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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπττυχιακού 

Προγράμματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Δημιουργική Γραφή», αφού εξεταστεί 

η θέση της ποίησης στο Δημοτικό Σχολείο και πώς την αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα 

Προγραμμάτα Σπουδών και το Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών, κατατίθεται μία άλλη πρόταση 

παρέμβασης για τη διδασκαλία της μοντέρνας ποίησης. Εξετάζεται η συμβολή της Δημιουργικής 

Γραφής στην εκπαίδευση και ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο. Ενώ η λογοτεχνία αποτελεί το 

παλαιότερο διδακτικό αντικείμενο στο ελληνικό σχολείο, δεν αντιμετωπίζεται ως καλλιτεχνικό 

αντικείμενο, αλλά ως γλωσσικό μάθημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση 

μιας άλλης διδακτικής πρότασης για τη διαθεματική προσέγγιση στη δημιουργική και 

διακαλλιτεχνική διδασκαλία της ποίησης με στόχο την ανάπτυξη των συναισθηματικών 

δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη βαθύτερη ενασχόλησή τους με τη μοντέρνα ποίηση, τη 

συγγραφή ποιημάτων και τη δραματοποίησή τους συνδυάζοντας τις τέχνες μεταξύ τους. Έτσι, 

στο Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας υλοποιήθηκε ένα σχέδιο μαθήματος εξαμηνιαίας 

διάρκειας με θεματικό άξονα ποιήματα της λεγόμενης γενιάς του ΄30, του Κ.Π. Καβάφη και του 

Τάσου Λειβαδίτη (α’ μεταπολεμική γενιά). 

 

Λέξεις κλειδιά: ποίηση, διαθεματική προσέγγιση, δημιουργική γραφή, διαθεματικότητα, 

μοντερνισμός  
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Abstract 

In this present thesis titled “teaching modern poetry at Stretch of Primary School with the 

combination of Creative Writing and the Cross Curricular Thematic Approach”, which was 

elaborated in the context of the Postgraduate Program of the University of Western Macedonia 

"Creative Writing", after examining the position of poetry at Primary School and how the 

Modern Curricula and the Interdisciplinary Framework are addressed, another proposal for 

teaching modern poetry is filed. Consideration is given to the contribution of Creative Writing to 

education and especially to Primary School. While literature is the oldest teaching subject in 

Greek school, it is not treated as an artistic subject, but as a language lesson. The purpose of this 

thesis is to present another teaching proposal for the cross curricular thematic approach approach 

for a creative and intercultural teaching of poetry; it aims at thw development of students’ 

emotional skills through their deeper engagement with modern poetry and poem writing. Thus, at 

the Primary School of Aiadeion, in Salamina, a course of six-month duration was organized with 

thematic poems of poems of the so-called generation of ΄30, CC Cavafy and Tasos Levaditis 

(post-war generation). 

 

Key words: poetry, cross curricular thematic approach, creative writing, interdisciplinarity, 

modernism 
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Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι η ποίηση τρομάζει τους μαθητές∙ τη θεωρούν δύσκολη κι "απόμακρη", παρά 

το γεγονός ότι την εντοπίζουμε σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Τόσο τα αναλυτικά 

προγράμματα όσο και η διδασκαλία την αντιμετωπίζουν μόνο ως ένα γνωστικό αντικείμενο. Τα 

ΔΕΠΠΣ την εκλαμβάνουν ως γλωσσικό μάθημα κι όχι ως ένα καλλιτεχνικό αντικείμενο. Την 

ίδια στιγμή οι σχολικές βιβλιοθήκες βρίσκονται υπό μαρασμό, χωρίς ανθρώπους για να 

υποστηρίξουν το έργο τους. Στην εργασία μας εξετάζεται η συμβολή της Δημιουργικής Γραφής 

στην εκπαίδευση, και ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο, και ερευνάται η παρουσία της μοντέρνας 

ποίησης στο δημοτικό σχολείο με μία κριτική διάθεση στον τρόπο διδασκαλίας. Ενώ η 

λογοτεχνία αποτελεί το παλαιότερο διδακτικό αντικείμενο στο ελληνικό σχολείο που αφορά την 

τέχνη, εξακολουθεί να εξετάζεται υπό το φως της στείρας αναζήτησης κάποιας αόριστης 

κεντρικής ιδέας και ενός μηνύματος, που τελικά απομακρύνει την αισθητική απόλαυση από την 

τέχνη μετατρέποντάς την σε ένα στείρο μάθημα. Και ενώ στη θεωρία και την κριτική 

κυριαρχούν οι θεωρίες της αναγνωστικής πρόσληψης δεκαετίες μετά το βιβλίο του μεταδομιστή 

Barthes «Ο θάνατος του συγγραφέα» (1988), φιλόλογοι και δάσκαλοι επιμένουν σε 

κειμενοκεντρικές αναλύσεις και ποζιτιβιστικές προσεγγίσεις. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας άλλης διδακτικής πρότασης για τη 

διαθεματική προσέγγιση στη δημιουργική και διακαλλιτεχνική διδασκαλία της ποίησης, που 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη των συναισθηματικών, πρωτίστως, και γλωσσικών, δευτερευόντως, 

δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη βαθύτερη ενασχόλησή τους με τη μοντέρνα ποίηση, τη 

συγγραφή ποιημάτων και τη δραματοποίησή τους. Ο συνδυασμός των τεχνών μεταξύ τους 

μπορεί να αναδείξει την πολλαπλότητα της τέχνης μέσα από ένα πολυτροπικό και παιγνιώδες 

πλαίσιο, με επίκεντρο τη Δημιουργική Γραφή. Για τον σκοπό αυτό υλοποιήθηκε στο Δημοτικό 

Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας ένα σχέδιο μαθήματος, εξαμηνιαίας διάρκειας, στο πλαίσιο της 

διαθεματικότητας, με εμπλεκόμενα αντικείμενα τις νέες τεχνολογίες, το θέατρο και τη μουσική 

μαζί με άλλα διδακτικά αντικείμενα, με στόχο πάντα τη Δημιουργική (μετα)Γραφή επιλεγμένων 

μοντέρνων ποιημάτων, εκπρόσωπων της γενιάς του ’30, την εμβληματική «Ιθάκη» του Καβάφη 

και το βαθιάς κοινωνικής κατεύθυνσης ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη «Αν θέλεις να λέγεσαι 

άνθρωπος». Έτσι καλύπτεται ένα ευρύτερο ποιητικό πεδίο περιμβάνοντας τον Κ.Π. Καβάφη, ως 

πρόδρομο του ελληνικού μοντερνισμού, δύο εκπροσώπους της λεγόμενης γενιάς του ’30 και 

έναν εκφραστή της μεταπολεμικής κοινωνικής αγωνίας. 
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Διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα 

Σε όλες τις δυτικού τύπου κοινωνίες έχει αναπτυχθεί ένας σοβαρός διάλογος –και 

συνεπακόλουθα ένας προβληματισμός– που αφορά την εύρεση εκπαιδευτικών σχημάτων που να 

συνδυάζουν τη διεπιστημονική και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, διατηρώντας όμως 

τα διακριτά διδακτικά αντικείμενα και τα θετικά στοιχεία των προγραμμάτων και αποφεύγοντας 

τα αποδεδειγμένα μειονεκτήματά τους, μέσα βέβαια στις ιδιαίτερες κοινωνικές κι οικονομικές 

συνθήκες της κάθε χώρας. Η σχολική κοινότητα σε σημαντικό βαθμό και η επιστήμη της 

Παιδαγωγικής και της Διδακτικής έχουν καταλήξει ότι ο τρόπος του παραδοσιακού σχολείου 

μετατρέπει την προσφερόμενη γνώση σε μία αφηρημένη έννοια, αποσπασματική και ξεκομμένη 

από το πλαίσιο που τη γέννησε και άρα άσχετη με τις εμπειρίες των μαθητών, με συνέπεια να 

στέκουν αδιάφοροι απέναντί της κι ανίκανοι να την αξιοποιήσουν στις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται ως νέες μορφές σκέψης και δράσης. 

