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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία είναι η κατάθεση δηµιουργικών δραστηριοτήτων στον εκπαιδευτικό 

της ΣΤ΄ τάξης του δηµοτικού ώστε να συµπληρώσει την ύλη της τάξης του στο πλαίσιο του γλωσσικού 

µαθήµατος. Στο θεωρητικό µέρος γίνεται προσδιορισµός του όρου ∆ηµιουργική Γραφή και τονίζεται η 

σηµαντικότητα της δηµιουργικότητας στην εκπαίδευση. Ενώ το ΑΠΣ του 2011 προτείνει πολλές 

δραστηριότητες, πραγµατικά στο πνεύµα της ∆ηµιουργικής Γραφής, οι ασκήσεις των σχολικών 

εγχειριδίων απέχουν σηµαντικά. Η κύρια τάση της διδακτικής της Γλώσσας από δραστηριότητες µη 

δηµιουργικές, που εµµένουν στα γραµµατικά φαινόµενα, την επιχειρηµατολογία και τη σύνταξη 

άρθρων ή επιστολών. Η πρότασή µας, αφού θέσουµε τα χαρακτηριστικά ενός εργαστηρίου 

∆ηµιουργικής Γραφής, είναι ακριβώς η µετεξέλιξη της τάξης σε ένα εργαστήρι. Για τον σκοπό αυτό 

παρουσιάζονται εβδοµήντα (70) ασκήσεις ∆ηµιουργικής Γραφής βασισµένες στα δεκαεπτά κεφάλαια 

του σχολικού βιβλίου της γλώσσας της Έκτης ∆ηµοτικού. Ακολουθεί το ερευνητικό κοµµάτι της 

εργασίας µε την παρουσίαση ενός διδακτικού σχεδίου µαθήµατος ∆ηµιουργικής Γραφής σε µαθητές 

έκτης δηµοτικού και αµέσως µετά η καταγραφή των συµπερασµάτων-παρατηρήσεων, ενώ ακολουθεί 

κι ένα ολιγόωρο ενδεικτικό project πάνω σε επιλεγµένες ποιητικές ενότητες.  

 

Λέξεις κλειδιε: ∆ηµιουργική Γραφή, εκπαίδευση, σχολείο, ασκήσεις ∆ηµιουργικής Γραφής, έρευνα. 
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ABSTRACT 

This thesis proposes some creative activities to the fifth-grade teacher of elementary school in order to 

supplement the content of his grade in the language course. The theoretical part defines the term 

Creative Writing and emphasizes the importance of creativity in education. While the 2011 LFS 

proposes many activities, really in the spirit of Creative Writing, the exercises in the pupil’s book are 

far away from this spirit. The main tendency of Language teaching is using non-creative activities and 

persists in grammar, reasoning and writing articles or letters. Our suggestion, once we have the 

characteristics of a Creative Writing Lab, is precisely to transform the classroom into a workshop. For 

this purpose, seventy (70) Creative Writing exercises are presented based on the seventeen chapters of 

the Sixth Elementary School Textbook. The following is the research piece of the work with the 

presentation of a Creative Writing lesson plan to sixth grade students and shortly after recording the 

observation-conclusions, followed by a short illustrative project on selected poetry units.              

 

Keywords: creative writing, education, school, creative writing exercises, research. 
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Εισαγωγή 

Από τα σχολικά µας ακόµα χρόνια θυµόµαστε τη δυσανασχέτηση που µας προκαλούσε ο τρόπος µε 

τον οποίο στο σχολείο διαπραγµατευόµασταν την ποίηση. Ήταν ένα µάθηµα που µετέτρεπε την τέχνη 

σε µία ακόµα στείρα αποστήθιση πραγµατολογικών σχολιασµών του φιλολόγου-αυθεντία και 

βιολογικών ή άλλων πληροφοριών σχετικών µε τον λογοτέχνη. Εκ του αποτελέσµατος αποδείχθηκε ότι 

µια ολόκληρη κοινωνία αρνείται να πλησιάσει την ποίηση και προτιµά εύπεπτα µυθιστορηµατικά 

έργα, για το µικρό ποσοστό που ακόµα συγκινείται από τη λογοτεχνία. Ακόµα όµως και σήµερα η 

λογοτεχνία ως διδακτικό αντικείµενο στο σχολείο, δεν έχει αλλάξει σηµαντικά. 

Οι µαθητές διδάσκονται το µάθηµα της Γλώσσας από την Α΄ ∆ηµοτικού έως και την Γ΄ Λυκείου 

και έρχονται σε επαφή µε τα λογοτεχνικά κείµενα µέσω των δραστηριοτήτων που τους προσφέρουν τα 

σχολικά εγχειρίδια. Ωστόσο, ο τρόπος διδασκαλίας δεν επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν κτήµα τους την 

τέχνη, να κατανοήσουν το κείµενο, να µάθουν από αυτό, να παίξουν µαζί του, να πειραµατιστούν µε 

τις λέξεις του και µε νέες αφηγηµατικές τεχνικές. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει ανάγκη από 

ένα µάθηµα όχι δασκαλοκεντρικό αλλά µαθητοκεντρικό. Σε ένα τέτοιο τοπίο η ∆ηµιουργική Γραφή 

έρχεται να ταράξει τα νερά µε τις προτάσεις της για ένα διαφορετικό διδακτικό µοντέλο, που δίνει 

έµφαση στη δηµιουργικότητα των µαθητών κι επιδιώκει τη µάθηση µέσω διαφορετικών διαδροµών. 

Το σχολικό περιβάλλον χρειάζεται µαθήµατα και δράσεις που βοηθούν να αναπτυχθεί η φαντασία και 

η δηµιουργικότητα των παιδιών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταθέσει ακριβώς µία άλλη πρόταση για τη διδασκαλία 

της γλώσσας. Η γλωσσική εκπαίδευση έχει ανάγκη από την ανανέωση στη φιλοσοφία των 

δραστηριοτήτων στις οποίες εκτίθενται οι µαθητές, ειδικά του ∆ηµοτικού. Αν και κατά τη θέση µας η 

Λογοτεχνία δεν αποτελεί ένα ακόµα γλωσσικό µάθηµα αλλά ένα καλλιτεχνικό αντικείµενο, εντούτοις 

αξιοποιούµε µεθόδους του επιστηµονικού πεδίου της ∆ηµιουργικής Γραφής στο πλαίσιο της 

γλωσσικής διδασκαλίας. Αυτό δεν είναι οξύµωρο, καθώς όλα είναι γλώσσα· ο δάσκαλος διδάσκει τη 

γλώσσα µέσα από όλα τα διδακτικά αντικείµενα (µαθηµατικά, µελέτη περιβάλλοντος κτλ). Για τον 

σκοπό αυτό υλοποιήσαµε ένα σύντοµο project στο Κ∆ΑΠ Μεσολογγίου, έναν χώρο που 

συναισθηµατικά συνδέεται µε την ψυχαγωγία και τη δηµιουργικότητα κι απέχει από την αίσθηση της 

υποχρεωτικότητας που επιβάλλει το σχολείο. 

Στο πρώτος µέρος εξετάζουµε τη ∆ηµιουργική Γραφή ως ένα «νέο» επιστηµονικό πεδίο και την 

εισαγωγή της στο ελληνικό σχολείο. ∆ιατρέχουµε την ιστορική της πορεία σε όλες τις εκπαιδευτικές 

βαθµίδες, αναζητώντας πρωτοτυπίες και παρανοήσεις κατά την εφαρµογή της. Ερευνήσαµε τη 

σύνδεση της ∆ηµιουργικής Γραφής µε τη γλωσσική εκπαίδευση, µε έµφαση στη δηµιουργικότητα των 
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µαθητών και τη µετεξέλιξη της τάξης σε εργαστήρι. Σηµαντικό βάρος ρίχνει η έρευνά µας ρίχνει στο 

∆ηµοτικό σχολείο και την έρευνα στα σχολικά εγχειρίδια και τις δηµιουργικές δραστηριότητες που 

αυτά συµπεριλαµβάνουν, ακόµα κι αν δεν αποκαλούνται έτσι. Στον αντίποδα, πολλές ασκήσεις που 

αποκαλούνται δηµιουργικές από τους συγγραφείς των εγχειριδίων, κατά το σκεπτικό µας δεν είναι· 

ειδικά στις µεγαλύτερες τάξεις που θα µπορούσε να καλλιεργηθεί το µυθοπλαστικό κείµενο, τα 

σχολικά εγχειρίδια εµµένουν σε µία θολών οριζόντων αναπαραγωγή κειµένων, αµιγώς 

γλωσσοκεντρικής διαδροµής. Καταµετρήσαµε τις δηµιουργικές ασκήσεις από όλα τα γλωσσικά 

εγχειρίδια του ∆ηµοτικού µε έµφαση στην ΣΤ΄ τάξη. 

Στο ∆ηµιουργικό Μέρος, καταθέτουµε µία ολοκληρωµένη πρόταση δραστηριοτήτων 

δηµιουργικών που µπορεί ο εκπαιδευτικός της ΣΤ΄ τάξης να εφαρµόσει. Οι προτεινόµενες ασκήσεις 

στηρίζονται στην ύλη και τη σκοποθεσία του Αναλυτικού Προγράµµατος του µαθήµατος της Γλώσσας 

αξιοποιώντας το υπάρχον υλικό των εγχειριδίων, µολονότι κρίνεται φτωχό. Ακολουθεί η καταγραφή 

της πορείας και των συµπερασµάτων ενός ενδεικτικού ολιγόωρου project που υλοποίησε η γράφουσα 

στο 1
ο 

Κ∆ΑΠ Μεσολογγίου, ως απόδειξη ότι όλα µπορούν να γίνουν, αρκεί να υπάρχει ερευνητική και 

δηµιουργική διάθεση από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Κι είµαστε σίγουροι ότι οι µαθητές θα το 

αγκαλιάσουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ∆ηµιουργική Γραφή ως επιστηµονικό πεδίο 

Η ∆ηµιουργική Γραφή στη χώρα µας ως επιστηµονικό πεδίο είναι πολύ νέα· µόλις λίγο πάνω από µια 

δεκαετία. Ωστόσο, σε παγκόσµιο επίπεδο µετράει περισσότερο από έναν αιώνα, καθώς ήρθε στον 

ακαδηµαϊκό χώρο να αναταράξει τις ισορροπίες που είχαν θεσπίσει οι κανόνες. Μελετώντας κανείς την 

ιστορία της εκπαίδευσης εύκολα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η µελέτη λογοτεχνικών προτύπων και 

ύφους ήταν διαδεδοµένη από αιώνες. Από τις συντεχνίες των αοιδών και των ραψωδών µέχρι τα 

Κλασικά Χρόνια και την Αναγέννηση η λογοτεχνία διδάσκονταν µε τρόπο θεσµικό και µη (πχ 

συντεχνίες).  

 

Ιστορική εξέλιξη 

Ο όρος ∆ηµιουργική Γραφή ως επείσακτος επιχειρεί την απόδοση του αγγλοσαξονικού Creative 

Writing στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση και η σηµασία του είναι πολλαπλή µε αποτέλεσµα να 

προκαλεί σύγχυση. Η φιλοσοφία των πρακτικών της κινείται στα όρια του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Έτσι, ως ανεξάρτητος επιστηµονικός κλάδος ασχολείται µε τη συγγραφή. Οι διδάσκαλοι της 

ισχυρίζονται ότι η ∆ηµιουργική Γραφή αναφέρεται στο γράψιµο που είναι πρωτότυπο, εκφραστικό, 

αντικοµφορµιστικό και πολλές φορές εναντιώνεται στην επίσηµη Λογοτεχνία. Η ένταξη της 

∆ηµιουργικής Γραφής θα µπορούσε να γίνει στους χώρους της Φιλολογίας, της Παιδαγωγικής και στον 

χώρο της Ψυχολογίας. Η επιστηµονική κοινότητα της Ελλάδας πρόσφατα άρχισε να συνειδητοποιεί 

αυτό το νέο αλλά και συνάµα παλαιό επιστηµονικό πεδίο. Έτσι, άρχισαν να την απασχολούν 

θεµελιώδη ερωτήµατα για τη φύση της ∆ηµιουργικής Γραφής. Κάποιο από αυτά είναι ο ορισµός της 

δηµιουργικότητας που θα εξεταστεί στο επόµενο κεφάλαιο (Βακάλη κ. συν., 2013). 

Το «Περί ποιητικής» του Αριστοτέλη είναι ίσως το γνωστότερο έργο της αρχαιότητας. 

Αποτελούσε έναν οδηγό του φιλοσόφου για τους µαθητές του που ήθελαν να ασχοληθούν µε τη 

θεατρική ποίηση. Η Ποιητική είναι ένας ερµηνευτικός απολογισµός δηµιουργικών πρακτικών που 

συνέλεξε και µελέτησε ο Αριστοτέλης. Βέβαια, να σηµειωθεί πως οι πρακτικές αυτές είχαν γίνει 

αποδεκτές και εφαρµόζονταν αρκετά χρόνια (Βακάλη κ. συν, 2013). Στην πραγµατικότητα πρόκειται 

για σηµειώσεις του Σταγειρίτη µε παρατηρήσεις που συγκέντρωσε ο ίδιος προτείνοντας πρακτικές ως 

έναν χάρτη επιτυχηµένης γραφής. Στο έργο εµπεριέχονται «κανόνες» για τη δοµή, τη διάκριση των 

επιµέρους στοιχείων µιας τραγωδίας, τις αναζητήσεις και τον σκοπό και αποδέκτη της (Κωτόπουλος, 

2012:3-4). Ωστόσο, θα ήταν λάθος να περιορίσουµε µόνο στην τραγωδία τις προσεγγίσεις του 

Αριστοτέλη. Ξεπερνούν το ειδικό και απλώνονται ως ένας σύγχρονος οδηγός σε όλα τα λογοτεχνικά 

είδη.  
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Η διδασκαλία συνεχίστηκε και µετά τον Αριστοτέλη για αιώνες, µέχρι τις αρχές του 20
ου

 αιώνα. 

Από το 1906 µέχρι το 1925 ο George Baker λειτούργησε το 47 Workshop στο Harvard και στο 

Μεσοπόλεµο ιδρύεται το Iowa Writer’s Workshop. Το πρώτο αυτό εργαστήρι του Iowa προσφέρθηκε 

σ’ ένα θερινό τµήµα στα 1939 κι ήταν ανοιχτό σε σπουδαστές που µπορούσαν να παρουσιάσουν 

αποδείξεις της ικανότητάς τους να συµµετάσχουν. Η επίσηµη θέση του εργαστηρίου ήταν πως η 

συγγραφή δεν µπορεί να διδαχτεί, αλλά ότι το ταλέντο µπορεί να αναπτυχθεί (Κωτόπουλος, 2012:1). 

Από τότε η ∆ηµιουργική Γραφή ως επιστηµονικός τοµέας έχει ενσωµατωθεί σε πολλά ακαδηµαϊκά 

ιδρύµατα σε όλες σχεδόν τις ηπείρους κι έχει ενταχθεί σε πανεπιστηµιακά προγράµµατα σπουδών τόσο 

προπτυχιακού όσο και µεταπτυχιακού επιπέδου. Μόνο στις ΗΠΑ το 2013 αριθµούνταν 822 

εργαστήρια, τα 37 σε µεταπτυχιακές σπουδές, (Κωτόπουλος &Παναγιωτίδης, 2013:6)· στο Ηνωµένο 

Βασίλειο το 2000 λειτουργούσαν 40 µεταπτυχιακά τµήµατα, που έφτασαν τα 90 το 2011 

(Κωτόπουλος, 2014β:3).  
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Η ∆ηµιουργική Γραφή στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η ∆ηµιουργική Γραφή εµφανίστηκε µε σηµαντική καθυστέρηση. Μέχρι και σήµερα 

κυριαρχεί η ροµαντική ιδέα για την έµπνευση, ότι ο συγγραφέας γεννιέται και δεν φτιάχνεται. Τα 

πρώτα εργαστήρια εντοπίζεται µόλις τη δεκαετία του ’80 ακολουθώντας το αµερικανικό πρότυπο, µε 

πρωτεργάτη τον ποιητή Νίκο Φωκά που δίδαξε το άγνωστο αντικείµενο στη ΧΕΝ Αθηνών 

(Καλαµαράς, 1998:77-83), ενταγµένο σε έναν κύκλο µορφωτικών σεµιναρίων της ΧΕΝ για µία 

περίπου δεκαετία. Στην τελευταία δεκαετία της χιλιετίας ανάλογα προγράµµατα οργανώνονται από το 

Ελληνοαµερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Κολλέγιο Αθηνών). Στις αρχές του αιώνα σεµινάρια 

οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας και Επιστηµών του Ανθρώπου 

(ΕΚΕΜΕΛ), το 2002, και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), από το 2005 έως το 2012 

(Χλωπτσιούδης, 2019:13-14). 

Στον ακαδηµαϊκό χώρο το 1996 η ∆ηµιουργική Γραφή εντάσσεται ως σεµιναριακό 

πανεπιστηµιακό µάθηµα σε Τµήµατα ξένων φιλολογιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Ντιούδη, 

2012:74-75). Το 2013 η Φιλιπποπούλου µετρά 24 προπτυχιακά και µεταπτυχιακά διδακτικά 

αντικείµενα ∆ηµιουργικής Γραφής (2013:9-15), ενώ στα επόµενα χρόνια εµφανίζεται µία συνεχής 

αύξηση σε όλα σχεδόν τα ΑΕΙ της χώρας της Παιδαγωγικής, των Φιλολογικών Τµηµάτων ή των 

Θεατρικών Σπουδών. Σήµερα εντοπίζεται µία αύξηση των προσφερόµενων διδακτικών αντικειµένων 

στα ΑΕΙ της χώρας.  

Κεντρικός όµως άξονας παραµένουν τα δύο µεταπτυχιακά προγράµµατα, στο Πανεπιστήµιο 

∆υτικής Μακεδονίας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ). Τα πρώτο ιδρύεται το 2008 στην 

Φλώρινα στο Τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας από τον ποιητή και 

καθηγητή Μίµη Σουλιώτη. Το πρόγραµµα ανανεώθηκε και λειτούργησε σε διεθνή πρότυπα, όταν τη 

διεύθυνσή του ανέλαβε ο ποιητής και ακαδηµαϊκός Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος· απέκτησε αρχικά δύο 

κατευθύνσεις (Συγγραφή και Εκπαίδευση) και µετά το 2018 τρεις (Συγγραφή, Εκπαίδευση, Σενάριο) 

σε συνεργασία µε το Τµήµα Κινηµατογράφου του ΑΠΘ. Οργανώθηκαν µε επιτυχία 4 διεθνή συνέδρια, 

και καθιερώθηκαν συνεργασίες και συµµετοχές σε διεθνή συνέδρια σηµαντικών πανεπιστηµίων πάνω 

στο γνωστικό αντικείµενο της ∆ηµιουργικής Γραφής (Iowa, East Anglia κ.ά.). Το 2016 ιδρύεται και το 

αντίστοιχο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο ΕΑΠ µε περισσότερους από 1000 φοιτητές τα πρώτα χρόνια. 

Βέβαια, ακόµα και σήµερα, τόσο στον ακαδηµαϊκό χώρο όσο και στον λογοτεχνικό, δεν είναι 

λίγοι εκείνοι που αµφισβητούν την ακαδηµαϊκή υπόσταση της ∆ηµιουργικής Γραφής. Κι αυτό παρά το 

γεγονός ότι ήδη εκπονούνται σχετικές διδακτορικές διατριβές. Η εικόνα συσκοτίζεται ακόµα 

περισσότερο επειδή η κριτική συνήθως λαµβάνει υπόψη την πληθώρα εργαστηρίων που λειτουργούν 

σε δήµους ή άλλους φορείς. Ο Χλωπτσιούδης (2019) καταγράφει ενδεικτικά ένα πλήθος 
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προσφερόµενων σεµιναριακών εργαστηρίων σε όλη τη χώρα (σελ. 20-22) και 62 τίτλους βιβλίων για 

τη συγγραφή µυθιστορήµατος και άλλους 65 για τη ∆ηµιουργική Γραφή γενικά, ενώ ήδη εντοπίζονται 

αρκετά βιβλία για µαθητές (σελ. 11). Αυτή όµως η εικόνα ενισχύει τις φωνές που αρνούνται την αξία 

της, επειδή ακριβώς συχνά συστήνονται εργαστήρια από συγγραφείς χωρίς ακαδηµαϊκή θωράκιση ή 

εκπαιδευτικούς που απλά είχαν διδαχθεί κάποιο σχετικό προπτυχιακό αντικείµενο. 

Πέρα όµως από τις αµφισβητήσεις για το αν γεννιέται ή όχι ο συγγραφέας, η ∆ηµιουργική Γραφή 

ως επιστηµονικό πεδίο ξεπερνά τις Λογοτεχνικές Σπουδές κι απλώνεται και σε άλλους επιστηµονικούς 

τοµείς. Αξιοποιείται βιωµατικά ως θεραπευτική µέθοδος, µέσω της τέχνης όπως άλλωστε και οι 

εικαστικές τέχνες µε τη µουσική, από την Ψυχολογία µε σηµαντικές εφαρµογές σε ψυχοθεραπευτικά 

προγράµµατα, σε προγράµµατα απεξάρτησης από ουσίες, επανένταξης κρατουµένων ή ασθενών σε 

ελεγχόµενο περιβάλλον, στην ψυχική ενίσχυση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή σοβαρές παθήσεις, 

κακοποιηµένων ατόµων και έχει αναγνωριστεί ως ένα σηµαντικό εργαλείο για την ενδυνάµωση της 

αυτοπεποίθησης και της αυτοεπίγνωσης (Καραγιάννης, 2010). Κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν τη 

θεραπευτική ιδιότητα της ∆ηµιουργικής Γραφής. Η γραφή βοηθά το άτοµο να εκτονωθεί ψυχικά µε 

αποτέλεσµα την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, την προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία. Η 

ενεργοποίηση που προσφέρει οδηγεί σε καθαρότερη αντίληψη και σκέψη προοπτικών τόσο για τον 

εαυτό σου όσο και για τους άλλους. Η διαδικασία της γραφής είναι αυτή που σε επιβραβεύει και 

µάλιστα περισσότερο από το τελικό αποτέλεσµα (Βακάλη κ. συν (2013). 

Σε αυτή τη λογική ξεχωρίζει η προσωπική δράση του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου µε τον 

σύλλογο Ατόµων µε Αναπηρίες στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι δράσεις µεταπτυχιακών φοιτητών του 

Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και του ΕΑΠ σε σωφρονιστικά καταστήµατα (∆ιαβατών, 

Κορυδαλλού και αλλού) και κέντρα απεξάρτησης. Παράλληλα η ∆ηµιουργική Γραφή αξιοποιείται σε 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων, ως µία δηµιουργική µορφή ψυχαγωγίας, απασχόλησης και 

ψυχολογικής υποστήριξης (Γκόρα, 2015:15). Βέβαια, όπως σηµειώνει και ο Kuhl, αυτές οι δράσεις 

αποτελούν απλά µερικές παράπλευρες επενέργειες της ∆ηµιουργικής Γραφής ως επιστηµονικού πεδίου 

κι εργαλείου, και όχι το βασικό ζητούµενο που είναι η λογοτεχνία (2005:4-5). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η δηµιουργικότητα στην εκπαιδευτική πράξη 

Σύµφωνα µε τον Oscar Wilde «το σχολείο θα έπρεπε να είναι το ωραιότερο µέρος σε κάθε πόλη και 

χωριό. Τόσο ωραίο που η τιµωρία για τα απείθαρχα παιδιά θα έπρεπε να είναι ο αποκλεισµός τους από 

το σχολείο την επόµενη µέρα»
1
. ∆υστυχώς ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Τα περισσότερα παιδιά 

αντιµετωπίζουν το σχολείο σαν καταναγκαστικό έργο. Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Rodari 

(2003:33), στα σχολεία µας, µιλώντας γενικά, το γέλιο σπανίζει.  

 

Η έννοιας της δηµιουργικότητας 

Η ανθρωπιστική Αναγέννηση αντιµετώπιζε τον άνθρωπο ως δηµιουργικό ον. Οι άνθρωποι τότε 

χαρακτήριζαν την καλλιτεχνική δραστηριότητα ως δηµιουργία. Ο Torquato Tasso έγραψε πως µόνο ο 

Θεός και ο ποιητής δικαιούνται τον τίτλο του δηµιουργού, αντιµετωπίζοντας ουσιαστικά την ποιητική 

πράξη ως αντίστοιχη µε τη θεϊκή (Βακάλη κ. συν., 2013). Για τον Guilford η δηµιουργικότητα 

συνδέεται µε την αποκλίνουσα και συγκλίνουσα σκέψη. Θεωρεί ότι η δηµιουργική ικανότητα σε ένα 

άτοµο εκφράζεται µε δηµιουργική συµπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται µέσω της εφευρετικότητας, της 

σύνθεσης και του σχεδιασµού (Ξαθάκου, 1998), ενώ για τον Winnicott ταυτίζεται µε τη δηµιουργική 

συναίσθηση (1996:122).  

Η δηµιουργικότητα στη σύγχρονη βιβλιογραφία δεν εκλαµβάνεται ως η ροµαντική έκφραση 

λίγων, εκλεκτών ή «προικισµένων» ατόµων, αλλά χαρακτηρίζει οποιονδήποτε άνθρωπο (Carter, 2004). 

Ως ιδιότητα υπάρχει σ' όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας, σε λανθάνουσα ή µη κατάσταση. 

Συνδέεται µε τη φαντασία και µε τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος· προέρχεται από µια εσωτερική 

τάση του ανθρώπου και µπορεί να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί· είναι µία σειρά από διανοητικά 

εργαλεία, τα οποία αν µάθει κανείς να τα χρησιµοποιεί σωστά, θα µπορεί να έχει πρόσβαση σ΄ αυτήν 

την ικανότητα (Γκόρα, 2015). Η δηµιουργικότητα καθιστά το άτοµο ικανό να δηµιουργήσει έργα 

πρωτότυπα και αξιόλογα σε ποικίλους τοµείς δραστηριότητας, θυµίζοντας ένα παιδί που διαρκώς 

ερευνά, επινοεί, ανακαλύπτει και διασκεδάζει (Kallas-Καλογεροπούλου, 2006:70).  

Για τον Piaget η δηµιουργικότητα αποτελεί µια διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και λήψης 

αποφάσεων µετά από εξερεύνηση και πειραµατισµό, ενώ για τον Freud πρόκειται για µια ενστικτώδη 

ορµή, η εκφόρτιση της οποίας συντελεί στη δηµιουργία και σχετίζεται µε την ορµή της καταστροφής. 

Ο Maslow, από την άλλη, την αντιµετωπίζει ως µια ενέργεια που κινητοποιεί ολόκληρο το άτοµο, είναι 

εµφανής στις καθηµερινές του ενέργειες και απορρέει κατευθείαν από την προσωπικότητά του 

(Ντιούδη, 2012:18-19). Αναλόγως, ο Rodari (2003) θεωρεί δηµιουργικό ένα µυαλό που πάντα 

                                                           
1
 βλ. https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=122  
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δουλεύει, ρωτάει, ανακαλύπτει προβλήµατα, διαθέτει ανεξάρτητη κρίση και καταπιάνεται απ’ την 

αρχή µε ένα πράγµα χωρίς να το εµποδίζουν οι τύποι και οι φόρµες. Οι παραπάνω ιδιότητες 

εκδηλώνονται στη διαδικασία της δηµιουργίας, η οποία έχει πάντα έναν ψυχαγωγικό χαρακτήρα 

(Βακάλη κ. συν., 2013). 

Για τον Σουλιώτη (1995) το άτοµο είναι πιο δηµιουργικό µέσα στο «παιχνίδι», πλησιάζοντας τη 

θέση του Huizinga (1989) ότι η κουλτούρα και ο πολιτισµός βασίζονται στο παιχνίδι ως βασική 

ανθρωπολογική κατηγορία και θυµίζοντας τον Schiller που έγραφε ότι η λογοτεχνία είναι παιχνίδι µε 

τις λέξεις (Κωτόπουλος, 2011). Η δηµιουργική σκέψη διακρίνεται από µια ευέλικτη και συχνά 

πολύπλοκη νοητική διεργασία την οποία διακρίνει η πρωτότυπη και µη αναπαραγόµενη επεξεργασία 

γνωστικών στοιχείων και σχηµάτων σκέψης. Η δηµιουργικότητα είναι χαρά και ευχαρίστηση, άνθιση 

της παιδικής έκφρασης µέσα στην τάξη. Οι δηµιουργικές εργασίες βοηθούν τους µαθητές να 

εκδηλώσουν και να αξιοποιήσουν το δηµιουργικό τους ταλέντο, να αυτενεργήσουν, να σκεφτούν και 

να πράξουν µουσικά. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να θέσει το πρόβληµα και οι µαθητές «δουλεύουν» 

για τη λύση του.  

Ανάµεσα στη δηµιουργική πράξη και στο συναίσθηµα που βιώνει το άτοµο κατά τη διάρκεια που 

την τελεί εµφανίζεται µια εσωτερική διαλεκτική. Η παραπάνω διαδικασία νοηµατοδοτεί τον 

δηµιουργό, ενώ το έργο που παράγει δεν αξιολογείται µε όρους επίσηµης αντικειµενικής κριτικής, 

καθώς το άτοµο που πράττει δηµιουργικά βρίσκεται στη λεγόµενη µεταβατική περιοχή της εµπειρίας. 

Βιώνει την αίσθηση της δηµιουργικότητας από την ολοκληρωτική προσήλωση του στο παραγόµενο 

έργο. Το δηµιουργικό άτοµο έχει µια παιγνιώδη διάθεση, η οποία του επιτρέπει την 

επα/ανασηµασιοδότηση των πλευρών της καθηµερινότητας (Βακάλη κ. συν., 2013). 
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∆ηµιουργικότητα στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία 

Το σχολείο καλείται να αναπτύξει στους µαθητές ένα εύρος δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψει να 

κινηθούν µε ευελιξία και δηµιουργικότητα σε ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον που έχει 

αυξηµένες και µεταβαλλόµενες απαιτήσεις. Αυτές οι συνθήκες οδηγούν λοιπόν σε νέα παιδαγωγική 

φιλοσοφία που έχει ως επίκεντρο τον µαθητή, που δίνει έµφαση στην καινοτοµία και στη χρήση νέων 

µέσων, στη δηµιουργικότητα, στη φαντασία, στην αισθητική καλλιέργεια που εδραιώνει στη 

συνείδηση των µαθητών τις δηµοκρατικές αξίες, τις αρχές της ισονοµίας µεταξύ των πολιτών και της 

αποδοχής της διαφορετικότητας, το σεβασµό στο περιβάλλον και τη λογική της αειφόρου ανάπτυξης. 

Ακόµη την ανθρώπινη αλληλεγγύη και την αποδοχή της διαφορετικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει το 

διερευνητικό και κριτικό πνεύµα απέναντι στη γλώσσα και στον τριπλό ρόλο που αυτή επωµίζεται. Το 

σχολείο πρέπει να είναι µαθητοκεντρικό, κοινωνιοκεντρικό και βιωµατικό, µε όλους τους συντελεστές 

του συµµέτοχους, χώρος ελκυστικός και όχι µόνο χώρος στερεότυπης διδασκαλίας, αλλά καλλιέργειας 

της δηµιουργικότητας του µαθητή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β:5-6). 

Ζητούµενο στο ελληνικό σχολείο είναι το δηµιουργικό άτοµο να αξιοποιεί τη φαντασία του και να 

µάθει να εκφράζεται ατοµικά, συγκροτώντας µια πολιτισµική ταυτότητα απαλλαγµένη από την 

αυτοµατοποίηση που επέβαλε το µονολιθικό σχολείο του παρελθόντος µε το γνωσιοκεντρικό µοντέλο. 

