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Δπραξηζηίεο 

Ζ  παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα « Γξαζηεξηόηεηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζην 

λεπηαγσγείν: Γεκηνπξγία ηζηνξίαο θαη παξαγσγή ςεθηαθήο αθήγεζεο» εθπνλήζεθε 

ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017.  

Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Κσηφπνπιν Ζ. 

Σξηαληάθπιιν γηα ηελ ππνκνλή ηνπ, ηελ πνιχηηκε βνήζεηα  πνπ παξείρε θαηά  ηε 

ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο  θαζψο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο  πνπ 

κνπ έδσζε. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Φσηφπνπιν 

Νηθφιαν γηα ηε ζηήξημε θαη ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία καο. 

Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλσ ζε φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ είρα φια ηα ρξφληα ζην 

παλεπηζηήκην, γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζαλ θαη κε έθαλαλ θαιχηεξε 

λεπηαγσγφ.  

Σέινο, ζα ήζεια ζα επραξηζηήζσ ηα λήπηα θαη ηηο λεπηαγσγνχο ηνπ 8
νπ

 Πεηξακαηηθνχ 

Οινήκεξνπ Νεπηαγσγείνπ Φιψξηλαο πνπ κνπ πξφζθεξαλ ηελ φκνξθε απηή εκπεηξία.  
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Πεξίιεςε 

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ην γξάςηκν κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ, εκπλεπζκέλν θαη 

πξσηφηππν θαη απνηειεί κία βησκαηηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδν, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) εηζάγνπλ κία 

θαηλνηφκα αληίιεςε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο 

ινγνηερληθήο γξαθήο  αιιά θαη θάζε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηελ παξνχζα  

εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ησλ 

Σ.Π.Δ. Ζ δνκή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε εμήο: Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν θαη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη 

αθνινπζεί αλάιπζε ηεο γεληθφηεξεο ρξήζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε. ηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κία δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηε ζεκαηηθή ηεο 

γιψζζαο πνπ εθαξκφζηεθε ζε λεπηαγσγείν ηεο Φιψξηλαο. Σα λήπηα, έληεθα αγφξηα  

θαη έμη θνξίηζηα εκπλεφκελα απφ ηνλ γλσζηφ κχζν ηεο Δπξψπεο ηνλ κεηαζρεκάηηζαλ, 

ηνπ έδσζαλ άιιε κνξθή θαη πξφζζεζαλ πνιιά δηθά ηνπο ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πψο 

ζα ήζειαλ ή θαληάδνληαλ φηη έγηλαλ ηα γεγνλφηα. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο απνηππψζεθε 

κε ηελ βνήζεηα ησλ Σ.Π.Δ. ζε ςεθηαθή αθήγεζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ εξγαζία. 

Με ηε ρξήζε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαηαξξίπηεηαη ν κχζνο «πσο ε ζπγγξαθή δελ 

κπνξεί λα δηδαρζεί θαη φηη παξακέλεη θάηη πνπ εκπλέεηαη απφ ηηο κνχζεο θαη 

δεκηνπξγείηαη απφ ηδηνθπίεο» . 
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Abstract 

Creative writing is writing in a creative, inspired and original way and is an 

experiential educational method which, in combination with Information and 

Communication Technologies (ICTs), introduces an innovative concept for the 

teaching of literature, critical thinking, literary writing and every teaching object. 

 This paper presents the theoretical foundations of creative writing and ICT. The 

structure that follows is the following: Initially, the theoretical background and 

various information concerning creative writing are presented, followed by an 

analysis of the general use of ICTs. in education.  

Moreover a creative writing activity is presented on the language theme applied to a 

kindergarten in Florina, Western Macedonia, Greece. The infants, 11 boys and 6 girls, 

inspired by Europe's well-known myth, transformed it, gave it another form, and 

added a lot of their own details of how they would or might have imagined the events 

had happened. 

 Their effort was captured with the help of T.E.P. in a digital narrative attached to this 

work. Using creative writing, the myth of "how writing cannot be taught and that 

remains something inspired by muses and is created by geniuses" is being overcome. 
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Δηζαγσγή 

«Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζπλψλπκν ηεο „απνθιίλνπζαο ζθέςεο‟, απηήο δειαδή πνπ 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπάεη ζπλερψο ηα ζρήκαηα ηεο εκπεηξίαο» 

(Σδηάλη Ρνληάξη) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο. ηφρν έρεη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην λεπηαγσγείν, ηε 

δεκηνπξγία πξσηφηππεο ηζηνξίαο απφ ηα παηδηά θαη ηελ ςεθηαθή αθήγεζή ηεο.  

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ δεκηνπξγηθή γξαθή, ζηε 

ζπκβνιή θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο, ζηελ εηζαγσγή ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά, θαζψο θαη ζηελ 

αμηνπνίεζή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. ην 

δεχηεξν κέξνο ε ινγνηερληθή αλάγλσζε ηνπ κχζνπ ηεο Δπξψπεο απνηειεί ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηελ παξαγσγή πξσηφηππνπ θεηκέλνπ απφ ηα παηδηά, κε ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο ηνπο θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο.  

Καηαηίζεηαη ινηπφλ ε δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα πνπ έδσζαλ ηα λήπηα ζηνλ κχζν ηεο 

Δπξψπεο, ε εηθνλνγξάθεζε ηεο λέαο εμέιημεο θαη ε ςεθηαθή αθήγεζή ηεο. Με ηε 

ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ ζηελ δεκηνπξγηθή γξαθή, ηα λήπηα έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη 

πξνζπκία  λα γξάςνπλ ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά. Ζ ςεθηαθή αθήγεζε,  ζπκβάιιεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

 

Δηθφλα 1: Γεκηνπξγηθή Γξαθή 
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Α΄ ΜΔΡΟ 

Λνγνηερλία θαη Νεπηαγσγείν (ζρνιείν)  

«Ζ ινγνηερλία κε ηε ζεκεξηλή ηεο ζεκαζία είλαη έλα αξθεηά πξφζθαην θαιιηηερληθφ 

θαηλφκελν θαη ε εκθάληζή ηνπ σο ηέηνην αλάγεηαη ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Πξηλ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ν φξνο ρξεζηκνπνηνχληαλ ειάρηζηα. Μφλν κεηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ Ρνκαληηζκνχ, ε ινγνηερλία ηαπηίδεηαη κε ην επθάληαζην γξάςηκν, ηελ 

έκπλεπζε, ηελ απζνξκεζία, ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηελ πξσηνηππία. Θεσξείηαη ζρεδφλ 

έλα κπζνπνηεκέλν θαιιηηερληθφ πξντφλ θη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί κηα 

αληίζηνηρε κπζνπνίεζε θαη εμηδαλίθεπζε ηνπ θαιιηηέρλε δεκηνπξγνχ, ν νπνίνο 

ζενπνηείηαη θαη εθιακβάλεηαη σο κηθξφο δεκηνπξγφο επί ηεο γεο. Ο δεκηνπξγφο θαη ην 

δεκηνχξγεκά ηνπ θαζίζηαληαη δπζπξφζηηα ζην επξχ θνηλφ» (Καξαθίηζηνο, 2012: 6). 

Ζ ινγνηερλία κέζα ζην λεπηαγσγείν παίδεη ζπνπδαίν ξφιν αλάκεζα ζηε λεπηαγσγφ 

θαη ηα λήπηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηφηππνη αλαγλψζηεο, αθνχ έρνπλ 

ζπγρξφλσο ην ξφιν ηνπ αθξναηή, ηνπ ζεαηή θαη ηνπ έκκεζνπ αλαγλψζηε κηα θαη δελ 

γλσξίδνπλ αθφκα αλάγλσζε θαη γξαθή. Ο εθέξεο ζηηο Γνθηκέο, φπσο αλαθέξεη ε 

Φισξά (2011), ππνζηήξηδε φηη ηε γιψζζα ηε ρξεζηκνπνηνχκε κε δχν ηξφπνπο:  έλαv 

πνπ αθνξά ην ινγηθφ καο θαη ηνλ άιιν πνπ αθνξά ηηο ζπγθηλήζεηο καο. Ζ ινγνηερλία 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ δεχηεξν ηξφπν, κεηαρεηξίδεηαη δειαδή ηε ζπγθηλεζηαθή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, φπνπ ν ιφγνο είλαη θνξηηζκέλνο κε ηε κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε 

θαη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηε ζέαζε ηνπ θφζκνπ, αθνχ κεηαζηνηρεηψλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζ΄ έλα παηγλίδη ππνβνιήο θαη επηβνιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παηδηθή 

ινγνηερλία έρεη σο ζθνπφ λα κεηαδψζεη  ζπλαηζζήκαηα ζηα παηδηά  θαη λα 

δεκηνπξγήζεη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία 

ηνπο, λα δηεπξχλνπλ ηνπο γλσζηηθνχο ηνπο νξίδνληεο θαη λα αλαθαιχςνπλ πξάγκαηα 

κέζσ ηεο κάζεζεο.  Δπηπιένλ ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, ζηελ ςπρηθή 

σξίκαλζε θαη θπζηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ηνπο ιφγνπ. Σα 

παηδηά καζαίλνπλ ηε γιψζζα κέζα απφ ελδηαθέξνληα αθνχζκαηα ινγνηερληθψλ 

θεηκέλσλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ζρήκαηα ή ζε ζελάξηα γιψζζαο πνπ έρνπλ 
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δηακνξθψζεη πξηλ πάλε ζην ζρνιείν. Με φρεκα ηελ ηζηνξία ηα παηδηά έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα κάζνπλ ηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ θαη ην ιεμηιφγην ηεο γιψζζαο 

(Φισξά, 2011).  

Γηα λα πινπνηεζεί φκσο ν ζθνπφο απηφο πξέπεη ην λεπηαγσγείν λα δηαζέηεη φια ηα 

κέζα (βηβιία, παξακχζηα) ψζηε ηα παηδηά λα πξνζιακβάλνπλ εξεζίζκαηα κέζα απφ 

ηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά 

θαιιηεξγείηαη ζηηο κηθξέο ειηθίεο θαη φηη ε ζπλήζεηα λα δηαβάδνπκε βηβιία 

αλαπηχζζεηαη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο καο (Καιιέξγεο, 1995). Οη Robinson & 

Spodek, (ζηε: Φισξά, 2011), παξαηεξνχλ φηη ε ινγνηερλία απνηειεί κηα πξνθαλή 

πεγή πνηθηιίαο ζηε ρξήζε ιέμεσλ θαη ιεμηινγίνπ. Ζ παηδηθή ινγνηερλία θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη κηθξέο εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ παηδηψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο.  

Σν λεπηαγσγείν απνηειεί κία ζεκειηψδε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο φπνπ ζηήλνληαη νη 

βάζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ην παηδί λα γίλεη ελεξγεηηθφο θη φρη παζεηηθφο απνδέθηεο 

νπζησδψλ πξαγκάησλ. Ο ξφινο θαη ε ζέζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο θαηέρεη 

δεζπφδνπζα ζέζε  ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελαζρφιεζε ησλ 

παηδηψλ κε ηε ινγνηερλία ηα βνεζά λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, λα 

δηαζθεδάδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα, λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν θαη ηε ζέζε 

πνπ έρνπλ ηα ίδηα  ζε απηφλ λ‟ απμήζνπλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο ιεμηιφγην, παξάιιεια κε 

ην παζεηηθφ, αιιά θαη ην θπξηφηεξν λα γίλνπλ ελεξγεηηθνί αλαγλψζηεο. Μειέηεο 

έδεημαλ (Φισξά, 2011) φηη φηαλ ηα παηδηά εθηίζεληαη ζε φια ηα είδε ηεο ινγνηερλίαο, 

ζε θάζε ζηάδην ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο, απμάλνπλ ζεκαληηθά ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

γξαπηήο ηνπο έθθξαζεο θαη δε ληψζνπλ θαλέλα θφβν θαη δηζηαγκφ κπξνζηά ζε κηα 

θφιια ραξηηνχ. Γχν είλαη νη ηχπνη γξαθήο θαηά ηελ ίδηα εξεπλήηξηα: Ζ δεκηνπξγηθή 

γξαθή, φπνπ ε ινγνηερλία απνηειεί ην έλαπζκα γηα λα γξάςεη ην παηδί θαη ε 

αληαπφθξηζε ζηε ινγνηερλία, φπνπ ηα παηδηά θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο 

κε επνηθνδνκεηηθφ αιιά θαη θξηηηθφ ηξφπν, γηα ηα έξγα πνπ δηαβάδνπλ.  

Σα ινγνηερληθά θείκελα πξνζθέξνπλ πξφηππα, βνεζάλε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ χθνπο, 

δηδάζθνπλ ηελ ηερληθή, ρηίδνπλ ην ιεμηιφγην (Παπαδνπνχινπ, 2004: 75). «Έλα 
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θείκελν δελ γελληέηαη πνηέ απφ ην κεδέλ θαη ζπάληα πεγάδεη απφ ηελ άκεζε 

παξαηήξεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δίηε ην ζπλεηδεηνπνηεί ν δεκηνπξγφο ηνπ είηε φρη, 

βαζίδεηαη πάληα ζε πξνγελέζηεξα θείκελα πνπ άθνπζε ή δηάβαζε» (Timbal-Duclaux, 

1996: 115). 

Ζ λεπηαγσγφο κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ 

αμηνπνηψληαο θαη αλαδεηθλχνληαο  δηάθνξα είδε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ φπσο 

παξακχζηα, κχζνπο, κηθξέο ηζηνξίεο, πνηήκαηα θαη βηβιία γλψζεσλ. χκθσλα κε ηνλ  

Πνζιαληέθ, (1991), νη ηξφπνη ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ε λεπηαγσγφο 

είλαη: 

 Αμηνπνίεζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ εμψθπιινπ θαη ηνπ νπηζζφθπιινπ 

 Αμηνπνίεζε ηνπ ηίηινπ, ησλ εηθφλσλ  ή ηεο αξρήο ηνπ θεηκέλνπ 

 Αμηνπνίεζε βηβιίσλ γλψζεσλ θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζε κηα     

παηδαγσγηθή πξαθηηθή 

 Γηαζθεπή  ελφο γλσζηνχ παξακπζηνχ ή ηζηνξίαο 

 πγθξηηηθή κειέηε ζε παξαιιαγέο ελφο γλσζηνχ παξακπζηνχ 

 Μεηαηξνπή ελφο αθεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ζε δηαινγηθφ 

 πκπιήξσζε ηίηισλ γλσζηψλ παξακπζηψλ απφ κηα ιίζηα πηζαλψλ ιέμεσλ 

 πζρεηηζκφ κηαο ιίζηαο πνπ πεξηέρεη ραξαθηήξεο ή ηίηινπο γλσζηψλ 

παξακπζηψλ, κε ηηο εηθφλεο ηνπο 

 χλδεζε εηθφλσλ ελφο παξακπζηνχ κε ηνπο δηαιφγνπο ηνπ 

 Τπαγφξεπζε ελφο γλσζηνχ παξακπζηνχ απφ ηα παηδηά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

 Ξαλαγξάςηκν ελφο γλσζηνχ παξακπζηνχ κε βάζε εηθφλεο ζηε ζσζηή     

ζεηξά. 