Για πολλές δεκαετίες η πιο συνηθισμένη μορφή οργάνωσης αναλυτικών προγραμμάτων, 

διέκρινε τα γνωστικά αντικείμενα σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, παραγνωρίζοντας πως δεν 

μαθαίνουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Η γλωσσική και οι λογικoμαθηματικές 

ικανότητες δεν είναι οι μόνες που αξίζει να καλλιεργηθούν και να αξιολογηθούν θετικά. 

Εξάλλου, η επίδοση δεν προσλαμβάνεται μόνο στη λογικομαθηματική της διάσταση. Τα 

κατατμημένα και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα, όπως περιλαμβάνονταν στα παραδοσιακά 

αναλυτικά προγράμματα, έρχονταν σε αντίθεση με το βασικό παιδαγωγικό αξίωμα του B. 

Bernstein, ως βασικού εκπροσώπου του Νέου Σχολείου (Bernstein, 1990 & 1996), την 

παιδοκεντρική αρχή, η οποία έχοντας ως κέντρο τον μαθητή λάμβανε σοβαρά υπόψη τόσο τα 

προσωπικά ενδιαφέροντά του όσο και τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών της 

συγκεκριμένης ηλικίας. Την παραδοσιακή οργάνωση του σχολείου ήδη είχε απορρίψει ο Piaget 

ως μοντέλο μεταβίβασης της γνώσης, τονίζοντας τη σημασία του παιχνιδιού και των 

παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων. Ο εξελικτικός ψυχολόγος στήριζε τις απόψεις του J. Dewey 

για μάθηση βασισμένη στη δράση. 

Τις περισσότερες φορές η σχολική καθημερινότητα αντιμετωπίζεται από τους θεωρητικούς 

στη βάση παγιωμένων καταστάσεων και απόψεων που έχουν διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου 

κυρίως με τη βοήθεια ψυχολογικών και κοινωνιολογικών ερευνών. Ωστόσο, η σχολική 

πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη, ώστε να μην είναι δυνατή μία γενικευμένη θεωρητική 

προσέγγιση χωρίς τη συμβολή στοιχείων έρευνας δράσης, χωρίς δηλαδή την άμεση συμμετοχή 
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των ίδιων των ενδιαφερομένων για εφαρμογή, δηλαδή των εκπαιδευτικών (Carr & Kemmis, 

1997). 

 

Αποσαφήνιση των όρων διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα 

Οι όροι διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα έχουν απασχολήσει πολλές φορές τον 

θεωρητικό διάλογο για την εκπαίδευση. Παρά την κυριαρχία ως όρων σήμερα, δεν 

εγκαθιδρύθηκαν εύκολα. Ήδη το 2000 ο Χρυσαφίδης σημείωνε: 

«ο όρος αποτελεί ένα νεολογισμό και εκτίθεται ως μία πρόταση που επιδιώκει να εκφράσει ένα 

νέο τρόπο μαθησιακής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας πρωτοκαθεδρία ως προς 

την πορεία δράσης την αλλαγή των περιεχομένων μάθησης και των θεματικών ενοτήτων δεν 

δίνεται στις εντολές και τις ακολουθίες των επιμέρους επιστημονικών κλάδων, αλλά στις 

διαστάσεις και τους προβληματισμούς που προκύπτουν από τις ανάγκες των ίδιων των 

θεματικών ενοτήτων. Οι επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι έρχονται με τη σειρά τους να 

βοηθήσουν στην προσπάθεια διερεύνησης και επεξεργασίας της κάθε θεματικής ενότητας» 

(Χρυσαφίδης, 2000:1). 

Είναι λοιπόν αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μια διασάφηση των όρων. 

Η έννοια της διαθεματικότητας απασχόλησε σε διεθνές επίπεδο τους παιδαγωγούς καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 20
ού

 αιώνα. Ο όρος στη θεωρητική του βάση τοποθετείται σε ένα νεφελώδες 

τοπίο, που γεννά παρεξηγήσεις και ανακολουθίες. Όλοι επικαλούνται τον ίδιο όρο, αλλά ο 

καθένας αντιλαμβάνεται εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η ενασχόληση των Ελλήνων με τη 

διαθεματικότητα συσχετίζεται, συνήθως, είτε με την καθημερινή διδακτική προσέγγιση είτε με 

τη συγκρότηση αναλυτικών προγραμμάτων (Κιτσαράς, 2004). Ο Θεοφιλίδης (1997) με τον όρο 

διαθεματική προσέγγιση εννοεί τη μορφή διδασκαλίας κατά την οποία το περιεχόμενο 

διδασκαλίας ενιαιοποείται και ταυτόχρονα η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και διερευνητικής 

μορφής, τονίζοντας έτσι τη σύνδεση σε αντίθεση προς τον κατακερματισμό της γνώσης και την 

αναζήτησή της με διερευνητικό και βιωματικό τρόπο σε μία λογική πρότζεκτ. Για τον 

Ματσαγγούρα 

«με τον όρο διαθεματικότητα (thematic ή cross curricular thematic approach) αναφερόμαστε 

στη θεωρητική αρχή οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος που καταλύει τα διακριτικά 

μαθήματα ως πλαίσιο οργάνωσης σχολικής γνώσης, παρά θεωρεί τις προτεραιότητές τους και 

τις εσωτερικές δομές τους και επιχειρεί να προσεγγίσει τη σχολική γνώση ενοποιημένη όπως 
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προκύπτει από τη σφαιρική μελέτη θεμάτων καθολικού ενδιαφέροντος και μείζονος σημασίας 

για τον πολιτισμό» (Ματσαγγούρας, 2002
α
:48-49). 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου –μολονότι δεν σημειώνεται ο όρος– η 

διαθεματικότητα σχετίζεται με την προσέγγιση της σχολικής γνώσης, η οποία, α) παρέχεται σε 

ενιαιοποιημένη μορφή και προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας, β) συνδέεται με 

τις εμπειρίες των μαθητών και είναι σχετική με την πραγματικότητα που βιώνουν και γ) 

προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους, ώστε να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους 

μαθητές (ΥΠΕΠΘ, 2002).  