Η καλλιτεχνική δηµιουργικότητα διακρίνει το δηµιουργικό υποκείµενο από το απλώς ικανό, όχι µε βάση 

την ευφυΐα του, αλλά µέσα από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, όπως η 

ανεξαρτησία σκέψης, οι αντικοµφορµιστικές τάσεις επιµονή, η αυτάρκεια µε την αυτονοµία και η 

κοινωνική επιλεκτικότητα, αλλά και από µία ικανότητα χειρισµού των εσωτερικών συγκρούσεων µ’ 

έναν τρόπο που να αποδεικνύεται παραγωγικός και να ανταµείβει το άτοµο (Ross, 1978).  

Στη βιβλιογραφία (Θεοφιλίδης, 2009· Jaques, 2004) τονίζεται ο ουσιαστικός και θετικός ρόλος 

των συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη βελτίωση της διδασκαλίας, καθώς θεωρείται ότι 

αποτελούν προϋπόθεση της αποτελεσµατικής µάθησης. Οι συµµετέχοντες παύουν να είναι παθητικοί 

δέκτες και εργαζόµενοι στο εργαστήριο επεξεργάζονται αναλύουν, κρίνουν, ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και αλληλοσυµπληρώνονται. Για τον Μαλέτσκο (2015:31) 

«η µάθηση επηρεάζεται από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις διαπροσωπικές σχέσεις 

και την επικοινωνία µε τους άλλους. Η µάθηση µπορεί να προκύψει όταν ο 

εκπαιδευόµενος αλληλεπιδρά και συνεργάζεται µε τους άλλους. Περιβάλλοντα τα οποία 

επιτρέπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και σέβονται την ιδιαιτερότητα προωθούν 

την εύκαµπτη σκέψη και την κοινωνικοποίηση».  

Ενώ κατά τον Jarvis (2004), η συµµετοχική εκπαιδευτική τεχνική δεν συνιστά µία διαφορετική 

εκπαιδευτική µέθοδο, µα µία διαφορετική οπτική για την εκπαίδευση. Αυτή η οπτική βασίζεται στην 
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άποψη ότι σκοπός εκπαίδευσης δεν είναι τόσο να «µάθουν» οι µαθητές µια προκατασκευασµένη 

γνώση, αλλά να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της κριτικής αντιµετώπισης της συγγραφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ∆ηµιουργική Γραφή στην εκπαίδευση 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο δεν κατέχει κάποια αυτόνοµη θέση, αλλά 

αποτελεί παρακολούθηµα της διδασκαλίας της γλώσσας. Συχνά ξεχνάµε ότι όταν µιλάµε για 

πολιτισµική εκπαίδευση µένουµε µόνο στη διδασκαλία των Εικαστικών, της Μουσικής και της 

Θεατρικής Αγωγής, παραβλέποντας ότι η Νεοελληνική Λογοτεχνία αποτελεί ένα διδακτικό 

αντικείµενο που εισήχθη πριν από έναν περίπου αιώνα. Στο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών (ΑΠΣ) 

του 2011 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β) το µάθηµα φέρει τον τίτλο Νεοελληνική Γλώσσα και 

Λογοτεχνία, σπάζοντας ουσιαστικά σε δύο τοµείς, που αν και είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους 

συγχωνεύονται. Στα νέα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας ο γραπτός λόγος αντιµετωπίζεται ως 

αντικείµενο για συστηµατική διδασκαλία. Μέχρι τότε, αποτελεσµατικό κείµενο για το ελληνικό 

σχολείο θεωρούνταν αυτό που το συνέθεταν ολοκληρωµένες προτάσεις, άρτιες γραµµατικοσυντακτικά 

και εκφραστικά. Οι πρακτικές για την παραγωγή γραπτού κειµένου αφορούσαν τη νοηµατική ανάλυση 

σχετικών κειµένων και την παραγωγή γραπτού λόγου πάνω σε κάποιο θέµα µέσα σε συγκεκριµένο 

χρόνο, χωρίς προεργασία και µετέπειτα διαδικασίες (Βακάλη, 2014:234). 

 

Η παιδαγωγική της ∆ηµιουργικής Γραφής 

Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις µέρες µας είναι η δηµιουργία ατόµων µε φαντασία, 

αυτοέκφραση και δηµιουργικότητα, συµβάλλοντας στον σχηµατισµό µιας διαφορετικής 

αντικοµφορµιστικής πολιτισµικής ταυτότητας. Ωστόσο, ακόµα η ελληνική εκπαίδευση φαίνεται να 

µην επιθυµεί συγκροτηµένα και σχεδιασµένα την ενθάρρυνση της δηµιουργικότητας των µαθητών. 

Όπως έγινε ήδη φανερό, η ∆ηµιουργική Γραφή αποτελεί µια διαφορετική πρόταση που συνδέεται µε 

το παιχνίδι και τη δηµιουργικότητα· αποτελεί ταυτόχρονα έναν παιδαγωγικό πειραµατισµό και ένα 

κριτικό εγχείρηµα. Με την ανάπτυξη του κινήµατος της προοδευτικής εκπαίδευσης έχουµε και την 

καθιέρωση της ∆ηµιουργικής Γραφής ως σχολικού µαθήµατος. Ο William Hughes Mearns ήταν ο 

πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο ∆ηµιουργική Γραφή ως τίτλο ενός µαθήµατος που στόχο είχε να 

ενδυναµώσει την αυτοέκφραση και την ανάπτυξη της γλωσσικής και λογοτεχνικής ικανότητας των 

µαθητών (Αναγνώστου, 2018). 

Η ∆ηµιουργική Γραφή αποτελεί ένα δηµιουργικό παιχνίδι. Ο µαθητής κι η µαθήτρια προσεγγίζουν 

τη συγγραφή και τη µάθηση µε τρόπο βιωµατικό και παιγνιώδη· µαθαίνουν να αναδοµούν τα στοιχεία 

της λέξης, της πρότασης και του κειµένου, βρίσκοντας νέες γλωσσικές και συναισθηµατικές 

ισορροπίες στη λογοτεχνία, µε σκοπό την παραγωγή νέων κειµένων (Πασσιά & Μανδηλαράς, 2001). 

Όταν οι ασκήσεις (που εστιάζουν στην κατανόηση του κειµένου, στη δοµή και στις αφηγηµατικές του 
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τεχνικές) γίνονται παιχνίδι µε τον λόγο, η µαθήτρια και ο µαθητής κάνουν κτήµα τους τις 

ιδιαιτερότητες της λογοτεχνικής γλώσσας. Ως σχολικό διδακτικό αντικείµενο απελευθερώνει τη 

µαθητική αυτοέκφραση έκφραση µε την ανατρεπτική δυναµική της ποιητικής. Εντάσσει τη λογοτεχνία 

στο κοινωνικό και πολιτισµικό παρόν της µαθήτριας και του µαθητή επιδιώκοντας την προσωπική και 

δηµιουργική –κι άρα ανατρεπτική– µατιά. Αυτή η ενεργοποίηση θεµελιώνεται στην αντίληψη ότι οι 

µαθητές λειτουργούν ως οξυδερκείς και ευέλικτες προσωπικότητες, που αντιστρατεύονται τις 

παρελθούσες τακτικές που αναλώνονταν στην ενεργοποίηση ενός αυτόµατου συστήµατος κλισέ κι 

έτοιµων απαντήσεων (Rosenblatt, 1970).  

Μπορεί να αντιµετωπιστεί ως µία εκ νέου ανακάλυψη της αρχαίας δραµατικής διδασκαλίας και 

της αναγεννησιακής ρητορικής εξάσκησης στον γραπτό λόγο (Κωτόπουλος & Παναγιωτίδης, 2013). 

Αποτελεί µια σύγχρονη εκπαιδευτική µέθοδο, πολύ διαδεδοµένη στις ευρωπαϊκές χώρες, η οποία 

φιλοδοξεί να αποδώσει και να µεταδώσει ορθά τον πρωτεύοντα ρόλο της έκφρασης, της γραφής και 

του λόγου στους µαθητές, τοµέα στον οποίο χωλαίνουν τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία µε την κατάλληλη διέγερση της παιδικής 

δηµιουργικότητας προκαλείται η παραγωγή λόγου µε παιγνιώδη και απαλλαγµένο από αυστηρά 

µαθησιακά και αξιολογικά πλαίσια τρόπο (Σουλιώτης, 1995). 
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Η θέση της ∆ηµιουργικής Γραφής στο ελληνικό σχολείο 

Η δυναµική ακαδηµαϊκή παρέµβαση της ∆ηµιουργικής Γραφής και των πρώτων ΠΜΣ επέβαλαν 

ουσιαστικά στην Ελληνική Πολιτεία να την εντάξει στα αναλυτικά προγράµµατα της εκπαίδευσης (µε 

τις υπερβολές βέβαια και όλες τις αντεπιστηµονικές ή αποσπασµατικές στρεβλώσεις που διακρίνονται 

στην ελληνική εκπαίδευση, µε βιβλία που συγγράφονται απόντων των ειδικευµένων ακαδηµαϊκών). Η 

∆ηµιουργικής Γραφή µολονότι δεν απορρίπτει τη θεωρία, αρνείται τη µονοδιάστατη χρήση κάποιας 

εκδοχής της (Τζιόβας, 1996:354-365), αλλάζει τον τρόπο σκέψης γύρω από τις Λογοτεχνικές Σπουδές 

και την Παιδαγωγική. Προσπερνά τις στείρες γλωσσικές ή πραγµατολογικές προσεγγίσεις της 

λογοτεχνίας (Πασχαλίδης, 2000). Οι µαθητές µε τη ∆ηµιουργική Γραφή οδηγούνται στον 

πειραµατισµό µε διάφορα λογοτεχνικά είδη χωρίς να φοβούνται αν θα κάνουν λάθος. Ως γνωστικό 

αντικείµενο η ∆ηµιουργική Γραφή δεν αποσκοπεί στην ανεύρεση κάποιου συγγραφικού ταλέντου 

ακόµη και αν αυτό προκύψει. Η διδασκαλία της περιλαµβάνει την πράξη του να γράψεις δηµιουργικά 

και να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσµατα της. Αυτός που γράφει προβαίνει 

στην υιοθέτηση µιας ενεργής κριτικής προσέγγισης. Με αυτό τον τρόπο είναι σε θέση να 

πραγµατοποιήσει την επανεξέταση, αναθεώρηση και διασκευή µέρους της δουλειάς του (Βακάλη & 

Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013). 

Ως ανεξάρτητο διδακτικό αντικείµενο διδάσκεται σε Καλλιτεχνικά Γυµνάσια, ενώ στην Κύπρο 

εκδόθηκε από το εκεί Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού από τον 

Μίµη Σουλιώτη «Οδηγίες πλεύσεως». Στην Ελλάδα, όµως, τα µόνα κείµενα που συντάσσονται από 

µαθητές αφορούν αποκλειστικά τον πεζό λόγο, άρθρα που στηρίζονται σε έτοιµα (φροντιστηριακά ή 

ενδοσχολικά) σχεδιαγράµµατα ή απλά περιγραφικά κείµενα και κείµενα επιχειρηµατολογίας, χωρίς 

λογοτεχνική ουσία που να αναζητούν κάποια δηµιουργική παρέµβαση του µαθητή στο γλωσσικό 

υλικό. Το ελληνικό σχολείο ακόµα «επιβραβεύει την αποµνηµόνευση ονοµάτων, χρονολογιών, 

τοποθεσιών και άλλων χτυπητών δεδοµένων που σήµερα φαντάζουν σαν ξεχασµένο από τα µνήµατα ενός 

ένδοξου αλλά νεκρού παρελθόντος» (Adorno, 2000β:13), παρά τις φιλότιµες προσπάθειες 

εκπαιδευτικών που µε προσωπική πρωτοβουλία αναζητούν νέους τρόπους διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας, συχνά µε εργαλεία της ∆ηµιουργικής Γραφής ή άλλοτε υποστηρίζουν µαθητές τους στη 

συµµετοχή σε πανελλήνιους ή δηµοτικούς ποιητικούς και πεζογραφικούς διαγωνισµούς. Μάλιστα µετά 

το 2016, ενώ δεν αποτελεί γνωστικό αντικείµενο, µπαίνει σε προαγωγικές Γυµνασίου και εισαγωγικές 

εξετάσεις.  

Η δηµιουργικότητα ως όρος εµφανίζεται για πρώτη φορά στα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 

του 1998 (Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών) και πιο δυναµικά στα τελευταία πιλοτικά 

προγράµµατα, κι αυτό και πάλι µε τη γνωστή ανοργανωσιά της Ελληνικής Πολιτείας. Χαρακτηριστικό 
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είναι ότι µόλο που στο Πρόγραµµα Σπουδών του 2000 γίνεται αναφορά στη ∆ηµιουργική Γραφή και 

προτείνονται ασκήσεις, στο βιβλίο του εκπαιδευτικού απουσιάζουν παντελώς οι σχετικές υποδείξεις. 

Αλλά και πάλι οι ασκήσεις είναι ελάχιστες, συνήθως προαιρετικές και σπάνια πραγµατοποιούνται 

(Μουλά, 2012:8). Στην πραγµατικότητα, στα σχολικά εγχειρίδια οι δραστηριότητες ∆ηµιουργικής 

Γραφής µειώνονται σηµαντικά από το Γυµνάσιο στο Λύκειο, καθώς στη µεγαλύτερη βαθµίδα 

ζητούνται λιγότερες δηµιουργικές δραστηριότητες από τους µαθητές (Βακάλη, 2014). 

Στο Πρόγραµµα Σπουδών του 2011 για την Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 1562/27-6-11) για πρώτη φορά 

προτείνονται δραστηριότητες και κατατίθενται υποδείξεις στον εκπαιδευτικό ώστε να συµπεριληφθούν 

στη διδακτική προσέγγιση. Στους επιµέρους στόχους, ωστόσο, δεν εντάσσεται η κειµενική ποικιλότητα 

και η εξοικείωση των µαθητών µε βασικά είδη κειµένων (2013). Το  σχολικό έτος 2011-2012 στα 

πιλοτικά αναλυτικά προγράµµατα η προσοχή επικεντρώνεται στα συναισθήµατα που γεννώνται από 

ανάγνωση ενός πεζού, ποιήµατος, δοκιµίου ή άλλου έργου· προτείνεται στους εκπαιδευτικούς η 

σύνδεση της λογοτεχνίας µε άλλες τέχνες µε βασικό στόχο «την ανάπτυξη της κριτικής και ταυτόχρονα 

δηµιουργικής σχέσης των µαθητών µε το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον, καθώς και η 

συµβολική ενδυνάµωση της υποκειµενικότητας όλων των µαθητών και µαθητριών έτσι ώστε να γίνουν 

ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισµού» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α:22).  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι το σχολικό έτος 2016-17 απαιτούνται δραστηριότητες της ∆ηµιουργικής 

Γραφής στις προαγωγικές εξετάσεις του Γυµνασίου· οι µαθητές καλούνται να συγγράψουν ένα δικό 

τους κείµενο, χωρίς όµως να έχει αφιερωθεί ικανός διδακτικός χρόνος για τη διδακτική της. Ακόµα, 

στα ΕΠΑΛ, όπως και στο Γυµνάσιο, στις εξετάσεις «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας» η 

Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνική Γραµµατεία εξετάζονται την ίδια µέρα σε διάρκεια ενός 

τρίωρου, µε τους µαθητές να βαθµολογούνται στην αναδιήγηση τµήµατος της ιστορίας υπό 

συγκεκριµένη εστίαση, είτε να αλλάξουν και να συµπληρώσουν δηµιουργικά το αρχικό κείµενο ή να 

διατυπώσουν σκέψεις και συναισθήµατα σε ένα νέο κείµενο µε συγκεκριµένα ζητούµενα 

χαρακτηριστικά (Χαρακόπουλος, & Τσιλιµένη, 2018). Στους µαθητές των ΕΠΑΛ δίνονται δύο 

κείµενα. Το ένα αφορά το γνωστικό αντικείµενο της γλώσσας (σύµφωνα µε το σχολικό εγχειρίδιο), και 

το άλλο ένα άγνωστο ποιητικό ή πεζό. Στο τελευταίο προτείνεται µια δραστηριότητα αναγνωστική 

ανταπόκριση ή κατ’ επιλογή µια δραστηριότητα ∆ηµιουργικής Γραφής. Στο τελευταίο οι εξεταζόµενοι 

καλούνται είτε να µετασχηµατίσουν το αρχικό κείµενο µε αναδιήγηση ή να τροποποιήσουν το κείµενο 

αναφοράς µε εισαγωγή διαλόγων, εισαγωγή εικόνων, αλλαγή του τέλους της ιστορίας, µετατροπή του 

στίχου κ.λπ. (Υπ.Ε.Π.Θ, 2016). Κατά το 2017-2018 εισήχθη στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ 

Λυκείου και από το 2019-2020 αναµένεται και στις υπόλοιπες τάξεις του Γενικού Λυκείου. Οι 

µαθητές/µαθήτριες καλούνται να απαντήσουν σε τρεις δραστηριότητες που αφορούν την κατανόηση 
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του κειµένου, τη δοµή και τη γλώσσα του κειµένου και την ερµηνεία-παραγωγή λόγου. Στην τρίτη 

δραστηριότητα οι µαθητές αξιολογούν ιδέες, αξίες, στάσεις, συµπεριφορές που αναδύονται από το 

εξεταζόµενο κείµενο µε βάση είτε τη ρητορική είτε την εποχή συγγραφής του κειµένου. 

Ουσιαστικά, όµως, αποδεικνύεται ότι η εισαγωγή της ∆ηµιουργικής Γραφής στο ελληνικό 

σχολείο, ως µία πράξη ανατροπής των συντηρητικών αναλυτικών προγραµµάτων και µεθόδων, 

προϋποθέτει ρήξεις µε την κουλτούρα της «οικονοµικής αποτελεσµατικότητας» της εκπαίδευσης 

(Κωτόπουλος, 2014α:357). 
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Γλώσσα και δηµιουργικότητα 

Η γλώσσα για τον Μπαµπινιώτη (1994) συνιστά µία µορφή ελευθερίας. Για τον ίδιο, η ελευθερία της 

γλώσσας δεν νοείται µόνο υπαρξιακά, ως αποδέσµευση του εσωτερικού κόσµου του ανθρώπου, αλλά 

από τους φραγµούς που θέτει η ίδια στον εαυτό της. Εξάλλου, η γλώσσα διατηρεί µια σειρά 

λειτουργιών (αναφορική ή πληροφοριακή, συναισθηµατική, βουλητική, φατική, ποιητική ή αισθητική) 

που µεταφέρουν όχι µόνο µηνύµατα, αλλά και αποτελεί το βασικό όργανο ερµηνείας του κόσµου που 

µας περιβάλλει. Για τον Halliday (1978), η γλώσσα αποτελεί το µέσο όχι µόνο εκφράζουµε, αλλά και 

νοηµατοδοτούµε τον κόσµο γύρω µας· οι άνθρωποι κατασκευάζουµε και ανταλλάσσουµε νοήµατα 

µεταξύ µας προκειµένου να κατανοήσουµε τον κόσµο τον εαυτό µας και τις µεταξύ µας σχέσεις. 

Έτσι, είναι λογική η απαίτηση από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα να επενδύει στη γλωσσική 

καλλιέργεια των παιδιών, ως ένα στάδιο της κριτικής αντίληψής τους και της αισθητικής τους 

καλλιέργειας. Το ίδιο το αναφορικά µε τη λογοτεχνία αναγνωρίζει ότι η γλώσσα γίνεται όχηµα 

αισθητικής καλλιέργειας, καθώς «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» (∆ΕΠΠΣ, 2003:1). Και το ΑΠΣ 

φιλοδοξεί «να δώσει εφόδια ώστε οι µαθητές και οι µαθήτριες να αποκτήσουν τις ιδιότητες ενός κριτικού και 

σε εγρήγορση ατόµου, που είναι σε θέση να αναγνωρίζει την ιστορικότητα των διαφόρων πολιτισµικών 

παραδόσεων, καθώς και τη σηµασία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στη συγκρότησή τους» (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2011β:8). Και η ∆ηµιουργική Γραφή ως διδακτικό αντικείµενο απελευθερώνει τη γλωσσική 

έκφραση του παιδιού, το καθοδηγεί στοχευµένα στη γλωσσική ανάπτυξη κι ερµηνεία του κοινωνικού 

και φυσικού χώρου, µέσα από την ταύτιση µε τους χαρακτήρες (εστίαση, φωνή), την εξέλιξη των 

καταστάσεων (πλοκή) και την περιγραφή (σκηνή, µυθοπλαστικός χωροχρόνος), οδηγώντας τελικά, 

κατά τον (Protherough, 1983:56) στην αυτο-αποκάλυψη µέσω της γλώσσας και στην ευφάνταστη 

αξιοποίηση προσωπικών εµπειριών και συναισθηµάτων.  

O Scoles επισηµαίνει την ανάγκη για ανάπτυξη κειµενικών δεξιοτήτων των µαθητών, καθώς και 

την κειµενική τους κατάρτιση. Υποστηρίζει την ανακάλυψη των προσωπικών δυνάµεων της µαθητικής 

κειµενοποίησης σε αντίθεση µε την απόδοση θαυµασµού στον συγγραφέα και στον διαµεσολαβητή 

του δηλαδή τον διδάσκοντα. Η γραφή και η ανάγνωση θεωρούνται από τον Scoles συµπληρωµατικές 

ενέργειες. Μάλιστα εστιάζει παιδαγωγικά στην ανάγνωση, την ερµηνεία και την κριτική. Τονίζει ότι ο 

δάσκαλος ∆ηµιουργικής Γραφής πρέπει να βοηθάει τους µαθητές να οδηγούνται στην παραγωγή δικών 

τους αναγνώσεων και όχι να τις παράγει ο ίδιος. Οι µαθητές θα απογοητευτούν, αν τους 

υποδεικνύουµε συνεχώς την ανώτερη κειµενική παραγωγή. Αντίθετα, θα αποκτήσουν θάρρος και θα 

αρχίσουν να εξασκούνται στη δική τους παραγωγή κειµένου µόνο εάν τους δείξουµε τους κώδικες από 
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τους οποίους εξαρτάται κάθε κειµενική παραγωγή. Ο µαθητής µυείται σε περισσότερους ρόλους όταν 

γράφει. ∆εν περιορίζεται µόνο στο να απαντάει στις ερωτήσεις του διδάσκοντος και να ερµηνεύει τα 

κείµενα αλλά γίνεται αυτόνοµος αναγνώστης. Με το να αναζητά ιδέες και επιλογές γραφής οδηγείται 

σε µία εκ νέου ανατροφοδότηση των κειµένων του, µαθαίνει να διαβάζει δηµόσια και να υποστηρίζει 

τις επιλογές του (Αναγνώστου, 2018). 

Ο εκπαιδευτικός σύµφωνα µε τον Rene Faury δεν στοχεύει στην ανακάλυψη ενός νέου Rimbaud, 

αλλά στη διαµόρφωση και ένταξη προσωπικοτήτων στην κοινωνία, την οποία ίσως και 

µεταµορφώσουν. Άρα πρέπει οι µαθητές να γίνουν πρώτα αναγνώστες για να γίνουν και πιο ικανοί 

στην ανάγνωση. Η ∆ηµιουργική Γραφή στοιχηµατίζει στη µετατροπή των «σχολικών απαιτήσεων» σε 

απόλαυση, δηµιουργικότητα και ελευθερία. Σε καµία περίπτωση δεν στοχεύει να καταναγκάσει τα 

παιδιά να ασχοληθούν µαζί της (Αναγνώστου, 2018). Ένα δηµιουργικό σχολικό περιβάλλον είναι αυτό 

που αναδεικνύει την πολυτροπικότητα και τη διεπιστηµονικότητα, ενισχύει την αυτοεικόνα των 

µαθητών και η διδασκαλία είναι ευέλικτη µε δοκιµασίες ανοικτού τύπου. Ένα τέτοιο περιβάλλον 

αντιστέκεται στην τυποποίηση της σκέψης, το φόβο του λάθους και την κοινωνική πίεση για 

συµµόρφωση. Στα σχολεία η «επινόηση χρήζει διαφορετικής µεταχείρισης» από ό,τι η «προσοχή και η 

µνήµη». Όλοι οι άνθρωποι µπορούν να είναι δηµιουργικοί αρκεί να µην τους καταπιέζει η κοινωνία, η 

οικογένεια και το σχολείο. Το τελευταίο όµως χειρίζεται εύκολα τους µαθητές που ακούν υποµονετικά 

και θυµούνται σχολαστικά (Rodari, 2003).  

Ο Hridget Plouden το 1967 κατέθεσε µία εθνική παιδαγωγική έκθεση, στην οποία υποστήριξε ότι 

οι µαθητές, όταν ασκούνται στη γραπτή γλώσσα, πρέπει να εκφράζουν αυτά που έχουν βιώσει µε τις 

αισθήσεις τους αλλά και µε τη διαυγή φαντασιακή τους εµπειρία. Το µάθηµα της γλώσσας και της 

λογοτεχνίας πρέπει να παρέχει στο παιδί την ευκαιρία για συγκρότηση και παραγωγή νοήµατος για 

όσα έχει ζήσει και για ό,τι το έχει συγκινήσει. Αντί αυτού γίνεται η διδασκαλία ενός γνωστικού corpus 

επιδιώκοντας προαγωγή του επιπέδου του µαθητή (Αναγνώστου, 2018).  

Tα παιδιά έρχονται στο σχολείο µε µια εσωτερική ανάγκη να εκφραστούν µε λέξεις. Πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να διατηρήσουν το φυσικό ενδιαφέρον των παιδιών για τη γραφή, να το συνδυάσουν µε 

την αγάπη τους για ιστορίες και παραµύθια, ώστε το πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Γραφής που θα χτίσουν 

να χαρακτηρίζεται από τη συναισθηµατική εµπλοκή και την πνευµατική διέγερση των παιδιών 

(Βασιλάκη & Γιαννακουδάκης, 2009). Αυτό που διαχωρίζει τον µαθησιακά χαρισµατικό µαθητή από 

τον δηµιουργικά χαρισµατικό είναι η φαντασία, η συναισθηµατική ένταση και η περιέργεια. Η 

οικογένεια ως η πρώτη κοινωνική οµάδα του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο για τη δηµιουργική 

ικανότητα του. Η οικογένεια είναι αυτή που θα του εγείρει τη διάθεση για εξερεύνηση του κόσµου µε 
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αυτενέργεια και πειραµατισµό. Αν κάτι από αυτά δεν συµβεί ,τότε το σχολείο είναι αυτό που καλείται 

να επιτελέσει σε µεγαλύτερο βαθµό τα παραπάνω (Βακάλη κ. συν., 2013). 

Αξίζει να αναφερθεί και η άποψη του Giacomo Leoparndi ο οποίος θεωρεί την παιδική ηλικία την 

πιο ωραία ηλικία του ανθρώπου. Μια περίοδος στη ζωή του ανθρώπου που βασανίζεται µε 

στενοχώριες, φόβους και κούραση από την εκπαίδευση. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα ως 

ενήλικας να µην δεχόταν να γίνει ξανά παιδί καθότι ξέρει πως θα υποφέρει ξανά. Ωστόσο, οι µαθήτριες 

κι οι µαθητές σύµφωνα µε τις παραδοσιακές πρακτικές της παιδαγωγικής ήταν αναγκασµένοι στο 

µάθηµα της Λογοτεχνίας να δεχτούν το νόηµα του συγγραφέα, όπως το διδάσκει ο δάσκαλος ως 

αυθεντία. Θεωρούνταν παθητικοί δέκτες και καλούνταν να χρησιµοποιήσουν τη µέθοδο της στείρας 

αποµνηµόνευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ∆ηµιουργική Γραφή και γλωσσική εκπαίδευση 

Τα προαναφερθέντα βοηθούν να σχηµατιστεί µια µεταρρυθµιστική παιδαγωγική (Κωτόπουλος, 2014α). 

Ως διδακτικό αντικείµενο οδηγεί τα παιδιά στον πειραµατισµό µε διάφορα λογοτεχνικά είδη χωρίς 

όµως να φοβούνται αν έκαναν κάτι σωστό ή λάθος. Η γραφή πλέον δεν «βασανίζει» τους µαθητές και 

παύει να είναι προσωπική και µοναχική. Έτσι αυξάνεται και η αυτοπεποίθηση του παιδιού καθώς η 

συγγραφή και η ανάγνωση του κειµένου πραγµατοποιείται στον χώρο της τάξης. 

 

Η ανατροπή της ∆ηµιουργικής Γραφής στη γλωσσική εκπαίδευση 

Η ∆ηµιουργική Γραφή εισέρχεται δυναµικά στον εκπαιδευτικό χώρο και ακολουθώντας τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές τάσεις ενθαρρύνει µαθητές και µαθήτριες στη χρήση της φαντασίας και της 

επινοητικότητάς τους, ώστε να δηµιουργήσουν κείµενα τα οποία θα κρίνουν, θα ερµηνεύσουν και θα 

αναδηµιουργήσουν. Το ενδιαφέρον της Νέας Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης είναι η σχέση 

κατανοµής εξουσίας και κατανοµής γνώσης. ∆ίνεται έµφαση στα ερευνητικά πεδία της 

αλληλεπίδρασης εκπαίδευσης-µάθησης, στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της µάθησης και στην 

επιλογή σχολικής γνώσης. Σε αντίθεση µε πολλά σχολικά µαθήµατα που χρησιµοποιούν την τεχνική 

της στείρας αποµνηµόνευσης, η ∆ηµιουργική Γραφή αναπτύσσει τη δηµιουργική έκφραση των 

µαθητών. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από το σύνολο των τεχνικών και των κανόνων από το οποίο 

αποτελείται. Να επισηµανθεί, βέβαια, ότι δεν στοχεύει στην εύρεση συγγραφικών ταλέντων, αλλά 

αποτελεί ελεύθερη έκφραση της προσωπικότητας του κάθε παιδιού. Οι µαθητές απελευθερώνονται, 

εκφράζουν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις τους και αποκτούν διάθεση να δηµιουργήσουν τα δικά 

τους κείµενα (Μιχαήλ, Παπαδηµητρίου, & Χατζή, 2018). 

Σε όλες πάντως τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης, από το ∆ηµοτικό ως και τις προπτυχιακές σπουδές, 

η χρήση της ∆ηµιουργικής Γραφής ως διδακτικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας αποδεικνύεται 

οµόθυµα επωφελής, σύµφωνα µε όλες τις ερευνητικές µελέτες (Συµεωνάκη, 2013). Επιβεβαιώνεται ότι 

η ∆ηµιουργική Γραφή µπορεί πολλαπλά να υπηρετήσει την ανακαλυπτική, παιδοκεντρική, βιωµατική 

αλλά και συνεργατική µαθητεία, καθώς µετατρέπει την κατά κανόνα παθητική πρόσληψη της 

Λογοτεχνίας σε ενεργητική� παρέχει την ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης και αναδηµιουργίας του 

πραγµατικού κόσµου από τους µαθητές, εξοικειώνοντάς τους ταυτόχρονα µε τους τρόπους και τις 

τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής και όχι µε την αυστηρή της αντιµετώπισης ως διδακτέας ύλης 

(Κωτόπουλος, 2014α:4). 