Σν ινγνηερληθφ θείκελν απνηειεί εξέζηζκα αιιά θαη πξφηππν γξαθήο. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ σο 

απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα εμειηρζνχλ νη καζεηέο ζε πην θαινχο ζπγγξαθείο, αιιά λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξνπο αλαγλψζηεο ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο, ηεο πνίεζεο, ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο, πην πνιχ ελεκεξσκέλνπο, επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη ελζνπζηψδεηο.  
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Γεκηνπξγηθή Γξαθή  

Οξηζκόο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο 

« Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή σο κηα θαηεμνρήλ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ πνιπζπδεηεκέλνπο 

φξνπο θαη απνηειεί ζηελ νπζία κηα ηππηθή κεηάθξαζε μελφγισζζσλ φξσλ «creative 

writing» «ecriture creative». Ο φξνο ππνλνεί, ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, ηε δηδαζθαιία ηεο 

ινγνηερληθήο γξαθήο αιιά εκπεξηέρεη ζηελ επξεία ηνπ ζεκαζία θαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάθηεζε 

ζπγγξαθηθψλ (ινγνηερληθψλ) δεμηνηήησλ» (Καξαθίηζηνο, 2012: 1). 

Ο φξνο πξνθαιεί ζπρλά ζχγρπζε θαη ακεραλία ιφγσ ηεο πνιιαπιήο ζεκαζίαο θαη 

ρξήζεο ηνπ, αιιά θαη ησλ αμηνινγηθψλ ηνπ πξνεθηάζεσλ. Μία ζχληνκε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε επηηείλεη ηελ ελλνηνινγηθή ηνπ αζάθεηα, θαζψο 

παξαπέκπεη ζε κηα ζεηξά λνεκάησλ, φπσο πεδίν ζπγγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηέρλε 

ηεο ινγνηερληθήο ζπγγξαθήο, βησκαηηθή εθπαηδεπηηθή κέζνδν γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο 

Λνγνηερλίαο θαη ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο, κνξθή ςπρηθήο εθηφλσζεο θαη ηξφπν 

ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο, παλεπηζηεκηαθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν θ.ά. (Βαθάιε, 

Εσγξάθνπ-Σζαληάθε, & Κσηφπνπινο, 2013: 13). 

Ο φξνο «δεκηνπξγηθή γξαθή» έρεη δηπιή ζεκαζία: Πξψηνλ, ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ  

λα κπνξεί λα ειέγμεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ζθέςεηο θαη λα ηηο απνηππψζεη ζην ραξηί 

θαη δεχηεξνλ λα κπνξεί λα εµπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάθηεζε ζπγγξαθηθψλ (θπξίσο 

ινγνηερληθψλ) δεμηνηήησλ. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη κία δηαδηθαζία εθκάζεζεο 

ηεο ινγνηερλίαο, δειαδή είλαη θάζε γξαθή  πνπ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο ηππηθήο, 

δεκνζηνγξαθηθήο θαη αθαδεκατθήο γξαθήο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε 

δεκηνπξγηθή γξαθή ιεηηνπξγεί εθπαηδεπηηθά γηα λα εληζρχζεη ηελ γισζζηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. θνπφο ηεο είλαη ην άηνκν λα θαιιηεξγήζεη ηελ θαληαζία θαη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη λα εμνηθεησζεί κε ηε ζπγγξαθή. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή 
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είλαη ε ηέρλε λα βξίζθεη, λα «θαηεβάδεη», λα γελλά θάπνηνο ηδέεο θαη λα ηηο 

νξγαλψλεη (Timbal-Duclaux, 1996).  

Αλαθέξνληαο ηνλ φξν «δεκηνπξγηθή γξαθή» πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί ην ηη κπνξεί λα 

ζεκαίλεη «δεκηνπξγηθφηεηα». Ο άλζξσπνο είλαη έλα θαη‟ εμνρήλ δεκηνπξγηθφ φλ, 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα πνιιά έξγα πνπ έρεη αθήζεη πίζσ ηνπ απφ ηελ επνρή ηεο 

αξραηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Σδηάλη Ρνληάξη (2003), «ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη 

ζπλψλπκν ηεο απνθιίλνπζαο ζθέςεο, απηήο δει. πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπάεη 

ζπλερψο ηα ζρήκαηα ηεο εκπεηξίαο. Δίλαη δεκηνπξγηθφ έλα κπαιφ πνπ πάληα 

δνπιεχεη, πνπ πάληα ξσηάεη, πνπ αλαθαιχπηεη πξνβιήκαηα εθεί φπνπ νη άιινη 

βξίζθνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο, πνπ δηαζέηεη θξίζε απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε, 

πνπ αξλείηαη ην ηππνπνηεκέλν, πνπ θαηαπηάλεηαη απ‟ ηελ αξρή κε ηα πξάγκαηα θαη 

ηηο έλλνηεο, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη απφ θνκθνξκηζκνχο. ιεο απηέο νη ηδηφηεηεο 

εθδειψλνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο, ε νπνία έρεη έλαλ ραξαθηήξα 

ςπραγσγηθφ – πάληνηε – αθφκα θη αλ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηα απζηεξά 

καζεκαηηθά» (Ρνληάξη, 2003: 206). χκθσλα κε ηνλ  Gary Davis (1992: 38): 

«Τπάξρνπλ πεξίπνπ ηφζνη νξηζκνί, ζεσξίεο θαη ηδέεο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα φζνη 

θαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ γξάςεη ηηο ηδέεο ηνπο ζ‟ έλα θνκκάηη ραξηί». 

Ζ απνθιίλνπζα ζθέςε, ζε αληίζεζε απφ ηελ ζπγθιίλνπζα ηνπ Guilford (Hardman, 

Crew, & Egan, 2002: 532), δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν   απφ ηε ζθέςε πνπ 

μεθεχγεη απφ ηε λφξκα. «Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή είλαη θαη κηα κνξθή ςπρηθήο 

εθηφλσζεο, εζσηεξηθήο ιχηξσζεο θαη ςπρηθήο απειεπζέξσζεο ηνπ αηφκνπ» 

(Καξαθίηζηνο, 2012: 2). Δκπεξηέρεη θαη κηα πηπρή δηαζθέδαζεο, ζπλδέεηαη κε 

δεμηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαληψληαη θαη ζην παηρλίδη, φπσο είλαη ε αίζζεζε 

ηεο πεξηπέηεηαο, ηεο θαληαζίαο ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηεο πεξηέξγεηαο (Καξαγηάλλεο, 

2010). Δίλαη έλα αληίδνην ζηελ απνπζία λέσλ, πξσηφηππσλ ηδεψλ θαη ζεηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο είλαη ε παηγληψδεο θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ράξε ζηελ νπνία ην παηδί 

δηαζθεδάδεη κε φ,ηη γξάθεη, γλσξίδεη λέεο ηδέεο θαη θάλεη «πην εχθνιν θαη, θπξίσο, πην 

επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ην ηαμίδη ηνπ ζηε ζειίδα». 
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 (Παζζηά & Μαλδειαξάο, 2000: 8).  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή απαζρνιεί ηνκείο φπσο ε Φηινζνθία, ε Παηδαγσγηθή αιιά θαη 

ε Νεπξνθπζηνινγία. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπιεπξε θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ 

αθνξά κε ηνλ έλα ή ηνλ άιινλ ηξφπν φινπο ηνπο αλζξψπνπο (ζαλ αηηία, ζαλ κέζν, 

ζαλ απνηέιεζκα). Σν εξψηεκα είλαη: ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ηαιέλην; Καη θαη‟ 

επέθηαζε «ε δεκηνπξγηθή γξαθή δηδάζθεηαη;». Υαξαθηεξηζηηθά, φπσο αλαθέξεη ν 

Κσηφπνπινο (2013), ν Immanuel Kant ηνλίδεη: «ν ζπγγξαθηθφο ηξφπνο ράλεηαη, φηαλ 

επηρεηξείηαη ε δηδαζθαιία ηνπ». Βέβαηα, ε  δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη ηέρλε θαη 

νθείιεη λα δηδαρζεί φπσο φιεο νη ηέρλεο, αιιά κε πνηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα 

δηδαρζεί; Σν δήηεκα γηα ην δηδαθηφ ή κε ηεο  δεκηνπξγηθήο γξαθήο ράλεηαη ζε βάζνο 

ρξφλσλ θαη δεκηνπξγεί αληηπαξαζέζεηο αθφκε θαη ζήκεξα. Καλείο δελ κπνξεί λα 

κηιήζεη κε αθξίβεηα γηα «ηαιέλην» ή γηα «θαιιηεξγεκέλε δεμηφηεηα». 

 (Βαθάιε θ.ά., 2013). 

Ηδξπηηθφ θείµελν ηνπ µαζεηνθεληξηθνχ θηλήµαηνο ηεο «πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο» 

ήηαλ ην Creative Youth ηνπ Hughes Mearns, ν νπνίνο πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν 

«δεκηνπξγηθή γξαθή» σο µία λέα κέζνδν δηδαζθαιίαο, πνπ απνζθνπνχζε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απην-έθθξαζεο θαη ζηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο θαη 

ινγνηερληθήο ηθαλφηεηαο ησλ µαζεηψλ (Mearns, 1925). Ο Mearns δνχιεςε µε ηε 

δεµηνπξγηθή γξαθή ζην Lincoln school, ην νπνίν δηεχζπλε, φρη µφλν πεξηνξίδνληαο 

ηελ θαλνληζηηθή δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο, αιιά θαη νξίδνληαο ηελ ειεχζεξε 

παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ σο παηδεπηηθφ απηνζθνπφ, µε ππνθείκελν ζε θαλφλεο θαη 

αμηνινγήζεηο. 

Με ηε Γεµηνπξγηθή Γξαθή επηβεβαηψλεηαη ε θνηλή παξαδνρή, φηη ε ζπγγξαθή ελφο 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ δελ απνηειεί κηα πξνλνκηαθή δπλαηφηεηα ιίγσλ αλζξψπσλ 

αιιά πνιχ πεξηζζφηεξσλ. χκθσλα κε ηνλ Κψζηα Σαρηζή, φπσο αλαθέξεη ν 

Καξαθίηζηνο (2012: 2) «Κάζε άλζξσπνο κπνξεί λα γξάςεη έλα κπζηζηφξεκα, ην 

κπζηζηφξεκα ηεο δσήο ηνπ».  

Σν γξάςηκν είλαη δεκηνπξγία, επηθνηλσλία, έθθξαζε, δηέμνδνο απφ κία 

θαζεκεξηλφηεηα φιν θαη πην ζηξηκσγκέλε. Γξάθεηο θαη απνγεηψλεζαη, δεκηνπξγείο  
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θφζκνπο, βγάδεηο «απηά πνπ έρεηο κέζα ζνπ»… θπξίσο, δηαρεηξίδεζαη ηελ ζθιεξή 

πξαγκαηηθφηεηα κε ηνλ ηξφπν ζνπ. «Γεκηνπξγηθή γξαθή» ζεκαίλεη πάλσ απ‟ φια 

δεκηνπξγηθφ ζβήζηκν (νπιηψηεο, ρ.ρ.: 14).    

 

Γεκηνπξγηθή γξαθή ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο 

Ζ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο μεθηλά ζηελ Αξραία Διιάδα απφ ηελ Αζήλα κε 

ηνλ Αξηζηνηέιε (384-322 π. Υ.) (ζην: Βαθάιε θ.ά., 2013),  αιιά θαίλεηαη λα έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο πίζσ θη απ‟ απηφλ, θαζψο ην έξγν ηνπ «Πεξί Πνηεηηθήο» απνηειεί 

εξκελεπηηθφ απνινγηζκφ ησλ δεκηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλέιεμε θαη κειέηεζε 

θαη πνπ ζην κεηαμχ είραλ γίλεη απνδεθηέο θαη αξηζκνχζαλ ήδε αξθεηά ρξφληα 

εθαξκνγήο. Ο Αξηζηνηέιεο ππνδεηθλχεη ζηνπο µκαζεηέο ηνπ ηη λα αλαδεηήζνπλ θαη 

ηη λα απνθχγνπλ ζηε ζχλζεζε ησλ πνηεηηθψλ ηνπο δξαµάησλ, ην απνηέιεζµα ζην 

νπνίν πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ηέηνηα είδνπο θείµελα, ηα κέζα πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

ην πξαγκαηνπνηήζνπλ, ην πψο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνζδηνξίδεη θαη θαζνξίδεη ηε 

κνξθή ηνπ δξακαηηθνχ θεηκέλνπ, αιιά θαη πνηεο ειιείςεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

έλαλ δξακαηνπξγφ ζε µηα απνηπρία. Ζ επηξξνή πνπ άζθεζε ζηνλ Φηιφζνθν θαίλεηαη 

ζηα έξγα ηνπ θαη ζηηο νκηιίεο ηνπ ζηνπο καζεηέο ηνπο.  

ηε ζχγρξνλε επνρή ε ηζηνξία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο μεθηλά κε ηελ εκθάληζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ S. Freud κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ειεχζεξν ζπλεηξκφ, ηηο εκπεηξίεο 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο πεγήο ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, ηελ αξρή ηεο εξκελείαο 

ησλ νλείξσλ. Έηζη αλαπηχρζεθαλ ηερληθέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απφ ηηο 

θαιιηηερληθέο ζρνιέο: ν εμπξεζηνληζκφο ηελ αλάπηπμε ηεο κπζνινγηθήο θαληαζίαο, ν 

ζνπξεαιηζκφο ην απηφκαην γξάςηκν, ν ληαληατζκφο ην παξαζεηηθφ γξάςηκν. Δίλαη 

ινηπφλ ε δεκηνπξγηθή γξαθή έλα «παηρλίδη θαη πεηξακαηηζκφο κε ηε ζπγγξαθή» 

(Καινγεξνπνχινπ, 2006). Ζ γξαθή είλαη έλα απνιαπζηηθφ ηαμίδη γηα κηθξνχο θαη 

κεγάινπο, πνπ ζε θάλεη λα ληψζεηο κεγάιε ςπρηθή επεμία γηαηί ε δηαδηθαζία ζε 

επηβξαβεχεη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή 

είλαη γξαθή ειεχζεξε (Γξφζδνο, 2013).  
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Χο επηζηεκνληθφο θιάδνο μεθίλεζε απφ ην εμσηεξηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1939 ζηελ 

Iowa  (Βαθάιε θ.ά., 2013)κε ηελ ίδξπζε εξγαζηεξίνπ «δεκηνπξγηθήο γξαθήο» γηα 

καζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα. Καζψο 

πεξλνχζαλ ηα ρξφληα φιν θαη εμαπισλφηαλ ε θήκε ηεο θαη αλαδπφηαλ ζαλ θιάδνο. 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ζηηο Ζ.Π.Α. αλαδείρζεθε πιένλ σο επηζηεκνληθφο θιάδνο 

ζε παλεπηζηήκηα θαη ζρνιεία. Απφ εθεί ζπλέρηζαλ θαη άιια παλεπηζηήκηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη έληαμή ηεο ζε απηά, φπσο ην παλεπηζηήκην ηεο Columbia, ην 

Princeton, ην Iowa, ην East Anglia ηεο Αγγιίαο θαη πνιιά αθφκε. Αλ θαη δελ ήηαλ 

ιίγεο νη αληηδξάζεηο γηα ηνλ αλ πξέπεη λα θαζηεξσζεί σο επηζηεκνληθφο θιάδνο θαη ην 

αλ δηδάζθεηαη, ε ίδηα ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηεο.  

ηελ Διιάδα άξγεζε λα εκθαληζηεί ε «δεκηνπξγηθή γξαθή», ηε βιέπνπκε πξψηε 

θνξά ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα αιιά κφλν ζε καζήκαηα ζεκηλαξίσλ - αξθεηέο θνξέο 

ακθίβνιεο πνηφηεηαο θαη κεζνδνινγίαο - ρσξίο λα έρεη εηζαρζεί σο κάζεκα ζε θάπνην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Σα ηειεπηαία ρξφληα μεθίλεζαλ νη εηδηθνί λα ηελ εξεπλνχλ θαη 

λα αλαδεηνχλ ηελ πξνέιεπζή ηεο, ηνλ ζθνπφ ηεο, πψο θαη αλ δηδάζθεηαη. Αθφκε δελ 

έρεη εηζαρζεί σο απηφλνκν κάζεκα ζε θάπνηα βαζκίδα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, 

παξά κφλν ζηα Καιιηηερληθά ζρνιεία θαη ζεζκνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ «Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο» ζην Παλεπηζηήκην 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ην έηνο 2008 θαη απφ ηφηε ζπλερίδεη ηελ πεηπρεκέλε πνξεία ηνπ. 

