και  περισσότερο χρησιμοποιούνται οι 

παρομοιώσεις, αφού μοιάζουν ποιητικές και παραστατικές. Στις μεγαλύτερες 

τάξεις το φαινόμενο μελετάται περισσότερο συστηματικά και αναλυτικά και 

προσεγγίζονται και τα υπόλοιπα σχήματα λόγου της μεταφορικής γλώσσας. 

Φτάνοντας στις βαθμίδες του Γυμνασίου και του Λυκείου η μεταφορική γλώσσα 

ερευνάται από τη λογοτεχνική της σκοπιά στο αντίστοιχο μάθημα (Νεοελληνική 

Λογοτεχνία), στο οποίο διευρύνεται η σημασία που αποκτούν οι μεταφορικές 

φράσεις στη ροή του αναγνώσματος (Smith, 2006). Η μεταφορική γλώσσα 

διαθέτει πολλά σχήματα λόγου και διάφορους τύπους μεταφορικής γλώσσας 

με γνωστότερα τη μεταφορά, την παρομοίωση και την προσωποποίηση.  

Οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για τη 

διδασκαλία της μεταφορικής γλώσσας είναι συνήθως κλασσικές, πάγιες και 

ασύγχρονες. Κατά πλειοψηφία οι τακτικές που ακολουθούνται είναι να δίνονται 

και να εξηγούνται οι ορισμοί των σχημάτων λόγου και για την κατανόησή τους 

να αναφέρονται σταθερά και εμφανή παραδείγματα, όπως «κόκκινος σαν 

παντζάρι» ή «ο ήλιος μοιάζει σαν πορτοκάλι». Συχνή τακτική είναι να 

προσφέρονται σε φύλλα εργασίας με τη μορφή της επιλογής, προτάσεις με 

κυριολεκτικό και μεταφορικό νόημα. Ο μαθητής καλείται  να δηλώσει την 

κυριολεξία και τη μεταφορά., π.χ.  Μπορείς να υποδείξεις τη μεταφορική φράση;  

Ο αέρας χάιδευε τα πρόσωπα μας. Του χάιδεψε το μάγουλο για να τον 

παρηγορήσει. 

 Άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι να ανιχνευτούν τα στοιχεία 

μεταφορικού λόγου  σε ένα δεδομένο απόσπασμα κειμένου, να αναγνωριστούν 

τα ονόματα και η σημασία τους. Συχνά συναντάται και η άσκηση  να φτιάξουν 

τα παιδιά προτάσεις με λέξεις που να χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά και 

μεταφορικά, όπως π.χ. χρήση της λέξης «σφαίρα» 

Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν προτάσεις όπως: Χτυπήθηκε από 

σφαίρα. (κυριολεξία), Τρέχει σαν σφαίρα. (μεταφορά) 

Ωστόσο, με μια σύγχρονη θεώρηση η διδασκαλία της μεταφορικής 

γλώσσας θα μπορούσε  να στηρίζεται στην προσωπική ενασχόληση, μελέτη και 

ενδιαφέρον του κάθε παιδιού, ώστε να αναρωτηθεί για το συγκεκριμένο 

φαινόμενο, πού και γιατί χρησιμοποιείται. Στάσεις και μέθοδοι περισσότερο 

δημιουργικοί, πρωτότυποι και καινοτόμοι μπορούν να υποστηρίξουν την ενεργό 
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συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, οξύνοντας το νου 

και τη σκέψη τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία και το ανανεωμένο ενδιαφέρον 

τους, μη αντιμετωπίζοντας πια τη μάθηση αυτού του φαινομένου (γλωσσικά και 

λογοτεχνικά) ως ένα ακόμα στείρο και στεγνό κομμάτι αποστήθισης και 

απομνημόνευσης (Φύκαρης, 2006). Μια τέτοια διδακτική προσέγγιση μπορεί να 

αξιοποιήσει τη μέθοδο της δημιουργικής γραφής, της παραγωγής, γραπτού 

λόγου από τα ίδια τα παιδιά με την εφαρμογή μεταφορικών σχημάτων. Το 

σύστημα αυτό χρησιμοποιείται την τελευταία δεκαετία με τις πρώτες έρευνες που 

λαμβάνουν χώρα δειλά σε Ελλάδα και εξωτερικό να εξάγουν ευοίωνα 

αποτελέσματα για επέκταση της χρήσης τους στο διδακτικό παρόν και μέλλον 

(Fraser :2006, Zapata & Lacorte 2007, Παπαρούση 2008). 

Στο «Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

& της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο» του Νέου Προγράμματος, που 

πιλοτικά εφαρμόστηκε από το 2011 σε έναν περιορισμένο αριθμό σχολείων 

(Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 2011), δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσα από 

την καινοτομία και τη χρήση νέων μέσων. Ένας από τους στόχους του (σελ. 10) 

είναι οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν ότι η παραγωγή προφορικού και 

γραπτού λόγου αποτελεί μια διαδικασία συνεργατική και δημιουργική, ώστε να 

είναι σε θέση να επανασχεδιάζουν, να σχολιάζουν και να αξιολογούν τον 

παραγόμενο λόγο τους. Επίσης, στα προγράμματα Σπουδών του Γυμνασίου 

προτείνεται  η δημιουργική γραφή για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και  της 

νεοελληνικής γλώσσας.  

Στους αντίστοιχους δε οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς, δίνονται οδηγίες 

για  δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

βήματα και οι στόχοι τους, με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της 

ικανότητας στο γραπτό λόγο και της κριτικής σκέψης των μαθητών 

(Γαρυφαλάκη, 2012). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, γενικά και ειδικά, θα πρέπει να 

είναι υποστηρικτικός της δημιουργικότητας στο μάθημα της Γλώσσας και της 

Λογοτεχνίας, αφήνοντας να εκφραστεί η πολυφωνία και η ποικιλία των μαθητών 

και επιτρέποντας ένα ελεύθερο παιχνίδι ιδεών με δραματικές αλλά και κωμικές 

εκφάνσεις (Strand, 2011). Ο εκπαιδευτικός καλείται να παρέχει στα παιδιά ένα 

περιβάλλον που θα αισθάνονται άνεση, σιγουριά και αποδοχή, ώστε να 

εκφράζονται ελεύθερα. Να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση 
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των  εσωτερικών κινήτρων, την ελευθερία επιλογών, την περιέργεια, την 

υπομονή, την εμπιστοσύνη, την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία, την 

αλληλοβοήθεια, την επινοητικότητα, τον αυθορμητισμό, το σεβασμό στον άλλο 

και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 

2006). Η γραφή στην εκπαίδευση  προτείνεται να εξυπηρετεί όχι αποκλειστικά και 

απαραίτητα μαθησιακούς σκοπούς, αλλά και σκοπούς ενίσχυσης της 

δημιουργικότητας (Καραγιάννης, 2010). Σύμφωνα με τον Sternberg & Lubart 

(1991), η δημιουργικότητα συμπεριλαμβάνει την παραγωγή νέων ιδεών σε 

συνδυασμό με γνωστά δεδομένα, τα οποία μετατρέπονται σε κάτι καινούριο, 

δίνοντας διαφορετική αξία στο τελικό αποτέλεσμα. Κατά τον Nagai (2008), 

μιλώντας για Δημιουργική Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση, 

αναφερόμαστε σε πρακτικές που απέχουν μακράν από την παραδοσιακή 

μορφή εκπαίδευσης, καθώς στο κέντρο βρίσκεται ο μαθητής και οι ανάγκες του, 

οι οποίες καθορίζουν τους στόχους του για τη δημιουργική μάθηση. 

Οι Webb & Melrose (2014), ορίζουν τη Δημιουργική γραφή ως κάθε 

είδους γραφή, φανταστική ή και μη, με λογοτεχνικό ή ποιητικό ύφος, που δεν 

υφίσταται για λόγους επαγγελματικούς, δημοσιογραφικούς ή ακαδημαϊκούς και 

δεν παρουσιάζει ομοιότητες με τις τυπικές μορφές της λογοτεχνίας. Για τον 

Σουλιώτη (2012), η Δημιουργική Γραφή  θεωρείται  ως η «ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας των μαθητών μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με 

συγγραφικές πρακτικές». Για την εντρύφηση  στη Δημιουργική Γραφή στην τάξη 

προτείνονται λεκτικά παιχνίδια που κατέχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο στη γλωσσική 

και γνωστική ανάπτυξη. Το παιδί για να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι καλείται να 

συγκεντρώσει την προσοχή του, να αναπτύξει τον συλλογισμό, τη μνήμη και την 

κρίση του. Επιπλέον, αρκετά σημαντική είναι και η ενεργοποίηση της φαντασίας  

που σχετίζεται με τη δημιουργικότητα του παιδιού (Feldman,2009). Η 

Δημιουργική Γραφή ακόμη, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο τρόπο για την 

διδασκαλία και μετέπειτα την κατανόηση γραμματικών και όχι μόνο φαινομένων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία (Φύκαρης, 2006). 

Η παρούσα ανακοίνωση ερευνά την κατανόηση και χρήση της 

μεταφορικής γλώσσας μέσω δραστηριοτήτων Δημιουργικής Γραφής.  



Η κατανόηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας από παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας μέσα από 

παιχνίδια εμψύχωσης Δημιουργικής Γραφής 

Φαφουτοπούλου Ηλιάνα, Τσιλιμένη Τασούλα 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        

[766] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Μέθοδος- δείγμα- έρευνα 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε την κατανόηση της μεταφοράς αλλά και το 

βαθμό χρήσης της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας από τα παιδιά, 

επιχειρήσαμε σχετική έρευνα και προχωρήσαμε σε μια εφαρμογή δημιουργικής 

γραφής, που θα οδηγήσει στη γραφή ιστοριών, οι οποίες θα εμπεριέχουν το 

στοιχείο της μεταφοράς.   

Στο στάδιο σχεδιασμού της έρευνας θέτουμε το ερώτημα εάν τα παιδιά 

της Δ’ Δημοτικού γνωρίζουν κάποια στοιχεία μεταφορικής γλώσσας στο 

γραπτό ή προφορικό λόγο, ποια είναι αυτά, πώς τα αναγνωρίζουν και αν 

μπορούν οι μαθητές της  Δ’ Δημοτικού, με τη βοήθεια και παρέμβαση του 

εκπαιδευτικού,  να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία μεταφορικής γλώσσας 

στην παραγωγή δικών τους ιστοριών.  

Το δείγμα της έρευνας αφορά παιδιά 10 ετών και συγκεκριμένα έλαβαν 

μέρος 32 παιδιά, 17 αγόρια και 15 κορίτσια των δύο τμημάτων της Δ’ τάξης στο 

1ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων. 

Αποφασίστηκε και επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα- δράση, αφού 

καλύπτει με μεγάλη επάρκεια τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της 

ερευνητικής μας εργασίας, ερευνώντας εάν η προσέγγιση της Δημιουργικής 

γραφής μπορεί να βελτιώσει και να λύσει το πρόβλημα της μη συχνής και πολλές 

φορές λανθασμένης χρήσης μεταφορικών φράσεων που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας. Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, εξέφρασαν 

τις αντιλήψεις τους και ανέπτυξαν ανάλογη συμπεριφορά. Πραγματοποιήθηκαν 

δύο κύκλοι έρευνας δράσης διάρκειας 5 ημερών ο καθένας, και τα στοιχεία 

συλλέχθηκαν μέσα από οργανωμένες δράσεις στις οποίες συμμετείχαν τα 

παιδιά. Η προβληματική κατάσταση ήταν η μη συχνή και πιθανόν λανθασμένη 

χρήση μεταφορικών φράσεων και ότι τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν εύκολα 

ορισμένα είδη μεταφορικής γλώσσας.  

1ος Κύκλος έρευνας-δράσης: 

Το γεγονός εντοπίστηκε, όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να καταγράψουν 

ελεύθερα μια ιστορία χωρίς οδηγίες. Στη συνέχεια, διαβάστηκαν αποσπάσματα 

από το Ανθολόγιο των Α΄- Β΄και Γ΄- Δ΄ τάξεων του Δημοτικού που περιείχαν 

μεταφορικές εκφράσεις, οι οποίες παρατηρήθηκαν, καταγράφηκαν και 

αναλύθηκαν. Ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν  η συμμετοχική 

παρατήρηση και οι ομάδες εστίασης. Μέσω δύο παιχνιδόλεξων, ζητήθηκε από 
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τα παιδιά να καταγράψουν ιστορίες χρησιμοποιώντας τις λέξεις που προήλθαν 

από αυτά, όπου και καταγράφηκε αν υπήρχε χρήση μεταφορικών φράσεων, 

ποιες ήταν αυτές και τι σήμαιναν. 

Ακολούθησε, ο παιχνίδι “η δημιουργική ακροστιχίδα”, δηλαδή διαλέξαμε 

μια λέξη (τυχαία, αγαπημένη, παράξενη, συχνά ειπωμένη κ.α.), την γράψαμε  

κάθετα και δίπλα από το κάθε γράμμα ζητήσαμε  από τα παιδιά να πούνε άλλες 

λέξεις (ό, τι μπορούν να σκεφτούν εκείνη τη στιγμή). Συγκεντρώθηκαν πολλές 

λέξεις. Σημειώσαμε τις λέξεις και στη συνέχεια τα παιδιά διάλεξαν κάποιες από 

κάθε γράμμα (φροντίσαμε να υπάρχει και κάποιο ρήμα). Εντοπίστηκαν οι  

πρωταγωνιστές και η δράση και καταγράψαμε την ιστορία. 

Στο τέλος του πρώτου κύκλου πραγματοποιήθηκε ακόμη ένα 

παιχνιδόλεξο, που παίζεται ως εξής: Λέμε π.χ. τη λέξη «αυτοκίνητο», το επόμενο 

παιδί πρέπει να πει λέξη που να ξεκινά από τη συλλαβή «-το» (τελευταία της 

προηγούμενης λέξης). Π.χ. αυτοκίνητο- τόπι- πίθηκος- κοστίζω- ζωή- 

ηλιοθεραπεία- αυγό- γοργόνα- Νατάσσα- σακούλα- λαμπερό- ροδάκινο, και 

συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει ένα επαρκές πλήθος λέξεων που θα βοηθήσουν 

στο να καταγραφεί ένα κείμενο. 

 Στη διάρκεια του αναστοχασμού του πρώτου κύκλου της έρευνας 

δράσης, αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματά του και η συμμετοχή των παιδιών 

στην διαδικασία της έρευνας. 

2ος Κύκλος έρευνας-δράσης: 

Στο δεύτερο κύκλο της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες δράσεις, 

που οργανώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προηγούμενου 

κύκλου. Στο πρώτο στάδιο, χρησιμοποιήσαμε ξανά τα αποσπάσματα από τα 

βιβλία Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων των Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ τάξεων Δημοτικού 

και προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε τις μεταφορικές φράσεις, που εντοπίζαμε 

και σημειώναμε, σε κυριολεκτικές, με σκοπό να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο 

τύπους εκφοράς της γλώσσας είναι πιο ευχάριστος. Στη συνέχεια, δόθηκαν στα 

παιδιά ορισμένες μεταφορικές φράσεις, αρκετά γνωστές και ακολούθησε 

συζήτηση για το τι σημαίνουν και πώς χρησιμοποιούνται στη γλώσσα μας. Στην 

ομαδική αναλυτική συζήτηση τα παιδιά εξέφρασαν τις απόψεις τους 

προσπαθώντας να εξερευνήσουν τη σημασία των φράσεων. Έπειτα, τους 

ζητήθηκε να δημιουργήσουν μια ιστορία, στην οποία θα συμπεριλάβουν 

κάποιες από τις παραπάνω φράσεις. Στο στάδιο αυτό μελετήθηκε κατά πόσο 
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είναι σωστή η χρήση των φράσεων μέσα στην ιστορία και αν είναι κατάλληλα 

συνδεδεμένη με το θέμα.  

 

Αποτελέσματα 

1ος Κύκλος ‘έρευνας- δράσης 

Τα κείμενα από τις ιστορίες των παιδιών μελετήθηκαν με την ανάλυση μέσω 

ανάλυσης περιεχομένου, σχετικά με τις φράσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά. 

Ως προς την πρώτη δράση, αυτή της ανίχνευσης του “προβλήματος”, 

διαπιστώθηκε ότι στο θέμα της χρήσης μεταφορικών φράσεων στις δικές τους 

ιστορίες, σημειώνεται η χρήση μεμονωμένων παραδειγμάτων και ειδικά 

φράσεων που χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη. ν Σε περιορισμένο 

βαθμό χρησιμοποιήθηκα τα φαινόμενα της προσωποποίησης και της 

μεταφοράς (εικόνα 1). 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικότερα αποσπάσματα ιστοριών που 

έγραψαν τα παιδιά με τη χρήση μεταφορικών σχημάτων λόγου είναι τα εξής: 

«Πήγα στο σχολείο και περίμενα για να έρθει η ώρα», «Έκλεισα τα 9 και 

μπήκα στα 10», «Δεν είχαμε βρει ησυχία όλο το βράδυ» 

 Διαβάζοντας, στη συνέχεια, επιλεγμένα αποσπάσματα από το 

Ανθολόγιο και ζητώντας τις απόψεις των παιδιών για το ύφος, οι απαντήσεις 

τους ήταν: «είναι ωραίο», «σαν ποίημα» ή «είναι ποιητικό», «έχει πολλά σαν», «Είναι 

δυο πράγματα που μοιάζουν και κάνουν ίδια πράγματα», «σαν παρόμοια». 

Ωστόσο, ακόμα όλα τα μεταφορικά σχήματα λόγου τα χαρακτήριζαν με τη 

γενική ονομασία “μεταφορά”. 

Στα λεξοπαίχνιδα, η χρήση μεταφορικών φράσεων έγινε συχνότερη και 

μεγαλύτερης έκτασης με αξιοποίηση αρκετών φαινομένων μεταφορικής 

γλώσσας, χωρίς όμως, οι μαθητές να αναγνωρίζουν ποιο από αυτά 

χρησιμοποιούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λέξεις που προέκυψαν από την 

«ακολουθία» χρησιμοποιήθηκαν και συνδέθηκαν με κάποιο από τα σχήματα 

λόγου της μεταφορικής γλώσσας. Σημειώνονται στη συνέχεια ενδεικτικά 

αποσπάσματα: 

1ο Λεξοπαίχνιδο: 

 «μέσα στη νύχτα» 

«το στείλαμε σ’ ένα διαγωνισμό και βγήκαμε.» 
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«πήγα στο άγιο Αντώνιο και του άφησα ένα κερί.» (αντί πήγα στην 

εκκλησία με προστάτη τον Άγιο Αντώνιο….) (εικόνα 2) 

 

2ο λεξοπαίχνιδο: 

«μολύβι που έμοιαζε σαν λουκάνικο» 

«μίλησε ένα άλογο» 

«ένα άρρωστο τοστ»   

«πωρώθηκε στις πίτσες»  (εικόνα 3) 

2ος Κύκλος έρευνας- δράσης 

Στον δεύτερο κύκλο της έρευνας τα παιδιά εμβάθυναν περισσότερο στις χρήσεις 

της μεταφορικής γλώσσας. Η πρώτη δράση περιελάμβανε τα αποσπάσματα 

που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανθολόγιο και τη μετατροπή τους μόνο σε 

κυριολεκτική γλώσσα, με σκοπό τη σύγκριση με τη μεταφορική. Προχώρησαν 

στην αποκοπή των μεταφορικών τμημάτων του κειμένου και άλλαζαν τις 

μεταφορικές φράσεις χρησιμοποιώντας και πάλι μεταφορικές. Έτσι, 

αντιλήφθηκαν τη στενή σύνδεση του γραπτού λόγου με τη μεταφορική γλώσσα. 

Τα ίδια σημείωσαν ότι «Με την κυριολεξία είναι πιο σοβαρο», ενώ «Οι μεταφορές 

το κάνουν πιο χαρούμενο» (πίνακας 1). Όταν αργότερα τους δόθηκε λίστα με 

χαρακτηριστικές μεταφορικές εκφράσεις, στη συζήτηση που έγινε για την 

επεξήγησή τους, ακολούθησαν πολλές διαπιστώσεις. Οι πρώτες απόψεις τους 

έδειξαν ότι προσπαθούσαν να επεξηγήσουν με βάση τη λογική, κάτι που φυσικά 

δεν ίσχυε γιατί  οδηγούσε σε ερμηνείες άλλου τύπου. 

Τον πιάσανε κότσο («Μήπως κότσο εννοεί τον Κώστα;» - Κώτσος λαϊκό 

παρατσούκλι για το όνομα Κώστας/  «Του κάνανε χτένισμα;» - ο κότσος ή 

κοτσίδα ως χτένισμα μαλλιών) 

Τετράγωνη λογική («Το μυαλό στρόγγυλο δεν είναι;») 

 Αντίθετα, τα παιδιά εύκολα αναγνώρισαν φράσεις όπως «Τρέχει 

σαν αστραπή» και «Κόκκινο σας παντζάρι».  Επιπλέον, φράσεις όπως «Τα μάτια 

της είναι σαν γαλάζια θάλασσα» ήταν πιο εύκολο να κατανοηθούν, αφού 

αφορούσαν πράγματα που γνώριζαν, όπως χαρακτηριστικά προσώπου και 

σώματος ή άλλα αντικείμενα κάνοντας τη σύγκριση με το σχήμα, το μέγεθος και 

άλλα στοιχεία τους. 

Τέλος, με τις ίδιες αυτές φράσεις τους ζητήθηκε να καταγράψουν ιστορίες. 

Μέσα στις ιστορίες χρησιμοποιήθηκαν σωστά από τα παιδιά μεταφορικά 
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σχήματα λόγου, με τα οποία δεν είχαν εξοικειωθεί ή δεν θα επέλεγαν αυθόρμητα 

να χρησιμοποιήσουν. Παράλληλα, υπήρχαν και ελάχιστα παραδείγματα μη 

σωστά χρησιμοποιημένων φράσεων «για να τον εκπλήξει του έκανε ένα δώρο 

άδωρο», που ήταν ελάχιστα βέβαια σε σύγκριση με τις σωστές φράσεις. 

Συζήτηση- Συμπεράσματα 

Όλο και περισσότερο επισημαίνεται η σημασία και ο ρόλος που παίζει το 

σχολείο ως  βασική παιδαγωγική μονάδα, που έχει την ευθύνη για τον 

εγγραμματισμό και τη γενικότερη ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. 