Για την Minock οι µαθητές στη ∆ηµιουργική Γραφή δεν αντιµετωπίζονται ως κενά δοχεία, καθώς 

οι δάσκαλοι βγαίνουν από τον ρόλο της αυθεντίας και τους προσκαλούν να κατανοήσουν, να 
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αφοµοιώσουν και να µιµηθούν λογοτεχνικά κείµενα. Με τη ∆ηµιουργική Γραφή τα κείµενα γίνονται οι 

δάσκαλοι των µαθητών. Οι τελευταίοι οδηγούνται σε ένα σιωπηλό, προσωπικό διάλογο µε τα κείµενα 

(Αναγνώστου, 2018). Οι µαθήτριες κι οι µαθητές έρχονται σε επαφή, µε νέους τρόπους και τεχνικές 

της λογοτεχνικής γραφής ξεφεύγοντας από το αυστηρό πλαίσιο της διδακτέας ύλης. Το γνωστικό, 

διανοητικό και συναισθηµατικό τους επίπεδο εξελίσσεται καθώς η ∆ηµιουργική Γραφή δρα 

παράλληλα ως υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείµενα.  

Με τη ∆ηµιουργική Γραφή οι µαθητές µαθαίνουν να κατανοούν και να απολαµβάνουν τη 

συγγραφή δικών τους µυθοπλαστικών ή ποιητικών κειµένων (και άρα και τη λογοτεχνία), καθώς 

στόχος είναι η δηµιουργία επαρκών αναγνωστών. Η έρευνα της Anna Leathy οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι τα δύο πιο δηµοφιλή χαρακτηριστικά των διδασκόντων ∆ηµιουργικής Γραφής είναι η 

φιλικότητα και το ενδιαφέρον. Οι διδάσκοντες βέβαια πολλές φορές κάνουν τους γράφοντες να 

νιώθουν καλά στο εργαστήριο για να εξασφαλίσουν οι ίδιοι θετική αξιολόγηση. Όµως η διόρθωση 

κειµένων είναι απαραίτητη. Προτείνει να χρησιµοποιείται ένας παιδαγωγικός τρόπος που θα στρέφεται 

αποκλειστικά στο κείµενο, τις τεχνικές και επιλογές γραφής χωρίς να θίγονται ζητήµατα που θα 

άπτονται της αυτοεκτίµησης. Αυτός ο τρόπος είναι ο µόνος που µετριάζει την «αυθεντία» του 

διδάσκοντος (Αναγνώστου, 2018). Ο Oliver µετά την πραγµατοποίηση πολλών εργαστηρίων 

∆ηµιουργικής Γραφής σε σχολεία της Αµερικής οδηγείται στο συµπέρασµα πως όλα τα παιδιά έχουν 

την ικανότητα να εκφραστούν και να εντυπωσιάσουν µε το αποτέλεσµα της δουλειάς τους. Για αυτό ο 

δάσκαλος πρέπει να προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα και εργαλεία (Βακάλη κ. συν., 2013). 
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Το εργαστήριο της ∆ηµιουργικής Γραφής 

Η εφαρµογή της ∆ηµιουργικής Γραφής πρέπει να γίνεται µε τη µορφή εργαστηρίου. Απαιτεί λογική 

συνοχή και αντικειµενική ακρίβεια χωρίς βέβαια οι κανόνες να καταστέλλουν τη δηµιουργικότητα της 

έκφρασης των παιδιών. Κάποια µαθήµατα, άλλωστε, καθορίζονται από εργαστηριακή λογική. Οι 

συµµετέχοντες διαχειρίζονται τα κείµενα δηµόσια. Τα µαθήµατα αυτά µπορούν να υπονοµεύουν τους 

λογοτεχνικούς κανόνες, τις ιδεολογίες και εξουσίες. Αυτό γίνεται διότι τα κείµενα που διδάσκονται 

αναγκαστικά αποδοµούνται. Έτσι οι δηµιουργοί των νέων κειµένων αναδεικνύουν τα δικά τους 

πρότυπα και αξιακά συστήµατα (Βακάλη κ. συν., 2013). 

Για τη λειτουργία ενός σχολικού εργαστηρίου ∆ηµιουργικής Γραφής µπορούµε να αξιοποιήσουµε 

τη διεθνή εµπειρία του αντίστοιχου ακαδηµαϊκού εργαστηρίου, µε την ιδιαίτερη ποικιλία διδακτικής 

µεθοδολογίας, µε κατεύθυνση άλλοτε µετωπικής διδασκαλίας, άλλες φορές ατοµικής ανάγνωσης και 

ενίοτε πιο σύνθετες κι οµαδικές εργασίες µε συζήτηση και έλεγχο από την ίδια την οµάδα ώστε να 

υπάρξει ανατροφοδότηση, αναστοχασµός και µία πιθανή επανεγγραφή (Νικολαΐδου, 2012).  

Οι µαθητές πρέπει να δηµιουργούν ακροατήριο, να κάνουν αλλά και να δέχονται κριτική. Η γραφή 

καλό θα ήταν να αντιµετωπιστεί σαν µια ευχάριστη διαδικασία καθώς συνδέεται µε τη σχολική εξέλιξη 

του µαθητή. Η έµφαση πρέπει να δίνεται στις διαδικασίες γραφής και όχι στο περιεχόµενο και στο 

τελικό προϊόν. Για τις δραστηριότητες ∆ηµιουργικής Γραφής επιβάλλεται να υπάρχει επαρκής χρόνος, 

να δίνονται συγκεκριµένες οδηγίες, να διατηρείται φάκελος αξιολόγησης του µαθητή µε τη 

συγγραφική του δουλειά (Βασιλάκη & Γιαννακουδάκης, 2009). Σε ένα εργαστήριο ∆ηµιουργικής 

Γραφής οι συµµετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες. Η πολυφωνία και ο διάλογος 

ενισχύονται χωρίς να µειώνεται η αξία της ατοµικής δηµιουργίας. 

Για τον Κιοσέ (2013:10-11) διδάσκοντες και µαθητές  

«δεν πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στα αποτελέσµατα της συγγραφικής 

παραγωγής, αλλά κυρίως στην ίδια τη συγγραφική διαδικασία, στους παράγοντες που 

προωθούν τη δηµιουργικότητα στους µαθητές, στα αναγνωστικά κ.ά. ερεθίσµατα που 

µπορούν να αποτελέσουν την αφόρµηση για τη συγγραφική ενασχόληση, στη 

συνειδητοποίηση και στον προσδιορισµό των πιθανών επιδράσεών τους, στο ειδικότερο 

ή ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο στο οποίο τελείται η συγγραφή, στις αφηγηµατικές 

επιλογές των µαθητών, που οδήγησαν στη σύνθεση του συγκεκριµένου κειµένου, στις 

δυνατές εναλλακτικές εκφορές και τρόπους λεκτικής αναπαράστασης κ.λπ.». 
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∆ηµιουργική Γραφή και λογοτεχνική ανάγνωση 

Όταν το παιδί διαβάζει λογοτεχνία και στη συνέχεια οδηγείται στο να γράψει δηµιουργικά, σταδιακά 

και µε την πάροδο του χρόνου γίνεται ωριµότερος αναγνώστης. Ειδικά στον εκπαιδευτικό χώρο η 

διδασκαλία της ∆ηµιουργικής Γραφής λειτουργεί, κατά τη γνώµη της γράφουσας, ως ελεύθερη 

έκφραση της προσωπικότητάς του. Η γραφή αυτή είναι πρωτότυπη σε αντίθεση µε τη µιµητική. Οι 

διδάσκοντες µπορεί να µην είναι σε θέση να µεταδώσουν τις προσωπικές ποιότητες που διέπουν το 

δηµιουργικό γράψιµο, µπορούν όµως να τους προετοιµάσουν έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

χρησιµοποιούν τα δικά τους δηµιουργικά αποθέµατα. Τα αποτελέσµατα θα είναι να ιδρυθεί ένα νέο 

περιβάλλον όπου βασικό ρόλο θα παίζει ο πειραµατισµός και η ανακάλυψη (Βακάλη κ. συν., 2013).  

Όταν το παιδί ή ο έφηβος συνοµιλεί µε ένα κείµενο γνωρίζει τις δυνατότητες της γλώσσας, τα όρια 

της φαντασίας και της δηµιουργικότητας. Μα πάνω από όλα συµµετέχει σε ένα κόσµο παγκόσµιων 

ιδεών και αξιών και γνωρίζει διαφορετικούς ανθρώπινους χαρακτήρες µέσα από τη συγχώνευση των 

διάφορων εµπειριών, των προβληµατισµών και των ανταποκρίσεων των µαθητών στο λογοτεχνικό 

κείµενο. Η αναγνωστική προσέγγιση ενός κειµένου πρέπει να πραγµατοποιείται ύστερα από συζήτηση 

του εκπαιδευτικού και των µαθητών·. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να θεωρεί το κείµενο ανοιχτό, να µη 

νοηµατοδοτεί µόνο αυτός, αλλά να ζητά από τους µαθητές να ανακαλύψουν το ήδη γνωστό σε αυτόν 

νόηµα (Κωτόπουλος, 2011). Η ∆ηµιουργική Γραφή αφήνει σε απόσταση τη µονοδιάστατη κι ατελή 

ανάγνωση του διδάσκοντος, διδάσκοντας την ελεύθερη πρόσληψη του κειµένου. 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα εργαστήρι 

Σε ένα εργαστήρι ο εκπαιδευτικός είναι αναγκαίο να προετοιµαστεί καλά στο γνωστικό αντικείµενο 

που πραγµατεύεται. Εκ των πραγµάτων αυτός αποτελεί την κινητήριο δύναµη στο µαθησιακό 

περιβάλλον ως διαµεσολαβητής, σύµφωνα µε τον Vygotsky (2000)· είναι ο υποκινητής στη µάθηση, 

συνθήκη απαραίτητη για την υλοποίηση µιας επιτυχηµένης διδασκαλίας του λογοτεχνικού µαθήµατος 

(Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011:21-36). Βασικός στόχος του παραµένει η ανάπτυξη της 

δηµιουργικότητας των µαθητών µέσα από τον ρόλο του εµψυχωτή.  

Για τον Bizzaro ο διδάσκων ∆ηµιουργικής Γραφής πρέπει να είναι αναγνώστης και συντονιστής 

της ανάγνωσης των µαθητών. Οφείλει να αποδεχτεί ότι ο λόγος του αναγνώστη µε τον λόγο του 

κειµένου και του γράφοντα είναι ισάξιος. Η παρέµβασή του γίνεται µόνο µε ερωτήµατα που στοχεύουν 

στη διευκόλυνση της συνάντησης µε τον κόσµο του κειµένου. Η τάξη του πρέπει να είναι 

συντονισµένη ως εργαστήριο ιδεών που ξεκινά από το κείµενο επιστρέφοντας πάλι σε αυτό µέσω του 

παιχνιδιού, της αναδηµιουργίας και του ελέγχου (Αναγνώστου, 2018). ∆εν είναι, λοιπόν, η αυθεντία 

της έδρας, αλλά ένας συντονιστής, ένας καθοδηγητής. Στο επίκεντρο τίθενται πάντα οι µαθήτριες κι οι 

µαθητές. Τους/τις βοηθά να εκφράζουν αυτά που κατανοούν µε µία θέση συµβουλευτική, χωρίς να 

θέτει ως αναγκαία τη δική του –υποκειµενική πάντα– καλλιτεχνική άποψη. Παρακινεί τα παιδιά 

αναζητώντας λύσεις καλλιτεχνικής εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων τους, πάντα µε τον καλό λόγο. 

Ακόµα κι οι διορθώσεις –µε την εξαίρεση των βασικών γραµµατικοσυντακτικών λαθών– γίνονται 

ως πρόταση. Στη ∆ηµιουργική Γραφή δεν υπάρχουν «πρέπει» και κανόνες ή µία άποψη· η αξιολόγηση 

αλλάζει χαρακτήρα. Βέβαια, µολονότι αδιαφορεί για κανόνες κι ορθογραφία, τα προωθεί µέσα από τα 

αναγνωστικά στάδια και τη γραφή (ακόµα κι αν καλύπτουν περισσότερο χρόνο) και διαµορφώνει ένα 

πλούσιο περιβάλλον, που συµπληρώνει τη βιβλιοθήκη της τάξης. Τα αποτελέσµατά της δεν είναι 

µετρήσιµα. Είναι όµως εµφανή στον τρόπο που λίγα χρόνια µετά το παιδί ή εµείς βλέπουµε τον κόσµο. 

Σύµφωνα άλλωστε µε τις οδηγίες του ΑΠΣ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β:20-21) για τη 

Νεοελληνική Γλώσσα 

«ο φάκελος αξιολόγησης για τη γλώσσα ή portfolio αφορά κυρίως την αυτοαξιολόγηση 

των µαθητών και µαθητριών ως προς τις δεξιότητες, γνώσεις και στρατηγικές που 

αναπτύσσουν σε σχέση µε τη γλώσσα, αλλά και διαµέσου της γλώσσας[…] Το portfolio 

στοχεύει στη συνειδητοποίηση εκ µέρους του µαθητικού κοινού των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που αναπτύσσει σταδιακά, καθώς έρχεται σε επαφή µε προφορικά και 

γραπτά κείµενα στο πλαίσιο ποικίλων περιστάσεων επικοινωνίας». 

Λαµβάνει χώρα, αξιωµατικά σχεδόν, µια βαθµιαία µετατόπιση του κύρους και της αυθεντίας από 

τον διδάσκοντα στην αναγνωστική-συγγραφική οµάδα του και στον ίδιο τον µαθητή-γράφοντα 



32 

(Κιοσσές, 2013:14). Βασικός κανόνας είναι η αποδοχή κάθε παραγόµενου κειµένου· δηµιουργικό είναι 

κάθε κείµενο που προέρχεται από τη συνείδηση (ή το ασυνείδητο), από το µέσα του ασκούµενου και 

µε συγγραφική ειλικρίνεια αποκαλύπτει τις ανάγκες του. Ο εκπαιδευτικός σε ένα εργαστήρι πρέπει να 

αποφεύγει να κρίνει ως «λάθος» ή «σωστό» κάτι, αλλά µόνο να προτείνει βελτιωµένες εκδοχές σε 

τεχνικά ζητήµατα ή θέµατα ύφους. Την τελική απόφαση έχουν πάντα οι µαθητές. Αυτό είναι και 

σύµφωνο και µε τις οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό (για το µάθηµα της Γλώσσας), στις οποίες µεταξύ 

άλλων επισηµαίνεται πως κάθε επισήµανση λειτουργεί ως αφορµή συζήτησης, απευθύνεται σε όλη την 

τάξη ενισχύοντας την κριτική οπτική και των άλλων (Ιορδανίδου, Κανελλοπούλου, Κοσµά, Κουταβά, 

Oικονόµου, Παπαϊωάννου, 2011:16). Ο εκπαιδευτικός, κατά τον Rene Faury, δεν στοχεύει στην 

ανακάλυψη ενός νέου Rimbaud, αλλά στη διαµόρφωση και ένταξη προσωπικοτήτων στην κοινωνία, 

την οποία ίσως και µεταµορφώσουν (Αναγνώστου, 2018). 

Για να πετύχει αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία, το κλίµα του εργαστηρίου πρέπει να εµπνέεται 

από εµπιστοσύνη, ιδεολογική ελευθερία και αποδοχή. Οι µαθητές µαθαίνουν να δέχονται τη 

διαφορετική επιλογή και έτσι η πολυφωνία ενθαρρύνεται. Μέσω της ανατροφοδότησης φανερώνονται 

τα σηµεία που συγκλίνουν οι µαθητές. Η διαδικασία του εργαστηρίου ∆ηµιουργικής Γραφής τους ωθεί 

στον δηµιουργικό πειραµατισµό καθώς νιώθουν ασφάλεια (Βακάλη κ. συν., 2013). Και έτσι, 

υποστηρίζεται η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και η δηµοκρατικότητα σε έναν διάλογο, 

διαµορφώνοντας πολίτες που µαθαίνουν να συν-αισθάνονται τα κείµενα, να τα κρίνουν και να 

συζητούν δηµοκρατικά –ζητούµενα, άλλωστε, και του ΑΠΣ. 

Μα ο ρόλος ενός σχολικού εργαστηρίου δεν ολοκληρώνεται στη σύνθεση ενός λογοτεχνικού 

κειµένου. Η λογοτεχνία έχει ανάγκη την ανάγνωση και το σχολείο να αναδείξει ικανούς αναγνώστες, 

που βλέπουν µε κριτική διάθεση τα κείµενα και χαίρονται να διαβάζουν. Η ανάγνωση συµπληρώνει τη 

γραφή, ως απαραίτητη προϋπόθεση. Έτσι, η ∆ηµιουργική Γραφή γίνεται δηµόσιος λόγος και το 

εργαστήρι χώρος άσκησης του λόγου και εκφοράς του. Η ∆ηµιουργική Γραφή δεν είναι παρά η 

στήριξη του µαθητικού παραγόµενου λόγου κατά τη µετάβασή του από την ιδιωτική στη δηµόσια 

γραφή. Τα κείµενα µε τα οποία συνδιαλέγονται οι µαθητές είναι «κερδισµένα» λόγω της µαθητικής 

γραφής. Κερδίζουν λοιπόν δηµιουργικές σχολικές αναγνώσεις και στο τέλος αυτοί που επωφελούνται 

είναι οι µαθητές που τις παράγουν. Ο χρόνος, βέβαια, για να γράψουν ολοκληρωµένα κείµενα οι 

µαθητές δεν επαρκεί ποτέ. Στόχος είναι να βιώσουν όλες τις συγγραφικές φάσεις (αναζήτηση, 

προετοιµασία, γραφή, κριτική, διόρθωση, επαναγραφή, παρουσίαση, δηµοσίευση). Έτσι µόνο θα είναι 

και αποδοτική η διδασκαλία της ∆ηµιουργικής Γραφής (Αναγνώστου, 2018). 
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Κίνδυνοι και δυσκολίες στη λειτουργία ενός εργαστηρίου ∆ηµιουργικής Γραφής στο ∆ηµοτικό 

Η λειτουργία ενός εργαστηρίου στο ∆ηµοτικό και ειδικά η µετατροπή µιας συµβατικής τάξης σε 

εργαστήρι δεν αποτελούν εύκολη υπόθεση. Εντοπίζονται και υποκειµενικές και αντικειµενικές 

δυσκολίες. Το έµψυχο υλικό της τάξης, µαθητές και διδάσκοντες, πρέπει να εγκαταλείψουν τους 

ρόλους που κατέχουν τις υπόλοιπες ώρες. Τα ίδια πρόσωπα πρέπει να αλλάξουν ρόλους και ο 

δάσκαλος από κεντρικό πρόσωπο να περάσει στο περιθώριο ως υποκινητής της δηµιουργικότητας και 

οι µαθητές να καταστούν κεντρικά υποκείµενά της. Είναι πράγµατι δύσκολο να αλλάξουν ρόλοι τους 

οποίους επί έτη υιοθετούν και οι δύο πλευρές. Και ταυτόχρονα είναι δύσκολο να µάθουν οι µαθητές να 

συνεργάζονται. Το ελληνικό σχολείο (συνεπικουρούν και οι γονείς µε την παρεµβατική τους στάση) 

δεν διδάσκει τη συνεργασία επί της ουσίας, αλλά τον ανταγωνισµό και τη βαθµοθηρία ήδη από τις 

µικρές τάξεις. Για αυτό είναι και τόσο σηµαντικός ο ρόλος του δασκάλου, τόσο επιβάλλοντας 

αυτοέλεγχο στον νέο του ρόλο όσο και συντονίζοντας τους µαθητές και προάγοντας τον δικό τους νέο 

ρόλο ως κεντρικά υποκείµενα της µαθησιακής διαδικασίας. Οι τελευταίοι, άλλωστε, έχουν την 

ανασφάλεια να αναµετρηθούν µε ένα λογοτεχνικό κείµενο, να το αµφισβητήσουν. Στο µυαλό τους (και 

των γονέων) υπάρχει ισχυρή ακόµα η ροµαντική ιδέα του ευφάνταστου, ιδιοφυούς δηµιουργού που 

γεννά µαγικούς κόσµους. 

Και φυσικά πάντα ο διδάσκων έχει να αντιµετωπίσει τις µαθησιακές ανισότητες. Τα παιδιά που 

διαθέτουν πλούσιο ρεπερτόριο λέξεων, µε τα επιµέρους εννοιολογικά τους δίκτυα, αντιµετωπίζουν 

κάθε κείµενο ή συνοµιλία µε ριζικά διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι τα παιδιά που δεν έχουν αποθηκεύσει 

τις ίδιες λέξεις και έννοιες. Ωστόσο, η επιστράτευση της δηµιουργικότητας, συχνά εκπλήσσει τους 

διδάσκοντες, ειδικά όταν οι µαθητές καθίστανται ελεύθεροι, µακριά από τη βαθµολογική αξιολόγηση. 

Και η ∆ηµιουργική Γραφή έρχεται µε την αντικανονιστική της λογική να σπάσει την προθήκη στην 

οποία τοποθετήθηκαν σαν µουσειακό υλικό τα λογοτεχνικά κείµενα· αντιδογµατική επιτρέπει τον 

πειραµατισµό στο σώµα των ποιηµάτων και της πεζογραφίας. Βασικός κανόνας της είναι η 

«παραβίαση»· οι κανόνες αποτελούν απλά ένα σηµείο εκκίνησης.  

Ο εκπαιδευτικός δεν µπορεί να ορίσει µε τρόπο απόλυτο και κατηγορηµατικό το «λάθος» ή το 

«ορθό», όπως σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Μπορεί να συµβουλεύσει, να καθοδηγήσει, να προτείνει 

βελτιώσεις κ.λπ., όχι όµως να καταγράψει τα «σφάλµατα», τις «αδυναµίες» ή τις «αποτυχίες» του 

µαθητή, όπως είθισται να συµβαίνει παραδοσιακά κατά την αξιολόγηση. Οι όποιες αστοχίες ή 

αδυναµίες του µαθητικού κειµένου αποτελούν αφορµή για δηµιουργική κριτική, εκ µέρους της οµάδας, 

και αναθεώρηση της συγγραφικής διεργασίας, από πλευράς του µαθητή. Η έννοια, συνεπώς, της 

αξιολόγησης τόσο του µαθήµατος της λογοτεχνίας όσο και της προσέγγισής της µέσω της 

∆ηµιουργικής Γραφής οφείλει να µετουσιωθεί (Κιοσές, 2013:14). 
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Παράλληλα, δυσκολίες εντοπίζονται και λόγω της δοµής του ωρολογίου προγράµµατος. Είναι 

αναγκαίο το εργαστήρι να µη λειτουργεί ευκαιριακά, αλλά σε µία σταθερή βάση στο πρόγραµµα, ως 

µέρος της σχολικής ρουτίνας. Η αποσπασµατική λειτουργία δεν αφήνει χρόνο στους µαθητές να 

αφοµοιώσουν τις αρχές της συγγραφής και τα επιµέρους σηµεία που πρέπει να προσέξουν. Έτσι, ούτε 

τα αποτελέσµατα θα φανούν, αλλά και οι αδύναµοι –κυρίως– µαθητές να αντιµετωπίσουν τη 

∆ηµιουργική Γραφή ως ένα ακόµα «ανελεύθερο» µάθηµα. Μέσα, λοιπόν, στις αυστηρές συνθήκες του 

καθηµερινού προγράµµατος, ο δάσκαλος πρέπει να εντάξει το εργαστήρι σε ένα δίωρο την εβδοµάδα· 

κάτι δύσκολο, πλην των ωρών της Ευέλικτης Ζώνης, όταν γειτνιάζει στο µάθηµα της Γλώσσας (εκτός 

αν πρόκειται για δίωρο).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ∆ηµιουργική Γραφή και Γλώσσα στην Πρωτοβάθµια 

Εκπαίδευση  

Σύµφωνα µε τους Μπερερή & Παπαρίζο (χ.χ.:2) η φιλοσοφία και τα κύρια σηµεία του ΑΠΣ ως σκοπό 

της γλωσσικής διδασκαλίας ορίζουν την εξέλιξη του µαθητή σε ικανό άτοµο να παράγει λόγο 

αποτελεσµατικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση επικοινωνίας. 

«Ο µαθητής αντιµετωπίζεται σε συνάρτηση µε την πραγµατικότητα εντός και εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος. Το σχολείο έχει χρέος να τον καταστήσει ικανό να την 

περιγράφει και να την αφηγείται, να παρεµβαίνει σε αυτή και να τη µεταβάλλει, στο 

µέτρο του εφικτού». 

Ωστόσο, πιο κάτω στο «Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & της 

Λογοτεχνίας, της αρχαίας ελληνικής γλώσσας & γραµµατείας στην υποχρεωτική εκπαίδευση», οι 

εντολές υποβιβάζουν τη γλωσσική διδασκαλία µόνο σε φορµαλιστικές προσεγγίσεις εκφοράς λόγου ή 

γραφής στην «κατάλληλη περίσταση» και στη διδακτική των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων. 

Το ίδιο το Πρόγραµµα Σπουδών αµφισβητεί τη διδασκαλία της λογοτεχνίας µε αποσπάσµατα 

λογοτεχνικών έργων, καθώς δηµιουργούν 

«περιττά ερµηνευτικά προβλήµατα που προκύπτουν από την άγνοια του υπόλοιπου 

έργου και καταναλώνουν πολύτιµο χρόνο. Επιπλέον, τα ανθολόγια φέρουν ισχυρή τη 

σφραγίδα του «διδακτικού» εγχειριδίου, λόγω των ερωτήσεων τις οποίες παραθέτουν 

κάτω από κάθε κείµενο και οι οποίες δηµιουργούν µια αναγνωστική ρουτίνα, 

περιορίζουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό» (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2011α:26). 

Για αυτό ακριβώς το ΑΠΣ του 2011 δεν θεωρεί αποκλειστικό υλικό για τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας τα ανθολόγια, αν και δεν προτείνει τη συγγραφή νέων. Αντίθετα, προτείνει να 

αξιοποιηθούν πολλαπλά κείµενα, παράλληλα µε τα σχολικά ανθολόγια, όπως ολόκληρα λογοτεχνικά 

βιβλία αλλά και άλλα είδη που βρίσκονται στις παρυφές της λογοτεχνίας, όπως κόµικς, 

κινηµατογραφικές ταινίες, τραγούδια. Η βασική διαφορά του ΑΠΣ από το προηγούµενο είναι ότι, ενώ 

και το προηγούµενο συνιστούσε την ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων, ο τρόπος που δοµούσε τη 

διδασκαλία του ανθολογίου δεν πρότεινε τρόπους διδασκαλίας ολόκληρων έργων. Το παρόν ΑΠΣ 

δοµείται µε τρόπο που επιτρέπει επιπλέον κείµενα σε διδακτικές ενότητες µε σαφή σκοποθεσία και 

δραστηριότητες για τους µαθητές, χωρίς όµως να επιβάλλει συγκεκριµένα κείµενα.  
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∆ηµιουργικές δραστηριότητες σύµφωνα µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα του ∆ηµοτικού 

Είναι γεγονός ότι το ΑΠΣ του 2011 περιλαµβάνει ένα πλήθος ασκήσεων ∆ηµιουργικής Γραφής, 

µολονότι δεν εµπεριέχουν τον όρο αυτό. Στον πίνακα Ι, που ακολουθεί κατατίθενται όλες οι 

ενδεικτικές δραστηριότητες που κινούνται στη λογική της ∆ηµιουργικής Γραφής για το ∆ηµοτικό 

αναφορικά µε το µάθηµα της Γλώσσας. Βέβαια, λογοτεχνικά κείµενα περιλαµβάνονται και στα 

σχολικά εγχειρίδια που υπακούν στις κατευθύνσεις που καταγράφονται στον Πίνακα ΙΙ της παρούσης 

έρευνας. Έτσι, στον Πίνακα ΙΙ καταγράφουµε τις ενδεικτικές δραστηριότητες του ΑΠΣ για το µάθηµα 

της Λογοτεχνίας.  

 

Πίνακας Ι: Ενδεικτικές δραστηριότητες για Νεοελληνική Γλώσσα (σύµφωνα µε το ΑΠ) 

Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

κατανόηση 

γραπτών κειµένων 

κατανόηση 

γραπτών κειµένων 

κατανόηση 

γραπτών κειµένων 

 

• αποκατάσταση της 

σειράς των παραγρά-

φων σε κείµενο, βάσει 

ορισµένου κριτηρίου, 

π.χ. χρονική αλληλου-

χία 

• διατύπωση τίτλου, 

εναλλακτικών τίτλων 

µετασχηµατισµός και 

προσαρµογή µιας πα-

ραγράφου κειµένου 

σε διαφορετικό ύφος 

ανάλογα µε τον 

αποδέκτη 

 

• ∆ιατύπωση εναλ-

λακτικών τίτλων του 

κειµένου που προκύ-

πτουν από την παλίν-

δροµη ανάγνωσή του, 

στον εντοπισµό της 

κύριας πληροφορίας 

και στην αντίληψη 

των υποδηλώσεων. 

• ∆ιατύπωση τίτλου, 

εναλλακτικών τίτλων 

• εξάσκηση στην απόδοση 

τίτλου µιας παραγράφου 
 

Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

παραγωγή 

γραπτού λόγου 

παραγωγή 

γραπτού λόγου 

παραγωγή 

γραπτού λόγου 

παραγωγή 

γραπτού λόγου 

• µετασχηµατισµός 

κειµένου σύµφωνα µε 

ορισµένο κριτήριο, 

π.χ. αρχή του 

κειµένου από τη µέση 

της ιστορίας 

• πειραµατισµοί µε 

δηµιουργική γραφή. 

• Αραχνογράµµατα 

µε οικογένειες λέξεων 

• Γλωσσικά παιχνί-

δια ή τραγούδια µε 

σύνθετες λέξεις π.χ. 

έµµετρες «ιστορίες» 

µε οµοιοκαταληξία  

• χρήση εννοιολογικών 

χαρτών (διάρθρωση) και 

καταγραφή βασικών 

δοµικών στοιχείων για την 

παραγωγή γραπτού λόγου 

ανάλογα µε την περίσταση 

επικοινωνίας 

• σύνδεση δοµικών στοι-

• χαρτογράφηση 

σχηµάτων δόµησης 

ενδεικτικών κειµένων (π.χ.: 

συνεχή, ασυνεχή, µικτά, 

ηλεκτρονικά, πολυτροπικά) 

• σύνδεση δοµικών στοι-

χείων π.χ. αφήγησης (ποιος, 

πού, πότε, τι κάνει, γιατί, τι 
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 • Κατασκευή αφι-

σών π.χ. για τη 

διαφήµιση µιας 

θεατρικής τους 

παράστασης ή 

ραδιοφωνικής εκπο-

µπής 

• Εφαρµογή 

«σειριακών» κριτη-

ρίων, π.χ. χρονολο-

γική σειρά, σειρά πε-

ριγραφής για τη σύν-

θεση αφήγησης και 

περιγραφής 

αντιστοίχως 

• Σύνθεση ποιηµά-

των, στίχων, λιµπρέ-

των για παιδικές όπε-

ρες ή µουσικές 

παραστάσεις, 

θεατρικών διαλόγων 

και θεατρικών έργων, 

διαφηµιστικών 

µηνυµάτων 

χείων, π.χ. αφήγησης 

(ποιος, πού, πότε, τι κάνει, 

γιατί, τι γίνεται µετά, ποιο 

είναι το αποτέλεσµα) και 

δηµιουργία µαθητικών 

κειµένων 

• παραγωγή πολυτροπικών 

κειµένων (µε εικόνα και 

ήχο) για τις ανάγκες συγκε-

κριµένης περίστασης 

επικοινωνίας (π.χ. 

πολυτροπικά κείµενα για τη 

δηµοσιοποίηση και 

ανάρτηση δράσης στο 

σχολικό ιστότοπο) 

• πειραµατισµοί µε καθο-

δηγηµένη γραφή (δόµηση 

κειµένων µε βάση εικόνες ή 

αυτοτελείς τίτλους ή ηµιτε-

λείς προτάσεις / παραγρά-

φους, µέσω ιδεοθύελλας 

κ.ο.κ.) 