Δίλαη ην κφλν παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο πνπ θαζηέξσζε ηε «δεκηνπξγηθή γξαθή» θαη 

ην κφλν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε ζέκα απηήλ. Τπάξρεη ειπίδα πσο 

ζχληνκα ζα εληαρζεί ζαλ  κάζεκα θαζψο ήδε ζηελ Κχπξν έρεη εηζαρζεί ζηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εδψ 

θαη ιίγα ρξφληα (2012-2013) (Βαθάιε θ.ά., 2013).  

Γίλνληαη θάπνηα βήκαηα ζην Νεπηαγσγείν κε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζχκθσλα κε ην Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην Νεπηαγσγείν 

(2011) αιιά θαη ζηα ιχθεηα ηεο Διιάδαο κε ην λα πξνζπαζνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο «δεκηνπξγηθήο γξαθήο» κε ζθνπφ λα εμαζθεζνχλ ηα 

παηδηά ζε θεηκεληθνχο ηχπνπο θαη φρη κφλν.  



 

16 

 

Τπήξμαλ πνιιέο αληηδξάζεηο θαη εξσηήκαηα, αλ ε δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί λα 

«δηδαρζεί» ζην λεπηαγσγείν. Ζ απάληεζε είλαη πσο λαη, κπνξεί θαη κάιηζηα ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.  Γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή 

δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζπνπδάζεη πάλσ ζε απηφ, αξθεί λα ην ζέιεη, λα ηνπ 

αξέζεη θαη λα έρεη θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα.  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη γηα φινπο θαη κπνξεί λα δηδαρηεί απφ ην λεπηαγσγείν 

κέρξη θαη ην παλεπηζηήκην. Απνηειεί κία ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κέζα 

απφ ηελ νπνία ηα παηδηά κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ γξαπηή ηνπο έθθξαζε κε 

παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο. Με ην γξάςηκν δηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηε θαληαζία ηνπο, ηα παηδηά καζαίλνπλ, ην δηαζθεδάδνπλ, αλαπηχζζνπλ ηε θαληαζία 

ηνπο, ηε ζθέςε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνηππψλνπλ ζην ραξηί ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Απψηεξνο φκσο ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζεη ην παηδί πσο ε 

γιψζζα πιάζεηαη θάζε ζηηγκή πνπ ηε γξάθνπκε ή ηε κηιάκε» (Παζζηά & 

Μαλδειαξάο, 2000: 18).  

Με ιίγα ιφγηα ε «Γεκηνπξγηθή γξαθή» ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Πάλησο ην κφλν ζίγνπξν είλαη πσο παξά ηηο 

αξρηθέο αληηδξάζεηο πξνο απηήλ, ζην ηέινο θαζηεξψζεθε ζηελ Διιάδα θαη κε ηνλ 

έλαλ θαη κε ηνλ άιινλ ηξφπν αλαγλσξίζηεθε ε αμία ηεο απφ φιε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα (Βαθάιε θ.ά., 2013).  

Ζ ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κφιηο πξφζθαηα άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηεί ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ λένπ, αιιά ηφζν παιαηνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηζηεκνληθνχ 

πεδίνπ.  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη κία ζχλζεηε θαη πνιχπινθε λνεηηθή 

δηεξγαζία, θαηά ηελ νπνία ε Λνγνηερλία πξνζεγγίδεηαη ελεξγεηηθά. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

ελεξγεηηθή απηή δηαδηθαζία απαηηεί ηνλ ζπληνληζκφ πνιιψλ ιεηηνπξγηθψλ,  

λεπξνθπζηνινγηθψλ, ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ  πξνζεγγίζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη  

πνιχ απνιαπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα.  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί λα δηδαρηεί θαη λα θαηαλνεζεί, φπσο θάζε ηέρλε πνπ 

απαηηεί δεμηνηερλία, φπσο θάζε ζεκαληηθφ παηρλίδη (Morley, 2007: 5).  
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ήκεξα, ε  δεκηνπξγηθή γξαθή αληηκεησπίδεηαη σο έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ην 

νπνίν κπνξεί λα δηδαρζεί απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη επίπεδν δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

Ζ  δεκηνπξγηθή γξαθή είλαη έλαο πνιχ ελδηαθέξσλ θιάδνο πνπ έρεη ζπλερέο 

ελδηαθέξνλ κέζα απφ ην νπνίν ππάξρεη εθηελήο  ζπδήηεζε θαη σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπδήηεζεο ππάξρνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα. Γηα πνιινχο ην δεκηνπξγηθφ γξάςηκν 

κνηάδεη ζπλψλπκν κε ηε ινγνηερληθή παξαγσγή. Γηα άιινπο ε δεκηνπξγηθή γξαθή 

ηαπηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κηαο πξσηφηππεο γξαπηήο ζχλζεζεο (ή 

αλαζχλζεζεο), φπσο αλαθέξεη ν Ramet (ζην: Κσηφπνπινο, 2017) ε νπνία κπνξεί λα 

θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα θεηκεληθψλ εηδψλ ρσξίο απνθιεηζηηθέο ζπλδέζεηο κε ηε 

ινγνηερλία. Άιινη πάιη αληηιακβάλνληαη ζαλ δεκηνπξγηθφ νπνηνδήπνηε γξάςηκν δελ 

πεξηέρεη αλαθνξέο ζε θάπνην άιιν θείκελν, ψζηε λα  ζεσξείηαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

απνηέιεζκα ηεο απηφλνκεο έθθξαζεο ηνπ εθάζηνηε γξάθνληα (Κσηφπνπινο, 2017).  

θνπφο ηεο ζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ην άηνκν λα δηεπξχλεη ηνπο 

γλσζηηθνχο ηνπ νξίδνληεο, λα θαιιηεξγήζεη ηελ θαληαζία ηνπ θαη ηνλ ιφγν ηνπ, λα 

κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη κία 

δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα απαιιαγκέλε απφ ηηο κεραληθέο θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο πξαθηηθέο θαη λα απνηειέζεη έλα δεκηνπξγηθφ άηνκν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην δεκηνπξγηθφ άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ παηγληψδε δηάζεζε πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα επαλαζεκαζηνδνηεί θαη αλαζεκαζηνδνηεί πιεπξέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ηνπ.  

Ζ  δεκηνπξγηθή γξαθή  δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε φρη απιά λα πεξηγξάςεη 

θάηη αιιά  λα ην μαλαδεκηνπξγήζεη θαη λα ην αλαδηαηάμεη. Δπηπιένλ, ε  δεκηνπξγηθή 

γξαθή απνηειεί «ππιψλα» ηεο Λνγνηερλίαο. Δμππεξεηεί ηηο ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ αλαγλψζηε ζηε «ινγνηερληθή αλάγλσζε», θαζψο ηνλ βνεζά λα πξνβεί ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ ηνπ έξγνπ, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, 

επηθεληξψλνληαο ηνλ, φρη ζηελ πξνζπάζεηα δηδαζθαιίαο ησλ λνεκάησλ ηνπ έξγνπ ή 

ηελ αλίρλεπζε ηεο «ινγνηερληθφηεηαο» ηνπ, αιιά ζηελ πξνζπάζεηα ζπκπιήξσζεο 

ησλ θελψλ ηνπ θαη ηεο αλαδηάηαμεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζηελ 
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ζχλδεζε ηνπ θεηκέλνπ κε άιια θείκελα θαη ηελ αλαθάιπςε ζπζρεηίζεσλ ηνπ 

ζπγγξαθέα κε ηελ επνρή ηνπ. 

Σα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνζνκνηάδνπλ κε ηα ζηάδηα εθδήισζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο: ηελ επψαζε θαη ηελ έκπλεπζε. Γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ζπγγξαθέα, 

κηθξφ ή κεγάιν, κεηά ηελ εκθάληζε ηεο απεηξνειάρηζηεο αξρηθήο ηδέαο – έκπλεπζεο 

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθφιαςήο ηεο, κηα πεξίνδνο αζπλείδεησλ λνεηηθψλ 

δηεξγαζηψλ. Σν ζέκα κεηαθέξεηαη ζην ππνζπλείδεην. Ο ζπγγξαθέαο κεξηθέο θνξέο 

ζηακαηά λα αζρνιείηαη θαη λα ζθέθηεηαη ηη  ζα γξάςεη θαη κε πνηνλ ηξφπν θαη θάλεη 

νηηδήπνηε γηα λα απνθνξηηζζεί. Ξαθληθά ηνλ επηζθέπηεηαη ε έκπλεπζε θαη 

πξνθχπηνπλ νη λέεο ηδέεο (Γξφζδνο, 2013). 

ηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο: 

 Πξνπαξαζθεπή ή Πξνεηνηκαζία 

Ζ εκθάληζε ηνπ εξεζίζκαηνο, ε δεκηνπξγία εξσηεκάησλ, ν αξρηθφο 

πξνβιεκαηηζκφο. 

 Παξαγσγή ή Δπηλφεζε 

Ζ ηέρλε ηεο εχξεζεο ηδεψλ. 

 Οξγάλσζε ή Γηάηαμε 

Ζ ηέρλε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ηδεψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζρεδίνπ. Ζ ηέρλε ηεο 

επηινγήο θαη ηεο λνεκαηνδφηεζεο ησλ γισζζηθψλ ζηνηρείσλ: ιέμεσλ, 

θξάζεσλ, πξνηάζεσλ, πεξηφδσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. 

 πγγξαθή ή Παξνπζίαζε 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ, (Γξφζδνο, 2013: 18). 

Ζ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνυπνζέηεη ζεηηθφ ςπρνινγηθφ 

θιίκα ζηελ ηάμε θαη ακθίδξνκα ην βειηηψλεη. Σν ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα απνηειεί 

πξναπαηηνχκελν γηα λα αλνίμνπλ δίνδνη επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο αιιά θαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο/ηξηεο. Παηδαγσγηθφ 

πξναπαηηνχκελν απνηειεί ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο ζπγγξαθήο θαη δεκηνπξγηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηα νπνία ην παηδί-ζπγγξαθέαο κπνξεί λα πεηξακαηηζηεί κε αζθάιεηα 

θαη λα ληψζεη ειεχζεξν λα πεξηγξάςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ηνπ απέλαληη ζηα 



 

19 

 

πξνζθεξφκελα εξεζίζκαηα. Οη δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο πξνυπνζέηνπλ εζηζκφ ζε 

νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πηνζέηεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δεκνθξαηηθνχ 

ζηπι δηδαζθαιία. Ζ εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πεξηζζφηεξν ηνπ ζπλδεκηνπξγνχ 

θαη εκςπρσηή θαη ιηγφηεξν ηνπ αμηνινγεηή ησλ γξαπηψλ ησλ παηδηψλ. Σνχην 

ζεκαίλεη φηη ν ίδηνο θαηέρεη δεμηφηεηεο εξκελεπηηθήο / θξηηηθήο πξνζέγγηζεο 

θεηκέλσλ γηα λα κπνξεί λα ζρεδηάδεη ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη 

ηαπηφρξνλα, σο κέινο ηεο θνηλφηεηαο ησλ αλαγλσζηψλ ησλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ 

θαη σο κέινο ησλ ζπγγξαθηθψλ νκάδσλ, καζαίλεη λα παξαηεξεί, λα εληνπίδεη θαη λα 

ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θεηκέλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ. Οη απφπεηξεο 

βαζκνιφγεζεο ησλ γξαπηψλ, ν αξλεηηθφο ζρνιηαζκφο ή αθφκα ν αλεμέιεγθηνο, 

αλαίηηνο θαη ζπλερήο έπαηλνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, φρη κφλν δελ ζα πξφζζεηαλ 

δηδαθηηθά, αιιά ζα επεξέαδαλ αξλεηηθά ηε ζπγγξαθηθή απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ 

θαη ζα εγθιψβηδαλ ηηο δεκηνπξγηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ. Ζ επηβξάβεπζε ίζσο 

παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα ζέινπλ λα γξάςνπλ πεξηζζφηεξν, φκσο ε 

επηθεληξσκέλε θξηηηθή θαη ε απηνθξηηηθή ίζσο ηνπο νδεγήζεη λα ζειήζνπλ λα 

γξάςνπλ θαιχηεξα 

 (Γξφζδνο,2015).   

 Οη Πξνζδνθψκελνη ηφρνη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην ζρνιείν 

είλαη: 

•Να αλαπηχμεη, πξνσζήζεη, εμειίμεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ παηδηνχ. 

•Να πξνζδψζεη θίλεηξα γηα λα αγαπήζνπλ ηα παηδηά ηε δηαδηθαζία ηνπ    γξαςίκαηνο 

αιιά θαη ηεο αλάγλσζεο (θηιαλαγλσζία). 

•Να πξνζθέξεη δεκηνπξγηθέο δηεμφδνπο ζηηο αλεζπρίεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα 

αδηέμνδα ησλ καζεηψλ. 

•Να σζήζεη ηα παηδηά ψζηε λα εκπιαθνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ην θείκελν ππνδπφκελα 

ξφινπο φρη κφλνλ ζηα ινγνηερληθά θείκελα αιιά θαη ζε ηζηνξηθά. 

•Να ραξίζεη ζηηγκέο δεκηνπξγηθήο επραξίζηεζεο θαη εθηφλσζεο ζηνπο καζεηέο. 
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Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή κπνξεί λα εκθπζήζεη ζηα παηδηά ηελ αγάπε γηα ηε ινγνηερλία 

θαη ηα γξαπηά θείκελα (Νηθνιαΐδνπ, 2012). Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, φπσο αλαθέξεη ν Benton (ζην: Κσηφπνπινο, 2017), 

απνδεηθλχεη φηη θαιιηεξγεί πνιχπιεπξα ην παηδί, απμάλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ, 

ελψ ηαπηφρξνλα δξα σο αζέαηε ππνζηήξημε ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, 

βειηηψλνληαο θαηά πνιχ ηε γισζζηθή, δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ 

καζεηή.  

Δπηπρψο ή δπζηπρψο ε έκπλεπζε δελ δηδάζθεηαη, φπσο αλαθέξνπλ νη Duchense & 

Legay (ζην: Καξαθίηζηνο, 2012). Γηδάζθνληαη φκσο νη ηξφπνη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

πιαηζίνπ πνπ επλνεί ηε γέλλεζή ηεο θαη ηελ έθθξαζή ηεο … έλα ηέηνην πιαίζην είλαη 

θαη ε «αηαμία», δειαδή έλα θαζεζηψο πνπ απνκαθξχλεη εθείλνπο ηνπο θαλφλεο θαη 

ηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, ηε δηάζεζε δεκηνπξγίαο θαη 

αληίζεηα επλνεί εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζε άιινπ ηχπνπ ρξήζεηο ησλ ιέμεσλ, 

ζε γισζζηθέο αλαηξνπέο, ζε απνθιίλνπζεο επηινγέο, ζε θξέζθνπο θαη θαηλνχξηνπο 

δξφκνπο πξνζσπηθήο γξαθήο θαη έθθξαζεο. Απηή είλαη ε νπζία ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. 

