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Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός διδακτικών προσεγγίσεων 

δημιουργικής γραφής σε λογοτεχνικά κείμενα των Ανθολογίων των τεσσάρων 

τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Με αυτόν τον τρόπο, θελήσαμε να συνδυάσουμε 

δύο τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία και τη 

δημιουργική γραφή, που ωστόσο δεν έχουν τη βαρύτητα που θα άρμοζε να έχουν 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως έδειξε και η κριτική επισκόπηση των 

θεσμικών κειμένων. Μέσα από τη μελέτη των θεσμικών κειμένων διαπιστώσαμε ότι 

η λογοτεχνία δεν υφίσταται ως αυτόνομο μάθημα, αλλά παραμένει δέσμια της 

γλωσσικής διδασκαλίας. Παράλληλα, η δημιουργική γραφή παρόλο που σε κάποια 

σημεία αναφέρεται ως ζητούμενο του ΑΠΣ και των Οδηγιών σε κανένα σημείο δεν 

διευκρινίζεται τι είναι ούτε μέσα από ποια στάδια μπορεί να υλοποιηθεί. 

Λαμβανοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής που 

προτείνονται στο Β Μέρος έρχονται να εμπλουτίσουν την προσέγγιση των 

λογοτεχνικών κειμένων των Ανθολογίων και να λειτουργήσουν –από κοινού με άλλες 

εργασίες που ασχολούνται με την προσέγγιση διδακτικών προτάσεων- ως ένα 

βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο, η απαγκίστρωση της λογοτεχνίας από το 

μάθημα της γλώσσας, η θεσμοθετημένη επιμορφωση και η βιβλιογραφική 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα δημιουργικής γραφής παραμένουν τα 

μεγάλα ζητούμενα. 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to propose and design a set of Creative Writing 

approaches to a collection of literary texts that could be used to the teachers to the last 

four years of Elementary School. Our approach combines two fields of study namely 

Literature and Creative Writing. A critical overview of institutional texts showed that 

the above two areas have not the weight that should have in Primary Education. 

Extensive investigation of institutional texts revealed that Literature does not stand as 

a separate subject and remains part of the Language subject teaching. 

Creative Writing mentioned as a requirement occasionally in the Curriculum, 

 nowhere specify what Creative Writing is, nor indicates the education stages for it 

implemented. 

Creative Writing exercises proposed in Part B of this thesis , aim to enrich the 

approach of literary texts collection and course work, and also to provide additional 

material for the teachers in combination with other teaching coursework. 

However, the disengagement of Literature from the Language course,  specific 

training in Creative Writing for teachers and relevant bibliography, still remains an 

issue for further reflection. 
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Εισαγωγή 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που 

βασίζεται σε διδακτικές προτάσεις που έχουν ως επίκεντρο τη δημιουργική γραφή και 

ως αφετηρία κείμενα από τα «Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων» του Δημοτικού. 

Με αυτόν τον τρόπο, θελήσαμε να συνδυάσουμε δύο τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς 

για την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία και τη δημιουργική γραφή, που ωστόσο δεν έχουν 

τη βαρύτητα που θα άρμοζε να έχουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως έδειξε 

και η κριτική επισκόπηση των θεσμικών κειμένων. Από τη μια, η λογοτεχνία δεν 

υφίσταται ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο με τις «δικές της ώρες» στα 

Προγράμματα Σπουδών και στις αντίστοιχες οδηγίες, αλλά εντάσσεται στο μάθημα 

της γλώσσας. Από την άλλη, η δημιουργική γραφή δεν αναφέρεται κάπου ρητά ούτε 

διευκρινίζεται πώς μπορούν να υλοποιηθούν σχετικές δραστηριότητες. Επομένως, 

απουσιάζει η θεσμοθετημένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ανάλογη 

βιβλιογραφική υποστήριξη (βλ. και Αναγνώστου, 2017). Επίσης, ο συνδυασμός 

λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής γίνεται μέσω κάποιων -ελάχιστων σε αριθμό- 

δραστηριοτήτων της μορφής «συνέχισε την ιστορία» των «Ανθολογιών Λογοτεχνικών 

Κειμένων». 

Με βάση τα παραπάνω, θελήσαμε να δούμε, σε ένα πρώτο επίπεδο, τη θέση 

της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως 

αυτή παρουσιάζεται μέσα από την κριτική επισκόπηση των νομοθετικών κειμένων. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εξετάσαμε τα σχολικά εγχειρίδια «Ανθολόγια Λογοτεχνικών 

Κειμένων» μαζί με τις αντίστοιχες οδηγίες του βιβλίου του δασκάλου που εκδόθηκαν 

για να υπηρετήσουν το μάθημα της λογοτεχνίας. Έτσι, τα ερωτήματα που 

προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε είναι κατά πόσο συνάδουν τα νομοθετικά κείμενα 

(ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ, Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος) με τα σχολικά εγχειρίδια. 

Οι συντάκτες τόσο των νομοθετικών κειμένων όσο και των σχολικών εγχειριδίων 

πόσο σημαντική θεωρούν τη λογοτεχνία στην εκπαίδευση των μαθητών/ριων; Ποια η 

θέση της δημιουργικής γραφής στο μάθημα της λογοτεχνίας;  

Βασική θέση της παρούσας εργασίας αποτελεί η άποψη ότι μέσω της 

δημιουργικής γραφής το μάθημα της λογοτεχνίας μπορεί να γίνει πιο ενδιαφέρον, 

καθώς αυτή βοηθάει στο να απελευθερωθούν οι δημιουργικές ικανότητες των 

μαθητών/ριών οι οποίοι/ες αποκτούν πιο ενεργητικούς ρόλους στην όλη μαθησιακή 
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διαδικασία. Επίσης, δίνεται στους μαθητές/στις μαθήτριες η δυνατότητα να 

αναπλάσουν δημιουργικά το κείμενο και να πάρουν μέρος συνειδητά ή ασυνείδητα σε 

μια λογοτεχνική ή μη δημιουργία (βλ. και Morley 2007). Ακόμη, όλη αυτή η 

διαδικασία αποτελεί και έναν τρόπο αυτό-έκφρασης και αξιοποίησης των 

προσωπικών βιωμάτων τους (Κωτόπουλος, 2015). Στην παραπάνω θέση, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με πιο καινοτόμο και 

ριζοσπαστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη της τον σημαντικό ρόλο της στην 

ολόπλευρη καλλιέργεια των μαθητών/ριών, όπως έχει διαπιστωθεί και από σχετικές 

έρευνες (βλ. και Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005: 18).  

 Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο Πρώτο Μέρος (κεφάλαια 1-3), 

αρχικά (κεφάλαιο 1) εξετάζεται η θέση της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, όπως αυτή παρουσιάζεται στα νομοθετικά κείμενα (Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγίες για 

τη διδασκαλία του μαθήματος). Επίσης, θελήσαμε να εξετάσουμε και τη θέση της στο 

Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2011), για να διαπιστωθεί αν τις αποδίδεται εκεί ένας 

διαφορετικός ρόλος. Στο νέο ΠΣ η λογοτεχνία φαίνεται να αποδεσμεύεται από τον 

ασφυκτικό κλοιό του γλωσσικού μαθήματος. Το συγκεκριμένο ΠΣ όμως ποτέ δεν 

γενικεύτηκε σε όλα τα Δημοτικά.  

Στη συνέχεια (κεφάλαιο 2), εξετάζονται τα «Ανθολόγια Λογοτεχνικών 

Κειμένων», τα βιβλία που υπηρετούν το μάθημα της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση σε συσχέτιση με τις Οδηγίες δασκάλου που τα συνοδεύουν. Τέλος, στο 

τρίτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους γίνεται λόγος για τη δημιουργική γραφή. Πιο 

συγκεκριμένα, διερευνάται η θέση της στα θεσμικά κείμενα και εξετάζεται μέσα από 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση η σημασία της και η θέση της ιδιαίτερα στο μάθημα 

της λογοτεχνίας. 

 Στο Β΄ Μέρος παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις για τις τέσσερις 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Γ-Στ΄). Στις προτάσεις δεν συμπεριλάβαμε τις δύο 

πρώτες τάξεις (Α-Β) του Δημοτικού κυρίως γιατί οι μαθητές/ριες δεν έχουν 

κατακτήσει ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα γραφής αλλά και την 

ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου, αφού η αφηγηματική ικανότητα αναπτύσσεται 

σταδιακά από την ηλικία των 7 χρόνων (βλ. και Σταμούλη, 2010), χωρίς αυτό βέβαια 

να σημαίνει ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με δημιουργικές δραστηριότητες και 
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στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού ακόμα και στο Νηπιαγωγείο (βλ. και 

Κωτσαλίδου, 2011).  

 Οι συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις έχουν ως στόχο να προσφέρουν 

κάποιες ιδέες για τον/την εκπαιδευτικό και να λειτουργήσουν ως υποστηρικτικό 

υλικό στο έργο του. Άλλωστε από μία διδακτική πρόταση κάποιων διδακτικών ωρών 

μπορεί να αντληθεί μία δραστηριότητα κάποιων λεπτών ή και το αντίστροφο. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να εμπνευστεί από την πρόταση, να την αλλάξει ή να την 

βελτιώσει. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη δημιουργία μια 

δεξαμενής εκπαιδευτικού υλικού από το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν 

ιδέες (βλ. και Νικολαΐδου, 2015).  

 Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής που προτείνονται έρχονται να 

εμπλουτίσουν την προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων των Ανθολογίων. Μέσα 

από μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών και ασκήσεων (χαϊκού, λίμερικ, δημιουργία 

παραμυθιών, black out poetry, καλλιγραφήματα, παιχνίδια με τις παροιμίες κ.λπ) 

προσαρμοσμένες στα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων επιχειρείται η επίτευξη 

πολλαπλών στόχων σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων, δεξιοτήτων μέσα σε ένα 

παιδαγωγικό κλίμα δημιουργικής χαράς και ομαδοσυνεργατικής εργασίας. Έτσι, με 

καθοδηγούμενες δραστηριότητες από τον εκπαιδευτικό και μέσα από παιγνιώδεις 

τρόπους, οι μαθητές/ριες διευρύνουν το ποιητικό τους λεξιλόγιο, αναπτύσσουν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες, εκλεπτύνουν τη λογοτεχνική ανάγνωση, προσλαμβάνουν 

με ενεργό τρόπο το λογοτεχνικό κείμενο, γνωρίζουν λογοτεχνικά ρεύματα (λ.χ. 

υπερρεαλισμό μέσα από την αυτόματη γραφή) και γενικά εξοικειώνονται με 

λογοτεχνικά είδη (λ.χ. παραμύθια) ή συγγραφικές τεχνικές (λ.χ. ομοιοκαταληξία). Εν 

ολίγοις, απώτερος στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο Β΄ Μέρος είναι η δημιουργία επαρκών κριτικών αναγνωστών άρα και 

ενεργών αυριανών ενηλίκων. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η θέση της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο 

πολλών συζητήσεων. Ένα από τα θέματα που συζητείται είναι και αυτό που αφορά 

τον τομέας της διδακτικής της. Ποια είναι η θέση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση; 

Συνδέεται και πώς η λογοτεχνία με τη διδασκαλία; Αν ναι, πώς μπορούμε να κάνουμε 

τη διδασκαλία της πιο ευχάριστη, να εκσυγχρονίσουμε τις μεθόδους του μαθήματος, 

να πειραματιστούμε, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να επαναπροσδιορίσουμε 

τους σκοπούς της;  

Πριν όμως προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους προτάσεις, κρίνεται σκόπιμο να 

διερευνήσουμε τη θέση της στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην Πρωτοβάθμια, 

καθώς σε αυτή τη βαθμίδα επικεντρώνεται η παρούσα εργασία. Ουσιαστικά η θέση 

της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση γίνεται αντιληπτή από τον τρόπο που η πολιτεία 

μέσα από τα θεσμικά κείμενα αντιμετωπίζει το εν λόγω μάθημα, αλλά και από τις 

απόψεις των συντακτικών ομάδων των σχολικών εγχειριδίων που υπηρετούν το 

μάθημα της λογοτεχνίας. Συνάδουν οι απόψεις των συντακτικών ομάδων με τα 

θεσμικά κείμενα;  

Η διδασκαλία συνδέεται κυρίως με τη μετάδοση γνώσεων, ενώ η λογοτεχνία 

με την αισθητική απόλαυση και τη συγκίνηση που προκαλεί στον αναγνώστη/στην 

αναγνώστρια το λογοτεχνικό έργο μέσω της εξωτερίκευσης προσωπικών και 

κοινωνικών προβληματισμών του δημιουργού. Από την άλλη, όμως, η λογοτεχνία 

εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο και ό,τι αυτό συνεπάγεται 

(Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005: 14). Σύμφωνα με τον Eliot (1983) «Το λογοτεχνικό 

κείμενο αναδημιουργεί τον κόσμο και τη ζωή μέσα από τη μυθοπλασία. Με την 

μετάδοση νέων εμπειριών ή την αναζωογόνηση ήδη γνωστών διευρύνει τη συνείδηση 

και εξευγενίζει την αισθαντικότητά του» (Eliot, 1983: 194 στο Κατσίκη-Γκίβαλου, 

2005: 14). Με άλλα λόγια, ο δημιουργός αντλεί έμπνευση από την εκάστοτε 

κοινωνική πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, η λογοτεχνία αποτελεί έναν τρόπο 

έκφρασης της προσωπικής και κοινωνικής πραγματικότητας του δημιουργού 

διαμέσου της γλώσσας  

 Η λογοτεχνία στο σχολείο υπηρετεί πολλούς σκοπούς. Εκτός από την 

πρόκληση της ευχαρίστησης και της βιωματικής απόλαυσης γίνεται και ένα μέσο 
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επικοινωνίας για τη γνώση και τη γνωριμία των μαθητών/ριών με την 

πραγματικότητα και τον κόσμο. Συντελεί στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων 

μέσα από τον διάλογο και τον ενεργό ρόλο των μαθητών/ριών κατά τη διαδικασία της 

ανάγνωσης (Σακελλαριάδη, 2006∙ Αραβανή, 2006∙ Μαλαφάντης, 2006). Επίσης, 

μέσα από τα ποικίλα θέματα που θίγει δίνει την ευκαιρία για συζητήσεις, 

αντιπαραθέσεις, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων των 

μαθητών/ριών (Lukin, 2008∙ Khatib & Rahim, 2012). Έτσι, μέσω της λογοτεχνίας οι 

μαθητές/ριες οδηγούνται στο να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήματα της 

ατομικής και της κοινωνικής ζωής (Collins & Blot, 2003) και να αναπτύσσουν τον 

κριτικό γραμματισμό, δηλαδή τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά 

στην ανάγνωση, να διατυπώνουν ερωτήματα, να αναστοχάζονται, να αμφισβητούν 

και να εξετάζουν τις σχέσεις εξουσίας που διατυπώνονται στα κείμενα βλέποντας 

πίσω και πέρα από αυτά (Molden, 2007). Με βάση τα παραπάνω, γίνεται άμεσα 

αντιληπτό ότι η λογοτεχνία κατά τη διδασκαλία της μπορεί να ιδωθεί πολυπρισματικά 

και να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/ριών (Κατσίκη-Γκίβαλου, 

2005: 15). Ως εκ τούτου, διδασκαλία της αποτελεί αναγκαιότητα και επιβάλλεται να 

διδάσκεται στο σχολείο.  

Η πολυδιάστατη όμως σημασία της λογοτεχνίας για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες εξαρτάται άμεσα από τη θέση που έχει στα επίσημα νομοθετικά κείμενα 

και από την αντίληψη που έχει διαμορφωθεί σε αυτά για τον ρόλο της στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Άλλωστε τα ΠΣ δεν είναι αντικειμενικά και ιδεολογικά 

ουδέτερα κείμενα, καθώς μέσω αυτών η πολιτεια επιδιώκει τον έλεγχχο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Apple, 1986). 
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1.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΚΡΙΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

καθορίζεται από συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, που περιλαμβάνει τους 

στόχους, τις ενδεικτικές δραστηριότητες, τη διδακτική μεθοδολογία και την 

αξιολόγηση των μαθητριών/ών. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 

εντάσσεται στις γενικές αρχές και τη φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003). Απώτερος στόχος του 

παρόντος κεφαλαίου -και κατά επέκταση και ένας από τους στόχους της παρούσας 

εργασίας- είναι να παρουσιάσει μέσα από την κριτική επισκόπηση των ενοτήτων που 

ακολουθούν (βλ. ενότητες 1.1.1-1.1.5) κατά πόσο το μάθημα της λογοτεχνίας, όπως 

παρουσιάζεται στα θεσμικά κείμενα, συνάδει με τους στόχους και τη φιλοσοφία των 

σχολικών εγχειριδίων που υπηρετούν το μάθημα της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Το σημαντικότερο όμως είναι να φανεί μέσα από αυτή την παρουσίαση 

αν αντιμετωπίζεται η λογοτεχνία από την πολιτεία ως μάθημα που συμβάλλει στην 

πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών/ριών, όπως ήδη συζητήθηκε στο κεφάλαιο 1 

(βλ. και Κατσίκη-Γκίβαλου, 2005: 18). 

Το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είχε 

διαφορετικούς σκοπούς και φιλοσοφία κατά την πάροδο των χρόνων (βλ και 

Αθανασιάδου, 2016). Ουσιαστικά εξετάζοντας κανείς την πορεία του μαθήματος 

μέσα από την επισκόπηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών διαπιστώνει ότι 

η λογοτεχνία ασφυκτιά στα δεσμά του γλωσσικού μαθήματος, καθώς τα κείμενά της 

τίθενται στην εξυπηρέτηση του μαθήματος της γλώσσας (Κολοβός, 2006: 27). Στην 

παρούσα εργασία θα εξεταστούν τα δύο τελευταία νομοθετικά κείμενα που 

αποτελούν και το εκπαιδευτικό παρόν του μαθήματος: το πρόγραμμα σπουδών του 

2003 (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003) και το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 (ΦΕΚ 

2334Β/17-10-2011), καθώς και οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της 

γλώσσας στις οποίες υπάρχουν αναφορές και για το μάθημα της λογοτεχνίας. Μέσα 

από την κριτική επισκόπηση των ΠΣ και των επίσημων οδηγιών, διαφαίνεται και η 

θέση του μαθήματος της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή καλύτερα 

διαφαίνεται ο τρόπος που η πολιτεία αντιμετωπίζει το μάθημα της Λογοτεχνίας. 
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1.1.1. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) 

Λογοτεχνίας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Το μάθημα της λογοτεχνίας στο Δημοτικό, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003), εντάσσεται 

στο μάθημα της γλώσσας και υποστηρίζεται από το αντίστοιχο σχολικό εγχειρίδιο με 

τίτλο «Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων». Ως εκ τούτου, μέσα από τη μελέτη του 

ΔΕΠΠΣ για τη γλώσσα ανιχνεύονται οι σχετικές αναφορές για το γνωστικό 

αντικείμενο της λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, στον γενικό σκοπό της διδασκαλίας 

του μαθήματος της γλώσσας γίνεται λόγος σε κάποια σημεία και για το μάθημα της 

λογοτεχνίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «με τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται 

όχημα και αποτέλεσμα τέχνης και αισθητικής καλλιέργειας». Επομένως, και σύμφωνα 

με τον γενικό σκοπό, η λογοτεχνία δεν αποτελεί ανεξάρτητο αντικείμενο αλλά 

λειτουργεί «βοηθητικά», ώστε να αναδειχθεί η γλωσσική διδασκαλία ως «αποτέλεσμα 

τέχνης και αισθητικής καλλιέργειας» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3745).  

Στη συνέχεια, φαίνεται να αιτιολογείται η επιλογή της λογοτεχνίας ως 

«βοηθητικού εργαλείου» για τη διδασκαλία της γλώσσας, καθώς προστίθενται τα 

θετικά σημεία των λογοτεχνικών κειμένων: «τα κείμενα της λογοτεχνίας παρέχουν 

διάφορες οπτικές και ερμηνείες του κόσμου, εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθητών 

για τον κόσμο, διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών τους, ευνοούν την κατανόηση 

της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της ανεκτικότητας» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 

3745). Με βάση τα παραπάνω, παρατηρείται το εξής οξύμωρο, ενώ αναγνωρίζεται ο 

θετικός ρόλος της λογοτεχνίας στο να βοηθήσει τους μαθητές/τις μαθήτριες να δουν 

διάφορες ερμηνείες του κόσμου, να εμπλουτίσουν την αντίληψή τους, να διευρύνουν 

τις εμπειρίες τους και να κατανοήσουν το διαφορετικό, εντούτοις όλα αυτά 

εντάσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας. 

 Στην επόμενη ενότητα του ΔΕΠΠΣ που τιτλοφορείται: Άξονες, Γενικοί στόχοι, 

Θεμελιώδεις έννοιες Διαθεματικής προσέγγισης γίνεται αναφορά στη λογοτεχνία. 

Συγκεκριμένα, στους Άξονες γνωστικού περιεχομένου και για τις έξι τάξεις του 

δημοτικού γίνεται λόγος για Λογοτεχνία, Βιωματικός λόγος, Γλωσσικά μέσα των 

λογοτεχνημάτων (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3747). Έτσι, στους Γενικούς στόχους 

(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες) αναφέρονται ως στόχοι της λογοτεχνίας η 

διεύρυνση των προσωπικών εμπειριών του μαθητή με τη «συμπάθεια» προς τον 

άνθρωπο, η απόλαυση του λόγου ως έργο τέχνης, η κατανόηση των εναλλακτικών 
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δυνατοτήτων της γλώσσας, η εξοικείωση με τη λειτουργία της λογοτεχνικής 

μεταφοράς, η κατανόηση του τρόπου που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα γλωσσικά 

μέσα, η εξοικείωση με τα δομικά στοιχεία και το ύφος των λογοτεχνικών κειμένων. 

Τέλος, γίνεται αναφορά στη βαθμιαία εξοικείωση των μαθητών/ριων με κείμενα της 

νεωτερικής λογοτεχνίας, τους κυριότερους εκπροσώπους της ελληνικής λογοτεχνίας 

αλλά και αντιπροσωπευτικά κείμενα της βαλκανικής, μεσογειακής και παγκόσμιας 

λογοτεχνίας (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3747). Με βάση τα παραπάνω, γίνεται 

αντιληπτό ότι στους γενικούς στόχους του μαθήματος τίθεται η εξοικείωση των 

μαθητών/ριών με τον ιδιαίτερο λόγο των λογοτεχνικών κειμένων αλλά και με 

αντιπροσωπευτικά κείμενα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

1.2.2. Αναλυτικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) Λογοτεχνίας για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών γίνεται πιο συγκεκριμένη η φιλοσοφία του 

ΔΕΠΠΣ. Έτσι, στους ειδικούς σκοπούς τους μαθήματος της γλώσσας γίνεται 

αναφορά και στο μάθημα της λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα ως έκτος ειδικός στόχος 

αναφέρεται «Να γνωρίσει και να αγαπήσει ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων, έτσι 

ώστε να ευαισθητοποιηθεί και να αποζητά μόνος του τη συντροφιά του καλού 

λογοτεχνικού βιβλίου» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3749). Πρόκειται για γενικόλογο 

σκοπό, ο οποίος εκτός του ότι έρχεται σε αντίφαση με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

διδασκαλίας, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, δημιουργεί και την εξής απορία 

στον αναγνώστη/στην αναγνώστρια πώς είναι δυνατόν να αναζητήσει ο νεαρός 

μαθητής/η νεαρή μαθήτρια το λογοτεχνικό βιβλίο από τη στιγμή που δεν έχει 

εξοικειωθεί με αυτό στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας. Σε κανένα σημείο δεν γίνεται 

λόγος για την ανάγνωση λογοτεχνικού βιβλίου στην τάξη παρά μόνο κάποιων 

αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων. Επομένως, πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος ο 

μαθητής/η μαθήτρια να ευαισθητοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε «να αποζητά μόνος 

του τη συντροφιά του καλού λογοτεχνικού βιβλίου». Επίσης, με ποια κριτήρια ορίζεται 

το «καλό λογοτεχνικό βιβλίο»; 

 Στο κεφάλαιο Δ με τίτλο «Γραπτός Λόγος. Λογοτεχνία» γίνεται ξανά αναφορά 

στο μάθημα της Λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, οι στόχοι με τις αντίστοιχες ενδεικτικές 

δραστηριότητες καταμερίζονται ανά δύο τάξεις οι οποίες περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3761-3762).  
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Ως σκοπός του μαθήματος για τις δύο πρώτες τάξεις (Α-Β) του Δημοτικού 

αναφέρεται η επαφή των παιδιών «με καταξιωμένα από αισθητικής άποψης κείμενα, η 

εξοικείωση με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνση της δημιουργικής φαντασίας» 

(ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3761). Στις ενδεικτικές δραστηριότητες αυτό μεταφράζεται 

με ανάγνωση ή αφήγηση από τον/την εκπαιδευτικό λογοτεχνικών κειμένων και στη 

συνέχεια αναδιήγηση των παιδιών, απαγγελία ποιημάτων, γλωσσικά παιχνίδια 

ρυθμού, γλωσσοδέτες, συλλογή λαϊκών παραμυθιών, παροιμιών, παιγνιώδεις 

ασκήσεις, δραματοποιήσεις, παντομίμα κ.λπ. (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3761).  

 Ως σκοπός του μαθήματος για τις την Γ-Δ τάξη αναφέρεται η «σταδιακή 

εξοικείωση με την εθνική αλλά και την παγκόσμια λογοτεχνία καθώς και με πιο 

επεξεργασμένες και διευρυμένες δυνατότητες της γλώσσας» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 

3761). Στις ενδεικτικές δραστηριότητες ανάμεσα στην ανάγνωση και αναδιήγηση 

λογοτεχνικών κειμένων, τις ασκήσεις μετασχηματισμού, τη σύγκριση ποιημάτων 

παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες εργασίες, όπως «διατύπωση 

επιχειρηματολογίας και αξιολογικών κρίσεων για λογοτεχνικά κείμενα» (ΦΕΚ 

303Β/13-03-2003: 3761). Ωστόσο, άξιο προσοχής μπορεί να αποτελέσουν δύο σημεία 

που αφορούν ενδεικτικές δραστηριότητες: «καθιέρωση ώρας ελεύθερης ανάγνωσης» ή 

«η ενθάρρυνση της αυθόρμητης ανάγνωσης με κύριο σκοπό την ψυχαγωγία» 

(δραστηριότητα που δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί, αν σκεφτεί κανείς τον χρόνο που 

διατίθεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα στο μάθημα της λογοτεχνίας), καθώς και «η 

σύνδεση των λογοτεχνικών κειμένων με τα υπόλοιπα μαθήματα» (ΦΕΚ 303Β/13-03-

2003: 3762), δραστηριότητα που ενδεχομένως υπονοεί μια διεπιστημονική 

προσέγγιση της ύλης. Η Κατσίκη-Γκίβαλου (2006) αναφέρει ότι η λογοτεχνία μπορεί 

να παίξει σημαντικό ρόλο στη διδακτική διαδικασία και προτείνει μια διεπιστημονική 

προσέγγιση της ύλης, δηλαδή να αξιοποιείται το λογοτεχνικό κείμενο ως 

συμπληρωματικό υλικό σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, λ.χ. στην ιστορία. Ωστόσο, 

δεν διευκρινίζεται στο ΑΠ πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση.  

 Για τις δύο τελευταίες τάξεις (Ε-ΣΤ) ο σκοπός και οι ενδεικτικές 

δραστηριότητες ουσιαστικά επαναλαμβάνονται (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3762). Ως 

εκ τούτου, δημιουργείται κάποια απορία στον αναγνώστη/στην αναγνώστρια για το 

γεγονός ότι δεν προτείνονται διαφορετικές ενδεικτικές δραστηριότητες ανάλογα με το 

ηλικιακό επίπεδο των μαθητών/ριών. 

 Όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της λογοτεχνίας, να 

σημειωθεί ότι γίνεται ξεχωριστή αναφορά μετά το μάθημα της γλώσσας. Σύμφωνα με 
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το ΑΠΣ, φαίνεται να διαχωρίζονται τα λογοτεχνικά κείμενα που προσεγγίζονται στο 

πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας από εκείνα που αποσκοπούν στην «αισθητική 

καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση του ατόμου» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775). 

Παράλληλα, διαφαίνεται κάποια αντίφαση ως προς τη διδακτική προσέγγιση των 

λογοτεχνικών κειμένων. Έτσι, από τη μια αναφέρεται ότι «τα λογοτεχνικά κείμενα 

προσεγγίζονται στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας ως είδη –ή και επίπεδα λόγου, 

όπως προσεγγίζονται και τα άλλα είδη λόγου» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775) και από 

την άλλη σημειώνεται ότι «σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος, κρίνεται 

σκόπιμη η μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων από τη 

διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775). Η επιλογή 

αυτή αιτιολογείται με την αναφορά στον σημαντικό ρόλο της λογοτεχνίας στην 

«αισθητική καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση του ατόμου απέναντι στα προβλήματα της 

ζωής» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775). Αξιοπρόσεκτος στο σημείο αυτό είναι ο 

προσδιορισμός «μερική» που σημαίνει ότι η συντακτική ομάδα δεν θεωρεί αναγκαία 

την πλήρη αποσύνδεση της Λογοτεχνίας από τη γλωσσική διδασκαλία. Στη συνέχεια 

αναιρούνται οι όποιες «θετικές» αναφορές στο μάθημα της λογοτεχνίας με τη 

σημείωση ότι «τα λογοτεχνικά κείμενα δεν αποτελούν τα μοναδικά (ή όχι πάντα τα 

καταλληλότερα) πρότυπα γλωσσικής έκφρασης» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775). 

 Ακολούθως, αναφέρεται ο τρόπος προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων 

(ερμηνεία βάση του περικείμενου τους, μελέτη μορφής και δομής κ.λπ) «χωρίς όμως 

τάση εξάντλησης και χωρίς σχολαστικισμό» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775). Ακόμη, 

γίνεται λόγος για τη διακειμενική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων «Η 

λογοτεχνία διδάσκεται και στο πλαίσιο των άλλων μαθημάτων και της σχολικής 

ζωής...σε συνδυασμό με τα μαθήματα των καλλιτεχνικών και της μουσικής», ώστε τα 

παιδιά να διαπιστώσουν «με τρόπο βιωματικό και χωρίς αναλύσεις, τα παράλληλα 

εκφραστικά μέσα διάφορων ειδών τέχνης της ίδιας τεχνοτροπίας» (ΦΕΚ 303Β/13-03-

2003: 3775). 

 Τέλος, γίνεται αναφορά σε ποικίλες δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με 

τη λογοτεχνία, όπως διαγωνισμοί, αυτοσχεδιασμοί, διασκευή λογοτεχνικών κειμένων, 

σύνδεση λογοτεχνίας με ζωγραφική, μουσική, παιγνιώδεις δραστηριότητες 

φιλαναγνωσίας αλλά και «Δημιουργικό γράψιμο» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775), μια 

δραστηριότητα που αφορά και την παρούσα εργασία, καθώς ασχολείται με τη 

δημιουργική γραφή. Στο σημείο αυτό βέβαια να τονιστεί ότι δεν διευκρινίζεται σε 

κάποιο σημείο ο συγκεκριμένος όρος. Με αυτόν τον τρόπο όμως υπονοείται ότι η 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα αφήνεται στην πρωτοβουλία και στις πιθανές γνώσεις 

κάποιων εκπαιδευτικών. 