• µετασχηµατισµοί κειµε-

νικών ειδών σε άλλα (π.χ. 

µίας συνεχούς ιστορίας σε 

κόµικς και αντίστροφα) 

• µετασχηµατισµοί του ύ-

φους του κειµένου και απο-

φάνσεις σχετικά µε την κα-

ταλληλότητα των µετασχη-

µατισµών αυτών ανάλογα 

µε το κειµενικό είδος και το 

πλαίσιο περίστασης 

• µετασχηµατισµοί της ο-

πτικής γωνίας και αποφάν-

σεις σχετικά µε την 

καταλληλότητά τους 

• πειραµατισµοί µε εναλ-

λαγή συνωνύµων ή παρεµ-

φερών σηµασιολογικά εκ-

φράσεων και επιλογή µε 

βάση το κειµενικό είδος και 

το πλαίσιο περίστασης 

γίνεται µετά, ποιο είναι το 

αποτέλεσµα) και δηµιουργία 

µαθητικών κειµένων 

• προκαταρκτική γλωσ-

σική πραγµάτωση των υπό 

δόµηση κειµένων µέσω κα-

τάλληλων γραµµατικών, λε-

ξιλογικών και, 

ενδεχοµένως, πολυτροπικών 

στοιχείων 

• πειραµατισµοί µε καθο-

δηγηµένη γραφή (δόµηση 

κειµένων µε βάση εικόνες ή 

αυτοτελείς τίτλους ή ηµιτε-

λείς προτάσεις / παραγρά-

φους, µέσω ιδεοθύελλας 

κ.ο.κ.) 

• µετασχηµατισµοί κειµε-

νικών ειδών σε άλλα (π.χ. 

µίας συνεχούς ιστορίας σε 

κόµικς και αντίστροφα) 

• µετασχηµατισµοί του ύ-

φους του κειµένου και απο-

φάνσεις σχετικά µε την κα-

ταλληλότητα των µετασχη-

µατισµών αυτών ανάλογα 

µε το κειµενικό είδος και το 

πλαίσιο περίστασης 

• µετασχηµατισµοί της ο-

πτικής γωνίας και αποφάν-

σεις σχετικά µε την 

καταλληλότητά τους 

• πειραµατισµοί µε εναλ-

λαγή συνωνύµων ή παρεµ-

φερών σηµασιολογικά εκ-

φράσεων και επιλογή µε 

βάση το κειµενικό είδος και 

το πλαίσιο περίστασης 
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Πίνακας ΙΙ: Ενδεικτικές δραστηριότητες για Λογοτεχνία (σύµφωνα µε το ΑΠΣ) 

Α΄ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Β΄ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Γ΄ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

∆΄ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Ε΄ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤ΄ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

από την 

προφορική στη 

γραπτή 

λογοτεχνία 

το παραµύθι το ταξίδι κόµικ 
χιουµοριστικές 

ιστορίες 

εικόνες του 

τόπου µου 

• Οµαδική σύν-

θεση µιας ι-

στορίας ή πρω-

τότυπης «παρα-

µυθοσαλάτας» 

• Συγγραφή 

κειµένου για ο-

πισθόφυλλο βι-

βλίου 

• Ποιητικά 

παιχνίδια: µπερ-

δεµένα ποιή-

µατα, αλλαγή λέ-

ξεων, παιχνίδια 

µε τις 

οµοιοκαταληξίες, 

σύνθεση ποιη-

µάτων µε βάση 

εικόνες, µελο-

ποίηση ποιηµά-

των µε απλά όρ-

γανα. 

• Σύγκριση 

µεταξύ ηρώων 

από διαφορε-

τικά παραµύθια 

για να φανούν 

οι οµοιότητες 

και οι κοινές 

τους λειτουρ-

γίες 

• Χρήση της 

τράπουλας του 

Propp (ιδέα του 

Ροντάρι) για 

κατανόηση των 

προσώπων και 

των λειτουρ-

γιών 

• Αλλαγή των 

παραµυθιών 

(του τέλους, της 

αρχής του, επι-

µήκυνση µιας 

σκηνής του) 

• Συγγραφή 

παραµυθιών µε 

βάση έναν ή-

ρωα ή µία λει-

τουργία. 

• Να τροπο-

ποιήσουν στοι-

χεία της ιστο-

ρίας: πρόσθεση 

/ αφαίρεση η-

ρώων, επεισο-

δίων, αλλαγή 

τέλους, αλλαγή 

αφηγητή, µετα-

φορά από το 

χτες στο σή-

µερα ή στο µέλ-

λον 

• Να υιοθετή-

σουν το ρόλο 

του ήρωα γρά-

φοντας ηµερο-

λόγιο ή στέλνο-

ντας ανταπο-

κρίσεις, κάρτες 

και γράµµατα 

από τα ταξίδια 

του. 

• ∆ίνουµε ένα 

σύντοµης 

• ∆ιασκευή σε 

κόµικς παραµυ-

θιού ή διηγήµα-

τος που διαβά-

σαµε στην τάξη 

και το αντί-

στροφο, δια-

σκευή κόµικς 

σε αφήγηµα 

• Ανατροπή 

των χαρακτηρι-

στικών ενός υ-

περήρωα, µετα-

τροπή δευτε-

ρεύοντα ήρωα 

σε αλλαγή πρω-

ταγωνιστή, α-

φηγητή, αλλαγή 

τέλους 

• ∆ηµιουργία 

βιντεοταινίας 

µικρού µήκους 

βασισµένης σε 

κόµικς µε πρω-

ταγωνιστές τους 

µαθητές. 

 

• Μετατροπή 

του αφηγηµατι-

κού κειµένου σε 

θεατρικό 

• Προσθήκη 

και αφαίρεση 

σκηνών και χα-

ρακτήρων από 

το κείµενο για 

ενίσχυση ή για 

εξάλειψη του 

χιουµοριστικού 

στοιχείου 

• Μετατροπή 

του κειµένου σε 

«σοβαρό» 

• ∆ηµιουργία 

χιουµοριστικών 

κειµένων 

(πολυτροπικών, 

αφηγηµατικών) 

• ∆ηµιουργία 

ανθολογίας 

χιουµοριστικών 

κειµένων 

• Γραφή «οπι-

σθόφυλλου» για 

την παρουσίαση 

ενός κειµένου, 

έτσι ώστε να α-

ναδεικνύεται ο 

χιουµοριστικός 

του χαρακτήρας 

• Συγγραφή 

της 

οικογενειακής 

µας ιστορίας σε 

σχέση µε τον 

τόπο. 

 

Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ποίηση και 

τραγούδι 
φιλικές σχέσεις 

το παιχνίδι στη λο-

γοτεχνία 

η ποίηση ως παι-

χνίδι λέξεων και ει-

κόνων 

επιστηµονική 

φαντασία 

• Μεταφορά του 

ποιήµατος σε πεζό 

ή σε ζωγραφιά 

• Άσκηση στη ρί-

µα και την οµοιο-

• Υιοθέτηση του 

ρόλου ενός ήρωα 

και σχολιασµός ε-

νός γεγονότος µέσα 

από το ηµερολόγιό 

• Συγγραφή κει-

µένου µε τις οδη-

γίες παιξίµατος για 

ένα παιχνίδι που 

αναφέ-ρεται στο 

• Παιχνίδια λέ-

ξεων, φαντασίας, 

ρυθµού 

• Υπερρεαλιστι-

κά παιχνίδια µε τις 

• Τροποποίηση 

στοιχείων της ι-

στορίας: πρόσθεση 

/ αφαίρεση ηρώων, 

επεισοδίων, αλλαγή 



39 

καταληξία παίζο-

ντας µε τις λέξεις 

• Μετεγγραφή 

µιας ιστορίας σε 

ποίηµα 

• ∆ιαγωνισµός» 

συγγραφής ποιηµά-

των µόνο µεταξύ 

της τάξης ή και µε 

διπλανές τάξεις 

• ∆ηµιουργία ποι-

ητικής ανθολογίας 

µε αγαπηµένα ποιή-

µατα της τάξης και 

εικονογράφησή της 

του 

• Γραφή κειµένου 

για το οπισθόφυλλο 

του βιβλίου 

• Γραφή αφηγη-

µατικού κειµένου 

µε θέµα: «Είµαι κι 

εγώ φίλος µε 

τον/την /τους…» 

• Ηλεκτρονική 

αλληλογραφία µε 

άλλες σχολικές τά-

ξεις για την ανταλ-

λαγή βιβλιοπαρου-

σιάσεων µε ανά-

λογη θεµατική 

• ∆ηµιουργία ι-

στοριών µε θέµα: 

«Εγώ και οι φίλοι 

µου µετά από χρό-

νια…» 

• ∆ηµιουργία α-

φηγηµατικών και 

θεατρικών κειµέ-

νων µε βάση την ε-

µπειρία των παι-

διών από τις δικές 

τους φιλικές σχέ-

σεις 

λογοτε-χνικό 

κείµενο 

• Αλλαγή του α-

φηγητή ως προς το 

φύλο ή την ηλικία 

(από κορίτσι σε 

αγόρι, από ενή-

λικας σε παιδί) 

• Συγγραφή προ-

σωπικής ιστορίας 

µε µια εµπειρία 

παιχνιδιού 

λέξεις 

• Συγγραφή ατο-

µικών / οµαδικών 

ποιηµάτων 

• Επεξεργασία 

µιας λέξης ή ενός 

στίχου, ώστε να 

βρεθούν όλες οι 

δυνατότητες της 

ηχητικής αλυσίδας 

• Λεκτικά παι-

χνίδια: σύνθεση 

ποιήµατος / ιστο-

ρίας µε βάση ένα 

ζεύγος λέξεων α-

ταίριαστων µεταξύ 

τους (φανταστικό 

δυώνυµο), 

αντικατάσταση 

λέξεων του ποιή-

µατος µε άλλες 

συγγενείς σηµασιο-

λογικά, δηµιουργία 

ακροστιχίδας από 

µια λέξη του ποιή-

µατος 

• ∆ραµατοποιή-

σεις ποιηµάτων 

• Μετασχηµατι-

σµοί του ποιήµα-

τος. Αλλαγή τέ-

λους, συ-νέχιση της 

εξέλιξης σε α-

φηγηµατικά ποιή-

µατα 

τέλους, αλλαγή 

αφηγητή, αλλαγή 

τόπου, αντιστροφή 

των χαρακτηρι-

στικών του υπερή-

ρωα κόµικς 

• Σύνθεση ιστο-

ρίας ΕΦ µε δια-

στηµικό ταξίδι ή 

ροµπότ ή εξωγήι-

νους 

 

 

Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Οικογένεια  Ιστορίες άλλων 

λαών 

Λογοτεχνία & κι-

νηµατογράφος 

Ο ξένος 

• Συγγραφή ιστο-

ρίας µε ανάλογο 

θέµα, µε ύφος σο-

βαρό ή χιουµορι-

στικό 

• Μετατροπή κό-

µικ σε 

αφηγηµατικό 

κείµενο για να 

δοθεί έµφαση στον 

τρόπο παρουσίασης 

των 

συναισθηµάτων, 

 • Συναντήσεις µε 

τους ήρωες των 

ιστοριών για συ-

νέντευξη («Τι θα 

ρωτούσες για τη 

ζωή τους;») 

• Συγγραφή θεα-

τρικού έργου µε 

θέµα: «Οι ήρωες 

πολλών ιστοριών 

συναντιούνται» ή 

«Τα παιδιά του 

κόσµου συναντιού-

• Αντίστροφα: 

πα-ρακολούθηση 

µιας ταινίας και 

µετά ανάγνωση του 

λο-γοτεχνικού 

βιβλί-ου. Επισή-

µανση των διαφο-

ρών. 

• Σύγκριση δύο 

κινηµατογραφικών 

εκδοχών του ίδιου 

λογοτεχνικού έργου 

• Συγγραφή ενός 

• Ανάπλαση των 

κειµένων, αλλάζο-

ντας το τέλος τους 

ή προσθέτοντας εν-

διάµεσα επεισόδια 

στην πλοκή 

• Κατασκευή α-

φίσας για το/τα βι-

βλίο/α µε θέµα τον 

ξένο 

• Παραγωγή κει-

µένων για τον ξένο 

σε διάφορα κειµε-
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σκέψεων, κτλ. των 

ηρώων 

• Μεταφορά σκη-

νής σε ζωγραφιά 

νται» 

• Αλλαγή του α-

φηγητή: πώς αφη-

γείται ο ντόπιος και 

ο ξένος την ίδια 

ιστορία; 

 

αφηγηµατικού κει-

µένου που να βα-

σίζεται σε κινη-

µατογραφική ται-

νία. Συγγραφή σε-

ναρίου για την κι-

νηµατογραφική 

µεταφορά ενός βι-

βλίου και σχεδια-

σµός επί χάρτου 

της παραγωγής του. 

Φωτογράφηση και 

κατασκευή µιας 

φωτοϊστορίας. 

• Συγγραφή σε-

ναρίου µε πρωτό-

τυπο θέµα. 

νικά είδη: εφηµε-

ρίδα, ηµερολογιακή 

καταγραφή, αφή-

γηση χρησιµοποι-

ώντας τους διάφο-

ρους ορισµούς και 

τις απόχρώσεις της 

έννοιας ‘ξένος’ άλ-

λοτε σε α΄ 

πρόσωπο µε ήρωα 

τον ξένο και άλλοτε 

όχι. 

 

Συµπερασµατικά, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το ΑΠΣ έχει ένα πλήθος δηµιουργικών 

δραστηριοτήτων στη φαρέτρα του εκπαιδευτικού, ώστε ανάλογα µε το έµψυχο υλικό και τις ανάγκες 

της τάξης να µπορεί να επιλέξει όποιες εκείνος κρίνει ικανές προκειµένου µετατρέψει την τάξη σε ένα 

εργαστήρι ∆ηµιουργικής Γραφής. Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ πλήθος επιµέρους 

σηµείων από τη συγγραφή ολόκληρων κειµένων µέχρι τη µετατροπή του κειµένου αναφοράς ή ακόµα 

και τη δηµιουργία αφίσας ή οπισθόφυλλου, καλύπτοντας επιµέρους σκοποθετικές ανάγκες του 

Προγράµµατος.  

Στην πραγµατικότητα όµως αυτές οι ενδεικτικές δραστηριότητες, όπως θα δούµε και παρακάτω 

(βλ. Συµπεράσµατα του παρόντος), δεν αντιστοιχούν µε τις ασκήσεις που περιλαµβάνονται στα 

σχολικά εγχειρίδια, αφήνοντας µετέωρο τον εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να επιστρατεύσει τη δική 

του δηµιουργικότητα. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι, ενώ στο ΑΠΣ κατατίθενται προτεινόµενες 

δραστηριότητες, στην πλατφόρµα «Αίσωπος»
2
 δεν εντοπίζονται έτοιµα εκπαιδευτικά σενάρια για τη 

γλωσσική διδασκαλία ή τη διδακτική της λογοτεχνίας βάσει της ∆ηµιουργικής Γραφής. 

Λεκτικά παιχνίδια και παιγνιώδεις ασκήσεις συµπληρώνουν τον δηµιουργικό γλωσσικό ορίζοντα 

µαζί µε ασκήσεις µεταγραφής ή µετατροπής. Το ΑΠΣ δίνει σηµασία στην προφορική και γραπτή 

έκφραση των µαθητών. Θεωρείται ότι η αποκλειστικά «κειµενοκεντρική προσέγγιση υπογραµµίζει τον 

επικοινωνιακό χαρακτήρα του κειµένου και το θεωρεί ως µια κοινωνική κατασκευή, την οποία για να 

αντιληφθεί κάποιος πρέπει να γνωρίζει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές περιστάσεις» (Βακάλη, 

2014:245-246).  

  

                                                           
2
 βλ. http://aesop.iep.edu.gr/ 
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∆ηµιουργικές ασκήσεις στα σχολικά εγχειρίδια του ∆ηµοτικού 

Οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, λοιπόν, προτείνουν τη χρήση αυθεντικών, ολοκληρωµένων 

κειµένων που εξυπηρετούν ποικίλες επικοινωνιακές ανάγκες. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των 

κειµένων, που χρησιµοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια της Γλώσσας, είναι κατασκευασµένα από τη 

συγγραφική οµάδα για να εξυπηρετούν τη διδασκαλία κάποιου γλωσσικού φαινοµένου. Τα κείµενα δεν 

είναι αυθεντικά, δεν έχουν γραφεί για πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας και δεν δηµιουργούν 

µέσα στην τάξη επικοινωνιακές συνθήκες που προσοµοιάζουν αυτές της καθηµερινής ζωής. Είναι 

σαφές ότι επαφίεται στον δάσκαλο να φέρει στην τάξη αυθεντικό υλικό (βιβλία, αφίσες, επιστολές 

κ.τ.λ.) για να εµπλουτίσει το µάθηµα του και να το κάνει πιο ενδιαφέρον (θα το κάνει;). Τα κείµενα 

των εγχειριδίων σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται από δεδοµένες ερωτήσεις κατανόησης. Ωστόσο, 

όλο το πνεύµα περιορίζεται µόνο στη βασική κατανόηση, ενώ δεν υπάρχουν ερωτήσεις για 

διαφορετική εστίαση ή χρονική βαθµίδα διήγησης, αν και στα θετικά οφείλουµε να σηµειώσουµε 

ερωτήσεις που αναζητούν το συναίσθηµα είτε των χαρακτήρων είτε του αναγνώστη. 

Στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙΙ εκτίθενται οι ασκήσεις που υιοθετούν τη ∆ηµιουργική Γραφή, όπως 

αυτές που εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού (βιβλίο του µαθητή 

και τετράδιο εργασιών). 

 

Πίνακας ΙΙΙ: ∆ραστηριότητες σχολικών εγχειριδίων Νεοελληνικής Γλώσσας 

Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

βιβλίο µαθητή σελ. τεύχ. τετρεδιο ασκήσεων σελ. τεύχ. 

Παρατήρηση εικόνων µε 

πλοκή και διήγηση ιστορίας 
11 Β 

Συγγραφή τίτλου σε πίνακα 19 Β 

Παρατήρηση εικόνων µε 

πλοκή και διήγηση ιστορίας 
25 Β 

Συγγραφή ιστορίας για 

σκύλους βάσει εικόνων 

19 Β 

Συγγραφή πρόσκλησης για 

εκδήλωση 
67 Β 

Συγγραφή ηµερολογίου 55 Β 

 Γράψε µια δικιά σου 

περιπέτεια 

67 Β 

Γράψε ένα δικό σου όνειρο 71 Β 

Βάλε στη σειρά τµήµατα 

ιστορίας 

73 Β 
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Β΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

βιβλίο µαθητή σελ. τεύχ. τετρεδιο ασκήσεων σελ. τεύχ. 

Περιγραφή εικόνων και διήγηση 

µε συγκεκριµένες ερωτήσεις (α) 

Πού νοµίζεις ότι πηγαίνουν όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι; (β) Αν ήσουν 

µέσα στην εικόνα, ποιος θα ήθε-

λες να είσαι; Γιατί; Σε ποιον θα 

µιλούσες και τι θα του έλεγες; 

(γ) ∆ιάλεξε έναν συµµαθητή 

σου ή µια συµµαθήτριά σου και 

φαντα- στείτε ότι ζείτε µέσα 

στην εικόνα. Τι θα έλεγε ο ένας 

στον άλλο; 

11 Α 

Γράφω λίστα για ψώνια 19 Α 

∆ιήγηση της ιστορίας 

ποιήµατος 
37 Α 

Συγγραφή µηνύµατος 31 Α 

Συγγραφή παραµυθιού µε πρω-

ταγωνίστρια την κυρα-Κακή, 

που δεν ευχαρίστησε τους 

δώδε-κα µήνες µε την 

απάντησή της 

47 Α 

Συγγραφή παραµυθιού µε 

δεδοµένες εικόνες 

40-41 Α 

Συγγραφή παραµυθιού µε επι-

λεγµένες βασικές λέξεις 
68 Α 

∆ηµιουργία οµαδικά 

φανταστικής ιστορίας 

78 Α 

∆ηµιουργία αφίσας 18 Β Συγγραφή λεζάντας σε πίνακα 8 Β 

Συγγραφή λεζάντων για 

εικόνες και φωτογραφίες 
49 Β 

Συγγραφή ιστορίας µε 

επιλεγµένες λέξεις 

12 Β 

Συγγραφή πρόσκλησης 60 Β Συγγραφή πρόσκλησης 13 Β 

Έκδοση σχολικής εφηµερίδας 

και βιβλιοπαρουσίαση 

10 –

12 
Γ 

 

Συγγραφή διαφήµισης 26 Γ 

Συγγραφή παραµυθιού µε 

ήρωα έναν καλό λύκο 
70 Γ 
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Γ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

βιβλίο µαθητή σελ. τεύχ. τετρεδιο ασκήσεων σελ. τεύχ. 

∆ιήγηση ιστορίας µε φαντα-

στικά στοιχεία και θέµα «η 

καλύτερη στιγµή των 

διακοπών µου» 

12 Α 

Συγγραφή τίτλου και κειµένου 

σχολιασµού φωτογραφίας µε 

θέµα «το σχολείο µε τα µάτια 

των παιδιών» 

15 Α 

Συγγραφή τίτλου κάτω από 

φω-τογραφίες 

15 

68 

Α 

Β 

Συγγραφή συνέχισης ιστορίας 
18-19 Α 

∆ιήγηση ιστορία µε εικόνες 26 Α Συγγραφή ηµερολογίου 22 Α 

∆ηµιουργία ιστορίας µε ένα 

ζώο του κήπου 
49 Α 

Περιγραφή χώρου (παιδικό 

δω-µάτιο) 
35 Α 

∆ηµιουργία ρεπορτάζ για τον 

καιρό 
16 Β 

Συγγραφή σεναρίου (κουκλο-

θέατρο) για την ανακύκλωση 
2 Α 

Αλλαγή τίτλου σε άρθρο και 

σε συνέχιση ιστορίας 

16 & 

13 

Β 

Γ 

Σχεδιασµός πλάνου πλοκής 
58 Α 

Συγγραφή πρόσκλησης 
45 Β 

Συµµετοχή σε ιστορία, διαµόρ-

φωση ρόλου 
67 Α 

Συγγραφή µε αυτοσχέδια 

κάλαντα του µαθητή 
76 Β 

Συγγραφή χαϊκού 
68 Α 

Συνέχιση ιστορίας Καραγκιόζη 47 Γ Συγγραφή πρόσκλησης 15 Β 

 Μία παπαρούνα διηγείται στα 

παιδιά της τις πρώτες µέρες 

της ζωής της στο λιβάδι 
20 Β 

Συγγραφή οδηγιών χρήσης µη-

χανήµατος 
28 Β 

Συγγραφή φανταστικής 

ιστορίας πάνω σε εικόνες 
37 Β 

Συγγραφή µιας φανταστικής ι-

στορίας 
41 Β 

συγγραφή σχεδίων για το µέλ-

λον 
61 Β 

Συγγραφή ευχών για τα παιδιά 

του κόσµου 
62 Β 
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Συγγραφή αντιπολεµικών συν-

θηµάτων 
65 Β 

 

∆΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

βιβλίο µαθητή σελ. τεύχ. τετρεδιο ασκήσεων σελ. τεύχ. 

Μετασχηµατισµός χρόνων σε 

αφήγηση 
38 Α 

Σύνθεση ποιήµατος για τον 

Αύγουστο 
8 Α 

Συνέχιση ιστορίας από το 

Αλβανικό Μέτωπο 
50 Α 

∆ιήγηση µιας θερινής 

ανάµνησης 
9-10 Α 

∆ιήγηση τροχαίου ατυχήµατος 

(βάσει εικόνων) 
86 Α 

∆ιήγηση τροχαίου ατυχήµατος 53 Α 

∆ιήγηση ιστορίας (κορίτσι που 

χάνεται στο δάσος) 

9 Β Σελίδα από το ηµερολόγιο (µε 

διαφορετική εστίαση) 

60 Α 

 Συνέντευξη από ένα 

αγαπηµένο δέντρο 

(προσωποποίηση) 

67 Α 

Συγγραφή θεατρικού 16 Β 

Περιγραφή ζώου 31 Β 

Συγγραφή ενηµερωτικού 

κειµένου που θα εξηγούν οι 

µαθητές πώς λειτουργεί το 

σχολείο τους. 

43 Β 

Σύνταξη κειµένου για µια 

εφεύρεση 

52 Β 

 

Ε΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

βιβλίο µαθητή σελ. τεύχ. τετρεδιο ασκήσεων σελ. τεύχ. 

Συµπλήρωση «µπαλονιών» σε 

κόµικ 

54 Α συγγραφή ιστορίας για φαντα-

στικό ταξίδι και πρωταγωνιστή 

τον Πινόκιο και τον µαθητή 

22 Α 

Συγγραφή διαλόγου σε ένα ταξίδι 

στα αστέρια (επιστηµονικής 

φαντα-σίας) 

56 Β Σύνταξη αφήγησης βάσει 

εικόνων 

29-30 Α 

Συγγραφή ενός φανταστικού 

µύθου (µε αφορµή εκείνον της 

Ατλα-ντίδας) 

61 Β Συνέχιση ιστορίας 7-8 Β 
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Σύνταξη διαφήµισης 46 Γ Ένα άλλο τέλος σε ιστορία 37 Β 

συγγραφή θεατρικού διαλόγου µε 

θέµα την εξάρτηση από την τη-

λεόραση 

54 Γ  

Ηχογράφηση αναµετάδοσης 

ποδο-σφαιρικού αγώνα 

73 Γ 

Σύνταξη κειµένου που αφορά την 

προσσελήνωση 

 Γ 
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Κεφάλαιο 6: ∆ηµιουργική Γραφή και Γλώσσα στη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

Στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε διάφορα κειµενικά είδη που εξυπηρετούν 

συγκεκριµένα επικοινωνιακά πλαίσια. Εκτός από τα ειδικά συνταγµένα κείµενα των σχολικών 

εγχειριδίων η υλοποίηση των στόχων επιδιώκεται µε τη χρήση λογοτεχνικών κειµένων, 

µαρτυριών και βιωµατικών αφηγήσεων, καθηµερινών διαλόγων (σε κάθε ύφος), µύθων και 

λαϊκών παραµυθιών, ειδησεογραφικών κειµένων και θεατρικών διαλόγων ή πολυτροπικών 

κειµένων (διαφηµίσεων, µικρών αγγελιών, τεχνικών περιγραφών κ.ά.τ.).  

 

Σκοποί και επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της γλωσσικής διδασκαλίας στη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

Ως προσδοκώµενα µαθησιακά αποτελέσµατα για τη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού στην κατανόηση γραπτών 

κειµένων, το ΑΠΣ προτείνει να είναι σε θέση οι µαθητές κι οι µαθήτριες να καλλιεργούν 

διαφορετικές αναγνωστικές στρατηγικές του γραπτού κειµένου (συνολική κατανόηση, 

επικέντρωση σε συγκεκριµένη πληροφορία, προσωπική ερµηνεία µε βάση σηµεία του κειµένου) 

και να αναπτύξουν διαφορετικές αναγνωστικές στρατηγικές ανάλογα µε το αν το κείµενο είναι 

συνεχές, µη συνεχές (χάρτης, γράφηµα, σχεδιάγραµµα κτλ.) ή υπερκείµενο. Παράλληλα, ως 

στόχος τίθεται να αντιλαµβάνονται τους µηχανισµούς συνοχής ενός κειµένου (σύνδεσµοι, 

επεξηγήσεις κτλ.) και να αξιολογούν το περιεχόµενο και τη µορφή του γραπτού κειµένου 

(γραµµατικές και λεξιλογικές επιλογές, συνοχή) και την αποτελεσµατικότητά του. Ως βασικός 

στόχος τίθεται και η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών για την απόδοση του νοήµατος και 

ο εντοπισµός της πολυφωνικότητας των κειµένων και η διάκριση της οπτικής/εστίασής τους. 

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η διεύρυνση της γραµµατικής τους ενηµερότητας, µε σκοπό την 

κατανόηση και αξιοποίηση της λειτουργικής αξίας των γραµµατικών φαινοµένων για τη δόµηση 

νοήµατος και ύφους. 

Στην παραγωγή λόγου επιδιώκεται να µάθουν να οργανώνουν τα κείµενά τους, να 

αναπτύσσουν και να συνδέουν πληροφορίες, να συνειδητοποιούν το ύφος και να επεξεργάζονται 

την έκταση των υπό δόµηση κειµένων, επιλέγοντας τα κατάλληλα σηµειωτικά και εξωγλωσσικά 

στοιχεία. Σκοπός είναι να µάθουν να επιλέγουν το κατάλληλο ύφος και τη γλωσσική ποικιλία 

στην πραγµάτωση ενός κειµενικού είδους, ενώ ως διακριτός στόχος τίθεται να µάθουν να 

προσδιορίζουν τα κειµενικά γνωρίσµατα υπό την οπτική γωνία πραγµάτωσής τους και να 

κατανοούν ότι «η παραγωγή γραπτού κειµένου συνιστά µια δυναµική διαδικασία που αναδύεται 

µέσα από την ενεργό εµπλοκή των µαθητών και µαθητριών µε διαδικασίες συλλογής, σύγκρισης, 
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καταγραφής και αναθεώρησης του περιεχοµένου και της γλωσσικής του διατύπωσης» 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011β:106). 

Αναφορικά µε το µάθηµα της Λογοτεχνίας, στόχος είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε 

κείµενα που αφορούν τον τόπο και τους ανθρώπους (ιστορία, γεωγραφία, λαογραφία, ηθογραφία 

κτλ), την επιστηµονική φαντασία, τον «Ξένο». Έτσι, επιδιώκεται να έρθουν σε επαφή µε 

διάφορα λογοτεχνικά είδη (δηµοτικό τραγούδι, ηθογραφικό διήγηµα, ιστορικό µυθιστόρηµα, 

αυτοβιογραφία) συνδέοντας την έννοια της ιστορικότητας µέσα από την αλλαγή και τη συνέχεια 

στα χαρακτηριστικά και στη ζωή του τόπου και συγκροτώντας τη δική τους ταυτότητα. Η επαφή 

µε τη λογοτεχνία επιστηµονικής φαντασίας επιδιώκει την κατανόηση των στερεοτύπων του 

είδους (θετικοί/αρνητικοί ήρωες, ουτοπία και δυστοπία) και τη διερεύνηση θεµάτων µε τα οποία 

ασχολείται το λογοτεχνικό τούτο είδος (ο ρόλος των µηχανών, το διάστηµα, η ζωή σε άλλους 

πλανήτες, η ζωή του µέλλοντος), καλλιεργώντας τη φαντασία των µαθητών και συνδέοντας το 

είδος µε πολιτικοκοινωνικά συµφραζόµενα και συνειδητοποιώντας σύγχρονα προβλήµατα 

(ενεργειακό, οικολογικό, υπερπληθυσµός), τα οποία λειτουργούν ως έµπνευση για αυτά τα έργα. 