Η δημιουργικότητα, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να 

ενδυναμώνεται ανεξαρτήτως των όποιων εμποδίων και προκλήσεων 

συναντώνται (Mumford, Medeiros,  &Partlow, 2012). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

υιοθετεί νέες μεθόδους και τακτικές διδασκαλίας, που να ανταποκρίνεται με 

συνέπεια στις ανάγκες των παιδιών, εγκαταλείποντας παλαιές και ασύγχρονες 

πια μεθόδους (Harper, 2008). Οι δραστηριότητες της Δημιουργικής Γραφής  

ανήκουν σε εκείνες τις πρακτικές που ενέχουν όλα τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 

και εμπλέκουν όλες τις διαδικασίες που προάγουν την έκφραση της 

δημιουργικότητας των μαθητών. Μέσα από την δραστηριοποίηση των παιδιών 

με εφαρμογές Δημιουργικής γραφής με σκοπό τη χρήση και κατανόηση  της 

μεταφορικής γλώσσας, προκύπτουν και ορισμένα γενικά οφέλη, όπως η 

ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας, η χρήση των βιωματικών εμπειριών 

και γνώσεων καθώς και η χρήση των  νέων τεχνολογικών μέσων (Παπαρούση, 

Τσιλιμένη, Κιοσσές, 2011). 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας για τη χρήση της μεταφορικής 

γλώσσας και την συγγραφή δημιουργικών ιστοριών από τα παιδιά, 

διαπιστώθηκε η αλλαγή στάσης απέναντι στη χρήση μεταφορικών εκφράσεων, 

επιτεύχθηκε η σταδιακή αναγνώριση και κατονομασία αρκετών σχημάτων 

μεταφορικού λόγου και διορθώθηκε η λανθασμένη αντίληψη και εντύπωση που 

είχε αποτυπωθεί στα παιδιά, ότι όλα τα μεταφορικά φαινόμενα μπορούν να 

συμπεριληφθούν στη γενική ονομασία “μεταφορά”. Ακόμη, τα παιδιά γνώρισαν 

τη σημασία και ερμηνεία καινούριων μεταφορικών φράσεων, οι οποίες 

εντάχθηκαν στις ιστορίες που παράχθηκαν στο γραπτό λόγο. Άξιο αναφοράς 

είναι και το ότι οι επιλεγμένες από τα παιδιά λέξεις για την συγγραφή των 

ιστοριών τους συνδέθηκαν με τα αντίστοιχα μεταφορικά σχήματα λόγου. 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

[771]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική 

Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

Καταληκτικά διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά κατανόησαν τη στενή σύνδεση της 

μεταφορικής γλώσσας με το γραπτό λόγο και  ότι η χρήση της στα διάφορα 

κείμενα δίνει ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και ποιητικό ύφος. Στο σύνολο των 

ιστοριών των μαθητών/τριών, παρατηρήθηκε η εύστοχη χρήση μεταφορικών 

εκφράσεων και σχημάτων λόγου. Επιπλέον επιτεύχθηκαν και γενικά οφέλη, 

όπως η ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας, η χρήση των βιωματικών 

εμπειριών και γνώσεων καθώς και η χρήση των  νέων τεχνολογικών μέσων 

(Παπαρούση, Τσιλιμένη, Κιοσσές, 2011). 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Έχοντας ως αφορμή την εφαρμογή που μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα, 

στην οποία παρουσιάστηκαν ευρήματα σχετικά με την χρήση μεταφορικής 

γλώσσας από παιδιά, μέσα από παιγνιώδεις καταστάσεις, με σκοπό την 

καταγραφή  κειμένων και ποιημάτων στο πλαίσιο των εφαρμογών της 

Δημιουργικής γραφής, θα μπορούσαμε να προτείνουμε να επεκταθεί η χρήση 

αυτών των εφαρμογών και στη διδασκαλία και την εκμάθηση άλλων 

γραμματικών ή συντακτικών φαινομένων, όπως λόγου χάρη η διδασκαλία των 

καταλήξεων των ρημάτων και της ομοιοκαταληξίας. Ενδιαφέρουσα θα ήταν η 

υλοποίηση ενός προγράμματος Δημιουργικής γραφής που να εμπλέκει 

μαθήματα των Θετικών και Φυσικών Επιστημών, ώστε τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν να είναι μια σύνθεση των   διαφορετικών γλωσσών που αξιοποιεί η 

κάθε μία από τις παραπάνω επιστήμες (Sahbaz, &Duran, 2011). Ειδικότερα, η 

Δημιουργική Γραφή θα μπορούσε να είναι μια πολύ ευχάριστη και ευφάνταστη 

δραστηριότητα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία ή άλλες 

διαταραχές του λόγου, με την παροχή πλούσιου και  πολυαισθητηριακού υλικού, 

σε συνδυασμό με τη χρήση εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων, ώστε να 

αποκτήσουν κίνητρα έχοντας την πεποίθηση ότι δημιούργησαν κάτι μόνα τους 

(Γαρυφαλάκη, 2012). 

Παράρτημα 

Παραδείγματα Ιστοριών 

(Ιστορία ανίχνευσης “προβλήματος”) 

«Σήμερα κανόνισα να κάνω γενέθλια και το είπα στη μαμά μου και εκείνη 

μου είπε ναι. Ήθελα να το κάνω στο σπίτι. Κάλεσα τη Βασιλική , την Αλεξάνδρα, 

την Έλενα, τη Δήμητρα, το Γιώργο και την Ελισάβετ. Όταν ήρθαν στο σπίτι μου 
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ήμουν τόσο χαρούμενη. Στην αρχή καθίσαμε στα μαξιλάρια και φάγαμε 

πατατάκια. Μετά ήρθε και η τούρτα. Έκλεισα τα 9 και μπήκα στα 10. Μετά 

αρχίσαμε να παίζουμε παιχνίδια, αλλά πιο πολύ μαξιλαροπόλεμο.»  

(Ιστορία 1ου λεξοπαίχνιδου) 

«Μια μέρα καθώς άνθιζε ένα λουλούδι κοντά στο ηλιοτρόπιο που ήταν 

τόσο υπάκουο, έγιναν φίλοι. Το ηλιοτρόπιο ήταν πολύ κίτρινο και συνήθως 

ιδρωμένο. Ήταν πολύ οργανωμένο και φρόντιζε να είναι ομαδικός με τα άλλα 

ηλιοτρόπια! Αποφάσισε λοιπόν να πάει μια βόλτα στο δάσος. Και αμέσως μετά 

είδε ένα άλογο που ερχόταν με ταχύτητα και καθώς πήγε να ξεφύγει, πάτησε μια 

λακκούβα με νερό. Καθώς ερχόταν το ισχυρό άλογο έπεσε πάνω στο 

ηλιοτρόπιο, όμως μετά από μια βδομάδα έγιναν φίλοι». 

(Ιστορία 2ου λεξοπαίχνιδου) 

«Ένα παιδί έδινε τοστ στο άλογο. Έπρεπε να φύγουν γιατί θα πήγαιναν να 

δουν θολωτούς τάφους. Το σχολικό έτρεχε και το άλογο, το ρόδι και το λουλούδι 

ανησύχησαν.  

Τους σταμάτησε η αστυνομία. Ζήτησε από τον οδηγό την ταυτότητά του. 

Όλα ήταν μια χαρά.  Τα παιδιά έκαναν κάπως τα χίλια (η λέξη που προτάθηκε 

ήταν ο αριθμός 1000,σε αντίθεση με το “χείλια” που εννοούν εδώ) τους. Ο 

οδηγός τους είπε να ζωγραφίσουν για λίγο ή να διαβάσουν για τον Οδυσσέα. 

Στο λόφο ήρθε η νύχτα και το άλογο έπεσε για ύπνο.» 

(Ιστορία με τη χρήση μεταφορικών φράσεων που δόθηκαν) 

«Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδάκι που ήταν αστέρι στα 

μαθηματικά, έτρεχε σαν αστραπή και είχε χρυσή καρδιά, αλλά μια μέρα έκλαιγε 

με μαύρο δάκρυ γιατί ένας συμμαθητής του τον έπιασε κότσο. Ο συμμαθητής 

του ήταν πολύ σκληρός άνθρωπός. Το παιδάκι όμως είχε τετράγωνη λογική και 

για να τον εκπλήξει του έκανε ένα δώρο άδωρο. Στο τέλος όμως έγιναν φίλοι.» 

 

Πίνακας 1. Μετατροπή αποσπασμάτων σε κυριολεκτική γλώσσα 

Μεταφορική Γλώσσα Κυριολεκτική Γλώσσα 

«Το Φεγγαράκι  

σαν καντήλι κάθε βράδυ 

δίχως άναμμα και λάδι 

φέγγει μέσα στο σκοτάδι.» 

 

«Το Φεγγαράκι κάθε βράδυ 

Φέγγει μέσα στο σκοτάδι» 

«Όταν κάνουμε πόλεμο «Όταν κάνουμε πόλεμο 
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η γη έχει πονόλαιμο 

πονάει η καρδιά της  

και κλαίνε τα παιδιά της 

….ενάντια στον πόλεμο…. 

υπάρχει μια ασπιρίνη 

άνθρωποι πέστε ΕΙΡΗΝΗ.» 

η γη καταστρέφεται 

τα πάντα είναι διαλυμένα 

και κλαίνε οι άνθρωποι 

…ενάντια στον πόλεμο…. 

μπορούμε να προστατευτούμε 

 άνθρωποι κάντε ΕΙΡΗΝΗ» 

«Έχω μαγικό παππούλη  

που ναι Λουνα παρκ τρελό 

έχει γόνατα αλογάκια 

δίνω μια και καβαλώ» 

«Έχω ένα παππούλη 

που ναι τρελός 

έχει γόνατα δυνατά 

ανεβαίνω πάνω του και το 

καβαλώ» 
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Πίνακας 2. Ενδεικτικές μεταφορικές φράσεις που συζητήθηκαν 

Χρυσή καρδιά, Έκλαψε με μαύρο δάκρυ, Τρέχει σαν αστραπή, Μαράθηκε 

απ’ τον καημό της, Φωτίστηκε το πρόσωπό της, Τον πιάσανε κότσο, Κόκκινο σας 

παντζάρι, , Σκληρός άνθρωπος, Είναι Σκρουτς Τα μάτια της είναι σαν γαλάζια 

θάλασσα, Τετράγωνη λογική, Του βούλωσε το μάτι, Είναι κομμάτι της καρδιάς μου, 

Έλιωσε στο κλάμα, Έσπασε τη σιωπή της, Τα λόγια την τρυπούσαν σαν μαχαίρι, 

Δώρο άδωρο, Άκαρπες προσπάθειες, Είναι ξινή, Είναι  κέρβερος, Κορμί λαμπάδα/ 

φιδίσιο, Αγγελικό πρόσωπο, Αγύριστο κεφάλι,  Χάλια μαύρα, Είναι χαλί να τον 

πατήσεις, Είναι γερό πιρούνι, Έπιασα πάτο/ Πάτωσα στο τεστ, Είμαι στα χάι μου, 

Είμαι στις μαύρες μου, Έμεινε κάγκελο, Έγινε τύφλα, Πέταξε απ’ τη χαρά του, 

Άστραψε και βρόντηξε, Χάνει λάδια, Τοξωτά φρύδια, Αμυγδαλωτά μάτια, Δεν κόβει 

το μυαλό του, Το τραγούδι τα σπάει, Έγινα παγωτό, Άνοιξε η μύτη μου, Έπαθα 

μπλακάουτ,  Κόλλησα/ έφαγα κόλλημα, Το στομάχι μου έγινε κόμπος, Σαν τα χιόνι
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Εικόνα 3: 1ο λεξοπαίχνιδο 



Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση 

 

 

[777]                                                                                        Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή» 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

Εικόνα 4: 2ο λεξοπαίχνιδο



Η κατανόηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας από παιδιά μέσης σχολικής ηλικίας μέσα από παιχνίδια 

εμψύχωσης Δημιουργικής Γραφής 

Φαφουτοπούλου Ηλιάνα, Τσιλιμένη Τασούλα 

 

Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Δημιουργική Γραφή»                                                                                        [778] 

Κέρκυρα, 1-4 Οκτωβρίου 2015      

 

 

Εικόνα 5: ιστορία από τις μεταφορικές φράσεις που δόθηκαν 
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Give place to imagination, two examples: Schools of Fine Arts 

and Engineering, University of Western Macedonia. Creative 

Writing as an alternative teaching method 

 

Χρηστίδου  Σοφία  

 Καθηγήτρια Αγγλικής, Δρ Μεταφρασεολογίας, Μεταφράστρια -Διερμηνέας, 

ΕΕΠ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  

sochris@otenet.gr  

Καμαρούδης  Σταύρος  

 Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

akamarou@uowm.gr 

0. Introduction 

The aim of our paper is to discuss how the courses of English Language II (second 

semester) and English Language IV (fourth semester) of the School of Fine Arts 

and the courses of English Language II (second semester) of the Department of 

Informatics and Telecommunications Engineering of the School of Engineering 

were taught during the academic year 2014-5 and how students reacted 

towards the teaching approach that was adopted. 

Until recently, as Spiro discusses (2004: 3-12) language teaching 

methodology had little time for the more creative and playful uses of language. 

The structural approaches, on the one hand, tended to focus on the form of the 

language while the communicative approaches, on the other hand, 

emphasized on the pragmatic, utilitarian aspects of language use. However, 

language is more than just day-to-day ‘communication’ and can be introduced 

in a pleasurable context through creative writing. One of the main distinguishing 

characteristics of creative writing, as Maley notes (2009), is a playful engagement 

with language, stretching and testing its rules to the limit in a guilt-free 

atmosphere, where risk is encouraged. Such writing combines cognitive with 

affective modes of thinking. The playful element in creative writing should not, 

however be confused with a non strict and unregulated use of language. On the 

mailto:sochris@otenet.gr
mailto:akamarou@uowm.gr
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contrary, creative writing requires a willing submission on the part of the writer to 

the ‘rules’ of the sub-genre being undertaken. “If you want to write a Limerick, 

then you have to follow the rules governing limericks. If not, what you produce 

will be something other than a limerick: obvious, perhaps, but important too. The 

interesting thing is that the very constraints which the rules impose seem to foster 

rather than restrict the creativity of the writer.”(Maley 2009) This is explained partly 

by the deeper processing of thought and language which the rules require. At 

the same time, some people find the idea of creative writing, especially in a 

foreign language, a bit intimidating. Others believe that ‘creative’ writing is a 

waste of time because it appears to be unfocused and undisciplined. 

Nonetheless, in this paper, where we describe our attempt to introduce creative 

writing in university English language courses, we came to the conclusion that 

neither of these views is justified.  

1. English for Academic Purposes (EAP) 

Teaching EAP is something more than just teaching the four skills (reading, writing, 

listening, speaking). We could say it requires a lot more, taking into account that 

our students may have to interact in an international academic or professional 

context in the future. Nowadays students must be able to understand and speak 

foreign languages, find information and explain things in other languages, but 

also even teach using especially English. This last is called in European “jargon” 

Europäische Fähigkeit which is a German term meaning “possibility to teach in 

other languages”. In this framework we should reconsider what students of Fine 

Arts and students of Informatics and Telecommunications Engineering might 

require the English language for. The globalization of knowledge, which has 

become more obvious during the past decade through the general use of the 

Web, as discussed by Christidou (2004: 85-6), has brought up the need for new 

skills for our students who should be capable of:  

scanning through Internet for information in English concerning their 

scientific field, which they will use in their mother tongue,  

studying English bibliography for the needs of their main course 

programme of studies, when information concerning a certain topic in Greek is 

non-existent, or existing English bibliography has not been translated yet,  
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participating in European exchange study programmes, such as Erasmus,  

participating in international conventions and conferences, where they 

should be able to listen and comprehend talks held in English concerning their 

field,  

giving talks or making presentations regarding professional issues in their 

field,  

facing the possibility of studying abroad for postgraduate degrees. 

1.1 EAP–School of Fine Arts 

The courses of English Language taught in the School of Fine Arts in Florina are 

obligatory for all students and are organized in four levels of graded difficulty and 

requirements. These courses are common for all students of the School of Fine 

Arts regardless their specialization. English is taught three hours per week for a 

total of 39 hours per semester on all four semesters. The number of students 

attending the classes varies per semester and academic year. The material used 

also varied as responsible for its selection was the teacher of English. Prior to the 

final selection of the material to be used in the course, a research was 

conducted by the writers in order to investigate the courses of the core 

programme in the department of Applied and Visual Arts but also in equivalent 

departments as to identify what the students need to know and learn throughout 

their studies in the English course. In English Language II, the students were taught 

a selection of units from the coursebook “Career Paths: Art & Design” by 

Virginia Evans, Jenny Dooley and Henrietta P. Rogers (Express Publishing, Career 

Paths, 2013) while in English Language IV they were taught the academic 

textbook “English for fine arts studies” by Tania Maglavera (University Studio Press, 

2013). The first class of both English Language II and English Language IV was 

dedicated to attempt the investigation and analysis of the students’ needs and 

expectations (as explained by Tokatlidou in 2003: 142-189) through discussion 

with them as to further select the educational material mentioned previously. For 

this procedure we also used relevant information we had from the previous 

semesters. Nation and Macalister (2010: 25) discuss a basic distinction of the 

students’ needs in two categories made by many authors: the objective needs 

and the subjective ones. The first ones involve what the learner needs to know in 

order to function effectively in the target situation while the latter involves the 
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wants of the learner (Jordan, 2012: 26). Information about objective needs can 

be gathered by questionnaires, personal interviews, data collection, observation 

(for example, following a learner through a typical day), informal consultation 

with teachers and learners, and tests. In our case objective needs were 

investigated through interviews during the first class and ongoing observation 

throughout the whole semester. Always according to Nation and Macalister 

subjective needs are discovered through learner self assessment using lists and 

scales, and questionnaires and interviews. In our case, subjective needs were 

investigated through interviews at the beginning of the course as well as during 

the class process since according to Nunan (1996: 4-5) the subjective learner 

needs are obtained to a greater extent once the course has begun and a 

relationship has been established between teacher and learners.  

1.2 EAP-Department of Informatics and Telecommunications Engineering 

The courses of English language in the Department of Informatics and 

Telecommunications Engineering are obligatory for all students and are 

organized in two levels of graded difficulty and requirements. English is taught 

two hours per week for a total of 26 hours per semester. As in the School of Fine 

Arts, the number of students attending the classes varies per semester and 

academic year. The material used here also varies as responsible for its selection 

is the teacher of English. In English Language II the students were taught a 

selection of units from the coursebook “English for Electronics and 

Telecommunications” by Evangelia Koutsoyanni (Synchroni Ekdotiki, 2009) and 

the coursebook “Career Paths: Computing” by Virginia Evans, Jenny Dooley 

and Will Kennedy (Express Publishing, Career Paths, 2014). The selection of the 

material used here was again performed according to the students’ needs 

analysis described in chapter 1.1. 

2. Why creative writing? 

‘Creative writing’ is a phrase with several meanings. For Harper (2015: 1) 

“Creative writing is the action of writing creatively, informed by the human 

imagination and the creative and critical understanding of the creative writer, 

influenced by personal history and by culture, guided by forms and types of 

individual knowledge”. Vakali, Zografou and Kotopoulos (2013: 13) claim that the 
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philosophy behind its practices moves within the boundaries of the educational 

system since creative writing, as an autonomous scientific discipline, deals with 

the art of writing in all its dimensions. According to Dawson (2005: 21) creative 

writing operates as a synonym for literature; for published works of fiction, poetry 

and drama. It is also the name given to a subject or course of study in which 

students produce writing which is generally considered ‘creative’; that is, writing 

in the aforementioned literary genres. Creative writing though, as Dawson 

explains, does not have to refer specifically to ‘literary’ works, but to any writing 

which is ‘creative’, i.e. original, unconventional, expressive, etc and as such it is 

sometimes seen in opposition to literature. “It is imperative that students of 

technology should learn how to express their thoughts clearly and with an 

economy of words; for this purpose essay writing and summary writing are 

important. The study of literary masterpieces would, no doubt, constitute an 

important component of such courses, but emphasis should be on the use of 

language as a means of communication.” (Martin L.H. in Dawson 2005: 144)At 

the same time, as Vakali, Zografou and Kotopoulos (2013: 33) discuss, creative 

writing is not just another synonym of “Literature” but it constitutes a body of 

knowledge and a collection of educational techniques which communicate this 

knowledge and give writing a social (and sometimes psychoterapeutical) role, 

liberating it, in this way, from the logic of a lonely and tormenting procedure.  

According to Maley (2009) creative writing aids language development 

at all levels: grammar, vocabulary, phonology and discourse. It requires learners 

to manipulate the language in interesting and demanding ways in attempting 

to express uniquely personal meanings. In doing so, they necessarily engage with 

the language at a deeper level of processing than with most expository texts 

(Craik and Lockhart 1972: in Maley 2009). The benefits in grammatical accuracy 

and range, in the appropriacy and originality of lexical choice, in sensitivity to 

rhyme, rhythm, stress and intonation, and in the way texts hang together are 

significant. It is a fact that many people focus on the transactional use of the 

language and on the transfer of information resulting in a utilitarian and 

mechanistic view of language. Of course, while learners undoubtedly have 

survival needs, and while a language such as English has indeed become a 

utilitarian object for many of its world-wide users, learners in many contexts 
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around the world relatively quickly pass from purely utilitarian motivations 

towards goals associated with expressing their social and cultural selves 

(Widdowson, 2000 in Carter 2004: 213-4), and seek that kind of liberation of 

expression which they enjoy in their first language. In these respects 

methodologies like creative writing may help learners better to internalize and 

appreciate relationships between creative patterns of language and purposes 

and contexts which can foster both literary appreciation and greater language 

understanding (Carter 2004: 214). 

“Everybody plays with language or responds to language play. Some take 

mild pleasure from it; others are totally obsessed by it; but no one can avoid it.” 

(Crystal 1998: 1) and being willing to play with the language is an important key 

characteristic of creative writing. In recent years there has been a resurgence of 

interest in the role of play in language acquisition. Language play and creative 

writing as such is seen as an aid to educational and social development in 

children and language play in particular is seen as a necessary component in 

language acquisition (Carter 2004: 73). In some ways, the Communicative 

Approach has done a disservice to language teaching by its insistence on the 

purely communicative functions of language. Proponents of ‘play’ point out, 

rightly, that in L1 acquisition, much of the language encountered by and used 

by children is in the form of rhythmical chants and rhymes, word games, jokes 

and the like (Crystal 1998: 218-225). Furthermore, such playfulness survives into 

adulthood, so that many social encounters are characterized by language play. 

This playful element encourages the students to play creatively with language 

and in doing so, to take the risks without which learning cannot take place in any 

profound sense.  

Perhaps most notable is the dramatic increase in self-confidence and self-

esteem which creative writing tends to develop among learners. Learners also 

tend to discover things for themselves about the language and about 

themselves too, thus promoting personal as well as linguistic growth. Inevitably, 

these gains are reflected in a corresponding growth in positive motivation. 