Ιστορικά η διαθεματικότητα δεν αποτελεί ένα εφεύρημα, μία εκπαιδευτική τεχνική του 20
ού

 

αιώνα. Οι βασικές ιδέες του όρου είναι στην πραγματικότητα αρκετά παλιές και γι’ αυτό τον 

λόγο είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το πρόβλημα της υποτακτικής γνώσης, που δημιουργεί τη 

σύγχρονη ιδέα της διαθεματικότητας. Οι ρίζες της ιδέας για μια ενοποιημένη διδακτική 

προσέγγιση εξαπλώνονται σε μια σειρά αντιλήψεων, που αντηχούν σε όλη τη σύγχρονη ομιλία –

η τάση μιας ενοποιημένης επιστήμης, γενικής γνώσης, σύνθεσης και ενσωμάτωσης της γνώσης. 

Ο Πλάτων αποτελεί την πρώτη θεωρητική βάση της διαθεματικότητας για το ενιαίο της φύσης, 

καθώς πρότεινε την κατάργηση των επιμέρους διακριτών μαθημάτων (Ματσαγγούρας, 2003). 

Βέβαια η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα δέχτηκαν και αμφισβήτηση. Σχολές της 

Ψυχολογίας (ο εποικοδομισμός και η νευροψυχολογία του εγκεφάλου) αμφισβήτησαν και 

ενίσχυσαν τις αρχικές ενστάσεις απέναντι στην προτεινόμενη μέθοδο μιας αποπλαισιωμένης 

γνώσης (Caine & Caine, 1991), με βάση ψυχολογικά και παιδαγωγικά κριτήρια και επίκεντρο 

την κατακερματισμένη γνώση απέναντι στις ολιστικές αντιλήψεις που διέπουν την παιδική 

ψυχολογία. Επιπρόσθετα, τις τελευταίες δεκαετίες προστέθηκαν και άλλες ενστάσεις και 

αμφισβητήσεις, οι οποίες εδράζονται σε επιστημολογικά κριτήρια, αλλά και σε πορίσματα της 

διδακτικής έρευνας. 

Παρά τις όποιες διαφωνίες καταγράφει η βιβλιογραφία για τον όρο και τον τρόπο επιβολής 

του, η ουσία είναι ότι αυτός κυριάρχησε. Ως νεολογισμός εκφράζει την προσπάθεια να δοθούν 

απαντήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου και τα οποία 

προβάλλονται ως θεματικές ενότητες, οι οποίες από μόνες τους υποκρύπτουν στοιχεία 

επιστημονικής γνώσης και τα οποία επιζητούν ανάλογη επεξεργασία και προσέγγιση. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτέλεσε το πρότυπο, ώστε η σχολική γνώση να 

οργανωθεί ως αναλυτικό πρόγραμμα πάνω ακριβώς στην ακαδημαϊκή διάκριση των επιστημών. 
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Χωρίς να προηγηθεί κάποια διάκριση μεταξύ εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων, η 

πανεπιστημιακή ύλη μετατράπηκε σε σχολική διδακτέα γνώση, στη δευτεροβάθμια και την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με βάσει την αρχή της απλούστευσης και της συντόμευσης. Με στόχο 

τη μετάδοση των κατακτήσεων της επιστήμης στους ανήλικους, οι επιστημονικές γνώσεις 

μετατράπηκαν σε βασικό κορμό της σχολικής ύλης. Μα αυτό οδήγησε το σχολείο, όλο το 

εκπαιδευτικό σύστημα, στη γνωσιοθηρία χωρίς να εξετάζεται η λογική του παιχνιδιού και των 

επιμέρους συχνά δεξιοτήτων, αν και τα τελευταία χρόνια έγιναν βήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η λογοτεχνία έγινε γλωσσικό και ηθικοπλαστικό μάθημα, εξισώσεις πρώτου 

βαθμού εισήχθησαν στην α΄ δημοτικού, με τη μορφή της συμπλήρωσης κενών (sic). 

Η προσέγγιση των ποικίλων θεματικών ενοτήτων επιβάλλει μία συσπείρωση των επιστημών 

στις διάφορες αναζητήσεις και προβληματισμούς της σχολικής μονάδας. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε σε μία σύμπλευση των επιστημών, σε καμία περίπτωση όμως στην κατάργηση ή την 

υποβάθμισή τους (Shuberth, 1990). Ως τρόπος οργάνωσης του νέου αναλυτικού προγράμματος, 

η διαθεματικότητα οργανώνει διαφορετικά τη σχολική γνώση. Αντιμετωπίζει τη γνώση ως 

ολότητα∙ την προσεγγίζει μέσα από μία συλλογική διευθέτηση και διερεύνηση των θεμάτων που 

παρουσιάζονται με βασικό κριτήριο το μαθητικό ενδιαφέρον (cross curricular themes, thematic 

integration, unit approach, topic approach, integrated day). Οι εναλλακτικές προτάσεις του 

διεπιστημονικού και διαθεματικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού συναρμόζουν ένα συνεχές 

μεταξύ διατήρησης και αλληλοσυσχέτισης των διακριτών μαθημάτων (διεπιστημονικότητα) και 

ολοκλήρωση της κατάργησής τους ως πλαισίων οργάνωσης της σχολικής γνώσης 

(διαθεματικότητα). Ωστόσο, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δεν ταυτίζεται με τη 

διεπιστημονική (Αγγελάκος, 2003).  

Η διαθεματική προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης στοχεύει στη διαμόρφωση ενός 

παιδοκεντρικού χαρακτήρα της διδασκαλίας, η οποία βασίζεται σε μία γενικότερη ιδεολογία που 

διακατέχει το πνεύμα της σύγχρονης εκπαίδευσης (Κοσσυβάκη & Μπρούζος, 1995). Σκοπός του 

σχολείου καθίσταται η υποβοήθηση των μαθητών να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα που 

έχουν να μορφοποιούν πράγματα και καταστάσεις και όχι απλά να υποκύπτουν σε αυτά 

(Filippini, 1997). Στη διαθεματικότητα τα μαθήματα ως διακριτά αντικείμενα δεν καταργούνται. 

Διαφοροποιείται ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μειώνεται η αξία του 

επιστημονικού κλάδου ούτε καταργείται. Διατηρεί τα χαρακτηριστικά μιας αυτόνομης 

επιστήμης με όλα τα επιβαλλόμενα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. Η κατάργηση των 
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διακριτών μαθημάτων αποκτά την έννοια της κατάργησης πως πλαισίου οργάνωσης της 

σχολικής γνώσης, αλλά όχι των γνώσεων που αυτά αντιπροσωπεύουν∙ αυτά παραμένουν ο 

κύριος χώρος άντλησης της σχολικής γνώσης. Η διαθεματική προσέγγιση διαμορφώνει 

ταυτόχρονα αντίληψη για μια σφαιρική αντιμετώπιση των ποικίλων επιστημονικών 

αναζητήσεων, χωρίς να παρεμποδίζει την αυτοτέλεια των επιστημών στην αντίληψή του μαθητή 

και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνώνυμες έννοιες με τη διαθεματική προσέγγιση 

θεωρούνται οι όροι unit teaching (εργασία και ενότητα), integrated day (ενοποιημένη μέρα) και 

topic work (εργασία κατά θέματα) (Dadds, 1992:255-265). 