Η δε ενότητα για τον «Ξένο», στόχο έχει οι µαθητές κι οι µαθήτριες να αντιληφθούν την ύπαρξη 

του ξένου σε κάθε κοινωνία και σε κάθε εποχή και να τον συνδέσουν µε τις ιστορικές συνθήκες 

που τον δηµιουργούν, κατανοώντας ότι δεν είναι µια εγγενής ιδιότητα αλλά επίκτητη.  
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∆ηµιουργικές ασκήσεις στα σχολικά εγχειρίδια της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

Τα σχολικά εγχειρίδια για το µάθηµα της Γλώσσας στη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού δεν διαφέρουν σε 

φιλοσοφία από άλλων τάξεων. Κυριαρχούν και πάλι οι περιλήψεις και οι γραµµατικές ασκήσεις, 

δίνοντας έµφαση στην επιχειρηµατολογία και τη διατύπωση ιδεών. Προστίθενται πλέον (ήδη 

από την Ε΄ τάξη) ενότητες για την παραγωγή και την οργάνωση ιδεών µε κειµενοποιήσεις και 

συνεχίζεται εµµονικά η διδασκαλία διαδικασιών σύνταξης επιστολών, καρτών, άρθρων (κ.ά.τ), 

τα οποία ουσιαστικά αποτελούν για προσυγγραφικές φάσεις κι όχι δηµιουργικές 

δραστηριότητες. Σηµαντικό είναι ότι εµπλουτίζονται οι δραστηριότητες εκείνες που αφορούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειµενικού λόγου, ενώ άξιοι µνείας είναι και οι ανακεφαλαιωτικοί 

πίνακες που αφορούν τη σύνταξη/συγγραφή. 

Στο Ανθολόγιο της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού καταγράφονται περισσότερα περίπου 100 

λογοτεχνικά κείµενα που περιλαµβάνουν εξήντα τρία (63) πεζά ή πολυµορφικά κείµενα και 

είκοσι οκτώ (28) ποιητικά και τραγούδια διαρθρωµένα σε έντεκα (11) θεµατικές ενότητες. 

Γενικά φαίνεται να υπάρχει µία σχετική ισορροπία ανάµεσα στο ανθολογηµένο υλικό µεταξύ 

πεζογραφίας και ποίησης. Αναλυτικά, καταγράψαµε τις ενότητες «εµείς και η φύση» (µε 6 

ποιητικά και 6 πεζά), «κοινωνική ζωή» (µε 4 ποιητικά και 6 πεζά ), «η οικογένειά µας» (µε 4 

ποιητικά και 5 πεζά), «σχολείο και παιδί» (µε 5 πεζά), «τα παιδικά χρόνια» (µε 1 ποιητικό και 4 

πεζά), «ανθρώπινοι χαρακτήρες» (µε 2 ποιητικά και 6 πεζά), «θρησκευτική ζωή» (µε 3 ποιητικά 

και 5 πεζά), «γεγονότα από την ελληνική ιστορία» (µε 7 ποιητικά και 9 πεζά κείµενα), «λαϊκή 

παράδοση και πολιτισµός» (µε διάφορα δηµοτικά τραγούδια και λιανοτράγουδα και 4 πεζά 

κείµενα), «ειρήνη και φιλία» (µε 1 ποιητικό και 6 πεζά κείµενα) και την ενότητα «φαντασία και 

περιπέτεια» (µε 7 πεζά κείµενα). 

 

Πίνακας ΙV: ∆ηµιουργικές δραστηριότητες στα σχολικά εγχειρίδια της ΣΤ΄ 

ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

βιβλίο µαθητή σελ. τεύχ. τετρεδιο ασκήσεων σελ. τεύχ. 

Σύνταξη γράµµατος µε 

περιγραφή αντικειµένου 
10 Α 

Οι πρώτες εντυπώσεις ενός 

ναυαγού 
7 Α 

∆ιήγηση ταξιδιού 16 Α Ηµερολόγιο ενός ναυαγού 9 Α 

Σύνταξη άρθρου µε εντυπώσεις 

από εκδροµή 
19 Α 

Μεταγραφή ιστορίας υπό άλλη 

εστίαση 
14 Α 
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Συνέχιση παραµυθιού 
65 Α 

Συγγραφή µικρής ιστορίας µε 

επιλεγµένες λέξεις (σύνθετες) 
35 Α 

Σχεδιασµός αφίσας µε θέµα τη 

δηµοκρατία 
75 Α 

Μετασχηµατισµός παραµυθιού 

σε άλλη εξέλιξη 
69 Α 

Σύνταξη επιστολής για 

διατήρησή camp προσφύγων 

στην περιοχή 
84 Α 

Συγγραφή µικρής ιστορίας µε 

επιλεγµένες λέξεις (ονοµατικά 

σύνολα) 
21 Β 

Σύνταξη άρθρου πληµµυρικές 

καταστροφές 
13 Β 

Μεταγραφή κόµικ σε πεζή 

αφήγηση 
27 Β 

Συγγραφή διαλόγων βάσει φω-

τογραφίας και περιγραφή της 
18 Β 

Γέµισµα «µπαλονιών» σε 

κόµικ 

28-30 

& 57 
Β 

Σύνταξη σύντοµου άρθρου για 

τη σχολική ιστοσελίδα 
52 Β 

Συγγραφή αστείας ιστορίας 

(µε µεταφορικές εκφράσεις) 
36 Β 

Μεταγραφή αφήγησης υπό 

άλλη εστίαση 
57 Β 

Συγγραφή ιστορίας µε ήρωες 

τον Καραγκιόζη, την Κοκκι-

νοσκουφίτσα και τον Μ. 

Αλέξανδρο 

39-40 Β 

Αφήγηση οικογενειακού περι-

στατικού 
96 Β 

Σύνταξη άρθρου κατά του ρα-

τσισµού 
63 Β 

Μετατροπή κόµικ σε αφήγηση 
20 Γ 

Σύνταξη άρθρου (µε 

επιλεγµένες εκφράσεις) 
65 Β 

Σύνταξη ανακοίνωσης κι 

αφίσας (για θεατρική 

παράσταση) 

48 & 

51 
Γ 
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Συµπεράσµατα 

Συµπερασµατικά, για τις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού, οι δραστηριότητες επικεντρώνονται 

στη σηµασία των λέξεων, τη γραφή τους και τη συγγραφή «ποικίλων απλών γλωσσικών 

µορφών» και παραµυθιών, παράλληλα µε την αναδιατύπωση ενός κειµένου. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι τα πρώτο τεύχος της Α΄ ∆ηµοτικού (βιβλίο και τετράδιο εργασιών) δεν έχουν 

δηµιουργικές δραστηριότητες, αλλά αφιερώνονται αποκλειστικά και µόνο στο γραφικό κι 

αναγνωστικό πεδίο της γλώσσας. Κι αυτό µολονότι στο ΑΠΣ της προσχολικής ηλικίας υπάρχουν 

δραστηριότητες ∆ηµιουργικής Γραφής προγραφικού σταδίου. Στην Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού, 

αλλά στις δύο τελευταίες τάξεις, οι δραστηριότητες επεκτείνονται σε περιγραφές, αφηγήσεις, µε 

έµφαση στην επιχειρηµατολογία (υιοθεσία χώρων κτλ), µετατροπές κειµενικών ειδών µε 

περιλήψεις ή αναπτύξεις και προτάσεις νέων τίτλων (Βακάλη, 2014:242). Χαρακτηριστικό είναι 

ότι στα εγχειρίδια της Γ΄ τάξης η ενότητα «Φαντάζοµαι και παίζω» υπάρχει µόνο δύο φορές σε 

όλη τη σειρά της τάξης, ενώ σε κάθε ενότητα υπάρχουν οι ενότητες «Ξεκλειδώνω το κείµενο» 

και «παίζω µε τις λέξεις» κ.ά.τ. 

Σχετικά µε το µάθηµα της Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο το ∆ΕΠΠΣ αναφέρει ότι η 

διδασκαλία αυτού του µαθήµατος έχει ως στόχο τον χειρισµό του προφορικού και γραπτού 

λόγου µε επάρκεια, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα. Η γλώσσα 

αντιµετωπίζεται ως σύστηµα επικοινωνίας, µέσο δράσης και αλληλεπίδρασης ανθρώπων και 

δηµιουργίας πραγµάτων. Ο µαθητής δηµοτικού πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι µε τον λόγο του 

µπορεί να περιγράψει, να τροποποιήσει και να δηµιουργήσει την πραγµατικότητα. Μα η 

∆ηµιουργική Γραφή δεν είναι µάθηµα Γλώσσας. ∆εν έχει τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος 

παρότι χρησιµοποιεί τη γλώσσα· δουλεύει και κάνει πειραµατισµούς µε αυτή. Η κριτική, η 

διόρθωση και η αξιολόγηση δεν γίνεται µε τον τρόπο που κάνει το παραδοσιακό σχολείο 

(Βασιλάκη και Γιαννακουδάκης 2009). Έτσι προάγεται και ο γενικότερος παιδευτικός στόχος οι 

µαθητές να µάθουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να αποδέχονται, µειώνοντας τελικά 

το φαινόµενο της περιθωριοποίησης κάποιων παιδιών (Μιχαήλ κ. συν., 2018). 

Σε µία κριτική µατιά υπό την οπτική της ∆ηµιουργικής Γραφής µπορούµε δούµε ότι στη Β΄ 

τάξη ζητείται συγγραφή λίστας ψώνια (τ.ερ. σελ. 19 τεύχ. Α), ενώ θα µπορούσε να υπάρχει 

αφήγηση ιστορίας µε θέµα την αγορά αγαθών εµπεριέχοντας τη λίστα για ψώνια. Αντίστοιχα, η 

συγγραφή οδηγιών φύτευσης κάκτου (τ.ερ. σελ. 59, τ. Β) θα µπορούσε να υλοποιηθεί ως 

αφήγηση µε κάθε πιθανό ενδεχόµενο, όπως και οι συνταγές στην ίδια τάξη (τ.ερ. σελ. 58-59) ή 

σε ανάλογες ασκήσεις για µαγειρική της ∆΄ ∆ηµοτικού (τ.ερ. σελ. 73) ή οδηγίες κοπής (τ.ερ. 
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σελ. 9, τ. Β). Στην ∆΄ ∆ηµοτικού στο βιβλίο του µαθητή οι δηµιουργικές ασκήσεις είναι σχετικά 

λίγες. Ο βασικός προσανατολισµός των ασκήσεων είναι η µετατροπή των χρόνων σε µη 

λογοτεχνικά κείµενα κι η αναµάσηση των ασκήσεων διήγησης βάσει εικόνων, ενώ θα 

µπορούσαν να διδαχθούν οι γλωσσικές ενότητες και µέσω λογοτεχνίας· για παράδειγµα το 

τροχαίο ατύχηµα/οδική ασφάλεια θα µπορούσε να διδαχθεί µε την «ποδηλάτισσα» του Ελύτη. Οι 

γραµµατικές ασκήσεις και οι ερωτήσεις κατανόησης των κειµένων υπερισχύουν όλων.  

Και το ίδιο ισχύει και στην Ε΄ ∆ηµοτικού. Υιοθετούνται ακόµα ασκήσεις που εντάσσονται 

στις δηµιουργικές, αλλά είναι κατάλληλες για µικρότερες τάξεις
3
. Χαρακτηριστικό είναι στο 

κεφάλαιο «µυστήρια-επιστηµονική φαντασία» δεν ζητείται να γράψουν ένα µυθοπλαστικό 

κείµενο για ταξίδι στο παρελθόν (µε χρονοµηχανή, βλ. β.µ. σελ. 66, τ. Β), αλλά µόνο να 

επιχειρηµατολογήσουν γιατί επιλέγουν εκείνη την εποχή (ενώ δε ζητείται να 

επιχειρηµατολογήσουν για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια). Στην ίδια κατεύθυνση δεν ζητείται ένα 

µυθοπλαστικό κείµενο για κατοικίδια, ή για τη µουσική, αλλά προσωπικό κείµενο 

επιχειρηµατολογίας. Αναλόγως η ζητούµενη σύνταξη κειµένου µε θέµα τη θέα από ένα 

διαστηµικό σταθµό (βλ. β.µ. σελ. 80, τ. Γ) ή για προσσελήνωση (σελ. 90) δεν προτείνει ένα 

µυθοπλαστικό κείµενο µε αυτό το θέµα. Ακόµα και η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων όπως 

µπαίνει στο σχολικό εγχειρίδιο (β.µ. σελ. 46-48, τ. Β) θυµίζει άσκηση, κάτι που αποθαρρύνει τον 

µαθητή και τη µαθήτρια από την ευχαρίστηση της ανάγνωσης. Ενώ η τυποποιηµένη µορφή που 

έχουν, θυµίζει φύλλο εργασίας για το σπίτι. Όπως σηµειώνει ο Κωτόπουλος (2011:7) 

«έτσι δηµιουργούνται καταπιεστικές συµπεριφορές που δεν θεωρούνται 

συνειδητά καταπιεστικές, π.χ. το να διαβάζουν όλα τα παιδιά το ίδιο βιβλίο, την 

ίδια χρονική περίοδο και να απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις. Πολύ σκληρότερο 

ακόµη, να συµπληρώνουν όλα τα παιδιά το ίδιο χαρτί επικοινωνίας, που 

λειτουργεί ως έλεγχος και επιβεβαίωση ανάγνωσης. Να περιστέλλεται έτσι το 

ουσιαστικότερο δικαίωµα της ανάγνωσης, δηλαδή η προσωπική πρόσληψη του 

κειµένου, η υποκειµενική διάσταση στην προσέγγιση του βιβλίου». 

Σε ανάλογα µε τα δικά µας συµπεράσµατα καταλήγει και η Βακάλη (2014:434). 

«Είναι χαρακτηριστικό πως στην Α΄ και στη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού έχουµε περισσότερες 

περιπτώσεις συγγραφής ιστορίας, ενώ οι ασκήσεις για περιγραφές είναι 

περισσότερες σε Α΄ και Β΄ ∆ηµοτικού –το µικρότερο ποσοστό το συναντάµε στη 

∆΄ ∆ηµοτικού. Οι περισσότερες ασκήσεις ζητάνε κείµενα πληροφοριακά και οι 

                                                           
3
 βλ. ενδεικτικά άσκηση για σύνταξη ευχετήριας κάρτας (β.µ. σελ. 25, τ. Β). 
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λιγότερες κείµενα πειθούς –χωρίς σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή των 

ποσοστώσεων. Οι περισσότερες ασκήσεις δε δίνουν προσδιορισµό για την έκταση 

και, όταν κατευθύνουν µε οδηγίες, αυτές δίνονται µε συγκεκριµένες ερωτήσεις 

για το περιεχόµενο του κειµένου ή αφορούν το είδος του. Οι περισσότερες 

ασκήσεις ζητούν γραπτό λόγο που δεν απευθύνεται σε κάποιον. Όσα γραπτά 

κείµενα έχουν συγκεκριµένο αποδέκτη, αυτός είναι φίλος, συµµαθητής ή 

συνοµήλικος κατά βάση». 

Πολλές ασκήσεις αφορούν σύνταξη επιστολής στο ∆ήµαρχο ή γράµµατος σε κάποιο 

αγαπηµένο πρόσωπο
4
. Ωστόσο, αυτές οι ασκήσεις δεν συνιστούν δραστηριότητες ∆ηµιουργικής 

Γραφής. Επιµένουν στην επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας και τη διατύπωση 

επιχειρηµάτων για ένα συγκεκριµένο θέµα. Απουσιάζει η ελευθερία στη δοµή που θα είχε ένα 

δηµιουργικό κείµενο, ειδικά µάλιστα όταν οι εν λόγω δραστηριότητες συνοδεύονται από 

κατευθυνόµενες ερωτήσεις. Αναλόγως η τοποθέτηση στη σωστή σειρά παραγράφων 

παραµυθιού ή αφήγησης –ειδικά στις µεγάλες τάξεις
5
– δεν συνιστά δηµιουργική δραστηριότητα, 

επειδή δεν αφήνει ελευθερίες στον µαθητή και τη µαθήτρια να οργανώσουν εκείνοι, όπως 

επιθυµούν, την ύλη/πλοκή, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει µία µόνο οπτική και ορθή σειρά 

γεγονότων στην αφήγηση.  

Αν και δεν θεωρούµε ότι οι ασκήσεις, που απαιτούν µεταγραφή ενός κειµένου µε συνώνυµα 

σε επιλεγµένες λέξεις, κινούνται στο πνεύµα της ∆ηµιουργικής Γραφής, επειδή ακριβώς τα 

κείµενα που δίδονται είναι κατασκευασµένα κι όχι λογοτεχνικά/αυθεντικά, οι αντωνυµικές 

ασκήσεις και οι προσδιοριστικές είναι στη θετική κατεύθυνση, όταν δεν οδηγούν σε κλειστές 

απαντήσεις, αλλά αφήνουν ελεύθερο τον µαθητή και τη µαθήτρια εκείνοι να το 

µετασχηµατίσουν. ∆ηµιουργικές κρίνουµε και τις ασκήσεις που ζητούν την αλλαγή ύφους σε 

κείµενα µέσω γραµµατολογικών παρεµβάσεων (αλλαγή έγκλισης, αφαίρεση επιθέτων ή 

µετατροπή άρθρων), όταν πρόκειται για αυτούσια λογοτεχνικά ή αυθεντικά κείµενα, επειδή 

δείχνουν µε τρόπο βιωµατικά πώς αλλάζει το ύφος µέσα από φαινοµενικά ανούσιες αλλαγές. 

Ενδιαφέρουσες, ωστόσο, και στη σωστή κατεύθυνση, για µία θεατρολόγο όπως η γράφουσα, 

                                                           
4
 βλ. ενδεικτικά (i) σύνταξη γράµµατος (Α΄ ∆ηµοτικού, τ.ερ. σελ. 32, τ. Α), (ii) σύνταξη γράµµατος για την 

ειρήνη στον κόσµο (Γ΄ ∆ηµοτικού, τ.ερ. σελ. 66, τ. Β), (iii) σύνταξη επιστολής στον δήµαρχο ή σε µια 

περιβαλλοντική οργάνωση σε σχέση µε τη µόλυνση του περιβάλλοντος (∆΄ ∆ηµοτικού, τ.ερ. σελ. 38, τ. Α), (iv) 

σύνταξη ηλεκτρονικού µηνύµατος για οικολογικό θέµα (∆΄ ∆ηµοτικού, τ.ερ. σελ. 43, τ. Α), (v) σύνταξη επιστολής 

στον δήµαρχο µε αναφορές στα προβλήµατα των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (∆΄ ∆ηµοτικού, τ.ερ. 

σελ. 47-48, τ. Β). 
5
 βλ. ενδεικτικά (i) β.µ. Ε΄ ∆ηµοτικού, σελ. 84, τ. Γ, (ii) β.µ. ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, σελ. 26, τ. Β, (iii) τ.ερ. σελ. 50, τ. Α, 

(iv) τ.ερ. σελ. 62, τ. Β. 
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είναι οι δραστηριότητες δραµατοποίησης, που εντάσσονται σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια του 

∆ηµοτικού. 

 

Στη ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, πιο ειδικά, παρατηρούµε ότι οι περισσότερες δραστηριότητες που 

προτείνονται από τα σχολικά εγχειρίδια 

«αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης κάθε είδους κειµένου, τη 

λειτουργία των γλωσσικών στοιχείων και τον τρόπο µε τον οποίο αυτά δοµούν 

την κειµενική συνοχή και το ύφος στο συγκεκριµένο κάθε φορά είδος 

κειµένου[...] Οδηγούν τον µαθητή σε επιλογές που µπορούν να τον βοηθήσουν 

στη συνειδητοποίηση της σχέσης µεταξύ της πρόθεσης του συντάκτη ενός 

κειµένου και των γλωσσικών µέσων που απαιτούνται για να υπάρξει ανάλογο µε 

την πρόθεση αποτέλεσµα» (Ιορδανίδου, κ. συν., 2011:12). 

Τα βιβλία έχουν µια παιγνιώδη µορφή που υιοθετείται και στις ασκήσεις, επιδιώκοντας να 

ενεργοποιήσουν τη δηµιουργικότητα και τη φαντασία των µαθητών, προσπαθώντας να φέρουν 

την καθηµερινή ζωή στην τάξη, ως µίµηση. 

Ενώ όµως, όπως είδαµε, το ΑΠΣ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο αξιολόγησης των 

δηµιουργικών ασκήσεων, το Βιβλίο του ∆ασκάλου, δεν τις υιοθετεί ως µεθοδολογική πρόταση. 

Αντίθετα, επικεντρώνεται στην ετεροαξιολόγηση και σε άλλες µεθοδολογίες (Ιορδανίδου κ. 

συν., 2011:13-17). Μολονότι όλες είναι στη σωστή κατεύθυνση, κατά τη γνώµη της γράφουσας, 

και σύµφωνες µε το πνεύµα της Παιδαγωγικής, εντούτοις δεν µπορούν να εφαρµοστούν σε 

πραγµατικά δηµιουργικές δραστηριότητες ή σε συνθήκες ενός εργαστηρίου ∆ηµιουργικής 

Γραφής. Οι δηµιουργικές δραστηριότητες έχουν µία διττή αξιολογική υπόσταση: ως άσκηση και 

ως αυταξία· κατά πόσο δηλαδή το κείµενο του µαθητή απαντά στο ζητούµενο της άσκησης και 

ταυτόχρονα, αλλά διακριτά, κατά πόσο στέκεται µόνο του το κείµενο, ως αυταξία. Αν και σε 

τούτο µπορεί να τεθεί το ζήτηµα της ετεροαξιολόγησης, σε ένα εργαστήρι η κριτική θα γίνει ως 

συζήτηση, µακράν της βαθµολογικής κλίµακας, αφού δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ενδεικτικές δραστηριότητες ∆ηµιουργικής Γραφής 

Με τις ασκήσεις ∆ηµιουργικής Γραφής, ως αντικείµενο αναστοχασµού δεν νοείται µόνο το 

κείµενο αλλά και η ίδια η εµπειρία, ο εαυτός µας. Αυτό γίνεται καθώς µε κάθε κείµενο δεν 

αποκτούµε εµπειρίες µόνο σχετικές µε το κείµενο αλλά και µε τον ίδιο µας τον εαυτό. Όπως 

αναφέρει και η Αναγνώστου (2018:12) µε τις ασκήσεις γραφής µπορούν να παραχθούν και 

άλλες «σχηµατισµένες» οπτικές και µέσα από αυτές µεγαλύτερος βαθµός απροσδιοριστίας και 

πρόκλησης, που θα υποψίαζε τους µαθητές για την πολλαπλότητα και τη συνθετότητα της 

αναζήτησης νοήµατος µε βάση τις συντεταγµένες ενός κειµένου, δοκιµή η οποία θα µπορούσε 

να θέσει σε δοκιµασία τα όρια της ίδιας της εµπειρίας τους και δυνητικά να προκαλέσει 

διεύρυνση της. 

Οι ασκήσεις ∆ηµιουργικής Γραφής που ακολουθούν στο επόµενο κεφάλαιο µπορούν να 

ονοµαστούν δραστηριότητες οι οποίες ζητούν κείµενα µέσα στο κείµενο. Στηρίζονται στα 

διδασκόµενα κείµενα και διεκδικούν από τον µαθητή να διαδράσει µε αυτά µε τρόπο επινοητικό 

και δηµιουργικό. Οι δραστηριότητες τούτες στοχεύουν στη συνάντηση του µαθητή µε το 

κείµενο µέσα από άλλους δρόµους οι οποίοι προέρχονται από την αφηγηµατολογία ή τη θεωρία. 

Κάποια από αυτά είναι η χρήση οπτικής γωνίας, εστίασης, φωνής, χρήση ρητορικών σχηµάτων, 

η µετατόπιση εστίασης, η αλλαγή αφηγητή και της πλοκής, κ.ά. (Αναγνώστου, 2018). 

Προτείνονται µια σειρά δηµιουργικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τη γλωσσική 

εκπαίδευση, βάσει και των επιδιωκόµενων στόχων του ΑΠΣ για την ΣΤ΄ τάξη. Οι 

δραστηριότητες στηρίζονται στην υφιστάµενη διδακτέα ύλη της τάξης και αναφέρονται στο 

Βιβλίο του Μαθητή. Όλες οι προτεινόµενες δραστηριότητες συνοδεύονται από τη στοχοθεσία, 

σύµφωνα µε το ΑΠΣ για τη Γλώσσα της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Ακολούθως καταθέτουµε το δικό µας 

project που έλαβε χώρα στο 1
ο
 Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) Ιεράς Πόλεως 

Μεσολογγίου και συγκροτήθηκε µε οκτώ (8) µαθητές της ΣΤ΄ τάξης που συµµετείχαν στα 

προγράµµατα του Κ∆ΑΠ. 
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Προτάσεις δηµιουργικών δραστηριοτήτων βάσει των κειµένων του Βιβλίου του Μαθητή 

Ενότητα 1 – Ταξίδια, τόποι, µεταφορικά µέσα 

1. Ξαναγράψτε το οµοιοκατάληκτο ποίηµα «Ο θαλασσοπόρος» σε ελεύθερο στίχο, αφαιρώντας 

την οµοιοκαταληξία, σπάζοντας τις στροφές, προσθέτοντας και αφαιρώντας λέξεις.  

• Στόχος που αφορά τη ∆ηµιουργική Γραφή είναι η επιλογή και η εξοικείωση των 

µαθητών µε τον ελευθερωµένο στίχο, να µάθουν τα χαρακτηριστικά του ώστε να 

µπορέσουν να παράγουν µέσα από τον µετασχηµατισµό των κειµένων, σύµφωνα και µε 

το ΑΠΣ για τη Γλώσσα. 

• Στόχος που αφορά τη γλωσσική καλλιέργεια των µαθητών να αναπτυχθεί η περιγραφική 

ικανότητα των µαθητών µέσα από έναν λόγο αφαιρετικό, όπως αυτόν που απαιτεί η 

ποίηση. Μαθαίνουν να αφαιρούν τις περιττές λέξεις και να αποδίδουν το νόηµα που 

ενδιαφέρει µε λιγότερες λέξεις, ελλειπτικές ή απλές προτάσεις. 

2. Βρείτε δύο διαφορετικούς τίτλους για το κείµενο «Τα ψάθινα καπέλα». 

• Η άσκηση συµφωνεί µε τους στόχους του ΑΠΣ και εντάσσεται στις προτεινόµενες 

γλωσσικές δραστηριότητες για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού, για τη φωνολογική 

δοµή των λέξεων, επικεντρώνοντας την προσοχή των µαθητών στο βασικό νόηµα ενός 

κειµένου. 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής της δραστηριότητας 

είναι να ασκηθούν οι µαθητές κι οι µαθήτριες στη συµπύκνωση κειµένων.  

3. ∆ιαβάστε το κείµενο της συγγραφικής οµάδας στη σελίδα 10. Φανταστείτε ότι είστε ο 

παππούς της ιστορίας και γράφετε το γράµµα στον εγγονό σας. Τι ακριβώς λέει αυτό το 

γράµµα; 

• Στόχος που αφορά τη ∆ηµιουργική Γραφή είναι η εξάσκηση των µαθητών µε την 

περιγραφή θέµατος από άλλη οπτική γωνία, ενώ γλωσσικός στόχος είναι η εξάσκηση 

στην περιγραφή χώρων και οικοδοµηµάτων.  

4. ∆ιαβάστε το κείµενο «Ταξιδεύοντας µε ελέφαντα» και (α) γράψτε ένα δικό σας ταξιδιωτικό 

διήγηµα συνδυάζοντας τη φαντασία και τον ρεαλισµό. Σε ποιο µέρος του πλανήτη θα 

ταξιδεύατε; Με τι µέσα; Μόνος/µόνη ή µε παρέα; (β) µετατρέψτε το αφηγηµατικό κείµενο 

σε εικονογράφηµα. 
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• Στόχος, που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής,  της δραστηριότητας 

είναι ο µαθητής να µάθει να αφηγείται πραγµατικές και φανταστικές καταστάσεις και 

παράλληλα να δοµεί διήγηµα και να επεξεργάζεται κείµενα µε αδροµερείς νοηµατικές 

ενότητες και παραγράφους. Παράλληλα, ασκείται στη χρήση οµοδιηγητικής αφήγησης 

ενσωµατώνοντας τον πρωτοπρόσωπο αφηγητή στη µυθοπλασία. 

• Γλωσσικός στόχος είναι η ένταξη µέσων µεταφοράς σε κείµενα µε τις ιδιαιτερότητές 

τους ως προς την χρήση και τη λειτουργίας τους. 

5. Βλέπετε την ανακοίνωση για το διήµερο στον Παρνασσό και αποφασίζετε να πάτε. Στο 

ξενοδοχείο σάς δίνουν ένα αναλυτικό πρόγραµµα µε τις δραστηριότητες του διηµέρου. 

Περιγράψτε τις.  

• Στόχος που αφορά τη ∆ηµιουργική Γραφή είναι η εξοικείωση του µαθητή µε τον 

µετασχηµατισµό κειµένων σε διαφορετικό είδος λόγου, για διαφορετικό σκοπό και η 

απόκτηση ευχέρειας στην κατασκευή περιγραφικών κειµένων.  

• Γλωσσικός στόχος είναι η ένταξη τουριστικών δραστηριοτήτων σε κείµενα, η 

εξοικείωσή τους µε τη γλώσσα αναλυτικών προγραµµάτων δραστηριοτήτων, 

τουριστικών οδηγών κ.ά.τ. 

 

Ενότητα 2 – Κατοικία 

6. ∆ιαβάστε το ποίηµα του Κωστή Παλαµά «Το σπίτι µου» και σχεδιάστε ένα καλλιγράφηµα 

σπιτιού. Γεµίστε το µε τις λέξεις που σας έκαναν εντύπωση από το ποίηµα. Έπειτα, 

δηµιουργήστε µία ακροστιχίδα µε τη λέξη ΣΠΙΤΙ. 

• Πρόκειται για µία άλλη παιγνιώδη µετατροπή κειµένου. Στόχος στη συγκεκριµένη 

ενότητα είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις ιδιαιτερότητες της δοµής διαφόρων 

ειδών περιγραφικών κειµένων. 

• Στόχος γλωσσικός είναι ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου των µαθητών µέσα από τη 

εξοικείωση µε την αφαιρετικότητα του ποιητικού λόγου. 

7. Στο κείµενο «Το σπίτι του ποιητή Καβάφη» αντικαταστήστε το γ΄ ενικό µε α΄ γραµµατικό 

πρόσωπο. Γράψτε ξανά το κείµενο από την αφηγηµατική σκοπιά του ποιητή Καβάφη.  

• Ο µαθητής αφηγείται το θέµα από άλλη οπτική γωνία κι έτσι µαθαίνει να αναγνωρίζει το 

επίπεδο ύφους ενός κειµένου και να κρίνει, αν είναι κατάλληλο για το θέµα του κειµένου 
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ώστε να το µετατρέψει (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής), ενώ παράλληλα, ασκείται στην 

µετατροπή κειµένου από γραµµατική σκοπιά, µακριά από τις τυποποιηµένες ασκήσεις 

(γλωσσικός στόχος), ασκούµενος/ασκούµενη στα πρόσωπα του ρήµατος. 

8. Φανταστείτε ότι φοράτε ένα ζευγάρι µαγικά γυαλιά και µε αυτά βλέπετε το εσωτερικό των 

σπιτιών. ∆ιαλέξτε µία από τις αγγελίες της Α΄ ή Β΄ στήλης και προσπαθήστε να 

φανταστείτε πώς είναι το εσωτερικό του σπιτιού. Περιγράψτε το µε λεπτοµέρειες 

χρησιµοποιώντας ποικίλα επίθετα και παροµοιώσεις.  

• Με την άσκηση ασκείται ο µαθητής στη χρησιµοποίηση τοπικών και χρονικών 

προσδιορισµών, επίθετα ή αριθµητικά σύµφωνα και µε τους στόχους του κεφαλαίου, 

ασκώντας τη φαντασία του. Επίσης, µαθαίνει να περιγράφει τον χώρο, ως σκηνικό 

δράσης (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

9. Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα του άρθρου «Κύριε, µας ενοχλείτε…». Φανταστείτε 

τον λόγο που έχουν βγει στο µπαλκόνι όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας και γράψτε τα 

πιθανά σενάρια. 