Learners engaged in creative writing activities realize that they can write 

something in a foreign language that has never been written by anyone else 

before, and which others find interesting to read. And they experience not only 
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a pride in their own products but also a joy throughout the whole creative 

process (Maley 2009). 

Finally, creative writing feeds into more creative reading. It is as if, by 

getting inside the process of creating the texts, learners come to understand 

intuitively how such texts function, and this makes similar texts easier to 

read.  Likewise, the development of aesthetic reading skills provides the learner 

with a better understanding of textual construction, and this feeds into their 

writing (Maley 2009). Therefore, for all the aforementioned reasons we attempted 

to introduce and implement creative writing in courses of EAP in the School of 

Fine Arts and the department of Informatics and Telecommunications 

Engineering. As we will further discuss, the implementation of creative writing was 

not an easy task and during the process we met lots of obstacles some of which 

were successfully overcome while others were not.  

3. Creative writing assignments: Description and guidelines 

Given the fact that the levels of English language were different among both the 

courses of the same department and of different departments the approach to 

creative writing was graded accordingly. What is common for all three English 

courses described in this paper is the fact that the written assignments were not 

obligatory but offered bonus points to the final mark of the students who finally 

chose to write them. Moreover, the students who chose to do the assignments 

had to present them in front of the class and discuss with their fellow students on 

their “work”. 

3.1 English Language II 

In the School of Fine Arts, in the department of Applied and Visual Arts, English 

Language II is the second of four levels of English language courses. This means 

that students have been introduced in a previous semester in English Language 

for Applied and Visual Arts where they were called to develop skills to further 

enable them to talk about their artistic creations, comment on them or interact 

with other people or artists in occasions as for example getting information about 

art exhibitions, galleries, museums or simply buying materials necessary for their 

own creations etc. In English Language II the students are called to further 
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develop their pre existing knowledge of the foreign language in issues related to 

art mainly but also their general linguistic skills.   

The introduction to creative writing was done at the beginning of the 

semester were the students first were acquainted with what creative writing is. 

Since we were dealing with students from a School of Fine Arts –where some of 

the students already held university degrees from Schools of Humanities such as 

the department of Elementary Education, the School of Early Childhood 

Education or the department of English Language and Literature- this was a 

relatively easy task since some of them had heard of creative writing during their 

studies. Unfortunately, due to the limited amount of lecture hours during the 

semester (39 in total), an in depth analysis of creative writing techniques was not 

possible. Instead, we dedicated one hour every three weeks on the discussion of 

the progress of the assignments, related feedback, answering questions etc. 

Moreover, the teacher of English language was always available during office 

hours to those students who encountered problems with their assignments. In 

addition to the support offered in class or during office hours, we also uploaded 

guidelines about the assignments and material related to creative writing in the 

e-class of the department. 

The genres of texts out of which the students could choose for their 

assignments were: fairytales, poems, short stories or articles and the word limit 

was 1000 words. The reason why we chose those genres was the fact that we 

considered them less demanding as far as the linguistic level was concerned and 

thus “easier” for students of the second level of English language. The choice of 

genre was of no difference for the assessment of the assignment but what was 

considered of great importance was the originality of the “work”. The students 

were also asked to accompany their written “work” with illustrations that they 

had made themselves. Assignments which were copied from the internet or other 

sources and were just translated in the English language were not accepted and 

thus not graded, nor counted for the final mark.  

3.2 English Language IV 

English language IV is taught in the department of Applied and Visual Arts of the 

School of Fine Arts in Florina and is the last level of English language. Here, 

students are expected to perfect their language skills as far as art issues are 
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concerned. As in English language II, in English language IV, we made an 

introduction to creative writing at the beginning of the semester and followed 

the same paths and methodology for the counseling of the students throughout 

the semester (1 hour every three weeks for in class discussion and feedback, 

office hours and e-class material). 

 What was different here was the genre of the “work” to be done 

as an assignment from the students and the word limit. Here, we added the 

genre of comics where the word limit was 800 words. The students had to write a 

comic script and the actual lines but also design the accompanying illustrations. 

The other genres (fairytales, poems, short stories or articles) remained the same 

but the word limit was raised to 2000-2500 words. The reason why we raised the 

word limit was the fact that we considered it had to comply with the level of 

English language IV but also because we considered the production of a longer 

piece of “work” more demanding. Again, the students’ creative production had 

to be absolutely original and, obviously, plagiarism or mere translation of texts of 

other writers were not accepted, not graded, nor counted for the students’ final 

mark. 

3.3 Foreign Language II  

In the Department of Informatics and Telecommunications Engineering the 

course of Foreign language II is taught two hours per week for a total of 26 hours 

per semester. The students here deal with terminology related to their field of 

studies and focus is laid on developing the necessary linguistic skills to further 

enable the students to talk about their scientific field, interact with English 

speaking fellow scientists, consult related English bibliography or even participate 

in Erasmus projects in English speaking countries. 

As far as the creative assignment is concerned, here, we dedicated a two 

hour class at the beginning of the semester to familiarize the students with 

creative writing. In this department, compared to the two previous ones, 

explaining the benefits to be gained and convincing the students to even 

attempt doing the assignments was a harder task due to the nature of a more 

utilitarian view of the language these students had. Students did not seem willing 

to try this new to them teaching method so for this reason we chose not to 

dedicate extra time during class hours, even though, from time to time we 
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encouraged them to attempt it. Another reason was the fact that the time was 

extremely limited; 2 hours per week! Feedback was offered during office hours 

and related material was again uploaded in the e-class. 

The guidelines given for this assignment were as follows. The assignment 

could be a short story or a comic (only script and actual lines and not illustrations) 

with a word limit of 1500-2000 words. Students were encouraged to draw 

inspiration from their scientific field and try to incorporate vocabulary from it in 

their own original creations. This “work” could be a science fiction text influenced 

by other same genre texts, films or series the students had knowledge or liking of 

but obviously with the restriction of not copying another writer’s work.     

4. Obstacles and ways to overcome them  

One of the main obstacles that had to be overcome during all English courses 

described in this paper was the mixed ability level of the attending students. 

Some of them were proficient in the use of the English language (they were 

holders of certificates B2-C2 levels) while others were of an intermediate or an 

elementary level. A few had no prior knowledge of English. This made it difficult 

sometimes to keep the class at the same pace and this difference in level was 

clearly visible in the “quality”, as far as the linguistic level is concerned, of the 

assignments handed. These students were less willing to present their essays in 

front of their fellow students. This problem was overcome by the more willing to 

participate students who started presenting their assignments first, “breaking the 

ice” in this way and encouraging the others, who had also written an assignment, 

to do the same. 

Another obstacle we met in both courses of English language of the 

School of Fine Arts was the fact that students were not of the same age as there 

were students who had just finished senior high school while for some others the 

Department of Applied and Visual Arts was a second degree. The ages, thus, 

ranged from 18 to 55 years old. Again, here, the teacher was faced with a two 

paced class were older students sometimes found it hard to process and 

consolidate new knowledge as fast as the younger ones. This obstacle was 

overcome in class by the pairing of older students with younger ones which 

happened spontaneously by the older students who chose to collaborate with 
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their fellow younger students on their own without the teacher’s intervention. 

Moreover, the teacher assisted the “weaker” students by uploading in the e-class 

after each class all material used for further reference and study.  

Another problem we had to deal with was the fact that some of the 

students used in their assignments material directly copied from the internet. 

What we did in order to ensure that students would not use such material was to 

check parts of their assignments through internet search engines so as to see 

whether their work was original or not. As stated previously, plagiarism was not 

accepted and assignments which contained copied parts were rejected. 

A hindrance we met in the Department of Informatics and 

Telecommunications Engineering courses was the fact that many of the 

attending students had advanced in their core studies. This meant that during 

the same semester they had “harder” and much more demanding courses to 

attend and write assignments for, which resulted in choosing not to do the 

creative writing assignment as they had to study for those other courses and 

regarded them their top priority, compared to English courses. 

5. Student assessment 

Assessment of students was threefold. Attendance of and participation in classes 

offered 25% of the final mark, writing and presentation of an assignment 25% and 

final exam 50%. In order to encourage students to be more actively engaged in 

producing an assignment we gave an extra bonus mark to those who finally 

decided to take on the creative writing assignment under the condition of course 

that their work was of an adequate quality and met certain criteria. Still, students 

held the right not to attend classes and/or write an assignment so, for those 

students the final written exam deemed 100% whereas for the students who 

participated in one of the aforementioned alternatives the final written exam 

deemed 75% and participation or assignment deemed for the remaining 25%.  

6. Conclusions 

Judging by the results of the assignments, the variety of topics gave ground to 

fruitful creations among students belonging to different artistic backgrounds and 

specializations. We believe that the assignments constituted an optimal 

opportunity for elaboration and original and spontaneous expression on behalf 
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of the students. We also think that the assignment of creative writing was after all 

beneficial for the students as we noted significant differences and improvements 

in their linguistic level throughout the semester and in their written assignment. 

Moreover, through discussions with the students, as they were working on their 

assignment, we had the chance to see their interest in the English language and 

the frequency of its use grow, and this, in our opinion, is also significant. We 

believe that the creative language assignment made them enjoy the English 

class more as, instead of only focusing on purely linguistic knowledge, they had 

the chance to create something of their own and feel more confident and proud 

of their “work”. Nonetheless, we must acknowledge that the assignments did 

present linguistic problems but the final result, in most cases, was very interesting 

and imaginative and this was exactly the case. Stimulate their imagination and 

liberate them from the strictly scientific boundaries of terminology. We did not, of 

course, intend to make students become “writers” but help them gain more self 

esteem by allowing them to express more freely in the English language. What’s 

more even though some students –especially the ones from the Department of 

Informatics and Telecommunications Engineering- were extremely reluctant to 

participate in this creative process in the end they used their imagination and 

unlocked the writer within themselves!    

As far as the new skills, mentioned in the introduction, which are required 

so that our students integrate in an international and/or professional 

environment, the assignment process has provided practice and hopefully 

managed to train them adequately in each one of these skills. Moreover, the 

courses of English Language should be able to prepare the students to respond 

adequately in authentic communicative situations in Erasmus exchange 

programs or in their studies abroad. Moreover, taking into account the students’ 

reactions to the whole process one could say that there was a general welcome 

to innovation and an increasing willingness to be active participants and change 

learning styles. This process was beneficial both for the students and the teachers 

as well as both sides complemented each other’s knowledge gaps. 

Fields are not “closed” and collaboration between experts of different 

domains can be interesting and profitable.  
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2) SCHOOL OF ENGINEERING DEPARTMENT OF INFORMATICS AND 

TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
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Αν η λογοτεχνία είναι παιχνίδι 

 

Χριστόπουλος Δημήτρης  

Φιλόλογος-συγγραφέας  

 

Για να κατανοήσει κανείς τη θέση που κατέχει η Λογοτεχνία όχι μόνο στο Σχολείο 

αλλά και στη ζωή μας, οφείλει να προτάξει έναν κανόνα: να παραμερίσει το μέρος 

για να δει το όλον. Στην εποχή μας, αν και με τη χρήση του διαδικτύου η επαφή με 

τα έργα τέχνης έχει καταστεί ευκολότερη, ελάχιστοι αναγνωρίζουν τον υψηλό ρόλο 

της λογοτεχνίας στη ζωή μας. Η λογοτεχνία παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

αχαρτογράφητη δραστηριότητα, για το λόγο ότι με τον σχολαστικισμό και τη 

φλυαρία που μας διέπει συχνά ως κλάδο, δεν διδάσκουμε συστηματικά και 

εμπεριστατωμένα τρόπους γνώσης και αξιολόγησης της λογοτεχνίας μέσω της 

προσπέλασης ολόκληρων λογοτεχνικών κειμένων. Το αποτέλεσμα; Αποφοιτούν 

κάθε χρόνο από τα σχολεία μας δεκαοχτάχρονα παιδιά με πενιχρά αξιόλογα 

αναγνώσματα. 

Σε συνθήκες οξυμένης οικονομικοκοινωνικής κρίσης, στο όνομα των αξιών 

της αγοράς, κάθε μορφή ανθρωπισμού και αλληλεγγύης καταστρέφεται 

συστηματικά. Ο Ιταλός συγγραφέας Νούτσιο Όρντινε στο βιβλίο του –μανιφέστο 

το χαρακτηρίζει ο ίδιος- Η χρησιμότητα του άχρηστου, υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, 

πως στον κόσμο του ωφελιμισμού ένα σφυρί αξίζει περισσότερο από μία μουσική 

συμφωνία, ένα μαχαίρι περισσότερο από ένα ποίημα, ένα γαλλικό κλειδί 

περισσότερο από έναν πίνακα: διότι είναι εύκολο να καταλάβει κανείς την 

αποτελεσματικότητα ενός εργαλείου, ενώ είναι πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσει 

σε τι μπορούν να χρησιμεύσουν η μουσική, η λογοτεχνία ή η τέχνη (Ordine, 2013). 

Προβάλλει, λοιπόν, η ανάγκη να υπερασπιστούμε σήμερα καθετί που μας βοηθά 

να γίνουμε καλύτεροι, καθετί που μας βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο. Και η 

λογοτεχνία ασφαλώς, μακριά από την όποια εμπορική χρησιμότητα- 

διαδραματίζει, μπορεί να διαδραματίσει, καταλυτικό ρόλο στην καλλιέργεια του 

πνεύματος και στην πολιτιστική ανάπτυξη κάθε κοινωνικού συνόλου, καθώς έχει 

πλατιά κοινωνική λειτουργία διαμορφώνοντας συνειδήσεις σε μεγάλο κοινωνικό 

εύρος.  
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 Παράλληλα, τα κείμενα, προϊόντα ενός ιδιαίτερου τύπου κοινωνικών 

συνθηκών, αξιώνουν την ύπαρξη αναγνωστών καλλιεργημένων, είτε τους 

βαφτίσουμε «υπόρρητους αναγνώστες», ακολουθώντας τη θεωρία της δεξίωσης, 

κατά τον Βολφγκανγκ Ίζερ, είτε «αρχιαναγνώστες», κατά τον Μ. Ριφφατέρ, είτε 

«ενημερωμένους αναγνώστες», κατά τον Στάνλεϋ Φις (Bourdieu 2006:449). Ο 

ρόλος του σχολείου στη δημιουργία «αναγνωστικού κοινού» δεν μπορεί παρά να 

είναι καθοριστικός και οι ευθύνες όσων διδάσκουμε το μάθημα της Λογοτεχνίας 

παραπάνω από προφανείς.  

Εκ-τοπίζοντας τη λογοτεχνία (Σχολείο σε κρίση-Λογοτεχνία σε κρίση) 

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα -πολύ σωστά- τονίζει ότι έργο  των δασκάλων δεν 

είναι να διδάσκουν μαθήματα. Έργο τους είναι να διδάσκουν μαθητές. Επίσης, 

τονίζεται ότι «βασικός σκοπός της λογοτεχνίας είναι η κριτική αγωγή στον 

σύγχρονο πολιτισμό», κι αυτό σε αντίθεση με το παλιό ΠΣ που όριζε τα κείμενα ως 

φορείς εθνικών, οικουμενικών και διαπολιτισμικών αξιών. Προκρίνονται μάλιστα 

δύο παιδαγωγικές μέθοδοι: η ομαδοσυνεργατική και η ερευνητική εργασία και 

συστήνεται η ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων.  Οφείλουμε να 

σταθούμε όχι μόνο στο πραγματικά θετικό πρόσημο των αλλαγών αλλά  και στις 

δυσκολίες εφαρμογής τους λόγω των χρόνιων στρεβλώσεων του εκπαιδευτικού 

μας συστήματος γενικότερα αλλά και των αγκυλώσεων στη διδασκαλία του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας ειδικότερα. 

Οι μεγαλόστομοι ρητορισμοί των εγκυκλίων και των Π.Σ. είναι «ο ουρανός» 

του σχολείου. Η πραγματικότητα όμως είναι άλλη, βραχώδης, σκληρή, 

αδυσώπητη. Η στρέβλωση που σαν γάγγραινα έχει εγκατασταθεί στα κύτταρα της 

εκπαίδευσης έχει ως αποτέλεσμα να εκπαιδεύουμε τους μαθητές κι όχι να τους 

καλλιεργούμε, (κάνοντάς τους να ξεχνούν τις δημιουργικές τους ικανότητες). Ο 

Μιχαήλ Άγγελος κάποτε είπε: “Είδα τον άγγελο μέσα στο μάρμαρο και το σμίλεψα 

μέχρι που τον απελευθέρωσα”. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο: ούτε τον 

άγγελο βλέπουμε ούτε την τέχνη κατανοούμε. Ένα μάρμαρο βλέπουμε, 

δημιουργώντας άμουσους ανθρώπους που απεχθάνονται καθετί το πνευματικό, 

που παθαίνουν αλλεργία στην προτροπή «διάβασε και λίγη λογοτεχνία, βρε παιδί 

μου». Έτσι από τα «καλολογικά στοιχεία» περάσαμε σταδιακά στην εμμονή στα είδη 

των αφηγητών και στα επίπεδα αφήγησης. Το αποτέλεσμα όμως παραμένει το 
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ίδιο: η αποστροφή ή αδιαφορία  των μαθητών προς το λογοτεχνικό φαινόμενο 

καθώς και η αδυναμία τους να διακρίνουν τα όρια μεταξύ λογοτεχνίας και 

παραλογοτεχνίας.  

Η συχνά απαξιωμένη θέση της λογοτεχνίας στο σχολείο αλλά και στη ζωή 

μας αφετηρία έχει την παραπάνω στρέβλωση: Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

αφορά την γνωριμία και οικείωση με την ίδια τη λογοτεχνία και τις υψηλές της 

εκφάνσεις –εφόσον προορίζεται για όλους- και όχι τις λογοτεχνικές σπουδές αυτές 

καθαυτές, κλάδο που μπορούν να επιλέξουν όσοι έχουν αγαπήσει τη Λογοτεχνία 

και έχουν οικειωθεί με τα έργα της. Φυσικά, η διδασκαλία των θεωρητικών 

εργαλείων του γνωστικού πεδίου της λογοτεχνίας δεν πρέπει να εκτοπιστεί εντελώς 

προς όφελος της διδασκαλίας των ίδιων των έργων (σε ολοκληρωμένη μορφή, 

όπως θα υποστηρίξω αργότερα), αλλά οφείλουμε, ως δάσκαλοι, έχοντας 

εσωτερικεύσει τη λογοτεχνική θεωρία να την χρησιμοποιούμε ως αόρατο εργαλείο, 

όπως  υποστήριξε ο Τοντορόφ, το 2013, o ίδιος επιστήμονας που το, όχι και τόσο 

μακρινό 1969, έχρισε την αφηγηματολογία ως την επιστήμη της αφήγησης.  

Προτάσεις επανατοποθέτησης του μαθήματος της Λογοτεχνίας σε νέες βάσεις  

Για τον Τοντορόφ η γνώση της λογοτεχνίας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μία από 

τις «βασιλικές οδούς» που οδηγούν στην ολοκλήρωση του καθενός.  Έχοντας 

αυτή τη θέση ως βασικό άξονα προβληματισμού και αναζήτησης τρόπων 

υπέρβασης της κρίσης που διέρχεται το μάθημα της Λογοτεχνίας στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνουμε: 

- Επανασχεδιασμό της φιλοσοφίας του μαθήματος ώστε οι διδάσκοντες να 

απομακρυνθούμε από παγιωμένες εργαλειακές αντιλήψεις και να υιοθετήσουμε 

νέους, ευέλικτους  τρόπους  διδασκαλίας λογοτεχνικών έργων με χρήση των ΤΠΕ 

και έμφαση στην αναγνωστική απόλαυση των κειμένων. 

- Επιλογή κειμένων καταξιωμένων σύγχρονων συγγραφέων ώστε να 

γνωρίσουν οι μαθητές τη Λογοτεχνία μέσα από κείμενα των οποίων τόσο η 

γλώσσα όσο και η θεματολογία είναι πιο κοντά στον τρόπο έκφρασης και στα 

βιώματα των μαθητών. 

- Δημιουργία Λεσχών Ανάγνωσης σε κάθε σχολική τάξη με φροντίδα του 

διδάσκοντα-εμψυχωτή. Η προοπτική σταδιακής μετατροπής της Λέσχης 
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Ανάγνωσης σε παράλληλο εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής οφείλει να είναι 

ένας από τους στόχους του μαθήματος. 

- Καθιέρωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου -διαδικασία αυτονόητη και 

δοκιμασμένη στα σχολεία της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια, ουσιαστικά 

αξιοποιημένο από έναν διδάσκοντα συναναγνώστη και σύμβουλο του μαθητή, 

αφού πρώτα δημιουργηθεί μια εδραία, υποστηρικτική της διδασκαλίας, υποδομή 

αναγκαία και υποβοηθητική για τον διδάσκοντα (Παρίσης, 2012). Τα 

«προγράμματα ή εργαστήρια ανάγνωσης», οι «κύκλοι μελέτης» και τα δίκτυα 

αναγνώσεων που λειτουργούν εδώ και χρόνια σε άλλες χώρες, είναι ανάγκη να 

μπουν δυναμικά στην καθημερινότητα του σύγχρονου ελληνικού σχολείου. 

 

Η διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου 

Οι πρόσφατες αλλαγές στο μάθημα της Ν.Ε. Λογοτεχνίας στο Λύκειο, 

συγκεκριμένα στην Α’ Λυκείου, εντάσσουν δυναμικά στη σχολική πράξη τη 

διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου. Είναι ένα βήμα σημαντικό, γιατί η 

ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων καλλιεργεί αξίες, βαθαίνει την ευαισθησία των 

μαθητών μας και τους ανοίγει ένα παράθυρο προς τη μαγεία και τη συγκίνηση 

της ανάγνωσης. Με τη διδασκαλία ολόκληρου λογοτεχνικού έργου το λογοτεχνικό 

βιβλίο γίνεται έτσι ένας κόσμος μυστικός, που καλεί τον αναγνώστη να τον 

ανακαλύψει, ενώ, αντίθετα, η συνεχής εναλλαγή των κειμένων, που συνιστά τη 

συνήθη ώς σήμερα πρακτική στις σχολικές τάξεις, καταστρέφει την ατμόσφαιρα 

τη μυσταγωγίας και διασπά συχνά την αυτοσυγκέντρωση και το νήμα της 

αφήγησης. Αναζητείται, λοιπόν, ένας «νέος τόπος συνάντησης του σχολείου με 

τη λογοτεχνία» (Φρυδάκη, 2003:275) και αυτός δεν είναι άλλος από τη συνάντηση 

με  το ολοκληρωμένο το έργο του δημιουργού είτε αυτό είναι μυθιστόρημα είτε 

νουβέλα είτε συλλογή διηγημάτων ή ποιημάτων.  