 

Δηθφλα 2: Έκπλεπζε γηα δεκηνπξγία 
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Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζην Νεπηαγσγείν - Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή δελ έρεη εληαρζεί αθφκε ζην Νεπηαγσγείν σο απηφλνκν 

κάζεκα. χκθσλα κε ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2011b), εληάζζεηαη ελ κέξεη ζε δχν καζεζηαθέο πεξηνρέο: Παηδί θαη 

γιψζζα, Παηδί δεκηνπξγία θαη έθθξαζε. Δίλαη πνιχ εχθνιν κία λεπηαγσγφο λα 

εληάμεη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζε απιέο γισζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε  κε εηθαζηηθά ή κε ζέαηξν.  

Σα λήπηα βξίζθνληαη ζε κία ηξπθεξή ειηθία, ζηελ νπνία αλαπηχζζνπλ θπξίσο 

γλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν. Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, πνίεζεο ινγνηερλίαο ηα παηδηά καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα, δέρνληαη πεξηζζφηεξα γισζζηθά εξεζίζκαηα, ηα νπνία ηνπο είλαη ρξήζηκα 

θαη γηα ηελ κεηέπεηηα εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία. Αζθνχληαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηελ αθήγεζε, ηελ πεξηγξαθή, ηε δηήγεζε, ηε ζπλνκηιία, ηελ 

απνκλεκφλεπζε θαη απαγγειία θαη δελ αληηκεησπίδνληαη µφλν σο αλαγλψζηεο, αιιά 

θαη σο ελ δπλάµεη ζπγγξαθείο (Υαηδεζαββίδεο, 2002). Αλαιπηηθφηεξα, ζηα λήπηα 

αξέζεη πνιχ λα αθνχλ ηζηνξίεο θαη παξακχζηα θαη λα παξαηεξνχλ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε. κσο ην λα δηαιέμνπλ ηνλ δηθφ ηνπο αγαπεκέλν ήξσα, λα δψζνπλ 

κία δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ή έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο ζηελ ηζηνξία είλαη ζίγνπξν  θάηη 

πνπ ηνπο ζπλαξπάδεη, θάηη θαηλνηφκν θαη πνιχ πξσηφηππν γηα ηα ίδηα. Γίλνληαη ηα 

ίδηα ηα παηδηά δεκηνπξγνί ζε κία λέα ηζηνξία πνπ ηελ θαληάζηεθαλ ηα ίδηα.  Μέζα 

απφ ηέηνηεο  δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηα παηδηά γίλνληαη πην ελεξγά ζηελ 

ιεθηηθή ζπκκεηνρή, έρνπλ πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, καζαίλνπλ λα αλαπαξηζηνχλ 

ηνλ θφζκν ηνπο, λα δηεγνχληαη, λα πεξηγξάθνπλ αιιά θαη λα εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο πνπ ζα επηρεηξήζεη λα αμηνπνηήζεη ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζηε 

δηδαζθαιία ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη αλαγλσζηηθή ζθεπή, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

επηιέμεη απφ ην ζεζαπξφ ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ εθείλα πνπ πηζαλψο ζα 

εξεζίζνπλ ηε θαληαζία θαη ηελ γισζζηθή επηλνεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ. Ή εθείλα 

πνπ αθνπκπνχλ ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, κε ηξφπν πνπ εμάπηεη ην αλαγλσζηηθφ 
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ελδηαθέξνλ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο, ζηελ νπνία απεπζχλεη ηελ άζθεζε (Νηθνιαΐδνπ, 

Μαπξίδνπ, & Ρνπβάο, 2014) Αλακθηζβήηεηα, νη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ πφζν 

ζπνπδαίνο είλαη ν ξφινο ηεο λεπηαγσγνχ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. ζνλ αθνξά 

ην ζπλαηζζεκαηηθφ θνκκάηη πνιιά παηδηά κπνξεί λα ηελ βιέπνπλ σο κεηξηθή θηγνχξα 

ιφγσ θαη ηεο επαίζζεηεο ειηθίαο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. ε θακία πεξίπησζε δελ 

αληηθαζηζηά ηνλ ξφιν ηεο κάλαο, σζηφζν είλαη δίπια θαη αθνχεη πξνζεθηηθά ην θάζε 

παηδί μερσξηζηά. Ζ λεπηαγσγφο αθνχεη πξψηα ηηο ηδέεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ  θαη απφ εθεί μεθηλά λα νξγαλψλεη έλα δηδαθηηθφ πιάλν πνπ ζα αξέζεη θαη ζα 

είλαη δεκηνπξγηθφ ζηα παηδηά. Έηζη ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, νξγαλψλεη θαηάιιεια ηνλ 

ρψξν θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζθελνζεηεί θαληαζηηθέο ηζηνξίεο γηα λα γίλεη πην 

ειθπζηηθή κία δξαζηεξηφηεηα ζηα παηδηά.  Αθφκα, ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ιέλε 

ειεχζεξα ηελ γλψκε ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ 

παξενχια θαη επηδηψθεη λα ππνβάιεη εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. Καιφ ζα είλαη λα 

δέρεηαη φπνηα απάληεζε, αθφκα θαη «ιαλζαζκέλε» ρσξίο λα δηνξζψλεη θαηεπζείαλ 

αιιά λα δίλεη ιίγν ρξφλν θαη κε ηξφπν λα ηνπο θάλεη λα μαλαζθεθηνχλ ηελ εξψηεζε 

θαη λα ηνπο νδεγήζεη ζην λα ηελ ηξνπνπνηήζνπλ. Παξάιιεια εθηφο απφ ην λα ζέηεη 

εξσηήζεηο ε ίδηα ζηα παηδηά, επηζπκεί λα δέρεηαη θαη εθείλε απνξίεο θαη εξσηήκαηα 

σο πξνο ην ζέκα πνπ αζρνιήζεθαλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην πψο κηιά θαη ζπκπεξηθέξεηαη 

θαη ε ίδηα ζε απηά θαη πψο δηδάζθεη. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο 

λεπηαγσγνχ είλαη ηα λήπηα λα ζέβνληαη ην έλα ην άιιν, λα απνθηήζνπλ αμίεο θαη  λα 

ζπκπεξηθέξνληαη φκνξθα κέζα θαη έμσ απφ ηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Με ηηο 

ηερληθέο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ε λεπηαγσγφο επηδηψθεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο  θαη ηε γξαπηή επηθνηλσλία.  Έλαο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη 

επέιηθηνο θαη εππξνζάξκνζηνο (Βαθάιε θ.ά., 2013). Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ πξψην ξφιν έρεη ε νηθνγέλεηα πνπ απνηειεί 

πξσηνγελή θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο-αγσγήο, γηαηί εθεί κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηελ 

πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οθείινπλ νη γνλείο λα δψζνπλ ειεπζεξία ζηα 

παηδηά λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα αλαθαιχπηνπλ. Αλ απηφ δελ επηηεπρζεί απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηφηε ην ζρνιείν είλαη πνπ πξέπεη  λ‟ αλαιάβεη ην παξαπάλσ έξγν (Βαθάιε 
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θ.ά., 2013). Καιφ ζα είλαη λα εθηίζεληαη ηα παηδηά ζε πνιιά εξεζίζκαηα, ψζηε λα 

έρνπλ πεξηζζφηεξα αληηθείκελα πνπ  ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη ζα πξέπεη λα ηα 

«βνκβαξδίδνπκε» κε εηθφλεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαζηάζεηο. Υξεηάδνληαη θαη 

ηα δηαιείκκαηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα «αθνκνησζνχλ» νη πιεξνθνξίεο θαη λα 

επσάδνπλ νη ηδέεο. Αθφκα θαη ε νλεηξνπφιεζε, έρεη θαλεί απφ έξεπλεο φηη είλαη 

ηδηαίηεξα σθέιηκε δηαδηθαζία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα ρξεηάδεηαη εκπεηξίεο, δνθηκέο, πεηξακαηηζκνχο. Σε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε εμαζθνχλ θαη δηάθνξεο αζθήζεηο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηα παηδηά. 

Μεξηθέο αζθήζεηο πνπ γπκλάδνπλ ηνλ «κπ» ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην κπαιφ καο 

είλαη νη: 

 •Άιιεο ρξήζεηο γηα έλα αληηθείκελν, π.ρ. ηη άιιν κπνξνχκε λα θάλνπκε κε έλα 

ηνχβιν; 

•Παξάμελνη ζπλδπαζκνί,  π.ρ. ηη ζα γηλφηαλ, αλ ζηνλ θαθέ βάδακε αιάηη; 

•Πξνζαξκνγέο εηθόλσλ, π.ρ. κε ηη κνηάδνπλ απηά ηα ζχλλεθα; 

•Μεγεζύλζεηο-ζκηθξύλζεηο, π.ρ. ηη ζα ζπλέβαηλε, αλ είρε πεξηζζφηεξν νμπγφλν ε 

αηκφζθαηξα; 

•Αληηθαηαζηάζεηο, π.ρ. ηη ζα γηλφηαλ, αλ ε γάηα γάβγηδε; 

•Αλαδηεπζεηήζεηο, π.ρ. ηη ζα ζπλέβαηλε, αλ ν απνπζηνιφγνο γηλφηαλ ν ηειεπηαίνο ζηε 

βαζκνινγία; 

•Σξνπνπνηήζεηο, π.ρ. ηη ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ, αλ είρακε δηαθνξεηηθφ ρξψκα καιιηψλ; 

•Αληηζηξνθέο, π.ρ. πψο ζα ήηαλ ν θφζκνο, αλ γελλνχζαλ νη άληξεο; (Δκκαλνπειίδνπ, 

2014). 

Πίζσ απφ ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, θξχβεηαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε. Μέζα ζηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε θξχβεηαη ν Μεγάινο Άλζξσπνο, απηφο πνπ αλαγλσξίδεη ηε 

κηθξφηεηά ηνπ κέζα ζην ζχλνιν ηεο δσήο, πνπ δελ δηαθαηέρεηαη απφ έπαξζε, παξά 

κφλν απφ αθνζίσζε, κέζσ ηεο νπνίαο αθνπγθξάδεηαη ηηο εμηζηνξήζεηο ηνπ θφζκνπ» 

(Παπιίδνπ, 2013). Δπνκέλσο, πξηλ γίλεη απφπεηξα θαιιηέξγεηαο ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο ζηα παηδηά, ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε. 
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Χο δεκηνπξγηθή ζθέςε νξίδεηαη ε λνεηηθή εθείλε ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην λα 

εθεπξίζθνπκε λέεο, πξσηφηππεο ηδέεο θαη βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

ρξεζηκνπνηεί πνηθίινπο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαη λα βξίζθεη 

πιήζνο ηδεψλ θαη ιχζεσλ γηα θάζε πξφβιεκα πνπ ην απαζρνιεί (Παπαραξίζε, 2017).  

χκθσλα κε ηνλ Kress, ην άηνκν κέζσ ηεο αθήγεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

επαλαδνκεί, επεμεξγάδεηαη, επηθνηλσλεί θαη αιιειεπηδξά ζηνλ πεξηβάιινληα θπζηθφ 

θαη θνηλσληθφ ηνπ θφζκν» (ηδεξφπνπινο, 2013). Γειαδή αζθεί θξηηηθή ζθέςε θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηε δεκηνπξγηθή ηνπ ζθέςε γηα λ‟ αληηιεθζεί απηά πνπ ζπκβαίλνπλ 

γχξσ ηνπ. Απηά ηα δχν είδε ζθέςεο  νθείιεη λα ηα θαιιηεξγήζεη ζηα παηδηά ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. 

Δίλαη ζε φινπο γλσζηφ φηη πεξίπνπ θάζε ηξία ρξφληα ν φγθνο ησλ γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ δηπιαζηάδεηαη. Ο ρξφλνο απηφο ζα γίλεηαη ζπλερψο κηθξφηεξνο θαη φινη 

αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη ηειείσο άζηνρν θαη απεξίζθεπην λα πξνζπαζνχκε λα 

θνξηψλνπκε ζπλερψο κφλν κε γλψζεηο ηα παηδηά καο ρσξίο λα ηνπο καζαίλνπκε πψο 

λα ζθέθηνληαη θαη πψο λα βξίζθνπλ ηηο γλψζεηο απηέο. Φπζηθά νη γλψζεηο 

ρξεηάδνληαη θαη δελ είλαη πεξηηηέο, σζηφζν, ε κάζεζε νχηε αξρίδεη νχηε ηειεηψλεη κε 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ. Σν επφκελν βήκα κεηά ηελ πξφζιεςε γλψζεσλ είλαη ε 

ηεξάξρεζή ηνπο: πνηεο απφ απηέο είλαη βαζηθέο θαη απαξαίηεηεο θαη πνηεο 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο. Σαπηφρξνλα φκσο ζα πξέπεη νη καζεηέο λα κάζνπλ πψο λα 

ζθέθηνληαη επνηθνδνκεηηθά θαη δεκηνπξγηθά. Ζ ηθαλφηεηα απηή κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί θαη λα βειηησζεί καζαίλνληαο καο θάπνηεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο, ψζηε 

λα κελ πειαγνδξνκνχκε, αιιά λα έρνπκε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο ζθέςεο. 

Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη φινη κπνξνχκε λα κάζνπκε λα ζθεθηφκαζηε θαη φηη δελ 

είλαη ηθαλφηεηα πνπ ηελ θέξνπκε καδί καο. Ο θάζε άλζξσπνο έρεη ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο, νη νπνίεο φκσο κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο, αλ δελ βξεζνχλ ηξφπνη 

αμηνπνίεζήο ηνπο. Ο θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα αιιάμεη, κπνξεί λα γίλεη θάηη λέν γηαηί 

θάζε θνξά πνπ καζαίλεη θάηη γίλεηαη κηα εζσηεξηθή αιιαγή. Ο θαζέλαο απφ εκάο θαη 

ηδηαίηεξα νη λένη, ζα πξέπεη λα ιαρηαξνχλ, λα επηδηψθνπλ ηε κάζεζε. Απηφ είλαη ίζσο 

θαη ε κεγαιχηεξε πεξηπέηεηα πνπ ζα δήζνπκε. Απηφ αθξηβψο είλαη θαη ε δηαδηθαζία 
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ηεο κεηακφξθσζεο. Κάζε θνξά πνπ δνχκε θάηη θαηλνχξην, πνπ γεπφκαζηε κηα 

πξσηφηππε εκπεηξία, παχνπκε λα είκαζηε πηα ν ίδηνο άλζξσπνο πνπ ήκαζηαλ ρζεο. Ζ 

κάζεζε δε ζα πξέπεη πνηέ λα είλαη θαηαλαγθαζηηθφ έξγν, αιιά εζσηεξηθή, ζπλερήο 

αλάγθε.(Παπαραξίζε,2017). 

Ο δάζθαινο  „εκςπρσηήο‟: 

 Δλζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

  Γελ κεηαδίδεη ηε γλψζε έηνηκε. 

  Δθθξάδεη φ,ηη θαιχηεξν έρεη, γηα λα αλαπηχμεη θαη ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ ηηο 

έμεηο ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο θαληαζίαο, ηεο επνηθνδνκεηηθήο απαζρφιεζεο ζε 

κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο» (Ρνληάξη, 2003:  209). 

 

Ο δεκηνπξγηθφο εθπαηδεπηηθφο: 

        • Δίλαη ν ίδηνο δεκηνπξγηθφο, αληηιακβαλφκελνο θαη πηνζεηψληαο ν ίδηνο ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα σο κηα ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ. 

        • Υξεζηκνπνηεί ζχγρξνλνπο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. 

        • Τηνζεηεί κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε. 