Αντίθετα, η διεπιστημονικότητα ως όρος δίνει μία άλλη απάντηση στην αναζήτηση του 

τρόπου επεξεργασίας των ποικίλων θεματικών ενοτήτων. Οργανώνει το αναλυτικό πρόγραμμα 

διατηρώντας τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο επιλογής και διάταξης της σχολικής γνώσης, 

αλλά επιχειρεί με ποικίλους τρόπους τη συσχέτιση του περιεχομένου των διακριτών μαθημάτων. 

Απότοκος της διεπιστημονικής προσέγγισης είναι να ωθήσει τα πράγματα πιο πέρα από εκεί που 

μπορούν να τα οδηγήσουν μόνοι τους οι επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι. Αθροίζει τη δράση 

των επιμέρους κλάδων και δημιουργεί ένα νέο αποτέλεσμα μέσα από την πολυεπιστημονική 

προσέγγιση του ίδιου θέματος. Η διεπιστημονικότητα αποτελεί μία επιστημολογική έννοια η 

οποία παραπέμπει σε γνωσιοκεντρικά και όχι παιδοκεντρικά ή κοινωνιοκεντρικά προγράμματα 

σπουδών στα οποία παραπέμπει η διαθεματικότητα. Η διαθεματικότητα υπερβαίνει τον όρο 

διεπιστημονικότητα. Στη διαθεματικότητα η διδακτέα ύλη οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίζεται η επεξεργασία θεμάτων από πολλές πλευρές και να αναδεικνύεται η σχέση τους 

με τη ζωή. Η διαθεματικότητα αναφέρεται γενικά στην επιλογή των θεματικών ενοτήτων και 

στην προτεραιότητα που δίνεται σε αυτήν την επιλογή για τον εντοπισμό των αντικειμένων 

επεξεργασίας και προσέγγισης της γνώσης. Με άλλα λόγια, η διαθεματικότητα και η 

διεπιστημονικότητα δεν παραπέμπουν σε απλές τεχνικές, αλλά σε συγκροτημένες σχολές με 

θεωρητικό υπόβαθρο και με σαφείς διδακτικές συνεπαγωγές. 

Η διαθεματικότητα, λοιπόν, αποτελεί την αφετηρία της σύγχρονης εκπαιδευτικής πορείας, η 

οποία βασίζεται στη φιλοσοφία της ενιαιοποίησης της γνώσης και ξεκινά από τα προσχολικά 

χρόνια. Σε κάθε μάθημα επιχειρείται η διαπραγμάτευση θεμάτων που σχετίζονται με την 

καθημερινή ζωή, χωρίς να αποκλείεται ο συγκερασμός γνώσεων από διαφορετικά γνωστικά 

πεδία. (Πανταζής & Σακελλαρίου, 2003). Προκειμένου το σχολείο να μπορέσει να αντεπεξέλθει 

στις νέες κοινωνικές κι εκπαιδευτικές συνθήκες στις οποίες υφίσταται, χρειάζεται να τολμήσει 
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αλλαγές σε βάθος, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό του πλαίσιο, το οποίο εκτείνεται 

από το περιεχόμενο της διδασκαλίας, για τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή 

διαδικασία μελών, τη μεθοδολογία της διδασκαλίας μέχρι και την αλλαγή του ρόλου και του 

χώρου της ίδιας της τάξης. 

Μέσω της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης αναδεικνύεται η ενότητα της φυσικής και 

κοινωνικής πραγματικότητας. Το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν ολότητα, αντίληψη η 

οποία αποτελεί και τη βασική αρχή της Μορφολογικής Ψυχολογίας. Η διεπιστημονικότητα και η 

διαθεματικότητα διαμορφώνουν μια προσέγγιση διδασκαλίας, η οποία ξεκινά από την 

ενιαιοποίηση της γνώσης εμπλέκοντας διαφορετικές θεωρίες, μεθόδους και παιδαγωγικές 

πρακτικές∙ αυτές στηρίζουν τον αλληλεπιδραστικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα της γνώσης, 

προκειμένου να διαμορφωθεί στην παιδαγωγική πράξη ένα αποτέλεσμα όσο γίνεται πιο 

εμπεριστατωμένο, πλήρες και κατάλληλο για τις πολύμορφες ανάγκες και απαιτήσεις της 

αναπτυξιακής πορείας του σύγχρονου παιδιού, και οι οποίες αντανακλώνται στη δόμηση της 

σύγχρονης κοινωνίας. Ενιαιοποιούνται οι γνώσεις και οι εμπειρίες, που παρέχει το σχολείο μέσα 

από τους γνωστικούς τομείς∙ έρχονται σε άμεση συνάρτηση και σύνδεση με τα ενδιαφέροντα, τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες που ήδη κατέχουν τα παιδιά (Μπονίδης, 2003). Η Σχολή του 

Εποικοδομισμού η πιο γνωστή και αποδεκτή σύγχρονη θεωρία μάθησης συνηγορεί υπέρ των 

βασικών αρχών της διαθεματικής προσέγγισης. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα σε 

αυθεντικές καταστάσεις που προκαλούν το προσωπικό του ενδιαφέρον. Επιπλέον θεωρεί ότι η 

γνώση οικοδομείται από τον μαθητή μέσα από προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα, στα οποία 

εντάσσει τις νέες πληροφορίες∙ επομένως η μάθηση δεν μπορεί να είναι διαδικασία μεταβίβασης 

γνώσεων από τον εκπαιδευτικό στη μαθήτρια και τον μαθητή, αλλά μία διαδικασία 

αυτομάθησης με τον εκπαιδευτικό να ενσαρκώνει πια τον ρόλο του διαμεσολαβητή (Καράλλης, 

2006). Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδύονται ποικίλες επιλογές για αυτόνομη και ελεύθερη δράση 

των μαθητών, που ξεκινά από τη διαμόρφωση και ανάπτυξη των πρωτοβουλιών τους κατά τη 

διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πράξης. 

 

Το σύγχρονο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (εφεξής ΔΕΠΠΣ) αναζητά τρόπους 

μιας ολιστικής προσέγγισης της διδασκόμενης γνώσης∙ απέκτησε περιεχόμενο, δομή και όνομα 

μέσα από τις εργασίες συλλογικών οργάνων. Το 2002 έλαβε την τελική του μορφή μετά από 
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έναν εποικοδομητικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και επιστημονικούς και 

κοινωνικούς φορείς. 

«Βασική παραδοχή του ΔΕΠΠΣ είναι ότι άσχετα από τις ακαδημαϊκές πρακτικές της 

κατάτμησης της γνώσης σε τομείς εξειδίκευσης –που και αυτές τελευταίως αναθεωρούνται– η 

σχολική γνώση, για λόγους ψυχολογικούς και διδακτικούς, πρέπει: (α) να διδάσκεται σε 

ενιαιοποιημένη μορφή, για να προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας, (β) να 

συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών, για να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και σχετική με 

την πραγματικότητα που βιώνουν και (γ) να προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους, ώστε η 

γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές» (Ματσαγγούρας, 2002
β
:30). 