 Συνοψίζοντας, τα ΑΠΣ εμπεριέχουν αρκετές αντιφάσεις (λ.χ. οι σκοποί 

αναιρούνται ή έρχονται σε σύγκρουση με τη Διδακτική Μεθοδολογία) ή και 

παραλείψεις (λ.χ. διευκρινίσεις όρων, όπως «Δημιουργικό γράψιμο»). Παρά τις 

όποιες αντιφάσεις όμως αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, αλλά «όχι ικανό, ούτε 

αποτελεσματικό για τον πολύπλευρο ρόλο που μπορεί να παίξει η λογοτεχνία στο 

Δημοτικό Σχολείο», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά η Κατσίκη-Γκίβαλου (2005: 

16). Έτσι, με βάση τα όσα συζητήθηκαν μέχρι στιγμής, μπορεί να συναχθεί το 

συμπέρασμα ότι οι συντάκτες του ΑΠΣ αντιμετωπίζουν «επιφανειακά» το ζήτημα της 

διδασκαλίας της λογοτεχνίας.  

1.2.3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα, η λογοτεχνία δεν έχει τις «δικές» της ώρες. 

Στο ΑΠΣ υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος για τη διδασκαλία της γλώσσας και της 

λογοτεχνίας και δεν γίνεται αναφορά πόσες ώρες από αυτές αντιστοιχούν ή μπορούν 

να αφιερωθούν στο μάθημα της λογοτεχνίας (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3771). Ως εκ 

τούτο, για άλλη μια φορά γίνεται αντιληπτό ότι η λογοτεχνία ως γνωστικό 

αντικείμενο εντάσσεται στο μάθημα της γλώσσας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 

ενασχόληση με τη λογοτεχνία να επαφίεται κατά κάποιο τρόπο στην πρωτοβουλία 

του εκπαιδευτικού ή κάποιων εκπαιδευτικών, από τη στιγμή που αυτή δεν κατέχει 

συγκεκριμένες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι ούτε στις Οδηγίες 

για τη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας για το σχολικό έτος 2019-2020 

προτείνονται συγκεκριμένες ώρες διδασκαλίας των Ανθολογίων (βλ. ενότητα Οδηγίες 

για τη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Με 

άλλα λόγια, η ενασχόληση με τη λογοτεχνία φαντάζει σαν μια ακόμη «προαιρετική 

άσκηση-δραστηριότητα» στο πλαίσιο του μαθήματος της γλώσσας. 

 Ωστόσο, στο πρώτο Ανθολόγιο που κυκλοφόρησε το 2001 και αφορά τον 

τρίτο τόμο (Ε-Στ) δίνονται διευκρινίσεις σε ξεχωριστό κεφάλαιο (Κεφάλαιο Η) για 

τον χρόνο διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το Ανθολόγιο 

θα διδάσκεται «οπωσδήποτε», κάθε φορά που υπάρχει η υπόδειξη στο βιβλίο του 

δασκάλου Η Γλώσσα μου «αύριο ανθολόγιο» Σημειώνεται, όμως, ένα ακόμη 
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παράδοξο η παραπομπή αφορά κείμενο Ανθολογίου που δεν ισχύει πια (Κατσίκη-

Γκίβαλου κ.α., 2001β: 20-21).  

1.2.4. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στις «Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Γλώσσας όλων τω τάξεων 

του Δημοτικού σχολείου», όπως αυτές εκδόθηκαν μετά από σχετική εισήγηση του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με αρ. πρωτ. Φ.20/130379/Δ1/22-08-

2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και στάλθηκαν στους εκπαιδευτικούς σε ψηφιακή μορφή 

(βλ. https://edu.klimaka.gr/mathimata/dhmotikou/3119-glwssa-a-taxis-dhmotikou-

sxoleiou), γίνεται λόγος για την προσπάθεια αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της 

διδακτέας ύλης του μαθήματος της γλώσσας, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/ριών.  

 Ως βασικός (πρώτος) λόγος που επιβάλλει την αναδιάρθρωση και τον 

εξορθολογισμό της ύλης -και αφορά την και παρούσα εργασία- προβάλλεται η 

εξοικονόμηση χρόνου (ποσοτικού και ποιοτικού) για δραστηριότητες που προάγουν 

τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών/ριών, καθώς και την εξοικείωση 

τους με το λογοτεχνικό βιβλίο στο πλαίσιο προώθησης της φιλαναγνωσίας. Επίσης, 

μετά την παράθεση και υπόλοιπων λόγων που επιβάλλουν τον εξορθολογισμό της 

ύλης (λ.χ. ομαδοσυνεργατικές εργασίες, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά.), τονίζεται 

ότι με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος, ώστε ο εκπαιδευτικός ανάμεσα στα 

άλλα να εξοικονομεί χρόνο για την επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων. Μάλιστα, 

επισημαίνεται ότι «ο εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει επιλογές στην παρουσίαση των 

ενοτήτων, ανάλογα με τους/τις μαθητές/τριες και τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να 

αξιοποιήσει τον χρόνο εποικοδομητικά στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας». Επομένως, 

ζητείται από τον εκπαιδευτικό και η υλοποίηση σχεδίων εργασίας σχετικών με τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών και των θεματικών αξόνων των εγχειριδίων. 

 Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στις συγκεκριμένες οδηγίες σε ένα 

αρκετά μεγάλο μέρος γίνεται λόγος για τη σημασία και τα οφέλη, όπως καλλιέργεια 

κριτικής και δημιουργικής σκέψης, που αποκομίζουν οι μαθητές/ριες από τη 

διδασκαλία της λογοτεχνίας και από την επαφή τους με το λογοτεχνικό βιβλίο. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας με την προβλεπόμενη χρήση του Ανθολογίου ή/και πρόσθετων κειμένων 

https://edu.klimaka.gr/mathimata/dhmotikou/3119-glwssa-a-taxis-dhmotikou-sxoleiou
https://edu.klimaka.gr/mathimata/dhmotikou/3119-glwssa-a-taxis-dhmotikou-sxoleiou
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και ανάλογου οπτικοακουστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, καθώς 

μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες προεκτάσεις της μάθησης από το μάθημα της 

Γλώσσας, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία των μαθητών/τριών». Για αυτόν τον λόγο 

προτείνεται στην αρχή του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικοί να οργανώνουν τον 

χρόνο τους και τις δράσεις τους, ώστε να πραγματοποιείται η ανάγνωση 

λογοτεχνικών βιβλίων σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.  

 Στον ενδεικτικό προγραμματισμό της διδακτέας ύλης για το μάθημα της 

γλώσσας εντάσσονται και προτάσεις που αφορούν το «Ανθολόγιο Λογοτεχνικών 

Κειμένων». Μάλιστα, για τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α-Γ) υπάρχει και η 

αναφορά «Ανθολόγιο» στην αριστερή μπάρα, στο σημείο όπου δίνονται οι ενότητες 

του αντίστοιχου εγχειριδίου «Η Γλώσσα μου», ενώ για την Δ και Ε τάξη του 

Δημοτικού οι αναφορές δίνονται μαζί με τις προτάσεις για τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος και δεν υπάρχει κάποια διακριτή διαφοροποίηση. Τέλος, για 

την Στ τάξη δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε κανένα σημείο για την αξιοποίηση του 

Ανθολογίου.  

Μέσα από την κριτική επισκόπηση των συγκεκριμένων οδηγιών και την 

καταγραφή των σχετικών αναφορών στο Ανθολόγιο, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

ότι στη Β και στη Γ τάξη του Δημοτικού υπάρχουν περισσότερες αναφορές στην 

αξιοποίηση των αντίστοιχων Ανθολογίων. Βέβαια, κάποιες από αυτές 

χαρακτηρίζονται ως προαιρετικές (Β τάξη), γεγονός που υπονοεί ότι ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να τις προσπεράσει (Βλ. πίνακα 1: Η θέση του Ανθολογίου για την Α-Β τάξη 

στον ενδεικτικό προγραμματισμό των Οδηγιών της διδακτέας ύλης). Στη Γ΄ τάξη 

παρατηρείται το εξής οξύμωρο: αναφέρονται κάποια λογοτεχνικά κείμενα και στη 

συνέχεια προτείνεται να μην αξιοποιηθούν. Επίσης, κάποια από αυτά προτείνονται ως 

παράλληλα σε κείμενα του εγχειριδίου «Η Γλώσσα μου» ή ως αφόρμηση για κάποιες 

δραστηριότητες (λ. χ. το λογοτεχνικό κείμενο «ένα αλλιώτικος ποδοσφαιρικός 

αγώνας» προτείνεται ως αφόρμηση, για να παρουσιάσουν οι ομάδες εργασίας 

παραδοσιακά παιχνίδια).  

Ο εκπαιδευτικός, βέβαια, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Βιβλίου του δασκάλου 

που συνοδεύουν τα αντίστοιχα Ανθολόγια, έχει την ευχέρεια να επιλέγει άλλα 

κείμενα από τα προτεινόμενα. (βλ. σχετική αναφορά στην ενότητα Σειρά 

εγχειριδίων). Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι για τις περισσότερες 

τάξεις (με εξαίρεση την Στ τάξη για την οποία δεν υπάρχει καμιά αναφορά) 

προτείνονται προς διδακτική αξιοποίηση τα επετειακά κείμενα και τα κείμενα που 
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αναφέρονται στις θρησκευτικές γιορτές (Χριστούγεννα και Πάσχα). Από τα 

παραπάνω αβίαστα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται κυρίως για 

την εθνική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των μαθητών/ριών. Η λογοτεχνία όμως, 

όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει η Κατσίκη-Γκίβαλου (2005: 18) «δεν εκφράζει μόνον 

εθνικά, θρησκευτικά ή ηθικά συναισθήματα, αλλά αντανακλά κοινωνικές συγκρούσεις, 

εκφράζει κοσμοθεωρίες, αποκαλύπτει κοινωνικά φαινόμενα. Με την πολυφωνία της 

δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να γνωρίσει ποικίλες αξίες διαφόρων πολιτισμών, 

εποχών και κοινωνιών». Επομένως, είναι ζητούμενο οι μαθητές/ριες να ασχολούνται 

και με κείμενα που φέρνουν τον μαθητή/τη μαθήτρια σε επαφή με άλλους 

πολιτισμούς και αξίες και να ευαισθητοποιηθούν μέσα από δημιουργικές 

δραστηριότητες σε αυτό που ονομάζουμε «ενσυναίσθηση» (βλ. διδακτική πρόταση 

ενότητας 4.4.2). 

Να σημειωθεί ακόμη ότι στις συγκεκριμένες οδηγίες του ΙΕΠ δεν ορίζονται οι 

ώρες που θα αφιερώνονται στο λογοτεχνικό κείμενο, αλλά ορίζεται το σύνολο των 

ωρών για κάθε ενότητα του εγχειριδίου «Η Γλώσσα μου» που περιλαμβάνει και την 

ενασχόληση με το Ανθολόγιο.   

Με βάση τα παραπάνω, εκπαιδευτικός ή ο κάθε αναγνώστης των 

συγκεκριμένων οδηγιών έρχεται σε αμηχανία διαπιστώνοντας την αντίφαση των 

οδηγιών. Από τη μια τονίζονται τα οφέλη της λογοτεχνίας (καλλιέργεια κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης, δραστηριοποίηση της φαντασίας και της εφευρετικότητάς, 

ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης κ.λπ) και από την άλλη στη διαχείριση και 

στον ενδεικτικό προγραμματισμό δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στα Ανθολόγια, 

όπως διαπιστώνει κανείς στους πίνακες που ακολουθούν. Μάλιστα, στην Στ τάξη του 

Δημοτικού δεν γίνεται καμιά αναφορά. Τέλος, ο τρόπος που προτείνεται να 

αξιοποιηθούν κάποια από τα λογοτεχνικά κείμενα ακυρώνει ή έρχεται σε αντίφαση με 

όσα ειπώθηκαν στο Βιβλίου του Δασκάλου (βλ. ενότητα Σειρά εγχειριδίων) που 

συνοδεύει τα αντίστοιχα Ανθολόγια και στα οποία γίνεται λόγος για καλλιέργεια 

λογοτεχνικής ευαισθησίας, αισθητικής απόλαυσης, υποχρεωτικής διδασκαλίας κ.ά. 

Α΄ τάξη Β΄ τάξη 

Σε σύνολο 10 

ενοτήτων του 

βιβλίου η Γλώσσα 

μου 

Σε σύνολο 24 ενοτήτων του βιβλίου η Γλώσσα μου 

1. 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ:   

1. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Η πρώτη μέρα στο σχολείο» 

2. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προαιρετική αξιοποίηση «Ο παπαγάλος» 
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«Η γιορτή του 

ΟΧΙ»  

 

 

 

 

 

 

3. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Όταν κάνουνε πόλεμο», «Ψέμα πρωταπριλιάτικο» 

4. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ξ όπως ο ξιφίας» 

5. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προαιρετική αξιοποίηση «Μια φορά ήταν …. η 

Κολοτούμπα» 

6. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προαιρετική αξιοποίηση «Το τρομαγμένο 

χελιδονάκι» 

7. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ασπρογάλανο πανί». Προαιρετική αξιοποίηση «Η 

σφυρίχτρα». 

8. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προαιρετική αξιοποίηση: «Η Αρετούσα» όσο και τα 

«Αινίγματα, παροιμίες και γλωσσοδέτες». 

9. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Το φεγγαράκι». 

10. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: Προαιρετική αξιοποίηση «Ο Σαλίγκαρος βγαίνει 

αμαξάδα». 

11. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο μικρός κάστορας και η ηχώ» 

12. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Χριστουγεννιάτικο δέντρο» και Προαιρετική 

αξιοποίηση «Ο Χιονάνθρωπος», όσο και το κείμενο «Ο Αϊ-Βασίλης θα 

βρει το δρόμο του». 

13. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Τα ελληνάκια». 

14. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Το ρολόι της Μάρως». 

15. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο υπολογιστής μου» 

16. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Θα σ΄αγαπώ ό,τι κι αν γίνει». Προαιρετική 

αξιοποίηση «Η Αλφαβήτα δίχως ρο». 

17. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Χελιδόνισμα» 

18. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο αγωνιστής με την πένα» 

19. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο κύριος Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια» 

20. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο τελευταίος ιππόκαμπος». 

21. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ήρθε η Πασχαλιά». Προαιρετική αξιοποίηση 

«Προσευχή»  

22. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Τα παιχνίδια του αγέρα». 

23. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι». 

Προαιρετική αξιοποίηση «Η πινεζοβροχή», «Η οδοντόβουρτσα» και 

«Ήτανε μια κοπέλα από τη Σάμο». 

Σημείωση: Ενδεχομένως με τον χαρακτηρισμό «προαιρετική 

αξιοποίηση» εννοείται ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να τις προσπεράσει. 

Αξιοσημείωτο είναι και το ότι κάθε φορά προτείνονται για αξιοποίηση τα 

επετειακά κείμενα και τα κείμενα που αναφέρονται σε θρησκευτικές 

γιορτές 

Πίνακας 1: Η θέση του Ανθολογίου για τις Α-Β τάξεις στον ενδεικτικό 

προγραμματισμό των Οδηγιών της διδακτέας ύλης 

Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη 

Σε σύνολο 15 ενοτήτων του βιβλίου η 

Γλώσσα μου 

Σε σύνολο 16 ενοτήτων του βιβλίου η 

Γλώσσα μου 

1. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ένας περίπατος στην 

πόλη» (Ως Διαθεματικό με την Ιστορία) 

2. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Λούνα παρκ παππούλη 

μου» (Ως παράλληλο με κείμενο του 

βιβλίου Η Γλώσσα μου) 

1
. 
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ:  

Στην κατεύθυνση της φιλαναγνωσίας μπορεί 

να αξιοποιηθεί (όχι αποσπασματικά) το 

βιβλίο της Ε. Φακίνου «Η Αστραδενή».  

2. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 
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3. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ένας αλλιώτικος 

ποδοσφαιρικός αγώνας» (Ως αφόρμηση) 

4. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Το τραγούδι της 

φάλαινας» (Ως αφόρμηση) 

5. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Η χελωνίτσα Καρέττα - 

Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν» 

6. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο εφιάλτης της 

Περσεφόνης» 

7. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Οι Γερμανοί και οι 

πρόκες» 

8. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο Τζοβάνι» 

9. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Εδώ Πολυτεχνείο…» 

10. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Η πτώση του φύλλου 

που έλεγαν Φρέντυ» 

11. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Από το περιβόλι του 

Σαμίχ 

12. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Άντζελμαν» 

13. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Έκτακτα μέτρα στη 

Λιλιπούπολη» (Προτείνεται να μην 

αξιοποιηθεί) 
14. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Το μικρό κλεφτόπουλο» 

15. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Παππούς και εγγονή» 

16. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Το ξύλινο άλογο» 

17. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Παροιμίες- Αινίγματα» 

18. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ο ωραίος Δαρείος» 

(Προτείνεται να μην αξιοποιηθεί) 

19. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Ας δώσουμε τον κόσμο 

στα παιδιά» 

20. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: «Τότε που πήγαμε βόλτα 

τον Επιτάφιο», «Η μάνα του Χριστού» 

Σημείωση: Και σε αυτή την τάξη κάθε φορά 

προτείνονται για αξιοποίηση τα επετειακά 

κείμενα και τα κείμενα που αναφέρονται σε 

θρησκευτικές γιορτές. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι δύο από τα παραπάνω κείμενα 

αναφέρονται στις οδηγίες με τη διευκρίνιση 

«προτείνεται να μην αξιοποιηθούν». Τέλος, 

κάποια από αυτά προτείνονται ως αφόρμηση 

και όχι ως διδακτική προσέγγιση.   

Επετειακά κείμενα για 28η Οκτωβρίου-

Πολυτεχνείο (με αφορμή την στην 

αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου Η Γλώσσα 

μου) 

3. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ:  

Κείμενα για τα Χριστούγεννα (με αφορμή 

την στην αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου Η 

Γλώσσα μου) 

4. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ:  

Επετειακά κείμενα για την 25η Μαρτίου. 

(με αφορμή την στην αντίστοιχη ενότητα 

του βιβλίου Η Γλώσσα μου) 

5. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 

Κείμενα για το Πάσχα (με αφορμή την στην 

αντίστοιχη ενότητα του βιβλίου Η Γλώσσα 

μου) 

 

Σημείωση: Στον ενδεικτικό χρονικό 

προγραμματισμό αναφέρεται ότι με βάση 

τον συγκεκριμένο προγραμματισμό έχουν 

εξοικονομηθεί κάποιες ώρες που μπορεί να 

διατεθούν σε project ή σε δραστηριότητες 

φιλαναγνωσίας. 

Πίνακας 2: Η θέση του Ανθολογίου για τις Γ-Δ τάξεις στον ενδεικτικό 

προγραμματισμό των Οδηγιών της διδακτέας ύλης 

Ε΄ τάξη Στ΄ τάξη 

Σε σύνολο 17 ενοτήτων του βιβλίου Η 

Γλώσσα μου 

Σε σύνολο 17 ενοτήτων του βιβλίου Η 

Γλώσσα μου 
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1. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, 

προτείνεται στους/στις εκπαιδευτικούς να 

αξιοποιήσουν σχετικά κείμενα    

2. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 

Με αφορμή τη 17η Νοέμβρη, προτείνεται να 

αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κείμενα   

3. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 

Με αφορμή την ενότητα των Χριστουγέννων  

προτείνεται στους/στις εκπαιδευτικούς να 

αξιοποιήσουν σχετικά κείμενα     

4. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 

Με αφορμή την ενότητα της 25ης Μαρτίου  

προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να 

αξιοποιήσουν σχετικά κείμενα   

5. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ: 

Με αφορμή την ενότητα του Πάσχα, 

προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν 

σχετικά κείμενα   

Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο 

Ανθολόγιο 

Πίνακας 3: Η θέση του Ανθολογίου για τις Ε-Στ τάξεις στον ενδεικτικό 

προγραμματισμό των Οδηγιών της διδακτέας ύλης 
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1.2.5. Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας «Νέου Σχολείου» για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21
ου

 αιώνα)-Νέο πρόγραμμα 

σπουδών» (ΦΕΚ 2334Β/17-10-2011) εκπονήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και για το Δημοτικό. Πριν τη γενίκευσή τους, κρίθηκε 

σκόπιμο να γίνει πιλοτική εφαρμογή μέχρι και το σχολικό έτος 2015-2016 σε 

συγκεκριμένα Δημοτικά της χώρας (ΦΕΚ 2121Β/22-09-2011). Η εφαρμογή όμως του 

νέου ΠΣ δεν γενικεύτηκε σε όλα τα Δημοτικά. 

 Στο νέο ΠΣ -στον τομέα που αφορά και την παρούσα εργασία- γίνεται για 

πρώτη φορά ξεχωριστή αναφορά στο μάθημα της λογοτεχνίας και φαίνεται να 

αποδεσμεύεται από τη διδασκαλία της γλώσσας (ΦΕΚ 2334Β/17-10-2011: 32868-

32891). Μετά από μια γενική αναφορά στον βασικό σκοπό της διδασκαλίας καθώς 

και στους σκοπούς της λογοτεχνίας ακολουθούν πίνακες για κάθε τάξη που 

περιλαμβάνουν τη σκοποθεσία (τις θεωρητικές αρχές για κάθε συγκεκριμένη 

ενότητα, λ.χ. οι μαθητές να αντιλαμβάνονται μια ιστορία), τις δεξιότητες (τα 

αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, λ.χ. να μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία), 

το περιεχόμενο (τα προτεινόμενα για διδασκαλία κείμενα τόσο με γενική αναφορά 

λ.χ. παραμύθια όσο και με παράθεση συγκεκριμένης βιβλιογραφίας), τις 

δραστηριότητες (λ.χ. αφήγηση, ζωγραφική, ποιητικά παιχνίδια) και το εκπαιδευτικό 

υλικό (κείμενα από τα σχολικά ανθολόγια αλλά και άλλα) (βλ. και Χοντολίδου, 2004: 

47-48). Στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι οι αρκετές από τις προτεινόμενες 

δραστηριότητες βασίζονται στις αρχές και στη φιλοσοφία της δημιουργικής γραφή, 

γεγονός που αφορά την παρούσα εργασία, καθώς ασχολείται με δραστηριότητες 

δημιουργικής γραφής σε κείμενα των Ανθολογίων, αφού αυτά παραμένουν τα 

«επίσημα» κείμενα για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Δημοτικό. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι στο νέο ΠΣ ουσιαστικά προτείνονται θεματικές 

ενότητες διαφορετικές για κάθε τάξη. Με άλλα λόγια, η συντακτική ομάδα επιλέγει 

να διδάσκονται τα κείμενα όχι κατανέμοντας τα ανά ένα ή δύο σε κάθε διδακτική 

ώρα, αλλά οργανώνοντάς τα σε θεματικούς ή ειδολογικούς άξονες (βλ. και 

Χοντολίδου, 2004: 45), όπως φαίνεται στον πίνακα 4: Θεματικές ενότητες για τη 
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διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό. Στόχος της συντακτικής ομάδας ως προς 

τη δομή του ΠΣ είναι οι μαθητές/ριες να ασχολούνται σε βάθος και για αρκετό χρόνο 

με έναν κύκλο κειμένων. Ως εκ τούτου, υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με 

τις ενότητες των Ανθολογίων που κάποιες βέβαια από αυτές τις συναντάμε και στο 

νέο ΠΣ (λ.χ. Οικογένεια, Επιστημονική φαντασία, Οικολογία, φιλία). 

Τάξεις Θεματικοί άξονες 

Α΄ Από την προφορική στη γραπτή λογοτεχνία 

Β΄ Το παραμύθι 

Ποίηση και τραγούδι 

Οικογένεια 

Γ΄ Λογοτεχνία και φύση 

Το ταξίδι 

Φιλικές Σχέσεις 

Δ΄ Το παιχνίδι στη λογοτεχνία 

Κόμικς 

Ιστορίες άλλων λαών 

Ε΄ Χιουμοριστικές ιστορίες 

Η ποίηση ως παιχνίδι λέξεων και εικόνων 

Λογοτεχνία και κινηματογράφος 

Στ΄ Εικόνες του τόπου μου 

Επιστημονική φαντασία 

Ο ξένος 

Πίνακας 4: Θεματικές ενότητες για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό στο 

Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Ως Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας αναφέρεται «η κριτική 

αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Στόχος της συντακτικής ομάδας είναι να αναδείξει τη 

λογοτεχνία ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την 

ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου αλλά και των αναγνωστών του, 

εκπαιδευτικών και μαθητικού κοινού. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει σημαντική θέση στη 

ζωή μας, γιατί μας δίνει εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο και να συγκροτήσουμε 

την υποκειμενικότητά μας» (ΦΕΚ 2334Β/17-10-2011: 32868). Σε γενικές γραμμές 

στόχος του νέου ΠΣ είναι η συνομιλία των μαθητών/ριών με τα κείμενα μέσω του 
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εκπαιδευτικού. Ακόμη, στη φιλοσοφία του προγράμματος αναγνωρίζεται η αξία  της 

λογοτεχνίας ως φορέα σημαντικών μέσω επικοινωνίας (βλ. και Χοντολίδου, 2004: 

46-45). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα «Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων» είναι τα σχολικά εγχειρίδια μέσω των 

οποίων υποστηρίζεται και εκφράζεται η παιδική λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο. 

Ωστόσο η έκδοσή τους ως διδακτικού υλικού για τη «διδασκαλία» της λογοτεχνίας θα 

έλεγε κανείς ότι περικλείει μια αντίφαση. Από τη μια η έκδοσή τους συνεπάγεται την 

αναγνώριση από την πλευρά της πολιτείας της σημαντικότητας του μαθήματος της 

λογοτεχνίας για τους μαθητές/τις μαθήτριες του Δημοτικού. Από την άλλη, όπως ήδη 

διαπιστώθηκε και από την κριτική επισκόπηση των νομοθετικών κειμένων, τα 

Ανθολόγια δεν αποτελούν αυτόνομα διδακτικά αντικείμενα και μέσα. Οι ενότητές 

τους, όπως επισημαίνει και η Βακάλη (2014: 138) δεν αποτελούν «διδακτέα ύλη» 

προς εξάντληση. Ουσιαστικά η αξιοποίησή τους αφήνεται στην πρωτοβουλία και 

κρίση του δασκάλου ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο. 

Πριν το 1975 η λογοτεχνία είχε θέση αποκλειστικά στο βιβλίο «Η Γλώσσα 

μου» και στα «Αλφαβητάρια» (Παπαμανώλης Κ. 2007: 63-72). Στη συνέχεια με τις 

μεταρρυθμίσεις του 1975 η πολιτεία προχώρησε στην έκδοση Ανθολογίων 

(Ανθολόγια για παιδιά του Δημοτικού, τρεις τόμοι), παρόλα αυτά η λογοτεχνία 

εξακολουθεί να παραμένει δέσμια του μαθήματος της γλώσσας. Πιο αναλυτικά, μέχρι 

και το 1999 η μέθοδος προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων που εφάρμοζε ο 

δάσκαλος στηριζόταν αποκλειστικά σε δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν το 

μάθημα της γλώσσας και σε κάποιες περιπτώσεις ασχολούνταν και με 

δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη νοηματική ανάλυση των κειμένων (Τσιλιμένη 

& Γραίκος, 2007: 643).  

Μετά το 1999 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και λαμβάνοντας ενδεχομένως 

υπόψη τις νέες αντιλήψεις για τη διδακτική της λογοτεχνίας αλλά και τις «φωνές» 

στον χώρο της εκπαίδευσης για την αυτονομία της λογοτεχνίας (βλ. Αποστολίδου & 

Χοντολίδου, 2006) προχωράει στη συγγραφή του Ανθολογίου Ε-Στ΄ Δημοτικού με 

τίτλο «Με λογισμό και μ’ όνειρο» και για πρώτη φορά δημιουργείται και βιβλίο με 

οδηγίες για τον δάσκαλο. Ακολουθεί η συγγραφή των άλλων δύο Ανθολογίων για τις 

δύο πρώτες και δύο μεσαίες τάξεις του Δημοτικού. Για τις δύο πρώτες τάξεις (Α-Β) 

του Δημοτικού, το Ανθολόγιο έχει ως τίτλο «Το δελφίνι». Ο δεύτερος τόμος για τις 

μεσαίες τάξεις (Γ-Δ) τιτλοφορείται «Στο σχολείο του κόσμου». Επομένως, πρώτα 
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εκδόθηκε ο τρίτος τόμος και στη συνέχεια κυκλοφόρησαν τα ανθολόγια των πρώτων 

και των μεσαίων τάξεων. 

Και τα τρία Ανθολόγια είναι εικονογραφημένα, τα κείμενά τους 

τοποθετούνται σε θεματικές ενότητες (οικογένεια, σχολείο και παιδί, κοινωνική ζωή 

κ.λπ), ενώ για κάθε κείμενο υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν ως 

στόχο τη «συνομιλία» του μαθητή/της μαθήτριας με αυτό αλλά και την ανάδειξη των 

βασικών σημείων που θίγει.  

Σύμφωνα με το ΑΠ, σκοπός των Ανθολογίων είναι «να φέρει τον μαθητή σε 

επαφή με ευρύ φάσμα κατάλληλων λογοτεχνικών κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση 

στην λογοτεχνική μας κληρονομιά» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3777). Στη συνέχεια, 

γίνεται αναφορά στη θεματική των κειμένων τα οποία, όπως επισημαίνεται, είναι 

αναγκαίο να υπηρετούν αξίες και έννοιες αποδεκτές και από τους σκοπούς που 

τίθενται στο Σύνταγμα. Ως τέτοιες έννοιες αναφέρονται «η αγάπη, η εντιμότητα, ο 

ισχυρισμός, ο ισχυρός χαρακτήρας, η οικογένεια, η γλώσσα, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, 

η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η αποδοχή της ετερότητας, η παγκοσμιότητα και η 

διάρκεια του ελληνισμού ελληνισμού, κυρίως όμως οι σημερινές δυνατότητές του» 

(ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3777). Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι πρόκειται για 

συντηρητικές, παραδοσιακές, θα έλεγε κανείς, αντιλήψεις που έχουν ως στόχο την 

εθνική, θρησκευτική και ηθικοδιδακτική διαπαιδαγώγηση των μαθητών/ριών. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι συγγραφικές ομάδες των Ανθολογίων έπρεπε να 

λειτουργήσουν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, στα Ανθολόγια διαφαίνεται 

μια νέα αντίληψη για τη διδακτική της λογοτεχνίας (βλ. και Τσιλιμένη & Γραίκος, 

2007: 643). 

Ως προς το είδος των κειμένων που περιλαμβάνονται στα Ανθολόγια 

αναφέρεται ότι αυτά αφορούν κείμενα από την αρχαία ελληνική μυθολογία, τα 

ομηρικά έπη και την αρχαία ελληνική και βυζαντινή γραμματεία με απόδοση σε απλή 

νεοελληνική. Επίσης, τα Ανθολόγια περιέχουν παραμύθια, δημοτικά τραγούδια, 

κείμενα Ελλήνων της διασποράς, καθώς και κάποια κείμενα γειτονικών λαών (ΦΕΚ 

303Β/13-03-2003: 3777). 
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2.1. Σειρά εγχειριδίων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι τρεις τόμοι των Ανθολογίων 

Λογοτεχνικών Κειμένων μαζί με το Βιβλίου Δασκάλου που περιλαμβάνει 

Μεθοδολογικές Οδηγίες όπως τονίζεται στον τίτλο. 