        • Γελ πξνζθέξεη έηνηκεο ιχζεηο, αιιά δίλεη ζηνπο καζεηέο ρξεζηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο ρξεζηκεχζνπλ ζαλ πεγέο ή ζαλ εξγαιεία γηα ηελ παξαγσγή 

ηδεψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

        • Σηο εζθαικέλεο απαληήζεηο νχηε ηηο απνξξίπηεη, νχηε ηηο θαηαθξίλεη θαη 

πξνθαλψο νχηε ηηο βαζκνινγεί αξλεηηθά, αιιά αληηζέησο ηηο εληάζζεη ζην πιαίζην 

ηεο αλαηξνθνδνηηθήο δηαδηθαζίαο. 

        • Ηρλειαηεί ηε κεζνδνινγηθή ηνπ παξέκβαζε ζηεξηδφκελνο ζε επέιηθηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αλαπξνζαξκφδεη ην κεζνδνινγηθφ ηνπ πιαίζην. 

    • Αμηνπνηεί ηε ζπλεξγαζία κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ζηα πιαίζηα 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη πξνζδηνξηζκψλ αμφλσλ δξάζεο (Παπαραξίζε, 2017). 
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Υξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε  

ήκεξα πνπ ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο  ξπζκνχο, δελ κπνξεί λα 

ιείπεη απφ έλα παξαγσγηθφ-δεκηνπξγηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε ρξήζε ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

καζεηψλ ζε απηφ θαη λα θαηαζηεί πνηνηηθφο θαη πςεινχ επηπέδνπ ν ηνκέαο  ηεο 

παηδείαο. «Οη λέεο ηερλνινγίεο, ηδίσο ε πιεξνθνξηθή κε ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ 

ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ, έρεη ζρεδφλ ηαπηηζζεί κε φ,ηη ραξαθηεξίδνπκε σο αλάπηπμε» 

(Μπακπηληψηεο, 2000).  

χκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) 

ηνπ 2001(ΦΔΚ 1376, 2001) : «θνπφο ηεο εηζαγσγήο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην 

Νεπηαγσγείν θαη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή». Ζ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη γεγνλφο γηα 

ηε ρψξα καο. Αλ ν ππνινγηζηήο αμηνπνηεζεί ζε θαηάιιεια νξγαλσκέλν καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο, ηελ επειημία ηεο ζθέςεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηά 

ηνπο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Σδαβάξα, ρ.ρ.).  

Αληί ηνπ φξνπ Πιεξνθνξηθή ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε επξεία θιίκαθα ν φξνο 

«Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ» (Σ.Π.Δ.). Με ηνλ φξν απηφ 

ραξαθηεξίδνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κεηάδνζε 

κηαο πνηθηιίαο κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο (ζχκβνια, εηθφλεο, ήρνη, 

βίληεν), θαη αθεηέξνπ ηα κέζα πνπ είλαη θνξείο απηψλ ησλ άπισλ κελπκάησλ  

(Κφκεο, 2004). 

Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη έλα εξγαιείν δηδαζθαιίαο δηαθφξσλ 

αληηθεηκέλσλ. Υξεζηκεχεη γηα ηελ δεκηνπξγία αζθήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ 

ππνινγηζηή, φπσο δσγξαθηθή θαη ζρεδηαζκφο. Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα νη ππνινγηζηέο 

απνηεινχζαλ θάηη μέλν γηα πνιινχο θαη πφζν κάιινλ ε δηδαζθαιία θαη ε επηθνηλσλία 
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κέζσ απηήο. Παξφια απηά ζήκεξα, νη Νέεο Σερλνινγίεο έρνπλ εηζβάιεη γηα ηα θαιά 

ζηελ δσή ηνπ θφζκνπ. Σα παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία βιέπνπλ ηειεφξαζε, 

ρεηξίδνληαη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο βίληεν θαη ήρνπ,  έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή παίδνληαο παηρλίδηα. O Prensky (ζην: Φεζάθεο, 2008) 

ραξαθηεξίδεη ηα ζεκεξηλά κηθξά παηδηά ςεθηαθνχο ηζαγελείο ζε αληίζεζε κε ηνπο 

γνλείο ηνπο πνπ είλαη ςεθηαθνί κεηαλάζηεο επεηδή γελλήζεθαλ ζε κηα ηερλνινγηθά 

πνιχ θησρφηεξε επνρή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη φηη ηα ζεκεξηλά παηδηά 

ππνινγίδεηαη λα έρνπλ μνδέςεη θαηά κέζν φξν 10.000 ψξεο ζε ππνινγηζηέο θαη 

βηληενπαηρλίδηα κέρξη ηελ ειηθία ησλ 21. Δίλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξνχκε λα 

παξαβιέπνπκε ην γεγνλφο ηεο απμαλφκελεο έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζηηο Σ.Π.Δ.. Σα 

παξαπάλσ θαζηζηνχλ θαλεξή ηελ ππνρξέσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα 

δηακνξθψζεη ππεχζπλε ζηάζε (Φεζάθεο, 2008).  

Με ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Ζ/Τ)  κπνξεί θαλείο λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα, έρεη 

άπεηξεο εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά θαη απνηειεί ην θχξην κεράλεκα επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ. Βέβαηα ππάξρεη έλα έληνλν εξψηεκα γηα ην θαηά πφζν ε Πιεξνθνξηθή 

ζηελ εθπαίδεπζε ζα βειηηψζεη ηελ κάζεζε θαη γηα ην θαηά πφζν είλαη θαηάιιειε γηα 

ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ειηθία (Κσηζαιίδνπ, 2011).  

Με ηε ρξήζε  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Παπαδφπνπινο, ρ.ρ.) ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

κπνξεί λα γίλεη πην ελεξγεηηθή θαη νη καζεηέο  

• λα πεηξακαηίδνληαη  

• λα αλαδεηνχλ, ζα αλαθαιχπηνπλ θαη λα ραίξνληαη ηε γλψζε 

• λα καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα είλαη κεζνδηθνί, λα παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο, λα επηρεηξεκαηνινγνχλ, λα ζθέθηνληαη θαη λα 

εθθξάδνληαη ειεχζεξα 

 • λα θαιιηεξγνχλ ηηο θιίζεηο θαη ηα ηαιέληα ηνπο 

 • λα αγαπνχλ ηε κάζεζε. 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ε δηείζδπζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη παξάιιεια 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή, ζπλέβε γξήγνξα θαη κε ζεηηθέο αληηδξάζεηο σο 

πξνο ηελ ζπκβνιή ηεο. Δμάιινπ ζηε ζεκεξηλή επνρή φιεο νη εξγαζίεο ρξεηάδνληαη 
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γλψζεηο ρεηξηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νπφηε είλαη αλακελφκελε ε 

ξαγδαία εμέιημε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. χκθσλα κε ην Γ.Δ.Π.Π.. ν ππνινγηζηήο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηδαζθαιία φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ σο εξγαιείν 

κάζεζεο θαη παηρληδηνχ, απφ ηελ γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά κέρξη ηε κνπζηθή θαη ην 

ζέαηξν. Καηά ην Γ.Δ.Π.Π.., ηα παηδηά κε ηελ πιεξνθνξηθή ζα εμνηθεησζνχλ κε ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή, ζα κάζνπλ λα ηνλ ρεηξίδνληαη θαη λα αλαδεηνχλ 

ζε απηφλ πιεξνθνξίεο. Φπζηθά ζθφπηκν θαη αλαγθαίν γηα ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. είλαη 

ε δεκηνπξγία ελφο λένπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο. πσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά 

ζρνιεία, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπο εξγαζηήξηα ππνινγηζηψλ γηα 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη δηδαζθαιία (Κσηζαιίδνπ, 2011).   

Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ., φπσο ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα, ηα ειεθηξνληθά βηβιία, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ην δηαδίθηπν 

εκπινπηίδνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη απνηεινχλ έλαλ 

ζχγρξνλν ηξφπν δηδαζθαιίαο. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα είλαη απηά ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ παξακπζηψλ απφ ηα παηδηά, 

ζηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κέζσ ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ λα πξνζζέζνπλ 

ζηα παξακχζηα ηνπο ήρν, εηθφλα, θίλεζε θαη φ,ηη άιιν επηζπκνχλ. Με ηε δπλαηφηεηα 

νπηηθνπνίεζεο επηηπγράλεηαη επθνιφηεξε θαηαλφεζε δπζλφεησλ ή αθεξεκέλσλ 

ελλνηψλ. Ζ ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο επεθηείλεη ηε ζρνιηθή κάζεζε θαη απεγθισβίδεη 

ηε γλψζε απφ ηνπο ςεινχο ηνίρνπο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ, δίλνληαο ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο, λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε έλα κεγάιν εχξνο ςεθηαθψλ  πεγψλ πιεξνθφξεζεο, λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε παηδηά ζρνιείσλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ή ρσξψλ, κε αλζξψπνπο θαη 

θνξείο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δνπλ, κε εηδηθνχο ζε δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο, αληαιιάζνληαο απφςεηο θαη αληιψληαο έκπλεπζε, αλαηξνθνδφηεζε, 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη πξαθηηθέο εκπεηξίεο. Σαπηφρξνλα κέζα απφ ηέηνηνπ 

είδνπο δξαζηεξηφηεηεο εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο ή δεπγάξηα θαη ε 

επηθνηλσλία. Χο εθ ηνχηνπ ε εηζαγσγή ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 
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επηδηψθεη λα αλαβαζκίζεη ην κάζεκα, λα γίλεη ειθπζηηθφηεξν, ζχγρξνλν θαη 

δεκηνπξγηθφ γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, λα ζπκκεηέρνπλ, λα 

δηεπξχλνπλ, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα, λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα 

δηαηππψλνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο. Αθφκε, νη Νέεο 

Σερλνινγίεο πξνσζνχλ ηηο ζπλεξγαηηθέο νκάδεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο, 

ηεο νκαδηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο. Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

είλαη φηη θαιιηεξγείηαη θαη ν πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο κε λένπο ηξφπνπο γξαθήο 

θαη έθθξαζεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο φρη κφλνλ δελ ζα πξνθαιέζνπλ λέεο αληζφηεηεο 

αιιά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ άξζε πνιιψλ αληζνηήησλ θαη αδηθηψλ πνπ 

ππάξρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηερλνινγίαο έρνπλ επεξεάζεη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο καο. Τπάξρεη ινηπφλ αλαγθαηφηεηα γηα ηερλνινγηθφ „αιθαβεηηζκφ‟ 

αθφκε θαη απφ ηηο πνιχ κηθξέο ειηθίεο.  Ζ εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ εθκάζεζε 

δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Σζηηνπξίδνπ & Βξχδαο, 2005). Σν παηδί ζ‟ απηήλ 

ηελ ειηθία γλσξίδεη θαη πηνζεηεί θαζεηί θαηλνχξγην κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη κ‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα νηηδήπνηε κειινληηθφ. ην πιαίζην απηφ, νη 

ππνινγηζηέο έρνπλ ζέζε ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ελψ ζχκθσλα θαη κε ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Γ.Δ.Π.Π.., 2001) νη κηθξνί καζεηέο πξέπεη λα έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηε ρξήζε ηνπ ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ηα ζεκέιηα γηα ηελ πεξαηηέξσ γλψζε 

θαη εμνηθείσζε κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) 

(Παπαδφπνπινο, ρ.ρ.; Σδαβάξα, ρ.ρ.).  

Οη επηθξηηέο ηεο ηερλνινγίαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζην 

Νεπηαγσγείν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ απνηειεί άζθνπε ζπαηάιε 

ρξφλνπ, ρξεκάησλ θαη θαηεγνξνχλ ηελ πιεξνθνξηθή φηη φρη κφλν απμάλεη ρσξίο ιφγν 

ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο, αιιά θαη ζηεξεί ηα παηδηά απφ ρξήζηκεο καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο.  

πσο θαίλεηαη, ε ρξήζε ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη 

ζθφπηκε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζα ζπλερίζεη λα είλαη φζν πεξλνχλ ηα 
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ρξφληα. Οη εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα επηκνξθψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πάλσ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη λα είλαη ζχγρξνλνη 

δάζθαινη ηνπ θαηξνχ ηνπο. Ο θφζκνο νθείιεη λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα ζπκβαδίδεη 

κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο (Βαθαινχδε, 2003; Κσηζαιίδνπ, 2011). Γηα 

κηα πνηνηηθή παηδεία, απαιιαγκέλε απφ δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο θαη απφ αθξαίεο 

παξαδνζηαθέο αξρέο, πξέπεη λα ππάξμεη ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηα ζρνιεία.  Οη δάζθαινη 

ζα νξγαλψλνπλ θαιχηεξα ηελ χιε ηνπο, ζα θάλνπλ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο, ζα 

πεηπραίλνπλ ηε δηαζεκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηφο ηνπο θαη ζα αζρνινχληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηηο αλάγθεο θάζε καζεηή (Μπακπηληψηεο, 2000).  

 

 

 

Δηθφλα 3: Πιεξνθνξηθή ζηελ εθπαίδεπζε 
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Γεκηνπξγηθή γξαθή θαη Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Νέεο Σερλνινγίεο έθαλαλ δπλακηθή είζνδν ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη καδί ηνπο έθεξαλ έλα ζχγρξνλν θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Δηδηθφηεξα ε 

αμηνπνίεζε ηνπο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηειεί έλα 

θαηλνηφκν θαη δηαδξαζηηθφ επηθνηλσληαθφ κνληέιν ζπγγξαθήο θαη ηαπηφρξνλεο 

πξφζιεςεο ηεο ινγνηερλίαο. Αλ θαη ππάξρεη ειάρηζην ηερλνινγηθφ πιηθφ, ζηα 

ζρνιεία γίλεηαη πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ηνπ. ε θάζε λεπηαγσγείν είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη έλαο Ζ/Τ, γηαηί ε ηερλνινγία ζήκεξα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο 

ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν κάζεζεο γηα ηα παηδηά. Αλαιπηηθφηεξα, πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηζηνζειίδσλ θαη πνηθίισλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ ηα 

νπνία ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ζα ελεξγνπνηήζνπλ 

ηελ έκπλεπζή ηνπο (Βαθάιε θ.ά., 2013). 

ήκεξα, κεηαβαίλνπκε απφ ηνλ αλαγηγλψζθνληα εγθέθαιν ζε έλαλ νινέλα θαη πην 

ςεθηαθφ εγθέθαιν θαη είκαζηε αληηκέησπνη κε λέεο πξνθιήζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή  

δηαδηθαζία θαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο. Σν βηβιίν, 

ζπκβαδίδνληαο κε ηνπο αζχιιεπηνπο ξπζκνχο ηεο επνρήο καο, «ελδίδεη» ζηελ 

ηερλνινγία – «θαη θαιά “έθαλε”», ζχκθσλα κε ηνλ Παπαδάην, φπσο αλαθέξεη ν 

Κσηφπνπινο (ζην: 2017) - θαη πξνσζείηαη πιένλ ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή, ελψ 

φιν θαη ζπρλφηεξα «μεθπιιίδεηαη» κέζα απφ θάπνηα κεραλή αλάγλσζεο. 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο κε ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο εληζρχεη ηελ αλάγλσζε 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε απηήλ. Δπηδηψθεη ηα παηδηά 

λα θαηαλνήζνπλ ηελ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ινγνηερλία, λα δηεπξχλνπλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο, λα ζθέθηνληαη, λα θξίλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ινγνηερληθά θείκελα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνληαη πνιιέο 

δεμηφηεηεο, ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα, ε αλαγλψξηζε ησλ θχξησλ 

ζηνηρείσλ ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αθεγήζεσλ. Ζ 
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δεκηνπξγηθή γξαθή επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη ππνςηαζκέλνπο αλαγλψζηεο θαη λα 

αλαδείμεη ηθαλνχο ζπγγξαθείο (Νηθνιαΐδνπ θ.ά., 2014). 