Ο σχεδιασμός του ΔΕΠΠΣ έγινε στη βάση της παραδοχής ότι οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν 

στο ελληνικό σχολείο και ο αριθμός εξέλιξης της γνώσης επιβάλλουν τη διαθεματικότητα για να 

βοηθήσουν τον μαθητή στη συγκρότηση μιας ολιστικής αντίληψης για τη γνώση, καλλιεργώντας 

τη σύνδεση με την πραγματικότητα με τρόπο κριτικό και δημιουργικό, ώστε να υπηρετούνται 

αποτελεσματικότερα οι σκοποί του σχολείου για μία ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη 

ανάπτυξη των ανηλίκων. Το Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών επιτρέπει στον εκπαιδευτικό 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών και δεν έχει τον κανονιστικό χαρακτήρα του 

Αναλυτικού Προγράμματος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000). Το περιεχόμενο οργανώνεται έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται η συνοχή, η ενότητα και η συνέχεια μέσα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο 

(ενδοκλαδικά), καθώς και να προωθούνται συσχετίσεις μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων 

(διακλαδικά).  

Σκοπός της διαθεματικής διδασκαλίας είναι η προαγωγή των στόχων και των σκοπών που 

εκπηγάζουν από την οριζόντια συσχέτιση των διαφόρων μαθημάτων ή τομέα σπουδών ή 

επιστημών μιας ευέλικτης ζώνης, που σκοπεύει στην ενοποίηση του περιεχομένου της 

διδασκαλίας, συνδυάζοντας θεμελιώδεις έννοιες και πεδία διαφορετικών γνωστικών 

αντικειμένων σε νέο πλαίσιο με ενιαίο περιεχόμενο (Καράλλης, 2006). Τα ΔΕΠΠΣ εκφράζουν 

μια εμπεριστατωμένη αντίληψη για τη φύση της γνώσης, τη διαδικασία της μάθησης, τον ρόλο 

της επιστήμης και τους στόχους του σχολείου. Καταργούν τα όρια των καθιερωμένων 

διδακτικών αντικειμένων και ανασυνθέτουν το περιεχόμενο γύρω από θέματα και προβλήματα 

που έχουν πρωταρχική σημασία για τους μαθητές, την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό 

(Φλουρής, 2005). Διατηρούν –κατά την οργάνωση της διαθεματικότητας– τα διακριτά μαθήματα 

στο αναλυτικό και στο ωρολόγιο πρόγραμμα, αλλά την ίδια στιγμή συνδέουν ποικιλοτρόπως τη 
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γνώση και συγκροτούν την εσωτερική συνοχή και ομαλή ροή της από ενότητα σε ενότητα 

μεταξύ των τάξεων και των βαθμίδων, αναδεικνύοντας τις έννοιες και τις σχέσεις που τη 

διέπουν∙ επιχειρούν να ενεργοποιήσουν τη διεπιστημονική συσχέτιση με πολλούς τρόπους∙ 

αναδεικνύουν τις διεπιστημονικές εκείνες συσχετίσεις που ενυπάρχουν στα θέματα, στις έννοιες 

και στις διαδικασίες με γειτονικούς και μη επιστημονικούς κλάδους∙ εντάσσουν το περιεχόμενο 

προγραμμάτων στα υπάρχοντα μαθήματα, όσο είναι αυτό εφικτό, και οδηγούν σε συμπράξεις 

μαθημάτων, που καταλήγουν σε υβριδικά διδακτικά αντικείμενα. Από αυτή, άλλωστε, τη λογική 

προκύπτει και η δική μας πρόταση. 

Τα ενιαιοποιημένα διαθεματικά προγράμματα είναι παιδοκεντρικά, αλλά και 

κοινωνιοκεντρικά, προσανατολισμένα τόσο προς τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού όσο και 

προς τη δημιουργία του υπεύθυνου, του ελεύθερου και ολοκληρωμένου πολίτη. Παρά όμως την 

πολλαπλότητα της διαθεματικότητας, η γνώση δηλώνεται με τον χαρακτηρισμό του νέου 

προγράμματος σπουδών ως «ενιαίου», αναφέρεται στην εσωτερική συνοχή και την ομαλή ροή 

τόσο εντός των ενοτήτων και μεταξύ των ενοτήτων του ίδιου μαθήματος που διδάσκεται σε 

διαφορετικές τάξεις όσο και στις αλληλοδιάδοχες βαθμίδες εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 

2002
β
). Η ενιαιοποίηση της γνώσης αποτελεί μία γενικευμένη θεωρία διδασκαλίας και μάθησης 

που προβάλλει τη δομή, την οργάνωση, τον σχεδιασμό της και τη φιλοσοφία της γενικότερα 

μέσα από τον παιδοκεντρικό της χαρακτήρα και που υλοποιείται μέσα από τη διαμόρφωση 

διαφόρων ενοποιητικών προσεγγίσεων και προγραμμάτων σπουδών, όπως είναι η διαθεματική 

προσέγγιση και τα διαθεματικά/διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών. Αποτελεί μία 

μεθοδευμένη εκπαιδευτική προσπάθεια αλλαγής κι εκσυγχρονισμού του τρόπου που μαθαίνουν 

τα παιδιά, που οικοδομούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους μέσα στο σχολείο, στηριζόμενη 

στην πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά τα παιδιά και αντλώντας πληροφορίες από 

αυτήν, προκειμένου να διαμορφώσει μαθησιακά περιβάλλοντα προσομοιωτικά στην εκάστοτε 

πραγματικότητα κι έτσι η μάθηση να γίνεται μέσα σε αυθεντικές συνθήκες.  

Η ενιαιοποίηση της γνώσης αντιμετωπίζει τη μάθηση ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

ανθρώπινης δράσης και της πραγματικότητας, που αυτή η δράση δημιουργεί, σε κοινωνικό, 

ατομικό, πολιτιστικό, οικονομικό, πολιτικό κι εκπαιδευτικό επίπεδο. Καθώς τα παιδιά αρχίζουν 

να ασχολούνται με πραγματικά ζητήματα και προβλήματα, που ξεπερνούν τα όρια των 

γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται, θέτουν σε λειτουργία τις ανώτερες νοητικές 
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λειτουργίες και ικανότητές τους, η ανάπτυξη των οποίων καθίσταται αναγκαία για την επίλυση 

των ζητημάτων και προβλημάτων αυτών (Drake, 1993). 

Ωστόσο, είναι έντονη η κριτική ότι η ένταξη της διαθεματικότητας δεν είναι ιδεολογικά 

ουδέτερη. Δηλαδή, υποστηρίζεται ότι «οι στόχοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας τείνουν να 

μετατρέψουν μια συγκεκριμένη πολιτική σε εθνική προσπάθεια, εγκαλώντας όποιον δεν 

συντάσσεται μαζί της» (Αγγελάκος, 2003:53). Για την Αγγελική Χρονοπούλου η προτεινόμενη 

διαθεματικότητα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν είναι υπέρβαση της διεπιστημονικότητας, 

αλλά «συγκροτείται ένα μόρφωμα διαθεματικότητας για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας» και 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ευρωπαϊκή διαθεματικότητα) (Χρονοπούλου, 2003:70). 