 Α-Β Δημοτικού: Ο πρώτος τόμος, που απευθύνεται στους μαθητές/στις μαθήτριες 

των δύο πρώτων τάξεων, εκδόθηκε το 2006 και αποτελεί προϊόν συνεργασίας μιας 

ομάδας τεσσάρων ερευνητών: Τασούλας Τσιλιμένη, Νικόλαου Γραίκου, Λεωνίδα 

Καίσαρη και Μάνιας Καπλάνογλου. Στο τόμο περιλαμβάνονται εξήντα δύο κείμενα 

κατανεμημένα σε δέκα ενότητας: 1. Οικογένεια, 2. Σχολείο και παιδί, 3.Κοινωνική 

ζωή, 4. Φαντασία και περιπέτεια, 5. Παιδί και φύση, 6. Ειρήνη και φιλία, 

7.Θρησκευτική ζωή, 8.Από την ελληνική ιστορία, 9. Η πολιτιστική μας κληρονομιά 

και 10. Η τεχνολογία στη ζωή μου (βλ. (Τσιλιμένη κ.ά., 2006α). 

 Οι δραστηριότητες που συνοδεύουν τα λογοτεχνικά κείμενα μπορεί να 

χαρακτηριστούν ως δραστηριότητες κατανόησης περιεχομένου, βιωματικού 

χαρακτήρα, διασύνδεσης με άλλες τέχνες (λ.χ. μουσική, ζωγραφική), μαθήματα (λ.χ. 

Εικαστικά) αλλά και με κείμενα του ίδιου Ανθολογίου, δραστηριότητες συλλογής 

πληροφοριών με τη μορφή έρευνας (λ.χ. προφορικές μαρτυρίες από τους 

γεροντότερους). Ακόμη, υπάρχουν  και δραστηριότητες που δίνουν την αφορμή για 

τη σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές λόγου (λ.χ πολυτροπικά κείμενα). 

Τέλος, αξιοσημείωτες είναι και οι δραστηριότητες παραγωγής λογοτεχνικού λόγου 

(λ.χ. συνέχιση της ιστορίας) (βλ. και Τσιλιμένη & Γραίκος, 2007: 647-650) 

δραστηριότητα που παραπέμπει στη δημιουργική γραφή. Βέβαια, λογω της ιδιαίτερα 

μικρής ηλικίας για την παραγωγή γραπτού λόγου στο επίπεδο της ιστορίας, δύναται 

οι μαθητές/ριες να συνεχίσουν την ιστορία σε προφορικό επίπεδο. 

 Στο Βιβλίο Δασκάλου. Μεθοδολογικές Οδηγίες στο Α μέρος γίνεται λόγος για 

τους σκοπούς και τους στόχους της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο, την επιλογή 

κειμένων, τη σύνδεση της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες και πώς μπορεί να 

αξιοποιηθεί διαθεματικά. Ακόμη, γίνεται αναφορά και στη δομή του Ανθολογίου 

(αιτιολόγηση θεματικών ενοτήτων, ερωτήσεις και δραστηριότητες, βιβλιογραφικές 

πληροφορίες, πληροφορίες για τίτλους βιβλίων που κυκλοφορούν και σχετίζονται με 

τα κείμενα του Ανθολογίου). Τέλος, επισημαίνεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

στην προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. Στο Β μέρος γίνεται σύντομη αναφορά 

σε ενδεικτικές προσεγγίσεις κειμένων κατά ενότητα (βλ. (Τσιλιμένη κ.ά., 2006β) 
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 Βασικό στόχος της λογοτεχνίας, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι η αισθητική 

απόλαυση που προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών/ριών με το 

κείμενο, χωρίς όμως, όπως τονίζεται στη συνέχεια, «να αντιστρατεύεται ο αισθητικός 

παράγοντας τις επικοινωνιακές παραμέτρους της γλώσσας» (Τσιλιμένη κ.ά., 2006: 7β) 

Ωστόσο, στη συνέχεια προτείνεται να δίνεται βαρύτητα στο λογοτεχνικό κείμενο 

καθαυτό και επαναλαμβάνεται η ανάγκη να αντιληφθούν οι μαθητές/ριες «το εύρος 

της αισθητικής τέχνης του λόγου» (Τσιλιμένη κ.ά., 2006β: 7). Ως βασικό στόχο της 

λογοτεχνίας, η συγγραφική ομάδα φαίνεται ότι θεωρεί την αισθητική απόλαυση. Στη 

συνέχεια όμως, μπορεί να ειπωθεί ότι μετριάζει αυτή την αναφορά με τη διατύπωση 

ότι η αισθητική απόλαυση δεν πρέπει «να αντιστρατεύεται τις επικοινωνιακές 

παραμέτρους της γλώσσας». Ωστόσο, διαφαίνεται ότι επιδιώκεται η αποδέσμευση της 

λογοτεχνίας από τη διδασκαλία της γλώσσας.  

 Στην προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει 

τον ρόλο του διαμεσολαβητή. Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά για το κλίμα της 

τάξης που παραπέμπει σε πιο μετανεωτερικές απόψεις. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

ότι είναι απαραίτητη «Η δημιουργία ενός κλίματος που να μη θυμίζει στο μαθητή ότι 

βρίσκεται στην τάξη, είναι ένας καλός τρόπος επικοινωνίας. Το Ανθολόγιο στα χέρια 

του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να έχει το ρόλο ενός ακόμα εγχειριδίου, αλλά της γέφυρας 

επικοινωνίας, της επαφής, της δημιουργικής και της ελεύθερης και αυτόβουλης 

έκφρασης των παιδιών» ((Τσιλιμένη κ.ά., 2006β): 10). Οι παραπάνω αναφορές 

έμμεσα αναδεικνύουν τον ρόλο του μαθητή ως αναγνώστη, αφού ο δάσκαλος 

αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμεσολαβητή.  

 Γ-Δ Δημοτικού: Τον δεύτερο τόμο, που εκδόθηκε επίσης το 2006, συνέγραψαν οι 

Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Γιάννης Παπαδάτος, Βίκυ Πάτσιου, Δημήτρης Πολίτης και 

Θεοδόσης Πυλαρινός. Περιλαμβάνει πενήντα εννέα κείμενα που κατανέμονται σε 

οκτώ επιμέρους ενότητες. Οι ενότητες αυτές είναι οι εξής: 1. Κείμενα για τη φύση και 

την οικολογία, 2. Κείμενα για την Οικογένεια, 3. Κείμενα από την Παράδοση, 4. 

Κείμενα για τη Θρησκεία, 5. Κείμενα από την ιστορία, 6. Κείμενα για την Υγεία και 

τον Αθλητισμό, 7. Κείμενα για την Κοινωνία και 8. Κείμενα για την Τεχνολογία και 

την Επιστημονική Φαντασία. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε ενότητα συνοδεύεται και 

από κάποιο σχετικό χωρίο, στίχο κ.ά που δίνεται σε εισαγωγικά (λ.χ. για την πρώτη 

ενότητα Κείμενα για τη φύση και την οικολογία δίνεται σε εισαγωγικά ένας στίχος 

«Πέσαν τ’ άνθη στην ποδιά σου, άστρα γέμισε ο γιαλός» από το ποίημα του Γιάννη 
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Ρίτσου «Παιχνίδια τ’ ουρανού και του νερού», όπως εξηγείται στο βιβλιογραφικό 

σημείωμα στο τέλος του ανθολογίου (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2006α).  

Η δομή του είναι παρόμοια με εκείνη του πρώτου τόμου. Ωστόσο υπάρχουν 

κάποιες προσθήκες. Μετά από κάθε κείμενο, εκτός από τις δραστηριότητες, 

ακολουθούν σύντομες βιβλιογραφικές πληροφορίες για τον δημιουργό αλλά και 

πρόταση για διάβασμα προκειμένου να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία των μαθητών/ριών. 

Επίσης, πολλά κείμενα συνοδεύονται από ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα που 

κατατοπίζει τον αναγνώστη/την αναγνώστρια για την υπόθεση του κειμένου.  

 Το Βιβλίο του Δασκάλου είναι πιο αναλυτικό σε σχέση με το Βιβλίο του 

Δασκάλου που αναφέρεται στον πρώτο τόμο. Καθεμία από τις οκτώ θεματικές 

ενότητες αποτελείται από τρία μέρη: 1. Γενικές πληροφορίες για τα κείμενα της 

ενότητας, 2. Δραστηριότητες και πρόσθετες πληροφορίες για κάθε κείμενο. Στην 

ενότητα αυτή δίνονται συνοπτικά κάποιες προτάσεις για την προσέγγιση του 

κειμένου ή για επιπλέον δραστηριότητες και 3. Καταγραφή μιας διδασκαλίας, με ποιο 

τρόπο δηλαδή προσεγγίστηκε το κείμενο σε μια τάξη και ποιες εναλλακτικές 

προσεγγίσεις έγιναν. Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμη τη 

συγκεκριμένη ενότητα, καθώς βοηθάει τον εκπαιδευτικό να προσεγγίσει με 

δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο ένα λογοτεχνικό κείμενο. Άλλωστε αυτόν τον 

στόχο έχει και η παρούσα εργασία μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων 

διδακτικών προτάσεων οι οποίες ουσιαστικά προτείνουν πιο παιγνιώδεις και 

ευχάριστους τρόπους πρόσβασης στο λογοτεχνικό κείμενο (βλ. Β΄ Μέρος: Παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού). 

 Βασικός στόχος του Ανθολογίου, σύμφωνα με τη συγγραφική ομάδα, είναι «η 

καλλιέργεια της λογοτεχνικής ευαισθησίας και της φιλαναγνωσίας στο παιδί με τρόπους 

παιγνιώδεις και προπαντός ευχάριστους, με την προϋπόθεση ότι το παιχνίδι και η 

ελεύθερη δραστηριότητα δε θα υπονομεύουν το κείμενο, αλλά, αντίθετα, οι όποιες 

παραγωγικές εργασίες θα αναπτύσσονται έχοντάς το ως κέντρο τους, αφορμώμενες 

δηλαδή αλλά και επιστρέφοντας σε αυτό» (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2006β: 5). Με 

άλλα λόγια στο συγκεκριμένο ανθολόγιο προτείνονται δημιουργικές και παιγνιώδεις 

δραστηριότητες χωρίς ωστόσο να υποβαθμίζεται η λογοτεχνικότητα των κειμένων. 

Απώτερος στόχος είναι η προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων να διεγείρει την 

ευαισθησία των μαθητών/ριών. Το βασικό ζητούμενο, όπως επισημαίνεται από τη 

συγγραφική ομάδα, αποτελεί «η αναγνωστική εμπειρία και η αισθητική 
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απόλαυση/συγκίνηση, ώστε ο μαθητής να αντιληφθεί το βιωματικό τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί ένα λογοτεχνικό κείμενο» (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2006β: 7). 

 Οι δραστηριότητες-ερωτήσεις που συνοδεύουν τα κείμενα σχετίζονται με την 

αλληλεπίδραση ή αλλιώς τη «συνομιλία» του κειμένου με τα παιδιά. Αυτή 

επιτυγχάνεται με την αναζήτηση από μέρους των παιδιών σημείων μέσα στο κείμενο 

που στηρίζουν μια θέση. Επίσης, μέσα από βιωματικές εργασίες που γίνονται με 

αφορμή ένα κείμενο (λ.χ. να ανακαλέσουν τη δική τους ευχάριστη στιγμή από την 

πρώτη μέρα στο σχολείο με αφορμή το κείμενο «Ένας περίπατος στην πόλη»). Τέλος, 

προτείνονται και δημιουργικές δραστηριότητες (δραματοποιήσεις, συνέχιση της 

ιστορίας κ.ά).  

 Να σημειωθεί ακόμη ότι στο Βιβλίο του Δασκάλου γίνεται αναφορά και στη 

γλώσσα. Εξετάζοντας με κριτική σκοπιά το χωρίο: «Προσεκτική προσπάθεια 

καταβλήθηκε και για την ανάδειξη της γλώσσας ως λογοτεχνικού εργαλείου, ως 

μηχανισμού έκφρασης και απόδοσης υψηλών νοημάτων» (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 

2006β: 7) είναι εμφανής η αντίληψη της γλώσσας ως λογοτεχνικού εργαλείου. 

Ενδεχομένως στο σημείο αυτό υπολανθάνει η θέση της αποδέσμευσης της 

λογοτεχνίας από τη γλωσσική διδασκαλία ή αλλιώς της θέσης ότι η λογοτεχνία δεν 

υπηρετεί τη γλώσσα.  

 Ε-Στ Δημοτικού: Το τρίτο τεύχος είναι σαφώς εκτενέστερο των άλλων δύο, καθώς 

περιέχει τριακόσιες δύο σελίδες. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ξανά ότι ο τρίτος τόμος 

εκδόθηκε πρώτος το 2001, ενώ οι άλλοι δύο πέντε χρόνια αργότερα (βλ. Τα 

Ανθολόγια στην υπηρεσία της Λογοτεχνίας στην Α/βάθμια εκπαίδευση). Η 

συγγραφική ομάδα του τεύχους είναι πενταμελής και αποτελείται από τους Άντα- 

Κατσίκη Γκίβαλου, Τζίνα Καλογήρου, Γιάννη Παπαδάτο, Στέλλα Πρωνοτάριου και 

Θεοδόση Πυλαρινό. Περιλαμβάνει ενενήντα τρία κείμενα που κατανέμονται σε δέκα 

ενότητες: 1. Εμείς και η Φύση, 2. Κοινωνική Ζωή, 3. Η οικογένειά μας, 4. Σχολείο 

και Παιδί, 5. Τα παιδικά χρόνια, 6. Ανθρώπινοι Χαρακτήρες, 6. Θρησκευτική Ζωή, 7. 

Γεγονότα από την Ελληνική Ιστορία, 8.Λαϊκή Παράδοση και Πολιτισμός, 9. Ειρήνη 

και Φιλία και 10. Φαντασία και Περιπέτεια (βλ. Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2001α). 

 Η δομή του είναι όμοια με εκείνη του δεύτερου τόμου (εισαγωγικά 

σημειώματα για τα περισσότερα κείμενα, ερωτήσεις-δραστηριότητες για κάθε 

κείμενο και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των δημιουργών των λογοτεχνικών 

κειμένων). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχουν σχετικές με 

το περιεχόμενο εικαστικές δημιουργίες, τονίζοντας έμμεσα τη σύνδεση ή σύμπραξη 
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της λογοτεχνίας και με άλλες τέχνες (λ.χ. ζωγραφική). Βέβαια, στο εν λόγω 

ανθολόγιο δεν υπάρχουν προτάσεις για διάβασμα στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας στο 

τέλος κάθε ενότητας, αλλά στο προτελευταίο κεφάλαιο του εγχειριδίου με τίτλο 

«Βιβλιογραφικές πληροφορίες και προτεινόμενες δραστηριότητες» για κάθε ενότητα 

προτείνονται και κάποια βιβλία. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο του εγχειριδίου 

περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά δύσκολους όρους και έννοιες. 

 Σύμφωνα με τη συντακτική ομάδα του Ανθολογίου, ως βασικός στόχος του 

εγχειριδίου τίθεται η τέρψη των μικρών αναγνωστών και η πρόκληση αισθητικής 

απόλαυσης. Παράλληλα, σημειώνεται η βιωματική προσέγγιση των κειμένων, ώστε 

οι μαθητές/ριες να διαπιστώσουν ότι «η λογοτεχνία πηγάζει από την ίδια τη ζωή και 

ότι αυτήν την ζωή μεταμορφώνει με τρόπο μαγικό και εξαίσιο σε έργο τέχνης» 

(Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α., 2001β: 3). Σε άλλο σημείο του εγχειριδίου τονίζεται η 

σημασία της λογοτεχνίας προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές/ριες με τον 

κόσμο. Σημειώνεται ότι η λογοτεχνία λειτουργεί ως «όχημα για την επίτευξη της 

απόλαυσης, αλλά και για γόνιμο προβληματισμό» (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α., 2001β: 4). 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά ότι η λογοτεχνία λειτουργεί και ως έμμεση πηγή 

γνώσης μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες με απώτερο στόχο 

την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η «έμμεση 

πρόσκτηση γνώσεων» επιδιώκεται «με ευχαρίστηση, δημιουργικό παιχνίδι και σε 

συνδυασμό με την καλλιέργεια της αγάπης προς το εξωσχολικό, και μάλιστα το 

λογοτεχνικό βιβλίο». Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α., 2001β: 4). 

 Στο Γ΄ κεφάλαιο του Βιβλίου του Δασκάλου η συντακτική ομάδα διασαφηνίζει 

ότι το εν λόγω ανθολόγιο «δεν εξαρτάται από τη διδασκαλία της γλώσσας και δεν 

αποτελεί συμπλήρωμα ούτε πεδίο γλωσσικών εφαρμογών» Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α., 

2001β: 5). Μάλιστα, εκτός από τη ρητή δήλωση της αποδέσμευσης της λογοτεχνίας 

από τη διδασκαλία της γλώσσας, αξιοσημείωτο είναι και το ρήμα «Πρέπει» που 

χρησιμοποιείται στην αρχή του κεφαλαίου υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα αυτής 

της αποδέσμευσης. Η γλώσσα και για αυτή τη συντακτική ομάδα, όπως και για την 

συντακτική ομάδα του δεύτερου τεύχους -άλλωστε δύο από τα μέλη ανήκουν και στις 

δύο συντακτικές ομάδες- αποτελεί το εργαλείο που «συντελεί καίρια στη διάπλαση 

ενός άρτιου αισθητικού αποτελέσματος» Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α., 2001β: 5). 

 Η διαθεματικότητα και η σύμπραξη της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης 

(ζωγραφική, μουσική, θέατρο) αποτελεί έναν ακόμη επιδιωκόμενο στόχο, σύμφωνο 

με τις κατευθυντήριες γραμμές της διαθεματικότητας των Α.Π.Σ., ώστε «ο 
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δημιουργικός αυτός συνδυασμός να εμφυσήσει στα παιδιά τη συνθετική δύναμη, την 

αδιάσπαστη ενότητα και την οικουμενική αξία της Τέχνης ως συνόλου» (Κατσίκη-

Γκίβαλου κ.α., 2001β: 6). Άλλωστε, και όπως ήδη ειπώθηκε πιο πάνω, οι εικόνες 

(εικαστικές δημιουργίες) του Ανθολογίου βρίσκονται σε θεματική συνάφεια με τα 

κείμενα.  

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο εν λόγω Βιβλίο του Δασκάλου αναφέρεται ως 

αυτός του εμψυχωτή με κύριο έργο του να κάνει τους μαθητές/τις μαθήτριες να 

αγαπήσουν τη λογοτεχνία και γενικά το λογοτεχνικό βιβλίο. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

τονίζεται ότι ο μαθητής/η μαθήτρια δεν πρέπει να αντιμετωπίσει το Ανθολόγιο ως 

«μέσο διάδοσης της γνώσης». Συγχρόνως, θεωρείται ότι με τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας αναβαθμίζεται και ο ρόλος του δασκάλου: «ο ρόλος του δασκάλου 

αναβαθμισμένος και λόγω του αντικειμένου που αυτοτελώς θα διδάξει... αλλά και 

εξαιτίας των ειδικών γνώσεων που απαιτούνται και προϋποθέτουν ανάλογη 

προετοιμασία, βασισμένη στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία» (Κατσίκη-

Γκίβαλου κ.α., 2001β: 7). Με βάση τα παραπάνω, να επισημανθεί ότι για μια ακόμη 

φορά τονίζεται από τη συντακτική ομάδα η σημασία του να «διδάσκεται» η 

λογοτεχνία ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Έτσι, θεωρείται ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος 

του δασκάλου και από το γεγονός ότι θα διδάξει αυτοτελώς (προφανώς υπονοείται 

ανεξάρτητα από τη διδασκαλία της γλώσσας) τη λογοτεχνία αλλά και λόγω της 

ιδιαίτερης προετοιμασία (αν και το δεύτερο ισχύει για κάθε μάθημα και δεν αποτελεί 

ιδιαιτερότητα της λογοτεχνίας). 

 Ο δάσκαλος μπορεί να επιλέγει ελεύθερα τα κείμενα που επιθυμεί να διδάξει 

λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/ριών του και 

σύμφωνα με τον δικό του σχεδιασμό και τις διδακτικές επιλογές (Κατσίκη-Γκίβαλου 

κ.α., 2001β: 21). Επίσης, αναφέρεται ότι μπορεί να διδάσκει λογοτεχνικά κείμενα 

παράλληλα με κείμενα που βρίσκονται στο βιβλίο Η γλώσσα μου, «με την προϋπόθεση 

ότι το βάρος θα πέφτει στην αισθητική απόλαυση του λογοτεχνικού έργου και όχι στη 

γραμματική» (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α., 2001β: 1). Τονίζεται για άλλη μια φορά από τη 

συντακτική ομάδα η αποδέσμευση της λογοτεχνίας από τη διδασκαλία της γλώσσας.  

 Όσον αφορά τις ερωτήσεις-δραστηριότητες να τονιστεί ότι αυτές αφορούν το 

περιεχόμενο και τη μορφή του κειμένου (υφολογικά στοιχεία, ανάδειξη ιδιότυπων 

εκφραστικών στοιχείων κ.ά.), καθώς και την ανταπόκριση των μαθητών-αναγνωστών 

στο κείμενο. Σε αυτή την κατηγορία ερωτήσεων εμπεριέχονται και ερωτήσεις που 

αφορούν ουσιαστικά δραστηριότητες δημιουργικής γραφής μέσα από δημιουργικές 
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παρεμβάσεις στο κείμενο ή δημιουργικών τροποποιήσεων της πλοκής τους ή και 

δίνοντας ένα άλλο τέλος σε μια ιστορία (βλ. και Κατσίκη-Γκίβαλου κ.α., 2001β: 12-

15). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3.1. Η δημιουργική γραφή στα θεσμικά κείμενα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης του όρου «δημιουργική γραφή» 

(creative writing) μέσα από τις βασικές αρχές που διέπουν τη «φιλοσοφία» του, 

καθώς η παρούσα εργασία ασχολείται με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που 

βασίζεται στη δημιουργική γραφή. Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό υλικό αφορά 

διδακτικές προτάσεις που την έχουν ως επίκεντρο στο μάθημα της λογοτεχνίας. Με 

άλλα λόγια, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές 

προτάσεις η άρρηκτη σύνδεση της δημιουργικής γραφής με τη λογοτεχνία (για τη 

σχέση λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφή βλ. και Αναγνώστου, 2017∙ Μιχάλη, 

2019).  

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα «Η Γλώσσα μου» ήδη από το 

1984 πολλές από τις προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν μια άλλη φιλοσοφία, 

καθώς ζητούν από τους μαθητές/τις μαθήτριες να απελευθερωθούν και να γράψουν 

πιο δημιουργικά λ.χ να γράψουν ένα ποίημα, ένα ημερολόγιο, να δώσουν ένα άλλο 

τέλος στην ιστορία κ.λπ. (Βακάλη, 2014: 342). Μάλιστα, ο Οικονόμου (1998) στη 

διατριβή του με θέμα «Η δημιουργική διάσταση της γραπτής έκφρασης στο δημοτικό 

σχολείο: παιδαγωγική-ψυχολογική-διδακτική θεώρηση» αναφέρει ότι αρκετά από τα 

«Σκέφτομαι και Γράφω» (ένα ποσοστό 29%) του εγχειριδίου « Η Γλώσσα μου» έχουν 

δημιουργική διάσταση. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες 

αφορούν την αλλαγή τίτλου (14 στις 67 περιπτώσεις), την αρχή ή τη συνέχιση της 

ιστορίας (10 στις 67 περιπτώσεις), τις ερωτήσεις αποκλίνουσας σκέψης (10 στις 67 

περιπτώσεις) και τη σύνθεση της ιστορίας (8 στις 67 περιπτώσεις) (Οικονόμου, 1998: 

82-83). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι περισσότερες δραστηριότητες αφορούν την 

παραγωγή αφηγηματικών κειμένων ή την «πύκνωσή» τους σε έναν τίτλο.  

Ο όρος «δημιουργική γραφή» δεν συναντάται ρητά στα σχολικά εγχειρίδια 

ούτε στα θεσμικά κείμενα (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ) σε ό,τι αφορά το μάθημα της λογοτεχνίας 

και ούτε διευκρινίζεται σε κάποιο σημείο τι είναι και πώς μπορεί να υλοποιηθεί (βλ 

και κεφάλαια 1 και 2). Στα σχολικά εγχειρίδια υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που 

παραπέμπουν σε αυτή (λ.χ. να γράψουν ένα ποίημα, να συνεχίσουν μια ιστορία) ή 

επιζητούν τη δημιουργικότητα των μαθητών/ριών (λ.χ. να ζωγραφίσουν ένα τοπίο), 

ενώ στους στόχους των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ σε ένα σημείο αναφέρεται η φράση 
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«Δημιουργικό γράψιμο» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775). Στο σημείο αυτό να τονιστεί 

ότι ούτε στις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος δίνονται κάποιες επιπλέον 

διευκρινίσεις.  

Στο νέο ΠΣ (βλ. Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέου Σχολείου» για την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) παρατηρείται ότι προτείνονται περισσότερες 

δραστηριότητες που σχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τη δημιουργικότητα των 

μαθητών/ριών και παραπέμπουν στη δημιουργική γραφή. Άλλωστε ως ένας από τους 

βασικούς στόχους του νέου ΠΣ προσδιορίζεται «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/ριών» (ΦΕΚ 2334Β/17-10-2011: 32868). Και στην περίπτωση 

αυτή όμως απουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο που στηρίζει τον εκπαιδευτικό στον 

τομέα της δημιουργικής γραφή. Άλλωστε, το νέο ΠΣ δεν γενικεύτηκε στα δημοτικά 

σχολεία.  

Με βάση τα παραπάνω και μέσα από την κριτική επισκόπηση των θεσμικών 

κειμένων, διαπιστώνεται ότι αυτά διέπονται από αντιφάσεις, δηλαδή ενώ αποτελεί 

ζητούμενο η ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/ριών και μέσα από το 

δημιουργικό γράψιμο ή τη δημιουργική γραφή δεν δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις. 

Ως εκ τούτου, δημιουργούνται μια σειρά από ερωτήματα για τον εκπαιδευτικό: πώς 

θα οδηγηθούν να γράψουν οι μαθητές/ριες ένα ποίημα ή ένα κείμενο, Τι θα πρέπει να 

έχουν υπόψη τους; Υπάρχουν κάποια στάδια που χρειάζεται να ακολουθήσουν; Οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιμορφωθούν πάνω σε θέματα δημιουργικής γραφής και 

πώς; Έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη διδασκαλία της (επιμόρφωση 

δασκάλων, βιβλία); Η δημιουργική γραφή μπορεί να διδάσκεται σποραδικά ή 

χρειάζεται ο μαθητής/η μαθήτρια να εξασκείται συστηματικά σε αυτή; Συνοψίζοντας, 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση απουσιάζει η θεσμοθετημένη επιμόρφωση αλλά και 

η βιβλιογραφική υποστήριξη στο πεδίο της δημιουργικής γραφής (βλ. και 

Αναγνώστου, 2017) με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται σποραδικά με προσωπική 

πρωτοβουλία από κάποιους εκπαιδευτικούς που έχουν κάνει σχετικές σπουδές στο 

πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η αξία της δημιουργικής 

γραφής δεν θεωρούμε ότι καθορίζεται από τα προεδρικά διατάγματα και τις 

εγκυκλίους. Πρόκειται για μια επιβολή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και 

αναγκαιότητας από το σχολείο, όπως εύστοχα επισήμανε ο Αγγελάκος σε ημερίδα με 
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θέμα τη δημιουργική γραφή και τη λογοτεχνία (βλ. Μόλαρη, 2016: 149). Αποτελεί 

συγγραφικό και διδακτικό εργαλείο με μεγάλη παράδοση και ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα (βλ. και Νικολαΐδου, 2014: 14) και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί πιο υπεύθυνα από την πολιτεία μέσα από τα κατάλληλα βιβλία, 

υποστηρικτικό υλικό και τη σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

3.2. Δημιουργική γραφή και λογοτεχνία στην εκπαίδευση 

Καταρχάς να ειπωθεί ότι η αίσθηση της ελεύθερης συμμετοχής αποτελεί προϋπόθεση 

της δημιουργικότητας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο 

δημιουργικοί και τολμούν περισσότερο, όταν έχουν ως κίνητρο τη δική τους 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση και όχι εξωτερικές πιέσεις και επιβολές. Σε αυτό το 

πλαίσιο η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει ως μια «εθελούσια δραστηριότητα» 

τόσο στο επίπεδο της δημιουργίας όσο και της πρόσληψης (Μουλά, 2012: 3). Κατά 

συνέπεια, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, ώστε οι 

μαθητές/ριες να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Με τη 

δημιουργική γραφή η πρόσληψη του λογοτεχνικού κειμένου δεν γίνεται παθητικά 

αφού οι μαθητές/ριες συμμετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία (Σουλιώτης 2012: 

14).  

Όσον αφορά το επίπεδο πρόσληψης του λογοτεχνικού κειμένου στη σχολική 

τάξη, σύμφωνα με τον Jauss (1995: 93-97), αυτό επιτυγχάνεται από τη στιγμή που 

αναπτύσσονται ισότιμα τρεις ερμηνευτικοί στόχοι: η κατανόηση, η εξήγηση και η 

εφαρμογή. Κατά τη διαδικασία αυτή πραγματώνεται μια αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στον συγγραφέα, το έργο και το κοινό. Σε αυτή τη διαδικασία «ο παραλήπτης (στην 

προκειμένη περίπτωση ο μαθητής/η μαθήτρια) μπορεί να καταναλώσει απλώς το έργο 

ή να το δεξιωθεί με κριτικό πνεύμα, μπορεί να εκδηλώσει το θαυμασμό του ή να 

απορρίψει, μπορεί να απολαύσει τη μορφή του, να ερμηνεύσει το νόημά του, να 

υιοθετήσει μια ήδη αναγνωρισμένη ερμηνεία ή να επιχειρήσει μια νέα. Μπορεί όμως να 

απαντήσει στο έργο παράγοντας ο ίδιος ένα καινούργιο έργο» (Jauss, 1995: 93). Σε 

αυτό το στάδιο μπορεί να ενταχθεί και η δημιουργική γραφή, δηλαδή μέσα από 

ποικίλες ασκήσεις μετασχηματισμού οι μαθητές/ριες συνδέουν το έργο με τη δική 

τους εποχή και τις δικές τους εμπειρίες και τα δικά τους βιώματα, ώστε να έχει θέση 

και η σχετική αναφορά στο ΑΠΣ ότι ο μαθητής/η μαθήτρια πρέπει να έρθει σε επαφή 

με τα λογοτεχνικά κείμενα «με τρόπο βιωματικό και χωρίς αναλύσεις» (ΦΕΚ 
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303Β/13-03-2003: 3775) (βλ. και ενότητα Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Λογοτεχνίας για το Δημοτικό).  