«Γιατί το διδάσκω» 

- Να μελετήσουμε το νόημα επιλεγμένων λογοτεχνικών έργων και όχι μόνο 

της τεχνικής τους, μελέτη που απορρέει από μια εργασία γνώσης. Ας 

φανταστούμε τη μελέτη ενός βιβλίου με ομόκεντρους κύκλους: ξεκινώντας από ένα 

έργο, οδηγούμαστε στα υπόλοιπα έργα του ίδιου συγγραφέα, μετά σε ομόθεμα 

έργα της εθνικής λογοτεχνίας και, τέλος, της παγκόσμιας λογοτεχνίας.  
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- Να αναδείξουμε στους μαθητές μας τη σημασία της λογοτεχνίας γι’ 

αυτούς τους ίδιους. Για την κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου μέσα στον 

οποίο ζουν, για τη συμβολή της στη συγκρότηση της κοινωνικής τους ταυτότητας, 

στην κατασκευή μιας νέας υποκειμενικότητας. 

- Να επικοινωνήσει ο μαθητής μας με το κείμενο με όρους πιο επαρκείς και 

ουσιαστικούς. Να μάθει να διαβάζει και να πιστέψει ότι η λογοτεχνία τον αφορά, 

ότι μπορεί να διαβάσει λογοτεχνία. 

- Να απολαύσουμε μαζί με τους μαθητές μας το λογοτεχνικό κείμενο (να 

τους μυήσουμε, όσο είναι δυνατόν, στον μυθοπλαστικό κόσμο της λογοτεχνίας 

που χτίζεται με λέξεις, τεχνικές, κοινωνικές καταστάσεις, ανθρώπινες 

συμπεριφορές, ιδέες και αξίες). 

 

Στόχοι 

Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να αποκτήσουν όχι μόνο νέες γνώσεις για τη 

λογοτεχνία, για τον κόσμο, στάσεις-αξίες, αλλά και δεξιότητες. 

Δεξιότητες (αναμενόμενα παιδαγωγικά οφέλη)  

- Ο μαθητής έχοντας μια ολοκληρωμένη εποπτεία ενός έργου, είναι σε 

θέση: 

να ανακαλύψει ότι τα πρόσωπα του βιβλίου μπορούν να γίνουν πιστοί του 

σύντροφοι· 

να δώσει μορφή στα συναισθήματα που νιώθει· 

να βάλει σε τάξη τα γεγονότα που αποτελούν τη ζωή του· 

να ανακαλύψει μια διαφορετική διάσταση της ζωής που μόνο την είχε 

προαισθανθεί, αλλά τώρα την αναγνωρίζει ως αληθινή· 

να διευρύνει το κοσμοείδωλό του, εφόσον γνωρίζει πρόσωπα που δεν του 

μοιάζουν· 

Η Τζούλια Κρίστεβα στην εισαγωγή της μελέτης της «Ξένοι μέσα στον εαυτό 

μας» διαπιστώνει: «Παραδόξως, ο ξένος μάς κατοικεί, είναι η κρυμμένη πλευρά της 

ταυτότητάς μας, ο τόπος όπου ερημώνεται η κατοικία μας, ο χρόνος κατά τον 

οποίο ναυαγούν η συναίνεση και η συμπάθεια. Αναγνωρίζοντάς τον μέσα μας, 

αποφεύγουμε να τον μισήσουμε». 

- Εφοδιασμένος με κριτήρια και εργαλεία, στοχάζεται κριτικά πάνω στα 

αναγνώσματά του, γίνεται ο ίδιος παραγωγός κειμένων, άρα παραγωγός 
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νοημάτων, κατασκευάζει την ταυτότητά του ως αναγνώστης, αλλά και ως 

κοινωνικό και πολιτισμικό υποκείμενο. 

- Ζώντας για αρκετό χρονικό διάστημα με το έργο ο μαθητής μας, το 

παρακολουθεί να γεννιέται, να εξελίσσεται, να ολοκληρώνεται. Το σχολιάζει με 

τους συμμαθητές του,  το συζητά, το συνδέει με τον κοινωνικό του περίγυρο, 

προσπαθεί να το ερμηνεύσει με τη βοήθεια των συμμαθητών και του 

συναναγνώστη εμψυχωτή και με μεθοδολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει 

αργότερα μόνος του σε άλλα κείμενα. 

- Η εξοικείωση αυτή του μαθητή με τη μελέτη ολοκληρωμένων έργων 

λογοτεχνίας μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ώστε να γίνει «διά βίου» 

αναγνώστης. 

- Η συστηματική άσκηση στη δημιουργική γραφή πάνω σε ολόκληρο έργο 

αποκαλύπτει στους μαθητές τη χαρά της συγγραφής ενός (λογοτεχνικού) 

κειμένου, της κατασκευής ενός μυθοποιημένου κόσμου όπου τα πάντα μπορούν 

να συμβούν, αλλά και τη χαρά της ανάγνωσης της λογοτεχνίας ως τρόπου 

σύλληψης και ερμηνείας του κόσμου που μας περιβάλλει. 

 

Εφαρμογή στην σχολική τάξη (από τη Θεωρία στην Πράξη) 

 

– Χρήστος Οικονόμου, Κάτι θα γίνει, θα δεις (συλλογή διηγημάτων, Πόλις, 2010) 

Το σχολικό έτος 2012-2013 στο Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά και 

συγκεκριμένα σε τμήμα της Β’ Λυκείου διδάχθηκε ολόκληρο λογοτεχνικό έργο με 

τα εργαλεία της δημιουργικής γραφής και οι μαθητές αξιοποίησαν τις ΤΠΕ για την 

παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου, πολυτροπικών κειμένων, βίντεο, αλλά και 

την παρουσίαση των εργασιών τους στο πλαίσιο των ομαδικών ή ατομικών 

δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Οι εργασίες των μαθητών εκπονήθηκαν 

σε ψηφιακή μορφή, παρουσιάστηκαν ψηφιακά, συζητήθηκαν στην ολομέλεια και 

αναρτήθηκαν στην οικεία εκπαιδευτική πλατφόρμα του wiki.  

Ξεκινώντας με οδηγό τον αφορισμό του Ντανιέλ Πενάκ: "Το ρήμα διαβάζω 

δεν έχει προστακτική", κληθήκαμε να υλοποιήσουμε τη φιλόδοξη προσπάθεια να 

μοιραστούμε με τους μαθητές μας την αναγνωστική απόλαυση ενός εξαιρετικού 

βιβλίου: "Κάτι θα γίνει, θα δεις", του Χρήστου Οικονόμου, το οποίο έλαβε το 

Κρατικό Βραβείο καλύτερου διηγήματος-νουβέλας, το 2010. Πρόκειται για ένα 
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βιβλίο που οι ιστορίες του διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, 

όπου μένουν οι μαθητές μας. Επομένως, η ανάγνωση σύγχρονων λογοτεχνικών 

κειμένων, και μάλιστα όταν αυτά περιγράφουν μια πόλη που γνωρίζουν καλά οι 

μαθητές, αποτελεί την πρώτη φιλοπερίεργη αφορμή ανάγνωσης. 

Ουσιαστικά στήσαμε ένα πειραματικό εργαστήριο δημιουργικής 

ανάγνωσης και γραφής (Π.Ε.Δ.Α.Γ.) προσπαθώντας να ξεχάσουμε τη λογοτεχνία 

όπως μας «συστήθηκε» μέσα από την εκπαίδευση ή τον κοινωνικό περίγυρο και 

να ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά και την πληρότητα που προσφέρει η επαφή με 

τη δημιουργικότητα, με την επινόηση, με τη ζωντανή γλώσσα. Μαζί χτίσαμε ένα 

καινούργιο νόημα για τη συγγραφική πράξη, δώσαμε περιεχόμενο στη ζωή μας, 

στις σκέψεις μας, στις ιστορίες που μας κατατρέχουν. 

Κριτήρια επιλογής 

Επιλέξαμε, ύστερα από ψηφοφορία, μεταξύ άλλων προτεινόμενων (από 

τον καθηγητή) το βιβλίο αυτό για τους εξής λόγους (λαμβάνοντας υπόψη την 

αναγνωστική απειρία των περισσότερων μαθητών, τον «φόβο» τους μπροστά 

στα ογκώδη βιβλία, την ηλικία, τις προσδοκίες, καθώς και τον τόπο διαμονής 

τους): 

Συγγραφέας: O συγκεκριμένος Πειραιώτης συγγραφέας κατάφερε το 2010 

να ταράξει ευχάριστα το λογοτεχνικό σύμπαν της μικρής μας ελλαδικής  

παραγωγής. Πλήθος κριτικών προσεγγίσεων διθυραμβικού χαρακτήρα (η 

βράβευση του βιβλίου και οι μεταφράσεις σε χώρες του εξωτερικού έγιναν 

αργότερα) από τη βιβλιοκριτική της εποχής κατατέθηκαν στην τάξη προς 

ενημέρωση των μαθητών και κίνησαν το ενδιαφέρον τους. 

Χαρακτήρες: Διαθέτει ήρωες  που κινούνται στους γνώριμους, για τους 

μαθητές του συγκεκριμένου λυκείου, δρόμους των λαϊκών συνοικιών της πόλης 

τους βιώνοντας κοινωνικά και οικογενειακά αδιέξοδα ανάλογα με όσα βιώνουν 

αρκετοί μαθητές στο κοινωνικοικονομικό περιβάλλον της σοβούσας κρίσης. 

Θεματολογία: Όλα τα θέματα της επικαιρότητας και όλα τα μεγάλα θέματα 

της λογοτεχνίας αναδεικνύονται στο συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο: από την 

απειλή της φτώχειας, την εκμετάλλευση, την εισβολή της βίας στην καθημερινή 

ζωή, τον κοινωνικό ρατσισμό, την ασφυξία της νεολαίας, ώς την υπαρξιακή 

μοναξιά, τα συναισθηματικά αδιέξοδα, τις τραυματικές αναμνήσεις, την 

προδοσία, τον θάνατο.  
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Λογοτεχνικό είδος: Το διήγημα είναι ένα λογοτεχνικό είδος με ιδιαίτερα 

σημαντικούς εκπροσώπους στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή αλλά ελάχιστα 

γνωστό στους μαθητές. Παράλληλα, η μικρή φόρμα μπορεί να λειτουργήσει 

δελεαστικά για μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ανάγνωση 

μυθιστορημάτων και τους τρομάζει ο όγκος των πολυσέλιδων αφηγήσεων. 

 

Οργάνωση ομάδων 

Η τάξη χωρίστηκε σε 7 ομάδες των 4 μαθητών καθεμία. Κάθε ομάδα 

ανέλαβε να διαβάσει ένα διήγημα. Δόθηκε ένα διήγημα επιπλέον σε περίπτωση 

που κάποια ομάδα ήταν πρόθυμη να δουλέψει περισσότερο. 

 

Οι στόχοι της διδασκαλίας για το συγκεκριμένο έργο  

Η γνωριμία με το έργο ενός σύγχρονου συγγραφέα που τολμά να αγγίξει 

καυτά προβλήματα. 

Εξέταση βασικών αφηγηματικών τεχνικών που μας επιτρέπουν να 

ξεδιπλώσουμε μια ιστορία: 

Ποιος «μιλάει» όταν αφηγούμαστε μια ιστορία; 

Ποιος «βλέπει» όταν αφηγούμαστε μια ιστορία;  

Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι αφηγηματικοί τρόποι και πώς επιλέγουμε αυτόν 

που ταιριάζει στην ιστορία που θέλουμε να αφηγηθούμε; 

Πώς χτίζεται ένας «χαρακτήρας» και ποιος ο ρόλος του στην εξέλιξη μιας 

αφήγησης; 

Πώς μετατρέπεται το βίωμα σε μυθοπλαστικό υλικό;  

Η ανάδειξη της ρέουσας γλώσσας. 

Εξοικείωση με τον λογοτεχνικό ήρωα και τον τρόπο κατασκευής του από 

τον συγγραφέα: ο μαθητής καλείται να αποφασίσει ο ίδιος πριν από τους ήρωες 

για τη μοίρα τους, ερχόμενος αντιμέτωπος με διλημματικές καταστάσεις ή να 

ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο επιλογές ή πράξεις των προσώπων. 

Επισήμανση του ρόλου της σκηνογραφίας σε ένα λογοτεχνικό έργο. 

Κατανόηση των συγκρούσεων που βιώνουν οι ήρωες (Παπαντωνάκης, 

2012).  

Η βιωματική προσέγγιση ενός αφηγηματικού έργου. 
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Η γόνιμη εμπλοκή με διάφορες μορφές τέχνης (μουσική, κινηματογράφος, 

θέατρο, ζωγραφική). 

Εξάσκηση στην κατασκευή λογοτεχνικών χαρακτήρων, στην 

ονοματοδοσία τους και στην ύφανση της πλοκής. 

 

Διδακτική μεθοδολογία 

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες 

με κοινό στόχο, αφού η ομάδα επιδρά «διευκολυντικά» στα μέλη της, τα οποία 

«ενεργώντας ομαδικά, προοδεύουν ατομικά», αναπτύσσοντας παράλληλα την 

κριτική σκέψη τους (Baudrit, 2007:35-38, 81). Το παραπάνω μοντέλο 

πραγματώνεται μέσω της μεθόδου project, η οποία εντάσσεται στο γενικότερο 

πλαίσιο της αυτενεργού και συνεργατικής μάθησης. 

Αξιοποίηση ΤΠΕ: θα αξιοποιηθούν συμπληρωματικά και όχι αποκλειστικά, 

προτείνοντας μια «εναλλακτική διδακτική στρατηγική», χρησιμοποιούμενες ως 

«νοητικά εργαλεία (mindtools)», είτε ως πηγές πληροφόρησης και μέσα 

επικοινωνίας, δηλαδή ως εργαλεία που διευκολύνουν την ανακαλυπτική μάθηση 

(Νέζη). 

«Διάχυση» των τεχνών: Πρόκειται για μια αρμονική σύζευξη που επιτρέπει 

την εξοικείωση με την τέχνη και τις αξίες του πολιτισμού γενικότερα αφού τελικά 

συντελείται μια «παμμουσία τεχνών» (Γραμματάς, 2011). 

 

Οργανόγραμμα διδασκαλίας 

Α. Προετοιμασία – αφόρμηση (προαναγνωστικό στάδιο). 

Β. Ανάγνωση και κατανόηση των διηγημάτων - Φύλλο εργασίας (1) – ένα 

για κάθε ομάδα. 

Γ. Παρουσίαση ποικίλων δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής - Φύλλο 

εργασίας (2) – ένα για κάθε διήγημα. 

 

Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε στα φύλλα εργασίας ερωτήσεις 

που αφορούν: 

(α) το ίδιο το κείμενο (κειμενοκεντρική προσέγγιση): γνώσεις για λογοτεχνία 

και δεξιότητες· 

(β) εξωκειμενικές πληροφορίες (γνώσεις για τον κόσμο)· 
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(γ) συγκρίσεις σε διάφορα επίπεδα: παραγωγή κριτικού λόγου – 

καλλιέργεια κριτικής σκέψης· 

(δ) παραγωγή δημιουργικού λόγου – καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης και 

αισθητικής αντίληψης· 

(ε) συσχέτιση-αναλογία με προσωπικά βιώματα των μαθητών και σύνδεση 

με τη σύγχρονη εποχή [στάσεις]· 

Πρόκειται δηλαδή για δραστηριότητες εξ ορισμού αναγνωστικοκεντρικές 

και παιγνιώδεις που προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν 

δημιουργικά στη διαδικασία της λογοτεχνικής ανάγνωσης και να μεταπλάσσουν 

πολύτροπα το λογοτεχνικό υλικό (Καλογήρου, 2005:387). 

Για τα διηγήματα μπορούν να διατεθούν 8 δίωρα (4 στο πρώτο τετράμηνο 

και 4 στο δεύτερο) ή η ένταξή τους σε Λέσχη Ανάγνωσης ή σε Αναγνωστικό Κύκλο 

ή σε Όμιλο δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής. 

Αποτυπώνοντας το παιδαγωγικό όφελος 

1.  Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην επιλογή του έργου μέσω της 

ψηφοφορίας του πιο «δημοφιλούς», η αγορά του βιβλίου από τους ίδιους σε ένα 

βιβλιοπωλείο, η μελέτη δημοσιευμένων κριτικών (που θα τους βοηθήσει να 

εντάξουν τη δική τους αναγνωστική αντίδραση στην ευρύτερη συζήτηση για τη 

λογοτεχνία), η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων δ.γ. με τη βοήθεια των ΤΠΕ, όλα 

αυτά ευνοούν την ουσιαστικότερη σχέση τους με τον κόσμο του βιβλίου και 

καλλιεργούν με τον καλύτερο τρόπο τη φιλαναγνωσία, συντελώντας στην 

πολυπόθητη επαναμάγευση της λογοτεχνίας στο Λύκειο. Η τάξη προοδευτικά 

μετατρέπεται σε αναγνωστική κοινότητα.  

2. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών, οι μαθητές γνώρισαν in vivo τον Χρήστο 

Οικονόμου, του πήραν συνέντευξη, συζήτησαν μαζί του, έφτιαξαν βίντεο με 

μουσική και φωτογραφίες από τους χώρους στους οποίους εκτυλίσσονται οι 

ιστορίες του βιβλίου και στους οποίους περιηγήθηκαν οι μαθητές, σκίτσαραν, 

έγραψαν τα δικά τους διηγήματα, τις δικές τους κριτικές, τους δικούς τους 

διαλόγους. Με δική μου πρωτοβουλία διαβάσαμε δύο ομόθεμα έργα: «Συναξάρι 

του Ανδρέα Κορδοπάτη, βιβλίο πρώτο-Αμερική» του Θ. Βαλτινού και «Το διπλό 

βιβλίο» του Δ. Χατζή, επιβεβαιώνοντας τη διαπίστωση της Kristeva ότι «κάθε κείμενο 

κατασκευάζεται ως μωσαϊκό από αναφορές, κάθε κείμενο είναι απορρόφηση και 

μεταμόρφωση ενός άλλου κειμένου» (Kristeva, 1969:85). Παρακολούθησαν 
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μάλιστα δύο θεατρικές παραστάσεις των παραπάνω έργων που ανέβηκαν εκείνη 

τη χρονιά στην Αθήνα. Διασκεύασαν θεατρικά μέρος αυτών των βιβλίων καθώς 

και το διήγημα του Οικονόμου με τίτλο «Κομμάτι, κομμάτι μού παίρνουν τον κόσμο 

μου» και στις 21 Απριλίου του 2013 έδωσαν μουσικοθεατρική παράσταση στο 

σχολείο με τίτλο «Με το βλέμμα στη φυγή» συνενώνοντας δημιουργικά τα τρία 

ανωτέρω βιβλία, τις τρεις εποχές: η ελληνική μετανάστευση στην Αμερική στις 

αρχές του 20ου αι., στη Γερμανία τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, καθώς και η 

σημερινή φυγή χιλιάδων νέων σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τέλος, οι μαθητές 

διασκεύασαν τραγούδια που «ακούγονται» στα διηγήματα.  

3.  Παρουσιάσαμε σε κεντρική εκδήλωση του σχολείου τις αξιόλογες 

εργασίες των μαθητών στο wikispaces, διερευνώντας τόσο με τους μαθητές όσο 

και με τους συναδέλφους και τους γονείς την απήχηση της λογοτεχνίας στα 

παιδιά.  

4.  Και βέβαια είχαμε πολύ σημαντικές διακρίσεις. Ένας μαθητής μας -

απόφοιτος πλέον- ήδη διακρίνεται σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς με τα ποιήματα 

και τα διηγήματα που γράφει. 

5.  Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με 

την παραγωγή γραπτού λόγου, παρατηρήθηκαν στους μαθητές με δυσλεξία, 

δυσορθογραφία ή χαμηλές σχολικές επιδόσεις.  

6.  Η δημιουργική γραφή σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για 

την παραγωγή λόγου, εισάγει μια καινοτόμα αντίληψη για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας, αλλά και τη διδασκαλία γενικότερα: η λογοτεχνία μπορεί να οδηγεί 

έξω από το βιβλίο και να ανάγεται στην ίδια τη ζωή· όχι όμως στη ζωή του 

συγγραφέα, αλλά στη ζωή του αναγνώστη, ο οποίος νοηματοδοτεί όσα 

προσλαμβάνει και τα διασταυρώνει με τα δικά του δεδομένα, τα εμβάλλει στη 

σκέψη, στην ψυχή, στην καθημερινότητά του, αλλάζοντας σταδιακά και 

ανεπαίσθητα άποψη, αντίληψη, στάση. Η λογοτεχνία δεν μπορεί να είναι ένα 

κλειστό σύμπαν αισθητικών αξιών με εσωστρεφή κύκλο συζητήσεων αλλά ένα 

ενεργό, αεικίνητο, πεδίο ζυμώσεων που επηρεάζουν την προσωπικότητα του 

αναγνώστη και την κοινωνία (Γ. Περαντωνάκης). 

7.  Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την αφηγηματολογία, όχι όμως 

μηχανιστικά αλλά ουσιαστικά, μέσω της άρρηκτης σύνδεσης μορφής και 

περιεχομένου.  
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8.  Έγινε αντιληπτή η σχέση της λογοτεχνίας (της τέχνης γενικότερα) με 

την πολιτική. Αν και είναι παραπάνω από σαφές πως ο συγγραφέας δεν 

πολιτικολογεί, δεν εδράζει στο επίκαιρο, δεν εκπίπτει σε πρόχειρες καταγγελίες και 

δεν προτείνει σενάρια «μεσσιανικού» χαρακτήρα, δεν μπορούμε παρά να 

σταθούμε στην πολιτική πικρία κι αμηχανία που αναδύεται υπόγεια από το σύνολο 

των διηγημάτων του.  

9.  Με τον παιγνιώδη τρόπο προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου οι 

μαθητές έγιναν πιο δημιουργικοί, επιβεβαιώνοντας την άποψη του Winnicott ότι το 

άτομο είναι περισσότερο δημιουργικό μέσα στο «παιχνίδι» (Winnicott, 2009). Έχει 

άλλωστε αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι είναι πιο δημιουργικοί και τολμούν 

περισσότερες καινοτομίες, όταν κίνητρό τους είναι η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση 

από την προσωπική τους δουλειά, το ενδιαφέρον τους και όχι κάποιες εξωτερικές 

πιέσεις ή υποχρεώσεις (Μουλά, 2012). 