• Οι µαθητές µαθαίνουν να γράφουν µικρά κείµενα µε βάση τον κόσµο της εµπειρίας τους 

και να εξιστορούν ολοκληρωµένα συµβάντα, στα οποία, µπορεί να έλαβαν µέρος ή όχι, 

υιοθετώντας και στοιχεία που διδάχθηκαν από το κεφάλαιο του βιβλίου (στόχος 

∆ηµιουργικής Γραφής). Είναι δυνατή να γίνει µετατροπή του κειµένου που θα προκύψει 

σε θεατρικούς διαλόγους, ώστε να προκύψουν παράλληλες σκηνές, ανάλογα µε την 

επιλογή των µαθητών. 

• Οι µαθητές εξοικειώνονται µε τη χρήση του προφορικού λόγου σε κείµενα 

χρησιµοποιώντας τους αναγκαίους ρηµατικούς κάθε φορά χρόνους (γλωσσικός στόχος). 

 

Ενότητα 3 – 28
η
 Οκτωβρίου 

10. Μετασχηµατίστε το ποίηµα «Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία» του Γιάννη Ρίτσου σε διήγηµα. 

∆ηµιουργήστε δικούς σας χαρακτήρες που να περνούν τις ίδιες κακουχίες. 

• Η άσκηση, ως γλωσσικός στόχος, σκοπεύει στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο ο 

ποιητής χρησιµοποιεί τα γλωσσικά µέσα, για να προκαλέσει εντυπώσεις. 

• Μαθαίνουν σταδιακά να οικοδοµούν πλοκή και να χτίζουν χαρακτήρες. Στόχος που 

προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να µάθουν να συγγράφουν 
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δικά τους διηγήµατα, εκφράζοντας τόσο τις δικές τους αγωνίες όσο κι εκείνες άλλων 

(ενσυναίσθηση). και στην εξοικείωση του παιδιού µε στοιχεία δοµής και περιεχοµένου 

της µικρής πεζής φόρµας.  

11. ∆ιαβάστε το θεατρικό κείµενο «Η µικρή Ελλάδα υψώνει τη φωνή της». Γίνετε 

δηµοσιογράφοι για µια µέρα και πάρτε συνέντευξη από τον ηλικιωµένο πλέον φαντάρο της 

δεύτερης σκηνής, τον ∆ιαβάκη. Γράψτε τις ερωτήσεις και προσπαθήστε να φανταστείτε 

ποιες θα ήταν οι απαντήσεις του. 

• Η µαθήτρια κι ο µαθητής εξοικειώνονται µε διαφορετικά είδη προφορικού λόγου (εδώ µε 

συνέντευξη) και την προετοιµασία αυτής συντάσσοντας ερωτηµατικές προτάσεις 

(γλωσσικός στόχος).  

• Ταυτόχρονα µαθαίνουν να στήνουν διαλόγους (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

12. Αφηγηθείτε την ιστορία «Ήρθαν» θεωρώντας ότι ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής είναι 

ηλικιωµένος. Έπειτα, γράψτε ξανά το κείµενο κάνοντας την ιστορία να αρχίζει από το τέλος 

προς την αρχή.  

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να εισάγουµε τον 

µαθητή και τη µαθήτρια βαθύτερα τον µαθητή στην πλοκή της ιστορίας και να 

καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση, ενώ παράλληλα σύµφωνα και µε το ΑΠΣ αλλάζει την 

πλοκή της ιστορίας. 

• Γλωσσικός στόχος είναι η εξάσκηση στη χρήση των γραµµατικών προσώπων και των 

ρηµατικών χρόνων. 

 

Ενότητα 4 – ∆ιατροφή 

13. ∆ιαβάστε το ποίηµα «Η πολύ λαίµαργη φάλαινα που έφαγε τη θάλασσα» και συνθέστε ένα 

λιµερίκ, παρουσιάζοντας τη λαίµαργη φάλαινα. 

• Οι µαθητές εξοικειώνονται µε άλλα είδη λόγου και φόρµες. Παράλληλα, υπηρετείται ο 

θεµατικός στόχος του κεφαλαίου (γλωσσικός στόχος). 

• Μαθαίνουν να γράφουν λιµερίκ µε την παιγνιώδη διάθεσή του.  

14. ∆ιαβάστε τη συνταγή για τα µακαρόνια µε κιµά και γράψτε τη σε µορφή ποιήµατος. 

• Οι µαθητές µαθαίνουν να γράφουν δικά τους ποιήµατα (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής).  
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• Η άσκηση ως γλωσσικό στόχο έχει να αντιληφθεί ο µαθητής τις σχέσεις µεταξύ των 

προθέσεων του γράφοντος και της γλωσσικής µορφής ή του είδους του λόγου που 

χρησιµοποιεί, αξιοποιώντας διάφορες εγκλιτικές µορφές του ρήµατος (που εξετάζει το 

κεφάλαιο) και ξεφεύγοντας από τη στείρα καταλογογράφηση µιας λίστας. 

15. Γράψτε ένα διήγηµα µε αφορµή τις εικόνες της σελ. 51. 

• Σύµφωνα και µε το ΑΠΣ, στόχος είναι να µπορεί ο µαθητής να συµπληρώσει µια ηµιτελή 

ιστορία και να αποδίδει γραπτά µια ιστορία που απεικονίζεται σε σειρά εικόνων 

(γλωσσικός στόχος), εντοπίζοντας τη διαφορά ανάµεσα στην εικόνα ενός αντικειµένου 

και στη γραπτή απόδοσή του µε λέξη (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

16. Παρατηρείστε τα τέσσερα διαφηµιζόµενα προϊόντα των σελίδων 53, 54, 55 και 

κατασκευάστε για το πρώτο προϊόν ένα σοβαρό στιχούργηµα, για το δεύτερο ένα 

χιουµοριστικό, για το τρίτο ένα δραµατικό και για το τέταρτο ένα σατιρικό (προτείνεται να 

γίνει οµαδοσυνεργατικά σε τρεις οµάδες, εφόσον το επιτρέπει η σύσταση της τάξης).  

• Με τη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές αντιλαµβάνονται τη διαφορετική χρήση της 

γλώσσας στην κατασκευή διαφορετικής ανάγκης λογοτεχνικών κειµένων και µαθαίνουν 

να συνεργάζονται, σύµφωνα και µε τις αρχές της ∆ηµιουργικής Γραφής και µε του ΑΠΣ 

(στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). ∆ιδάσκονται τη δοµή και τις τεχνικές ποιητικών 

κειµένων µε διαφορετικές απαιτήσεις στο ύφος και την επιλογή λεκτικών συνόλων  

• Οι µαθήτριες κι οι µαθητές ασκούνται στην ένταξη λέξεων µε αστείο ή σοβαρό 

περιεχόµενο, στην αξιοποίηση δραµατικού ή σαρκαστικού λεξιλογίου (γλωσσικός 

στόχος). 

17. Στο παραµύθι «Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης» παρατηρείται έντονα το στοιχείο του διαλόγου. 

Κάντε το διήγηµα µε συνεχή αφήγηση σε πλάγιο λόγο και σκεφτείτε τι εξώφυλλο θα 

ταίριαζε σε µια αυτοτελή έκδοση του κειµένου. 

• Καλλιεργείται η δυνατότητα του µαθητή να µάθει να επιλέγει τα στοιχεία, που 

ενδιαφέρουν περισσότερο για τον µετασχηµατισµό ενός κειµένου, και να αξιοποιεί ορθά 

τον πλάγιο λόγο αισθητοποιώντας µε πρακτικό και παιγνιώδη τρόπο την έννοια της 

γλωσσικής δοµής και διαπιστώνοντας τις δυνατότητες αφαίρεσης, προσθήκης και 

αλλαγής σειράς στοιχείων της πρότασης, καθώς τις δυνατότητες µετασχηµατισµού της 

για τις ανάγκες της επικοινωνίας. Εξοικειώνεται µε τεχνικές αφήγησης µε διάλογο 
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(στόχοι που προκύπτουν από τη ∆ηµιουργική Γραφή). 

• Ασκείται στη χρήση του πλάγιου λόγου και στη µετατροπή του ευθύ σε πλάγιο λόγο 

(γλωσσικός στόχος). 

 

Ενότητα 5 – 17 Νοέµβρη 

18. Το ποίηµα «Οι τρεις µέρες» δίνεται σε φωτοτυπία γραµµένο χωρίς στίχους και στροφές στη 

ροή του πεζού λόγου. Χωρίστε το σε στροφές και στίχους (ελεύθερα). 

Ήταν του αύριο η γενιά, δεκαοχτώ, δεκαεννιά, ήταν χιλιάδες τα παιδιά και τρία τα 

µερόνυχτα. Την πρώτη µέρα τραγουδούν, την πρώτη νύχτα µάς καλούν, την 

πρώτη µέρα η λευτεριά γραµµένη λέξη µε µπογιά. Τη δεύτερη τη µέρα τους, τη 

µάνα, τον πατέρα τους καµώνονται πως τους ξεχνούν κι όλη µέρα τραγουδούν. 

Την τρίτη τη φαρµακερή φωνή λαλεί από το πρωί το όνειρο να µη χαθεί κι η 

ιστορία να γραφτεί. Ήταν του σήµερα η γενιά, παιδιά µε ανοιχτή καρδιά, τα 

σηµαδέψαν στα τυφλά και σκότωσαν τη λευτεριά. 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να εξοικειωθούν 

οι µαθητές µε τη χρήση του ποιητικού λόγου, τη διάκριση των στροφών και των στίχων 

βάσει του νοήµατος. 

• Γλωσσικός στόχος είναι να αναγνωρίζουν οι µαθητές τις φωνηµατικές µονάδες του 

λόγου σε ένα κείµενο, όπως ταιριάζουν νοηµατικά ή ηχητικά (οµοιοκαταληξία). 

19. Γράψτε ένα δικό σας σύντοµο διήγηµα (ή ποίηµα) ενσωµατώνοντας αναπαραστάσεις από τις 

φωτογραφίες της εποχής. 

• Η άσκηση καλύπτει τη διαθεµατική στόχευση σύνδεσης της Ιστορίας µε τη Γλώσσα και 

τη Λογοτεχνία, µεταφέροντας τον µαθητή στο παρελθόν (ιστορική ενσυναίσθηση). Ο 

µαθητής έρχεται σε επαφή µε το λεξιλόγιο και τη συνθηµατολογία της εποχής 

(γλωσσικός στόχος). 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι οι µαθητές να 

µάθουν τις βασικές αρχές συγγραφής ενός διηγήµατος (επιλογή αφηγητή και εστίαση, 

σχεδιασµός βασικής πλοκής κ.ά.τ. 
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Ενότητα 6 – Η ζωή σε άλλους τόπους 

20. ∆ιαβάστε το ποίηµα της σελίδας 79 και γράψτε ένα δικό σας ποίηµα, που να συνοµιλεί 

(ποιητικός διάλογος) µε τον Σεφέρη, σε ελεύθερο στίχο. Σχολιάστε το ποίηµα, ζητήστε 

εξηγήσεις και απορήστε. 

• Μέσα από τον ποιητικό διάλογο ο µαθητής κατανοεί βαθύτερα τον  τρόπο µε τον οποίο 

χρησιµοποιούνται τα γλωσσικά µέσα και εξοικειώνεται διαισθητικά µε απλά κείµενα 

νεωτερικής λογοτεχνίας. Μαθαίνει να συνθέτει ποιήµατα και να συνοµιλεί µε την 

ποιητική παράδοση (δηµιουργικοί στόχοι). 

• Γλωσσικός στόχος είναι η άσκηση των µαθητών µε την οµοιοκαταληξία, αναζητώντας 

οµόηχες καταλήξεις λέξεων, µε χιουµοριστικό περιεχόµενο.. 

21. Παρατηρείστε προσεκτικά την εικόνα της σελίδας 80. Σχεδιάστε φυσαλίδες πάνω από τα 

πρόσωπα των φωτογραφιών και γράψτε διαλόγους. 

• Με τρόπο παιγνιώδη εξασκείται στη συγγραφή ενός σεναρίου κόµικ βάσει εικόνων 

(στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

• Οι µαθητές ασκούνται στη δηµιουργία διαλόγων και στη σύνθεση πλοκής µε το 

κατάλληλο λεξιλόγιο. 

22. Γράψτε µια εντελώς διαφορετική ιστορία µε τον ίδιο πρωταγωνιστή–αφηγητή του κειµένου 

«Σπίτι µας είναι η γη». 

• Ο µετασχηµατισµός µιας ιστορίας ή το επαναγράψιµό της (σύµφωνα και µε το ΑΠΣ) 

αποτελούν βασικές µεθοδολογικά δραστηριότητες της ∆ηµιουργικής Γραφής, καθώς 

βιωµατικά διδάσκουν τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο κάποιοι βιώνουν µια ιστορία 

και εξοικειώνουν το παιδί µε στοιχεία δοµής και περιεχοµένου των λογοτεχνικών 

κειµένων και τη λειτουργία του αφηγητή. 

23. Στο απόσπασµα της «Αιολικής γης» του Ηλία Βενέζη να κάνετε πιο έκδηλη την ψυχολογική 

κατάσταση του παππού προσθέτοντας λέξεις ή φράσεις.  

• Ο µαθητής συµµετέχει µε τον τρόπο αυτό βαθύτερα στην ιστορία και διδάσκεται τη 

βασική αρχή του «δείξε, µην το λες» (show, don’t tell) (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής) 

και ταυτόχρονα µαθαίνει να αξιοποιεί τη γλώσσα για την εκδήλωση συναισθηµάτων 

(γλωσσικός στόχος). 
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24. Παρατηρείστε την εικόνα της σελίδας 88 και συνθέστε την αυτοβιογραφία της νεαρής 

Αφρικανής προσφυγοπούλας. 

• Στόχος που αφορά τη ∆ηµιουργική Γραφή: Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση του µαθητή 

για τον «Ξένο» κι έρχεται σε επαφή µε την αυτοβιογραφία (και τη βιογραφία) ως 

κειµενικό είδος. 

• Γλωσσικός στόχος: Ασκείται ο µαθητής σε αφήγηση σε α΄ γραµµατικό πρόσωπο και στη 

διαφορετική χρήση των ρηµατικών προσώπων σε γλωσσικό επίπεδο και άλλων λέξεων 

που συνδέονται µε το ρήµα άµεσα ή έµµεσα (αδύνατοι τύποι ως αντικείµενα, κτητικά 

κτλ). 

 

Ενότητα 7 – Η ζωή έξω από την πόλη 

25. α) Συµπληρώστε τα κενά του ποιήµατος «Το σκιάχτρο», σεβόµενοι το νόηµα και τον ρυθµό.  

Το ’ντυσαν µε ……. και το ’στησαν 

στη µέση του µεγάλου…… για δράκο φύλακα. 

Όµως εκείνο …… τα πουλιά κι εµάς  

το ίδιο µε τους ήλιους τους ηλιόσπορους. 

Έτσι, σαν ήρθαν οι …… τιτιβίζοντας 

και κάθισαν στο τρύπιο του …….,  

τους ….. πλατιά,  

άνοιξε ……. το στήθος του, 

κι οι φίλοι του χτίσανε …… 

πλάι στη …… αχυρένια του καρδιά. 

(β) Έπειτα διαβάστε το πρωτότυπο ποίηµα και συγκρίνετε τις λέξεις που συµπληρώσατε 

εσείς µε εκείνες του πρωτότυπου ποιήµατος, (γ) Στο ίδιο ποίηµα βάλτε τα ρήµατα σε Ενεστώτα. 

Τι παρατηρείτε ως προς το ύφος και τη ζωντάνια της αφήγησης; (δ) Αντικαταστήστε τις 

υπογραµµισµένες λέξεις του ποιήµατος µε άλλες συνώνυµές τους. Αλλάζει το ποίηµα; (ε) Τώρα 

αντικαταστήστε τις λέξεις µε διπλή υπογράµµιση µε αντώνυµες (αντίθετα). 

• ∆ηµιουργικοί στόχοι: Με τις δραστηριότητες αυτές οι µαθητές εξοικειώνονται µε την 

επιλογή των κατάλληλων λέξεων σε ένα κείµενο προκειµένου να διαµορφώσουν 

συγκεκριµένες εντυπώσεις (συναίσθηµα, νόηµα, διατήρηση µέτρου). Ταυτόχρονα, 

συνειδητοποιούν τη διαφορετική δοµή περιγραφικών κι αφηγηµατικών κειµένων. 
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• Γλωσσικοί στόχοι: Οι µαθητές ασκούνται στη χρήση ρηµάτων σε ποιητικά κείµενα. 

Αντιλαµβάνονται τη διαφορετική σηµασία της χρήσης ρηµάτων σε διαφορετικούς 

χρόνους. 

26. Υπογραµµίστε πέντε σχετικές και πέντε άσχετες µεταξύ τους λέξεις στο άρθρο «Ολική 

καταστροφή στις καλλιέργειες» και γράψτε δύο µικρά κειµενάκια εµπνεόµενοι από τις λέξεις 

που υπογραµµίσατε.  

• Η δραστηριότητα στοχεύει στον εντοπισµό κειµενικών δεικτών (γλωσσικός στόχος) για 

τη σύνδεση φράσεων, παραγράφων και νοηµατικών ενοτήτων. Οι µαθητές ασκούνται 

στη σύνταξη κειµένων µέσα σε ένα άλλο επικοινωνιακό πλαίσιο. 

• Ταυτόχρονα, ασκούνται στη σύνταξη κειµένων µε δοσµένες λέξεις που καλούνται να 

τοποθετήσουν σε αυτά (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

27. Ξαναγράψτε την ιστορία «Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο» αλλάζοντας το πρώτο 

πρόσωπο του αφηγητή σε γ΄ ενικό και µετά σε β΄ ενικό (προσέχουµε ιδιαίτερα τις 

αντωνυµίες, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν κι άλλες µικρότερες αλλαγές).  

• Γλωσσικός στόχος: Η άσκηση στοχεύει στη γραµµατική εξάσκηση των µαθητών µέσα 

από την αλλαγή του αφηγητή, διαπιστώνοντας τις νοηµατικές σχέσεις κειµένου – 

ενότητας – παραγράφου – περιόδων και ότι ο λόγος οργανώνεται γύρω από το όνοµα και 

το ρήµα. Παράλληλα, επιδιώκεται η εξάσκηση των µαθητών µε την αφηγηµατική 

περιγραφή του χώρου σε λογοτεχνικό κείµενο. 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής: η αλλαγή του αφηγητή 

βοηθά στην βαθύτερη κατανόηση των ρηµατικών φαινοµένων και στην ορθή κάθε φορά 

χρήση ρηµάτων (αλλαγή υποκειµένου, συνδεόµενα κτητικά επίθετα ή έµµεσα 

αντικείµενα -αδύνατοι τύποι). 

28. ∆ιαβάστε το ηµερολόγιο του Θοδωρή και της Μυρσίνης (σελ. 20-21) και συνεχίστε το 

γράφοντας και για τον Αύγουστο µήνα. Έπειτα παρατηρείστε τους πίνακες ζωγραφικής των 

σελίδων 20-24 και προσπαθήστε να βρείτε µε τη βοήθεια του δασκάλου σας ποιήµατα και 

διηγήµατα σχετικά µε τον θερισµό.  

• Επιδιώκεται η εξοικείωση µε διαφορετικής µορφής κείµενα (ηµερολόγιο) µαζί µε τη 

συµπλήρωση της ιστορίας (διαφορετική πλοκή και η σύνδεση της κοινωνικής ζωής 

(θερισµός) µε τη λογοτεχνία (γλωσσικός στόχος). 
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• Οι µαθητές συνεχίζουν την επαφή µε τον ποιητικό λόγο, συγγράφοντας οι ίδιοι/ίδιες. 

Μελετούν τον ποιητικό λόγο και µαθαίνουν βιωµατικά τα χαρακτηριστικά του (στόχος 

∆ηµιουργικής Γραφής). 

 

Ενότητα 8 – Χριστούγεννα  

29. ∆ιαβάστε τα παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων και αποδώστε τα στην 

καθοµιλουµένη σε πεζό λόγο. 

• Καθώς στόχος της ενότητας είναι τα κείµενα δυνητικά να αξιοποιηθούν και στη σχολική 

γιορτή είναι µια ενδιαφέρουσα ευκαιρία ώστε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή µε 

παλαιότερους (ή διαφορετικούς) τύπους της γλώσσας και να πλησιάσουν τον ιδιωµατικό 

λόγο και εντοπίζοντας τις δοµικές διαφορές από τον διδασκόµενο κανόνα της κοινής 

νεοελληνικής (γλωσσικός στόχος).  

• Παράλληλα, ασκούνται σε µετατροπή του ποιητικού κειµένου σε πεζό λόγο, στη 

µεταφορά του νοήµατος ενός έργου και στη συµπύκνωση (στόχος ∆ηµιουργικής 

Γραφής). 

30. ∆ιαβάστε την ιστορία «Τα Χριστούγεννα του υπολογιστή» και εντοπίστε τους ήρωές της. 

Έπειτα (α) υπογραµµίστε τα ρήµατα που προσδιορίζουν τη δράση του κάθε ήρωα και (β) 

δώστε ένα εναλλακτικό τέλος στην ιστορία. 

• Με γλωσσικό στόχο η δραστηριότητα στοχεύει στο τρίτο επίπεδο γραµµατικής, δηλαδή 

στη γραµµατική του κειµένου και της επικοινωνίας και στην κατανόηση των ορίων και 

των εναλλακτικών δυνατότητων της γλώσσας. Οι µαθήτριες και οι µαθητές 

αντιλαµβάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ρηµάτων (τι δηλώνουν, τη χρονικά 

βαθµίδα και το ποιόν του ρήµατος). 

• Στον δηµιουργικό στόχο, οι µαθητές ασκούνται στην κατασκευή µιας ιστορίας και τον 

µετασχηµατισµό (εδώ του τέλους) µιας δεδοµένης ιστορίας, σύµφωνα και µε τις 

προτάσεις του ΑΠΣ. 

31. Να µπείτε στην ιστορία «Το φλουρί του φτωχού» ως ήρωες και να αλλάξτε την πλοκή. 

• Η αλλαγή της πλοκής µιας ιστορίας είναι βασικός άξονας της ∆ηµιουργικής Γραφής, 

καθώς εµπλέκει άµεσα τον µαθητή µε το λογοτεχνικό κείµενο και συµφωνεί µε το ΑΠΣ. 

Μαθαίνει να γράφει µικρά κείµενα µε βάση τον κόσµο της εµπειρίας του και να 
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εξιστορεί ολοκληρωµένα συµβάντα, στα οποία, µπορεί να έλαβε µέρος ή όχι.  

• Οι µαθητές, σύµφωνα και µε τις προτάσεις του ΑΠΣ, µαθαίνουν να αλλάζουν τον 

αφηγητή και τις λειτουργίες του (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής), ενώ παράλληλα σε 

γλωσσικό επίπεδο ασκούνται στη χρήση των ρηµατικών προσώπων (γλωσσικός στόχος). 

32. ∆ιαβάστε την ιστορία της βασιλόπιτας και γράψτε όσες λέξεις σάς έρχονται στο µυαλό, όταν 

ακούτε τη λέξη βασιλόπιτα (ιδεοθύελλα). Στη συνέχεια γράψτε µια δική σας 

χριστουγεννιάτικη ιστορία µε τις λέξεις που σας ήρθαν στο µυαλό. 

• Η ιδεοθύελλα είναι µία δηµιουργική και παιγνιώδης κίνηση δηµιουργίας συνειρµικών 

συσχετισµών πριν τη συγγραφή µιας ιστορίας, καθώς αποκαλύπτει σύνδεση λέξεων και 

φράσεων µεταξύ τους ως ένα βήµα προς την κατασκευή πλοκής (στόχος ∆ηµιουργικής 

Γραφής). 

• Οι µαθητές ασκούνται στην αναζήτηση λέξεων που συνδέονται έµµεσα ή άµεσα µε ένα 

θέµα και κάνουν ένα βήµα προς τη σύνδεση σηµαίνοντος και σηµαινοµένου (γλωσσικός 

στόχος). 

 

Ενότητα 9 – Συσκευές 

33. Προσπαθήστε να γράψετε ξανά τους στίχους του ποιήµατος «Λιλιπούπολη» αλλάζοντας τις 

συλλαβές, τη σειρά των λέξεων, προσθέτοντας παράλογες φράσεις ή εικόνες.  

• Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τη διαφορετική χρήση της γλώσσας, αναζητώντας στη 

γλωσσική ποικιλοµορφία κατάλληλους τύπους µε παιγνιώδη επεξεργασία της γλώσσας, 

ενώ ταυτόχρονα ασκούνται στον συλλαβισµό (γλωσσικός στόχος). Στόχος στη 

συγκεκριµένη ενότητα είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις ιδιαιτερότητες της 

δοµής διαφόρων ειδών κατευθυντικών κειµένων. 

• Εξασκούνται µε την παιγνιώδη χρήση του λόγου και τη λεξιπλασία, τις περιγραφές και 

τους παράλληλους στίχους (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

34. Στις σελίδες 42-43 διαβάστε τις οδηγίες χρήσεις µιας καφετιέρας. Τι θα γινόταν εάν υπήρχε 

µια φανταστική συσκευή, όπως για παράδειγµα µια συσκευή δηµιουργίας ονείρων ή 

παραµυθιών; Γράψτε ένα διήγηµα µε µία τέτοια φανταστική συσκευή, καταγράφοντας και 

τις οδηγίες χρήσεις.  

• Στόχος είναι η επιλογή και η χρήση των κατάλληλων γλωσσικών µέσων για την 
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παραγωγή κειµένων σε διαφορετικό επικοινωνιακό πλαίσιο (εδώ η µετατροπή των 

οδηγιών σε διήγηµα µε τη δική του πλοκή). Σε γλωσσικό επίπεδο οι µαθητές διδάσκονται 

τους ρηµατικούς τύπους που χρησιµοποιούνται σε οδηγίες (προστακτική, υποτακτική 

κτλ), καθώς και τον τρόπο σύνταξης κειµένων µε οδηγίες. 

• Εξοικειώνονται µε τη συγγραφή διηγηµάτων, την επιλογή χαρακτήρων, τη διαµόρφωση 

πλοκής κ.ά.τ. (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

35. Στις σελίδες 48-49 µπορείτε να βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

Επισκεφτείτε µε τη βοήθεια του δασκάλου σας µερικές από αυτές και έπειτα σχεδιάστε στο 

χαρτί τη δική σας ιστοσελίδα. Μπορεί να είναι µία ιστοσελίδα µε παιχνίδια, µε 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το διάστηµα ή µια ιστοσελίδα µε ζωγραφική.  

• Η δραστηριότητα είναι διαθεµατική, συνδέοντας τις ΤΠΕ µε τη Γλώσσα και τα 

Εικαστικά, βοηθώντας τους µαθητές να αναπτύξουν συνθετικές και κριτικές ικανότητες 

µαθαίνοντας να διακρίνουν τα κειµενικά είδη και τις διαφορετικές απαιτήσεις τους, να 

γράφουν πληροφοριακά κείµενα (γλωσσικός στόχος) και τις ουσιαστικές διαφορές τους 

από τα λογοτεχνικά κείµενα (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

36. Σκεφτείτε έναν χαρακτήρα και περιγράψτε τον (τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, τις 

συνήθειές του, τη συµπεριφορά του κ.α.). Αντικαταστήστε τον στη θέση του καφετζή 

Γιάννη από το διήγηµα «Το µηχάνηµα».  

• Ουσιαστικά η άσκηση εντάσσεται στην αλλαγή εστίασης και πλοκής, αφού προστίθεται 

ένας νέος χαρακτήρας που διαµόρφωσαν οι µαθητές. Τούτη η άσκηση µπορεί να είναι 

οµαδοσυνεργατική, βάζοντας όλη την τάξη να ορίσει τα χαρακτηριστικά του νέου ήρωα, 

µαθαίνοντας να στήνουν µυθοπλαστικούς χαρακτήρες (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

• Οι µαθητές ασκούνται στην επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου για την περιγραφή 

ανθρώπων, των χαρακτηριστικών της εµφάνισης και της συµπεριφοράς τους (γλωσσικός 

στόχος). 

 

Ενότητα 10 – Ατυχήµατα  

37. Παρατηρήστε την εικόνα που συνοδεύει το ποίηµα «Η ιστορία του Ζάχου που Χαζεύει» και 

γράψτε µία µικρή παράγραφο για την ιστορία που κρύβει. Στη συνέχεια διαβάστε το ποίηµα 

και µετατρέψτε τους στίχους σε εικόνες. 
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• Η άσκηση εντάσσεται στη λογική δραστηριοτήτων µετατροπής εικόνων σε γραπτή 

αφήγηση και µετατροπής ενός κειµένου σε άλλο είδος αφήγησης (ποίηση σε εικόνες). Ο 

µαθητής µαθαίνει τη δοµή του διηγήµατος και ασκείται στην ανάπτυξη µιας πλοκής 

(δηµιουργικοί στόχοι). 

• Σύµφωνα και µε τους γραµµατικούς στόχους της ενότητας,ο µαθητής διαπιστώνει και 

συνειδητοποιεί, τις λειτουργίες των βασικών όρων της πρότασης (γλωσσικός στόχος). 

38. Αφού διαβάσετε το διήγηµα «Με λένε Σόνια» γράψτε ένα λιµερίκ παρουσιάζοντας τον 

«απρόσεκτο» κύριο Ντίνο. Έπειτα γράψτε του µία επιστολή δίνοντάς του συµβουλές, ώστε 

να είναι πιο προσεκτικός. 

• Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε άλλα είδη (χιουµοριστικό ποίηµα και επιστολικό 

κείµενο) αναπτύσσοντας τις δικές τους οπτικές πάνω σε ένα σοβαρό θέµα για την 

ελληνική κοινωνία και καταγράφοντας τους δικούς τους συλλογισµούς για ένα 

συγκεκριµένο ζήτηµα. Καλλιεργείται  η συνειδητοποίηση της σχέσης της λογοτεχνίας µε 

την ανθρώπινη εµπειρία και, εποµένως, η σηµασία της για την κατανόηση του κόσµου 

και του εαυτού µας.  

• Μαθαίνουν να γράφουν λιµερίκια και µε τη σκωπτική τους διάθεση να σατιρίζουν µε τη 

βοήθεια του ποιητικού λόγου (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

39. Βρείτε το επιµύθιο της ιστορίας «∆ρόµο παίρνω…δρόµο αφήνω!» και γράψτε ένα κείµενο µε 

διαφορετική πλοκή. 

• Το επιµύθιο είναι βασική διδακτική µονάδα του µύθου (βλ. Αίσωπος). Γλωσσικός στόχος 

είναι οι µαθητές να εξοικειωθούν µε την αποφθεγµατική χρήση της γλώσσας βάσει µιας 

ιστορίας, ενώ έχουν την ευκαιρία να αλλάξουν την πλοκή της· πλέον επέρχεται µία 

διάκριση ανάµεσα στις προθέσεις του γράφοντος και της γλωσσικής µορφής ή του είδους 

του λόγου που χρησιµοποιεί. Σύµφωνα και µε το ΑΠΣ, οι µαθητές κατανοούν και 

αποδέχονται τη σχετικότητα και την πολλαπλότητα των ερµηνευτικών προσεγγίσεων, 

καθώς και µαθαίνουν να αντιµετωπίζουν κριτικά και τις δικές τους ερµηνευτικές 

προτάσεις.  

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να διδαχθούν οι 

µαθητές πώς γράφονται οι µύθοι και τα βασικά τους χαρακτηριστικά (σύντοµη έκταση, 

διδακτικός στόχος, πολύ απλή έκταση, χρήση ζώων ως χαρακτήρων κτλ) και τις 
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διαφορές τους από τα παραµύθια και τα χαρακτηριστικά εκείνων (µεγαλύτερη έκταση, 

πιο περίπλοκη πλοκή µε περισσότερες ανατροπές, προππικό µοντέλο -αρχική κατάσταση, 

απαγόρευση, παραβίαση κτλ). 