Παρόμοια, και η L.M. Rosenblatt (1969, 1995) υποστηρίζει ότι κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης δημιουργείται μια διαλεκτική σχέση, ένα είδος 

«συναλλαγής» ανάμεσα στον αναγνώστη και το κείμενο. Σύμφωνα με τη 

«συναλλακτική θεωρία» (transactional theory), το άτομο αλληλεπιδρά ενεργά με το 

κείμενο και συμβάλλει στη δόμηση του νοήματός του. Αυτό συνεπάγεται ότι 

διαφορετικά άτομα είναι πιθανό να ερμηνεύουν διαφορετικά ένα κείμενο ανάλογα με 

την υποκειμενικότητά τους. Με τη δημιουργική γραφή οι μαθητές/ριες μπορεί να 

εκφράσουν ελεύθερα τις προσωπικές τους στάσεις, αξίες ή συναισθήματα και να 

συγκρίνουν τις απόψεις τους με τις απόψεις των συμμαθητών/ριών τους, αλλά και να 

συγκρίνουν τη συνάφεια των δικών τους έργων με το αρχικό λογοτεχνικό κείμενο 

(Γκούνη, 2014: 13). 

Η δημιουργική γραφή ως μια δημιουργική διαδικασία συνδέεται άρρηκτα με 

τη δημιουργικότητα και, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καρακίτσιος (2014: 23), 

(Καρακίτσιος, 2014) «αισθάνεται» αλλεργική σε κάθε προσπάθεια οριοθέτησής της 

πέρα από κάποιους γενικούς προσδιορισμούς και αρχές που τη διέπουν. Έτσι, γύρω 

από τον όρο «δημιουργική γραφή» μπορεί να συνοψιστούν δύο κυρίαρχες θέσεις. Η 

μία είναι η ταύτισή της με τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμένων και η άλλη η ταύτισή 

της με κάθε γραφή, καθώς με τη γραφή δημιουργείται κάτι που δεν υπήρχε πριν 

(Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013).  

Με τη δεύτερη άποψη ταυτίζεται και ο Σουλιώτης (2014: 19), αφού θεωρεί ότι 

ο όρος «δημιουργική» είναι καταχρηστικός από τη στιγμή που η γραφή είναι 

δημιουργική έτσι και αλλιώς. Εντούτοις, με τον όρο «δημιουργική γραφή» (creative 

writing) αναφερόμαστε σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες και τεχνικές που 

μετατρέπουν τη δημιουργική σκέψη σε γραφή με έναν πιο ελκυστικό τρόπο. Μέσα 

από αυτή τη διαδικασία ο μαθητής/η μαθήτρια βιώνει τη γραφή, εξοικειώνεται με τον 

λόγο και ανακαλύπτει τις δυνατότητές του αλλά και το προσωπικό του ύφος 

(Κωτόπουλος, 2014: 801). Σύμφωνα με τον Κωτόπουλο (2012:7), η δημιουργική 

γραφή δεν πρέπει να αποτελεί «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».  
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 Μια άλλη διάσταση της δημιουργικής γραφής είναι αυτή της κριτικής οπτικής 

και κριτικής σκέψης, καθώς στοχεύει να εμπλέξει τον μαθητή/τη μαθήτρια σε μια 

διαδικασία κριτικής προσέγγισης της γραφής, ώστε να προσεγγίσει κριτικά το 

κείμενο του. Ακόμη, το παιδί μέσα από την κριτική ανάγνωση (η οποία προηγείται 

της γραφής) δημιουργεί γνώσεις και τεχνικές τις οποίες μετασχηματίζει σε νέα γνώση 

(Βακάλη, 2014: 234). Με άλλα λόγια, εκτός από το γεγονός ότι οι μαθητές/ριες 

γίνονται δημιουργοί νέων κειμένων είναι απαραίτητο, τουλάχιστον ως έναν βαθμό, να 

σκεφτούν κριτικά τα όσα γράφουν (Κωτόπουλος, 2015: 5). Ο μαθητής/η μαθήτρια 

είναι απαραίτητο να σκεφτεί κριτικά τόσο κάνοντας συγκεκριμένες γλωσσικές 

επιλογές όσο και λαμβάνοντας υπόψη του/της το ευρύτερο κοινωνικο - πολιτισμικό 

πλαίσιο προκειμένου να δημιουργήσει τα νέα κείμενα (Μιχάλης, 2011). 

 Το σίγουρο είναι ότι η δημιουργική γραφή μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη 

σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, ώστε μέσω αυτού να καταφέρει να 

εμπλουτίσει το μάθημα του, να κερδίσει τους μαθητές, να τους δημιουργήσει την 

επιθυμία να γράψουν αλλά και να προσλάβουν με έναν διαφορετικό τρόπο το 

λογοτεχνικό κείμενο (Νικολαΐδου, 2014: 15). Ως εκ τούτου, θα τους δοθεί η 

δυνατότητα να δημιουργήσουν νέους κόσμους αξιοποιώντας τις εμπειρίες, τις 

γνώσεις και τη φαντασία τους. Ακόμη θα μπουν στη θέση των ηρώων, θα ζήσουν σε 

διαφορετικές εποχές και θα πειραματιστούν με τα λογοτεχνικά είδη (Νικολαΐδου, 

2014: 100). Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μέσω της δημιουργικής γραφής 

δίνεται στους μαθητές/στις μαθήτριες η δυνατότητα να γράψουν πιο ελεύθερα χωρίς 

τον φόβο του σωστού ή του λάθους (Morley 2007: 2-6), τουλάχιστον σε σχέση με 

ερωτήσεις που απαιτούν συγκεκριμένη απάντηση. 

Η Βακάλη (2015: 135) επισημαίνει σχετικά ότι η δημιουργική γραφή ως 

διδακτικό αντικείμενο δεν φιλοδοξεί να δημιουργήσει συγγραφείς, αλλά λειτουργεί 

ως ένας τρόπος να προσεγγιστεί το μάθημα της λογοτεχνίας ενεργητικά «εκ των 

ένδον». Μέσα από κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις (βλ. και Β΄ Μέρος) μπορεί να 

αποτελέσει αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας αλλά και 

του ιδιαίτερου τρόπου που απαιτεί η λογοτεχνική ανάγνωση και η διδασκαλία του 

γραπτού λόγου. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε τους μαθητές/τις μαθήτριες να 

θέλουν να γράψουν. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

4.1. Προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων με βάση τη θεωρία της αισθητικής της 

πρόσληψης και ανταπόκρισης 

Προκειμένου να σχεδιαστούν οι διδακτικές προτάσεις για το μάθημα της Λογοτεχνίας 

λάβαμε υπόψη ως γενική αρχή τη λογοτεχνική θεωρία της «αισθητικής της 

πρόσληψης». Καταρχάς, να διευκρινιστεί ότι ο όρος «θεωρία Λογοτεχνίας» είναι 

πολύπλοκος και σύνθετος και δεν είναι εύκολο να περιγραφεί με έναν απλό ορισμό. 

Ωστόσο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η λογοτεχνική θεωρία ασχολείται με τη φύση 

της λογοτεχνίας και τις μεθόδους ανάλυσής της, χωρίς βέβαια αυτός ο ορισμός να 

καλύπτει τη συνθετότητα του πεδίου (Culler, 2000).  

 Ο όρος «αισθητική της πρόσληψης» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση της θεωρίας της Λογοτεχνίας, έτσι όπως αυτή 

διαμορφώθηκε από τους Hans Robert Jauss και Wolfgang Iser στο Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντίας στη Δυτική Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σύμφωνα με 

αυτό το θεωρητικό ρεύμα, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η αναγνωστική 

ανταπόκριση, ο κόσμος του λογοτεχνικού έργου βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με 

τον κόσμο του παραλήπτη. Η αισθητική της πρόσληψης αποκαθιστά τον ενεργητικό 

ρόλο που αναλογεί στον αναγνώστη. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, «ο παραλήπτης 

μπορεί απλώς να καταναλώσει ένα έργο ή να το δεξιωθεί με κριτικό πνεύμα, μπορεί να 

εκδηλώσει το θαυμασμό του ή να απορρίψει, μπορεί να απολαύσει τη μορφή του, να 

ερμηνεύσει το νόημά του, να υιοθετήσει μια ήδη αναγνωρισμένη ερμηνεία ή να 

επιχειρήσει μια νέα. Μπορεί όμως να απαντήσει στο έργο παράγοντας ο ίδιος ένα 

καινούργιο έργο» (Jauss, 1995: 93).  

 Σύμφωνα με τον Jauss (1995), κάθε εποχή υπαγορεύει διαφορετικούς τρόπους 

και όρους πρόσληψης των λογοτεχνικών έργων. Η ιστορικότητά τους δεν πρέπει να 

νοείται στατικά, ως συνάρτηση των όρων παραγωγής τους. Πρέπει να αναζητηθεί στη 

διαλογική σχέση, που αναπτύσσεται ανάμεσα στα έργα και στο κοινό της κάθε 

εποχής. Μια θέση που παρουσιάζει ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφέρον, εφόσον, 

εισάγοντας την ιστορικότητα του αποδέκτη, επιφυλάσσει αυτόματα και διαφορετική 

θέση για το μαθητή στη διδακτική διαδικασία (βλ. και Φρυδάκη, 2003: 235). 

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συναντηθεί 

με το κείμενο μέσα από νέους δρόμους και να διαδράσει με αυτό απολαυστικά και 
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δημιουργικά, καθώς η παραγωγή δημιουργικού λόγου βοηθά τους μαθητές/τις 

μαθήτριες να κατανοήσουν πολύ καλύτερα το αρχικό κείμενο και να κάνουν διάλογο 

με αυτό ή και να τοποθετηθούν απέναντί του (Φρυδάκη, 2003: 272). 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερός και ο λόγος που επιλέχτηκε η 

συγκεκριμένη θεωρία, αφού μετατοπίζει το ενδιαφέρον της από το κείμενο στον 

αναγνώστη και μετατρέπει τον μαθητή-αναγνώστη από παθητικό δέκτη σε 

συμπαραγωγό του νοήματος. Θέση που συνάδει και με τις αρχές και τη φιλοσοφία 

της δημιουργικής γραφής, όπως συζητήθηκε και στη σχετική ενότητα (βλ. ενότητα 

3.2). 

Απώτερος στόχος των διδακτικών προτάσεων είναι η κινητοποίηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών/ριών του δημοτικού σχολείου για τη Λογοτεχνία. Η 

δημιουργική γραφή μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς έχει ως 

στόχο να απελευθερώσει τις δημιουργικές ικανότητες των μαθητών/ριών που 

καταπιέζονται σε ένα κατά κάποιο τρόπο «παιδοκτόνο εκπαιδευτικό σύστημα». 

Επίσης, ευρύτερος στόχος είναι να προκληθεί κλίμα δημιουργικής χαράς στην τάξη, 

όχι μόνο από την σκοπιά του αναγνώστη/της αναγνώστριας αλλά και από την οπτική 

του δημιουργού (Νικολαϊδου, 2015: 96).  

Άλλωστε, όταν οι μαθητές/ριες βιώνουν τα κείμενα μέσα από τη δημιουργική 

γραφή αντιλαμβάνονται καλύτερα τις διάφορες λογοτεχνικές θεωρίες και τεχνικές. 

Για παράδειγμα, δεν θα αντιληφθούν το λογοτεχνικό ρεύμα του υπερρεαλισμού 

παπαγαλίζοντας κάποιον περίεργο ορισμό, αλλά ασκούμενοι/ες σε σχετικές 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, όπως η αυτόματη γραφή (βλ. 5
η
 διδακτική 

πρόταση: Ειρήνη είναι... αυτόματη γραφή και εισαγωγή στον υπερρεαλισμό) που θα 

τους/τις βοηθήσει να προσεγγίσουν βιωματικά το συγκεκριμένο λογοτεχνικό ρεύμα.  

Σε όλες τις προτεινόμενες προτάσεις ο/η εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του 

σχεδιαστή, συντονιστή, δευκολυντή και εμψυχωτή των μαθητικών δραστηριοτήτων, 

ενώ οι μαθητές/ριες αναλαμβάνουν πιο ενεργητικούς ρόλους στην όλη μαθησιακή 

διαδικασία, απαλλαγμένοι/ες από τον φόβο του σωστού και του λάθους. Έτσι, 

αναλαμβάνουν τον ρόλο του ερευνητή/ριας και αναζητούν παροιμίες και 

νανουρίσματα στο οικείο περιβάλλον (βλ 2
η
 και 3

η
 διδακτική πρόταση), αλλά και 

μετατρέπονται οι ίδιοι σε δημιουργοί κειμενικών έργων μέσα σε ένα κλίμα 

δημιουργικότητας και συλλογικότητας. 

 Οι συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις έχουν ως στόχο να προσφέρουν ιδέες 

για τον/την εκπαιδευτικό. Άλλωστε από μία διδακτική πρόταση 5-6 διδακτικών ωρών 
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μπορεί να αντληθεί μία δραστηριότητα κάποιων λεπτών ή και το αντίστροφο. Ο/Η 

εκπαιδευτικός μπορεί να εμπνευστεί από την πρόταση, να την αλλάξει ή να την 

βελτιώσει. Με άλλα λόγια, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη δημιουργία μια δεξαμενής 

εκπαιδευτικού υλικού από το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν ιδέες. Το 

υλικό δοκιμάζεται και αναδιαμορφώνεται κάθε φορά μέσα από την εφαρμογή σε 

διαφορετικές διδακτικές συνθήκες (βλ. και Νικολαΐδου, 2015).  
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4.2. Γ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

4.2.1. Λιοντάρι και αγριόχοιρος: γνωριμία με τον Αίσωπο 

Τάξη: Γ΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: «Λιοντάρι και αγριόχοιρος» - Μύθος του Αισώπου: Ανθολόγιο 

λογοτεχνικών κειμένων (Γ & Δ Δημοτικού) (βλ. στο παράρτημα κείμενο 1). 

Χρονική διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Ομαδοσυνεργατική, διερευνητική-ενεργητική, κειμενοκεντρική 

– ερμηνευτική, βιωματική μάθηση μέσω της δημιουργίας του δικού τους μύθου. 

Γενικά, στη διδακτική πρόταση εφαρμόζονται συμμετοχικές – ενεργητικές μέθοδοι 

(συνεργασία μαθητών/ριών με τον/την εκπαιδευτικό και των μαθητών/ριών μεταξύ 

τους). 

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

Η διδακτική πρόταση αφορά το αφηγηματικό είδος του μύθου-παραμυθιού. Οι 

ιστορίες των παραμυθιών είναι ιδιαίτερα αγαπητές στα παιδιά, καθώς εμπνέουν ένα 

πνεύμα αισιοδοξίας, μιας και η έκβαση τους είναι πάντα θετική, και μεταφέρουν ένα 

μήνυμα επιτυχίας (Δουλάμη & Αντωνίου, 2011: 30). Το παραμύθι έχει ως στόχο να 

ψυχαγωγήσει, να διδάξει αλλά και να οδηγήσει τον αναγνώστη/την αναγνώστρια 

στην αριστοτελική κάθαρση.  

Η σαφήνεια της γλώσσας, η λιτότητα του ύφους, ο παρατακτικός λόγος και οι 

σύντομες προτάσεις (βλ. και Σουλιώτης, 2012: 134) που χαρακτηρίζουν το 

συγκεκριμένο αφηγηματικό είδος ενδείκνυται για τους μαθητές/τις μαθήτριες της Γ΄ 

Δημοτικού προκειμένου να εισαχθούν σταδιακά στον κόσμο της δημιουργικής 

γραφής, να απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις, αλλά και να 

δημιουργηθεί ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον που θα τους ενθαρρύνει να 

καλλιεργήσουν τον αφηγηματικό λόγο, την αναγνώριση λέξεων και την κατανόηση 

των κειμένων.  

Ως προς τις δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής αξιοποιείται η 

ακροστιχίδα, η συγγραφή δικού τους μύθου μέσα από την τεχνική της 

«παραμυθοσαλάτας» του Ροντάρι (2003), αλλά και η εμπλοκή των ίδιων των παιδιών 

στον μύθο, ώστε να συνειδητοποιήσουν με έναν πιο παιγνιώδη τρόπο την αξία του 

ηθικού διδάγματος. Όσον αφορά τους στόχους της διδακτικής πρότασης 

κατανέμονται σε τέσσερα μέρη∙ επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και 

παιδαγωγικής σκοπιμότητας.  

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  
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1) Να γνωρίσουν οι μαθητές/ριες τον Αίσωπο μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες 

(ακροστιχίδα). 

2) Να έρθουν σε επαφή με τα γνωρίσματα του μύθου ως αφηγηματικό είδος. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1) Nα εντοπίζουν στο ποίημα τα γνωρίσματα του μύθου. 

2) Να συγκρίνουν τον συγκεκριμένο μύθο με έναν άλλον του Αισώπου και να 

εντοπίσουν κοινά σημεία. 

3) Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη μέσα από την κινητοποίηση 

της φαντασίας. 

4) Να οδηγηθούν σταδιακά στη σύνθεση του δικού τους σύντομου μύθου μέσα από 

την ανάμειξή τους με άλλους μύθους. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων: 

1) Να συνειδητοποιήσουν ότι η διχόνοια και ο άσκοπος ανταγωνισμός είναι η αιτία 

πολλών προβλημάτων. 

Δ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 

1) Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 

2) Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική - βιωματική μάθηση. 

Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 διδακτική ώρα 

Ο εκπαιδευτικός ανιχνεύει πρότερες γνώσεις των μαθητών/ριών για τον Αίσωπο, 

δραστηριότητα που λειτουργεί και ως αφόρμηση προκειμένου να κινητοποιήσει το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Τι γνωρίζουν, λοιπόν, οι μαθητές/ριες για αυτόν; Στον 

πίνακα αναγράφονται οι πρότερες γνώσεις τους (για παράδειγμα: έγραφε μύθους με 

ζώα, ποιους από τους μύθους του γνωρίζουν, κ.λπ.). Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός 

εμπλουτίζει τις γνώσεις των μαθητών/ριών για αυτόν τον μεγάλο μυθοποιό. Έτσι, 

τους δίνει ένα σύντομο κείμενο, από το οποίο καλούνται να αντλήσουν πληροφορίες, 

ώστε να δημιουργήσουν μια ακροστιχίδα με το όνομά του. Βασική προϋπόθεση είναι 

οι μαθητές/ριες να είναι εξοικειωμένοι/ες με την ακροστιχίδα ως δραστηριότητα 

δημιουργικής γραφής. Διαφορετικά ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο, 

για να τους εξηγήσει σχετικά (βλ. φύλλο εργασίας 1).  

2
η
 διδακτική ώρα 

Ο εκπαιδευτικός αρχικά διαβάζει το κείμενο Λιοντάρι και αγριόχοιρος στην τάξη. 

Συζητάει με τους μαθητές/τις μαθήτριες τα δομικά μέρη του παραμυθιού ως 
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αφηγηματικό είδος. Συγκεκριμένα, ζητάει από τα παιδιά να απαντήσουν σε 

ερωτήματα, όπως:  

Ποιοι είναι οι ήρωες; 

Πού βρίσκονται; 

Πότε συμβαίνουν όλα αυτά; 

Τι ακριβώς συμβαίνει; 

Πώς συμβαίνει;  

Γιατί συμβαίνει; 

Πώς νιώθουν οι ήρωες ; 

Ποιο το ηθικό δίδαγμα; 

Στη συνέχεια, προκειμένου οι μαθητές/ριες να συνειδητοποιήσουν το ηθικό 

δίδαγμα και να προβληματιστούν γύρω από αυτό, αξιοποιείται μια δραστηριότητα 

δημιουργικής γραφής. Συγκεκριμένα τους ζητείται να συνομιλήσουν με τους ήρωες 

του μύθου και να τους δώσουν κάποιες συμβουλές (βλ φύλλο δραστηριοτήτων 2) με 

στόχο την παραγωγή σύντομων προτρεπτικών προτάσεων στις οποίες ουσιαστικά θα 

πυκνώνουν τα βασικά σημεία, αλλά και θα γνωρίσουν την αφηγηματική τεχνική του 

διαλόγου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία σταδιακά και διερευνητικά οι μαθητές/ριες 

οδηγούνται να ανακαλύψουν μόνοι/ες τους τα βασικά σημεία της αφήγησης ενός 

παραμυθιού, αλλά και να προβληματιστούν γύρω από το γεγονός ότι οι έριδες και οι 

ανταγωνισμοί οδηγούν σε καταστρεπτικά αποτελέσματα.  

3
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες διαβάζουν και άλλους μύθους του Αισώπου που αναφέρονται στα 

ζώα. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει στην ολομέλεια της 

τάξης έναν μύθο με βάση τα γνωρίσματα που συζητήθηκαν την προηγούμενη 

διδακτική ώρα (Ποιοι είναι οι ήρωες; Πού βρίσκονται; Πότε συμβαίνουν όλα αυτά; 

Τι ακριβώς συμβαίνει;, κ.ά). Με αυτόν τον τρόπο, αξιολογείται και ο βαθμός 

αφομοίωσης της προηγούμενης δραστηριότητας. Επιπλέον, στη φάση αυτή τους 

ζητείται να συγκρίνουν τους μύθους και να γράψουν τα κοινά χαρακτηριστικά τους 

(πρόκειται για μύθους που αναφέροντα σε ζώα, τα ζώα μιλάνε, κ.ά.). 

Ενδεικτικά προτείνονται δύο μύθοι του Αισώπου «Ο σκύλος και ο λύκος» και «Ένας 

πονηρός αγριόγατος» (βλ. φύλλο εργασίας 3, ομάδα Α και ομάδα Β). 

 



50 
 

4
η
 διδακτική ώρα 

Στο σημείο αυτό αξιοποιείται η τεχνική της σύμφυρσης των μύθων που θυμίζει κατά 

κάποιον τρόπο την παραμυθοσαλάτα του Τζιάννι Ροντάρι (2003). Συγκεκριμένα σε 

αυτή τη φάση οι μαθητές/ριες ανακατεύουν τους μύθους που διάβασαν. Έτσι, 

μπορούν να ανακατέψουν τους πρωταγωνιστές των μύθων, αλλά και την πλοκή και 

με βάση τα δομικά χαρακτηριστικά που δούλεψαν στα προηγούμενα στάδια της 

διδακτικής πρότασης, να γράψουν ένα δικό τους παραμύθι-μύθο, όπως ο Αίσωπος, 

καταλήγοντας, όμως, στο ίδιο ηθικό δίδαγμα. Για παράδειγμα, οι μαθητές/ριες 

μπορούν να επιλέξουν από τα παραμύθια που διάβασαν τον λύκο και τον αγριόχοιρο, 

να τους τοποθετήσουν σε ένα λιβάδι, δίπλα σε ένα ποτάμι, κ.λπ. Ο εκπαιδευτικός έχει 

τον ρόλο του εμψυχωτή-συντονιστή στην όλη διαδικασία. 

5
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες αφού μελετήσουν το εικονογραφημένο κείμενο του Ανθολογίου «Το 

λιοντάρι και το αγριογούρουνο» καλούνται να εικονογραφήσουν τον μύθο που 

έγραψαν, σύμφωνα με το παράδειγμα που δίνεται από το σχολικό βιβλίο. 

Εναλλακτικά και αν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο εργαστήριο πληροφορικής 

προτείνεται να αξιοποιηθεί το λογισμικό www.storyboardthat.com/ προκειμένου να 

δημιουργήσουν εκεί την ιστορία τους. Οι μαθητές/ριες επιλέγουν τους χαρακτήρες-

ζώα που θέλουν και προσθέσουν τα λόγια. Η κάθε ιστορία μπορεί να αναρτηθεί στο 

ιστολόγιο της τάξης. Βασική προϋπόθεση είναι οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με 

το συγκεκριμένο λογισμικό. 

http://www.storyboardthat.com/
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Φύλλο δραστηριοτήτων 1:  

Ακροστιχίδα με το όνομα ΑΙΣΩΠΟΣ 

 Αφού διαβάσετε με προσοχή το κείμενο που ακολουθεί να κάνετε μια ακροστιχίδα 

με το όνομα του Αισώπου. 

 

Ο Αίσωπος ήταν αρχαίος Έλληνας μυθοποιός και μυθογράφος. Θεωρείται ιδρυτής 

του λογοτεχνικού είδους που σήμερα ονομάζεται παραβολή ή αλληγορία. Για τη ζωή 

του δεν υπάρχουν ακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες, από πολλούς μάλιστα 

αμφισβητείται ακόμη και η ύπαρξή του. 

Είναι ο διασημότερος από τους αρχαίους μυθοποιούς, αναμφισβήτητος πατέρας του 

αρχαίου μύθου. Θεωρείται επίσης ο κορυφαίος της λεγόμενης διδακτικής μυθολογίας. 

Δεν έγραψε κανέναν από τους μύθους αλλά τους διηγιόταν προφορικά.   

Η γέννησή του τοποθετείται τον 7ο αιώνα π.Χ, η δράση του όμως τον 6ο αιώνα π.Χ. 

και Όπως ακριβώς και με τον Όμηρο πολλές πόλεις και χώρες ερίζουν θέλοντάς τον 

δικό τους: 

O Αίσωπος ήταν ταπεινής καταγωγής (ο θρύλος τον παρουσιάζει ως κακόμορφο) και 

πραγματικό τέρας ασχήμιας: μαυριδερός, καμπούρης, τραυλός, κοντόλαιμος, 

στραβοπόδης με μύτη πλακουτσωτή και κεφάλι τριγωνικό, αλλά παράλληλα ήταν 

ευφυέστατος.  

Ο Αίσωπος γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότητα, από οικογένεια δούλων, το 625 π.Χ., 

στο Αμόριο της Φρυγίας, ήταν δούλος του φιλόσοφου Ιάδμονα, έζησε στη Σάμο, 

ταξίδεψε στην Αίγυπτο και την Ανατολή και πέθανε στους Δελφούς.  

Πρωταγωνιστές στους μύθους του Αισώπου είναι, κατά το πλείστον, ορισμένα ζώα, 

όπως η αλεπού, ο λύκος, το λιοντάρι, το ελάφι κ.ά. Κυρίως είναι διάλογοι μεταξύ 

ζώων που μιλούν κι ενεργούν σαν άνθρωποι, ενώ υπάρχουν και μερικοί με 

ανθρώπους ή θεούς. Είχε τη μοναδική ικανότητα να δίνει στα ζώα ανθρώπινες 

ιδιότητες, ψυχή και λαλιά, σε τέτοιο βαθμό που να θεωρείς ότι οι μύθοι του ήταν 

κάποτε η πραγματικότητα και όλα αυτά που διηγείται έχουν συμβεί. Βασικό 

χαρακτηριστικό των διηγήσεών του ήταν το επιμύθιο το οποίο ήταν εύληπτο για τα 

παιδιά και το λαό. 

Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%

BF%CF%82  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BC%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%AC%CE%B4%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%AC%CE%B4%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AC%CF%86%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
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Ενδεικτικά δίνεται ένα παράδειγμα:  

Αρχαίος Έλληνας μυθοποιός 

Ιδρυτής της παραβολής και της αλληγορίας θεωρείται. 

Συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουμε για τη ζωή του. 

Ως δούλος έζησε 

Πρωταγωνιστές στους μύθους του είναι κυρίως τα ζώα, όπως η αλεπού, ο λύκος, κ.ά. 

Ό διάλογος ανάμεσα στα ζώα αποτελεί βασικό γνώρισμα στους μύθους του. 

Στραβοπόδης και άσχημος λένε ότι ήταν 

Α__________________________________________________________________ 

Ι___________________________________________________________________ 

Σ__________________________________________________________________ 

Ω__________________________________________________________________ 

Π__________________________________________________________________ 

Ό__________________________________________________________________ 

Σ__________________________________________________________________ 
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Φύλλο δραστηριοτήτων 2:  

Δομικά σημεία του παραμυθιού και δημιουργική γραφή: Ο αναγνώστης ως 

ήρωας του παραμυθιού. 

 

 Στο παραμύθι το «Λιοντάρι και ο αγριόχοιρος» να απαντήσεις στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

 

Ποιοι είναι οι ήρωες;___________________________________________________ 

Πού βρίσκονται;_______________________________________________________ 

Πότε συμβαίνουν όλα αυτά;______________________________________________ 

Τι ακριβώς συμβαίνει;__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Πώς συμβαίνει; _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Γιατί συμβαίνει;_______________________________________________________ 

Πώς νιώθουν οι ήρωες;__________________________________________________ 

Ποιο το ηθικό δίδαγμα;_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Αν με κάποιον τρόπο μπορούσες να μπεις κι εσύ στο παραμύθι, ποιες συμβουλές 

θα έδινες στο λιοντάρι και στον αγριόχοιρο; 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Ομάδα Α 

Φύλλο δραστηριότητας 3: 

Γνωρίζοντας και συγκρίνοντας μύθους του Αισώπου 

 Να διαβάσετε τον παρακάτω μύθο και στη συνέχεια να τον παρουσιάσετε στους 

συμμαθητές και στις συμμαθήτριές σας με βάση όσα έχουμε συζητήσει τις 

προηγούμενες διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να πείτε: Ποιοι είναι οι 

ήρωες, Πού βρίσκονται, Πότε συμβαίνουν αυτά, Τι ακριβώς συμβαίνει, Πώς 

συμβαίνει, Γιατί συμβαίνει, Πώς νιώθουν οι ήρωες; Ποιο το ηθικό δίδαγμα; 

Ο σκύλος και ο λύκος 

Στο μεγάλο δάσος είχε πέσει μεγάλη πείνα. Τα άγρια ζώα - οι αρκούδες, οι λύκοι και οι 

αλεπούδες -δεν εύρισκαν τίποτε να βάλουν στο στόμα τους. Ένας λύκος, αφού γύρισε 

όλο το δάσος χωρίς να βρει ούτε έναν ποντικό για να ξεγελάσει το στομάχι του, που τον 

πονούσε από την πείνα, αποφάσισε να βγει στον κάμπο, μήπως σταθεί τυχερός και βρει 

κανένα μικρό ζώο. Κόντευε να φθάσει σ' ένα μικρό σπίτι, όταν είδε έναν σκύλο να 

τρέχει συνέχεια, πότε εδώ και πότε εκεί. 

- Γεια σου ξάδελφε! του είπε ο λύκος γιατί, όπως ξέρετε, οι σκύλοι και οι λύκοι 

μοιάζουν σαν τα πρώτα εξαδέλφια. 

-Γεια σου, του απάντησε ο σκύλος και στάθηκε να κουβεντιάσει μαζί του. 

- Γιατί κάνεις συνέχεια βόλτες; Τον ρώτησε ο λύκος. 

- Α, τις βόλτες τις κάνω μετά το φαγητό, για να χωνέψω, αποκρίθηκε ο σκύλος. 

Ο λύκος γούρλωσε τα μάτια του από θαυμασμό και ζήλια. 

- Ώστε... τρως τόσο πολύ; του είπε. 

- Ναι, τρώγω όσο θέλω. Το αφεντικό μου με ταΐζει καλά, γιατί του φυλάω το σπίτι. 

Ο λύκος άρχισε να ξερογλείφεται. 

-Και... τι τρως, αν επιτρέπεται; ρώτησε. 

- Ό,τι πεθυμήσει η ψυχή μου. Κρέας, κόκαλα, ψωμί, περισσεύματα από φαγητά... 

- Και... κάθε πότε τρως; 

- Τρεις φορές την ημέρα. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. 