Αλ θαη «ε ςεθηαθή αθήγεζε θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθά 

πεδία, σζηφζν ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν επαθήο: ε ηζηνξία. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο, αλ θαη πνιιέο θνξέο έκθαζε δίλεηαη ζηελ επηινγή ησλ 

ςεθηαθψλ κέζσλ, ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ε ζπγγξαθή απνηεινχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαη πεηπρεκέλε ςεθηαθή 

ηζηνξία» (Robin, 2008). 

 Με ηελ ελαζρφιεζε ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο, ηα παηδηά γίλνληαη ηα ίδηα ζπγγξαθείο 

ελφο ζελαξίνπ, κηαο ηζηνξίαο κε ηελ δηθή ηνπο πηλειηά θαη γίλνληαη αθεγεηέο 

ηζηνξηψλ. «Σα κηθξά παηδηά είλαη αθεγεηέο ηζηνξηψλ απφ ηε θχζε ηνπο. ε φιεο ηηο 

αλζξψπηλεο θνηλσλίεο είλαη ζπλεζηζκέλε  θαη δεκνθηιήο ε ρξήζε αθήγεζεο ηζηνξηψλ 

απφ ζπγγεληθά θαη θηιηθά πξφζσπα γηα ηε κεηαβίβαζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ 

απφ γεληά ζε γεληά. Δπίζεο ε αθήγεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο ςπραγσγηθφ κέζν πνπ 

θεληξίδεη ηε θαληαζία αλζξψπσλ φισλ ησλ ειηθηψλ» (εξαθείκ & Φεζάθεο, 2010). 

Άξα ε ςεθηαθή αθήγεζε πνπ μεπεξλά ηα παξαδνζηαθά πξφηππα θαη δηεγείξεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, απνηειεί ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν θαη νθείινπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη γνλείο θαη ηα παηδηά λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ινγηζκηθά εξγαιεία ηεο. 

Δπίζεο νη δξαζηεξηφηεηεο «δεκηνπξγηθήο γξαθήο» κε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

σζεί ηα παηδηά ζην λα γξάςνπλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηε δηθή ηνπο ηζηνξία 

αιιά κε πξνζπκία θαη ελζνπζηαζκφ θαη φρη κε αγγαξεία, θαζψο είλαη δηαζθεδαζηηθά 

θαη ειθπζηηθά  ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Γεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν θίλεηξα ζπκκεηνρήο θαη κάζεζεο, βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ζπγγξαθήο θαη 

πξνζσπηθήο έθθξαζεο.  

Ζ «δεκηνπξγηθή γξαθή» ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε «κηθξψλ» ζπγγξαθέσλ, φρη κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν αιιά κε ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηξφπσλ θαη κέζσλ αθήγεζεο κε ηε 

ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο σο εξγαιείνπ δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθηθήο ηέρλεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη λα δηαζέζεη ζηνπο καζεηέο ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη κέζα 

γηα ηελ θαιχηεξε θαη πην σθέιηκε καζεζηαθή εκπεηξία. Δμάιινπ «δελ ππάξρνπλ 
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ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαη ζπληαγέο γηα λα γίλεη θαλείο ζπγγξαθέαο. Απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη, φπσο αλαθέξεη ν  William Faulkner, (ζην: νπιηψηεο, 2012: 13), «είλαη 

99% ηαιέλην, 99% πεηζαξρία θαη 99% δνπιεηά».  

Σν δηαδίθηπν θαη ηα ζχγρξνλα πνιπκέζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία 

πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ «δεκηνπξγηθήο γξαθήο». Γηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο 

εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν ζπκβάιινπλ ζηε ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ, ηελ ειεθηξνληθή 

κάζεζε θαη γξαθή, ηχπνπ fan fiction.  Άιιεο είλαη ηα ςεθηαθά θφκηθο, ηα 

πξνγξάκκαηα θαηαζθεπήο ηαηληψλ (moviemaker). «Τπάξρνπλ εθηά ιφγνη ζχκθσλα 

κε ηνλ Tompkins  (ζην: Θ. Μπξάηηηζεο & Μνπηαθίδνπ, 2013) γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

παηδηά  πξέπεη λα γξάθνπλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο: 1) Γηαζθέδαζε 2) Καιιηηερληθή 

έθθξαζε 3) Γηεξεχλεζε ιεηηνπξγηψλ γξαθήο 5) Φαληαζία 6) Αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο 

7) Μάζεζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο». Σα καζεηηθά θαηαζθεπάζκαηα αζθαιψο ζα 

ππνιείπνληαη, ζε ζχγθξηζε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν ή ην ινγνηερληθφ χθνο, ην 

νπνίν απνηειεί ηε ζπγγξαθηθή αθνξκή (Νηθνιαΐδνπ, 2009). Ηδηαίηεξα ε δεκηνπξγηθή 

γξαθή πνπ αμηνπνηεί ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ, νξγαλψλεη ηηο πνιιαπιέο εθδνρέο 

ηνπ θεηκέλνπ, αλαδεηθλχεη ηε ξεπζηφηεηά ηνπ, απνθαιχπηεη κε δηαθάλεηα ηε 

ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπγγξαθηθνχ  κεραληζκνχ απφ ηνπο 

καζεηέο, επλνεί ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ζπγγξαθέα απφ ην θείκελφ ηνπ κέζσ ηεο 

νζφλεο, δηδάζθεη πνιιά θαη ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα ηε ινγνηερλία ζηνπο καζεηέο 

(Νηθνιαΐδνπ, 2009). Δθηφο απφ κέζν ζπγγξαθήο, ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί σο «δφισκα» γηα ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Οη καζεηέο εξγάδνληαη 

κε πεξηζζφηεξν θέθη, ην θιίκα ηεο ηάμεο αιιάδεη, αλαιακβάλνπλ ζπγγξαθηθέο 

πξσηνβνπιίεο, ελδηαθέξνληαη κε πην νπζηαζηηθφ ηξφπν γηα ηελ πξφζιεςε ησλ 

θεηκέλσλ ηνπο. Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ζηελ πξάμε πσο έλα θείκελν δε γξάθεηαη 

κηα θνξά θαη εγθαηαιείπεηαη. Οη επάιιειεο γξαθέο απνθηνχλ λφεκα, νη δηνξζψζεηο 

ην ίδην. Καηλνηφκεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, φπσο ην Animoto, ην Storybird, 

εθαξκνγέο δεκηνπξγίαο θφκηθο, φπσο ην Pixton θαη ην Toondoo, κπνξνχλ λα 

απνδεηρηνχλ εμαηξεηηθά ρξήζηκα ζπγγξαθηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ελζαξξχλεη ηελ παξαγσγή ιφγνπ, αθφκα θαη απφ ηνπο πην 
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ακήραλνπο καζεηέο. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηζηνινγίνπ ζπγγξαθήο θαη 

αλάγλσζεο, κπνξεί, κε ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ελίζρπζε απφ ηνλ 

δηδάζθνληα, λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε εηθνληθήο αλαγλσζηηθήο θνηλφηεηαο 

(Νηθνιαΐδνπ, 2009). Ζ δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο κάζεζεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλφηεηαο καζεηψλ κπνξεί λα πξνσζήζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ κάζεζε κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

κειψλ ηεο φπσο αλαθέξνπλ νη Passey & Higgins (2011). Ζ εκθάληζε δσξεάλ 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη εθαξκνγψλ Web 2.0 πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηελ 

επρέξεηα λα επηιέμεη ηη ηαηξηάδεη ζηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θαη ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαίλεηαη λα έρεη 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ καζεηψλ (Trucano, 2005), 

ελζαξξχλνληαο αθφκα θαη ηνπο καζεηέο κε ρακειή απηνεθηίκεζε λα κνηξαζηνχλ ηηο 

απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Underwood θ.ά., 2009). Μεγάιν 

δεηνχκελν είλαη ε δεκηνπξγία απζεληηθψλ πεξηζηάζεσλ επηθνηλσλίαο, ε αλαδήηεζε 

θαη αλεχξεζε απζεληηθνχ γισζζηθνχ πιηθνχ πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί ζηελ πξφζιεςε θαη παξαγσγή ιφγνπ, θαζψο θαη ε παξνρή πιήζνπο 

δπλαηνηήησλ γηα δεκνζίεπζε ηνπ ιφγνπ ησλ παηδηψλ (Κνπηζνγηάλλεο, Παπιίδνπ, & 

Υαιηζηάλε, 2011). Ζ ηξηβή ησλ καζεηεπφκελσλ απφ ηε κία κε ην ηερληθφ θαη απφ ηελ 

άιιε κε ην δεκηνπξγηθφ/κπζνπιαζηηθφ θνκκάηη ηεο γξαθήο ζπκπεξηιακβάλεη πιένλ 

θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα. Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή δελ κπνξεί 

πηα λα πεξηζηξέθεηαη κφλν γχξσ απφ ηε ζχιιεςε, δφκεζε θαη ζπγγξαθή κηαο 

ηζηνξίαο, αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ ζηνρεχεη θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηξφπσλ 

θαη κέζσλ αθήγεζεο. Έλα λέν ζπγγξαθηθφ θαη αλαγλσζηηθφ πεξηβάιινλ 

δηακνξθψλεηαη, ην νπνίν αλακνξθψλεη ηελ νπηηθή θαη ηελ πξννπηηθή ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο σο ζεσξίαο θαη πξάμεο. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε 

ινγνηερλία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο, ε γξαθή θαζίζηαηαη κηα δπλακηθή πνιπηξνπηθή 

δηαδηθαζία. Οη καζεηεπφκελνη ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή δνθηκάδνληαη σο ζρεδηαζηέο 

θαη φρη απιά σο θξηηηθνί αλαγλψζηεο θαη παξαγσγνί ινγνηερληθνχ ιφγνπ.  Οη Σ.Π.Δ. 

κπνξεί λα επηηξέπνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα λα δεκνζηνπνηήζεη αλά πάζα ζηηγκή ην έξγν 
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ηνπ, αιιά δελ πξνζδίδνπλ ζ‟ απηφ ινγνηερληθή αμία. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ είλαη 

απιή, θαζψο πξναπαηηεί ζπγγξαθηθέο γλψζεηο, αιιά θαη αλάινγε ηερλνγλσζία. Γελ 

θαηαξγεί ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αλάγλσζεο, ζπγγξαθήο θαη δηδαζθαιίαο ηεο 

ινγνηερλίαο, νη νπνίνη ζηεξίδνληαη ζηελ έληππε παξάδνζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

θεηκέλνπ θαη ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο, αιιά ηνπο δηεπξχλεη. Γηδάζθνληεο θαη 

δηδαζθφκελνη θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα λέα ςεθηαθά πεξηβάιινληα ζπγγξαθήο θαη πξφζιεςεο ηεο ινγνηερλίαο, λα 

ππεξληθήζνπλ θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ, αιιά ηαπηφρξνλα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε 

έλα ηζρπξφ ζπγγξαθηθφ θαη εθδνηηθφ εξγαιείν. Έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απεπζπλζνχλ ζε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα, λα 

πξνβάιινπλ ην έξγν ηνπο, αιιά θαη λα ελεκεξψζνπλ ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ 

πξνζθέξνληαο δείγκαηα ηνπ ινγνηερληθνχ ιφγνπ ηνπο (Νηθνιαΐδνπ θ.ά., 2014). Με 

ηελ αμηνπνίεζε, ινηπφλ, ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαζθαιία ηεο «δεκηνπξγηθήο γξαθήο» νη 

καζεηέο δελ απνηεινχλ πηα απιψο αλαγλψζηεο ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ηζηνξηψλ, 

αιιά ζρεδηαζηέο απηψλ, κέζα ζε έλα λέν πεξηβάιινλ γξαθήο. Ζ αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ηεο κάζεζεο κε ηηο Σ.Π.Δ. απνηειεί θαη ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί θεληξηθφ 

άμνλα ηεο ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο.  
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Β΄ ΜΔΡΟ 

Δπίιπζε πξνβιήκαηνο  

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη κία δηδαθηηθή ηερληθή φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη 

έλα πξαθηηθφ πξφβιεκα, ην πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο αλαζέηεη 

λα αλαθαιχςνπλ ηελ επίιπζή ηνπ κε έλαλ απφ ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

α) Οη καζεηέο λα πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κία δηθή ηνπο ιχζε ζην πξφβιεκα, 

ζπδεηψληαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηελ ζθέςε ηνπο. Απηφ βνεζάεη  πνιχ ηνπο 

καζεηέο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, είλαη πην ελεξγεηηθνί, απνθηνχλ 

πξνζσπηθή ζρέζε θαη επαθή κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο  θαη εμαζθνχλ ην κπαιφ 

ηνπο ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ.  

β) Σν πξφβιεκα πνπ πεξηγξάθεη ν εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ πεξηγξαθή 

κηαο ελδεηθηηθήο ή κηαο νινθιεξσκέλεο  ιχζεο απηνχ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ζθνπφο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ επεμήγεζε ηεο ιχζεο, ε 

νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ ηερληθή απηή κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα θαη αλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε απφθηεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη ζηφρνο είλαη λα ππνθηλεζεί ε αλαθαιππηηθή  πνξεία πξνο 

ηελ κάζεζε απηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο σο δηδαθηηθή ηερληθή είλαη κία 

κεζνδνινγία έξεπλαο  πξνζαξκνζκέλε  ζην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο θαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Ζ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη απνηειεί έλα πξαγκαηηθφ ή έλα 

ππνζεηηθφ παξάδεηγκα, ζην νπνίν θαινχληαη νη καζεηέο λα  δηεξεπλήζνπλ θαη λα 

αλαιχζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ηνπ ιχζεηο (βι. θαη Γθιηάνπ-Υξηζηνδνχινπ, 2011; βι. 

θαη Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2011a).  Σν παξάδεηγκα κπνξεί λα έρεη δχν κνξθέο: 

Α) Μπνξεί λα πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα πξνο επίιπζε φπνπ νη καζεηέο εηζάγνληαη 

ζε απηφ θαη θαινχληαη λα ην επηιχζνπλ παίξλνληαο απνθάζεηο.  

Β) Μπνξεί λα πξφθεηηαη γηα έλα παξάδεηγκα αλαθνξάο ζε κία δξαζηεξηφηεηα 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο ή ζε κία δξαζηεξηφηεηα. Οη καζεηέο θαινχληαη λα 

πεξηγξάςνπλ ην πξφβιεκα θαζψο θαη ηα βήκαηα γηα ηελ επίιπζή ηνπ, λα κειεηήζνπλ 
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ηηο  ιχζεηο  θαη λα εμεγήζνπλ ηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

ιχζεο ηνπο.  

Αλ φια ηα παξαπάλσ γίλνπλ ζσζηά,  νη καζεηέο απνιακβάλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα νπνία είλαη: 

 ε καζεηνθεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ελεξγνπνηεί ηνπο καζεηέο 

 ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ αλάιπζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαζψο 

θαη ε αλάπηπμε ηνπ θξηηηθήο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή 

 ε εμάζθεζε αληηκεηψπηζεο ζπλζεθψλ πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ 

πνιιέο θνξέο κεγέζνπο πξαγκαηηθψλ 

 ε επίηεπμε ζηφρσλ. 

Ζ παξαθάησ δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ζέκα ηνλ κχζν ηεο Δπξψπεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γ΄ ηκήκα ηνπ 8
νπ

 νινήκεξνπ πεηξακαηηθνχ λεπηαγσγείνπ 

Φιψξηλαο. 