Στην ίδια κατεύθυνση η ΟΛΜΕ θεωρούσε ότι τα ΔΕΠΠΣ «προωθούν ακόμη περισσότερο την 

ευθυγράμμιση του περιεχομένου της γνώσης στα κελεύσματα της αγοράς» (ΟΛΜΕ, 2006:1). Κατά 

άλλους αυτά «δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που διατείνονται ότι είναι. Είναι παραδοσιακά 

αναλυτικά προγράμματα που δεν προωθούν ούτε τη διεπιστημονική προσέγγιση, ούτε την 

ερευνητική δραστηριότητα και μάθηση, ούτε ανοίγουν την πόρτα του σχολείου στην κοινωνία». 

Θεωρήθηκαν προγράμματα χωριστών μαθημάτων, που έχουν μεταξύ τους αυστηρή 

διακριτότητα, δηλαδή συγκεκριμένη και ισχυρή ταξινόμηση (Κάτσικας-Θεριανός, 2006:29).  

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τα ΔΕΠΠΣ κάνουν λόγο για εγγραμματισμό και εκθέτουν ως 

εγγραμματισμό την καλλιτεχνική νοημοσύνη (καταχρηστικός ο όρος), όπου δηλαδή θα αναπτύξει 

ένα υψηλό αισθητικό και καλλιτεχνικό αισθητήριο και θα μάθει να αντιλαμβάνεται την τέχνη ως 

φορέα πολιτισμού σε διασύνδεση με την καθημερινή ζωή, είτε ως προβολή είτε ως βίωμα 

συλλογικό. Η λογοτεχνία δεν είναι απλά επικοινωνία μιας «μορφής βιωμένης εμπειρίας» (Wood, 

2005:9) και αποτελεί μία υψηλή τέχνη∙ συνδέει το βίωμα με την κοινωνική εμπειρία και τις ιδέες 

του συγγραφέα μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον∙ η λογοτεχνία ως υψηλή τέχνη παρακολουθεί 

τους διαρκείς μετασχηματισμούς του υλικού κόσμου και μέσα από ένα σύστημα ιδεών και λόγου 

θέτει τα υλικά κέρδη κάτω από τις συνθήκες απώλειες και αντιστέκεται στην πραγματιστική 

λογική της χρησιμοθηρίας. Είναι η τέχνη που ενοποιεί τον κόσμο με το πνεύμα της σύνθεσης. 

Δεν καλύπτει υλικές βιολογικές ανάγκες, αλλά ανάγκες της ύπαρξης, όπως την ιδέα της 

ελευθερίας, της συνεργασίας του φώναξε στη ζωή. 

Το ΔΕΠΠΣ αντιμετωπίζει τη λογοτεχνία ως ένα γλωσσικό μάθημα με κατευθύνσεις 

πολιτικής αγωγής και κοινωνιολογίας κι όχι ως καλλιτεχνικό αντικείμενο. Χαρακτηριστικά στην 

εισαγωγή σημειώνεται πως «με τη λογοτεχνία η γλώσσα γίνεται όχημα και αποτέλεσμα τέχνης και 
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αισθητικής καλλιέργειας. Επίσης τα κείμενα της λογοτεχνίας, παρέχουν διάφορες οπτικές και 

ερμηνείες του κόσμου, εμπλουτίζουν την αντίληψη των μαθητών για τον κόσμο, διευρύνουν τον 

ορίζοντα των εμπειριών τους, ευνοούν την κατανόηση της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της 

ανεκτικότητας». (ΔΕΠΠΣ, 2003:1). Παρακάτω (ΔΕΠΠΣ, 2003:3) αναλύει σε μία αμιγώς 

κειμενοκεντρική θεώρηση γλωσσικής διδασκαλίας και υφολογίας πως με τη λογοτεχνία ο 

μαθητής: 

 Διευρύνει την αναγνωστική του ικανότητα, προσεγγίζοντας και τον βιωματικό 

λόγο. 

 Διευρύνει τις προσωπικές εμπειρίες του με τη «συμπάθεια» προς τον άνθρωπο 

γενικά. 

 Απολαμβάνει τον λόγο ως έργο τέχνης. 

 Κατανοεί ή διαισθάνεται τα όρια και τις εναλλακτικές δυνατότητες της 

γλώσσας. 

 Εξοικειώνεται με τις μετασημασιολογήσεις και τη λειτουργία της λογοτεχνικής 

μεταφοράς. 

 Κατανοεί τον τρόπο, με τον οποίο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τα γλωσσικά 

μέσα, για να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει. 

 Εξοικειώνεται με στοιχεία δομής, περιεχομένου και ύφους των λογοτεχνικών 

κειμένων. 

 Αποδίδει το νόημα κειμένων με απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηματική 

δομή. 

 Εξοικειώνεται διαισθητικά με απλά κείμενα νεωτερικής λογοτεχνίας. 

 Προσεγγίζει βαθμιαία ευρύ φάσμα αξιόλογων και χαρακτηριστικών κειμένων 

των κυριότερων εκπροσώπων της ελληνικής λογοτεχνίας, σε όλη τη χρονική και 

γεωγραφική της έκταση. 

 Γνωρίζει δειγματικά κείμενα βαλκανικής, μεσογειακής και παγκόσμιας 

λογοτεχνίας.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης θεωρείται 

απαραίτητη μια μετατόπιση του επίκεντρου των ΑΠΣ και της διδασκαλίας από τη διδασκαλία 

του θέματος, για να προσεγγίζεται επαρκέστερα η εννοιολογική κατανόηση, στον βαθμό που 



23 

 

είναι εφικτό για κάθε θεματική ενότητα των διακριτών γνωστικών αντικειμένων (Αλαχιώτης, 

2002). 

 

Το ΔΕΠΠΣ για θέατρο, μουσική, φυσική αγωγή και ιστορία 

Στόχος της θεατρικής αγωγής στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού είναι η ενθάρρυνση της 

δημιουργικής έκφρασης του παιδιού. Συντείνει στην ψυχική καλλιέργειά του, συμβάλλει στη 

γνωριμία του με την ομάδα∙ γίνεται, δηλαδή, για το παιδί μέσο γνώσης, ψυχαγωγίας και 

αισθητικής καλλιέργειας. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, η αισθητική 

του καλλιέργεια με την ανάπτυξη της ελευθερίας έκφρασης και αυτογνωσίας παράλληλα με τον 

αλληλοσεβασμό. Η δημιουργική επαφή με τη θεατρική αγωγή στοχεύει στην ενίσχυση του 

πολιτισμού. Το θέατρο, ως επικοινωνιακή δράση, υποβοηθεί τα παιδιά να κατανοήσουν το 

πλέγμα των κοινωνικών σχέσεων μέσα στο οποίο καλούνται και τα ίδια να συμβιώσουν. 

Κοινωνικοποιεί και δίνει ευκαιρίες έρευνας και καλλιέργειας καλλιτεχνικών δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003:2)  

«λόγω της αύξησης των ικανοτήτων των μαθητών αλλά και της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης 

της ομάδας, σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στις αισθητικές εμπειρίες, οι 

μαθητές μπορούν να δεχθούν και να επεξεργασθούν ερεθίσματα σχετικά με την ατομική 

έκφρασή τους μέσα στο χώρο ή σε σχέση με το λόγο και τα κείμενα κ.ά. Οι δύο τελευταίες τάξεις 

του Δημοτικού προσφέρονται για μια πιο ελεύθερη και συστηματική πρακτική των ήδη γνωστών 

από τα προηγούμενα επίπεδα αντικειμένων - εφαρμογών του θεάτρου».  