- Μήπως... μήπως περισσεύει και για μένα κανένα πιάτο φαγητό για να φυλάω κι εγώ 

το σπίτι; 

- Ου! απάντησε ο σκύλος. Το αφεντικό θα χαρεί πολύ να έχει δυο φύλακες. Από φαγητό 

μη σε νοιάζει. Θα τρως με την ψυχή σου. Έλα κοντά μου. 

- Μια στιγμή, θέλω, να σε ρωτήσω κάτι, του είπε ο λύκος. Αυτό που έχεις στο λαιμό 
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σου, τι είναι; 

- Αυτό; Είναι ένας πέτσινος λαιμοδέτης. 

- Και... γιατί τον φοράς; 

- Μου τον φοράει το αφεντικό μου. Από αυτό με δένει με την αλυσίδα. 

- Σε δένει με... την αλυσίδα; 

- Ναι. Τις περισσότερες ώρες είμαι δεμένος με μια αλυσίδα. 

- Α, ξάδερφε! του είπε τότε ο λύκος. Αυτά τα πράγματα δε μου αρέσουν εμένα. Προτιμώ 

να γυρίζω νηστικός στο δάσος και να 'χω την ελευθερία μου, παρά να είμαι χορτάτος 

και δε- 

μένος με μια αλυσίδα. Άντε γεια σου. Τρέχω στο όμορφό μου δάσος! Δεν μπορώ εγώ να 

υποφέρω τη σκλαβιά! 

 Να γράψετε τα κοινά χαρακτηριστικά (τις ομοιότητες) των δύο μύθων: Λιοντάρι 

και αγριόχοιρος, Ο σκύλος και ο λύκος. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ομάδα Β 

 

Φύλλο δραστηριότητας 3: 

Γνωρίζοντας και συγκρίνοντας μύθους του Αισώπου 

Ένας πονηρός αγριόγατος 

 Να διαβάσετε τον παρακάτω μύθο και στη συνέχεια να τον παρουσιάσετε στους 

συμμαθητές και στις συμμαθήτριές σας με βάση όσα έχουμε συζητήσει τις 

προηγούμενες διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να πείτε: Ποιοι είναι οι 

ήρωες, Πού βρίσκονται, Πότε συμβαίνουν αυτά, Τι ακριβώς συμβαίνει, Πώς 

συμβαίνει, Γιατί συμβαίνει, Πώς νιώθουν οι ήρωες; Ποιο το ηθικό δίδαγμα; 

 

 Σ' ένα μεγάλο δέντρο του δάσους είχαν φτιάξει τις φωλιές τους κι έμεναν με τα παιδιά 

τους δύο ζώα κι ένα πουλί. Ανάμεσα στις ρίζες του δέντρου είχε φτιάξει τη φωλιά του 

ένα αγριογούρουνο, σε μια τρύπα του κορμού έμενε ένας αγριόγατος και σ' ένα κλαδί 

είχε τη φωλιά του ένα γεράκι. Στην αρχή εύρισκαν άφθονη τροφή στο δάσος, αλλά σιγά 

- σιγά λιγόστευε. Αυτό του κακοφάνηκε του αγριόγατου και, πονηρός καθώς ήταν, 

αποφάσισε να βρει έναν τρόπο ώστε να διώξει τους δυο γείτονες του για να μείνει 

μόνος και να βρίσκει εύκολα την τροφή του. Μια και δυο ανεβαίνει ως τη φωλιά του 

γερακιού και του λέει: 

- Αυτός ο γείτονας μας, το αγριογούρουνο, δε μου αρέσει. Σκάβει συνέχεια στις ρίζες 

και φοβάμαι ότι καμιά μέρα θα ρίξει το δέντρο. 

- Αλήθεια; είπε το γεράκι φοβισμένο. 

- Ναι, δεν έχεις προσέξει πώς τρέμει το δέντρο όταν φυσάει ο αέρας; 

- Ω... έκανες πολύ καλά που μου το είπες και σ' ευχαριστώ! Απάντησε το γεράκι. Θα 

πάρω τα παιδιά μου αμέσως και θα φύγω για να μη σκοτωθούν τα καημένα! 

- Γι' αυτό σου το είπα κι εγώ, γιατί λυπήθηκα τα παιδιά σου. 

- Κι εσύ; τον ρώτησε το γεράκι. Εσύ θα μείνεις; 

- Αστειεύεσαι; Θα φύγω όσο μπορώ πιο γρήγορα! 

Ο πονηρός αγριόγατος κατέβηκε αμέσως στη φωλιά του αγριογούρουνου. 

- Καλημέρα, γείτονα, του είπε. Θέλω να σου πω κάτι... Πώς σου φαίνεται αυτός ο 

γείτονας μας, το γεράκι; Όλο για τα παιδιά σου μιλάει. 

Το αγριογούρουνο φοβήθηκε. 

- Μου λες αλήθεια, γείτονα; ρώτησε. 
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- Γιατί να σου πω ψέματα; Ξέρεις στα γεράκια δεν πρέπει να 'χει κανείς εμπιστοσύνη... 

Κι έτσι όπως είναι παχουλούτσικα τα παιδιά σου... Χμ... εγώ στη θέση σου θα 'παιρνα 

τα παιδιά μου και θα 'φευγα μακριά από αυτό το δάσος. 

- Σ' ευχαριστώ που με ειδοποίησες, είπε το αγριογούρουνο. Θα πάρω τα παιδιά μου και 

θα φύγω μακριά για να μην κινδυνεύουν. Έτσι, σε λίγο ο αγριόγατος έμεινε μόνος του 

στο δέντρο και στο δάσος και μπορούσε τώρα να βρίσκει εύκολα την τροφή του... Με 

την πονηριά του κατάφερε, ό,τι δε θα κατάφερνε ποτέ με τη δύναμη του.  

 

 Να γράψετε τα κοινά χαρακτηριστικά (τις ομοιότητες) των δύο μύθων: Λιοντάρι 

και αγριόχοιρος, Ένας πονηρός αγριόγατος. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Φύλλο δραστηριότητας 4: 

Γράφω τον δικό μου μύθο, όπως ο Αίσωπος, κάνοντας σύμφυρση μύθων. 

 Έφτασε η στιγμή να γράψετε και εσείς τον δικό σας μύθο, όπως ο Αίσωπος! Ποια 

άλλα ζώα είδαμε ότι χρησιμοποιεί ο Αίσωπος στους μύθους τους; Να επιλέξετε κάποια 

από αυτά (λ.χ. λύκο και σκύλο, αλεπού και αγριόγατο, κ.λπ.). Μπορείτε να αλλάξετε 

και την πλοκή του αρχικού μύθου, αλλά να αφήσετε το ίδιο ηθικό δίδαγμα. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4.2.2. Παροιμίες και παροιμιόμυθοι: Από τον μύθο στην παροιμία και από την 

παροιμία στον μύθο. 

Τάξη: Γ΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων (Γ & Δ Δημοτικού) (βλ. στο 

παράρτημα κείμενο 2). 

Χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Αρχικά προτείνεται να εφαρμοστούν διαλογικές τεχνικές, όπως 

οι ερωταποκρίσεις και η ιδεοθύελλα -καταιγισμός ιδεών (brain storming), ώστε να 

ελεγχθούν οι πρότερες γνώσεις των μαθητών/ριών αλλά και να γίνει προσπάθεια 

ερμηνεία κάποιων παροιμιών. Στη συνέχεια ακολουθείται η ερευνητική εργασία ως 

προς την αναζήτηση και συγκέντρωση παροιμιών. Τέλος, οι μαθητές/ριες εργάζονται 

ομαδοσυνεργατικά σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. 

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

Η διδακτική πρόταση αφορά –κυρίως- τις παροιμίες αλλά παράλληλα γίνεται 

αναφορά και στους παροιμιόμυθους. Ως αφόρμηση τίθεται η έκφραση μιας παροιμίας 

από τον/την εκπαιδευτικό και διερευνώνται πρότερες γνώσεις των μαθητών/ριών (βλ. 

αναλυτικά πορεία διδακτικής πρότασης). 

Θεωρείται απαραίτητο να διαβαστούν και να συζητηθούν στην τάξη πολλές 

παροιμίες που μπορούν να αναζητήσουν τα παιδιά με μικρή έρευνα στο οικείο 

περιβάλλον, να ρωτήσουν δηλαδή τους γονείς, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, κ.λπ. 

Έτσι, οι μαθητές/ριες αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ερευνητή/της ερευνήτριας 

ξεκινούν μια μικρή έρευνα προκειμένου να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες παροιμίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να φέρουν και παροιμίες από 

άλλες χώρες, καθώς σε πολλές σχολικές τάξεις φοιτούν και παιδιά τα οποία δεν έχουν 

ελληνική καταγωγή. Με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως, να διαπιστωθούν οι 

ομοιότητες των ελληνικών παροιμιών με παροιμίες από άλλα μέρη. Τo υλικό που θα 

συγκεντρωθεί μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με τα θέματα που θίγει (λ.χ. αλήθεια, 

μόρφωση, υπομονή, κ.λπ.). Έτσι, ασκούνται στο να βρουν το θεματικό κέντρο κάθε 

παροιμίας ή παροιμιόμυθου. ή –πιο εύκολα-με αλφαβητική σειρά (το πρώτο γράμμα 

κάθε παροιμίας) και στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένας συλλογικός τόμος με τις 

συγκεντρωμένες παροιμίες τις οποίες τα παιδιά μπορούν να εικονογραφήσουν.  
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Βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η διδακτική ενότητα (Λιοντάρι 

και αγριόχοιρος) στην οποία γίνεται αναφορά στους μύθους του Αισώπου. Έτσι, ώστε 

οι μαθητές/ριες να είναι εξοικειωμένοι/ες με τα γνωρίσματα του μύθου ως 

αφηγηματικό είδος.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν οι δύο όροι για τους 

οποίους γίνεται λόγος στη διδακτική ενότητα. Συγκεκριμένα, η παροιμία είναι 

σύντομος λόγος, έμμετρος ή πεζός που εκφράζει με αλληγορικό και παραστατικό 

τρόπο μια άποψη. Οι παροιμιόμυθοι είναι μικροί μύθοι ή ιστοριούλες, που η μορφή 

τους θυμίζει τις παροιμίες. Χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους είναι η συντομία και η 

σάτιρα. Ο παροιμιόμυθος μπορεί να έχει τη μορφή της αφήγησης, της περιγραφής 

αλλά και του διαλόγου. Το περιεχόμενο του είναι λιτό και μεστό, και οι στόχοι του 

ηθικοδιδακτικοί (βλ. Λουκάτος, 1998).  

Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι 

μαθητές/ριες ασκούνται στο να πυκνώνουν τον λόγο δημιουργώντας μια παροιμία 

που θα στηρίζεται στο επιμύθιο αλλά και στη συνέχεια να δημιουργούν έναν δικό 

τους μύθο που θα έχει ως τίτλο την παροιμία (βλ. και Σουλιώτης, 2012: 46).  

 Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας αφορούν κυρίως τον τομέα των δεξιοτήτων. 

Συγκεκριμένα: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  

1) Να κατανοήσουν τον ρόλο και τη δομή των παροιμιών και να ασκηθούν γλωσσικά 

με αυτές 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1) Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου μέσα από τις 

δραστηριότητες του φύλλου εργασίας. 

2) Να ασκηθούν στην πύκνωση του λόγου και στη διατύπωση ενός επιμυθίου. 

3) Να εντάξουν τις παροιμίες σε κατηγορίες ανάλογα με το θέμα/τα θέματα που 

θίγουν. 

4) Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις παροιμίες και στους 

παροιμιόμυθους. 

Δ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 

1) Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.  

2) Να ασκηθούν ως ερευνητές/ριες στην αναζήτηση πληροφοριών 

Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 διδακτική ώρα 
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Ως αφόρμηση που θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/ριών λειτουργεί μια 

παροιμία. Ο εκπαιδευτικός ζητάει πληροφορίες για αυτή, δηλαδή ό,τι σχετικό μπορεί 

να γνωρίζουν οι μαθητές/ριες και σταδιακά με τη βοήθειά του οδηγούνται στο να 

οριοθετήσουν την έννοια παροιμία. Για παράδειγμα: «άνθρωπος αγράμματος ξύλο 

απελέκητο» και διερευνάται κατά πόσο οι μαθητές/ριες γνωρίζουν άλλες παροιμίες, 

από ποιον/α τις έχουν ακούσει, σε ποιες περιπτώσεις, πώς είναι η δομή της. Στη 

συνέχεια γίνεται προσπάθεια ερμηνείας. Κατά τον ίδιο τρόπο δίνεται και ένας 

παροιμιόμυθος και γίνεται προσπάθεια να ανιχνεύσουν διαφορές και ομοιότητες. 

Τέλος, τους ανατίθεται ο ρόλος του «ερευνητή»/της «ερευνήτριας» και 

αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν σχετικό υλικό αναζητώντας παροιμίες στο οικείο 

περιβάλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο, λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες των 

μαθητών/ριών.  

2
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες παρουσιάζουν τις παροιμίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Με 

ερωταποκρίσεις και καταιγισμό ιδεών προσπαθούν να ερμηνεύσουν το νόημά τους ή 

την περίσταση κατά την οποία λέγονται. Παράλληλα, σημειώνεται δίπλα σε κάθε 

παροιμία το θεματικό κέντρο στο οποίο αναφέρεται (π.χ. στη μόρφωση, στην 

πονηριά, στην υπομονή κ.λπ.). Τέλος, η ολομέλεια της τάξης επιλέγει 5 παροιμίες με 

τις οποίες θα ήθελαν να ασχοληθούν περαιτέρω.  

3
η
 διδακτική ώρα 

Τις παροιμίες που συγκέντρωσαν την προηγούμενη διδακτική ώρα και στις οποίες 

σημείωσαν το θεματικό κέντρο τις ταξινομούν κατά αλφαβητική σειρά. Η κάθε 

ομάδα αναλαμβάνει μερικές από αυτές και ζωγραφίζει στη σελίδα με την παροιμία 

μία εικόνα. Για παράδειγμα, στην παροιμία «άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο» 

μπορεί να ζωγραφίσουν ένα ξύλο. Το υλικό συγκεντρώνεται και δημιουργείται ένας 

συλλογικός τόμος, έργο των μαθητών/ριών. 

4
η
 διδακτική ώρα 

Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας που είναι κοινό για όλες τις ομάδες έχει ως 

στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές τη δομή της παροιμίας και να «παίξουν» με αυτή 

(βλ. φύλλο εργασίας 1). Για παράδειγμα, κρατάμε το ένα μέρος και αλλάζουμε το 

άλλο, χωρίς όμως να αλλάξει το νόημα της παροιμίας (βλ και Σουλιώτης, 2012: 137-

138)  

 



62 
 

5
η
 διδακτική ώρα 

Ανακαλούν στη μνήμη τους τον μύθο «Το λιοντάρι και ο αγριόχοιρος» που είχαν 

δουλέψει, όπως προϋποτίθεται, σε προηγούμενη διδακτική ενότητα και μέσα από τον 

καταιγισμό ιδεών προσπαθούν να βρουν την παροιμία που θα ταίριαζε με τον μύθο, 

παίρνοντας, βέβαια, ως βασικό στοιχείο το επιμύθιο Σε περίπτωση που δεν τον 

θυμούνται ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει ξανά τον μύθο στην τάξη. Οι παροιμίες που θα 

ταίριαζαν μπορεί να είναι «Όταν τα σκυλιά τρώγονται, ο λύκος τρώει τα πρόβατα», ή 

«Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα». Αφού οι μαθητές/ριες κατανοήσουν το 

ζητούμενο της δραστηριότητας μέσα από την προφορική διαδικασία, τους δίνονται τα 

φύλλα εργασίας (βλ. φύλλο δραστηριοτήτων 2) τα οποία δουλεύουν σε ομάδες. Ο/Η 

εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τους μύθους της προηγούμενης διδακτικής 

ενότητας, καθώς υπάρχει σχετική εξοικείωση των μαθητών/ριών με αυτούς. Τα 

παιδιά επικεντρώνονται στο επιμύθιο, οδηγούνται στην παροιμία που θα ταίριαζε. 

Τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν και δικές τους παροιμίες, αλλάζοντάς 

τες τελείως ή κρατώντας το ένα από τα δύο μέρη τους. 

6
η
 διδακτική ώρα 

Ο/η εκπαιδευτικός με τις παροιμίες που «ψήφισαν» στην ολομέλεια της τάξης (στη 

διάρκεια της 2
ης

 διδακτικής ώρας) δημιουργεί 5 φύλλα εργασίας (ένα για κάθε 

ομάδα). Θα μπορούσε να επιλέξει ο ίδιο/η ίδια τις παροιμίες, αλλά κρίνεται καλό να 

γίνει από τα ίδια τα παιδιά (πρόκειται για μια δημοκρατική διαδικασία και άλλωστε 

θα πρέπει να ασχοληθούν με κάτι που τους ενδιαφέρει περισσότερο). Η 

δραστηριότητα των φύλλων εργασίας έχει ως στόχο να δημιουργήσουν οι 

μαθητές/ριες έναν μύθο με αφετηρία μια παροιμία (βλ και Σολιώτης, 2012: 46). 
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Φύλλο εργασίας 1 

Μαθαίνω τη δομή της παροιμίας 

 Από τις παροιμίες που σας δίνονται να κρατήσετε το ένα σκέλος και να αλλάξετε 

το άλλο χωρίς όμως να αλλάξει το νόημα της παροιμίας. 

Δείτε το παράδειγμα, για να βοηθηθείτε! 

-Άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο 

Άνθρωπος αγράμματος, λουλούδι απότιστο. 

-Όποιος ζητάει τα πολλά, χάνει και τα λίγα 

____________________________________ 

 

-Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα μέλι 

____________________________________ 

 

-Βασιλικός κι αν μαραθεί, την μυρουδιά τη έχει. 

_______________________________________ 

 

-Γάτα στο σακί, ποντικούς δεν πιάνει. 

_______________________________________ 

 

-Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει αγουρίδες 

 

 

Φύλλο εργασίας 2 

Γράφω παροιμίες για τους μύθους  

 Αφού ξαναδιαβάσετε τους μύθους «Ο σκύλος και ο λύκος» και ο «πονηρός 

αγριόγατος», να γράψετε μια παροιμία που θα ταίριαζε ή να δημιουργήσετε μια δική 

σας. Στην παροιμία σας θα σας οδηγήσει το επιμύθιο. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4.3. Δ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

4.3.1. Πρωινό άστρο: νανουρίσματα και... καλλιγραφήματα (Concrete Poems) 

Τάξη: Δ΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: Πρωινό άστρο-Γιάννης Ρίτσος: Ανθολόγιο λογοτεχνικών 

κειμένων (Γ & Δ Δημοτικού) (βλ. κείμενο 3 στο παράρτημα). 

Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Αρχικά αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες ως αφόρμηση, ώστε 

οι μαθητές να ακούσουν και να δουν μελοποιημένο το νανούρισμα. Στη συνέχεια 

εφαρμόζεται η μαιευτική-σωκρατική μέθοδος που κατευθύνεται από τον/την 

εκπαιδευτικό και έχει ως στόχο να εκμαιεύσει βασικά γνωρίσματα του 

νανουρίσματος. Τέλος, οι μαθητές/ριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά για την 

παραγωγή δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής.   

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

Η διδακτική πρόταση αφορά το ποίημα του Γιάννη Ρίτσο «Πρωινό άστρο». Το 

ποίημα μοιάζει με νανούρισμα και το έγραψε ο ποιητής για την κόρη του. Ως 

αφόρμηση της διδακτικής ενότητας μπορεί να αξιοποιηθεί η μελοποίηση του 

ποιήματος. Η διδακτική ενότητα αποτελείται από δύο μέρη που αντιστοιχούν σε δύο 

διαφορετικά κοινά φύλλα εργασίας για όλες τις ομάδες. Το πρώτο μέρος αφορά τη 

γνωριμία των μαθητών/τριών με το ποιητικό γνώρισμα των νανουρισμάτων και το 

δεύτερο μέρος σχετίζεται με τα καλλιγραφήματα (Concrete Poems) στην αξία των 

οποίων εστιάζει η διδακτική πρόταση. Και στα δύο μέρη τελικό προϊόν αποτελούν 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. 

 Τα νανουρίσματα ανήκουν σε μια κατηγορία δημοτικών τραγουδιών. 

Πρόκειται για αυτοσχέδια τραγούδια που έχουν ως στόχο ηρεμήσουν το μωρό και 

τραγουδιούνται από τους γονείς (κυρίως τις μητέρες) την ώρα που κοιμίζουν τα 

παιδιά τους και εκφράζουν την αγάπη, την ελπίδα, τους φόβους και τις προσδοκίες 

τους (Κουλεντιανού, 1994).  

Τα καλλιγραφήματα είναι γνωστά και ως σχηματικά ποιήματα. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό αυτών των ποιημάτων είναι ο τρόπος που είναι γραμμένα∙ οι στίχοι 

τους σχηματίζουν μια γραφική παράσταση, μια συγκεκριμένη εικόνα που είναι 

σχετική με το θέμα και το περιεχόμενο του. Εμπνευστής αυτών των ποιημάτων είναι 

ο Γάλλος ποιητής Guillaume Apollinaire. Στο ποίημά του «Tο λαβωμένο περιστέρι και 

το σιντριβάνι» οι στίχοι είναι γραμμένοι με τρόπο που σχηματίζουν την εικόνα ενός 
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λαβωμένου περιστεριού με ανοιχτά φτερά πάνω από ένα σιντριβάνι (Παρίσης & 

Παρίσης, 2002: 183-184 ) (βλ. εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: Το λαβωμένο περιστέρι και το σιντριβάνι, Guillaume Apollinaire 

Την τεχνική αυτή την αξιοποίησε στην Ελλάδα ο Γιώργος Σεφέρης. 

Συγκεκριμένα, στην ποιητική του συλλογή «Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄» 

υπάρχει ποίημά που τιτλοφορείται «Καλλιγράφημα», του οποίου οι στίχοι 

σχηματίζουν τις σιλουέτες τριών ιστιοφόρων του Νείλου (βλ. εικόνα 2). Βέβαια, ο 

Σεφέρης έχει γράψει και άλλα 6 καλλιγραφήματα «Καλλιγραφήματα (1941-1942)» 

(Σεφέρης, 2014 βλ. και Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα. Ανεμόσκαλα). 
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Εικόνα 2: Καλλιγράφημα από την ποιητική συλλογή «Ημερολόγιο 

καταστρώματος Β΄, Γιώργος Σεφέρης 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέγγιση της ποίησης στους 

μαθητές/στις μαθήτριες του δημοτικού καλό είναι να γίνεται με τρόπο παιγνιώδη και 

ευχάριστο. Το σχέδιο και η ζωγραφική είναι δραστηριότητες που αγαπούν ιδιαίτερα 

τα παιδιά. Έτσι, ένας από τους στόχους του/της εκπαιδευτικού πρέπει να είναι η 

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών συνδυάζοντας το ουσιώδες με το 

ευχάριστο και ευνοώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους (Μαστρονικόλα, 

2016). 

Ως στόχοι της διδακτικής πρότασης τίθενται: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  

1) Να γνωρίσουν τα νανουρίσματα ως είδους ποιητικού λόγου  

2) Να γνωρίσουν οι μαθητές/ριες τα καλλιγραφήματα και να μυηθούν στη γραφή 

τους. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1) Να ασκηθούν στην παραγωγή ενός δικού τους νανουρίσματος με βάση το ιδιαίτερο 

ύφος τους (τρυφερές λέξεις, ευχές, προσωποποίηση του ύπνου, κ.λπ.). 

2) Να ασκηθούν στη δημιουργία ενός δικούς τους καλλιγραφήματος. 

3) Να αναπτύξουν τόσο τις γλωσσικές όσο και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες 

μέσα από τη δημιουργία καλλιγραφημάτων. 

Δ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 

1) Να κινητοποιηθούν οι μαθητές/ριες, ώστε να εκφραστούν μέσω της γραφής με 

έναν παιγνιώδη τρόπο. 
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Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 και 2

η
 διδακτική ώρα 

Ως αφόρμηση της διδακτικής ενότητας μπορεί να αξιοποιηθεί η μελοποίηση του 

ποιήματος και παράλληλα οι μαθητές/ριες να δουν το σχετικό βίντεο. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Te9tD26a4m4). Στη συνέχεια, ζητείται από τους 

μαθητές/τις μαθήτριες να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις κατανόησης και ερμηνείας 

του σχετικού ποιήματος. Οι εικόνες που συνοδεύουν το βίντεο βοηθούν στην 

κατανόηση του κειμένου. Για παράδειγμα, πού αναφέρεται το ποίημα που ακούσατε; 

Ποιος μπορεί να το λέει; Σε ποια περίπτωση, Πώς μπορεί να αισθάνεται αυτός που το 

λέει; Ποιος είναι ο στόχος του; Γενικά μέσα από ερωταποκρίσεις και τη μαιευτική 

μέθοδο η ολομέλεια της τάξης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μελοποιημένο 

ποίημα είναι ένα νανούρισμα που μπορεί να το λέει η μητέρα ή ο πατέρας (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο πατέρας) προς το παιδί του. Στο τέλος της 

δραστηριότητας ζητείται από τους μαθητές/τις μαθήτριες να φέρουν νανουρίσματα 

που τους έλεγαν οι γονείς τους ή γενικά νανουρίσματα που γνωρίζουν.  

Εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί το νανούρισμα που υπάρχει στο σχολικό 

τους βιβλίο «Ύπνε μου, έπαρέ μου το», καθώς και τους συνδέσμους του ψηφιακού 

βιβλίου που παραπέμπουν σε νανουρίσματα. Στόχος είναι να διαβάσουν και να 

ακούσουν αρκετά, ώστε να εξοικειωθούν με αυτά ως προς το ύφος τους και το 

λεξιλόγιό τους. 

 Στην ολομέλεια της τάξης το κάθε παιδί παρουσιάζει το νανούρισμα που 

έφερε και μιλάει για αυτό. Με ερωταποκρίσεις η ολομέλεια της τάξης καταλήγει σε 

κάποια γνωρίσματα που έχουν όλα τα νανουρίσματα (τρυφερές λέξεις, ευχές, 

επαναλήψεις, επίκληση σε υπερφυσικά στοιχεία, κ.λπ.). 

3
η
 διδακτική ώρα 

Αφού οι μαθητές εξοικειωθούν με αυτό το είδος, τους ζητείται να εργαστούν ομαδικά 

και να γράψουν ένα δικό τους σύντομο νανούρισμα, χρησιμοποιώντας κάποια από τα 

γνωρίσματα για τα οποία μίλησαν τις προηγούμενες διδακτικές ώρες, αλλά και 

δίνοντάς τους λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν (βλ. φύλλο εργασίας 1). Τα 

νανουρίσματα τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Te9tD26a4m4
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4
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες γνωρίζουν τα καλλιγραφήματα. Εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και 

τους ζητείται να οπτικοποιήσουν εικόνες από το ποίημα «πρωινό άστρο» του Γιάννη 

Ρίτσου αλλά και από τα δικά τους νανουρίσματα (βλ. φύλλο εργασίας 2). 

Εναλλακτικά κι ανάλογα με το επίπεδο του τμήματος, μπορεί να δοθεί κάποιο σχήμα 

(αστέρι, φεγγάρι, μωρό, κ.λπ) και να ζητηθεί από τους μαθητές/τις μαθήτριες να 

γράψουν πάνω στο περίγραμμα ή να γεμίσουν με λέξεις το σχήμα.  

Φύλλο εργασία 1 

 Αφού θυμηθείτε τα νανουρίσματα που διαβάσαμε και ακούσαμε στην τάξη, να γράψετε ένα 

δικό σας νανούρισμα. Στην εργασία ίσως να σας βοηθήσει το γεγονός αν σκεφτείτε πώς θα 

θέλατε να είναι το νανούρισμα που θα λέγατε σε ένα παιδάκι που αγαπάτε πολύ. Μπορείτε να 

αξιοποιήσετε τις λέξεις-φράσεις που σας δίνονται στο συννεφάκι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Νάνι, νάνι, νανάκια έλα ύπνε και πάρε το, 

κοιμούνται τα αγγελούδια, το αστεράκι μου, το 

μωράκι μου, το καλό μου, το ακριβό μου, 

γλυκοκοιμάται, βελουδένιο χάδι, κοιμήσου , 

γλυκά να αγγελούδι μου, να κοιμηθεί γλυκά, 

όνειρα γλυκά να δει.... 
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Φύλλο εργασίας 2 

 Ας γνωρίσουμε τα καλλιγραφήματα και ας παίξουμε με το ποίημα «Πρωινό άστρο» αλλά και 

με τα νανουρίσματα που δημιουργήσατε! 

 

1 α) Να επιλέξετε μια εικόνα από το ποίημα-νανούρισμα «Το πρωινό άστρο» και να 

δημιουργήσετε μια εικόνα με λέξεις, όπως στα παραδείγματα που σας δίνονται. 

Πανιά στο Νείλο, 

πουλιά χωρίς κελάηδισμα με μια φτερούγα 

γυρεύοντας σιωπηλά την άλλη 

ψηλαφώντας στην απουσία τ` ουρανού 

το σώμα ενός μαρμαρωμένου εφήβου 

γράφοντας με συμπαθητικό μελάνι στο γαλάζιο  

μιαν απελπιστική κραυγή.  

 

Νείλος, «Τα Περιστέρια»  

22. 11. 1942 

(Γιώργος Σεφέρης, Ημερολόγιο Καταστρώματος Β΄)  

 

 

 

 

 

Σ’ ένα μαξιλάρι – φεγγαράκι 

το παιδί μου αποκοιμήθηκε. 

Όλη η πλάση στις μύτες των ποδιών... 
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ή 

1 β) Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα σχήματα που σας δίνονται, να γράψετε στα περιγράμματά 

τους ή να τα γεμίσετε με λέξεις από το ποίημα. Χρειάζεται, βέβαια, να συμπληρώσετε την 

εικόνα και με άλλα στοιχεία που θα αντλήσετε από το ποίημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Να επιλέξετε μια εικόνα από το νανούρισμα που γράψατε και να δημιουργήσετε μια εικόνα 

με λέξεις. 
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4.3.2. Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά: πειραματισμοί με την frame poetry και 

τη λίστα κατά Ζωρζ Περέκ 

Τάξη: Δ΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά, Ανθολόγιο λογοτεχνικών 

κειμένων (Γ & Δ Δημοτικού) (βλ. κείμενο 4 στο παράρτημα). 

Χρονική διάρκεια: διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Αρχικά (1
η
 διδακτική ώρα) ακολουθούνται διαλογικές τεχνικές 

(μέθοδος των ερωταποκρίσεων). Οι απαντήσεις των μαθητών/ριών βασίζονται στη 

θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης. Στη συνέχεια (2
η
 διδακτική ώρα) οι 

μαθητές/ριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, για να συμπληρώσουν τα κοινά φύλλα 

εργασίας.  