 

ΠΛΑΝΟ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 

ΗΜΔΡΑ Γεπηέξα 14 Ννεκβξίνπ 2016 

Γξαζηεξηόηεηα Γηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ζηνλ κχζν ηεο Δπξψπεο 

θνπόο 
Σα παηδηά λα κπνξνχλ λα αθεγεζνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο 

φπσο ηε θαληάδνληαη ηα ίδηα. 

Τιηθά-κέζα 
Φσηνηππίεο απφ ην βηβιίν «αξπαγή ηεο Δπξψπεο», ζηπιφ, ραξηί 

Α4 

Πεξηγξαθή 

Ζ λεπηαγσγφο ηεο ηάμεο θξχβεη ζε «εκθαλή ζεκεία» θσηνηππίεο 

απφ ην παξακχζη κε ηνλ κχζν ηεο Δπξψπεο, ηελ ψξα πνπ ηα παηδηά 

είλαη απαζρνιεκέλα ζηηο γσληέο θαη παίδνπλ. (Νσξίηεξα, έρεη 

θξχςεη ην ίδην παξακχζη πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνζήθε ηεο ηάμεο).  

Πεξηκέλεη απφ ηα παηδηά λα βξνπλ θάπνηεο θσηνηππίεο θαη λα ηε 

ξσηήζνπλ α) Ση είλαη απηέο νη θσηνηππίεο; β) Πψο βξέζεθαλ εδψ 

θάησ; γ) Πνηνο ηηο έθεξε;  Με ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ 
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μεθηλάεη ε δξαζηεξηφηεηα σο «πξφβιεκα». 

Αλάπηπμε 

δξαζηεξηόηεηαο 

Σν πξσί ε λεπηαγσγφο έρεη έηνηκεο ηηο θσηνηππίεο απφ ην 

παξακχζη. Αθνχ δηαπηζηψζεη φηη φια ηα παηδηά παίδνπλ ήξεκα 

ζηηο γσληέο, πξνζπαζεί αζφξπβα θαη ρσξίο λα ηε βιέπνπλ ηα 

παηδηά, λα θξχςεη ηηο θσηνηππίεο απφ ην παξακχζη «ν κχζνο ηεο 

Δπξψπεο» ζε ζεκεία πνπ ηα παηδηά έρνπλ κελ πξφζβαζε αιιά δελ 

ζα είλαη θαη πνιχ εχθνιν λα παξαηεξήζνπλ φηη θάηη είλαη 

«θξπκκέλν».  ηαλ έξρεηαη ε ζηηγκή λα καδέςνπλ ηα παηρλίδηα 

ηνπο θαη λα ηαθηνπνηήζνπλ ηελ ηάμε ψζηε λα θαζίζνπλ ζηελ 

παξενχια θαη λα θάλνπλ ηηο ξνπηίλεο, ν Άθεο πιεζηάδεη ηε 

λεπηαγσγφ θαη ηεο ιέεη  «Κπξία, βξήθα απηφ εδψ θάησ». Ζ 

λεπηαγσγφο πξνζπνηείηαη ηελ αλήμεξε. «Ααα!! Πνχ ην βξήθεο; 

Ξέξεηο ηη είλαη;» «ρη, ηη είλαη;» -«Γελ μέξσ ηη είλαη, φηαλ 

θαζίζνπκε ζηελ παξενχια ζα ην δηαβάζνπκε!» Μφιηο  ηα παηδηά 

ηειεηψλνπλ ηηο ξνπηίλεο ν Άθεο ζεθψλεηαη απφ ηε ζέζε ηνπ θαη 

ιέεη -«Κπξία, ηη είλαη ηειηθά απηφ πνπ βξήθα;». Σφηε δίλεηαη ε 

επθαηξία ζηε λεπηαγσγφ λα μεθηλήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα. –

«Παηδηά, ν Άθεο κνπ είπε φηη βξήθε απηφ ην ραξηί θάησ απφ ην 

παγθάθη, μέξεηε ηη είλαη; Μήπσο έρεη θαη άιια ηέηνηα ραξηηά κέζα 

ζηελ ηάμε;» Ακέζσο φια ηα παηδηά ζεθψλνληαη απφ ηε ζέζε ηνπο 

θαη αξρίδνπλ λα ηξέρνπλ ςάρλνληαο λα βξνπλ αλ ππάξρνπλ θαη 

άιιεο θσηνηππίεο. Γξήγνξα ηηο βξίζθνπλ θαη γεκάηα ραξά ην 

αλαθνηλψλνπλ ζηε λεπηαγσγφ.  

Αθνχ ε λεπηαγσγφο θαηαιάβεη φηη ηα παηδηά ζπγθέληξσζαλ φιεο 

ηηο θσηνηππίεο, ηνπο ιέεη μαλά λα έξζνπλ ζηελ παξενχια θαη φηη 

κάιινλ δελ ππάξρνπλ άιιεο ηέηνηεο θσηνηππίεο ζηνλ ρψξν.  

Σα παηδηά δείρλνπλ ραξνχκελα πνπ βνήζεζαλ ζην λα 

ζπγθεληξσζνχλ νη θσηνηππίεο. «Κπξία, ηη ιέλε απηά ηα ραξηηά;» 

ξσηνχλ δπν-ηξεηο. «Γελ γλσξίδσ παηδηά, ζέιεηε λα ζεθσζεί έλα 



 

39 

 

παηδί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ ζσζηή ζεηξά;»  

Σα παηδηά ηνπνζεηνχλ ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο θσηνηππίεο κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο (ππήξρε αξηζκφο ζειίδσλ). 

 

 

Δηθφλα 4: Σα παηδηά ηνπνζεηνχλ ζηε ζσζηή ζεηξά ην παξακχζη 

 

Ζ λεπηαγσγφο ξσηάεη ηα παηδηά αλ ζέινπλ λα ηνπο δηαβάζεη ηελ 

ηζηνξία.  

ια ηα παηδηά ιέλε φηη ζέινπλ πνιχ θαη δείρλνπλ λα έρνπλ κεγάιε 

πεξηέξγεηα.  

 Ζ λεπηαγσγφο δηαβάδεη ηηο θσηνηππίεο (πνπ είλαη κέρξη ηε κέζε 

ηνπ κχζνπ). 
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Δηθφλα 5: Αλάγλσζε παξακπζηνχ 

 

 ηαλ νη ζειίδεο ηειεηψλνπλ ε λεπηαγσγφο παίξλεη κία ιππεκέλε 

έθθξαζε θαη ηνπο αλαθνηλψλεη φηη νη ζειίδεο ηειείσζαλ! Σψξα 

πψο ζα κάζνπκε ηε ζπλέρεηα;  

Κάπνηα παηδηά πξνηείλνπλ λα ξσηήζνπκε ην δηπιαλφ ηκήκα, άιια 

ιέλε λα ςάμνπκε ζην δηαδίθηπν θαη άιια φηη ζα ξσηήζνπλ ηε 

κακά ηνπο λα ηνπο ηελ πεη.  

Ζ λεπηαγσγφο πξνηείλεη λα θιείζνπλ ηα παηδηά ηα κάηηα ηνπο θαη 

λα θαληαζηνχλ απηά ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο καο.  

–«Θέιεηε, ν θαζέλαο απφ εζάο λα κνπ ιέεη ιίγα ινγάθηα πψο 

θαληάδεηαη ηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ θαη ην θάζε παηδάθη λα 

ζπκπιεξψλεη ηελ ηζηνξία ηνπ πξνεγνχκελνπ; Δγψ ζα γξάθσ ηελ 

ηζηνξία» 

Σα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ πνπ ε ηζηνξία ζα θαηαγξαθφηαλ 

θάπνπ.  Ζ λεπηαγσγφο κε ηα παηδηά θαζίζαλε ζην ραιάθη ηεο 

παξενχιαο ζε ζρήκα θχθινπ. Με κία εξψηεζε άξρηζε ε 
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λεπηαγσγφο θαη έλα έλα παηδί έιεγε απηφ πνπ ήζειε λα ζπκβεί. Σν 

έλα παηδί ζπκπιήξσλε ην άιιν θαη αλ θάπνπ θνιινχζαλ, ε 

λεπηαγσγφο δηαηχπσλε θαηεπζπληήξηεο εξσηήζεηο θαη ηα παηδηά  

πεξηέγξαθαλ ηελ ηζηνξία φπσο ηε θαληάδνληαλ ηα ίδηα. 

 

 

Δηθφλα 6: Γεκηνπξγηθή γξαθή – δηαθνξεηηθή ζπλέρεηα ηνπ κχζνπ 

 

 

Δκπιεθόκελεο πεξηνρέο 

 Παηδί θαη γιψζζα (δεκηνπξγηθή γξαθή, αθήγεζε, πεξηγξαθή, 

αηηηνιφγεζε, παξακχζη, 

 Παηδί δεκηνπξγία θαη έθθξαζε (εηθνλνγξάθεζε θαηλνχξηαο ηζηνξίαο) 

 

Γεμηόηεηεο πνπ αλαπηύρζεθαλ 

Γισζζηθέο δεμηφηεηεο (Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδήηεζε, παίξλνληαο 

δηαδνρηθά ηνλ ιφγν θαη αλαιακβάλνληαο ξφιν αθεγεηή- αθξναηή, αθεγνχληαη, 

πεξηγξάθνπλ ηε ζπλέρεηα φπσο ηε θαληάδνληαη). 
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Ση πεξηκέλεη ε λεπηαγσγόο από ηα παηδηά  

* Ζ λεπηαγσγφο πεξηκέλεη απφ ηα παηδηά λα είλαη φια ελεξγεηηθά θαη κφιηο 

βξεη ν πξψηνο ηε κία θσηνηππία λα ςάμνπλ θαη ηα ππφινηπα παηδηά γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο.   

*Να βξνπλ ηηο θσηνηππίεο θαη απφ εθεί λα μεθηλήζεη ην «πξφβιεκα».  

*Να ηελ εθπιήμνπλ ηα παηδηά κε ηελ θαληαζία ηνπο 

* Σελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο 
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Η δηαθνξεηηθή εμέιημε πνπ έδσζαλ ηα παηδηά ζηνλ κύζν 

«Η Δπξώπε πήγε  κε ην πινίν ζε κηα παξαιία ζπληξνθηά κε ηηο θίιεο ηεο γηα λα 

καδέςεη ινπινύδηα. Ο Γίαο είδε ηελ Δπξώπε θαη ηελ εξσηεύηεθε, θαη ζέιεζε λα 

ηελ παληξεπηεί. Γηα λα ηελ πξνζεγγίζεη  ηεο έδσζε πνιύρξσκα ινπινύδηα. Σεο 

έδσζε θαη ζνθνιαηάθηα θαη παγσηό θξάνπια – ζνθνιάηα, γηα λα ηελ 

θαηαθηήζεη. Η Δπξώπε ζηε ζπλέρεηα έθπγε  θαη είπε: « Δπραξηζηώ! Γεηα!» θαη 

γύξηζε ζηνπο γνλείο ηεο.  

ην ζπίηη έθαγε ην παγσηό θξάνπια θαη ζνθνιάηα πνπ ηεο πξόζθεξε ν Γίαο. 

Έδσζε θαη ζηνπο γνλείο ηεο θαη είπαλ θη απηνί «επραξηζηώ».  

 Οη γνλείο ξσηάλε ηελ Δπξώπε: 

 -Πνύ  ηα βξήθεο απηά ηα δώξα, Δπξώπε; 

-Μνπ ηα έδσζε ν Γίαο γηα λα κε θαινπηάζεη» απάληεζε εθείλε. Η Δπξώπε ηελ 

επόκελε κέξα μαλαπήγε ζην δάζνο  λα καδέςεη βαηόκνπξα  θαη θαξύδηα θαη εθεί 

βξήθε πάιη ηνλ Γία. Μεηά πήγε ζην ζπίηη ηνπ, θαη πξόζθεξε ζηνλ Γία θαη ζηνπο 

γνλείο ηνπ απηά πνπ είρε καδέςεη ζην δάζνο. Οη γνλείο ηνπ Γία ζπκπάζεζαλ πνιύ 

ηελ Δπξώπε, ηελ αγάπεζαλ θαη ηεο είπαλ «επραξηζηώ» γηα ηηο ιηρνπδηέο. Σεο 

έδσζαλ έλα δώξν, κία θνύθια λεξάηδα πνπ θσζθνξίδεη ζην ζθνηάδη αιιά θαη 

παληνύ. Ο Γίαο πήγε θαη αγόξαζε δαρηπιίδη γηα γάκν θαη ινπινύδηα. Σελ 

επόκελε κέξα, πήγε ζην ζπίηη ηεο Δπξώπεο αθνύ ηεο αγόξαζε αθόκα, ξνδ θαη 

πνξηνθαιί παπνύηζηα κε ηαθνύληα θαη έλα θόξεκα κε όια ηα ρξώκαηα ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ,  θαζώο θαη κηα κπινύδα. Ο Γίαο γλώξηζε ηνπο γνλείο ηεο 

Δπξώπεο. Η Δπξώπε πήγε θνκκσηήξην, θηηάρηεθε γηα λα είλαη αθόκα πην 

σξαία. Σεο είπε ν Γίαο: «Δίζαη πνιύ όκνξθε!» Σελ άιιε κέξα πήγε ζην ζπίηη 

ηεο θαη ηεο έθαλε πξόηαζε γάκνπ θαη κεηά ν γάκνο έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε.» 
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηζηνξίαο, ε λεπηαγσγφο πξφηεηλε ζηα παηδηά λα 

εηθνλνγξαθήζνπλ ηε λέα ηνπο ηζηνξία. Σν θάζε παηδί δσγξάθηζε κε καξθαδφξν ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ ζθελή- φ,ηη ηνπ άξεζε πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαηλνχξηα εμέιημε ηνπ 

κχζνπ.  

ην ηέινο, ην θάζε παηδί ηελ παξνπζίαζε ζηελ παξενχια.  

 

 

Δηθφλα 7: Παξνπζίαζε ζηελ παξενχια 
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Φεθηαθή αθήγεζε - Η αληίδξαζε ησλ λεπίσλ 

Απφ ηε δηαθνξεηηθή εμέιημε πνπ έδσζαλ ηα παηδηά ζηνλ κχζν, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη απφ ηηο εηθφλεο κε ηηο νπνίεο απέδσζαλ ηελ λέα 

έθβαζε ηνπ κχζνπ, δεκηνπξγήζεθε έλα βίληεν (ςεθηαθή αθήγεζε). ηαλ 

νινθιεξψζεθε ε δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, επηζθέθηεθα μαλά ην λεπηαγσγείν, χζηεξα απφ ιίγν 

θαηξφ, γηα λα  ηνπο δείμσ ηε δνπιεηά ηνπο θαη γηα λα δσ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, ηα 

ζρφιηά ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  

Μπαίλνληαο ζην λεπηαγσγείν ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ήηαλ πνιχ ζεξκά απέλαληί κνπ, 

κε ζπκήζεθαλ, θαζίζακε ζηελ παξενχια, ζπδεηήζακε γηα ην πψο πεξλάλε ζην 

λεπηαγσγείν θαη αλαπνιήζακε ζηηγκέο πνπ πεξάζακε καδί. Σα ξψηεζα αλ ζπκνχληαλ 

ην κχζν ηεο Δπξψπεο θαη ηα πεξηζζφηεξα απάληεζαλ θαηαθαηηθά. Μνπ είπαλ γηα ηελ 

Δπξψπε θαη ηνλ Γία,  γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη γηα ηελ Δπξψπε σο ήπεηξν.  