Η μαθήτρια Κ.Π. έγραψε στο οικείο wiki: 

«Κάτι θα γίνει, θα δεις. Ένας τίτλος που με την πρώτη ματιά μου φάνηκε 

διφορούμενος. Κάτι θα γίνει... και; Όλα θα καταρρεύσουν; Όλα θα 

καλυτερεύσουν; Καθώς διάβαζα τις ιστορίες του βιβλίου άρχισε να ξεδιπλώνεται 

μπροστά μου ένας κόσμος που, ενώ γνώριζα την ύπαρξή του, ποτέ έως τώρα δεν 

είχα προβληματισθεί για τη σοβαρότητα των καταστάσεων που αντιμετώπιζε. 

Γνώρισα ανθρώπους με προβλήματα οικονομικά, ανεργίας, φτώχειας, με 

προβλήματα υγείας, προβλήματα επιβίωσης. Ανθρώπους που μπορεί να 

βρίσκονται μακριά από εμάς αλλά ζουν στην πόλη μας, στις γειτονιές μας. Ήρθα 

σε επαφή με ανθρώπους που η ζωή τους ήταν γεμάτη παγωνιά, βροχή, σκοτάδι. 

Ανθρώπους που αναζητούσαν λίγο φως στον κόσμο τους αλλά κάτι, κάποιοι 

πολέμαγαν να το διώξουν, έκλειναν όλες τις χαραμάδες και τους άφηναν στο 

σκοτάδι. Κι αυτοί έστεκαν ακίνητοι, άοπλοι, "μολυβένιοι στρατιώτες". Έμεναν 

γεμάτοι φόβο, οργή, απόγνωση, πλημμυρισμένοι με τόσες σκέψεις που 

αδυνατούσαν να τις εκφράσουν κι έτσι ένιωθαν, τελικά, γεμάτοι με ένα απίστευτο 

κενό. Είδα ανθρώπους να κουβαλά ο καθένας σε μια μόνο τσέπη τα πάθη και τη 

θλίψη του. Είδα ιστορίες γεμάτες αλήθεια που δεν είχαν μόνο συνάφεια με την 

πραγματικότητα αλλά και ήθος. Γνώρισα ήρωες που δεν ήξεραν πώς να 

αντιδράσουν, που αδυνατούσαν να αντιδράσουν, απλά σταμάταγαν να κάνουν 

ό,τι έκαναν ή έκαναν κάτι φαινομενικά ανούσιο αλλά ουσιαστικά σημαντικό, 
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καθώς ήταν κάποια αντίδραση, έστω κι αν ήταν μια προσπάθεια για 

απελευθέρωση της μπίντας από τον κάβο που την έπνιγε, αφού δεν μπορούσε να 

απελευθερωθεί ο ήρωας από τη θηλιά που έπνιγε τον ίδιο. Τέλος, αντιλήφθηκα 

πως ο προβληματισμός, η ευαισθητοποίηση, η ελπίδα οδηγούν σταδιακά στη 

μαχητικότητα, την αντίδραση που κομμάτι κομμάτι θα φέρουν πίσω τον κόσμο 

που διαλύεται, θα ανοίξουν τις χαραμάδες για να μπει το φως. Παρότι υπάρχει μια 

δόση υπερβολής στο αν ένα βιβλίο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή, σίγουρα ένα 

καλό βιβλίο μπορεί να μας βοηθήσει να συμφιλιωθούμε με τον κόσμο γύρω μας. 

(…)» 

Η φιλόλογος Αριστέα Οικονόμου συνήθιζε να λέει στους νεότερους 

συναδέλφους της:  

Όταν ο δάσκαλος συνδέει το σχολείο με την κοινωνία και την κοινωνική 

πραγματικότητα, τότε γίνεται κάτι σημαντικό. Όταν ο δάσκαλος έρχεται από το 

μέλλον πατώντας στο παρελθόν, τότε γίνονται σημαντικά πράγματα. Όταν ο 

δάσκαλος είναι καταρτισμένος και στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και στη 

μέθοδο καθοδήγησης των μαθητών προς την «περιπέτεια» της μάθησης 

και τους νέους τρόπους προσέγγισης και απόλαυσης της λογοτεχνίας… 

«τότε κάτι θα γίνει, θα δεις». 

 Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά της. 

Παράρτημα  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Εργασίες επί του κειμένου (κοινές για όλες τις ομάδες) 

Περιεχόμενο («Τι;») 

Το θέμα του κειμένου 

Περιληπτική απόδοση της ιστορίας 

Οι λογοτεχνικοί χαρακτήρες (κοινωνική τάξη, επάγγελμα, οικονομική 

κατάσταση, ψυχολογικά και ιδεολογικά τους χαρακτηριστικά) και οι μεταξύ τους 

σχέσεις. Ειδικότερα: 

Ποιος είναι ο κεντρικός χαρακτήρας ή οι κεντρικοί χαρακτήρες και ποιοι 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως «δορυφόροι» τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν 

συμβάλλουν στην εξέλιξη της πλοκής αλλά αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά των 

κεντρικών χαρακτήρων;  
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Να επισημάνετε τις λέξεις-κλειδιά που μπορούν να προσδιορίσουν την 

εξωτερική εμφάνιση και τον εσωτερικό-υπαρξιακό κώδικα του χαρακτήρα, όπως 

αυτές παρουσιάζονται από την εξέλιξη της δράσης ή από καταστάσεις.  

Τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους χαρακτήρες προκύπτουν από 

σταθερά επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές τους ή αποτελούν αντιδράσεις της 

στιγμής υπό το βάρος της εξέλιξης της πλοκής; 

Ποιες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις στις οποίες εμπλέκονται οι χαρακτήρες 

και πώς αυτές επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται;  

 

Τεχνική («Πώς;») 

Γλωσσικές παρατηρήσεις (λεξιλόγιο, ύφος, εκφραστικά μέσα) 

Χώρος-σκηνογραφία (χώρος δράσης των προσώπων, περιγραφές 

φύσης και αστικού χώρου, ανίχνευση και περιγραφή του χώρου ζωής του ήρωα) 

Δράση-Πλοκή (στοιχεία περιπέτειας και πλοκής, δέση-κορύφωση-λύση του 

μύθου…) 

Αφηγηματικοί τρόποι (διήγηση-μίμηση-περιγραφή-σχόλια-εσωτερικός 

μονόλογος…) 

Είδος αφηγητή /φωνή (δραματοποιημένος ή μη, εναλλαγή φωνών…) 

Εστίαση – προοπτική (εσωτερική, μηδενική, εξωτερική): πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα κάθε επιλογής 

Αφηγηματικός χρόνος (τάξη, ρυθμός, συχνότητα) 

Λοιπές τεχνικές (π.χ. εγκιβωτισμένη αφήγηση, ρεαλισμός, 

νατουραλισμός…) 

 

Ερμηνεία («Γιατί;») 

Μηνύματα και αξίες 

Κεντρικές ιδέες 

Σχολιασμός των απόψεων των προσώπων 

Σχολιασμός αποφθεγματικών φράσεων 

Κοινωνικά-οικονομικά προβλήματα της εποχής 

Κυρίαρχες αντιλήψεις-στερεότυπα 

Επίδραση εξωτερικών καταστάσεων στον χαρακτήρα των προσώπων – 

ποικίλες αντιδράσεις 
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Σχέση λογοτεχνίας (γενικότερα τέχνης) και πολιτικής πραγματικότητας  

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Ενδεικτικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής-εκπαιδευτικού 

δράματος-πολυτροπικών κειμένων-παραγωγής λόγου 

1. Έλα Έλλη, τάισε το γουρουνάκι  

- Αφήγηση με τη φωνή και από την οπτική γωνία του Σωτήρη 

- Εικονογράφηση 

- Δείτε στο youtube το βίντεο 

(https://www.youtube.com/watch?v=YhRj_DaqCxQ) και γράψτε και σεις μια 

ιστορία με πρωταγωνίστρια τη βασίλισσα Godiva. 

- Συγγραφή μιας σελίδας ημερολογίου της Έλλης Δράκου 

- Σύνταξη μιας σύντομης κριτικής 

 

2. Μολυβένιος στρατιώτης  

- Αφήγηση με τη φωνή και από την οπτική γωνία: α) του μικρού αδελφού, 

β) ενός ασφαλίτη 

- Εικονογράφηση 

- Φτιάξτε στο power point ή στο windows media player την 

οπτικοακουστική παρουσίαση της ιστορίας που διαβάσατε.  

- Ο μικρός αδελφός στέλνει από τη φυλακή μια επιστολή στον αδελφό του. 

- Δραματοποίηση με την τεχνική του συλλογικού ρόλου: τον ρόλο του 

μικρού αδελφού τον υποδύονται και οι τέσσερις μαθητές της ομάδας ταυτόχρονα. 

Για παράδειγμα, κάθε μαθητής μπορεί να εκφράσει μια διαφορετική οπτική της 

προσωπικότητας του ίδιου χαρακτήρα. 

 

3. Κι ένα αβγό κίντερ για το παιδί  

- Το παιδί ως ενήλικας (από απόσταση χρόνου και με εναλλαγή εστίασης) 

θυμάται τα δύσκολα παιδικά του χρόνια 

- Δώστε ένα διαφορετικό τέλος στο διήγημα  

- Εικονογράφηση 

- Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας η οποία μπορεί να πάρει δύο μορφές: α) 

ο αφηγητής (μαθητής) επικεντρώνει στον χαρακτήρα του πατέρα και ξετυλίγει την 

http://www.youtube.com/watch?v=YhRj_DaqCxQ
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ιστορία του, δίνοντας έμφαση στη σχέση που αναπτύσσει ως αναγνώστης μαζί 

του (γιατί του αρέσει ή γιατί τον βρίσκει ενδιαφέροντα, αν τον εμπνέει, αν 

ταυτίζεται). β) Αφηγητής είναι ο ίδιος ο λογοτεχνικός χαρακτήρας ο οποίος λέει την 

ιστορία του σε πρώτο πρόσωπο. (Για τις ψηφιακές ιστορίες, δες στη διεύθυνση: 

 http://www.youtube.com/watch?v=dKZiXR5qUlQ) 

 

4. Κάτι θα γίνει, θα δεις  

- Αφήγηση με τη φωνή και από την οπτική γωνία του Άρη (εσωτερικός 

μονόλογος) 

- Εικονογράφηση 

- Φωτογράφιση χώρων που αναφέρονται στο διήγημα. Παρουσίαση με το 

power point.  

- Σύνταξη μιας σύντομης κριτικής 

 

5. Για τους φτωχούς ανθρώπους  

- Αφήγηση με τη φωνή και από την οπτική γωνία του Άρη 

- Εικονογράφηση 

- Εργασία με θέμα «Ανεργία και Ψυχολογικά προβλήματα», με αφορμή την 

εναρκτήρια φράση: Να σε διώχνουν απ’ τη δουλειά είναι σαν κάταγμα. 

- Σύνταξη μιας σύντομης κριτικής. 

 

6. Πλακάτ με σκουπόξυλο  

- Αφήγηση με τη φωνή και από την οπτική γωνία ενός γιατρού στο 

Νοσοκομείο 

- Εικονογράφηση 

- Μετατρέψτε σε είδηση για εφημερίδα το διήγημα που διαβάσατε. (Τίτλος, 

δομή ανεστραμμένης πυραμίδας, σχόλια, φωτογραφίες, συνεντεύξεις από τους 

πρωταγωνιστές, κατάλληλη γλωσσική ποικιλία) 

- Κάντε έρευνα στο διαδίκτυο για τα εργατικά ατυχήματα και παρουσιάστε 

την εργασία σας. 

- Με τη βοήθεια ψηφιακής βιντεοκάμερας να γυρίσετε μια ταινία μικρού 

μήκους (έως 10 λεπτά), με θέμα την ιστορία που διαβάσατε, αφού πρώτα γράψετε 

το σενάριό της.  

http://www.youtube.com/watch?v=dKZiXR5qUlQ
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7. Το αίμα του κρεμμυδιού 

- Αφήγηση με τη φωνή και από την οπτική γωνία του Μιχάλη (Μάικ) 

- Εικονογράφηση 

- Αναζητήστε στο διαδίκτυο το ποίημα «Νανούρισμα των Κρεμμυδιών» του 

Ισπανού Μιγκέλ Ερνάντεθ καθώς και άλλα ποιήματα του ίδιου. Επίσης, συσχετίστε 

τη ζωή του ποιητή με την ιδιαίτερη αδυναμία που του έχει ο Μιχάλης.  

- Θεατρική διασκευή με διαλόγους, σκηνοθετικές και σκηνογραφικές 

οδηγίες. Χρήση βίντεο, ψηφιακών φωτογραφιών και επιλογή κατάλληλης 

μουσικής υπόκρουσης.  

8. Κομμάτι κομμάτι μού παίρνουν τον κόσμο μου  

- Θεατρική διασκευή με διαλόγους, σκηνοθετικές και σκηνογραφικές 

οδηγίες. Χρήση βίντεο, ψηφιακών φωτογραφιών και επιλογή κατάλληλης 

μουσικής υπόκρουσης.  

- Σύνταξη μιας σύντομης κριτικής. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΗ 

Η Καλλιφρόνη Αβραμίδου είναι φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει τελειώσει το Ιστορικό -Αρχαιολογικό τμήμα της Φιλοσοφικής 

Σχολής Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master of Arts) Κλασσικής Φιλολογίας 

(Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)  στο Πανεπιστήμιο Boston College,  ΗΠΑ.  

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αφήγησης παραμυθιού, δημιουργικής γραφής, θεάτρου, 

τοπικής ιστορίας, νέων τεχνολογιών, διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 

Έχει διατελέσει λέκτορας στο τμήμα κλασικών σπουδών του  University of Massachusetts, 

ΗΠΑ και έχει διδάξει επί 15 έτη ελληνική γλώσσα, ιστορία και πολιτισμό σε ελληνικά σχολεία 

των ΗΠΑ. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με την παιδαγωγική αξιοποίηση της αφήγησης και 

της δημιουργικής γραφής στο σχολείο. Έχει λάβει Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας για 

το πρόγραμμα «The Virtual Museum at School” το 2012. 

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η Παρασκευή Ακριτίδου κατάγεται από την Καλαμάτα νομού Μεσσηνίας. Έχει πτυχίο 

Φιλολογίας και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης «Γλωσσολογία» από το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίο Αρχειονομίας και 

Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας. Έχει πτυχίο Αγγλικών (Proficiency), 

Γερμανικών (Kleines Sprachdiplom), πτυχίο Πιάνου και πιστοποίηση Α΄ και Β΄ επιπέδου στις 

ΤΠΕ. Έχει εκδώσει: α) τη διπλωματική εργασία του Μεταπτυχιακού της με τίτλο «Η λειτουργία 

των εισαγωγικών στον δημοσιογραφικό και στον λογοτεχνικό λόγο», β) το θεατρικό 

«Παρωδία της τραγωδίας “Ελένη” του Ευριπίδη» και γ) την ποιητική συλλογή «Μια σταλιά 

ποιήματα». Εργάζεται ως μόνιμη εκπαιδευτικός στη Μεσσηνία. 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Η Αθηνά Αλεξίου είναι εκπαιδευτικός ΠΕ 02. Σπούδασε κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική 

Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε επί 25ετία ως στέλεχος 

σε παιδικές, εφηβικές και φοιτητικές κατασκηνώσεις. Αρθρογραφεί, ασχολείται με τη 

φιλολογική επιμέλεια κειμένων και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Έχει εισηγηθεί 

επιστημονικά και εκπαιδευτικά θέματα σε συνέδρια. Από το 1997 υπηρετεί ως φιλόλογος 

στα εκπαιδευτήρια Αθηνών «Η Ελληνική Παιδεία». Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ 

«Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου» της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ 

Ελεονόρα Αναγνώστου. Ζω στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ 

και εργάζομαι ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι απόφοιτη του 

μεταπτυχιακού τμήματος Δημιουργικής Γραφής, στο οποίο εκπόνησα διπλωματική 
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εργασία με θέμα «Sms poetry» υπό την εποπτεία του κ. Μίμη Σουλιώτη. Στο ίδιο τμήμα 

εκπονώ διδακτορική διατριβή με θέμα «Η Δημιουργική Γραφή (πεζογραφία) στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο. 

Στη λογοτεχνική γραφή προτιμώ συνήθως να μην είμαι η γραφίδα ή η φωνή αλλά το αυτί. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Η Ιωάννα Αρβανίτη εργάζεται, από το 2003, ως Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά και είναι διδάκτορας 

Παιδαγωγικών Επιστημών. Είναι συγγραφέας δύο αυτόνομων εκδόσεων και αρκετών 

επιστημονικών άρθρων. Στο πλαίσιο των επιστημονικών και ερευνητικών της 

ενδιαφερόντων από το 2003 μέχρι σήμερα έχει συντονίσει τη δημιουργία 10 πρότυπων 

σχολικών βιβλιοθηκών, που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον καθηγητή του Α.Π.Θ. Δ. 

Γερμανό, εκπαιδευτικούς των σχολείων, τους συλλόγους γονέων και τοπικούς φορείς. 

Παράλληλα, στα σχολεία ευθύνης της προωθεί προγράμματα καλλιέργειας της 

φιλαναγνωσίας και της δημιουργικής γραφής. Διδάσκει στο Μ.Π.Σ «Δημιουργική Γραφή» 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και συμμετέχει στα επιμορφωτικά προγράμματα 

που διοργανώνει το τμήμα. 

ΒΑΚΑΛΗ ΑΝΝΑ 

Γεννήθηκε τη μεγαλύτερη νύχτα του χειμώνα, σε πόλη βόρεια και βαριά χειμωνιάτικη, όπου 

και ζει μέχρι σήμερα. Φιλόλογος από πεποίθηση, λαχτάρα και κέφι, με ένα Μεταπτυχιακό 

σε Παιδαγωγικό Τμήμα για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, με ένα ακόμα σε εξέλιξη για την 

Εκπαιδευτική Πολιτική και με Διδακτορικό για την Παραγωγή Λόγου και τη Δημιουργική 

Γραφή. Εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για σειρά ετών ήταν αποσπασμένη στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συνεργάζεται με το ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή ως 

Υπεύθυνη Πρακτικών Ασκήσεων.  Συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και σε 

διάφορες ημερίδες με θέματα περί γλώσσας κυρίως και περί Δημιουργικής Γραφής συχνά.  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Η Φωτεινή Βασιλοπούλου έχει σπουδάσει Αγγλική (Α.Π.Θ.) και Ελληνική Φιλολογία 

(Πα.Πελ.) και εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει 

παρακολουθήσει σεμινάρια αφήγησης παραμυθιού, δημιουργικής γραφής και θεάτρου. 

Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με την παιδαγωγική αξιοποίηση της αφήγησης και της 

δημιουργικής γραφής στο σχολείο. 

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ 

Σπούδασα στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας στο Τμήμα Νηπιαγωγών. Από τον 

Σεπτέμβριο του 2006 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως μόνιμη νηπιαγωγός. Από το 

2002 έως και σήμερα έχω παρακολουθήσει σχετικές επιμορφωτικές ημερίδες-σεμινάρια 
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καθώς και το ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα  “Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις 

για την ανάπτυξη της Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης”, διάρκειας 64 ωρών. 

Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω 

του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». Μέσα στην τάξη 

δουλεύω τη δημιουργική γραφή οργανωμένα και παροτρύνω τα παιδιά να το κάνουν και 

μόνα τους, δίνοντάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα. 

ΒΕΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Ο  Ελευθέριος Βεκρής είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και Διδάκτορας 

της Φιλοσοφικής Σχολής Κρήτης, του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. 

Υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Αναβρύτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: α) διδακτικές πρακτικές στο 

πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού και ιδιαίτερα, πρακτικές κριτικής ανάγνωσης με σκοπό 

την κατανόηση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, β) κριτική έρευνα δράσης. Στο 

παρελθόν έχει ασχοληθεί με την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.   

ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 Η Μαρία Βλάχου σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ` όπου αποφοίτησε το 2000 εκπονώντας 

διπλωματική εργασία στην Παιδική Λογοτεχνία. Το 2005 έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 

και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι εκπαιδευτικός 

προσχολικής εκπαίδευσης και υπηρετεί στην Α/θμια Εκπ/ση Νομού Κεφαλληνίας και 

Ιθάκης από το 2001. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια ως εισηγήτρια για 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη δημιουργική γραφή στο νηπιαγωγείο. Το 2015 εξέδωσε 

την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Λίγα μέτρα πιο πέρα». 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η Χριστίνα Ι. Γιαννοπούλου αποφοίτησε με βαθμό λίαν καλώς από το Τμήμα Φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτήν 

την περίοδο πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ "Θεωρία, Πράξη και 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου" στην κατεύθυνση "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και 

Διδασκαλία", από το οποίο τιμήθηκε με υποτροφία επίδοσης. Τα εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, στις 

υποστηρικτικές στρατηγικές, στη διδασκαλία και στην παραγωγή πολυτροπικού 

εκπαιδευτικού υλικού. 

ΓΚΑΤΣΩΝΙΔΟΥ ΖΩΗ 

Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης και κάτοχος των Πιστοποιήσεων Τ.Π.Ε. (Επίπεδα 1 -2). Εργάζεται ως νηπιαγωγός 
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από το 1997 έως σήμερα σε ιδιωτικά και δημόσια Νηπιαγωγεία. Συμμετείχε ως εισηγήτρια 

σε επιμορφωτικά σεμινάρια για νηπιαγωγούς. Εφαρμόζει διδακτικά καινοτόμα 

προγράμματα υλοποιώντας δραστηριότητες με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών του 

αναδυόμενου γραμματισμού, της φιλαναγνωσίας και της Δημιουργικής Γραφής. Επιδιώκει 

την προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξη συμμετέχοντας σε επιμορφωτικά σεμινάρια κι 

Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, όπως Επιμόρφωση σε 

θέματα διαχείρισης της Αναπηρίας, σύστημα  Braille,σπουδές με ειδίκευση στις Εφαρμογές 

Πληροφορικής. 

ΓΚΟΡΑ ΕΛΕΝΗ 

Γεννήθηκα το 1988 στην Κοζάνη όπου ζω, εργάζομαι και συμμετέχω εθελοντικά σε 

διάφορες δράσεις. Σπούδασα Κλασική Φιλολογία στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του 

Δ.Π.Θ. και είμαι τελειόφοιτη φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής 

Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

ΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Τέλειωσε το 1987 την Παιδαγωγική Ακαδημία 

της Αλεξανδρούπολης και πήρε το πτυχίο του Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων το 1999. Το 2001 απέκτησε 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το 2010 

ολοκλήρωσε τη διατριβή του στη παιδική λογοτεχνία στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Το 2013 ξεκίνησε δεύτερη διδακτορική διατριβή πάνω σε ζητήματα διδασκαλίας 

τοπικής ιστορίας και μελέτης αρχειακού υλικού. Εργάστηκε ως δάσκαλος στη Σχολή 

Κωφών από το 1989 έως το 1993 και υπηρέτησε σε σχολεία της Κατερίνης, της Κέρκυρας, 

του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης από το 1995 μέχρι σήμερα. Έχει διδάξει ως επιμορφωτής 

στην εισαγωγική επιμόρφωση των Π.Ε.Κ., την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα νέα 

βιβλία, το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης αλλά και το Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας του 

ΕΚΕΒΙ. Δίδαξε, επίσης, σε σειρά μαθημάτων για την παιδική λογοτεχνία στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & 

Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια, με ανακοινώσεις που σχετίζονται με 

ζητήματα διδακτικής της γλώσσας, της λογοτεχνίας και της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη σχολική 

πράξη. Σήμερα είναι Διευθυντής στο 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. 

ΓΡΟΣΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Ο Σταύρος Γρόσδος είναι Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., με μεταπτυχιακές σπουδές στη 

Διδακτική της Γλώσσας και διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής στην Εκπαίδευση (Τ.Ε.Π.Α.Ε. 

- Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τα 

ζητήματα της διδακτικής της γλώσσας, της διδακτικής της τέχνης, της δημιουργικής 

γραφής και του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Βιβλία: Γλώσσα και Τέχνη (2003) (συλ.), 
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Παιχνίδια φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις (2011) (συλ.), Δημιουργικότητα 

και Δημιουργική Γραφή. Από το παιδί γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων (2014) κ.ά. 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 

Η Σπυριδούλα Γ. Δημητρακοπούλου αποφοίτησε με βαθμό λίαν καλώς από το Τμήμα 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Αυτήν την περίοδο πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ "Θεωρία, 

Πράξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου" στην κατεύθυνση "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός 

και Διδασκαλία", από το οποίο τιμήθηκε με υποτροφία επίδοσης. Τα εκπαιδευτικά και 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, στη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία, στην παραγωγή πολυτροπικού εκπαιδευτικού υλικού και 

στην προσωπική θεωρία του εκπαιδευτικού. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί ενεργό μέλος του 

Λυκείου Ελληνίδων και της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας  

ΔΟΥΖΙΝΑ ΜΑΡΙΛΗ 

 Η Μαρίλη Δουζίνα είναι φιλόλογος (απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας)  και κάτοχος 

ΜΑ του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου 

Αθηνών με ειδίκευση στην Επικοινωνία. Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ με ερευνητικό 

προσανατολισμό στην αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας. Ασκεί διδακτικό έργο στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού. Έχει συμμετάσχει με 

εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα τη Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών, της 

Νέας Ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης γλώσσας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

μέσω εναλλακτικών πρακτικών, όπως της δημιουργικής γραφής και της ψηφιακής 

αφήγησης.Ι.ΠΟ.Ε.). 

ΔΡΟΥΓΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ 

Η Κλεονίκη Δρούγκα σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας ΑΠΘ, έλαβε 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Αρχαία Ιστορία στο ίδιο Τμήμα και το 2009 αναγορεύτηκε 

διδάκτορας του Τμήματος Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. Εργάστηκε στην Ιδιωτική και στη Δημόσια 

Εκπαίδευση ως φιλόλογος και παρακολούθησε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων, 

συνεδρίων και ημερίδων. Το 2010-2012 είχε την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος 

Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80) στο ΑΠΘ. Συμμετείχε σε 

πληθώρα συνεδρίων, δημοσίευσε σε ξένα και ελληνικά περιοδικά, πήρε μέρος σε διάφορα 

συνέδρια ελληνικά και ξένα. Σήμερα εργάζεται ως φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση, στο 2ο 

πρότυπο πειραματικό γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, και  τα ενδιαφέροντά της  αφορούν  τη  

Ρητορική και τη Δημιουργική Γραφή. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 
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Σπούδασα στην Σχολή Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Α.Π.Θ. Από τον Σεπτέμβριο του 1992 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως 

αναπληρώτρια νηπιαγωγός και από το 1997 ως μόνιμη Νηπιαγωγός.. Από τον Οκτώβριο 

του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με 

τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». Μέσα στην τάξη δουλεύω τη 

δημιουργική γραφή οργανωμένα και παροτρύνω τα παιδιά να το κάνουν και μόνα τους, 

δίνοντάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα. 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ 

Γεννήθηκα στην Πάτρα, όπου τελείωσα το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σπούδασα Φιλολογία 

στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚ Πανεπιστήμιου Αθηνών (τμήμα Κλασικών Σπουδών). Είμαι 

κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (D.E.A.) και Διδακτορικού Διπλώματος από το 

Πανεπιστήμιο Paris 7 του Παρισιού στον τομέα της Γλωσσολογίας. Έχω άριστη γνώση της 

Γαλλικής και της Αγγλικής Γλώσσας. Διορίστηκα και υπηρέτησα ως εκπαιδευτικός 

φιλόλογος στη Μέση εκπαίδευση από το 1986 μέχρι το 2012 που τοποθετήθηκα ως Σχολική 

Σύμβουλος στον Πύργο του Ν. Ηλείας. Είμαι μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού 

Συμβουλίου του Πειραματικού ΓΕΛ Πάτρας (Λάγγουρα). Είμαι παντρεμένη και μητέρα δύο 

παιδιών. 

ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Η Μαρία Ζερβάκη εργάζεται ως δασκάλα στο Πειραματικό Σχολείο Σερρών. Λειτούργησε 

όμιλο δημιουργικής γραφής με τίτλο  «Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής», σε παιδιά ηλικίας 

8-12 ετών. Από τον όμιλο παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή ψηφιακού  βιβλίου,  με 

τίτλο «Δείγματα Δημιουργικής Γραφής».  (http://wwwzerma.blogspot.gr/2014/06/blog-

post_9.html) Με τους μαθητές του ομίλου συμμετείχε στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο 

Πληροφορικής Κ. Μακεδονίας με τίτλο εισήγησης «Δημιουργία  παραμυθιού – δημιουργία 

κινούμενης εικόνας με το πρόγραμμα RNA». 

(http://wwwzerma.blogspot.gr/2014/06/animation_13.html). Ασχολείται ερασιτεχνικά με 

το γράψιμο. Έχει γράψει 2 παραμύθια για παιδιά με τίτλο: Μια πεταλούδα στην κυψέλη, Ο 

μαγικός καθρέφτης (Ένα παραμύθι για την αυτογνωσία – διασκευή) 

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Σπούδασα στην Σχολή Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Α.Π.Θ. Από τον Σεπτέμβριο του 1990 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση, ως 

αναπληρώτρια νηπιαγωγός και από το 1997, ως μόνιμη Νηπιαγωγός. Από τον Οκτώβριο 

του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με 

τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». Μέσα στην τάξη δουλεύω τη 

δημιουργική γραφή οργανωμένα και παροτρύνω τα παιδιά να το κάνουν και μόνα τους, 

δίνοντάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα. 

http://wwwzerma.blogspot.gr/2014/06/blog-post_9.html
http://wwwzerma.blogspot.gr/2014/06/blog-post_9.html
http://wwwzerma.blogspot.gr/2014/06/animation_13.html
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Η Μαρία Ζωγράφου-Τσαντάκη είναι Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής στην 35η 

Περιφέρεια (Π.Ε. Πέλλας), Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής στην 

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του ΠΔΜ και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων του ΕΑΠ, είναι 

απόφοιτος Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Διδασκαλείου Νηπιαγωγών 

Θεσ/νίκης. Διδάσκει στα ΠΕΚ σε εκπαιδευτικούς, σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων και στο 

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, προσχολικής εκπαίδευσης και 

εκπαίδευση ενηλίκων. Έχει πάρει μέρος ως εισηγήτρια σε συνέδρια ελληνικά και διεθνή με 

θέματα έρευνας παιδαγωγικής και διδακτικής και σε διάφορα σεμινάρια νηπιαγωγών. Έχει 

εκδώσει βιβλία («Μουσειακή Εκπαίδευση» , «Νηπιαγωγείο-Γλώσσα-Σχέδια Εργασίας») και 

έχει συνεργαστεί στη συγγραφή βιβλίων διδακτικής, γλώσσας και δημιουργικής γραφής 

με πρόσφατο το βιβλίο «Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο». 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Η Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ιστορικής Γλωσσολογίας του τμήματος Ελληνικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και διδακτορικό δίπλωμα Εφαρμοσμένης 

Γλωσσολογίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Εργάζεται ως 

φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Α.Π.Θ. και είναι επιστημονική 

συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) και του Κέντρου Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΕΚ).  Τα επιστημονικά και ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα και αντίστοιχα το συγγραφικό έργο και οι δημοσιεύσεις της εστιάζονται στη 

διδασκαλία των προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού 

λόγου της ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης/δεύτερης, σε μεθόδους (εναλλακτικής) 

αξιολόγησης των μαθητών και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

ΗΜΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η Κατερίνα Στ. Ημέλλου είναι φιλόλογος. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές  

της στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, άσκησε διδακτικό έργο στο Α' Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού. Αυτήν 

την περίοδο πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ "Θεωρία, Πράξη και 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου", κατεύθυνση "Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και 

Διδασκαλία". Έχει συγγράψει άρθρα λαογραφικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και έχει 

συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με εισηγήσεις σχετικές με τις κλασικές σπουδές και τους 

Νέους Γραμματισμούς. Τα εκπαιδευτικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αξιοποίηση 

Νέων Γραμματισμών στη διδακτική πράξη, όπως αυτών της δραματοποίησης, των ΤΠΕ 

κλπ. 
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ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

Συνεργάζεται με την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ως εμψυχώτρια      εργαστήριων 

ΔΓ για παιδιά και ενήλικες, καθώς  και με σχολεία της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Συμμετέχει ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα των Σερρών και σε διαφορές 

εθελοντικές δράσεις.   

 ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ 

Η Ιασονίδου Φωστήρα είναι απόφοιτος του Α.Π.Θ. ( Φιλοσοφική Σχολή), με πτυχίο 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και εξειδίκευση Maitrise en FLE, Université de Rouen. 

Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΕΑΠ (Μεταπτ. ειδίκευση  καθηγητών γαλ. Γλώσσας) και 

εργάζεται ως εκπαιδευτικός του Institut français de Thessalonique (Annexe de Serres)rks. 

ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

Η Καδόγλου Τριανταφυλλιά σπούδασε στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Συνέχισε στο ίδιο Τμήμα τις μεταπτυχιακές σπουδές της 

απó όπου έλαβε με άριστα το Δίπλωμα του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κλάδου 

Γαλλικής Λογοτεχνίας και το Διδακτορικό Δίπλωμα αντίστοιχα. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε 

στη Γαλλία, στις Εκδόσεις Le Bord de L’Eau (2009),  η διατριβή της με τίτλο : Au nom de la 

mère…dans l’œuvre de Simone de Beauvoir. Δίδαξε το μάθημα της Γαλλικής Λογοτεχνίας  

19ου και 20ου αιώνα (Licence, Lettres Modernes) στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris III- Sorbonne Nouvelle. Εργάστηκε για πολλά 

χρόνια ως αποσπασμένη καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

ΚΑΙΣΑΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 

Η Καίσαρη Ευγενία φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών με την υποτροφία Παπαδάκη του Τμήματος Κληροδοτημάτων, στη 

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς 

και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, όπου και έκανε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

(Master) με σπουδές στην Εκπαίδευση. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός.  

ΚΑΚΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

Δίπλωμα Μηχ.Η/Υ & Πληροφορικής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, 

Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών και ΜSc, MS από το Τμήμα Πληροφορικής 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης-

Πληροφορικός. Έχει εκδόσει την ποιητική συλλογή «Ημερολόγιο Ενός Μάρτη» 2008 

Εκδόσεις Ηριδανός. 

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΕΙΡΗΝΗ 

Σπούδασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2009 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια 
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νηπιαγωγός. Τα έτη 2007-2009, εργάστηκα στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του 

Δήμου Ιεράπετρας. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω στο πρόγραμμα δημιουργικής 

γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». 

Παρακολούθησα εργαστήριο θεατρικής γραφής και διδάχτηκα τις βασικές αρχές του 

θεατρικού λόγου, βασισμένο στη μεθοδολογία του Royal Court Theatre και ROYAL 

HOLLOWAY (Πανεπιστήμιου Λονδίνου). Για ένα χρόνο παρακολούθησα το Σεμινάριο 

Θεατρικού Παιχνιδιού και Αυτοσχεδιασμού με τη Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ιεράπετρας. 

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Η Χριστίνα Καλαϊτζή σπούδασε Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλική και 

Αμερικάνικη Παιδική Λογοτεχνία στο University of Reading της Αγγλίας και Δημιουργική 

Γραφή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ 

Δημιουργικής Γραφής, στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό 

εκπαιδευτικό τομέα ως νηπιαγωγός και ως δασκάλα δημιουργικής γραφής. Διδάσκει 

παιδική λογοτεχνία, μυθοπλασία παιδικής μικροαφήγησης και δημιουργική γραφή σε 

ιδιωτικά κέντρα σεμιναρίων, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις Αθήνας & Θεσσαλονίκης και 

στα κέντρα Κ.Δ.Β.Μ (Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης). Γράφει παιδική λογοτεχνία, 

αφηγήματα μικρής φόρμας (short story) & θεατρικά έργα για σχολικές παραστάσεις. Έχει 

εκδώσει παιδική λογοτεχνία στον εκδοτικό οίκο POLARIS, και αφηγήματα μικρής φόρμας 

στα λογοτεχνικά περιοδικά ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ & ΛΕΞΗTANIL. Ασχολείται με πειραματικό 

animation μικρού μήκους. 

ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1956). Πατέρας φιλόλογος, μητέρα δασκάλα. Εγκύκλια 

γράμματα: Πειραματικό Σχολείο. Σπούδασε: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο René 

Descartes, Paris V. Διατριβή: «Τα Σαμοθρακίτικα» (1983). Δίδαξε στα Πανεπιστήμια: Ιόνιο 

(ΤΞΓΜΔ), Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο, Αριστοτέλειο, Δυτικής Μακεδονίας, Σορβόννη 

(επισκέπτης). Ενδιαφέροντα: ελληνική γλώσσα, διδακτική πολυγλωσσία, γαλλοφωνία. 

Παντρεμένος με τη γαλλίδα Νεοελληνίστρια Isabelle Ταμπρέν, έχουν τρεις θυγατέρες. 

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΜΕΝΗ 

H Mένη Kανατσούλη σπούδασε Φιλολογία στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Παρίσι. Tο 1984 πήρε το διδακτορικό της 

δίπλωμα στην Iστορική και Kοινωνική Aνθρωπολογία της École des Hautes Études en 

Sciences Sociales του Παρισιού. Aπό το 1988 διδάσκει Παιδική Λογοτεχνία στο 

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 2001 μέχρι σήμερα, διδάσκει Παιδική 

Λογοτεχνία ως Καθηγήτρια στο Tμήμα Eκπαίδευσης και Aγωγής στην Προσχολική Hλικία 

(TEAΠH) του Πανεπιστημίου Aθηνών. Oι επιστημονικοί της προβληματισμοί στρέφονται 
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κυρίως σε θεωρητικές προσεγγίσεις της Παιδικής Λογοτεχνίας και σε ζητήματα ιδεολογίας 

καθώς επίσης σε ειδικότερα θέματα όπως οι τρόποι παρουσίασης του γυναικείου φύλου 

στην Παιδική Λογοτεχνία ή η σχέση ελληνικότητας και πολυπολιτισμικότητας στην Παιδική 

Λογοτεχνία. Eίναι συγγραφέας των βιβλίων: O μεγάλος περίπατος του γέλιου. Tο αστείο 

στην Παιδική Λογοτεχνία, Έκφραση, Aθήνα 1993-Eισαγωγή στη θεωρία και κριτική της 

παιδικής λογοτεχνίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997-Πρόσωπα γυναικών στην 

παιδική λογοτεχνία. Όψεις και απόψεις, Πατάκης, 1997- Iδεολογικές διαστάσεις της Παιδικής 

Λογοτεχνίας, Tυπωθήτω-Δαρδανός, 2000- Πίτερ Xαντ: Kριτική, Θεωρία και Παιδική 

Λογοτεχνία (μετάφρ. E.Σακελαριάδου & M.Kανατσούλη, πρόλογος και σχόλια 

M.Kανατσούλη), Πατάκης, 2000-C.Mitakidou - A. Manna - M. Kanatsouli: Folktales from 

Greece. A Treasure of Deligths , Libraries Unlimited, Greenwood Village-Colorado, 2002- 

Aμφίσημα της παιδικής Λογοτεχνίας. Aνάμεσα στην ελληνικότητα και την 

πολυπολιτισμικότητα , Σύγχρονοι ορίζοντες, 2002. 

ΚΑΝΕΡΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

Σπούδασα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. Από τον Σεπτέμβριο του 2007 

εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός και από το 2008 ως 

μόνιμη Νηπιαγωγός. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα 

δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή 

μαγευτική». Έχω παρακολουθήσει βιωματικά σεμινάρια της OMEP  για τη δημιουργική 

γραφή και αφήγηση  παραμυθιών στην τάξη.   Μέσα στην τάξη δουλεύω τη δημιουργική 

γραφή οργανωμένα και παροτρύνω τα παιδιά να το κάνουν, δίνοντάς τους τα κατάλληλα 

ερεθίσματα. 

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ο Ανδρέας Καρακίτσιος σπούδασε Φιλολογία και Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και  Θεωρία της Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του 

Στρασβούργου.  Το 1992 διορίστηκε  στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.,  και διδάσκει Θεωρία και Κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας. Στα 

πλαίσια της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην  Εκπαίδευση διδάσκει  δημιουργική γραφή 

για παιδιά και μεγάλους. Τα κυριότερα πρόσφατα επιστημονικά του συγγράμματα είναι:  

Σύγχρονη Παιδική Ποίηση, εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2007. Πέντε βήματα για δράση: 

από τη λογοτεχνία στη δραματοποίηση, Διάπλαση, Αθήνα, 2008. Παιδική Λογοτεχνία και 

μορφές ετερότητας, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2008. Παιδική Μικροαφήγηση: ειδολογικές 

εξελίξεις, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 2009.  Παιγνίδια  Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές 

Εμψυχώσεις, Gutenberg, Αθήνα, 2011. Περί Παιδικής Λογοτεχνίας, Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 

2012. Διδασκαλία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή, Ζυγός, Θεσσαλονίκη,  2013. 

Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις μέσω του Θεάτρου, της Μουσικής, των Εικαστικών και της 
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Παιδικής Λογοτεχνίας σε Νηπιαγωγεία με παιδιά Ρομά, Copycity, Θεσσαλονίκη, (υπό 

έκδοση) 2015. 

ΚΑΡΠΑΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

Σπούδασα στο Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2005-2009) και 

είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ-ΜΒΑ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας.  Εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση, ως μόνιμη νηπιαγωγός, 14 

χρόνια. Τη σχολική χρονιά 2014-2015 συμμετείχα στην εκπόνηση προγράμματος 

δημιουργικής γραφής «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική» μέσω του E–Twinning. 

Συμμετείχα, επίσης, σε πλήθος σεμιναρίων-συνεδρίων και πρόσφατα στο βιωματικό 

σεμινάριο δημιουργικής γραφής 20 ωρών για εκπαιδευτικούς «Ας γράψουμε το δικό μας 

παραμύθι», που πραγματοποιήθηκε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. Είμαι 

υπέρμαχος της δημιουργικής-βιωματικής μάθησης και της ανάπτυξης της πολλαπλής 

νοημοσύνης των παιδιών. 

ΚΑΡΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ξεκίνησε την ενεργό διδασκαλία σε δημόσια 

νηπιαγωγεία της Κρήτης το 2006.  Διδακτικά επικεντρώνεται σε βιωματικές δραστηριότητες 

που στηρίζονται στο παιχνίδι, στην ομαδο-συνεργατική και στη χρήση και αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών. Επιδιώκει την ανάπτυξη δημιουργικών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή 

και των γονέων,  όπως φιλαναγνωσίας, δημιουργικής γραφής, τα οποία έχει εισηγηθεί σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια νηπιαγωγών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στη 

γονεϊκή εμπλοκή στις δραστηριότητες του νηπιαγωγείου και στα σύγχρονα μοντέλα 

επιτυχημένης ηγεσίας και διοίκησης των σχολικών μονάδων. 

ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΝΑ 

Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ το 

2005 κερδίζοντας το βραβείο ΑΕΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τη 

διάκριση στις σπουδές και το ήθος(2003-2004). Από το 2007 εργάζεται σε ιδιωτικά και 

δημόσια Νηπιαγωγεία. Τα διδακτικά της ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στην 

ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη βιωματική μάθηση, την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, τη δημιουργική γραφή. 

Επιδιώκει την επαγγελματική εξέλιξη με τη συμμετοχή της σε σεμινάρια για την εκπαίδευση 

και με προγράμματα δια βίου μάθησης (σύστημα Braille και Ιταλική Γλώσσα). 

ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Ο Σπύρος Κιοσσές εργάζεται ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και  είναι 

μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Απέκτησε πτυχίο 

ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε 

μεταπτυχιακές σπουδές στα κλασικά γράμματα (Ληντς, Μ. Βρετανία) και στην εκπαιδευτική 
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έρευνα (Οξφόρδη, Μ. Βρετανία). Είναι διδάκτορας νεοελληνικής λογοτεχνίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεωρία και 

στη διδακτική της λογοτεχνίας, καθώς και στη μελέτη της λογοτεχνίας για εφήβους, θέματα 

με τα οποία ασχολήθηκε με δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους και  με 

ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

ΚΟΚΛΑ ΜΑΡΙΑ 

Εργάζομαι ως φιλόλογος σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχ. έτος 

2005-2006. Έχω τελειώσει τη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων (2001) και κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2004). Από το σχ. έτος 2011-

2012 διδάσκω στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πατρών και από το σχ. έτος 2013-2014 κατέχω 

5ετή θέση επί θητεία στο εν λόγω σχολείο. Έχω άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και 

κατέχω πιστοποίηση β΄ επιπέδου στους H/Y. Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα υπάγονται 

η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ όπως επίσης και η ενσωμάτωση της δημιουργικής 

γραφής στην εκπαιδευτική πράξη. 

ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο Κουναλάκηςς Εμμανουήλ έχει σπουδάσει στο Π.Τ.Δ.Ε Παν/μιο Κρήτης, Μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών « Η λογοτεχνία στο σχολείο» Παν/μιο Κρήτης. Έχει συμμετάσχει με 

εισήγηση στα διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια με τίτλο: Discovering Nikos Kavvadias through 

one of his poems (Hellenic and Turkish Culture, international Symposium, Π.Τ.Δ.Ε. , Πάν/μιο 

Κρήτης). Presenting Tasos Livaditis through a poem (Turkish and Hellenic Perspectives on 

Intercultural Issues: Reflections in Education and Culture (Gazi University). Διδασκαλία της 

παιδικής ποίησης: αξιοποίηση της παιδικής δημιουργικότητας (Παιδαγωγική της Χαράς: 

προς ένα αντισυμβατικό σχολείο, Διεθνές συνέδριο, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης). Επίσης , έχει 

συμμετάσχει στα πρακτικά επιστημονικού συλλογικού τόμου:.Τα μολυβένια στρατιωτάκια: 

προσεγγίζοντας την παιδική ποίηση στο Δημοτικό σχολείο. Στο Φιλαναγνωσία και Σχολείο 

(υπό έκδοση). Πατάκης. Διδασκαλία της παιδικής ποίησης: αξιοποίηση της παιδικής 

δημιουργικότητας. Στο Παιδαγωγική της Χαράς: προς ένα αντισυμβατικό σχολείο, (υπό 

έκδοση) 

ΚΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 

Η Μαρία Κούντη γεννήθηκε και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Φιλοσοφική Σχολή (Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας) και 

στη Θεολογική Σχολή (Τμήμα Θεολογίας). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα της 

Θεολογίας. Aπό το 2006 εργάζεται ως φιλόλογος στη δημόσια εκπαίδευση, από τον 

Σεπτέμβριο του 2013  στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Α.Π.Θ. Διδάσκει στον Όμιλο 

Δημιουργικής Γραφής του Σχολείου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 
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Η Σέβη Κωνσταντινίδου δουλεύει ω εκπαιδευτικός και είναι φοιτήτρια του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημιουργική Γραφή. 

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

Ο Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής "Δημιουργικής Γραφής 

και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας", Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας και του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» (Ε.Α.Π. – Π.Δ.Μ.) με τη μέθοδος της Ανοικτής και εξ 

Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Είναι πτυχιούχος και διδάκτορας νέας ελληνικής φιλολογίας 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το συγγραφικό του έργο και τα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη και τη διδακτική της Δημιουργικής 

Γραφής, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει  έξι 

(6) επιστημονικά συγγράμματα: Η Θεσσαλονίκη στο έργο των Θεσσαλονικέων 

πεζογράφων (Κώδικας 2006, Επίκεντρο 2013), Σκηνικό – Χαρακτήρες – Πλοκή (Ίων 2011),  

Τα Ετεροθαλή. Μελέτες για την Παιδική, τη Νεανική και τη Λογοτεχνία για Ενήλικες (Ίων 

2012), Η Δημιουργική Γραφή στο Νηπιαγωγείο (Επίκεντρο 2013),  Προσαρμογές των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο. Διαθεματικό 

πλαίσιο και σχέδια διδασκαλίας. Τόμος Α΄. Υποστηρικτικό υλικό. Τόμος Β΄ (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. 

2008). Περισσότερα από εκατό (100) άρθρα του έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς 

τόμους, ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει 

διοργανώσει τρία (3) διεθνή συνέδρια «Δημιουργικής Γραφής» και συμμετέχει σε διάφορα 

ερευνητικά προγράμματα.  

Στο ενεργητικό συμπεριλαμβάνονται τέσσερις (4) ποιητικές συλλογές: Πορτολάνος 

(Παρατηρητής 1999), Εδουάρδοι και Αλφρέδοι (Μανδραγόρας 2012), Άνω τελείες και 

τέτοια (Μανδραγόρας 2013), Σημαδούρες (Δίγαμμα 2015) και μία (1) συλλογή 

διηγημάτων: Μία νουβέλα σε 11 Μικρές και μεγάλες ιστορίες (Γραφομηχανή 2015). Έχει 

συγγράψει τους στίχους (και έχουν μελοποιηθεί ποιήματά του) στο cd Γραφή Καθαρή 

(Μετρονόμος 2016)  Είναι μέλος πολιτιστικών φορέων και διεθνών εταιρειών, προκρίνει 

όμως, ανεπιφύλακτα, όλων τη συμμετοχή του ως ιδρυτικό μέλος στην πολιτιστική ομάδα 

του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών – παράρτημα βόρειας Ελλάδας. 

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Δάσκαλος με Μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και Διδάκτορας Επιστημών του 

Ανθρώπου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Μαθησιακές Δυσκολίες στο χειρισμό του γραπτού λόγου. 

Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει 

διδάξει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε προπτυχιακό (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
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– Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και μεταπτυχιακό επίπεδο (ΠΜΣ «Ψυχολογικές & Εκπαιδευτικές 

Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας» - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας). Έχει διδάξει σε – αλλά και έχει οργανώσει – μεγάλο αριθμό 

σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, θέματα που αφορούν στη διδακτική 

πράξη. Υπηρετεί στη Δημόσια Εκπαίδευση ως Σχολικός Σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Καρδίτσας. 

ΛΑΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Ο Ανδρέας Λατίνης είναι δάσκαλος στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Αποφοίτησε από 

το Παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 

θεατρικής παιδείας, καραγκιόζη, κινηματογράφου, φωτογραφίας και χρήσης νέων 

τεχνολογιών στο θέατρο. Οργάνωσε κινηματογραφικά εργαστήρια για τους μαθητές και 

δημιούργησε μαζί τους ταινίες που πήραν μέρος στο διαγωνισμό μαθητικών ταινιών της 

Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών με τίτλο: «Ένας Πλανήτης… μια ευκαιρία» στον οποίο πρόσφατα 

κατέκτησαν την Α΄ θέση. Πήρε μέρος ως εισηγητής σε ημερίδες εκπαιδευτικής καινοτομίας. 

Ως υπεύθυνος φιλαναγνωσίας οργάνωσε σχολική βιβλιοθήκη και Λέσχη Ανάγνωσης 

συνεργαζόμενος με το ΕΚΕΒΙ. 

ΛΙΒΑΘΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ 

Σπούδασα στη σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο  Παιδαγωγικό Τμήμα 

Νηπιαγωγών Πάτρας. Από τον Σεπτέμβριο του 2003 εργάζομαι στη Δημόσια Εκπαίδευση 

ως μόνιμη Νηπιαγωγός, ύστερα από επιτυχία μου στον ΑΣΕΠ ΤΟΥ 2002. 

Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω 

του E-Twinning ,με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». Φέτος, είμαι και στην 

ομάδα της Σχολικής μας Συμβούλου για την «Αξιοποίηση του portfolio του νηπίου στην 

εκπαιδευτική διαδικασία». 

ΛΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ο Νίκος  Λυκίδης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

του Α.Π.Θ. και του Π.Τ.Δ.Ε., της Παιδαγωγικής Σχολής, του Π.Δ.Μ., ενώ το διάστημα αυτό 

συνεχίζει και διευρύνει τις σπουδές του  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ., με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής και Νέες 

Τεχνολογίες». Εργάζεται στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το 2012. Στο πλαίσιο των 

ενδιαφερόντων του για την καινοτομία στην εκπαίδευση, εφάρμοσε  πρόγραμμα 

δημιουργικής γραφής υπό την επιστημονική επίβλεψη της κ. Τσιλιμένη, Αναπληρώτριας 

Kαθηγήτριας στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

ΛΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 με 16 χρόνια υπηρεσίας,  έτος 

γέννησης 1967, έγγαμη μητέρα δύο παιδιών. Είμαι πτυχιούχος τριών σχολών, Φιλολογίας, 
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Π.Τ.Δ.Ε. και Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Είμαι, επίσης, κάτοχος 

διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής που μου χορηγήθηκε το 2005 από 

το Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Ιωαννίνων.  Εργάζομαι ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου, στο οποίο διδάσκω το γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Παιδικής 

Λογοτεχνίας. Έχω 8 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 10 δημοσιευμένες 

εισηγήσεις στα πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επίσης, έχω εκδώσει μία μονογραφία με τίτλο 

«Οι παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού έργου».  

ΜΑΚΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Γεννήθηκα στη Νάουσα το 1966 και είμαι έγγαμη με δύο παιδιά. Σπούδασα Αγγλική 

Φιλολογία στο ΑΠΘ και είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού - Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση 

Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας του ΕΑΠ. Εδώ και είκοσι χρόνια διδάσκω Αγγλικά σε 

δημοτικά σχολεία. Έχω ασχοληθεί με Ευρωπαϊκές συμπράξεις Comenius. Για τη διετία 2014-

2016 συντονίζω τη σύμπραξη Erasmus plus και e-twinning ‘United in Diversity through 

Stories in Europe’ του 4ου Δημοτικού Πεύκων με τις χώρες Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία, 

Λιθουανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία. Είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα 

Δημιουργικής Γραφής (συγγραφή) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

Η Αλεξάνδρα Μαυρίδου σπούδασε Φιλολογία στο Α.Π.Θ., Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο ΕΑΠ 

και Δημιουργική Γραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

εστιάζονται στην Νεοελληνική Λογοτεχνία, την Δημιουργική Γραφή και την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ για τη διδασκαλία της, καθώς και για την διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. 

Έχει επιμεληθεί και προλογίσει ποιητικές συλλογές, έχει δημοσιεύσει άρθρα και κριτικές. 

Συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό περιοδικό 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ, το λογοτεχνικό ένθετο ΕΑΝ και 

έχει δημοσιεύσει κείμενα σε λογοτεχνικά και φιλολογικά περιοδικά (ΛΕΞΗTANIL, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, 

ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ κ.ά.). Από το 2004 εργάζεται ως φιλόλογος στη μέση εκπαίδευση. Διδάσκει 

δημιουργική γραφή στον Όμιλο του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Σχεδιάζει και υλοποιεί εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής για νέους στο 

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Οξυγόνο των εκδόσεων Μεταίχμιο. Γράφει ποίηση και πεζά 

σύντομης φόρμας. 

ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Η Κατερίνα Μεταξωτού σπούδασε Νομικά και Παιδαγωγικά και  το μεταπτυχιακό της 

αφορούσε τη  Συγκριτική Εκπαίδευση και  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Από το 1991 δουλεύει 

ως δασκάλα. Τα τελευταία 12 χρόνια διδάσκει στο Πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, όπου έχει αναλάβει τον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής του Δημοτικού.  

ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
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Σπούδασα στην Παιδαγωγική Σχολή Θεσσαλονίκης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. 

Από το 1998 μέχρι και το 2003 δούλεψα ως νηπιαγωγός σε διάφορους   ιδιωτικούς 

παιδικούς σταθμούς. Τον Σεπτέμβριο του 2005 εργάστηκα στη δημόσια εκπαίδευση ως 

αναπληρώτρια και από το Σεπτέμβριο του 2006 εργάζομαι  ως διορισμένη με οργανική στο 

νομό Χαλκιδικής. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής 

γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». 

Παρακολούθησα το  σεμινάριο δημιουργικής γραφής για εκπαιδευτικούς, που 

διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε Ν Χαλκιδικής και το τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων  με τίτλο  

«Συνταγές για παραμύθιa». 

ΜΟΥΣΙΟΥ- ΜΥΛΩΝΑ ΟΛΓΑ 

Η Όλγα Μούσιου Μυλωνά είναι Σχολική Σύμβουλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Φλώρινας από το 1999 και Υποδιευθύντρια του Π.Ε.Κ. Κοζάνης. Είναι πτυχιούχος της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(Π.Τ.Δ.Ε.) Φλώρινας. Έχει Μεταπτυχιακό στα «Παιδαγωγικά» από το Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας και  

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στη «Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής και ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας» του  Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Επίσης, είναι Διδάκτορας της Διδακτικής της Νεοελληνικής γλώσσας του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων και πολλών ερευνητικών εργασιών 

και έχει πλούσια συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και σε Συνέδρια και Ημερίδες. 

Τέλος, είναι αξιολογήτρια των βιβλίων της Γλώσσας Δ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού. 

ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 

Η Άννα Μουταφίδου είναι νηπιαγωγός και υπηρετεί σε δημόσιο νηπιαγωγείο στην 

περιφέρεια της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη 

σχολική παιδαγωγική και τις νέες τεχνολογίες και υποψήφια διδάκτορας του ΠΤΝ-ΠΔΜ. Έχει 

δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και τα 

ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, στην ψηφιακή αφήγηση 

και στη δημιουργική γραφή. 

ΜΠΟΥΓΙΑΛΑ ΖΩΗ 

Είμαι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών του ΑΠΘ, και εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σερρών. Έχω παρακολουθήσει το σεμινάριο Δημιουργικής γραφής στο Λαϊκό 

Πανεπιστήμιο Σερρών που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού τμήματος 

του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα τελευταία χρόνια υλοποιώ προγράμματα 

φιλαναγνωσίας με  τους μαθητές μου στο χώρο του σχολείου και διοργανώνω δράσεις 
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με τους μαθητές για την παγκόσμια ημέρα Βιβλίου. Επίσης, συμμετέχω εθελοντικά στις 

δράσεις φιλαναγνωσίας που διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών. 

ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΘΑΡΡΕΝΟΣ 

Ο Θαρρενός Μπράτιτσης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα  

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η Ψηφιακή Αφήγηση και ο 

συσχετισμός της με τη Δημιουργική Γραφή είναι ένα από τα κύρια ερευνητικά του 

ενδιαφέροντα, έχοντας επιβλέψει πτυχιακές-διπλωματικές εργασίες στο πεδίο, δημοσιεύσει 

εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, αλλά και συμμετέχοντας ως 

επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που μελετά την εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης. 

ΝΑΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ – ΙΩΑΝΝΑ 

Η Μαλαματή – Ιωάννα Νάκα είναι Καθηγήτρια  Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  &  

Νομικών  Μαθημάτων, καθώς και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του προγράμματος «Σπουδές 

Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού» στο Α.Π.Θ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά 

σεμινάρια, συνέδρια και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

ΝΑΟΥΜ ΦΩΤΕΙΝΗ 

Σπούδασα στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2008 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια 

νηπιαγωγός. Κατά τη διάρκεια των ετών 2013 – 2014, εργάστηκα εθελοντικά στη Δημόσια 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, στη δράση του “FutureLibrary” που είχε τίτλο «Στις βιβλιοθήκες 

ο κόσμος είναι πολύχρωμος». Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα 

δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή 

μαγευτική». Παρακολούθησα το βιωματικό σεμινάριο δημιουργικής γραφής για 

εκπαιδευτικούς, διάρκειας 20 ωρών, που πραγματοποιήθηκε στη Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Σερρών με τίτλο «Ας γράψουμε το δικό μας παραμύθι». 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

H Σοφία Νικολαΐδου έχει εκδώσει μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων, μελέτες, 

μεταφράσεις. Σπούδασε κλασική φιλολογία (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές) και 

αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας (διδακτορική διατριβή). Έχει διδάξει 

δημιουργική γραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής στο Π.Δ.Μ. 

(2008-2013), στο Εργαστήρι Βιβλίου του Ε.ΚΕ.ΒΙ. (2010-12), στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Οξυγόνο και Πολυχώρος των εκδόσεων Μεταίχμιο (2013 κ.ε.), σε σεμινάρια του Α.Π.Θ., του 

Π.Δ.Μ., του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2002 κ.ε.). Διηγήματά της έχουν μεταφραστεί σε 

οκτώ γλώσσες. Το Χορεύουν οι ελέφαντες κυκλοφόρησε το 2015 στις ΗΠΑ (The 

Scapegoat, εκδ. Melville House). Το Απόψε δεν έχουμε φίλους έλαβε το Athens Prize of 

Literature (2011). Από το 2001 συνεργάζεται με την εφημερίδα Τα Νέα ως κριτικός 
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ξενόγλωσσης πεζογραφίας. Τα δύο τελευταία της βιβλία [Πώς έρχονται οι λέξεις, Η 

δημιουργική γραφή στο σχολείο (επιμέλεια)] αφορούν τη διδασκαλία της δημιουργικής 

γραφής. 

ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Η Αναστασία Νταλταγιάννη γεννήθηκε το 1974 στην Πάτρα. Σπούδασε φιλολογία στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 1996 εργάζεται ως φιλόλογος στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά. Έχει ασχοληθεί με τη 

φιλολογική επιμέλεια βιβλίων διαφόρων συγγραφέων της Δυτικής Ελλάδας (Χάρη 

Σταματίου, Θ. Αθανασιάδη Νόβα, Γ. Αρτινόπουλο, Γ. Ηλιόπουλο, κ.ά). Από το 2014 είναι 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο τμήμα ¨Δημιουργική 

Γραφή¨. Για την καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές και τους συναδέλφους της, διατηρεί 

τα τελευταία χρόνια προσωπικό ιστολόγιο (tobukino.blogspot.gr). 

ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Γεώργιος Παλάντζας είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Π.Ε. 

Καρδίτσας. Στα ενδιαφέροντά του συγκαταλέγονται οι τέχνες (λογοτεχνία, εικαστικά, 

θέατρο) και η λαογραφία. Έχει επιμεληθεί πλήθος θεατρικών εκδηλώσεων συγγράφοντας 

τα κείμενα και αναλαμβάνοντας τη σκηνογραφία. Συμμετείχε ως εισηγητής σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια για τη διδακτική των Εικαστικών. Οι δημοσιεύσεις του σε πρακτικά 

διεθνών συνεδρίων αφορούν σε μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (έρευνα-δράση, 

ενδοσχολική επιμόρφωση). 

ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

Ο συγγραφέας είναι διδάκτωρ του τομέα Παιδαγωγικής του τμήματος Φιλοσοφίας & 

Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και απόφοιτος του τμήματος 

Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ίδιου πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο 

Σενάριο. Εργάζεται ως φιλόλογος στο Εσπερινό Γυμνάσιο-Λύκειο Κω. 

ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο Δημήτρης Πάνος είναι φιλόλογος με μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά και τη 

Διδακτική. Ερευνητής - συνεργάτης του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολείται συστηματικά με την 

εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα διδακτικής 

μεθοδολογίας και πράξης. Στα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η 

Διδακτική της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας, η Θεωρία της Αγωγής, και η Εκπαιδευτική 

Πολιτική. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος και έχει δώσει ομιλίες με ανάλογη θεματική. Από τις εκδόσεις Αρμός 

κυκλοφορεί η μελέτη του «Η διδασκαλία της πεζογραφίας στη Μέση Εκπαίδευση: Μια 
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πρόταση διδακτικής αξιοποίησης για το ‘Τέλος της μικρής μας πόλης’ του Δημήτρη Χατζή» 

(1998). 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο Γιάννης Σ. Παπαδάτος είναι Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Ήταν δάσκαλος και Σχολικός Σύμβουλος. Παράλληλα είναι κριτικός της Παιδικής 

και Εφηβικής Λογοτεχνίας. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή των Ανθολογίων των Γ΄- Δ΄ και 

Ε΄- Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι η θεωρία 

και η κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, η διδακτική  προσέγγιση της λογοτεχνίας και 

ειδικότερα του ποιήματος και η φιλαναγνωσία.  Βιβλία του: Διδακτικό υλικό Γλώσσας, Α΄- 

Β΄ τόμοι (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000), Παιδικό Βιβλίο και Φιλαναγνωσία: Θεωρητικές 

αναφορές- διδακτικές προσεγγίσεις-δραστηριότητες (Πατάκης, 2009, Το Παιδικό Βιβλίο 

στην εκπαίδευση και στην κοινωνία ( Παπαδόπουλος, 2014). 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ 

Isaak Papadopoulos has been a FL teacher & Oral examiner for the Department of 

Education of Ireland while he is currently working as a Teachers’ Trainer.  He holds a 

bachelor in Primary School Education (University of Western Macedonia, Greece), a 

master degree in Dyslexia and Foreign Language learning (University Roma 3, Italy) and 

he is a researcher in the field of Applied Linguistics and Pedagogy in Greece. His research 

and publication interests include the teaching of the second/foreign language, the 

development of critical literacy, language teachers’ development and the evaluation 

of the language skills. He has participated and attended many conferences while 

coordinating several projects about innovative practices in language acquisition and 

the training of oral examiners. He has published many papers in international journals and 

he has published his first coursebook for elementary EFL learners. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Ο Παπαδόπουλος Στέφανος-Παναγιώτης είναι μόνιμος εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΠΕ 70) και εργάζεται στο νομό της Κέρκυρας. Έχει αποφοιτήσει από το 

Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και φοιτά στο 

προπτυχιακό τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται 

αφορούν στη διδακτική μεθοδολογία των γλωσσικών μαθημάτων, στις στρατηγικές 

γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας, καθώς και στην ιστορική έρευνα. 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Σπούδασα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Παιδαγωγικό τμήμα 

νηπιαγωγών.  Από τον Οκτώβριου του 1996 μέχρι τον Αύγουστο του 2001 εργαζόμουν 

στον ιδιωτικό τομέα ως νηπιαγωγός.  Από τον Σεπτέμβριο του 2001 εργάζομαι στη δημόσια 
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εκπαίδευση ως μόνιμη Νηπιαγωγός. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα 

πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε 

διαδρομή μαγευτική». Μέσα στην τάξη δουλεύω τη δημιουργική γραφή οργανωμένα και 

παροτρύνω τα παιδιά να το κάνουν και μόνα τους, δίνοντάς τους τα κατάλληλα 

ερεθίσματα. 

ΠΑΡΤΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Σπούδασα στο Παιδαγωγικο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τον 

Οκτώβριο του 2006 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός 

και από το 2008 ως μόνιμη Νηπιαγωγός. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα 

πρόγραμμα δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε 

διαδρομή μαγευτική». Μέσα στην τάξη δουλεύω τη δημιουργική γραφή οργανωμένα και 

παροτρύνω τα παιδιά να το κάνουν και μόνα τους, δίνοντάς τους τα κατάλληλα 

ερεθίσματα. 

ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

Η Αντωνία Πατσιοδήμου είναι δασκάλα. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη 

Δημιουργική Γραφή (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας) και σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα μεθόδου και συγγραφής, όπως η  ποιητική 

των χαρακτήρων και η διδακτική αξιοποίηση της διακειμενικότητας. 

ΠΕΝΝΑ ΑΛΕΞΙΑ 

Είμαι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αποφοίτησα από την Παιδαγωγική Ακαδημία 

Ηρακλείου Κρήτης, το Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και το Τμήμα Ειδικής Παιδαγωγικής Διαταραχών 

Λόγου - Magister Artium Ειδικής Παιδαγωγικής - του LMU Μονάχου με δευτερεύοντες 

κλάδους σπουδών: Ψυχολογία και Επιστήμη της Ομιλίας- Ψυχογλωσσολογία.  

Έχω εργαστεί ως δασκάλα σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής εκπαίδευσης της 

Ελλάδας. Έχω συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και σε 

Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών ως επιμορφούμενη και 

επιμορφώτρια. Χόμπι μου είναι η ζωγραφική. 

ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η Πουγαρίδου Παρασκευή είναι εκπαιδευτικός του Πειραματικού Δ.Σ. Φλώρινας. Είναι 

απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  Στο ίδιο τμήμα πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 

σπουδές αναφορικά με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες στην 
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εκπαίδευση, ενώ τώρα εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή που αφορά στην Ιστορία της 

Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της ιστορίας της 

εκπαίδευσης, της δημιουργικής γραφής, της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και της 

τοπικής ιστορίας. 

ΡΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο Γιώργος Ρουβάς σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων σε προπτυχιακό επίπεδο και 

Πληροφοριακά Συστήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ της 

Μεγάλης Βρετανίας. Τα ερευνητικά του ενδιάφεροντα εστιάζουν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 

για τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής.  

Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και σεμινάρια με θέμα την διδασκαλία 

της δημιουργικής γραφής στο Α.Π.Θ. και σε ιδιωτικούς φορείς.  

Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής του Πρότυπου 

Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος για τον 

σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διαχείριση της ιστοσελίδας του Ομίλου. Σχεδιάζει και 

υλοποιεί εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής για νέους στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 

Οξυγόνο των εκδόσεων Μεταίχμιο.  

Ασχολείται ερασιτεχνικά με την μουσική. Γράφει ποίηση και μυθιστορία. 

ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΘΗ 

Η Ανθή Σαμαρτζίδου γεννήθηκε στη Δράμα το 1972. Το 1993 ολοκλήρωσε της σπουδές 

της στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α. Π. Θ. Σπούδασε πιάνο, 

σενάριο και εικονογράφηση κόμικ σε ιδιωτικές σχολές. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην 

εκπαίδευση (Master of Education) από το Open University της Αγγλίας.  Έχει συνεργασθεί 

με εκδοτικούς οίκους και δημοτικές πολιτιστικές επιχειρήσεις για τη συγγραφή και 

εικονογράφηση παιδικών βιβλίων και κόμικ. Συμμετείχε σε σεμινάρια εικονογράφησης στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2000 έλαβε υποτροφία ως εικονογράφος από τη Διεθνή 

Νεανική Βιβλιοθήκη του Μονάχου. Εργάσθηκε ως επιμορφώτρια ενηλίκων σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες (Ι. Δ. Ε. Κ. Ε) και έχει λάβει μέρος σε παιδαγωγικά σεμινάρια ως  

επιμορφώτρια νηπιαγωγών. Από το 2001 εργάζεται ως μουσικός και νηπιαγωγός στη 

δημόσια εκπαίδευση.   

ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

Η Κατερίνα Σαραφίδου είναι Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής στη Δράμα από το 

2003. Είναι απόφοιτος της Σχολής Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης, του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Νηπιαγωγών και του Φιλολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου  Θεσσαλονίκης. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής της 

Παιδαγωγικής Σχολής και Διπλώματος Μετεκπαίδευσης του ίδιου Πανεπιστημίου, αλλά και 
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κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών 

Μονάδων του Τμήματος Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Τμήματος Νηπιαγωγών της 

Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει  εργαστεί ως διδάσκουσα στο 

Δημοκρίτειο και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,  σε ΠΕΚ και ΙΕΚ. Είναι διευθύντρια του ΠΕΚ 

Καβάλας από το 2012 μέχρι σήμερα. Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων. Έχει 

ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 

πρακτικά συνεδρίων. 

ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ 

Η Δανάη Σουλιώτη γεννήθηκε στη Φλώρινα, διαμένει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως 

δασκάλα. Οι προπτυχιακές της σπουδές ολοκληρώθηκαν στο Τμήμα Ιστορίας- 

Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και κατόπιν στο Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κατέχει 

μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ειδίκευση «Λαογραφία- Κοινωνική Ανθρωπολογία» της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές 

στην Εκπαίδευση» του Ε.Α.Π. Είναι υποψήφια διδάκτορας Παιδικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. Έχει 

συμμετάσχει με ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια και στην επιμέλεια Πρακτικών 

συνεδρίων, καθώς και σε ένα λογοτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα του Α.Π.Θ. ως 

επιστημονική συνεργάτιδα. 

ΣΥΡΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 

Η Ευανθία Σύρμου σπούδασε κλασσική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και 

υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκαπίδευση ως φιλόλογος στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-

ΓΕΙΤΟΝΑ. Ολοκλήρωσε τις  μεταπτυχιακές της σπουδές  στο πρόγραμμα «Φύλο και νέα 

Εκπαιδευτικά και  Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του 

τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 

Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Ασχολείται επίσης με τη λογοτεχνική μετάφραση από την 

αγγλική γλώσσα. Τα τελευταία  πέντε χρόνια είναι μέλος της Παιδαγωγικής –Συντονιστικής 

Ομάδας του «Λογοτεχνικού Εργαστηρίου: οι μαθητές γράφουν» που οργανώνει η 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.  Έχει παρακολουθήσει 

κύκλο μαθημάτων δημιουργικής γραφής στο  Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής 

του ΕΚΠΑ και στο σχολείο που εργάζεται είναι υπεύθυνη του ομίλου Δημιουργικής Γραφής. 

ΣΦΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Η  Μαρία  Σφήκα  γεννήθηκε  το  1969  στη  Λαμία. Σπούδασε  Αγγλική   Φιλολογία στο 

ΑΠΘ και από το 1997 εργάζεται σαν καθηγήτρια στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
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Έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές, ¨Ο Υποκειμενικός Κήπος¨ (2006) και ¨Εισαγωγή στις 

πονηρίες της χαράς¨ (2011), ενώ η τρίτη είναι υπό έκδοση. Έχει διακριθεί με το Α΄ βραβείο 

της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (2010), με το Β΄ βραβείο του Δ΄ Πανελλήνιου 

Διαγωνισμού ¨Κώστας Χατζόπουλος¨ (2011) και με το Α΄ βραβείο του 3ου Πανελλήνιου 

Ποιητικού Διαγωνισμού ¨Ελικών¨ (2014). 

Από το 2014 είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος «Δημιουργική Γραφή» του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.   

Ζει και εργάζεται  στη  Ναύπακτο.   

ΤΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Ονομάζομαι Αγγελική Τανίδου. Αποφοίτησα το 1994 από το τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ  

και είμαι μάχιμη φιλόλογος εδώ και 21 χρόνια. Έχω εργαστεί παλιότερα ως φιλόλογος στον 

ιδιωτικό τομέα, υπήρξα ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης αλλά τα τελευταία 

δώδεκα χρόνια υπηρετώ στο δημόσιο σχολείο. Παρακολουθώ σεμινάρια σχετικά με τη 

διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, συμμετείχα ως εισηγήτρια σε ημερίδες φιλολόγων 

και έχω εκπονήσει με επιτυχία σχολικά προγράμματα πολιτιστικού περιεχομένου. Εδώ και 

τρια χρόνια διατηρώ στο σχολείο μια ομάδα μαθητών  δημιουργικής γραφής και από το 

2014 παρακολουθώ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δημιουργικής 

γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 

Σπούδασα στην Σχολή Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Νηπιαγωγών του 

πανεπιστημίου Αιγαίου [Πτυχίο Σχολής Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών, 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, ΠΔ (130/90)(Εξομοίωση)]. Από τον Φεβρουάριο του 

1987 εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός και από το 2000  

ως μόνιμη Νηπιαγωγός. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα 

δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, με τίτλο «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή 

μαγευτική». Συμβουλεύω  και ενθαρρύνω  τους μαθητές  μου   να απελευθερώσουν τις 

δημιουργικές τους ικανότητες, προσφέροντας τους εναλλακτικές λύσεις και βοηθώντας 

τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια χωρίς να κατευθύνω τη φαντασία τους. 

ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΧΡΥΣΑ 

Η Χρύσα  Τζαμπάζη  είναι  πτυχιούχος  του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  

Εκπαίδευσης  του  Α.Π.Θ.  Έχει  εργαστεί  από το  2001  στην  ιδιωτική  και  τη  δημόσια  

εκπαίδευση  σε  σχολεία  της  Θεσσαλονίκης ,  της Πάτρας, της Λέσβου ( όπου συμμετείχε  

με τους  μαθητές  της  σε  διαγωνισμό  συγγραφής  παραμυθιού παιδικού περιοδικού )και 

του Ν. Ροδόπης. Από το 2013 ζει  και εργάζεται ως δασκάλα στις Σέρρες. Είναι  μέλος  της  

Λέσχης  Ανάγνωσης  Δασκάλων  της  Δημόσιας  Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών. 

ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ 
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Όλγα Τσαντσάνογλου: φιλόλογος, εκπαιδευτικός. Απόφοιτος ΑΠΘ, Μεταπτυχιακός τίτλος 

στην Ιστορία της Τέχνης. 

ΤΣΑΤΣΟΥ – ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ 

Γεννήθηκε τον Μάιο του 1975 στη Θεσσαλονίκη κι εργάζεται ως δασκάλα σε δημοτικό 

σχολείο.  Είναι φοιτήτρια του ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας κι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Γνώστης 

της αγγλικής Γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Διετέλεσε εισηγήτρια  ενδοσχολικών 

επιμορφώσεων  και διαχειρίστρια  ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning λαμβάνοντας 

Εθνική κι Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το έργο «A recipe Book and Traditional Food». 

Συμμετείχε στο Θεσμό «Αριστεία» του Υπουργείου Παιδείας με το έργο « 

Παιχνιδογράμματα». Παρακολούθησε σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής στο ΑΠΘ και έλαβε 

μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σχολικούς διαγωνισμούς. 

ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 

Σπούδασα στην Παιδαγωγική Σχολή του τμήματος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ. Από τον 

Σεπτέμβριο του 2002 εργάζομαι στο δημόσιο ως νηπιαγωγός και τα τελευταία τρία χρόνια 

είμαι προϊσταμένη. Από τον Οκτώβριο του 2014 συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα 

δημιουργικής γραφής μέσω του E–Twinning, «Ήρωες φανταστικοί σε διαδρομή μαγευτική». 

Τον Απρίλιο του 2015 παρακολούθησα το σεμινάριο «Γλωσσική έκφραση και επικοινωνία. 

Προσπελάζοντας όλα τα είδη του επικοινωνιακού λόγου μέσα από διάφορες τεχνικές» , 12 

ωρών από το 2ο ΠΕΚ Θεσ/νίκης. Στην τάξη ενισχύω τη δημιουργική γραφή οργανωμένα 

και παροτρύνω τα παιδιά στην ελεύθερη απασχόληση, δίνοντάς τους τα κατάλληλα 

ερεθίσματα. 

ΤΣΙΛΙΜΕΝΗ ΤΑΣΟΥΛΑ 

Η Τασούλα Τσιλιμένη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο 

οποίο διδάσκει Παιδική Λογοτεχνία: Αφήγηση και Μυθοπλασία. Είναι επιστημονική 

υπεύθυνη της Κατεύθυνσης Λογοτεχνίας και Παιδικού Βιβλίου, του Εργαστηρίου Λόγου και 

Πολιτισμού και υπεύθυνη της ενότητας «Έντυπο Παιδαγωγικό υλικό: Σχεδιασμός και 

Αξιολόγηση» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Π.Ε. του ομώνυμου 

Πανεπιστημίου. Διευθύνει το ηλεκτρονικό διαπανεπιστημιακό περιοδικό για τη θεωρία, 

μελέτη και διδακτική της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας 

ΚΕΙΜΕΝΑ(www.keimena.ece.uth.gr) και είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλ. 

περιοδικού Διαδρομές. Παράλληλα με τα δοκίμια και δημοσιεύματα για το αντικείμενό της, 

ασχολείται με τη συγγραφή λογοτεχνικών βιβλίων. Ήταν υπεύθυνη σχεδιασμού του 

Ανθολογίου  Α&Β Δημοτικού Το Δελφίνι. 

ΦΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
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Η Αναστασία Φακίδου είναι Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, 

κάτοχος πτυχίων προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού τίτλου στον 

Σχεδιασμό-Αξιολόγηση Σύγχρονων Περιβαλλόντων Μάθησης, υποψήφια διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει τριακονταετή υπηρεσία σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Αποτέλεσε μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού εγχειριδίου των Εικαστικών για 

την Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού. Συμμετείχε σε πλήθος ημερίδων, σεμιναρίων ως επιμορφώτρια 

εκπαιδευτικών. Οι δημοσιεύσεις της σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, επιστημονικά 

περιοδικά και συλλογικούς τόμους μεταξύ άλλων αφορούν στη διδακτική των Εικαστικών 

και της Λογοτεχνίας, την αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στη διδασκαλία, την 

ενιαιοποίηση (integration) λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών, τη συναισθηματική αγωγή, 

την εκπαίδευση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

ΦΑΦΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ 

Η Ηλιάνα Φαφουτοπούλου εργάζεται ως νηπιαγωγός στο Κέντρο Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών Ρευματιάς (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Φαρσάλων. Αποφοίτησε από το 

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ εκπονώντας 

διπλωματική προπτυχιακή εργασία για τις κοινωνιολογικές σχέσεις στο νηπιαγωγείο. 

Συνέχισε με τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στο ΠΘ στο ΠΜΣ «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και 

Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» και εκπόνησε μεταπτυχιακή εργασία με τίτλο 

«Η κατανόηση της μεταφορικής χρήσης της γλώσσας μέσα από παιχνίδια εμψύχωσης 

Δημιουργικής Γραφής». Εκπόνησε ακόμη, εκπαιδευτικό υλικό για το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μουζακίου-  σε συνεργασία με το ΠΘ. Εργάστηκε εθελοντικά 

στο 2ο Ανταλλακτικό Παζάρι της Τράπεζας Χρόνου στα πλαίσια της Πράξης 

«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» γράφοντας ιστορίες για παιδιά. 

ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Αγγλική  Γλώσσα και Φιλολογία 

στο ΑΠΘ κι έλαβε το Μεταπτυχιακό  με τίτλο «Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας 

στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον» με Κατεύθυνση Μεταφρασεολογία από το ΔΠΜΣ του 

ΑΠΘ. Καθηγήτρια Αγγλικής με 27ετή διδακτική πείρα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας 

εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ενδουπηρεσιακής επιμόρφωσης αλλά και 

στην ιδιωτική εκπαίδευση. Μεταφράστρια/ διερμηνέας με 24ετή εμπειρία, 

μεταφρασεολόγος με Διδακτορικό στη μεταφρασεολογία από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, ΠΤΔΕ Φλώρινας και Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση από το 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση. Μιλάει πιστοποιημένα 

4 ξένες γλώσσες και έχει ειδικευτεί στην εκπαίδευση ενηλίκων, τη διδασκαλία της Αγγλικής 

για ειδικούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς και την εκπαίδευση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

και προβλήματα όρασης. 
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ΧΡΗΣΤΟΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

Η Χρηστομάτη Ευδοκία αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου το 1985, 

από το πρόγραμμα Επαγγελματικής Αναβάθμισης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης το 2000 και από το Διδασκαλείο του Παιδαγωγικού τμήματος 

Θεσσαλονίκης «Δημήτρης Γληνός» το 2012. Ως εκπαιδευτικός  το 2012 και για δύο έτη 

οργάνωσε Λέσχη Ανάγνωσης μαθητών στο 20ο Δημοτικό Σερρών. Σήμερα είναι 

διευθύντρια στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Από το 2011 είναι μέλος του Ελληνικού 

τμήματος της IBBY και εθελόντρια στη Κεντρική Δημόσια Βιβλιοθήκη Σερρών. Συντονίζει τη 

Λέσχη  Ανάγνωσης Παιδικού Βιβλίου για Δασκάλους της Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. Έχει 

παρακολουθήσει σεμινάρια Δημιουργικής γραφής στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Σερρών, αλλά 

και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ονομάζομαι Δημήτρης Χριστόπουλος. Γεννήθηκα το 1965 στην Αθήνα, ζω και εργάζομαι 

στον Πειραιά ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Διατηρώ το εκπαιδευτικό ιστολόγιο «e-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ», με κριτικές βιβλίων και ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό σε 

θέματα Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Έχω συγγράψει 12 εκπαιδευτικά βιβλία καθώς και μια 

συλλογή διηγημάτων με τίτλο «δημόσιες ιστορίες» (2013, εκδ. Πηγή). Διακρίθηκα στον 

διαγωνισμό «Παράξενες Μέρες» το 2013, με το διήγημα «Κίτρινο σχολικό λεωφορείο». 

Διηγήματά μου φιλοξενούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο ηλεκτρονικό περιοδικό 

Fractal.  Κατά το παρελθόν παρακολούθησα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής στη 

«Σχόλη» των εκδ. Πατάκη με επικεφαλής τον Μισέλ Φάις. Στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια 

(Ιωνίδειος και Ζάννειο) εργάστηκα σε ομίλους δημιουργικής γραφής (με αξιοποίηση ΤΠΕ) 

με ανάγνωση σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων (Χρήστος Οικονόμου, Θανάσης 

Βαλτινός, Δημήτρης Χατζής) και θεατρική διασκευή λογοτεχνικών κειμένων («Με το βλέμμα 

στη φυγή»). Την τρέχουσα σχολική χρονιά, παρουσίασα σε εργαστήρια φιλολόγων 

Πειραιά πρόταση διδασκαλίας της Φιλοσοφίας με εργαλείο τη δημιουργική γραφή. 

ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Η Παναγιώτα Ψυχογυιοπούλου είναι Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων Π.Ε. Αχαΐας με έδρα 

την Πάτρα. Έχει σπουδάσει Βυζαντινή & Νεοελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Βιβλιοθηκονομία & Συστήματα Πληροφόρησης στο ΤΕΙ Αθηνών, έχει μεταπτυχιακό που 

αφορά τη διοίκηση σχολικών μονάδων στο Πανεπιστήμιο ROMA TRE της Ιταλίας και από 

το 2014 παρακολουθεί το μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής στη Φλώρινα. 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, συνέδρια αφήγησης παραμυθιού, δημιουργικής 

γραφής, θεάτρου, τοπικής ιστορίας, νέων τεχνολογιών και έχει διδάξει τα μαθήματα: 

δημιουργική γραφή, λαογραφία και λαϊκός πολιτισμός, τοπική ιστορία, βιβλία- βιβλιοθήκες 
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στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με την παιδαγωγική 

αξιοποίηση της αφήγησης και της δημιουργικής γραφής στο σχολείο. 
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	1ο μέρος του παραμυθιού   19ο δημοτικό σχολείο Σερρών
	2.   Le narrateur : Il était une fois le royaume du Bonheur dont tous les habitants étaient heureux.                                                                                                                                                       ...
	Le narrateur : Les habitants sont très inquiets. Il ne pleut pas et il n’y a pas d’eau. Personne ne rit.
	Le narrateur : Au palais rien ne va bien.
	Le roi : Il faut trouver une solution. J’attends vos propositions.
	Le narrateur : Alors, le roi promet:
	Le roi : Tout mon or, à celui qui peut nous trouver de l’eau.
	Le narrateur : Mais dans son château hanté, la méchante sorcière Pollution ne dort pas. Son fils non plus.
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	La sorcière : Voilà ma proposition.
	La sorcière : Je peux construire un puits, en une nuit. Il y aura de l’eau pour tout le monde; mais avec le premier verre d’eau, mon fils mariera votre fille, la princesse Zoé.      Le roi : Comment? Pars vite d’ici. Dégage!
	La sorcière : J’attends votre réponse bientôt. Hi, hi, hi…
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	Le narrateur : En même temps, dans le laboratoire du magicien Gentil…
	Le beau chevalier Scientifique travaille.
	Le magicien : L’heure est arrivée mon cher petit fils. Il faut partir parce que le palais est loin et ton copain lourd.
	À minuit, le magicien  Gentil et le beau chevalier partent pour leur long voyage…
	Finalement, fatigués ils arrivent à leur destination.
	Le narrateur : Quelques jours après, le roi déçu, décide d’annoncer à son peuple la proposition de la sorcière. Mais, au dernier moment…
	Le Premier Ministre : Sir, un jeune homme insiste qu’il a la solution à notre problème.                                                                                                                                                  Le roi :   Écouton...
	Scientifique : Sir, je m’appelle Scientifique. Faites-moi confiance et acceptez le marché de la sorcière Pollution. Mais, attention! N’oubliez pas : Dites-lui de construire le puits devant le grand arbre.
	Le narrateur : Le roi est bouche bée.                                                                                           Le roi : Tu es fou jeune homme? Comment je peux accepter le marché…
	Le narrateur :   Le roi est très inquiet.                                                                                          Le roi : Qu’est-ce que je peux faire? Je dois sacrifier ma fille.
	La fée : Eh, roi attends. Fais-lui confiance et tu vas sauver ton royaume.
	Le premier Ministre : Alors, le roi accepte le marché. Seulement que…                                      La sorcière : D’accord, c’est très facile ça.
	La sorcière : Vite, fiston. On a du travail. Ton mariage approche…
	Le fils : Je ne veux pas me marier. J’ai faim. Je veux manger.
	3ο μέρος του παραμυθιού  12ο δημοτικό σχολείο Σερρών
	Le narrateur : Le lendemain, la sorcière attend devant son puits avec impatience en pensant:
	La sorcière : Chouette! Mon piège marche bien.              (BIP…BIP)
	Le narrateur : Tous les habitants du royaume sont là. Mais personne ne boit d’eau. Ils aiment leur princesse.
	La sorcière : Venez, n’hésitez pas.
	Le narrateur : Le beau chevalier avance avec du courage.
	La sorcière : Viens, jeune homme. L’eau est fraîche. Hi, hi….
	Le narrateur : La méchante sorcière, ivre de son succès ne voit rien, n’écoute rien.
	Scientifique: Eh, Pollution j’ai un petit cadeau pour toi.
	La sorcière : Oh, j’adore les cadeaux. Qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que c’est? Oups! Un monstre! On file maintenant.
	Le narrateur : Et la Pollution terrifiée vole sur son balai magique, mais elle ne peut pas s’enfuir.
	La sorcière : Je dois prendre un balai turbo.
	Le narrateur : Enfin, elle ne fait pas attention et tombe dans le puits.
	Le narrateur : Aujourd’hui, il n’y a pas de Pollution. Il pleut souvent et les hommes, les plantes, les animaux sont très heureux.
	Le narrateur : Toute la nature est heureuse. Il y a plein d’eau.
	Le narrateur : Bien sûr, le beau chevalier Scientifique est le premier chevalier du Royaume.
	Le narrateur : La princesse Zoé est très heureuse.
	Le narrateur : Leur mariage était fantastique.
	Le narrateur : Le roi, la reine, le beau chevalier et la jolie princesse sont très heureux. Tout va bien au royaume du bonheur.
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