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση έχει ως στόχο να κάνει την ποίηση πιο ελκυστική 

για τα παιδιά προσδίδοντάς της έναν παιγνιώδη και δημιουργικό χαρακτήρα. Το 

ζητούμενο είναι ο μαθητής να δημιουργήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένου πλαίσιο 

(frame). Έτσι, o μαθητής/η μαθήτρια καλείται να το συμπληρώσει το ποίημα από το 

οποίο έχουν αφαιρεθεί λέξεις και φράσεις. Συγχρόνως, όμως, είναι ελεύθερος/η να 

επιλέξει όποιες λέξεις ή φράσεις επιθυμεί με βάση το νόημα. Με αυτόν τον τρόπο ο/η 

εκπαιδευτικός μπορεί να διαπιστώσει τις αισθητικές και λεκτικές επιλογές των 

μαθητών/ριών (βλ. και Σουλιώτης, 2012) αλλά και ο μαθητής/η μαθήτρια να γνωρίσει 

το «δύσκολο» είδος της ποίησης από μια άλλη πιο ευχάριστη οπτική. Επιπρόσθετα, 

εξοικειώνεται με τις λέξεις του ποιήματος πριν προχωρήσει στην ερμηνεία τους με 

βάση τη θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης του Iser, σύμφωνα με την οποία 

μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στο πώς διαβάζει ο/η αναγνώστης/ρια ένα κείμενο και 

πώς παράγει το νόημα του κειμένου μέσα από τις προβολές της ατομικής του 

συνείδησης (Jauss, 1995). 

 Το ποίημα προσφέρεται και για μια ακόμη δραστηριότητα δημιουργικής 

γραφής, όπως είναι η δημιουργία μιας λίστας, όπως έκανε κι ο Ζωρζ Περέκ «Μερικά 

από τα πράγματα που θα έπρεπε μολαταύτα να κάνω πριν πεθάνω» (Περέκ, 1991). 

Ως στόχοι της διδακτικής ενότητας τίθενται οι εξής: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  

1) Να γνωρίσουν ένα ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ που μιλάει για τη δύναμη των 

παιδιών, την αγάπη, τη φιλία και την ειρήνη. 
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Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1) Να ασκηθούν στην παραγωγή ενός δικού τους ποιήματος σε συγκεκριμένο πλαίσιο 

(frame poetry) αναπτύσσοντας τις γλωσσικές τους δεξιότητες. 

2) Να ασκηθούν γλωσσικά μέσα από μια εργασία δημιουργικής γραφής στη 

δημιουργία μιας λίστας με όσα περισσότερα γνωρίσματα μπορούν. 

Δ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 

1) Να κινητοποιηθούν οι μαθητές/ριες, ώστε να εκφραστούν μέσω της γραφής με 

έναν παιγνιώδη τρόπο. 

2) Να εργαστούν ομαδικά, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να αποδέχονται την άλλη 

γνώμη. 

Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 διδακτική ώρα 

Αφόρμηση της διδακτικής πρότασης αποτελεί το ίδιο το ποίημα από το οποίο 

αφαιρούνται λέξεις και φράσεις, σύμφωνα με την τεχνικής της frame poetry (βλ. 

φύλλο εργασίας 1). Οι μαθητές/ριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και 

συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας. Στην ολομέλεια της τάξης παρουσιάζουν τις 

δημιουργίες τους. Στη συνέχεια διαβάζουν το ποίημα «Ας δώσουμε τον κόσμο στα 

παιδιά» του Ναζίμ Χικμέτ (βλ. κείμενο 4 στο παράρτημα) και με βάση τη θεωρία της 

αναγνωστικής ανταπόκρισης οι μαθητές/ριες ερμηνεύουν το κείμενο αλλά και 

φράσεις του κειμένου, όπως «ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο 

μπαλόνι», «σαν ένα τεράστιο μήλο, σαν ψίχα ολόζεστου ψωμιού», «να μάθει έστω και 

για μια μέρα ο κόσμος τη φιλία».  

2
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά γράφουν ένα δικό τους ποίημα με 

τον τίτλο του ποιήματος «Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά» και το ερώτημα «Γιατί 

πρέπει να δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά». Ουσιαστικά οι μαθητές/ριες καλούνται να 

δημιουργήσουν μια λίστα με όσους περισσότερους λόγους μπορούν για τους οποίους 

πρέπει οι μεγάλοι να δώσουν τον κόσμο στα παιδιά (βλ. φύλλο εργασίας 2). 
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Φύλλο εργασίας 1 

 Να συμπληρώσετε τις λέξεις/φράσεις/προτάσεις του ελευθερόστιχου ποιήματος που 

σας δίνεται με βάση το νόημα. 

Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά έστω και για μια μέρα 

ας τον δώσουμε να ___________________________ 

να παίξουν__________________________________ ανάμεσα στ’ αστέρια 

ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά 

σαν ______________________________________ 

να ___________________________________μια μέρα τουλάχιστον 

ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά 

να μάθει έστω και για μια μέρα ο κόσμος__________________________ 

τα παιδιά θα πάρουν απ’ τα χέρια μας τον κόσμο 

θα _______________________________________________________ 

 

Φύλλο εργασίας 2 

 Να γράψετε ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο «Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά». 

Απαντώντας στο ερώτημα «Γιατί πρέπει να δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά».  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4.4. Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

4.4.1. Ειρήνη: «Ειρήνη είναι...»∙ Αυτόματη γραφή και εισαγωγή στον 

υπερρεαλισμό 

Τάξη: E΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: Ειρήνη-Γιάννης Ρίτσος: Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων (Ε 

& Στ Δημοτικού) (βλ. κείμενο 5 στο παράρτημα). 

Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Αρχικά οι μαθητές/ριες εργάζονται ατομικά με στοιχεία 

βιωματικής –ερευνητικής εργασίας. Σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής πρότασης 

εφαρμόζονται διαλογικές μέθοδοι και στο τέλος αξιοποιείται η ομαδοσυνεργατική 

μέθοδος. 

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

Το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη» έχει συγκινήσει και εμπνεύσει πολλούς 

καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, γλύπτες από τη Συρία, το Περού, τη 

Βουλγαρία και την Ελλάδα εμπνεύστηκαν από το ποίημα και δημιούργησαν τα έργα 

τους στο 9
ο
 Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής του δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη τον 

Ιούλιο του 2018. Το θέμα του Συμποσίου ήταν όλα όσα ο Ρίτσος πίστευε και διέδωσε 

πως είναι η ειρήνη (βλ. http://www.ert.gr στην αναζήτηση με λέξεις κλειδιά). Κατά 

παρόμοιο τρόπο, οι μαθητές/ριες θα εμπνευστούν από το ποίημα του Ρίτσου, για να 

γράψουν τα δικά τους ποιήματα, αλλά και για να το οπτικοποιήσουν.  

 Ο τίτλος του ποιήματος προσφέρεται και για να ασκηθούν οι μαθητές/ριες 

στην αυτόματη γραφή και με αυτόν τον τρόπο να γίνει μια εισαγωγή στον 

υπερρεαλισμό, άλλωστε η αυτόματη γραφή θεωρείται τεχνική του υπερρεαλισμού 

(Αμπατζοπούλου, 1980). 

 Η αυτόματη γραφή είναι ένας τρόπος γραφής κατά τον οποίο η σκέψη 

εκφράζεται ελεύθερα και αυτόματα, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς από τους 

κανόνες της λογικής και ηθικής. Τον όρο καθιέρωσε ο Γάλλος λογοτέχνης Αντρέ 

Μπρετόν στο Πρώτο Μανιφέστο του υπερρεαλισμού (σουρεαλισμού) που 

δημοσίευσε το 1924 (Μαρκίδου, 2015 και λήμμα αυτόματη γραφή στο Βικιπαίδεια). 

Μέσα από την αυτόματη γραφή οι Υπερρεαλιστές προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή 

με το υποσυνείδητο. Ο δημιουργός καταγράφει τις σκέψεις του χωρίς καμιά 

παρέμβαση της λογικής. Βέβαια, οι υπερρεαλιστές κάποια στιγμή συνειδητοποιούν 

http://www.ert.gr/
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ότι έστω και μια μικρή παρέμβαση της λογικής είναι αναπόφευκτη. Γενικά, όμως, η 

ποίησή τους χαρακτηρίζεται για την άρνηση κάθε περιορισμού, την απόλυτη 

ελευθερία στο λεξιλόγιο, τη στιχουργική, τους περίεργους συνδυασμούς λέξεων και 

τις εντυπωσιακές εικόνες (Παρίσης & Παρίσης, 2002).  

 Με τη συγκεκριμένη πρόταση επιδιώκεται να δημιουργηθούν γέφυρες 

επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές/στις μαθήτριες και την ποίηση και να 

εξοικειωθούν με τα μέσα που αυτή χρησιμοποιεί. Έτσι, καλούνται να δημιουργήσουν 

ένα ποίημα ως δέκα στίχους με την τεχνική της αυτόματης γραφής με πρώτη λέξη τη 

λέξη «Ειρήνη». Οι εργασίες σε αυτή τη φάση είναι ατομικές και οι μαθητές/ριες 

παροτρύνονται να γράψουν χωρίς άγχος μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας.  

 Παράλληλα, το ποίημα προσφέρεται στο να ευαισθητοποιηθούν και να 

προβληματιστούν τα παιδιά γύρω από το θέμα της ειρήνης και του πολέμου, αφού 

στον αντίποδα της λέξης «ειρήνης» βρίσκεται η λέξη «πόλεμος».  

Ως στόχοι της διδακτικής ενότητας τίθενται οι εξής: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  

1) Να γνωρίσουν ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που μιλάει για την ειρήνη 

2) Να κάνουν τα πρώτα βήματα στο λογοτεχνικό ρεύμα του υπερρεαλισμού. 

3) Να τονίσουν τα αγαθά της ειρήνης που βρίσκονται στον αντίποδα του πολέμου. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1) Να ασκηθούν στην παραγωγή ενός δικού τους ποιήματος με βάση τις αρχές του 

υπερρεαλισμού και συγκεκριμένα της αυτόματης γραφής. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων:  

1) Να υπερασπιστούν το ιδανικό της ειρήνης. 

2) Να υιοθετήσουν κριτική στάση και να προβληματιστούν απέναντι στα θέματα της 

ειρήνης και του πολέμου. 

Δ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 

1) Να κινητοποιηθούν οι μαθητές/ριες, ώστε να εκφραστούν μέσω της γραφής με 

έναν παιγνιώδη τρόπο. 

2) Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική - βιωματική μάθηση. 

Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 διδακτική ώρα 

Ως αφόρμηση της διδακτικής ενότητας, μπορεί να είναι η προβολή ενός βίντεο το 

οποίο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να βρει στο διαδίκτυο 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RBQ-IoHfimQ). Το βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RBQ-IoHfimQ
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δείχνει στιγμές από την καθημερινότητα ενός μικρού κοριτσιού πριν από τον πόλεμο 

και στιγμιότυπα από τη ζωή του μετά τον πόλεμο αλλά και κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Οι μαθητές/ριες εργαζόμενοι/ες ατομικά προσπαθούν να περιγράψουν με 

λέξεις, σκέψεις, συναισθήματα τις δύο καταστάσεις που παρουσιάζονται στο βίντεο 

(βλ. φύλλο εργασίας 1). 

 Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. Αναμένεται οι μαθητές/ριες 

να τονίσουν τα αγαθά της ειρήνης (χαρά, ευημερία, κ.ά.) και τις τραγικές συνέπειες 

του πολέμου (πόνος, προσφυγιά, κ.ά.). Μέσα από αυτή τη συζήτηση γίνεται 

αντιληπτό και ένα ακόμη θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία∙ οι λόγοι που 

οδηγούν κάποια άτομα στην προσφυγιά και ότι ουσιαστικά δεν ήταν επιλογή τους. 

2
η
 διδακτική ώρα 

Πριν από την ανάγνωση του ποιήματος, δίνεται ο εναρκτήριος στίχος «Ειρήνη» και ο 

κάθε μαθητής/η κάθε μαθήτρια αναφέρει συνειρμικά και αυθόρμητα ποια 

λέξη/φράση έρχεται στο μυαλό του/της στο άκουσμα της λέξης «ειρήνη». Σε ένα 

φύλλο χαρτιού συμπληρώνει ο ένας μετά τον άλλον τις λέξεις που τους έρχονται στο 

μυαλό. Για παράδειγμα:  

Ειρήνη    (εναρκτήριος στίχος) 

παιδιά που παίζουν χαρούμενα    (1
η
 απάντηση) 

γέλια    (2
η
 απάντηση) 

ένας ήλιος χρυσός λάμπει    (3
η
 απάντηση) 

φωτεινός ουρανός    (4
η
 απάντηση) 

ευτυχισμένοι άνθρωποι     (5
η
 απάντηση) κ.ο.κ 

Έτσι, ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια συμβάλλει κατά ένα στίχο στη δημιουργία 

ενός ποιήματος. Οι μαθητές/ριες με βάση τη δικής τους κοινή δημιουργία οδηγούνται 

σε κάποια συμπεράσματα για το είδος της ποίησης που είναι επηρεασμένο από τον 

υπερρεαλισμό: απλό ύφος, απουσία ομοιοκαταληξίας, απουσία σημείων στίξης, 

απλές λέξεις, στίχοι με μόνο μία λέξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/ριες 

οδηγούνται με έναν βιωματικό τρόπο σε μια πρώτη επαφή με τα γνωρίσματα του 

υπερρεαλισμού. 

3
η
 διδακτική ώρα 

Ο/Η εκπαιδευτικός διαβάζει το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ειρήνη». Οι μαθητές/ριες 

εντοπίζουν τις εικόνες του ποιήματος και καταγράφουν τα συναισθήματά τους για 
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αυτές. Στη συνέχεια, γράφουν το δικό τους ποίημα εργαζόμενοι/ες ατομικά με 

εναρκτήριο στίχο «Ειρήνη είναι...» και σύμφωνα με τα γνωρίσματα του 

υπερρεαλισμού, όπως ειπώθηκαν την προηγούμενη διδακτική ώρα (βλ. φύλλο 

εργασίας 2). 

4
η
 διδακτική ώρα 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές/ριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. Αρχικά χωρίζονται 

σε δύο μεγάλες ομάδες (Ομάδα Α και Ομάδα Β) και στη συνέχεια σε μικρές 

υποομάδες των 2-3 ατόμων. Οι υποομάδες της ομάδας Α αναλαμβάνουν να 

ζωγραφίσουν μία διαφορετική εικόνα του ποιήματος. Αφού την ζωγραφίσουν, 

γράφουν και τους κατάλληλους στίχους, στους οποίους δηλαδή ανταποκρίνεται η 

ζωγραφιά. Με τις δημιουργίες τους, που ουσιαστικά αποτελούν την εικονογράφηση 

του ποιήματος, μπορεί να στολίσουν την τάξη. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση θα ήταν 

να σκανάρουν τα έργα τους και να δημιουργήσουν με αυτά ένα e book το οποίο θα 

αναρτήσουν στο ιστολόγιο της τάξης ή του σχολείου, ώστε να υπάρχει μοίρασμα και 

διάχυση της ιδέας τους. 

Οι υποομάδες της ομάδας Β αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ένα 

πολυτροπικό κείμενο (μια αφίσα) που θα έχει ως στόχο να αναδείξει τα 

πλεονεκτήματα της ειρήνης και τις τραγικές συνέπειες του πολέμου. Οι αφίσες τους 

θα στολίσουν την τάξη ή μπορεί επίσης να πάρουν ψηφιακή μορφή και να 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου (βλ. φύλλο εργασίας 3). 

 

Φύλλο εργασίας 1  

                                  (ατομικό) 

 

 Αφού παρακολουθήσουμε το βίντεο:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RBQ-IoHfimQ).  

 Να περιγράψετε τις δύο καταστάσεις (ειρήνη & πόλεμος) για τις οποίες γίνεται λόγος 

στο βίντεο με λέξεις, σκέψεις και συναισθήματα. Να θυμάστε ότι δεν υπάρχει σωστή και 

λάθος απάντηση. Εκφραστείτε ελεύθερα! 

 

Ειρήνη Πόλεμος 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RBQ-IoHfimQ
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Φύλλο εργασίας 2 

                            (ατομικό) 

 Αφού υπογραμμίσεις στο βιβλίο σας τις εικόνες, να τις περιγράψεις με συντομία και να 

γράψετε δίπλα σε κάθε εικόνα τα συναισθήματα που αυτή σας δημιουργεί 

Για παράδειγμα: Ένας πατέρας με χαμόγελο στα χείλη  χαρά, τρυφερότητα, αγάπη 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Να γράψεις κι εσύ ένα ποίημα μέχρι 10 στίχους με θέμα «Ειρήνη είναι...». Να θυμάσαι 

ότι πρέπει να γράψεις τελείως αυθόρμητα λέξεις και φράσεις που για σένα σημαίνουν 

ειρήνη. 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Φύλλο εργασίας 3 

ΟΜΑΔΑ Α 

 Εργαζόμαστε ομαδικά, για να εικονογραφήσουμε το ποίημα. Ζωγραφίζουμε μία εικόνα 

και την συνοδεύουμε με τους κατάλληλους στίχους από το ποίημα. 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 Εργαζόμαστε ομαδικά και δημιουργούμε μια αντιπολεμική αφίσα (εικόνα και κείμενο) 

που θα τονίζει τα αγαθά της ειρήνης και την φρίκη του πολέμου. 
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4.4.2. Το χαμογελαστό συννεφάκι: black out poetry και... άλλες δημιουργικές 

περιπέτειες 

Τάξη: E΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: Το χαμογελαστό συννεφάκι - Μάρω Λοΐζου: Ανθολόγιο 

λογοτεχνικών κειμένων (Ε & Στ Δημοτικού) (βλ. κείμενο 6 στο παράρτημα) 

Χρονική διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Κατευθυνόμενος διάλογος, κειμενοκεντρική – ερμηνευτική (1
η
 

και 2
η
 διδακτική ώρα φάση), ομαδοσυνεργατική (1

ο
 και 2

ο
 φύλλο εργασίας). Γενικά, 

στη διδακτική πρόταση εφαρμόστηκαν συμμετοχικές και ενεργητικές μέθοδοι 

(συνεργασία μαθητών/ριών με τον/την εκπαιδευτικό και των μαθητών/ριών μεταξύ 

τους). Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ριες συνεργάζονται, ανταλλάσσουν απόψεις και 

καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης για την παραγωγή συλλογικού αποτελέσματος. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Να έχει προηγηθεί μια διδακτική ώρα για να εξηγηθεί 

στους μαθητές/στις μαθήτριες η τεχνική της black out poetry (ποίηση της 

συσκότισης). 

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

Το σχολείου του 21
ου

 αιώνα καλείται να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις και 

διαφορετικά δεδομένα, καθώς στις τάξεις του φοιτούν μαθητές/ριες διαφόρων 

εθνικοτήτων και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την 

ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα ετερότητας. Βασική επιδίωξή 

του πρέπει να είναι ο σεβασμός της ταυτότητας του άλλου και η αποδοχή της, καθώς 

και η αντιμετώπιση κάθε ρατσιστικής εκδήλωσης, κυρίως, μέσα από τη διαμόρφωση 

στάσεων που αποβλέπουν στο σεβασμό της διαφορετικότητας αλλά και στην 

καλλιέργεια της επικοινωνίας διαφορετικών πολιτισμών και λαών.  

 Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο στα 

χέρια του εκπαιδευτικού προκειμένου να παρέμβει στον τομέα των αντιλήψεων, ώστε 

με κάποιο τρόπο να συντελέσει στη διαμόρφωση και αναδιαμόρφωσή τους. Έχει ως 

στόχο –κυρίως μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, να ευαισθητοποιήσει 

τους μαθητές/τις μαθήτριες γύρω από το θέμα της ετερότητας και να τους 

προβληματίσει για το πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να πολεμούν και να υποφέρουν 

ενώ μπορεί να ζουν αρμονικά και ειρηνικά.  

 Όσον αφορά την τεχνική της black out poetry που θα αξιοποιηθεί στη 

συγκεκριμένη διδακτική πρόταση να σημειωθεί ότι πρόκειται για έναν εναλλακτικό 
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τρόπο γραφής. Δημιουργείς μια ολοκαίνουρια ιστορία από το υπάρχον κείμενο 

κρατώντας μόνο κάποιες λέξεις. 
1
 Στους μαθητές/στις μαθήτριες χρειάζεται να δώσει 

ο/η εκπαιδευτικός αναλυτικές οδηγίες και να τους/τις εξηγήσει με σχετικά 

παραδείγματα πώς θα πρέπει να εργαστούν. Για παράδειγμα, μπορεί να τους δείξει 

σχετικές εργασίες άλλων μαθητών/ριών. Το παράδειγμα που δίνεται στη συνέχεια, 

δείχνει την κειμενική δημιουργία μιας μαθήτριας που εργάστηκε πάνω σε ένα ποίημα 

που αναφέρεται στην Αμμόχωστο (βλ. και Μιχάλη, 2018). 

 

Εικόνα 3: Ένα παράδειγμα της τεχνικής black out poetry 

Πηγή: https://mariamchl2.weebly.com/betalack-out-poetry.html 

Από το αρχικό ποίημα «Προς αναγνώστη» της Ντίνας Κατσούρη 

Τι να σου πω. 

Νιώθω ένα ρίγος να με διαπερνά 

σαν θυμάμαι εκείνα τα πράσινα περιβόλια 

με τις πορτοκαλιές και τις κίτρινες ανταύγειες, 

νιώθω μια έξαψη να με κυκλώνει  

σαν θυμάμαι τα χρώματα του ορίζοντα 

και κείνες τις θαλασσινές διακυμάνσεις, 

νιώθω ένα παράξενο τρεμούλιασμα 

σαν θυμάμαι τις γήινες μυρουδιές 

και κείνο το καφετί χώμα,  

υγρό ακόμα στις παλάμες μας, 

                                                           
1 (Για την τεχνική της black out poetry βλ και στον σύνδεσμο 

https://www.slideshare.net/mariamichali/black-poetry-87176891?qid=1a59dc0b-76fd-

446b-ad95-485b5f9f2797&v=&b=&from_search=1).  

 

https://mariamchl2.weebly.com/betalack-out-poetry.html
https://www.slideshare.net/mariamichali/black-poetry-87176891?qid=1a59dc0b-76fd-446b-ad95-485b5f9f2797&v=&b=&from_search=1
https://www.slideshare.net/mariamichali/black-poetry-87176891?qid=1a59dc0b-76fd-446b-ad95-485b5f9f2797&v=&b=&from_search=1
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νιώθω θυμό 

και απελπισία απέραντη 

καθώς αναλογίζομαι 

πόσοι και πόσοι ποιητές ασέλγησαν στο όνομά της,  

πόσοι και πόσοι ποιητές εκτονωθήκανε στο όνομά της. 

Μα κυριότερα, 

πόσοι και πόσοι ποιητές ΔΕΝ θα αντισταθούν στο όνομά της. 

Και το όνομα αυτής: Αμμόχωστος. 

Η μαθήτρια επιλέγοντας κάποιες λέξεις δημιούργησε το δικό της κείμενο-ποίημα 

συνοδεύοντάς το με μια ζωγραφιά 

"Νιώθω ρίγος,  

νιώθω έξαψη,  

νιώθω ένα τρεμούλιασμα,  

νιώθω θυμό,  

καθώς αναλογίζομαι το όνομα: Αμμόχωστος" 

(https://mariamchl2.weebly.com/betalack-out-poetry.html)  

Κατά παρόμοιο τρόπο, και στο συγκεκριμένο κείμενο «Το χαμογελαστό 

συννεφάκι» τους/τις ζητάμε να βρουν μια λέξη που έχει τραβήξει την προσοχή τους 

και στη συνέχεια να ψάξουν για άλλες λέξεις μέσα από το κείμενο, σε οποιοδήποτε 

σημείο, ώστε να σχηματίσουν μια ιδέα ή μια σκέψη. Καλό θα ήταν να προσπαθήσουν 

να προκαλέσουν ένα συναίσθημα με το κείμενο-ποίημα που θα δημιουργήσουν 

(ελπίδα, αγάπη, κ.λπ.). Αφού επιλέξουν και κυκλώσουν τις λέξεις που θέλουν, για να 

σχηματίσουν ένα νέο κείμενο-ποίημα, το υπόλοιπο κείμενο το μαυρίζουν με ένα 

μαρκαδόρο. Εννοείται ότι πρέπει να δοθεί σε φωτοτυπία το κείμενο, ώστε οι 

μαθητές/ριες να μην καταστρέψουν το κείμενο του βιβλίου τους. 

Ως στόχοι της διδακτικής ενότητας τίθενται οι εξής: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  

1) Να γνωρίσουν ένα λογοτεχνικό κείμενο που αναφέρεται στο θέμα της ετερότητας 

και εστιάζει στο σεβασμό της διαφορετικότητας. 

2) Να μπορούν να εξηγήσουν-ερμηνεύσουν τις φράσεις: 

α) «...απόρησε και πάλι το Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν 

ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; του ξέφυγε κι ανυψώθηκε στον κυπριακό ουρανό». 

https://mariamchl2.weebly.com/betalack-out-poetry.html
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β) «Κι όταν τα δυο Χαμόγελα, το τούρκικο και το ελληνικό, συναπαντήθηκαν εκεί ψηλά, 

κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν κι ενώθηκαν»  

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1) Να ασκηθούν στην παραγωγή λόγου (φανταστικό αφήγημα) και στην τεχνική της 

black out poetry. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων:  

1) Να απορρίψουν μέσα από τη βιωματική δράση τη ρατσιστική συμπεριφορά και να 

αποδεχτούν τη διαφορετικότητα. 

2) Να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν για το θέμα της ισότητας και του 

σεβασμού της διαφορετικότητας. 

Δ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 

1) Να αναπτύξουν δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης. 

Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 διδακτική ώρα 

Ως αφόρμηση της διδακτικής πρότασης μπορεί να τεθεί η φράση «Είμαστε όλοι ίδιοι. 

Είμαστε διαφορετικοί». Ακολουθεί κατευθυνόμενος διάλογος και συζήτηση για τις 

διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τη φυλή/έθνος, τις πεποιθήσεις, την 

κοινωνική τάξη, τις πνευματικές ικανότητες, τις σωματικές ικανότητες, τη γλώσσα, 

Οι μαθητές/ριες αναρωτιούνται ποια είναι τα πιθανά αίτια αυτών των διακρίσεων; 

Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Δίνουν τις απαντήσεις τους μέσα από την τεχνική του 

καταιγισμού ιδεών. Αφού διαβάσουν το κείμενο καλούνται να τεκμηριώσουν τη 

φράση που τους δόθηκε «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε διαφορετικοί» με παραδείγματα 

από το κείμενο. 

Οι μαθητές/ριες με την τεχνική της black out poetry (όπως περιγράφτηκε πιο 

πάνω στο θεωρητικό πλαίσιο) επιλέγουν λέξεις του αποσπάσματος, για να εκφράσουν 

ένα συναίσθημα ή μια σκέψη τους. Για παράδειγμα, επιλέγοντας από το αρχικό 

απόσπασμα τις παρακάτω λέξεις, μπορεί να προκύψει το εξής κείμενο: 

Χαμόγελο 

στα διψασμένα χείλη, 

για να τραβήξει η ψυχή μακρύτερα. 

Τίποτα κακό 

Γαλήνη 

σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι... 
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Η φαντασία των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σε όμορφες κειμενικές δημιουργίες. Οι 

κειμενικές δημιουργίες των παιδιών μπορούν να «στολίσουν» τάξη ή να αναρτηθούν 

στο ιστολόγιο της τάξης/του σχολείου (βλ. φύλλο εργασίας 1). 

2
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού συζητούν φράσεις του 

κειμένου, που αναδεικνύουν την αξία του σεβασμού της διαφορετικότητας αλλά και 

της αρμονικής και ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων. Βασικό είναι το ερώτημα 

των χαμόγελων ΓΙΑΤΙ η διχοτόμηση της Κύπρου; Οι μαθητές/ριες με κατευθυνόμενο 

διάλογο και καταιγισμό ιδεών απαντούν στα «ΓΙΑΤΙ;» των χαμόγελων. Παράλληλα, 

ερμηνεύουν και σχολιάζουν τις φράσεις που τονίζουν την αξία της αρμονικής 

συνύπαρξης των λαών, την αξία της ειρήνης και της φιλίας (βλ. διδακτικοί στόχοι).   

3
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες καλούνται να γράψουν μια φανταστική ιστορία με δύο καρδούλες 

ατόμων από διαφορετικές χώρες που ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα τους. Οι 

καρδούλες αυτές ανήκουν σε άτομα ενδεχομένως με διαφορετικές συνήθειες, ήθη και 

έθιμα. Προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές/ριες του δίνονται κάποιες 

κατευθυντήριες γραμμές ή αλλιώς ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσουν και 

ουσιαστικά αφορούν τις δομικές κατηγορίες της αφήγησης (βλ. Labov, 1972: 362-

370∙ Αρχάκης & Τσάκωνα, 2011: 71-76). Τα ερωτήματα αυτά αφορούν τον βασικό 

τους ήρωα-τον πρωταγωνιστή της ιστορίας (ποιος), τον τόπο που βρίσκεται (πού), τον 

χρόνο που εξελίσσεται η ιστορία (πότε), το τι ακριβώς συμβαίνει (τι), πώς 

εξελίσσεται η ιστορία (εξέλιξη δράσης), τι έγινε στο τέλος (αποτέλεσμα δράσης) και 

το γιατί (λ.χ. γιατί συμβαίνουν όλα αυτά;) (βλ. φύλλο εργασίας 2). 

Ομαδική εργασία 

 

 

Φύλλο εργασίας 1 

 

 Από το κείμενο της φωτοτυπίας που σας δίνεται, να επιλέξετε μια λέξη που σας έχει 

κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Στη συνέχεια να προσπαθήσετε να βρείτε άλλες λέξεις ή 

φράσεις που μπορεί να ταιριάζουν με αυτή και να εκφράζουν μια σκέψη, ένα 

συναίσθημα. Με αυτόν τον τρόπο θα γράψετε το δικό σας κείμενο –ποίημα. Το 
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υπόλοιπο κείμενο το μαυρίζετε με τον μαρκαδόρο σας. 

 

Το Χαμόγελο δεν άντεξε. Μα και ποιος θ' άντεχε μια τέτοια μυρουδιά. Κι όταν η ώρα 

είναι μία το μεσημέρι. Κι όταν απ' το πρωί γυρνάς στους δρόμους. Κι όταν δεν έχεις φάει 

τίποτε όλη μέρα. Κι όταν... ε, δε χρειαζόντουσαν άλλες δικαιολογίες. Δίνει ένα σάλτο και 

οπ! προσγειώνεται στην κουζίνα της κυρα-Κατερίνας. 

—  Βρε, καλώς το Χαμόγελο, είπε αυτή κι έλαμψε ολόκληρη. Πώς από δω; 

—  Ε... να... είπα να περάσω να δω τι κάνετε, τα μάσησε το Χαμόγελο. Καιρό έχω να σας 

δω... Ε, κι όπως και να το κάνουμε, κυρα-Κατερίνα μου, ξέσπασε, οι τηγανητοί σου 

κεφτέδες και νεκρό ανασταίνουν. 

Γέλασε ικανοποιημένη η κυρα-Κατερίνα. 

—  Θα τηγανίσω και πατάτες, Χαμόγελο. Έχουμε και χόρτα βραστά. Κάθισε να φάμε 

παρέα. 