 

Σκοπός της διδασκαλίας της μουσικής αγωγής ΔΕΠΠΣ (2003) είναι 

«η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, 

εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και 

δημιουργικότητας του ανθρώπου. Μέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η 

μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της 

προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής 

δημιουργίας και εκτέλεσης».  

Ως ειδικότεροι στόχοι καταγράφονται η ερμηνεία ρυθμικών σχημάτων με βάση μουσικά 

σύμβολα, κατανοώντας τα στοιχεία της μουσικής σημειογραφίας και η εκτέλεση τραγουδιών ή 

μουσικών κομματιών διαφορετικών περιόδων. Επίσης, στόχος είναι η ανάπτυξη μουσικών ιδεών 
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σε απλές δομές και η σύνθεση με την οργάνωση των μουσικών στοιχείων (τονικό ύψος, 

διάρκεια, κ.λπ.) σε δομές και η χρήση τους για να μεταδώσουν διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις. 

Σημαντική κρίνεται ως διδακτικός στόχος η κατανόηση της μουσικής παραγωγής με 

διαφορετικούς τρόπους μέσω εδραιωμένης και επινοημένης μουσικής σημειογραφίας και η 

αντίληψη της επίδρασης του χρόνου και του χώρου στη δημιουργία, εκτέλεση και ακρόαση. 

 

Στους σκοπούς της διδασκαλίας των εικαστικών καταγράφονται η καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας του μαθητή και η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου με τη συμμετοχή του στις 

εικαστικές τέχνες. Προάγεται η γνώση και χρήση των υλικών, των μέσων, των εργαλείων και 

των πηγών σε ποικίλες εικαστικές μορφές και καλλιεργούνται η ευαίσθητη ανταπόκριση, 

κατανόηση, κριτική προσέγγιση και ανάλυση του εικαστικού έργου, αλλά και του φαινομένου 

της Τέχνης γενικότερα. Στοχεύει στην κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και της συμβολής 

των τεχνών στον πολιτισμό διαχρονικά και συγχρονικά. 

Ειδικότερα για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις στόχοι, κατά το ΔΕΠΠΣ, είναι: 

 Να κάνει επιτυχημένη χρήση υλικών και τεχνικών στα έργα του.  

 Να χρησιμοποιεί και να δημιουργεί εικόνες δύο και τριών διαστάσεων, για να 

εκφράσει ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες και αργότερα να χρησιμοποιεί 

σύμβολα.  

 Να αναγνωρίζει μορφές και μορφικά στοιχεία, που εκφράζουν ιδέες, αξίες, 

απόψεις, σε έργα διαφορετικών πολιτισμών.  

 Να δέχεται τις νέες πληροφορίες και να τις μετουσιώνει, για να εμπλουτίζει τα 

έργα του.  

 Να συζητά για τις προθέσεις του καλλιτέχνη, για μεθόδους και για έννοιες 

τέχνης.  

 Να εκφράζει, να ερμηνεύει και να αξιολογεί τις καλλιτεχνικές επιλογές 

σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο παρουσίασης τους.  

 Να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για τις εικαστικές τέχνες στα άλλα μαθήματα.  

 Να συμμετέχει σε σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες δραστηριότητες.  

 Να χρησιμοποιεί τους τρόπους λύσης προβλημάτων από το χώρο των 

εικαστικών σε άλλες γνωστικές περιοχές.  
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 Να κατανοεί διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλματα συγκρίνοντας μεθόδους, 

μέσα και έργα, και αργότερα να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των ικανοτήτων 

που απαιτούνται γι’ αυτά.  

Επιπλέον στην ΣΤ΄ τάξη επιδιώκεται ο μαθητής: 

 Να κατανοεί τις ιστορικές παραμέτρους των τεχνών.  

 Να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για ένα καλλιτεχνικό θέμα και 

ότι μπορούν να δοθούν διαφορετικές λύσεις.  

 Να αξιολογεί τις ιδέες, τις ικανότητες και τις εργασίες του και αργότερα να 

αξιολογεί προσιτά έργα τέχνης.  

 Να χρησιμοποιεί πληροφορίες για καλλιτέχνες, για τις προθέσεις των 

καλλιτεχνών και για το κοινωνικό περιεχόμενο προσιτών έργων τέχνης.  

 Να αναγνωρίζει τη σημασία και τη σπουδαιότητα της τέχνης σε διάφορους 

πολιτισμούς.  

 Να αναγνωρίζει ορισμένες χαρακτηριστικές τεχνοτροπίες στην Ιστορία της 

Τέχνης.  

 Να γνωρίζει βασικά στοιχεία των εικαστικών επαγγελμάτων μέσα από 

προσωπική επικοινωνία με καλλιτέχνες.  

Ας σημειώσουμε ότι στο ΔΕΠΠΣ δεν γίνεται καμία αναφορά στη σύνδεση της ποίησης με 

τη μουσική ή το θέατρο και τα εικαστικά. Ενώ δηλαδή σήμερα η κριτική της λογοτεχνίας 

αναζητά τρόπους μιας διακαλλιτεχνικής επικοινωνίας της ποίησης με άλλες μορφές τέχνης, το 

ΔΕΠΠΣ αντιμετωπίζει κάθε τέχνη μεμονωμένα. Ήδη από την καλλιτεχνική ζωή του 

Μεσοπολέμου αναφάνηκε πως η επαφή των καλλιτεχνών από διάφορες τέχνες μεταξύ τους 

βοηθά την καλλιτεχνική έκφραση. Αν κάτι –μεταξύ άλλων– διέκρινε τη γενιά του ’30 και την 

πρώτη μεταπολεμική από άλλες γενιές ήταν ακριβώς το διακαλλιτεχνικό μπόλιασμα της 

ποίησης, καθώς ποιητές επιδίδονταν στη ζωγραφική (Ρίτσος, Ελύτης, Εγγονόπουλος) ή τη 

μουσική (Γκάτσος) και πολύ συχνά συνδέονταν με καλλιτέχνες από άλλους χώρους 

(Χατζηδάκις, Θεοδωράκης, Σαχτούρης, Τσαρούχης, Κουν κ.ά.). Και αυτό εκ των πραγμάτων 

είναι κάτι θετικό καθώς μπολιάζονται οι τέχνες μεταξύ τους προβάλλοντας ένα διευρυμένο 

πολιτιστικό αγαθό (Χλωπτσιούδης, 2018). Η διακαλλιτεχνική επαφή μπορεί να βελτιώσει τον 

τρόπο έκφρασης ατομικά και συλλογικά. 
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Στους σκοπούς της διδασκαλίας της Ιστορίας παρατηρείται μία εμμονική στάση στη 

γεγονοτολογία μέσα από την αφηγηματική προσέγγιση, αδιαφορώντας για τις σύγχρονες 

αντιλήψεις της διαφορετικής θέασης του ιστορικού γεγονότος στις διαφορετικές εποχές. Στις 

ενδεικτικές δραστηριότητες, ωστόσο, και αυτό είναι θετικό, καταγράφεται η χρήση 

λογοτεχνικών κειμένων για την προσέγγιση της εξεταζόμενης εποχής. 