40. Στη σελίδα 71 υπάρχουν οκτώ σκίτσα. Βάλτε τα σε σειρά προκειµένου να αποτελέσουν 

διαφορετικά επεισόδια µιας ιστορίας και γράψτε λεζάντες κάτω από αυτά. 

• Στόχος είναι οι µαθητές να προβληµατιστούν για την επιλογή κατάλληλων φραστικών 

επιλογών και διατύπωσης, µε κριτήριο τον εκάστοτε στόχο του λόγου τους, µέσα από τη 

συγγραφή βάσει µιας έτοιµης πλοκής (γλωσσικός στόχος).  

• Μαθαίνουν να κατανοούν την έννοια της πλοκής και την οικοδόµησή της και να 

κατασκευάζουν διαλόγους υπηρετώντας την εξέλιξη της πλοκής (στόχος ∆ηµιουργικής 

Γραφής). 

41. Βρείτε κοινές αντιποιητικές λέξεις στο άρθρο «Οικιακές…παγίδες για παιδιά», που όταν τις 

δέσετε µεταξύ τους µπορούν να απελευθερώσουν ποιητική ενέργεια. 

• Στόχος είναι η εξοικείωση των µαθητών µε την έννοια της µεταφοράς και µε τα 

χαρακτηριστικά του ποιητικού λόγου, και η διερεύνηση του συναισθήµατος που κρύβουν 

ποιητικές ή άλλες φράσεις (γλωσσικός στόχος). 

• Βιωµατικά µαθαίνουν να διερευνούν όλους τους συντελεστές και τους αναγκαίους 

παράγοντες που συµβάλλουν στην παραγωγή και στην πρόσληψη των λογοτεχνικών 

κειµένων (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

 

Ενότητα 11 – Συγγενικές σχέσεις 

42. Γράψτε τη ραψωδία από τη συνάντηση Τηλέµαχου-Οδυσσέα σαν σε σύντοµη είδηση σε 

µονόστηλο εφηµερίδας. 

• Ο µετασχηµατισµός επιδιώκει την εξάσκηση µε τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και την 

οργάνωση διαφορετικών κειµενικών ειδών µέσα από τη διαδικασία σύνθεσης ενός νέου 

κειµένου (γλωσσικός στόχος). 

• Οι µαθητές συνειδητοποιούν τις ιδιαιτερότητες της δοµής αφηγηµατικών κειµένων 

(στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

43. Βάλτε τη δική σας µουσική υπόκρουση στην ανάγνωση της ιστορίας «Ώρες µε τη µητέρα 
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µου». Στη συνέχεια προτείνετε έναν τίτλο για την αφίσα της σελίδας 85 και γράψτε µία 

µικρή ιστοριούλα εµπνεόµενοι από την αφίσα. 

• Πρόκειται για µία παιγνιώδη προσέγγιση της διαθεµατικότητας της τέχνης, συνδέοντας 

τη µουσική µε τη λεκτική αφήγηση και την κατασκευή αφισών (διαθεµατικός γλωσσικός 

στόχος). 

• Οι µαθητές διδάσκονται τη συµπύκνωση σε τίτλους και να αναγνωρίσουν τα βασικά 

στοιχεία µιας ιστορίας µε απώτερο στόχο να µάθουν να δοµούν ιστορίες και να 

ανακαλύπτουν στοιχεία ιστορίας σε εικόνες (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

44. ∆ώστε στους ήρωες της ιστορίας «Πρέπει να φανώ γενναίος» ονόµατα που να τους 

ταιριάζουν και συνεχίστε την ιστορία.  

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να µάθουν τα 

παιδιά πώς χτίζονται οι χαρακτήρες. Σταδιακά αποκτούν πιο παρεµβατικό ρόλο στις 

ιστορίες.  

• Γλωσσικός στόχος είναι να µάθουν να φτιάχνουν ονόµατα. Τα ονόµατα των ηρώων είναι 

πολύ σηµαντικά σε µια ιστορία, καθώς πέρα από τα αστεία, αποκαλύπτουν πτυχές της 

ψυχολογίας ή του ρόλου τους σε µία αφήγηση/πλοκή. Τα ονόµατα πρέπει να συνάδουν 

µε την εξέλιξη των ηρώων µέσα στον µύθο. 

45. Σκεφτείτε και γράψτε τι έκαναν πριν και µετά τη φωτογραφία οι εικονιζόµενοι της σελ. 92. 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να ασκηθούν οι 

µαθητές στη δηµιουργία µιας απλής πλοκής µεταξύ διαφορετικών εικόνων µέσα από την 

περιγραφή και τη διαµόρφωση χαρακτήρων. Μαθαίνουν να εντοπίζουν στοιχεία ιστορίας 

στις εικόνες, που αργότερα ενσωµατώνουν στη δική τους πλοκή. 

• Γλωσσικός στόχος είναι η χρήση επιθέτων και πλάγιου λόγου κατά την αφήγηση. 

46. Αντικαταστήστε τα ρήµατα του κειµένου «Μια οικογένεια ανάµεσα στις άλλες» µε άλλα 

χωρίς να αλλάζει το νόηµα (συνώνυµα). 

• Οι µαθητές ανακαλύπτουν τη δυναµική της γλώσσας, αλλά µαθαίνουν και την επιλογή 

των κατάλληλων λέξεων, ανάλογα µε το επικοινωνιακό πλαίσιο. Κάθε λέξη αλλάζει το 

συναισθηµατικό φορτίο του στίχου, παρά τη διατήρηση του νοήµατος (στόχος 

∆ηµιουργικής Γραφής).  

• Πειραµατίζονται είναι να πειραµατιστούν µε τον συνταγµατικό και τον παραδειγµατικό 
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άξονα, να βρίσκουν συνώνυµα και να αναπαράγουν νοήµατα (γλωσσικοί στόχοι). 

 

Ενότητα 12 – 25
η
 Μαρτίου 

47. Γράψτε το κλέφτικο τραγούδι «Κάτω στου Βάλτου τα χωριά» σε άλλη µορφή της ελληνικής 

γλώσσας (καθαρεύουσα, λαϊκή-µάγκικη, κυπριακή, κρητική). 

• Οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε παλαιότερες µορφές της γλώσσας και µαθαίνουν να τις 

προσαρµόζουν στη δική τους ή άλλη µορφή γλώσσας. Επιδιώκεται να εξοικειωθούν οι 

µαθητές µε άλλους γλωσσικούς τύπους και διαλέκτους. 

• Στόχος είναι να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των δηµοτικών τραγουδιών και να 

ασκηθούν σε µεταποιήσεις κειµένων σε άλλα είδη. 

48. Να µετατρέψετε το θεατρικό κείµενο «Η πολιορκία και η έξοδος του Μεσολογγίου» σε 

διήγηµα. 

• Στο αναλυτικό πρόγραµµα προβλέπεται η µετατροπή διαλόγου σε συνεχή λόγο (και 

αντίστροφα). Ως µία άλλη µορφή επεξεργασίας του λογοτεχνικού-αφηγηµατικού 

κειµένου (δοµή των επεισοδίων) φέρνει σε επαφή τον µαθητή µε τις διαφορετικές µορφές 

της αφήγησης. Μαθαίνουν έτσι να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του αφηγηµατικού και 

του διαλογικού κειµένου, ενώ µαθαίνουν τα χαρακτηριστικά του θεατρικού κειµένου σε 

αντιδιαστολή προς εκείνα του διηγήµατος (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

• Μαθαίνουν παράλληλα, κατά τη µετατροπή, να χρησιµοποιούν τα ρήµατα στο σωστό 

χρόνο, εκείνον που εξυπηρετεί την αφήγηση, και στον σχηµατισµό τους (γλωσσικός 

στόχος). 

49. Με αφορµή τον λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα φανταστείτε ότι είστε ο πρόεδρος του 

µαθητικού συµβουλίου και εκφωνείτε τον δικό σας λόγο στους συµµαθητές σας για µια 

άδικη κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο σας. 

• Ως δηµιουργικό στόχο η άσκηση στοχεύει να µάθουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά της 

οµιλίας ως κειµενικού είδους, συνδέοντας τα κείµενα οµιλίας µε πραγµατικά 

προβλήµατα του σχολικού βίου και στην καταγραφής σκέψεων κι επιχειρηµάτων που 

αναπτύσσονται προφορικά ή γραπτά. Συνειδητοποιούν πως η πρόταση παράγεται και 

λειτουργεί ως µονάδα επικοινωνίας µέσα σε συµφραζόµενα και σε πραγµατικές 

περιστάσεις. 
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• Γλωσσικός στόχος της δραστηριότητας είναι να διδαχθούν βιωµατικά οι µαθητές της 

χρήση του πρώτου ενικού και πληθυντικού αριθµού (µαζί µε τις εξαρτώµενες 

αντωνυµίες, αδύνατοι τύποι, κτητικά κτλ), µέσα από τον ρητορικό λόγο, για να αγγίξουν 

το κοινό. 

�  

Ενότητα 13 – Τρόποι ζωής και επαγγέλµατα 

50. Μοιράζονται στους µαθητές οι στίχοι του ποιήµατος «Χτίστες» του Χικµέτ (σελ. 7) 

ξεχωριστά σε µικρό χαρτάκι. Καλείστε να ανασυστήσετε το ποίηµα µε βάση το νόηµα αλλά 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 

• Πρόκειται για µία άλλη εκδοχή της τοποθέτησης στη σωστή σειρά τµηµάτων µιας 

αφήγησης (και η ποίηση είναι αφήγηση, όπως το πεζό). Εδώ όµως ο συντελεστής 

δυσκολίας είναι µεγαλύτερος, καθώς πρόκειται για ποιητική διήγηση. Ο µαθητής 

διαπιστώνει τις δυνατότητες αφαίρεσης, προσθήκης και αλλαγής σειράς στοιχείων και 

διαπιστώνει τις νοηµατικές σχέσεις κειµένου – ενότητας – παραγράφου – περιόδων. 

• Οι µαθητές γνωρίζουν από έναν άλλο δρόµο τα χαρακτηριστικά του ποιητικού λόγου και 

µαθαίνουν να ανασυνθέτουν ποιήµατα όχι µόνο βάσει νοήµατος, αλλά και µε βάση τον 

αριθµό συλλαβών ενός στίχου, το µέτρο του κ.ά.τ. 

51. Να γράψετε τη συνέντευξη µε τον κύριο Μανόλη σε πλάγιο λόγο. 

• Γλωσσικός στόχος η εξοικείωση του µαθητή µε την µετατροπή του ευθύ λόγου σε 

πλάγιο, µέσα σε πραγµατικό κείµενο κι όχι µε τυποποιηµένες ασκήσεις.  

• Ο µαθητής, παράλληλα, διαπιστώνει ότι ο πλάγιος λόγος µειώνει τη ζωντάνια του ευθύ, 

ως ένα βήµα στην επιλογή του κατάλληλου ύφους ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε 

κειµένου (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

52. ∆ιαβάστε τη συνέντευξη µε τον Αντώνη και φανταστείτε ότι µπαίνει σε µια χρονοµηχανή 

και ταξιδεύει στο µέλλον, στο έτος 3019. Πώς είναι άραγε η Αντίπαρος; Οι άνθρωποι; Τα 

σπίτια; Γράψτε ένα σχετικό διήγηµα. 

• Καθώς στόχος της ενότητας είναι η επανάληψη των ιδιαιτεροτήτων διαφόρων ειδών 

κειµένου (αφηγηµατικό σε διαλογική µορφή, περιγραφικό), η άσκηση ως δηµιουργικό 

στόχο έχει να καλλιεργήσει τη φαντασία κι επιδιώκει να φανεί η κατάλληλη χρήση των 

γλωσσικών µέσων για την παραγωγή των συγκεκριµένων κειµένων. 
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• Γλωσσικός στόχος της δραστηριότητας είναι η ορθή χρήση των χρόνων του ρήµατος. 

53. Θέλετε να πάρετε συνέντευξη από ανθρώπους (κάθε ηλικίας ενήλικες, παππούδες και 

γονείς) από τη γειτονιά σας για τον τρόπο ζωής στο χωριό ή στην πόλη. Σχεδιάστε τις 

ερωτήσεις της συνέντευξης. Τι θα τους ρωτούσατε; 

• Γλωσσικός στόχος: Να ασκηθούν οι µαθητές στη χρήση ρηµατικών προσώπων για 

απεύθυνση σε ευθύ λόγο (β΄ πληθυντικό πρόσωπο ή άλλο, ανάλογα µε τις ανάγκες) και 

στην κατάλληλη επιλογή λεξιλογίου για προφορικό ύφος.  

• Στόχος που αφορά τη ∆ηµιουργική Γραφή: Οι µαθητές κατακτούν σταδιακά κατακτήσει 

την έννοια του ύφους και τις τεχνικές της συνέντευξης. 

• Η άσκηση κάνει ένα ακόµα βήµα στην εξοικείωση των µαθητών µε τον προφορικό λόγο 

µέσα από την επεξεργασία και κατάρτιση ενός ερωτηµατολογίου συνέντευξης. Ο λόγος 

συνοδεύεται από την κατάλληλη ερώτηση, ενώ λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός οικειότητας 

που υφίσταται µε τον ερωτώµενο. 

54. Φαντάσου την Μπεν Λάκνταρ του άρθρου «Επιστήµη µε άρωµα γυναίκας» την ώρα που 

βρίσκεται στο εργαστήριο. Τι κάνει; Τι λέει; Πώς αισθάνεται; Γράψτε ένα µικρό διήγηµα σε 

α΄ πρόσωπο. 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι εξοικειωθεί ο 

µαθητής µε τα χαρακτηριστικά του διηγήµατος και να «µπει» στην «ψυχή» του ήρωα µέσα 

από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ώστε για να καταλάβουν πώς εκφράζονται 

συναισθήµατα. 

• Γλωσσικός σκοπός είναι να µάθει να χρησιµοποιεί µε ευχέρεια τα κατάλληλα κάθε φορά 

ρηµατικά πρόσωπα. Σύµφωνα και µε το Βιβλίο του ∆ασκάλου η άσκηση αποτελεί µια 

ευκαιρία ώστε ο µαθητής να διαπιστώσει και να συνειδητοποιήσει τα γραµµατικά 

φαινόµενα µέσα σε κείµενο και όχι σε αποσπασµατικές φράσεις, τις διαφορές στη 

λειτουργία ευθέος και πλάγιου λόγου, παρατακτικής και υποτακτικής σύνταξης, τη 

χρήση των αντωνυµιών, καθώς επίσης και τη χρήση της σχετικής µε το θέµα ορολογίας. 

55. Παρουσιάστε την υπόθεση του κόµικς «Η ιπτάµενη σκάφη» σε διαφορετική µορφή (διήγηµα, 

ποίηµα, τηλεγράφηµα). 

• Ο µετασχηµατισµός του κειµένου βοηθά στην εξοικείωση του µαθητή µε την 
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παρατακτική και υποτακτική σύνταξη. Η αφήγηση στον πεζό λόγο εξασκεί τους µαθητές 

στη χρήση διαφορετικών µορφών σύνταξης, κάτι στο οποίο µπορεί εδώ να δώσει έµφαση 

ο δάσκαλος της τάξης (γλωσσικοί στόχοι). 

• Επιπλέον, εξασκεί το παιδί στην επιλογή (και τον προβληµατισµό) των κατάλληλων 

φραστικών επιλογών και διατυπώσεων σε κάθε κειµενικό είδος (στόχος ∆ηµιουργικής 

Γραφής).  

 

Ενότητα 14 – Πάσχα 

56. Πειραµατιστείτε µε την υφολογική ποικιλία µε την οποία εκφέρεται ο στίχος «Σήµερον 

κρεµάται επί ξύλου». Να κάνετε υφολογικές παραλλαγές (ουδέτερο ύφος, δελτίο τύπου, 

στοµφώδες, απελπισµένο, οργίλο κ.α.). 

• Η άσκηση στοχεύει στη συνειδητοποίηση της κοινωνικής κι ιστορικής ποικιλίας της 

ελληνικής γλώσσας και στην κατάλληλη επιλογή του γλωσσικού υλικού ανάλογα µε τις 

ανάγκες του κειµένου. Οι µαθητές κατανοούν το διαφορετικό ύφος και τις λεξιλογικές 

διαφορές των γλωσσικών ποικιλιών (γλωσσικοί στόχοι). 

• Οι µαθητές ασκούνται στη µετατροπή κειµένων βάσει ύφους και λεκτικών επιλογών 

(στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

57. Να µετατρέψετε το διήγηµα «Παιδικό Πάσχα» σε διαλογικό.  

• Ο µαθητής εξοικειώνεται στην εφαρµογή γραµµατικών κανόνων σε διαφορετικό είδος 

λόγου (γλωσσικός στόχος). Μαθαίνει να χρησιµοποιεί τα γραµµατικά πρόσωπα των 

ρηµάτων (συµφωνία ρήµατος υποκειµένου) και τους χρόνους µε τις εγκλίσεις. 

• Οι µαθητές εξοικειώνονται µε το χτίσιµο της πλοκής µε διαλογική µορφή (στόχος 

∆ηµιουργικής Γραφής). 

• Η µετατροπή κείµενου σε διαφορετικό είδος λόγου, για διαφορετικό σκοπό, αποτελεί 

βασικό άξονα του ΑΠΣ. Ο µαθητής κάνει ένα βήµα προς την ανάπτυξη κρίσης για το αν 

χρειάζεται να ξαναγράψει ένα δύσκολα αναγνώσιµο κείµενο σε άλλη µορφή.  

58.  «Κλέψτε» τους δύο πρώτους στίχους από το «Μοιρολόγι της Παναγίας» και κάντε τους 

αρχή για το δικό µας δηµοτικό τραγούδι. 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής της άσκησης είναι να 

φέρνει σε επαφή τους µαθητές µε τη θρησκευτική γιορτή, την άνοιξη και βέβαια το 
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µοιρολόι ως βασικό είδος της δηµοτικής τραγουδοποιίας. Μαθαίνουν τα χαρακτηριστικά 

του δηµοτικού τραγουδιού, ένα είδος µε το οποίο πειραµατίζονται φτιάχνοντας το δικό 

τους ποιητικό κείµενο. 

• Γλωσσικός στόχος είναι να µάθουν να µεταχειρίζονται επίθετα και το κατάλληλο 

λεξιλόγιο για την έκφραση συναισθηµάτων πόνου και απώλειας. 

59. Εφαρµόστε τον κύβο της πλοκής του Propp στο 

διήγηµα «∆ιπλή γιορτή».  

• Οι µαθητές διδάσκονται τα βασικά δοµικά 

στοιχεία της πλοκής, όπως την εξέθεσε το 

µοντέλο του Propp. Έτσι, µαθαίνουν να χτίζουν 

και τη δική τους πλοκή (στόχος ∆ηµιουργικής 

Γραφής). 

• Μαθαίνουν να αποκρυπτογραφούν τα κείµενα 

βάσει του λεξιλογίου και των κειµενικών δεικτών 

(γλωσσικός στόχος) 

 

Ενότητα 15 – Κινηµατογράφος-Θέατρο 

60. Με αφορµή το «Γράµµα στον Τσάρλι Τσάπλιν» του Νικηφόρου Βρεττάκου γράψτε και εσείς 

ένα για κάποιον διάσηµο ηθοποιό (παρωδία). 

• Στόχος είναι να αποκτήσει ο µαθητής τις βάσεις µιας κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, 

ώστε να µπορεί να αξιοποιεί κατάλληλα τη γλώσσα, ανάλογα µε το κειµενικό είδος που 

καλείται να χρησιµοποιήσει (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

• Ο µαθητής εξασκείται στη σύνταξη επιστολικών κειµένων, αξιοποιώντας (γλωσσικός 

στόχος) τα ρηµατικά πρόσωπα που ταιριάζουν στο ανάλογο κειµενικό είδος. 

61. ∆είτε στην τάξη την ταινία «Το καναρινί ποδήλατο» και γράψτε τη δική σας κριτική για την 

εφηµερίδα της τάξης σας. 

• Γλωσσικός στόχος είναι η εξοικείωση µε τη χρήση (και την κλίση) επιθέτων στο πλαίσιο 

ενός κριτικού κειµένου, ενώ παράλληλα κατακτά το συγκεκριµένο κειµενικό είδος (µε 

απώτερο στόχο την αναγνωστική ευχέρεια στο συγκεκριµένο είδος).  

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι η ανάπτυξη η 
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εξάσκηση των µαθητών στη σύνταξη κριτικών κειµένων και η επαφή τους µε τον 

κινηµατογράφο.  

62. Σκεφτείτε µία ταινία που είδατε και σας άρεσε. Ζωγραφίστε την ιδανική κατά τη γνώµη σας 

αφίσα για την ταινία και γράψτε µία περίληψή της. 

• ∆ιαθεµατικά ο µαθητής συνδέει τις τέχνες µεταξύ τους σε ένα πολυτροπικό κείµενο 

(αφίσα) και µαθαίνει πώς γράφονται περιλήψεις (γλωσσικός στόχος). 

• Κατακτά τους µηχανισµούς δηµιουργίας κι επεξεργασίας πολυτροπικών κειµένων 

(στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

63. Γράψτε ξανά την ιστορία «Μια σχολική παράσταση στο δάσος» µε αφηγητή α) τη 

διευθύντρια Ερασµία ή β) µία µαθήτρια της παράστασης.  

• Οι µαθητές διδάσκονται τις λειτουργίες και τα είδη του αφηγητή (πρωτοπρόσωπος 

πρωταγωνιστής ή οµοδιηγητικός ή ετεροδιηγητικός).  Η αλλαγή εστίασης ενισχύει τη 

διαµόρφωση µιας θετικής στάσης και µιας κριτικής στάσης απέναντι στο βιβλίο 

µετατρέποντας σταδιακά το παιδί σε έναν ανεξάρτητο και επαρκή αναγνώστη, που 

χαίρεται την ανάγνωση. Ταυτόχρονα, προσδιορίζει, συγκρίνει, ταξινοµεί τα επιµέρους 

στοιχεία του κειµένου µε κριτική αντίληψη (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 

• Παράλληλα,  εξοικειώνεται ο µαθητής κι η µαθήτρια µε τους χρονικούς και επιθετικούς 

προσδιορισµούς (επίθετα και παθητικές µετοχές), όπως αυτά διδάσκονται στην εν λόγω 

ενότητα (γλωσσικός στόχος). 

 

Ενότητα 16 – Μουσεία 

64. Με αφορµή το ποίηµα του Άθου ∆ηµουλά «στο µουσείο» γράψτε δικό σας διήγηµα για 

επίσκεψη σε κάποιο µουσείο του µέλλοντος. 

• Γλωσσικός στόχος είναι να επαναλάβουν οι µαθητές βασικά γραµµατικοσυντακτικά 

φαινόµενα που έµαθαν στην τάξη (µεταβατικά και αµετάβατα ρήµατα, αιτιολογικές και χρονικές 

προτάσεις). 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να εξασκηθούν 

στη συγγραφή διηγηµάτων συνδέοντας τον κοινωνικό χώρο µε τη µυθοπλασία και τη 

διάκριση fabula και sjužet. 

• Στόχος, σύµφωνα και µε το βιβλίο του δασκάλου, στη συγκεκριµένη ενότητα είναι να 
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συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις ιδιαιτερότητες της δοµής κειµένων αναφορικού λόγου 

και να επαναλάβουν τις ιδιαιτερότητες των επιχειρηµατολογικών κειµένων. Η άσκηση 

στοχεύει και στη συνολική προσέγγιση του παρόντος ως το παρελθόν µιας άλλης 

κοινωνίας (µελλοντικής) συνδέοντας την επιστηµονική φαντασία ως κειµενικό είδος µε 

τον ρεαλισµό και περιγράφοντας πραγµατικά και φανταστικά αντικείµενα και 

καταστάσεις. 

65. Με αφορµή το ποίηµα του Άθου ∆ηµουλά «στο µουσείο» γράψτε ένα ποίηµα για ένα 

αρχαιολογικό έκθεµα που βρίσκεται σε κάποιο µουσείο που του εξωτερικού (Μάρµαρα του 

Παρθενώνα, Νίκη της Σαµοθράκης κτλ). 

• Γλωσσικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η αφαιρετικότητα στην ανάπτυξη νοηµάτων και η 

–ποιητική– συµπύκνωση του λόγου.  

• Στόχος που προκύπτει υπό την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι να µάθουν να 

γράφουν δικά τους ποιήµατα οι µαθητές, µε θέµατα που απασχολούν την κοινωνία και 

την ανάδειξη της αρχαιοελληνικής κληρονοµιάς, και προσέχοντας τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αρχαίων µνηµείων. 

66. ∆ιαβάζεται στους µαθητές το απόσπασµα «Το µικρό µαρµάρινο αγόρι… Πρώτη φορά θα 

παίξω µε άγαλµα» του παραµυθιού «Το άγαλµα που κρύωνε»: (α) Γράψτε πώς φαντάζεστε 

το τέλος του παραµυθιού και στη συνέχεια ανοίξτε το βιβλίο και συγκρίνετε το δικό σας 

τέλος µε αυτό του συγγραφέα, (β) Προσθέστε έναν ακόµη ήρωα στο παραµύθι και γράψτε 

το από την αρχή. 

• Η άσκηση προτείνεται να γίνει οµαδοσυνεργατικά µε οµάδες (ανάλογα µε τη σύσταση 

της τάξης).  

• Στόχος που προκύπτει από τη ∆ηµιουργική Γραφή είναι οι µαθητές να διαβάσουν το 

κείµενο είτε ως σύνολο για την απόκτηση µιας γενικής εικόνας, είτε λεπτοµερειακά, είτε 

επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριµένων στοιχείων, ώστε να βρουν ένα κατάλληλο 

τέλος και να το συγκρίνουν µε του πρωτότυπου κειµένου και να εντάξουν έναν ήρωα µε 

κατάλληλο τρόπο στην πλοκή. Παράλληλα, διδάσκονται το χτίσιµο χαρακτήρων, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που µπορούν να έχουν και το στήσιµο της πλοκής. 

• Γλωσσικός στόχος είναι να προσεγγίσουν οι µαθητές σε δικό τους κείµενο λεξιλόγιο που 

αφορά τα µουσεία και τα εκθέµατά τους.  
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67. Επισκεφτείτε ένα κοντινό σας µουσείο και, αφού γυρίσετε, γράψτε ένα άρθρο για την 

εφηµερίδα του σχολείου σας, όπου θα δίνετε πληροφορίες για το µουσείο, για το πώς 

περάσατε, τις εντυπώσεις σας από τα εκθέµατα και ό,τι άλλο επιθυµείτε να µοιραστείτε.  

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι η λειτουργική 

ανάγνωση και εισαγωγή χρήσιµων πληροφοριών (για θέατρα, κινηµατογράφους, µουσεία 

κτλ) σε άρθρα και η κατάλληλη επιλογή των µεταδιδόµενων πληροφοριών µε επιλογή 

της κατάλληλης σύνταξης (ενεργητικής ή παθητικής) και την αξιοποίηση προτάσεων µε 

τη χρήση προστατικής ή υποτακτικής σε ευθύ ή πλάγιο λόγο. 

• Γλωσσικός στόχος είναι οι µαθητές να διδαχθούν να διακρίνουν τις απαιτήσεις κειµένων 

µε διαφορετικό σκοπό (πληροφοριακά, λογοτεχνικά κτλ) και να προσαρµόζουν τη 

γλώσσας τους στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε κειµενικού είδους. 

 

Ενότητα 17 – Πόλεµος και Ειρήνη 

68. ∆ιαβάστε τα ποιήµατα «Ανατολή θανάτου» και «Οµορφίτα». Χωριστείτε σε δύο οµάδες και 

1) Στο ποίηµα «Ανατολή θανάτου»(α) µετατρέψτε την οριστική σε υποτακτική. Τι 

παρατηρείτε; (β) Αποδώστε εικαστικά κάποιο ποιητικό στιγµιότυπο. 

2) Προσέξτε ότι από το ποίηµα «Οµορφίτα» απουσιάζουν τα ρήµατα. (α) Προσθέστε 

(όπου θέλετε) δικά σας ρήµατα στην προστακτική. Αλλάζει το ύφος του ποιήµατος; 

Το συναίσθηµα; (β) Ψάξτε διαδικτυακά να βρείτε πίνακες ζωγραφικής µε θέµα τον 

πόλεµο και την ειρήνη. 

• Γλωσσικός στόχος της άσκησης, σύµφωνα και µε το ΑΠΣ, είναι η γλωσσική κατανόηση 

σχηµατισµού της υποτακτικής που χρησιµοποιείται στις τελικές και αποτελεσµατικές 

προτάσεις, που εξετάζει το κεφάλαιο, όπως και η προστακτική, µακριά από τον 

εγκλωβισµό στη διδασκαλία µιας τυποποιηµένης γραµµατικής. Παράλληλα, αναπτύσσονται 

ο µηχανισµός εύρεσης εργαλείων ταυτοποίησης των γραµµατικών τύπων µέσα σε 

πραγµατικά κείµενα (η άσκηση µπορεί να γίνει µε πολλές παραλλαγές γλωσσικών και 

γραµµατικών φαινοµένων). 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής της άσκησης είναι η 

ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου και αντίληψης του τι λέξη πρέπει κάθε φορά να 

χρησιµοποιούµε και σε ποιο χρόνο ή έγκλιση µεταχειριζόµαστε τα ρήµατα ανάλογα το 

είδος του κειµένου, το ύφος του και την αφηγηµατική ανάγκη. 
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69. ∆ιαβάστε το απόσπασµα από «Το ηµερολόγιο της Άννας Φρανκ» (σελ. 74-75) και 

καταγράψτε αυθόρµητα για δύο λεπτά τις σκέψεις σας για τα δεινά που πέρασε η Άννα. 

• Γλωσσικός στόχος είναι η κατάλληλη χρήση απλών κι επαυξηµένων προτάσεων µέσα 

από την κριτική ανάγνωση και µεταφορά του ηµερολογίου. Η συµπύκνωση και η 

µεταφορά ενός κειµένου απαιτεί άλλοτε απλές προτάσεις κι άλλοτε επαυξηµένες και 

σύνθετες προτάσεις. 

• Στόχος που προκύπτει από την έννοια της ∆ηµιουργικής Γραφής είναι η διάκριση 

στοιχείων της πλοκής και του ψυχισµού του ήρωα µέσα από κειµενικά στοιχεία. 

70. ∆ιαβάστε το ποίηµα «Ειρήνη» του Γιάννη Ρίτσου από το Ανθολόγιο: (α) αφαιρέστε τα 

οριστικά άρθρα. Άλλαξε το ύφος του ποιήµατος; (β) γράψτε ένα ποίηµα δικό σας για την 

ειρήνη στο οποίο όλοι οι στίχοι ξεκινούν µε το ίδιο γράµµα (ταυτόγραµµα), (γ) γράψτε ένα 

ποίηµα δικό σας για την ειρήνη µε τη µορφή µιας χιονόµπαλας (στη χιονόµπαλα οι στίχοι 

αυξάνουν το µέγεθός τους ανά µίλα συλλαβή σε κάθε στίχο, η πρώτη λέξη της πρώτης 

στροφής µε µία συλλαβή, η δεύτερη µε δύο, κ.ο.κ.) ή εναλλακτικά µιας χιονόµπαλας που 

λιώνει (οι συλλαβές µειώνονται σε κάθε στίχο). 

• Οι µαθητές αφαιρώντας τα οριστικά άρθρα αντιλαµβάνονται τη σηµασία τους για την 

ελληνική γλώσσα και πόσο συγκεκριµένα καθιστούν τα ονόµατα (γλωσσικός στόχος). 