Αυτό περίμενε και το Χαμόγελο. Στρογγυλοκάθισε στο τραπέζι κι αφέθηκε να χαρεί την 

προετοιμασία του μεσημεριάτικου φαγητού. Πηγαινοερχότανε στην κουζίνα η κυρα-

Κατερίνα κι έστρωνε το τραπέζι και γύριζε τους κεφτέδες στο τηγάνι και σήκωνε το 

καπάκι κι έριχνε μια ματιά και στα χόρτα που βράζανε και τη ρωτούσε το Χαμόγελο πώς 

πήγε ο Γιαννάκης στο σχολείο φέτος, πέρασε την τάξη; Και το μπακάλικο του κυρ Αντρέα 

δουλεύει καλά; Βολεύτηκαν στην καινούργια ζωή; 

—  Βολευτήκαμε, δε βολευτήκαμε, Χαμόγελο, πρέπει να ζήσουμε, είπε η κυρα-Κατερίνα κι 

η φωνή της ακούστηκε στεγνή από την κατασταλαγμένη πίκρα. Όμως έκανε μια 

προσπάθεια, άλλαξε κουβέντα. Θα δεις και το Γιαννάκη σε λίγο. Άντρεψε* μέσα σ' αυτά 

τα τρία χρόνια. Δε θα τον γνωρίσεις πια, είπε κι έσκυψε ξανά πάνω από την κατσαρόλα 

της. Την τύλιξε ο ατμός σαν αγιοστέφανο. Καμάρωσε το Χαμόγελο την Ελληνίδα Παναγία. 

Βοηθάει τον πατέρα του στο μπακάλικο ο Γιαννάκης τώρα που δεν έχει σχολείο. Θα 

'ρθουν όπου να 'ναι. 

Κι όταν σε λίγο ήρθε ο Γιαννάκης κι ο κυρ Αντρέας, κι έκατσαν όλοι μαζί στο τραπέζι και 

πήγαινε κι ερχότανε η κουμανταρία* στα διψασμένα χείλη και γεύονταν οι άνθρωποι το 

φαΐ να χορτάσει το σώμα, να μπορέσει να τραβήξει την ψυχή μακρύτερα, έβλεπε το 

Χαμόγελο την κυρα-Κατερίνα στα μάτια κι η κυρα-Κατερίνα το Γιαννάκη κι ο Γιαννάκης 

τον κυρ Αντρέα κι έλεγες πως τίποτα κακό δεν μπορούσε ν' αγγίξει τον κόσμο, τίποτα 

κακό. Γιατί, τι ζητάει ο άνθρωπος; Λίγη γαλήνη, λίγη χαρά, ψωμί, νερό, δουλειά. Πολλά 

είναι τάχα; 

Κι όταν αργότερα το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο σπίτι και βγήκε 

στο δρόμο κι είδε τα οδοφράγματα* και τα συρματοπλέγματα και τη Λευκωσία χωρισμένη 

στα δυο, από δω η ελληνική, από κει η τουρκική, απόρησε και πάλι το Χαμόγελο για την 

ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; του ξέφυγε κι ανυψώθηκε 

στον κυπριακό ουρανό. Ένα τόσο δα Χαμόγελο πάνω από την πόλη, μικρό σαν 

καλοκαιριάτικο συννεφάκι. 

Κι ήταν εκεί απάνω στον κυπριακό ουρανό που ένα άλλο τόσο δα Χαμόγελο, μικρό κι 

αυτό σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι, ήρθε σε λίγο και το συνάντησε. 

Είχε ζήσει κι αυτό την ίδια ακριβώς ιστορία. Μόνο που τη νοικοκυρά τη λέγανε κυρα-

Νεμπιλέ και τον άντρα της Γιουσούφ και τ' αγοράκι της Σουλεϊμάν. Μόνο που η κυρα-

Νεμπιλέ μαγείρευε τας κεμπάπ, αλλά κι αυτηνής το τας κεμπάπ και νεκρό ανάσταινε, όπως 

της είπε το Χαμόγελο. Και καμάρωνε η Τουρκάλα Παναγιά και την τύλιγε κι αυτήν ο 

ατμός σαν φωτοστέφανο. 

Κι όταν αργότερα και κείνο το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο σπίτι 

και βγήκε στο δρόμο και είδε τα οδοφράγματα και τα συρματοπλέγματα και τη Λευκωσία 

χωρισμένη στα δυο, από δω η τουρκική, απ' εκεί η ελληνική, απόρησε και τούτο το 
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Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; του 

ξέφυγε κι ανυψώθηκε κι αυτό στον κυπριακό ουρανό. 

Κι όταν τα δυο Χαμόγελα, το τούρκικο και το ελληνικό, συναπαντήθηκαν εκεί ψηλά, 

κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν κι ενώθηκαν. 

Ένα χαμογελαστό συννεφάκι πάνω από τη διχοτομημένη Λευκωσία. Και κάθε φορά που 

φυσούσε ο θαλασσινός αγέρας κι έπαιρνε το χαμογελαστό συννεφάκι μια κατά δω, μια 

κατά κει, το 'βλεπαν οι άνθρωποι από κάτω και μπερδεύτηκαν κι αυτοί, ποιο είναι το 

τούρκικο και ποιο είναι το ελληνικό. 

Και μόνο τα δυο Χαμόγελα δεν μπερδεύονταν παρόλο τον τρελό χορό τους εκεί πάνω. 

Γιατί αυτά ξέρουν καλά πως τα Χαμόγελα δε χωρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο υπάρχει. 

Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί* παραπέρα. Αυτό είναι που επιζεί τελικά. 

Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2166,7912/  

 

Ομαδική εργασία 

 

 

Φύλλο εργασίας 2 

 Να γράψετε και εσείς μια παραμυθένια ιστορία με δύο καρδούλες ατόμων από 

διαφορετικές χώρες (όποιες θέλετε εσείς) με άλλες συνήθειες, ήθη και έθιμα, γλώσσα 

κ.λπ. που ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα σας. Τι βλέπουν, τι νιώθουν; Άραγε 

αισθάνονται διαφορετικά; Μπορούν να ενωθούν σε μια μεγάλη καρδιά; Πιο 

συγκεκριμένα για να γράψετε την ιστορία σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω 

οδηγίες: 

Σε ποιους ανήκουν οι καρδούλες; Πώς είναι εξωτερικά; Πώς νιώθουν και γιατί; 

Πού ακριβώς βρίσκονται; Πώς είναι τα μέρος στο οποίο βρίσκονται; Γιατί βρίσκονται 

εκεί; 

Τι ακριβώς συμβαίνει; Τι κάνουν; Γιατί το κάνουν; 

Πότε συμβαίνουν όλα αυτά; Γιατί; 

Και μετά τι έγινε; 

Στο τέλος τι έγινε;  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2166,7912/
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4.5. ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

4.5.1. Το παιχνίδι της μεταμφίεσης: εστιάζοντας στους χαρακτήρες του κειμένου 

μέσα από αυτοβιογραφίες, βιογραφίες και λίμερικ 

Τάξη: Στ΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: Το παιχνίδι της μεταμφίεσης –Μισέλ Τουρνιέ: Ανθολόγιο 

λογοτεχνικών κειμένων (Ε & Στ Δημοτικού) (βλ. κείμενο 7 στο παράρτημα). 

Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Αρχικά εφαρμόζονται διαλογικές μέθοδοι και στη συνέχεια 

ομαδοσυνεργατική-ερευνητική 

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

«Το παιχνίδι της μεταμφίεσης» του Mισέλ Τουρνιέ θεωρείται κατάλληλο για να 

εστιάσει ο/η εκπαιδευτικός στους χαρακτήρες, δηλαδή σε ένα από τα βασικότερα 

αφηγηματικά στοιχεία ενός λογοτεχνικού έργου (Κιοσσές, 2016). Στο εισαγωγικό 

σημείωμα δίνονται πληροφορίες για το θέμα του κειμένου, τη μύηση δηλαδή του 

Ροβινσόνα από τον ιθαγενή, «στη φυσική ζωή και στην αναγνώριση της αξίας των 

απλών πραγμάτων». Επίσης, δίνεται ο χρόνος και ο τόπος: «Σεπτέμβρης του 1759», 

«σε ένα άγριο ερημικό νησί του Ατλαντικού ωκεανού». Τέλος, αναφέρονται, στοιχεία 

για τους χαρακτήρες: τον ναυαγό Ροβινσόνα, και τον Ινδιάνο Παρασκευά, τον οποίο 

ο Ροβινσόνας σώζει από τον θάνατο και σε αντάλλαγμα δέχεται τη βοήθειά του στον 

αγώνα του για την επιβίωση και την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες. 

Οι μαθητές/ριες θα εντοπίσουν όλα τα σημεία που αναφέρονται σε εσωτερικά 

και εξωτερικά γνωρίσματα των ηρώων και θα «μιλήσουν» για αυτούς μέσα από 

βιογραφίες/αυτοβιογραφίες αλλά και με έναν πιο παιγνιώδη τρόπο∙ τα λίμερικ.  

Τα λίμερικ είναι στιχουργήματα με σταθερή δομή, που διεγείρουν τη 

λογοπλαστική ικανότητα δίνοντας περισσότερη αξία στον παραγόμενο ήχο παρά στο 

νόημα. Κάποιο νόημα πρέπει να προκύπτει, αλλά οι ορίζουσες είναι το χιούμορ και 

το nonsense. Η στιχουργική του φόρμα είναι πεντάστιχη (αα-ββ-α) (Σουλιώτης, 

2012). 

Στην Ελλάδα ο πρώτος που αποπειράθηκε να γράψει λίμερικ είναι ο Γιώργος 

Σεφέρης. Το 1975 εξέδωσε μια συλλογή από λίμερικ, με τον τίτλο «Ποιήματα με 

ζωγραφιές σε μικρά παιδιά» (Σεφέρης, 1975). Οι μαθητές/ριες ενδεχομένως να έχουν 

γνωρίσει κάποια από αυτό στο Ανθολόγιο της Α΄ και Β΄ δημοτικού (βλ. ψηφιακό 
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σχολείο). Ο/η εκπαιδευτικός στο φύλλο εργασίας δίνει σχετικές οδηγίες και 

παραδείγματα (βλ. φύλλο εργασίας 1). 

Οι βιογραφίες και οι αυτοβιογραφίες αποτελούν μια σχετικά εύκολη 

αφηγηματική φόρμα που ωστόσο απαιτεί διανοητική πειθαρχία (Σουλιώτης, 2012). 

Οι μαθητές/ριες μπαίνουν στον ρόλο των ηρώων, του Ροβινσόνα και του Παρασκευά, 

και γράφουν την αυτοβιογραφία τους, όπως θεωρούν ότι θα την έγραφαν εκείνοι. Από 

την οπτική γωνία ενός τρίτου προσώπου (π.χ. ενός ερευνητή ή μιας ερευνήτριας) 

γράψουν και τη βιογραφία των ηρώων, πώς δηλαδή ένα τρίτο πρόσωπο θα τους 

παρουσίαζε. Στην ολομέλεια της τάξης, αφού διαβάσουν τις εργασίες τους, 

διαπιστώνουν το διαφορετικό ύφος της αυτοβιογραφίας από τη βιογραφία. Αν ο/η 

εκπαιδευτικός το κρίνει χρήσιμο, μπορεί να δώσει ως παράδειγμα-οδηγό την 

αυτοβιογραφία του Καβάφη: 

«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά  εγγεννήθηκα στην 

΄Αλεξάνδρεια-σ’ ένα σπίτι της οδού Σεριφ μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της 

παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στη Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν 

μεγάλος, αλλά και στη Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη 

στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία 

μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το 

υπουργείον των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα 

Ιταλικά»  

Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας έχουν ως εξής: 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  

1) Να γνωρίσουν ένα αφηγηματικό κείμενο που εστιάζει στην παρουσίαση των 

χαρακτήρων. 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

1) Να ασκηθούν γλωσσικά μέσα από εργασίες δημιουργικής γραφής στη δημιουργία 

λίμερικ παρουσιάζοντας συγχρόνως γνωρίσματα των ηρώων. 

2) Να εξασκηθούν στην παραγωγή αυτοβιογραφικών και βιογραφικών κειμένων 

μπαίνοντας στον ρόλο των ηρώων. 

Γ. Σε επίπεδο στάσεων: 

1) Να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν για το θέμα της ενσυναίσθησης 

μπαίνοντας στη θέση του άλλου, προκειμένου να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του. 

Δ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 
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1) Να κινητοποιηθούν οι μαθητές/ριες, ώστε να εκφραστούν μέσω της γραφής με 

έναν παιγνιώδη τρόπο. 

2) Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 

3) Να προβληματιστούν γύρω από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

καταλάβουμε καλύτερα τον συνάνθρωπό μας. 

Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 διδακτική ώρα 

Ως αφόρμηση της διδακτικής πρότασης μπορεί να τεθεί ο τίτλος του αποσπάσματος 

«Το παιχνίδι της μεταμφίεσης» και μέσα από ερωταποκρίσεις ο/η εκπαιδευτικός 

ζητάει από τους μαθητές/τις μαθήτριες να απαντήσουν σε ερωτήματα που ουσιαστικά 

θα οδηγήσουν στη διαπίστωση ότι για να παίξει κανείς αυτό το παιχνίδι χρειάζεται να 

γνωρίζει πολύ καλά τον χαρακτήρα του προσώπου στο οποίο πρόκειται να 

μεταμφιεστεί. Παράλληλα, όσο πιο καλά γνωρίζει κανείς κάποιον τόσο καλύτερα τον 

καταλαβαίνει. Με άλλα λόγια, για να καταλάβει κανείς τον συνάνθρωπό του θα 

πρέπει να μπει στη θέση του (ενσυναίσθηση). Συγκεκριμένα, διερευνάται αν έχουν 

παίξει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να υποδυθούν κάποιον/α που δεν είναι. Πόσο εύκολο 

ή πόσο δύσκολο είναι να υποδυθούμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη; Ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις για να είναι κανείς πειστικός/η στον ρόλο του/της, Σε τι μπορεί να 

βοηθήσει το «παιχνίδι της μεταμφίεσης»;  

2
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και αναλαμβάνουν να βρουν 

πληροφορίες από το λογοτεχνικό κείμενο για τους ήρωες. Καταγράφουν κάθε 

λεπτομέρεια που μπορεί να δίνει στοιχεία για τον χαρακτήρα τους. Με άλλα λόγια, 

εντοπίζουν και καταγράφουν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά χαρακτηριστικά των 

ηρώων (φύλλο εργασίας 1).  

3
η
 διδακτική ώρα 

Αξιοποιούνται οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν την προηγούμενη διδακτική 

ώρα, για να παρουσιάσουν οι μαθητές/ριες τους ήρωες μέσα από ένα λίμερικ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξηγήσει ο/η εκπαιδευτικός τη δομή των λίμερικ 

και να τους δώσεις ένα παράδειγμα και κατευθυντήριες γραμμές, για να γράψουν το 

δικό τους. Στη συνέχεια, με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει 

παρουσιάζουν τους ήρωες του λογοτεχνικού κειμένου μέσα από ένα λίμερικ (βλ. 

φύλλο εργασίας 2) 
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4
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει και μια 

εργασία (βλ. φύλλο εργασίας 2). Στόχος της δραστηριότητας είναι να ασκηθούν στην 

παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από το αφηγηματικό είδος της αυτοβιογραφίας και 

βιογραφίας, εμβαθύνοντας παράλληλα στον χαρακτήρα των δύο ηρώων. 

 

Φύλλο εργασίας 1 

Ομάδα 1 

Να συγκεντρώσετε μέσα από το κείμενο πληροφορίες που μας βοηθούν να γνωρίσουμε 

καλύτερα τον Ροβινσόνα. Οι πληροφορίες μπορεί να αναφέροντα τόσο στα εσωτερικά όσο 

και στα εξωτερικά του γνωρίσματα. 

Ροβινσόνας 

Εσωτερικά γνωρίσματα Εξωτερικά γνωρίσματα 
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Ομάδα 2 

Να συγκεντρώσετε μέσα από το κείμενο πληροφορίες που μας βοηθούν να γνωρίσουμε 

καλύτερα τον Παρασκευά. Οι πληροφορίες μπορεί να αναφέροντα τόσο στα εσωτερικά όσο 

και στα εξωτερικά του γνωρίσματα. 

 

Παρασκευάς 

Εσωτερικά γνωρίσματα Εξωτερικά γνωρίσματα 
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Φύλλο εργασίας 2 

 

Ένα λίμερικ του Σεφέρη: 

Ήταν μια κοπέλα από τη Σάμο 

που έχωσε το δεξί της στην άμμο           

και με τ' άλλο χέρι 

εκρατούσε ένα αστέρι 

ετούτη η κοπέλα απ' τη Σάμο 

( 

 

 

Ένας απλός οδηγός για να φτιάξουμε λίμερικ 

 

Ήταν ……..(κάποιος-παρουσίαση του πρωταγωνιστή) 

που …….(κάτι του συνέβαινε ή αποκαλύπτεται η ιδιότητά του) 

όμως…….(κάτι έκανε) 

και………. (κάτι είπε), 

……………..(βρες ένα περίεργο επίθετο γι αυτόν) 

(Πηγή: Ανθολόγιο Α & Β Δημοτικού, βλ. ψηφιακό σχολείο) 

(ομάδα Α)  

Γράφω ένα λίμερικ για τον Παρασκευά. 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(ομάδα Β) 

Γράφω ένα λίμερικ για τον Ροβινσόνα. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 Μπορείτε να ζωγραφίσετε μια εικόνα για το λίμερικ, όπως έκανε κι ο Σεφέρης; 
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Φύλλο εργασίας 3 

Ομάδα 1 

 Είσαι ο Ροβινσόνας και αποφασίζεις να γράψεις ένα σύντομο αυτοβιογραφικό 

σημείωμα αξιοποιώντας στοιχεία από το κείμενο. Για παράδειγμα: «Είμαι ο 

Ροβινσόνας Κρούσος από το Γιορκ της Αγγλίας...» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Ομάδα 2 

 Είσαι ο Παρασκευάς και αποφασίζεις να γράψεις ένα σύντομο αυτοβιογραφικό 

σημείωμα αξιοποιώντας στοιχεία από το κείμενο. Για παράδειγμα: «Είμαι ο 

Παρασκευάς, ένας Ινδιάνος από τη φυλή των Αραουκανών...» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Ομάδα 3 

 Είστε ένας ερευνητής/μια ερευνήτρια και γράφετε ένα σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα για τον Ροβινσόνα αντλώντας στοιχεία από το κείμενο. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε γράφοντας «Ο Ροβινσόνας Κρούσος κατάγεται από την πόλη Γιορκ της 

Αγγλίας...» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ομάδα 4 

 Είστε ένας ερευνητής/μια ερευνήτρια και γράφετε ένα σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα για τον Παρασκευά αντλώντας στοιχεία από το κείμενο. Μπορείτε να 

ξεκινήσετε γράφοντας «Ο Παρασκευάς είναι ένας Ινδιάνος της φυλής των 

Αραουκανών...» 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4.5.2. Ο ήλιος, ο ηλιάτορας: εικόνες των ελληνικών τοπίων μέσα από χαϊκού 

Τάξη: Στ΄ Δημοτικού  

Διδακτική ενότητα: Ο ήλιος, ο ηλιάτορας - Οδυσσέας Ελύτης: Ανθολόγιο 

λογοτεχνικών κειμένων (Ε & Στ Δημοτικού) (βλ. κείμενο 8 στο παράρτημα). 

Χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  

Διδακτική Μέθοδος: Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται σε μαθητοκεντρικές 

μεθόδους διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές/ριες μαθαίνουν να καλλιεργούν τη 

συνεργασία για την παραγωγή συλλογικού έργου. Επίσης, οδηγούνται μέσα από 

ενεργητική συμμετοχή και διερευνητικά στη γνώση. Τέλος, δεν τους δίνεται έτοιμη 

«σωστή» απάντηση, καθώς σημαντικό ρόλο παίζει στο πώς προσλαμβάνουν τα ίδια 

τα παιδιά της εικόνες του ποιήματος. Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η δημιουργική 

πρόσληψη της ποίησης από τα παιδιά. 

Σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο και στους στόχους 

Το ποίημα είναι γεμάτο εικόνες από το ελληνικό τοπίο, οπότε προσφέρεται 

για να ασχοληθούν οι μαθητές/ριες με μια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής, 

όπως είναι τα χαϊκού, και να προσεγγίσουν με έναν πιο ευχάριστο και παιγνιώδη 

τρόπο το ποίημα. Με άλλα λόγια, το ποίημα αποτελεί το έναυσμα, την πηγή 

έμπνευσης, για να γράψουν οι μαθητές/ριες χαϊκού. Κατά συνέπεια, η πορεία της 

προσέγγισης του ποιήματος ξεκινάει αντίστροφα. Πρώτα γίνεται λόγος για τα χαϊκού 

ως ποιητικό είδος και μετά προσεγγίζεται το ποίημα.  

Βασικό ρόλο παίζει ο τρόπος που προσλαμβάνουν οι μαθητές/ριες το ποίημα 

χωρίς σχόλια και παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού. Το ερώτημα που τίθεται είναι το 

ποιες εικόνες σχηματίζονται μπροστά τους, καθώς το διαβάζουν, και ποια 

συναισθήματα τους προξενούν. 

Όσον αφορά τα χαϊκού να σημειωθεί ότι είναι η πιο σύντομη μορφή ποίησης 

στον κόσμο και προέρχεται από την Ιαπωνία του Μεσαίωνα. Πρόκειται για μιαν 

έντονη εικόνα που αντλεί κυρίως από τον κόσμο του φυσικού περιβάλλοντος. 

Συνήθως δηλώνεται και η εποχή. Παραδοσιακά αποτελείται από τρεις ομάδες των 5, 

7, 5 συλλαβών, οι οποίες τοποθετούνται σε τρεις στίχους (Σουλιώτης, 2012). 

Εισηγητής των χαϊκού στην Ελλάδα είναι ο Γιώργος Σεφέρης με το έργο του 

«Δεκαέξι χαϊκού», Τετράδιο Γυμνασμάτων (1928-1937). 

Α. Σε επίπεδο γνώσεων:  

1) Να γνωρίσουν ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη διευρύνοντας το ποιητικό λεξιλόγιο 

Β. Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 
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1) Να ασκηθούν γλωσσικά μέσα από εργασίες δημιουργικής γραφής στη δημιουργία 

χαϊκού παρουσιάζοντας εικόνες του ελληνικού τοπίου. 

Γ. Σε παιδαγωγικό επίπεδο: 

1) Να κινητοποιηθούν οι μαθητές/ριες, ώστε να εκφραστούν μέσω της γραφής με 

έναν παιγνιώδη τρόπο. 

2) Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 

3) Να αναπτύξουν δημιουργικό και ενεργητικό ρόλο ως νοηματοδότες του ποιήματος.  

Πορεία διδακτικής πρότασης 

1
η
 διδακτική ώρα 

Στην τάξη διαβάζουμε χαϊκού. Οι μαθητές/ριες παρατηρούν τη μορφή και τη δομή 

τους. Μετρούν τις συλλαβές κάθε στίχου και καταλήγουν σε βασικούς κανόνες 

προκειμένου να γράψουν κι οι ίδιοι/ίδιες ένα χαϊκού αντλώντας έμπνευση από το 

ποίημα του Ελύτη (βλ. φύλλο εργασίας 1) 

2
η
 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές/ριες, σε μια δεύτερη ανάγνωση του ποιήματος-μετά την ανάγνωση από 

τον/την εκπαιδευτικό- εντοπίζουν και υπογραμμίζουν τις εικόνες που 

προσλαμβάνουν. Με βάση αυτές τις εικόνες, γράφουν ένα χαϊκού. Περισσότερο η 

όλη διαδικασία έχει να κάνει με μια πνευματική άσκηση που παράλληλα θα οδηγήσει 

τους μαθητές και τις μαθήτριες να «ψάξουν» και να παίξουν με τις εικόνες του 

ποιήματος. Τέλος ζωγραφίζουν την εικόνα που προσλαμβάνουν από αυτό (φύλλο 

εργασίας 2). 
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Φύλλο εργασίας 1 

Μαθαίνω για τα χαϊκού 

 Διαβάζω τα χαϊκού που ακολουθούν και καταγράφω τις παρατηρήσεις μου. Από πόσους 

στίχους αποτελούνται; Πόσες συλλαβές έχει ο κάθε στίχος; Ποια στοιχεία κυριαρχούν στα 

χαϊκού;  

 

Σαν πεταλούδα! 

Μες τα φτερά της σβήνει 

Η κάθε μέρα. 

Ποιητική  συλλογή: «Ο Μύθος και ο Ήλιος», Ελένη Μωυσιάδου 

 

Πού να μαζεύεις 

τα χίλια κομματάκια 

του κάθε ανθρώπου 

                                  Ποιητική συλλογή: «Δεκαέξι χαϊκού», Γιώργος Σεφέρης:  

 

Παλιά λιμνούλα 

Ένας βάτραχος βουτά  

Ήχος του νερού 

                                   Ματσούο Μπασό (πηγή: https://el.wikipedia.org)  

 

Μαστιχόδεντρο 

πώς κρατάς το δάκρυ σου; 

Είπε η ιτιά. 

                                        Μαρία Μπλάνα (Διάκριση σε διαγωνισμό χαϊκού το 2016). 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

https://el.wikipedia.org/
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Φύλλο εργασίας 2 

 Στο ποίημα «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» ποιες εικόνες προσλαμβάνετε διαβάζοντάς το; Να τις 

συζητήσετε στην ομάδα σας. Να καταγράψετε τα συναισθήματα που σας δημιουργούν. Με 

βάση τις εικόνες που εντοπίσατε και τα συναισθήματα που σας δημιούργησαν να γράψετε 

ένα χαϊκού.  

Ένα παράδειγμα: 

Ήλιος με φωτιά 

όλο τρέλα και χαρά 

παίζει στα νερά. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 Να ζωγραφίσετε την εικόνα που σχηματίζεται από το χαϊκού που γράψατε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια «δεξαμενή» με 

εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται στη δημιουργική γραφή και αφορά τα «Ανθολόγια 

Λογοτεχνικών Κειμένων» του Δημοτικού. Οι διδακτικές προσεγγίσεις αφορούν τις 

τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και έχουν ως στόχο να συνδυάσουν τη 

λογοτεχνία με τη δημιουργική γραφή. Ως εκ τούτο, κρίθηκε απαραίτητο σε ένα πρώτο 

στάδιο να διερευνήσουμε, μέσα από μια κριτική επισκόπηση των θεσμικών κειμένων, 

τη θέση της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κεφάλαιο 1). Στη συνέχεια, 

εξετάσαμε τη φιλοσοφία των σχολικών εγχειριδίων που υπηρετούν το μάθημα της 

λογοτεχνίας κυρίως μέσα από τις οδηγίες του Βιβλίου του δασκάλου που συνοδεύουν 

τα αντίστοιχα Ανθολόγια (κεφάλαιο 2), για να διαπιστώσουμε κατά πόσο συνάδουν 

με τα νομοθετικά κείμενα. Σε ένα άλλο στάδιο, διερευνήσαμε -επίσης μέσα από μια 

κριτική επισκόπηση- τη θέση της δημιουργικής γραφής στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση (κεφάλαιο 3). 

 Η κριτική επισκόπηση των θεσμικών κειμένων (ΔΕΠΠΣ, ΑΠΣ, Οδηγίες για 

τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας) έδειξε ότι τα επίσημα κείμενα διέπονται 

από αντιφάσεις και παραλείψεις και ουσιαστικά δεν προσδίδουν στη Λογοτεχνία τη 

θέση που της αναλογεί, σύμφωνα μάλιστα με τη συμβολή της στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών/ριών, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες (βλ. και Κατσίκη-

Γκίβαλου, 2005).  

Καταρχάς, να σημειωθεί ότι η λογοτεχνία δεν υφίσταται ως ξεχωριστό 

γνωστικό αντικείμενο στο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, αλλά εντάσσεται στο μάθημα της 

Γλώσσας. Ως εκ τούτου, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή του γνωστικού 

αντικειμένου της Γλώσσας, γίνονται διάσπαρτες αναφορές και στη διδασκαλία της 

Λογοτεχνίας. Έτσι, σε αρκετά σημεία του ΔΕΠΠΣ η Λογοτεχνία αναπαρίσταται να 

λειτουργεί συνεπικουρικά του μαθήματος της Γλώσσας. Από την άλλη, παρατηρείται 

ότι υπάρχουν σημεία που αναγνωρίζεται η αξία της στην πολυδιάστατη ανάπτυξη των 

μαθητών/ριών, αλλά παρόλα αυτά δεν αποτελεί αυτόνομο μάθημα (βλ. ενότητα 1.1.1 

και ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3745). 

 Στο ΑΠΣ οι αντιφάσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Στους σκοπούς για το 

μάθημα της Γλώσσας ως έκτος κατά σειρά αναφέρεται και ο ειδικός στόχος τους 

μαθήματος της Λογοτεχνίας, ο οποίος κάνει λόγο για την επιδίωξη της αγάπης του 
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παιδιού με τα λογοτεχνικά έργα και την αναζήτηση της συντροφιάς «του καλού 

λογοτεχνικού βιβλίου». Πρόκειται για έναν γενικόλογο σκοπό που έρχεται σε 

αντίφαση με το ωρολόγιο πρόγραμμα (βλ. ενότητα 1.2.3) και τις Οδηγίες για τη 

διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας (βλ. ενότητα 1.2.4). Με αποτέλεσμα ο 

συγκεκριμένος στόχος να ακυρώνεται από την πραγματικότητα. Από τη στιγμή που 

δεν αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος πώς είναι δυνατόν να εξοικειωθεί ο νεαρός 

μαθητής/  με ποικίλες μορφές λογοτεχνικών έργων και επιπλέον να φτάσει σε τέτοιο 

βαθμό αγάπης για το λογοτεχνικό βιβλίο, ώστε να το αποζητά μόνος του, όπως 

διατείνονται οι συντάκτες του ΑΠΣ;  

 Ωστόσο άξιο προσοχής είναι η διακριτή αναφορά στο μάθημα της 

Λογοτεχνίας στο κεφάλαιο Δ (Γραπτός Λόγος. Λογοτεχνία). Στο κεφάλαιο αυτό του 

ΦΕΚ (βλ. ενότητα 1.2.2 και ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3761-3762) γίνεται αναφορά 

στη διαθεματικότητα και στην καθιέρωση ελεύθερης ανάγνωσης για τις τάξεις Γ-Στ 

Δημοτικού. . Δυο δραστηριότητες ιδιαίτερα χρήσιμες, ωστόσο και αυτό το σημείο 

διέπεται από αντιφάσεις. Καταρχάς, η καθιέρωση της ελεύθερης ανάγνωσης είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να πραγματοποιηθεί, αν σκεφτεί κανείς ότι η Λογοτεχνία δεν έχει 

«δικές της» ώρες στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Από την άλλη, η διαθεματικότητα, η 

σύνδεση δηλαδή της Λογοτεχνίας και με άλλα γνωστικά αντικείμενα, αν και είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη, δεν διευκρινίζεται πώς μπορεί να επιτευχθεί και ούτε 

υποστηρίζεται επαρκώς τόσο μέσα από τις οδηγίες όσο και από τον σχεδιασμό των 

σχολικών εγχειριδίων. 

 Ο τομέας του ΑΠΣ που αφορά τη διδακτική του μαθήματος διέπεται επίσης 

από αντιφάσεις και παραλείψεις. Από τη μια, αναγνωρίζεται η αξία των λογοτεχνικών 

κειμένων για «την αισθητική καλλιέργεια και ευαισθητοποίηση του ατόμου απέναντι 

στα προβλήματα της ζωής» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775) και από την άλλη 

αναφέρεται ρητά ότι κρίνεται σκόπιμη η «μερική αποσύνδεση της διδασκαλίας των 

λογοτεχνικών κειμένων από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος» (ΦΕΚ 

303Β/13-03-2003: 3775). Επομένως, οι συντάκτες των ΑΠΣ δεν θεωρούν αναγκαία 

και απαραίτητη την «πλήρη» αποδέσμευση της Λογοτεχνίας από τη διδασκαλία του 

γλωσσικού μαθήματος. 