Δπαλέθεξα ζηε κλήκε ηνπο ηε δνπιεηά πνπ είρακε θάλεη κε ηελ θαηλνχξηα καο 

ηζηνξία. Κάπνηα ηε ζπκνχληαλ θαη άιια φρη. Σνπο έδεημα κεξηθέο θσηνγξαθίεο απφ 

ηε ζηηγκή πνπ θηηάρλακε θνκκάηη θνκκάηη ηελ ηζηνξία θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο είπα φηη 

ηηο δσγξαθηέο ηνπο ηηο έθαλα βίληεν, ην νπνίν ζα έβιεπαλ πνιινί άλζξσπνη, θαζψο 

ζχκθσλα κε φζα είρακε πεη θαη ζπκθσλήζεη, ζα ην αλέβαδα ζην δηαδίθηπν. Σα παηδηά 

έδεημαλ φηη ελζνπζηάζηεθαλ. Με θνηηνχζαλ κε κάηηα αλνηρηά ρακνγειψληαο θαη κνπ 

είπαλ: «Κπξία, βάιε λα ην δνχκε». Σνπο είπα λα θάλνπλ εζπρία θαη λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ κε πξνζνρή.  Σα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα πνπ παηδφηαλ ε ςεθηαθή 

αθήγεζε ήηαλ ηδηαίηεξα ραξνχκελα θαη πεξήθαλα γηα ην δεκηνχξγεκά ηνπο. Έθαλαλ 

εξσηήζεηο θαη ζρνιίαδαλ φηαλ έβιεπαλ ηηο δηθέο ηνπο δσγξαθηέο πνπ είραλ πάλσ 

γξακκέλν ην φλνκα ηνπο. «Απηή είλαη ε δσγξαθηά ηεο Βεξφληθαο!», είπε ν Νηθήηαο.   

«Απηή είλαη ε δηθηά κνπ!», είπε ν Κσλζηαληίλνο.  «Δίλαη πνιχ σξαία!», « Ζ δηθηά καο 

ηζηνξία είλαη πην θαιή απφ ηελ πξψηε!», έιεγαλ ηα παηδηά. «Κπξία, εζχ κηιάο;»  κε 

ξψηεζε ν Νίθνο. Σνπο εμήγεζα φηη ζην βίληεν ε θσλή πνπ αθνχλε δελ είλαη ε δηθή 

κνπ.   ηαλ ηειείσζε ε πξνβνιή, κνπ δήηεζαλ λα ην μαλαδνχλ. Μάιηζηα θάπνηνη 
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ήζειαλ λα ην δείμνπλ θαη ζηνπο γνλείο ηνπο. ια γεληθψο ηα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ  

απφ ηελ ςεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπο θη έδεημαλ ακείσην ελδηαθέξνλ.  

 

Φεθηαθή θαηαζθεπή ηζηνξίαο (digital storytelling)  

Ο φξνο «ςεθηαθή ηζηνξία» αλαθέξεηαη ζε ζχληνκα ςεθηαθά θηικάθηα (3-8 ιεπηά) 

πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ νη άλζξσπνη γηα λα πνπλ κία ηζηνξία απφ ηελ δσή ηνπο ή κία 

επηλνεκέλε ηζηνξία πνπ ζέινπλ λα κνηξαζηνχλ κε άιινπο. χκθσλα κε ηνπο Robin & 

McNeil, ε ςεθηαθή αθήγεζε  είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο παξαδνζηαθήο αθήγεζεο κε 

πνιπκεζηθφ πιηθφ (ζην: Θαξξελφο Μπξάηηηζεο, ρ.ρ.). εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ςεθηαθήο αθήγεζεο θαηά ηνλ Lathem, είλαη ε δπλαηφηεηα  δηαλνκήο ησλ ηζηνξηψλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ, εληζρχνληαο, έηζη, ηελ εθπαηδεπηηθή αμία θαη ηνλ ρξφλν δσήο ηνπο 

(ζην: Θαξξελφο Μπξάηηηζεο, ρ.ρ.).  

Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο δηαζέηνπλ κεγάιε δχλακε επίδξαζεο ζηνλ ζεαηή, κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο αθφκε θαη ζεξαπεπηηθνχο 

ζθνπνχο. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη πνιχ γλσζηή, γηαηί ν θάζε ζχγρξνλνο  ππνινγηζηήο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη επεμεξγαζίεο κε εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ςεθηαθήο ηζηνξίαο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ ηεο ηζηνξίαο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ινγηζκηθά φπσο ην Photoshop ηεο Adobe, ην 

Photopaint ηεο ζνπίηαο ηεο Corel ή αθφκε πην απιά ινγηζκηθά φπσο ε Εσγξαθηθή ηεο 

Microsoft. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ήρνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ινγηζκηθά 

φπσο ην Sound Forge ηεο Sony ή ην Wave editor ηεο εηαηξίαο Nero. Γηα ηε κείμε ηεο 

αθήγεζεο, ησλ ερεηηθψλ εθέ θαη ηνπ «κνπζηθνχ ραιηνχ» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ην ινγηζκηθφ Sound Trax ηεο εηαηξίαο Nero. Σέινο, γηα ηε ζχλζεζε θαη ηε δεκηνπξγία 

ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ινγηζκηθά φπσο ην Power Point, 

ην Alice Story Telling ή ην πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλν θαη εχρξεζην Windows Live 

Movie Maker (γηα ηηο λεφηεξεο εθδφζεηο ησλ Windows 7 θαη λεφηεξεο) ή  πιεζψξα 
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άιισλ δηαδηθηπαθψλ ινγηζκηθψλ Web 2.0, ηα νπνία δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν 

δσξεάλ
1
.  

Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο βαζίδνληαη ζηελ αξρέγνλε δχλακε ηεο αθήγεζεο θαη ηνπ 

παξακπζηνχ. Ζ αθήγεζε εθθέξεηαη απφ κία αλζξψπηλε θσλή, επηπιένλ φκσο είλαη 

επελδπκέλε κε εηθφλεο, βίληεν, κνπζηθή θαη ερεηηθά εθέ. ε κία ςεθηαθή ηζηνξία 

πξέπεη λα:   

 είλαη ζαθήο ε νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή  

 λα ειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζεαηή έηζη ψζηε λα πξνθαιεί ζπλαηζζεκαηηθή 

αληαπφθξηζε 

 λα είλαη δνκεκέλε ζσζηά κε ηέκπν θαη ξπζκφ 

 νη εηθφλεο λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο  

 λα ππάξρεη ζσζηή γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθφ ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ. 

 ην Μπέξθιευ ηεο Καιηθφξληα εδξεχεη ην «Κέληξν ςεθηαθήο αθήγεζεο» 

(Center for Digital Storytelling) πνπ είλαη έλαο δηεζλήο, κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε λέσλ ζηελ θαηαζθεπή  ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ, 

ηελ έξεπλα γχξσ απφ ηελ ςεθηαθή αθήγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηεο ζηα πιαίζηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαζθεπή ςεθηαθψλ ηζηνξηψλ 

απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα πνπ θαιιηεξγεί ηαπηφρξνλα ηνλ ςεθηαθφ, ηερλνινγηθφ, 

νπηηθφ θαη πιεξνθνξηαθφ γξακκαηηζκφ, δειαδή νδεγεί ζε λνεκαηηθά πινχζηεο 

ρξήζεηο ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο. Οη ςεθηαθέο ηζηνξίεο επηθεληξψλνληαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν απνδίδνπλ απφ κία νξηζκέλε νπηηθή γσλία. Ζ αθήγεζε 

είλαη πάληα ζε πξψην πξφζσπν θαη ν θαλφλαο είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θσλή ηνπ 

δεκηνπξγνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ απφ εληειψο 

πξνζσπηθά έσο αθήγεζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο 

αθήγεζεο έρεη ηελ δχλακε λα γλσζηνπνηήζεη έλα πξφβιεκα π.ρ. ηζηνξίεο 

                                                           
1
 ηελ ςεθηαθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ινγηζκηθά: Photopaint, 

Sount Forge 8.0, Sound Trax θαη Windows Live Movie Maker 
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κεηαλαζηψλ, αλζξψπσλ πνπ ζεξαπεχηεθαλ απφ κία ζνβαξή αζζέλεηα θαη λα δψζεη 

έηζη θνπξάγην ζε άιινπο αλζξψπνπο.  

Δίλαη σθέιηκν νη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ςεθηαθή εηθφλα σο ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ζπλαηζζεκάησλ, ζθέςεσλ θαη γλψζεσλ (Matthews-DeNatale, 2008). Σν λα 

αθεγνχληαη ηζηνξίεο κε ςεθηαθά κέζα κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη θαη εθείλνπο ηνπο 

καζεηέο πνπ δελ είλαη πξφζπκνη ζην γξάςηκν, λα ηνπο απειεπζεξψζεη απφ ηνλ θφβν 

ηνπ ιεπθνχ ραξηηνχ. Δίλαη δπλαηφλ θαη πξέπεη λα δίλνληαη ηα εξγαιεία ζηνπο καζεηέο 

λα αθεγνχληαη ηζηνξίεο. « ηαλ θαινχληαη λα πνπλ κία ηζηνξία θαινχληαη ζηελ 

νπζία νη καζεηέο λα αλαθαιέζνπλ απηά πνπ γλσξίδνπλ, λα επαλεμεηάζνπλ ή λα 

ακθηζβεηήζνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο θαη κέζα απφ κία θπθιηθή δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη «ζέαζεο» ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο λα θαηαγξάςνπλ θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ δηθή ηνπο εμέιημε» (Απνζηνιίδνπ, 2012). Έηζη ηα παηδηά 

πξνρψξεζαλ ζηελ αιιαγή ηεο ξνήο ηνπ κχζνπ ηεο Δπξψπεο κε ηελ ηερληθή ηνπ 

θαηαηγηζκνχ ηδεψλ. Κάζε εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ζρεηηθή κε ηνλ εθθεξφκελν 

ιφγν θαζψο θαη ηε κνπζηθή επέλδπζε. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα παξαθίλεζε 

ήηαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε παηδηά ζρνιείσλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ή ρσξψλ, 

παξνπζηάδνληαο ηε δηθή ηνπο εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, κε αλζξψπνπο θαη θνξείο ηεο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία δνπλ, αληαιιάζνληαο απφςεηο θαη αληιψληαο έκπλεπζε, 

αλαηξνθνδφηεζε, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη πξαθηηθέο εκπεηξίεο.  

Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή απνηειεί  αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ςεθηαθήο αθήγεζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Ohler, (ζην: Θαξξελφο Μπξάηηηζεο, ρ.ρ.), θαζψο ηα παηδηά, 

ζπλζέηνληαο ην ζελάξην ηεο ςεθηαθήο ηζηνξίαο, κεηαηξέπνληαη απφ «θαηαλαισηέο» 

ηζηνξηψλ ζε δεκηνπξγνχο, ζπλδπάδνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη 

εθθξάδνληαο ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.  
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Απνηειέζκαηα  

Σα λήπηα φηαλ εξγάδνληαη κε αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο εκπινπηίδνπλ ηελ 

έθθξαζε θαη ηελ δνκή ηνπ ιφγνπ ηνπο πνπ βαζκηαία γίλεηαη φιν θαη πην ζχλζεηε. Ζ 

δεκηνπξγηθή γξαθή βνεζά ζηελ θαηαλφεζε κίαο ηζηνξίαο, εξεπλά ηηο δηαθνξεηηθέο 

εθδνρέο ηεο ηζηνξίαο θαη ηηο πηζαλέο εξκελείεο ησλ αλαγλσζηψλ. Δλεξγνπνηεί ηα 

λήπηα, ζπλεγνξεί ζην λα ληψζνπλ πην επηπρηζκέλα γηαηί δνπιεχνπλ γηα θάπνην ζθνπφ. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ κχζνπ ηεο Δπξψπεο είρε παηγληψδε 

ραξαθηήξα, ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηνλ ξπζκφ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε θιίκα ζεβαζκνχ θαη εκπηζηνζχλεο. 

Ζ ελαζρφιεζε ησλ λεπίσλ κε ηνλ Ζ/Τ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηαηί ην παηδί ζε 

απηή ηελ ειηθία πηνζεηεί θαζεηί θαηλνχξην κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαη 

δεκηνπξγνχληαη ηα ζεκέιηα γηα κειινληηθή εμνηθείσζε κε ηηο Σ.Π.Δ. 

 

πκπεξάζκαηα - ζπδήηεζε  

Με ην ηέινο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε ελαζρφιεζε κε πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ε ςεθηαθή αθήγεζε απνηειεί κηα 

ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγνηερλίαο ζηα πιαίζηα ηεο ζεκαηηθήο ηεο 

Γιψζζαο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ράξε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έγηλαλ ζηε ζρνιηθή 

ηάμε, νη καζεηέο εμέθξαζαλ πξφζπκα ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, παξήγαγαλ ιφγν, 

πξνέβαιαλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη  

γλψξηζαλ λένπο ηξφπνπο έθθξαζεο.  

Με ηελ κεζνδνινγία απηή πεξηνξίδεηαη ην δαζθαινθεληξηθφ πξφηππν θαη ε 

παξαδνζηαθφο ηξφπνο δηδαζθαιίαο.  Με ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δεκηνπξγηθή γξαθή 

βιέπνπκε ηα παηδηά λα έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα θαη πξνζπκία ζην λα γξάςνπλ, 

ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά, ρσξίο άγρνο θαη φξηα. πκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά θαη κε 

θέθη ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθήο αθήγεζεο, αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη 
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ζπλεξγάδνληαη, ζέβνληαη ηελ άπνςε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, ηελ απνδέρνληαη θαη ηελ 

επεθηείλνπλ. Σα λήπηα ζπκκεηέρνπλ κε ραξά, ζπλδηαπξαγκαηεχνληαη αξκνληθά ηα 

λνήκαηα θαη νηθνδνκνχλ φια καδί ην λέν θείκελν. Ο ζπλδπαζκφο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο θαη Σ.Π.Δ. θάλεη ηε δηδαζθαιία πην ζπλαξπαζηηθή, δηαζθεδαζηηθή θαη 

μεθνχξαζηε γηα ηα παηδηά αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη επηπιένλ ηνπο εμνηθεηψλεη πην πνιχ κε ηηο Νέεο Σερλνινγίεο θαη ηε ινγνηερλία. 

Σέινο επηβεβαηψζεθε ε ζέζε ηνπ Μπξάηηηζε (ρ.ρ.), φηη ε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ε 

ςεθηαθή αθήγεζε αιιεινζπκπιεξψλνληαη πξνζδίδνληαο πξνζηηζέκελε αμία ε κία 

ζηελ άιιε, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε έθθξαζεο ησλ παηδηψλ ζηνλ 21
ν
 αηψλα, φρη κφλν 

κέζα απφ ηνλ γξαπηφ ή ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν αιιά θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο. 

 

 

 

Μειινληηθέο πξνηάζεηο  

Με ηε βαζκηαία  είζνδν θαη αλαγλψξηζε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη πσο  κειινληηθά  ζα θπξηαξρήζεη ζηελ εθπαίδεπζε 

αθνχ έρεη απνδεηρηεί ε εθπαηδεπηηθή ηεο αμία. Καιφ είλαη  λα αμηνπνηείηαη ζηα 

ζρνιεία πεξηζζφηεξν θαη λα δνζεί ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ επηκνξθσηηθά βησκαηηθά ζεκηλάξηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ηδεψλ ζην 

πξνζπγγξαθηθφ ζηάδην θαη ζε πνηθίιεο ηερληθέο, ππφ ηελ αηγίδα ησλ παηδαγσγηθψλ 

ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη φρη κφλν. Δπηπιένλ λα αμηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν 

νη Σ.Π.Δ. ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή ζηα ζρνιεία, κε ην λα γίλεηαη 

ρξήζε ηνπ επεμεξγαζηή, ησλ πνιπκέζσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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