• Οι στιχουργικές ασκήσεις τους υποχρεώνουν να επιλέξουν τις κατάλληλες λέξεις, σε µια 

διαδικασία σύνθεσης (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής).   

• Οι ασκήσεις έχουν κοινό συντελεστή δυσκολίας, ενώ ταυτόχρονα δίνουν σχήµα/µορφή 

στο ποίηµα, κάτι που απολαµβάνουν τα παιδιά. Και µαθαίνουν τα χαρακτηριστικά των 

ποιητικών σχηµάτων (στόχος ∆ηµιουργικής Γραφής). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ερευνητική προσέγγιση-∆ραστηριότητα 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας συστήσαµε ένα εργαστήρι ∆ηµιουργικής Γραφής ενταγµένο 

στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του 1
ου

 Κ∆ΑΠ Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Στο εργαστήρι µας 

συµµετείχαν 8 µαθητές της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού. Η δράση λειτούργησε από την 18
η
 

Νοεµβρίου µέχρι την 20
η
 ∆εκεµβρίου. 

Αντικείµενο διδασκαλίας ήταν η διδασκαλία της Γλώσσας (ενότητες 2, 7, 17) και 

αξιοποιήσαµε τα ποιήµατα «Το σπίτι µου», «Το σκιάχτρο», «Ανατολή θανάτου», «Οµορφίτα» και 

«Ειρήνη» (το τελευταίο από το ανθολόγιο) αναπτύχθηκε σε 6 διδακτικές ώρες. Ως γενικούς 

στόχους διδασκαλίας ορίσαµε την ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητας των 

παιδιών και την ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησής τους, ώστε να µπορούν να αυτενεργούν και να 

πειραµατίζονται στη ∆ηµιουργική Γραφή. Ως ειδικότερους στόχους του διδακτικού σχεδίου 

ορίσαµε τη γνωριµία των µαθητών µε την ακροστιχίδα και το καλλιγράφηµα, την εξοικείωσή 

τους µε την ποίηση και την ανάπτυξη των µηχανισµών κατανόησης ενός ποιήµατος και της 

επεξεργασίας των στίχων του. Η δηµιουργική δραστηριότητα οργανώθηκε στις αίθουσες 

Πληροφορικής και Θεατρικής αγωγής. Αξιοποιήσαµε το σχολικό εγχειρίδιο Γλώσσας της ΣΤ΄ 

∆ηµοτικού και το Ανθολόγιο Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, του υπολογιστές του Κ∆ΑΠ, φύλλα 

δραστηριοτήτων, χαρτί Α4, µαρκαδόροι, ξυλοµπογιές και µολύβια (βλ. Παράρτηµα ΙΙ – εικόνες).  

 

∆ιδακτική διαδικασία 

1
η
 διδακτική ώρα 

Η διδάσκουσα διάβασε το ποίηµα «Το σπίτι µου» (βλ. Παράρτηµα Ι του παρόντος). Ακολούθως 

όλα τα παιδιά το διάβασαν κι εκείνα, µε στόχο να φανεί βιωµατικά ότι η απαγγελία αποτελεί µία 

µορφή ερµηνείας. Κάθε παιδί διάβαζε µε τον δικό του τρόπο, δίνοντας έµφαση σε διαφορετικά 

σηµεία. 

• Αρχικά κατά την επεξεργασία προτάθηκε να αφαιρέσουµε τα επίθετα από το ποίηµα και 

συζητήσαµε την αλλαγή του χαρακτήρα του ύφους και του περιεχοµένου του ποιήµατος. 

• Εξηγήσαµε την ακροστιχίδα και τα καλλιγράµµατα. Η ακροστιχίδα οικοδοµείται µε τη 

δηµιουργίας µία κάθετης λέξης από το αρχικό γράµµα κάθε στίχου, ενώ σε µία 

ακροστιχίδα η σχηµατιζόµενη λέξη µπορεί να αποτελέσει και τον τίτλο του ποιήµατος. Η 

δηµιουργία ακροστιχίδας είναι κάτι εύκολο και λειτουργεί ως ένα πρώτο βήµα 
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δηµιουργικής διαπραγµάτευσης µε την ποίηση. Βέβαια ως άσκηση έχει τις δικές της 

δυσκολίες. Αρέσει όµως στα παιδιά λόγω του παιγνιώδους χαρακτήρα της.  

• Αναλόγως και το καλλιγράφηµα. Τα καλλιγραφήµατα (concrete poems) είναι ο 

συνδυασµός ενός ποιήµατος µε µία εικόνα· οι στίχοι του ποιήµατος ακολουθούν τις 

γραµµές ενός απλού σχεδίου ως περίγραµµα. Το σχήµα του ποιήµατος πρέπει να 

συνδέεται µε την οπτική απεικόνιση του περιεχοµένου του (στην περίπτωσή µας ένα 

σπίτι). Αν και ως είδος δεν αξιοποιείται πια, παρά το ότι ως πειραµατισµό το υιοθέτησαν 

ο Απολλιναίρ
6
 και ο Σεφέρης, στα παιδιά αρέσει. 

«Το σκεπτικό είναι ότι η απεικόνιση-εµφάνιση, το πώς δηλαδή είναι 

µορφοποιηµένο το ποίηµα στο χαρτί, καθρεφτίζει και το περιεχόµενό του. Αν 

γράφουµε ένα αισθηµατικό ποίηµα τού δίνουµε το σχήµα της καρδιάς, αν 

γράφουµε για ένα µπαλόνι, για ένα καράβι, δίνουµε το αντίστοιχο σχήµα. 

Μπορούν βέβαια οι µαθητές να ζωγραφίσουν αδέσµευτα και να συνδυάσουν το 

σχήµα µε τον λόγο, όπως επιθυµούν. Θέλουµε να µεταφέρουν τα ήδη υπάρχοντα 

κείµενά τους σε καινούριο χαρτί, προσδίδοντάς τους έτσι και την εικαστική 

διάσταση» (Σουλιώτης, 2012:72). 

• Προτάθηκε οι µαθητές να γράψουν αντικείµενα ή χώρους που συναντούµε σε ένα σπίτι 

βάσει των γραµµάτων της ακροστιχίδας. Ακολούθως τούς ζητήθηκε να συνθέσουν ένα 

µικρό ποίηµα µε τα αρχικά αυτά, δίνοντας και κατάλληλες συµβουλές. 

Σ…………………... 

Π………………….. 

Ι…………………… 

Τ…………………... 

Ι…………………… 

• Στην συνέχεια τούς προτάθηκε να σχηµατίσουν ένα 

καλλιγράφηµα (βλ. ακόλουθο σχήµα) µε λέξεις που τους 

έκαναν εντύπωση από το ποίηµα, καθώς και µε άλλες λέξεις 

σχετικές µε ένα σπίτι.  

                                                           
6
 Βλ. σχετ. https://wordsandeggs.wordpress.com/2008/10/27/apollinaires-calligrammes/  
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2
η
 διδακτική ώρα 

Στην επόµενη συνάντηση διαπραγµατευτήκαµε το ποίηµα «Το σκιάχτρο» (βλ. Παράρτηµα Ι του 

παρόντος). 

• Αρχικά τους δόθηκε το ποίηµα µε κενά, τα οποία κλήθηκαν τα παιδιά να συµπληρώσουν 

τα κενά του ποιήµατος σεβόµενα το νόηµα και τον ρυθµό.  

Το ’ντυσαν µε ……. και το ’στησαν  

στη µέση του µεγάλου …… για δράκο φύλακα.  

Όµως εκείνο …… τα πουλιά κι εµάς  

το ίδιο µε τους ήλιους τους ηλιόσπορους. 

Έτσι, σαν ήρθαν οι …… τιτιβίζοντας  

και κάθισαν στο τρύπιο του …….,  

τους ….. πλατιά,  

άνοιξε ……. το στήθος του, 

κι οι φίλοι του χτίσανε …… 

πλάι στη …… αχυρένια του καρδιά. 

• Ακολούθως διαβάσαµε το πρωτότυπο ποίηµα και συγκρίναµε τις λέξεις που εκείνα 

συµπλήρωσαν µε τις αυθεντικές. Στόχος της άσκησης ήταν να δουν την ποικιλία των 

λέξεων που µπορούµε αξιοποιήσουµε σε ένα ποιητικό έργο και να δουν πώς αλλάζει το 

ύφος και το περιεχόµενο. 

• Ζητήθηκε από τους µαθητές και τις µαθήτριες να αλλάξουν τους χρόνους της ποιητικής 

αφήγηση σε Ενεστώτα. Στον σχολιασµό που κάναµε αντιλήφθηκαν τη χρήση του 

Ιστορικού Ενεστώτα και τη ζωντάνια κι αµεσότητα που προσδίδει στη ρηµατική 

ενέργεια. 

Το ποίηµα αποτέλεσε αφορµή για να προσεγγίσουµε την προσδιοριστική και την 

αντωνυµική ποίηση. Στην προσδιοριστικήί ποίηση αντικαθιστούµε λέξεις του ποιήµατος µε 

άλλες που έχουν το ίδιο σηµαινόµενο (συνώνυµα). Έτσι, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να 

εξετάσουν τον ρόλο των λέξεων σε ένα ποίηµα και τη διαφορά σε ύφος και περιεχόµενο που 

έχουν από το πρωτότυπο. Πειραµατίζονται µε τρόπους εύρεσης κατάλληλων κάθε φορά λέξεων 

για ένα κείµενό τους και τη µεταµόρφωση του ίδιου του κειµένου ανάλογα µε εκείνες που 

επέλεξαν. Η αντικατάστασή τους δεν αλλάζει µόνο το νόηµα, αλλά και το συναίσθηµα. 

Τον ίδιο διδακτικό στόχο έχει και η αντωνυµικήί ποίηση (δεν υλοποιήθηκε). Στο ποίηµα 

αντικαταστήσαµε ορισµένες µε αντώνυµες, αποκαλύπτοντας τη συσχέτιση των λέξεων και 
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διαµορφώνοντας ένα νέο στιχουργικό περιβάλλον. Παρεµφερής άσκηση, που όµως δεν 

προλάβαµε να υλοποιήσουµε, είναι η δηµιουργία παρηχητικώνί συνόλων βάσει επιλεγµένων 

στοιχείων του ποιήµατος. Οι µαθητές µπορούν να πειραµατιστούν µε ζεύγη λέξεων ή φράσεις µε 

παρήχηση (παρώνυµα) κι ας µην βγαίνει ακριβώς νόηµα. Ως άσκηση είναι διασκεδαστική και 

αναδεικνύεται µία νέα µελωδικότητα στον στίχο. 

 

3
η
 διδακτική ώρα 

∆ιαβάσαµε τα ποιήµατα «Ανατολή θανάτου» και «Οµορφίτα» (βλ. Παράρτηµα Ι). Προτάθηκε οι 

µαθητές και οι µαθήτριες να χωριστούν σε δύο οµάδες και να µεταγράψουν το ποίηµα 

αλλάζοντας τις εγκλίσεις.  

• Στο ποίηµα «Ανατολή θανάτου», µια οµάδα µετέτρεψε την οριστική σε υποτακτική. 

Ταυτόχρονα, η άλλη οµάδα στο ποίηµα «Οµορφίτα» εντόπισε την απουσία ρηµάτων. 

Ζητήθηκε από τα παιδιά να προσθέσουν εκείνα δικά τους ρήµατα σε προστακτική (αν 

δεν µπορούσαν έβαζαν ρήµατα σε οριστική και ακολούθως την µετέτρεπαν σε 

προστακτική). 

• Στόχος δεν ήταν µόνο η χρήση της υποτακτικής και της προστακτικής, αλλά και να 

αντιληφθούν βιωµατικά ότι η αλλαγή έγκλισης δεν αλλάζει µόνο το ύφος· απαιτεί 

πρόσθετες αλλαγές στις εκφράσεις, ώστε να βγαίνει νόηµα και το αναγκαίο κάθε φορά, 

το επιδιωκόµενο, συναίσθηµα. Η άσκηση συνάδει µε το ΑΠΣ, θέτοντας στο επίκεντρο τη 

γλωσσική κατανόηση σχηµατισµού της υποτακτικής και της προστακτικής (µπορεί να 

γίνει µε πολλές παραλλαγές, ανάλογα µε τις ανάγκες), µακριά από τον εγκλωβισµό σε µια 

τυποποιηµένη διδακτική της  γραµµατικής, ενώ αναπτύσσονται ο µηχανισµός εύρεσης 

εργαλείων ταυτοποίησης των γραµµατικών τύπων µέσα σε πραγµατικά κείµενα. 

• Ζητήθηκε να αποδώσουν εικαστικά κάποιο ποιητικό στιγµιότυπο.  

• Προτάθηκε να ψάξουν διαδικτυακά πίνακες ζωγραφικής µε θέµα τον πόλεµο και την 

ειρήνη, να µελετήσουν τον τίτλο τους και να προτείνουν δικούς τους τίτλους. 

 

4
η
 διδακτική ώρα 

∆ιαβάσαµε το ποίηµα «Ειρήνη» του Γιάννη Ρίτσου (βλ. Παράρτηµα Ι). 
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• Τα παιδιά κλήθηκαν να αφαιρέσουν τα οριστικά άρθρα (κάποια αντικαταστάθηκαν µε 

αόριστα, καθώς τα βόλευε για το νόηµα). Έτσι, αντιλήφθηκαν ότι χωρίς οριστικά άρθρα, 

οι λέξεις νοηµατικά γίνονται πιο αόριστες, πιο γενικές. 

• Τους ζητήθηκε να γράψουν ένα ποίηµα για την ειρήνη µε ταυτόγραµµα. Ταυτόγραµµα 

είναι το ποίηµα που όλοι οι στίχοι ξεκινούν µε το ίδιο γράµµα. Είναι αντίστοιχη άσκηση 

της ακροστιχίδας, αλλά πιο δύσκολη καθώς υποχρεώνει τον µαθητή να βρει στιχουργική 

λύση και να επιλέξει την κατάλληλη λέξη.  

Θα µπορούσε αντί αυτού να προταθεί η δηµιουργία χιονόµπαλαςί (δεν υλοποιήθηκε στο 

project). Στη χιονόµπαλα οι στίχοι αυξάνουν το µέγεθός τους συλλαβικά µε τρόπο αναλογικό (η 

πρώτη λέξη της πρώτης στροφής µε µία συλλαβή, η δεύτερη µε δύο, κ.ο.κ.). Ανάλογης λογικής 

είναι και η χιονόµπαλαί πουί λιώνει µε αντίστροφη πορεία. Αυτές οι ασκήσεις έχουν τον ίδιο 

συντελεστή δυσκολίας µε τις προαναφερόµενες, ενώ ταυτόχρονα δίνει σχήµα/µορφή στο 

ποίηµα, κάτι που απολαµβάνουν τα παιδιά. Υποχρεώνει τους µαθητές να επιλέξουν τις 

κατάλληλες λέξεις ώστε να τοποθετούνται ολόκληρες λέξεις χωρίς συλλαβικό διαχωρισµό στους 

στίχους. 

 

5
η
 & 6

η
 διδακτική ώρα 

Με αφορµή τον διδακτικό κύκλο του πολέµου και της ειρήνης ζητήθηκε από τα παιδιά να 

γράψουν ένα δικό τους σύντοµο θεατρικό µε θέµα τον Ξένο, όπως ορίζεται ως θεµατική και στο 

ΑΠΣ.  

• Στην αρχή «πήραν συνέντευξη» από τον κεντρικό µυθοπλαστικό τους ήρωα, 

προκειµένου να εντοπίσουν τα βασικά του χαρακτηριστικά. 

• Σκιαγράφησαν τη βασική πλοκή αναζητώντας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο 

Ξένος, και µε αφορµή τους πίνακες που είχαµε ήδη συζητήσει την προηγούµενη 

φορά. Έπειτα τις προσωποποίησαν οδηγούµενοι στη διατύπωση διαλόγων. 

 

  



 

84 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Όπως προαναφέραµε, το ερευνητικό σκέλος της διπλωµατικής εργασίας έλαβε χώρα στο 1
ο
 

Κ∆ΑΠ της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όπου και εργάζεται η γράφουσα. Αφού πήρε την άδεια 

από την προϊσταµένη του Κ∆ΑΠ, µετά το χτύπηµα του κουδουνιού πληροφόρησε τους µαθητές 

ότι το µάθηµα της Θεατρικής Αγωγής για εκείνη την ηµέρα δεν θα πραγµατοποιούνταν· αντί 

αυτού, θα υλοποιούνταν ένα µάθηµα ∆ηµιουργικής Γραφής βασισµένο σε ποιήµατα των 

σχολικών εγχειριδίων της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού. Στο πρόσωπο των µαθητών διακρίναµε περιέργεια και 

ανυποµονησία.  

Μετά από µία µικρή εισαγωγή για τον ορισµό και τα οφέλη της ∆ηµιουργικής Γραφής, η 

µεταπτυχιακή φοιτήτρια άκουσε τα παράπονα και τα αιτήµατά τους. Οι περισσότεροι µαθητές 

θεωρούν ανιαρές τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και τις λύνουν δυσανασχετώντας. Μία 

µαθήτρια διαµαρτυρήθηκε για τα λιγοστά ποιήµατα που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο. Ακριβώς 

για αυτό οι δραστηριότητες που επελέγησαν για το ερευνητικό σκέλος της διπλωµατικής είναι 

βασισµένες αποκλειστικά µόνο σε κάποια ποιήµατα των εγχειριδίων και όχι σε διηγήµατα. Ο 

λόγος είναι η παραγκώνιση της εξάσκησης στον ποιητικό λόγο, κάτι παρατηρηµένο ήδη από την 

ατοµική εµπειρία στα σχολικά θρανία.  

 

Αποτελέσµατα για τις δραστηριότητες 

Οι µαθητές γνώριζαν τι είναι ακροστιχίδα, αν και µόνο οι τρεις από τους οκτώ, θυµόντουσαν να 

έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν µε παρόµοια άσκηση. Κανένας, όµως, δεν ήξερε τι είναι το 

καλλιγράφηµα. Όλοι ανεξαιρέτως ενθουσιάστηκαν µε τη δραστηριότητα του καλλιγραφήµατος. 

Άκουσαν µε προσοχή κάποιες βασικές πληροφορίες για αυτό και έδειξαν ιδιαίτερη ευχαρίστηση 

κατά τη συµπλήρωσή του.  

Το κλίµα στην τάξη ήταν ευοίωνο και οι µαθητές συνεργάστηκαν µε τη διδάσκουσα µε 

θέληση και ενθουσιασµό. ∆εν υπήρχε χρονοκαθυστέρηση µε άσκοπες ερωτήσεις και 

δυσανασχέτηση. Τα παιδιά του συγκεκριµένου τµήµατος, αν και δεν φοιτούν στο ίδιο σχολείο 

έχουν αναπτύξει δεσµούς φιλίας µεταξύ τους, οπότε δεν υπήρχαν αισθήµατα ντροπής κατά τη 

διάρκεια παρουσίασης των απαντήσεων τους στις δραστηριότητες. Το γνωστικό επίπεδο των 

µαθητών ήταν ικανοποιητικό σε όλα τα επίπεδα, µε εξαίρεση δύο περιπτώσεις στις οποίες 

παρατηρήθηκαν σηµαντικά ορθογραφικά λάθη. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τα 

παιδιά ήταν προσηλωµένα στον στόχο τους και, παρόλο που δεν ήταν εξοικειωµένα µε τη 
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∆ηµιουργική Γραφή, κατάφεραν να βγάλουν σε πέρας ό,τι τους ζητήθηκε. Ο µικρός αριθµός των 

συµµετεχόντων βοήθησε στη δηµιουργία ενός οικογενειακού κλίµατος. 

Αφού µοιράστηκε στους µαθητές το ποίηµα «το σκιάχτρο» µε τα κενά, τους δόθηκε χρόνος 

να σκεφτούν τις κατάλληλες λέξεις για τη συµπλήρωσή του. Μόνο δύο µαθητές 

δυσανασχέτησαν, καθώς δεν µπορούσαν να βρουν λέξεις που να ταιριάζουν στο νόηµα. Οι 

υπόλοιποι έξι ανυποµονούσαν να διαβάσουµε το ποίηµα, για να δουν τις αυθεντικές λέξεις του 

ποιήµατος. Οι µαθητές έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για το µείζον θέµα του πολέµου και 

της ειρήνης. ∆ιαβάσαµε τα ποιήµατα «ανατολή θανάτου» και «Οµορφίτα ». Παρατηρήσαµε την 

εικόνα που τα συνοδεύει. Ψάξαµε στο διαδίκτυο πίνακες ζωγραφικής µε θέµα τον πόλεµο και 

την ειρήνη. Συζητήσαµε πάνω σε γνωστούς πίνακες, όπως την «Γκουέρνικα» και το «Παιδί µε 

το περιστέρι» του Πικάσο, το «Πρόσωπο του Πολέµου» του Νταλί, «Η Ελευθερία οδηγεί τον 

λαό» του Ντελακρουά κ.α. Οι µαθητές δεν είχαν προλάβει να διδαχθούν αναλυτικά το τελευταίο 

κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο κατά τη γνώµη τους είναι και το πιο ενδιαφέρον. Έτσι έδειξαν 

µεγάλη επιθυµία να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. ∆ιάβασαν ξανά τα ποιήµατα και 

απόδωσαν εικαστικά το ποιητικό στιγµιότυπο της επιλογής τους.  

Ανάλογη ήταν η συµµετοχή τους στο ποίηµα «Ειρήνη» του Ρίτσου. Αν και αρχικά δεν 

κατάλαβαν τον σκοπό της άσκησης µε την αφαίρεση των οριστικών άρθρων, σύντοµα 

αντιλήφθηκαν πώς άλλαξε το ποίηµα ως ύφος και νοηµατικά. Οι «µικρές λεξούλες» το είχαν 

µεταµορφώσει συναισθηµατικά. ∆υσκολεύτηκαν στην άσκηση µε το ταυτόγραµµα, αλλά σε 

γενικές γραµµές το χάρηκαν και γρήγορα µετά τα πρώτα λεπτά άρχισαν να βρίσκουν λύσεις στο 

πρόβληµα της πρώτης λέξης. Μολονότι δεν προλάβαµε να τελειοποιήσουµε το θεατρικό τους 

έργο, όσο το έγραφαν υπήρχε ένας δηµιουργικός αναβρασµός.  
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Συµπεράσµατα 

Η εισαγωγή της ∆ηµιουργικής Γραφής στο Κ∆ΑΠ άλλαξε τον τρόπο που οι µαθητές έβλεπαν 

την ποίηση και τη λογοτεχνία γενικότερα. Μέσα από συζητήσεις, κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων, αλλά και άλλες φορές, φάνηκε ότι άρχισαν να αποκτούν µία ερµηνευτική 

ικανότητα για το ποιητικό κείµενο, αναζητώντας µε θάρρος την αυτοέκφραση. Επιβεβαιώθηκε 

δε ότι η ∆ηµιουργική Γραφή αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση των µαθητών, καθώς βρίσκουν 

λύσεις σε λεκτικά και γλωσσικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 

Η Skelton µετά από πλήθος ασκήσεων ποιητικού λόγου στην Αλάσκα, κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η καθηµερινή διδασκαλία της ποίησης µέσω της ∆ηµιουργικής Γραφής, όχι 

µόνο αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση µε τον γραπτό λόγο, αλλά ταυτόχρονα 

οξύνει την ικανότητά τους να σκέφτονται, ενώ η Snider διαπίστωσε πως η διδασκαλία της 

ποίησης συνεπάγεται την εµφύσηση στους µαθητές µιας δια βίου εκτίµησης για την οµορφιά του 

οργανωµένου λόγου (Κωτόπουλος, 2011:18). Κατά τον Oliver όλα τα παιδιά είναι ικανά να 

εκφραστούν αρκεί να διαµορφωθεί η την κατάλληλη ατµόσφαιρα στην τάξη και να 

προσφέρουµε κίνητρα και τα κατάλληλα εργαλεία, αλλάζοντας τελικά την όψη του ελληνικού 

σχολείου.  

«Η παιδαγωγική της αυτοέκφρασης παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο για τη γραφή, 

διεµβολίζει τις µαθητικές άµυνες και αναδεικνύει τη γραφή σε προσωπική ανάγκη 

των µαθητών, ωθεί στη συµφιλίωση µε τη γραφή αλλά και την ανάγνωση της 

λογοτεχνίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες που ευνοούν µια σχετική αποξένωση. 

Παρωθεί τον µαθητή γράφοντας να τολµήσει περισσότερο, να εισχωρήσει σε 

πεδία κρυµµένα ή ανοµολόγητα[…] Συµβάλλει στην αυτοανακάλυψη, την 

αυτοσυνειδησία, ιδιαίτερα των εφήβων, και µπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. 

Μπορεί δε να αναδείξει πρωτότυπο, ενδιαφέρον και αξιοποιήσιµο λογοτεχνικά 

υλικό» (Αναγνώστου, 2017:72). 

Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι, ενώ στην τάξη οι µαθητές λειτουργούσαν παθητικά 

απέναντι στις ασκήσεις, στο δικό µας εργαστήρι ήταν πολύ πιο ενθουσιώδη. Σε αυτό βέβαια 

συνετέλεσε τόσο ο χώρος, που δεν ήταν το σχολείο, όσο κυρίως ο διαφορετικός τρόπος 

προσέγγισης των ασκήσεων. Οι ερµηνευτικές ερωτήσεις των σχολικών εγχειριδίων 

διαµορφώνουν µια παθητική ερµηνευτική στάση. Χαρακτηριστικό είναι στην αρχή δεν µιλούσε 

κανείς. Τα παιδιά περίµεναν ερωτήσεις κατανόησης και ξαφνιάστηκαν όταν τους ζητήθηκε 

εκείνα να πουν τι κατάλαβαν και πώς ερµηνεύουν τα ποιήµατα. Ενθαρρυµένα από την αρχή της 



 

87 

∆ηµιουργικής Γραφής ότι δεν υπάρχει «σωστό» και «λάθος», όλα συµµετείχαν µε χαρά κι 

ερµήνευαν το κείµενο συζητώντας µεταξύ τους. 

Στα νέα εγχειρίδια είναι εµφανής η προσπάθεια νέας προσέγγισης της παραγωγής γραπτού 

λόγου µε ασκήσεις διαφορετικού τύπου, τόσο από τις διδακτικές οδηγίες όσο και από τις οδηγίες 

αξιολόγησης, όµως στις ασκήσεις των εγχειριδίων η τάση αυτή είναι απλώς ενδεικτική, όχι 

ισχυρή και υπολογίσιµη (Βακάλη, 2014:445-446). Ενώ το βασικό ζητούµενο του ελληνικού 

σχολείου είναι η παραγωγή γραπτού λόγου, παρά την έµφαση στον προφορικό λόγο και την 

επιχειρηµατολογία του τελευταίου ΑΠΣ, η λογοτεχνία υποβιβάζεται στην αναζήτηση χρηστών 

ηθών και γλωσσικών προτύπων, κάτι που τελικά φέρνει σε αντίθεση την επιδίωξη ανάπτυξης 

του προφορικού λόγου έναντι του γραπτού. Ειδικότερα η ποίηση αποκτά έναν χαρακτήρα 

µουσειακού υλικού, αφήνοντας σε απόσταση τους µαθητές.  

Για τον Γρόσδο (2015:235) υπάρχει αµφίδροµη σχέση µεταξύ ∆ηµιουργικής Γραφής και 

δηµιουργικού κλίµατος. Η ελεύθερη έκφραση, απαιτεί απελευθέρωση της φαντασίας µε αίσθηµα 

ασφάλειας, ανοχής και κριτικής αµφισβήτησης. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας της ∆ηµιουργικής 

Γραφής και η ενσωµατωµένη διασκέδαση έκανε τη δράση αγαπητή. Οι µαθητές ελεύθεροι, 

χωρίς τον φόβο της βαθµολόγησης της επίδοσης, συµµετείχαν και πειραµατίστηκαν, έκριναν 

τους συµµαθητές τους και απόλαυσαν τη σύνθεση των δικών τους ποιηµάτων.  
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http://archeia.moec.gov.cy/sm/301/dimiourgiki_grafi.pdf (14/7/2019). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: διδαχθέντα ποιήµατα 

 

Το σπίτι µου 

Θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι 

στη µοναξιά και στη σιωπή, 

γύρω µια πράσινη ραχούλα… 

∆ε θα το χτίσω εκεί. 

 

Ξέρω στη χώρα τη µεγάλη 

τον πλούσιο δρόµο τον πλατύ 

µε τα παλάτια και τους κήπους. 

∆ε θα το χτίσω εκεί. 

 

Ξέρω το πρόσχαρο ακρογιάλι 

όλο το κύµα το φιλεί, 

κρινόσπαρτ΄είναι η αµµουδιά του. 

∆ε θα το χτίσω εκεί 

 

Ατέλειωτη τραβά µια στράτα, 

σκίζει µια χέρσα απλοχωριά, 

σκληρά τη δέρνει τ' αγριοκαίρι 

και ο λίβας τη χτυπά, 

 

Μια στράτα χιλιοπατηµένη 

τον καβαλάρη νηστικό, 

τον πεζοδρόµο διψασµένο 

θάφτει στον κουρνιαχτό. 

Εκεί το σπίτι µου θα χτίσω 

µε µια βρυσούλα στην αυλή� 

πάντα η γωνιά του θα καπνίζει 

κι η θύρα του ανοιχτή. 

Kωστής Παλαµάς 

 

Tο σκιάχτρο 

Το ’ντυσαν µε παλιόρουχα και το ’στησαν 

στη µέση του µεγάλου χωραφιού για δράκο 

φύλακα. 

Όµως εκείνο αγαπούσε τα πουλιά κι εµάς 

το ίδιο µε τους ήλιους τους ηλιόσπορους. 

Έτσι, σαν ήρθαν οι σπουργίτες τιτιβίζοντας 

και κάθισαν στο τρύπιο του καπέλο, 

τους χαµογέλασε πλατιά, 

άνοιξε ορθάνοιχτα το στήθος του, 

κι οι φίλοι του χτίσανε φωλιά 

πλάι στη µεγάλη αχυρένια του καρδιά. 

Bούλα Aρβανιτίδη 

 

 

Ανατολή θανάτου 

Κάθε που γίνεται ένας πόλεµος 

µετατοπίζεται µια πόλη, ένα νησί. 

Ακούµε τη χερσόνησο της Καρπασίας 

ή τη χερσόνησο του Σινά, υψίπεδα και θάλασσες. 

Καβούρια κουβαριάζονται, γίνονται βράχια, 

σκοτώνονται άνθρωποι, καταλαβαίνετε. 

Γεννιέται φονικό τριγύρω από µια πέτρα, 

το αίµα ραίνει τους αµµόλοφους, αυτό είν’ όλο. 
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Κυριάκος Χαραλαµπίδης 

Οµορφίτα 

Πολλά ντουφέκια σε παράταξη 

πολλά κορµιά σε γραµµή 

πολλές φωλιές χωρίς πουλιά 

και η απορία για το µπαρούτι και τον θάνατο 

και µια ειρηνοφόρα κατάνυξη να γλείφει 

τις καρδιές 

κι απέναντι µια άλλη ανθρώπινη παράταξη 

από αδελφούς αλλόφυλους 

άλλα ντουφέκια σε γραµµή 

άλλα κορµιά σε σχηµατισµό 

άλλα δέντρα στο ίδιο δάσος 

κι όλα µαζί να ατενίζουν 

το ανεύρετο πάνω στη γη πρόσωπο του Θεού. 

Nίκη Λαδάκη-Φιλίππου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 µέτωπό 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. 

Γιάννης Ρίτσος 

 

 

 

 

  



 

95 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (εικόνες) 
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