 Στις Οδηγίες του 2019 για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας (βλ. 

και ενότητα 1.2.4) αρχικά αναφέρεται ότι επιβάλλεται η αναδιάρθρωση και ο 

εξορθολογισμός της ύλης προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος για δραστηριότητες 

που προάγουν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών/ριών, καθώς και την 
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εξοικείωση τους με το λογοτεχνικό βιβλίο. Με άλλα λόγια, την αναδιάρθρωση και 

τον εξορθολογισμό της ύλης φαίνεται να τα «επιβάλει» η ανάγκη να διδαχθούν οι 

μαθητές/ριες περισσότερες ώρες Λογοτεχνία. Επιπρόσθετα, σε αρκετά σημεία γίνεται 

λόγος για τη σημασία της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, καθώς και για τα οφέλη που 

αποκομίζουν οι μαθητές/ριες από αυτή. Από την άλλη, όμως, ο ενδεικτικός 

προγραμματισμός αφορά τα μάθημα της Γλώσσας και σε αυτό γίνονται κάποιες 

αναφορές και για τη Λογοτεχνία, οι οποίες δείχνουν μια διαφορετική φιλοσοφία από 

τάξη σε τάξη σαν να συγκροτήθηκαν από διαφορετικές ομάδες. Έτσι, παρατηρούμε 

ότι για τις τρεις πρώτες τάξεις (Α-Γ) υπάρχει η διακριτή αναφορά στο Ανθολόγιο, για 

την Δ-Ε τάξη οι όποιες αναφορές στο Ανθολόγιο δίνονται μαζί με τις προτάσεις για 

τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και δεν υπάρχει κάποια διακριτή 

διαφοροποίηση, ενώ για τη Στ τάξη δεν γίνεται καμιά αναφορά σε κανένα σημείο για 

την αξιοποίηση του Ανθολογίου.  

 Η αντίφαση ανάμεσα στη φιλοσοφία και το περιεχόμενο των οδηγιών γίνεται 

αντιληπτή και από τις αναφορές στα αντίστοιχα Ανθολόγια. Με άλλα λόγια, ενώ η 

φιλοσοφία τους στηρίζεται στον εξορθολογισμό της ύλης προκειμένου να 

εξοικονομηθεί χρόνος για περισσότερη ενασχόληση με τη Λογοτεχνία, το 

περιεχόμενό τους δεν συνάδει με αυτή, καθώς δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στα 

λογοτεχνικά κείμενα των Ανθολογιών. Μάλιστα, για την Στ τάξη δεν γίνεται καμιά 

αναφορά, ενώ οι περισσότερες αναφορές στην αξιοποίηση των λογοτεχνικών 

κειμένων γίνονται για τη Β και Γ τάξη. Ωστόσο, κάποιες από αυτές χαρακτηρίζονται 

ως προαιρετικές, ενώ κάποιες άλλες -παρόλο που αναφέρονται- προτείνεται να μην 

αξιοποιηθούν (βλ. ενότητα 1.2.4). 

 Όσον αφορά το δεύτερο εξεταζόμενο σκέλος της παρούσας εργασίας, τη 

δημιουργική γραφή, να σημειωθεί ότι στο ΑΠΣ προτείνονται δραστηριότητες όπως 

αυτοσχεδιασμοί, διασκευή λογοτεχνικών κειμένων, σύνδεση λογοτεχνίας με 

ζωγραφική, παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας αλλά και «Δημιουργικό 

γράψιμο» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003: 3775). Επομένως, η δημιουργική γραφή μπορεί να 

ειπωθεί ότι είναι ζητούμενο των ΑΠΣ, αλλά σε κανένα σημείο δεν διευκρινίζεται τι 

είναι ούτε με ποιες δραστηριότητες και μέσα από ποια στάδια μπορεί να υλοποιηθεί. 

Κατά συνέπεια αφήνεται στην πρωτοβουλία κάποιων εκπαιδευτικών που 

ενδεχομένως έχουν σχετικές γνώσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων 

δημιουργικής γραφής. Η δημιουργική και κριτική σκέψη που συνάδει με τη 

δημιουργική γραφή αποτελεί ζητούμενο, όπως συζητήθηκε στη σχετική ενότητα (βλ. 
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ενότητα 1.2.4), και των οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας, 

αλλά και πάλι δεν διευκρινίζεται σε κανένα σημείο με ποιο τρόπο μπορεί να 

υλοποιηθούν τέτοιες δραστηριότητες. Τέλος, στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων 

γίνονται κάποιες ελάχιστες αναφορές και σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου (λ.χ. 

συνέχιση της ιστορίας) που παραπέμπουν στη δημιουργική γραφή (βλ. κεφάλαιο 2).  

 Η έκδοση ξεχωριστών βιβλίων για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας δείχνει, εκ 

πρώτης όψεως, την αναγνώριση από την πλευρά της πολιτείας της αξίας του 

μαθήματος της Λογοτεχνίας για τους μαθητές/τις μαθήτριες του Δημοτικού. Ωστόσο, 

από τη στιγμή που το περιεχόμενό τους δεν αποτελεί «διδακτέα ύλη προς εξάντληση» 

(βλ. και Βακάλη, 2014) και η όποια αξιοποίησή τους εντάσσεται ουσιαστικά στον 

διαθέσιμο χρόνο που ενδεχομένως εξοικονομείται από το μάθημα της γλώσσας, 

αναιρείται κάθε θετική πρόθεση από την πλευρά της πολιτείας για τα μάθημα της 

λογοτεχνίας. Στο σημείο αυτό, να επισημανθεί ότι στις προθέσεις των συντακτικών 

ομάδων των Ανθολογίων είναι η αποδέσμευση της Λογοτεχνίας από τη γλωσσική 

διδασκαλία, καθώς και η υποχρεωτική ενασχόληση με τα Ανθολόγια, όπως 

διαφαίνεται στις οδηγίες του βιβλίου του δασκάλου που συνοδεύουν τα αντίστοιχα 

Ανθολόγια (βλ. και ενότητα 2.1). 

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 2011 διέπεται από μια διαφορετική 

φιλοσοφία και για πρώτη φορά γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο μάθημα της 

Λογοτεχνίας. Μάλιστα, η διδασκαλία της Λογοτεχνίας αποδεσμεύεται από τη 

γλωσσική διδασκαλία. Επίσης, αρκετές από τις δραστηριότητες βασίζονται στις αρχές 

και τη φιλοσοφία της δημιουργικής γραφής (δημιουργία ιστοριών, εικονογράφηση 

κειμένων, συνομιλίες με τους ήρωες κ.λπ). Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών όμως 

δεν γενικεύτηκε σε όλα τα Δημοτικά, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει ένα ερώτημα 

προς διερεύνηση, ταυτόχρονα όμως η εφαρμογή του σε κάποια Δημοτικά (ΦΕΚ 

2121Β/22-09-2011) δείχνει ότι η αποδέσμευση της λογοτεχνίας από τη γλώσσα και η 

ανάδειξή της στη σχολική τάξη είναι εφικτή.  

 Ο τρόπος διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 

βαθιά προβληματικός, καθώς η λογοτεχνία παραμένει δέσμια του μαθήματος της 

γλώσσας και οι προσεγγίσεις των κειμένων στο μεγαλύτερο βαθμό καθηλώνουν την 

κριτική και δημιουργική ικανότητα των μαθητών/ριών. Οι μαθητές/ριες χρειάζεται να 

βγουν από το περιθώριο και να αναλάβουν ενεργητικό ρόλο, να ληφθούν υπόψη τα 

ενδιαφέροντά τους και οι εμπειρίες τους, να εκφράσουν τα συναισθήματά, τις σκέψεις 

και τα βιώματά τους. Η δημιουργική γραφή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προς 
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αυτή την κατεύθυνση στα χέρια των εκπαιδευτικών. Είναι το «καθαρό αεράκι που 

θέλουμε να πνεύσει στο σχολείο, να ανακατέψει τις σελίδες των βιβλίων, να ξεσηκώσει 

τα μυαλά των παιδιών. Να τους δείξει στην πράξη πως η δημιουργία μέσα από τις 

λέξεις, η συγγραφή και η ανάγνωση λογοτεχνίας μπορούν να τους μάθουν πολλά κι 

ενδιαφέροντα πράγματα για τη ζωή και τον κόσμο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Νικολαΐδου στο οπισθόφυλλο του βιβλίου της (Νικολαΐδου, 2015). Στο πλαίσιο αυτό 

προτάσσονται οι συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις-σενάρια. Βέβαια, απαραίτητη 

προϋπόθεση για να υλοποιηθούν σωστά τέτοιου είδους προτάσεις διδασκαλίας είναι 

να αποδεσμευθεί η λογοτεχνία από τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και να 

αποκτήσει τις «δικές της ώρες». Τέλος, εκφράζεται η ευχή, η εργασία αυτή να 

αποτελέσει –από κοινού με άλλες εργασίες και μελέτες που ασχολούνται με την 

προσέγγιση διδακτικών προτάσεων- ένα βοήθημα για τον εκπαιδευτικό. 
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Κείμενο1: Λιοντάρι και αγριόχοιρος 

(Mύθος διασκευασμένος από τη συγγραφέα Έλλη Αλεξίου) 

 

Μέσα στη μεγάλη κάψα του καλοκαιριού, βρέθηκαν ένα λιοντάρι και ένας 

αγριόχοιρος κοντά σε μια μικρή πηγή, όπου έτρεχε δροσερό νεράκι. Είχαν και οι δυο 

τους τέτοια δίψα, που δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν να πιει πρώτα ο ένας κι 

ύστερα ο άλλος. Έσπρωξε το λιοντάρι με τόση ορμή τον αγριόχοιρο, που ο 

αγριόχοιρος βρέθηκε δυο μέτρα πέρα από το νερό. Μα κι αυτός ορθώθηκε στα 

γρήγορα και, πέφτοντας πάνω στο λιοντάρι, το απομάκρυνε από την πηγή. Κι αυτό 

συνεχίστηκε αρκετή ώρα. Έτσι που ούτε το ένα ούτε το άλλο δεν είχαν καταφέρει να 

ξεδιψάσουν, μα ούτε να δροσιστούν με μια ρουφηξιά νερό. Πάλευαν του σκοτωμού 

πεισματωμένα και, παίρνοντας βαθιές ανάσες, σταματούσαν ένα λεφτό, 

ξαναπαίρνανε φόρα και ξανάρχιζαν. Είχαν και οι δυο καταξεσκιστεί, καταπληγιαστεί. 

Τους είδαν από ψηλά δυο σαρκοβόρα, αρπακτικά πουλιά, γύπας και κοράκι, 

κατέβηκαν χαμηλά και πετούσαν από πάνω τους, περιμένοντας πότε θα πέσουν πια 

ψόφια για να τα καταβροχθίσουν. Το λιοντάρι κι ο αγριόχοιρος τα είδαν, κατάλαβαν 

το σχέδιό τους και τρομοκρατήθηκαν. 

– Βλέπεις τι γίνεται από πάνω μας; είπε το λιοντάρι στον αγριόχοιρο. Περιμένουν να 

αλληλοφαγωθούμε, για να γλεντήσουν με τις σάρκες μας. 

– Καλά που το κατάλαβες. Εμένα δε μου αρέσει ποτέ η διχόνοια. Με τη φιλική 

συνεννόηση τελειώνουν όμορφα και καλά όλες οι δουλειές... Θα είχαμε πιει το νεράκι 

μας, θα είχαμε ξεδιψάσει και δε θα είχαμε γεμίσει πληγές. 

Στάθηκαν με τη σειρά τους μπρος στην πηγή, ήπιαν, ήπιαν με την ψυχή τους, 

ξεδίψασαν και ελεεινολογούσαν τους εαυτούς τους που κόντεψαν με το τυφλό πείσμα 

τους να κάμουν τα κορμιά τους πλούσιο τραπέζι στα σαρκοβόρα πουλιά. 

 

Κείμενο 2: Παροιμίες/Παροιμιόμυθοι 

Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε. 

                                                             (από την Ελλάδα) 

Μόνο τ’ αηδόνι μπορεί να καταλάβει το τριαντάφυλλο. 

                                                                          (από τη Βουλγαρία) 

Ο γνωστικός ποτέ δε βάζει μες στον κήπο του κατσίκα για κηπουρό. 

                                                                                                        (από την Oυγγαρία) 
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Παροιμιόμυθοι 

Άλλαξεν ο Μανωλιός 

κι έβαλε τα ρούχ’ αλλιώς. 

Κάηκε η γριά στο χυλό, 

φυσάει και το γιαούρτι. 

Η αλεπού, περιμένοντας 

να πέσουν απ’ την κούρνια 

οι κότες, ψόφησε απ’ την πείνα. 

                                            (από την Ελλάδα) 

 

Κείμενο 3: Πρωινό άστρο 

Σ’ ένα μαξιλάρι – φεγγαράκι 

το παιδί μου αποκοιμήθηκε. 

Όλη η πλάση στις μύτες των ποδιών 

κοιτάζει απ’ το παράθυρό μας 

κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. 

Όλα τ’ αστέρια 

μια μυγδαλιά ανθισμένη αστέρια 

μπρος στο παράθυρό μας 

κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. 

Ο θεός των σπουργιτιών και των παιδιών 

πίσω από μια κουρτίνα λουλουδένια 

κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. 

Σιγά, μανούλα, 

σιγά. 

Θα το ξυπνήσεις. 

Τι θόρυβο που κάνει 

η πορτούλα της καρδιάς σου 

καθώς ανοιγοκλείνει 

στον κήπο της χαράς. 
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Κείμενο 4: Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά 

Ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά έστω και για μια μέρα 

ας τον δώσουμε να παίξουν σαν ένα πολύχρωμο μπαλόνι 

να παίξουν τραγουδώντας ανάμεσα στ’ αστέρια 

ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά 

σαν ένα τεράστιο μήλο, σαν ψίχα ολόζεστου ψωμιού 

να χορτάσουν μια μέρα τουλάχιστον 

ας δώσουμε τον κόσμο στα παιδιά 

να μάθει έστω και για μια μέρα ο κόσμος τη φιλία 

τα παιδιά θα πάρουν απ’ τα χέρια μας τον κόσμο 

θα φυτέψουν αθάνατα δέντρα. 

 

Κείμενο 5: Ειρήνη 

Τ' όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. 

Τ' όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. 

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ' τα δέντρα 

είναι η ειρήνη. 

Ο πατέρας που γυρνάει τ' απόβραδο μ' ένα φαρδύ χαμόγελο στα 

μάτια 

μ' ένα ζεμπίλι* στα χέρια του γεμάτο φρούτα 

κι οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπο του 

είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο, 

είναι η ειρήνη. 

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κι ένα βιβλίο μπροστά στο 

παιδί που ξυπνάει. 

Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων 

είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου 

είναι το χαμόγελο της μάνας. 

Μονάχα αυτό. 

Τίποτ' άλλο δεν είναι η ειρήνη. 
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Κείμενο 6: Το χαμογελαστό συννεφάκι 

Οι περιπέτειες του Χαμόγελου είναι ένα βιβλίο με πολλές μικρές ιστορίες που 

γεννήθηκαν από τη συνεργασία που είχε η συγγραφέας με τα παιδιά. Το Χαμόγελο 

ταξιδεύει και απ' όπου περάσει, φέρνει τη χαρά και την ελπίδα. 

Το Χαμόγελο δεν άντεξε. Μα και ποιος θ' άντεχε μια τέτοια μυρουδιά. Κι όταν η ώρα 

είναι μία το μεσημέρι. Κι όταν απ' το πρωί γυρνάς στους δρόμους. Κι όταν δεν έχεις 

φάει τίποτε όλη μέρα. Κι όταν... ε, δε χρειαζόντουσαν άλλες δικαιολογίες. Δίνει ένα 

σάλτο και οπ! προσγειώνεται στην κουζίνα της κυρα-Κατερίνας. 

—  Βρε, καλώς το Χαμόγελο, είπε αυτή κι έλαμψε ολόκληρη. Πώς από δω; 

—  Ε... να... είπα να περάσω να δω τι κάνετε, τα μάσησε το Χαμόγελο. Καιρό έχω να 

σας δω... Ε, κι όπως και να το κάνουμε, κυρα-Κατερίνα μου, ξέσπασε, οι τηγανητοί 

σου κεφτέδες και νεκρό ανασταίνουν. 

Γέλασε ικανοποιημένη η κυρα-Κατερίνα. 

—  Θα τηγανίσω και πατάτες, Χαμόγελο. Έχουμε και χόρτα βραστά. Κάθισε να φάμε 

παρέα. 

Αυτό περίμενε και το Χαμόγελο. Στρογγυλοκάθισε στο τραπέζι κι αφέθηκε να χαρεί 

την προετοιμασία του μεσημεριάτικου φαγητού. Πηγαινοερχότανε στην κουζίνα η 

κυρα-Κατερίνα κι έστρωνε το τραπέζι και γύριζε τους κεφτέδες στο τηγάνι και 

σήκωνε το καπάκι κι έριχνε μια ματιά και στα χόρτα που βράζανε και τη ρωτούσε το 

Χαμόγελο πώς πήγε ο Γιαννάκης στο σχολείο φέτος, πέρασε την τάξη; Και το 

μπακάλικο του κυρ Αντρέα δουλεύει καλά; Βολεύτηκαν στην καινούργια ζωή; 

—  Βολευτήκαμε, δε βολευτήκαμε, Χαμόγελο, πρέπει να ζήσουμε, είπε η κυρα-

Κατερίνα κι η φωνή της ακούστηκε στεγνή από την κατασταλαγμένη πίκρα. Όμως 

έκανε μια προσπάθεια, άλλαξε κουβέντα. Θα δεις και το Γιαννάκη σε λίγο. Άντρεψε* 

μέσα σ' αυτά τα τρία χρόνια. Δε θα τον γνωρίσεις πια, είπε κι έσκυψε ξανά πάνω από 

την κατσαρόλα της. Την τύλιξε ο ατμός σαν αγιοστέφανο. Καμάρωσε το Χαμόγελο 

την Ελληνίδα Παναγία. Βοηθάει τον πατέρα του στο μπακάλικο ο Γιαννάκης τώρα 

που δεν έχει σχολείο. Θα 'ρθουν όπου να 'ναι. 

Κι όταν σε λίγο ήρθε ο Γιαννάκης κι ο κυρ Αντρέας, κι έκατσαν όλοι μαζί στο 

τραπέζι και πήγαινε κι ερχότανε η κουμανταρία* στα διψασμένα χείλη και γεύονταν 

οι άνθρωποι το φαΐ να χορτάσει το σώμα, να μπορέσει να τραβήξει την ψυχή 

μακρύτερα, έβλεπε το Χαμόγελο την κυρα-Κατερίνα στα μάτια κι η κυρα-Κατερίνα 

το Γιαννάκη κι ο Γιαννάκης τον κυρ Αντρέα κι έλεγες πως τίποτα κακό δεν μπορούσε 
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ν' αγγίξει τον κόσμο, τίποτα κακό. Γιατί, τι ζητάει ο άνθρωπος; Λίγη γαλήνη, λίγη 

χαρά, ψωμί, νερό, δουλειά. Πολλά είναι τάχα; 

Κι όταν αργότερα το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο σπίτι και 

βγήκε στο δρόμο κι είδε τα οδοφράγματα* και τα συρματοπλέγματα και τη Λευκωσία 

χωρισμένη στα δυο, από δω η ελληνική, από κει η τουρκική, απόρησε και πάλι το 

Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα ΓΙΑΤΙ; 

του ξέφυγε κι ανυψώθηκε στον κυπριακό ουρανό. Ένα τόσο δα Χαμόγελο πάνω από 

την πόλη, μικρό σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι. 

Κι ήταν εκεί απάνω στον κυπριακό ουρανό που ένα άλλο τόσο δα Χαμόγελο, μικρό 

κι αυτό σαν καλοκαιριάτικο συννεφάκι, ήρθε σε λίγο και το συνάντησε. 

Είχε ζήσει κι αυτό την ίδια ακριβώς ιστορία. Μόνο που τη νοικοκυρά τη λέγανε 

κυρα-Νεμπιλέ και τον άντρα της Γιουσούφ και τ' αγοράκι της Σουλεϊμάν. Μόνο που 

η κυρα-Νεμπιλέ μαγείρευε τας κεμπάπ, αλλά κι αυτηνής το τας κεμπάπ και νεκρό 

ανάσταινε, όπως της είπε το Χαμόγελο. Και καμάρωνε η Τουρκάλα Παναγιά και την 

τύλιγε κι αυτήν ο ατμός σαν φωτοστέφανο. 

Κι όταν αργότερα και κείνο το Χαμόγελο, χορτάτο πια, αποχαιρέτησε το ευλογημένο 

σπίτι και βγήκε στο δρόμο και είδε τα οδοφράγματα και τα συρματοπλέγματα και τη 

Λευκωσία χωρισμένη στα δυο, από δω η τουρκική, απ' εκεί η ελληνική, απόρησε και 

τούτο το Χαμόγελο για την ανοησία του ανθρώπου και τι να πει δεν ήξερε, μόνο ένα 

ΓΙΑΤΙ; του ξέφυγε κι ανυψώθηκε κι αυτό στον κυπριακό ουρανό. 

Κι όταν τα δυο Χαμόγελα, το τούρκικο και το ελληνικό, συναπαντήθηκαν εκεί ψηλά, 

κοιτάχτηκαν, χαμογέλασαν κι ενώθηκαν. 

Ένα χαμογελαστό συννεφάκι πάνω από τη διχοτομημένη Λευκωσία. Και κάθε φορά 

που φυσούσε ο θαλασσινός αγέρας κι έπαιρνε το χαμογελαστό συννεφάκι μια κατά 

δω, μια κατά κει, το 'βλεπαν οι άνθρωποι από κάτω και μπερδεύτηκαν κι αυτοί, ποιο 

είναι το τούρκικο και ποιο είναι το ελληνικό. 

Και μόνο τα δυο Χαμόγελα δεν μπερδεύονταν παρόλο τον τρελό χορό τους εκεί 

πάνω. Γιατί αυτά ξέρουν καλά πως τα Χαμόγελα δε χωρίζονται. Ένα μόνο Χαμόγελο 

υπάρχει. Αυτό που ανοίγει τον άνθρωπο και τον ωθεί* παραπέρα. Αυτό είναι που 

επιζεί τελικά. 

* άντρεψε (αντρεύγω, αντριεύω): έγινε άντρας, αντρίεψε * (η) κουμανταρία: είδος 

κυπριακού κρασιού * οδοφράγματα (το οδόφραγμα): πρόχειρα οχυρώματα από ξύλα, 

πέτρες, οχήματα κ.λπ., για να φράζουν το δρόμο * ωθεί (ωθώ): τον σπρώχνει, τον 

οδηγεί με δύναμη 
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Κείμενο 7: Το παιχνίδι της μεταμφίεσης 

Σεπτέμβρης τον 1759. Ο Ροβινσόνας ξυπνάει ναυαγός σ’ ένα άγριο ερημικό νησί του 

Ατλαντικού ωκεανού. Δίνει σκληρή μάχη με τον εαυτό του για να προσαρμοστεί στην 

καινούργια του ζωή κοντά στην παρθένα φύση, μακριά από τον πολιτισμό. Στον αγώνα 

του αυτόν θα τον βοηθήσει ο Παρασκευάς, ένας Ινδιάνος που ο Ροβινσόνας σώζει από 

το θάνατο. Αυτός θα μυήσει σιγά σιγά το Ροβινσόνα στη φυσική ζωή και στην 

αναγνώριση της αξίας των απλών πραγμάτων. 

Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Παρασκευάς επινόησε άλλο παιχνίδι, ακόμα πιο 

ενδιαφέρον και περίεργο από τα δύο αντίγραφα*. 

Εν' απόγευμα ξύπνησε κάπως απότομα το Ροβινσόνα που έπαιρνε το μεσημεριάτικο 

υπνάκο του κάτω από έναν ευκάλυπτο. Είχε σκαρώσει ένα μασκάρεμα, που ο 

Ροβινσόνας δεν κατάλαβε αμέσως το νόημά του. Είχε χώσει τα πόδια του μέσα σε 

κομμάτια από παλιά ρούχα δεμένα σαν να 'ταν παντελόνι. Ένα κοντό γιλέκο σκέπαζε 

τους ώμους του. Φορούσε ψάθινο καπέλο, μα σαν να μη του 'φτανε αυτό, κρατούσε 

και ομπρέλα από φοινικόφυλλα. Και, το σπουδαιότερο, είχε ψεύτικη γενειάδα από 

κομμάτια μπαμπάκι κολλημένα στα μάγουλά του. 

—  Ξέρεις ποιος είμαι; Ρώτησε το Ροβινσόνα σεργιανώντας* μπροστά του όλο 

μεγαλοπρέπεια. 

—  Όχι. 

—  Είμαι ο Ροβινσόνας Κρούσος, από την πόλη Γιορκ της Αγγλίας, ο αφέντης του 

άγριου Παρασκευά! 

—  Τότε εγώ ποιος είμαι; Ρώτησε ο Ροβινσόνας εμβρόντητος* 

—  Μάντεψε! 

Ο Ροβινσόνας τον ήξερε απέξω κι ανακατωτά τον Παρασκευά και καταλάβαινε τον 

παραμικρό υπαινιγμό* του. Σηκώθηκε και χάθηκε μέσα στο δάσος. 

Αφού ο Παρασκευάς ήταν Ροβινσόνας, ο παλιός Ροβινσόνας, αφέντης του σκλάβου 

Παρασκευά, στο Ροβινσόνα δεν έμενε παρά να γίνει Παρασκευάς, ο παλιός σκλάβος 

Παρασκευάς. Πραγματικά, δεν είχε πια την τετράγωνη γενειάδα και τα κουρεμένα 

μαλλιά που είχε πριν από την έκρηξη, και έμοιαζε τόσο πολύ με τον Παρασκευά, που 

δε χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια για να παίξει το ρόλο του. Έτριψε μόνο το 

πρόσωπο και το σώμα του με καρυδόζουμο, για να σκουρύνει, κι έδεσε πίσω από τα 
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γοφό του την πέτσινη μπροστέλα* των Αραουκανών, που φορούσε ο Παρασκευάς, 

όταν ξεμπάρκαρε στο νησί. Έπειτα παρουσιάστηκε στον Παρασκευά και του είπε: 

—  Ορίστε, είμαι ο Παρασκευάς! 

Αμέσως ο Παρασκευάς βάλθηκε να φτιάξει μεγάλες φράσεις στα καλύτερά του 

αγγλικά και ο Ροβινσόνας του απαντούσε με λίγες λέξεις στα αραουκανικά που είχε 

μάθει τον καιρό που ο Παρασκευάς δεν καταλάβαινε γρι από εγγλέζικα. 

—  Σ' έσωσα από τους ομοφύλους σου*, που ήθελαν να σε θυσιάσουν στα κακοποιό 

πνεύματα, είπε ο Παρασκευάς. 

Και ο Ροβινσόνας γονάτισε στη γη, έσκυψε το κεφάλι ως το χώμα μουρμουρίζοντας 

φοβισμένα ευχαριστώ. Τέλος, πιάνοντας το πόδι του Παρασκευά, το 'βαλε πάνω στο 

σβέρκο του. 

Το έπαιξαν πολλές φορές αυτό το παιχνίδι. Εκείνος που το άρχιζε ήταν πάντα ο 

Παρασκευάς. Μόλις παρουσιαζόταν με την ομπρέλα και τα ψεύτικα γένια του, ο 

Ροβινσόνας καταλάβαινε ότι απέναντι του βρισκόταν ο Ροβινσόνας και λοιπόν 

ελόγου του* έπρεπε να παίξει το ρόλο του Παρασκευά. Άλλωστε, ποτέ δεν έπαιζαν 

σκηνές φανταστικές, παράσταιναν μόνο επεισόδια της παλιάς ζωής τους, τότε που ο 

Παρασκευάς ήταν φοβισμένος σκλάβος και ο Ροβινσόνας αυστηρό αφεντικό. 

Έπαιζαν την ιστορία των μασκαρεμένων κάκτων, την άλλη με την καταστροφή του 

ορυζώνα ή το κρυφό κάπνισμα της πίπας κοντά στην μπαρουταποθήκη. Καμιά σκηνή 

όμως δεν άρεσε τόσο πολύ στον Παρασκευά, όσο αυτή της αρχής, όταν τον 

κυνηγούσαν οι Αραουκανοί, που ήθελαν να τον θυσιάσουν, και τον έσωζε ο 

Ροβινσόνας. 

Αυτός είχε καταλάβει πως το παιχνίδι έκανε καλό στον Παρασκευά, γιατί τον 

αλάφρωνε από τη δυσάρεστη ανάμνηση της σκλαβιάς του. Μα και στον ίδιο το 

Ροβινσόνα έκανε καλό το παιχνίδι, γιατί είχε ακόμα μερικές τύψεις, που ήταν άλλοτε 

σκληρός αφέντης του Παρασκευά. 

 

* το παιχνίδι με τα δύο αντίγραφα: ο Παρασκευάς έφτιαξε ένα ομοίωμα του 

Ροβινσόνα κι ύστερα με τη σειρά του ο Ροβινσόνας έκανε το ίδιο 

* σεργιανώντας (σεργιανάω και σεργιανίζω): περπατώντας 

* εμβρόντητος: ξαφνιασμένος * τον παραμικρό υπαινιγμό: το παραμικρό 

υπονοούμενο * (η) μπροστέλα: ποδιά *τους ομοφύλους σου (ο ομόφυλος): τους 

ανθρώπους της φυλής σου * ελόγου του: ο ίδιος προσωπικά 
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Κείμενο 8: Ο ήλιος, ο ηλιάτορας 

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 

Ο ήλιος ο ηλιάτορας 

ο πετροπαιχνιδιάτορας 

από την άκρη των ακρώ 

κατηφοράει στο Ταίναρο 

Φωτιά 'ναι το πιγούνι του 

χρυσάφι το πιρούνι του 

Ο ΗΛΙΟΣ 

Ε σεις στεριές και θάλασσες 

τ' αμπέλια κι οι χρυσές ελιές 

ακούτε τα χαμπέρια* μου 

μέσα στα μεσημέρια μου 

«Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ 

μόνον ετούτον αγαπώ!» 

ΑΝΕΜΟΙ 

Άκου κι εμάς που μόλις εγυρίσαμε 

νησιά και πολιτείες που γνωρίσαμε 

Κρήτη και Μυτιλήνη Σάμο κι Iκαριά 

Νάξο και Σαντορίνη Ρόδο Κέρκυρα 

Σπίτια μεγάλα κι άσπρα σπίτια βουερά* 

πάνω στη μαύρη πέτρα πάνω στα νερά 

Ξάνθη Θεσσαλονίκη Βέροια Καστοριά 

Γιάννενα Μεσολόγγι Σπάρτη και Μυστρά 

Καμπαναριά και στέγες μες στη συννεφιά 

κι όλα μαζί μια λύπη και μιαν ομορφιά 

 

* τα χαμπέρια (το χαμπέρι): οι ειδήσεις * βουερά (βουερός): γεμάτα θόρυβο, γεμάτα 

ζωή 