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά 

προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική 

και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. 

Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η 

καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους. Ο χορός 

(παραδοσιακοί χοροί) κατέχει σημαντική θέση στο ΔΕΠΠΣ με στόχο την ανάπτυξη 

αντιληπτικών ικανοτήτων των μαθητών, όπως η κιναισθητική, η οπτική, η ακουστική αντίληψη 

και οι ικανότητες συντονισμού παράλληλα με την εκτίμηση των αισθητικών στοιχείων της 

κίνησης. 

Αντίστοιχα σκοπός του διδακτικού αντικειμένου της Τεχνολογίας Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (πληροφορική) για τη ΣΤ΄ τάξη είναι η γνώση του υπολογιστή ως συστήματος 

και η μορφοποίηση κειμένων παράλληλα με τον προγραμματισμό και την αποστολή κειμένων σε 

συνδυασμό με την αναζήτηση πληροφοριών φέρνοντας το μάθημα διαθεματικά δίπλα σε άλλα 

διδακτικά αντικείμενα. Οι μαθητές 

«αποκτούν τεχνογνωσία για να παίρνουν την πληροφορία που θέλουν μέσα από ηλεκτρονικές 

πηγές και το Διαδίκτυο(…) και τις ενσωματώνουν στις εργασίες τους. Οι διάφορες ομάδες 

μεταφέρουν ή δημιουργούν απευθείας τις εργασίες τους σε περιβάλλον μιας πολυμεσικής 

εφαρμογής (π.χ. Hyper Studio, Power Point) και τις παρουσιάζουν στην τάξη» (ΔΕΠΠΣ 

πληροφορικής, 2003:7). 
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Η συμβολή της Δημιουργικής Γραφής στην εκπαίδευση και το δημοτικό 

σχολείο 

Στo ελληνικό σχολείο αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση πως οι μαθητές σε συντριπτική 

πλειοψηφία δεν διαβάζουν λογοτεχνία. 

«Στις μέρες μας η ποίηση έχει εν πολλοίς περιθωριοποιηθεί. Διέρχεται κρίση στο σύστημα αξιών 

και προτιμήσεων που διανέμει η σημερινή κοινωνία. Η ποίηση δεν αποτελεί πλέον πολιτισμικό 

παράδειγμα, όπως στο παρελθόν, καθώς η έμφαση έχει μετατοπιστεί αλλού. Η αύξηση των 

παραγωγικών δυνάμεων, η υπεραφθονία, η κατακλυσμική υπερπληροφόρηση, η καταλυτική 

επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών δημιουργούν βαθιές ρήξεις 

στη σχέση του μέσου αναγνώστη με την ποίηση. Τα πράγματα δεν διαφοροποιούνται εντός του 

θεσμικού χώρου της εκπαίδευσης» (Καλογήρου, 2016:1). 

Στη βιβλιογραφία διαπιστώνεται πως πολλοί μελετητές συγκλίνουν στην άποψη πως οι 

μαθητές δεν αρέσκονται να διαβάζουν Ποίηση (Μαλαφάντης, 2005:127-162∙ Andrews, 1991). 

Οι περισσότεροι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καταθέτουν πως η ποίηση είναι 

δυσνόητη, με δύσκολο λεξιλόγιο, "κοριτσίστικη υπόθεση" και μακριά από τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα (Δασκαλάκη, 2014β:2). Στην πιο πρόσφατη έρευνα των Παπαντωνάκη, 

Αθανασιάδη, Καπλάνογλου και Πολίτη (Παπαντωνάκης κ.ά., 2010) διαφαίνονται οι απόψεις των 

μαθητών δημοτικού για τη Λογοτεχνία και μελετήθηκε η ανταπόκρισή τους στα λογοτεχνικά 

κείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή. Καταγράφηκαν τα αναγνωστικά τους ενδιαφέροντα και 

εξετάστηκε η συμβολή παραγόντων (οικογενειακό, σχολικό και γενικότερα το κοινωνικό 

περιβάλλον, οι επισκέψεις συγγραφέων, η ύπαρξη σχολικής βιβλιοθήκης). Η διδασκαλία της 

λογοτεχνίας ή της λογοτεχνικής ανάγνωσης εκκινεί από την οικογένεια, αλλά σε κάθε 

περίπτωση εγκαθιδρύεται με τη δέουσα επισημότητα στη σχολική πράξη. Ελάχιστοι είναι οι 

αναγνώστες των οποίων οι αναγνωστικές συνήθειες δεν έχουν διαμορφωθεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο φοίτησαν (Hawthorn, 1993:13). Η έρευνα 

επιβεβαίωσε την κοινή διαπίστωση και κατέδειξε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες των 

τελευταίων τάξεων αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο παιχνίδι, στον αθλητισμό και στους 

φίλους και λιγότερο στην ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Η φιλαναγνωσία ακολουθεί όχι 

μόνο την οικογενειακή μόρφωση, αλλά και τη γεωγραφική χωροθέτηση του σχολείου και τόπου 

κατοικίας∙ μαθητές αγροτικών περιοχών διαβάζουν λογοτεχνία λιγότερα από τα παιδιά των 

αστικών κέντρων, με σαφή ταξικά χαρακτηριστικά. Και ο τόπος καταγωγής συνδέεται άμεσα με 
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τους ορίζοντες προσδοκίας. Η ίδια η εκπαιδευτική πράξη της φιλαναγνωσίας συνδέθηκε με 

δασκαλοκεντρικά μοντέλα και λιγότερο με τον διαμεσολαβητικό ρόλο του δασκάλου και την 

αυτενέργεια των μαθητριών και των μαθητών (Παπαντωνάκης κ.ά., 2010:279-283). 

Το πρόβλημα αυτό επιχείρησε να λύσει η φιλαναγνωσία, αλλά δεν φαίνεται να τα κατάφερε. 

Ο όρος 

«αποτελεί μια ιδιαίτερη και εύστοχη γλωσσική επιλογή που προσδιορίζει –όχι τόσο αυστηρά και 

καταληκτικά, γιατί πρόκειται για νεότροπο όρο– ένα ευρύ πεδίο σημασιών, δράσεων και αξιών 

που συνδέονται με τις πολυεπίπεδες σχέσεις παιδιού και βιβλίου, με πολύ μικρή βιβλιογραφία. 

Με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι ο όρος αυτός ταυτίζεται με τον περιφραστικό γαλλικό όρο 

aimer lire (αγάπη για ανάγνωση), ενώ μοιάζει να διαφοροποιείται από τους αντίστοιχους 

αλλόγλωσους όρους Literay, Literatie» (Κωτόπουλος, 2011:6). 

Ο χώρος της φιλαναγνωσίας ακόμα κυριαρχείται από στερεοτυπικές θέσεις που διαμορφώνουν 

τα ΜΜΕ και συχνά αποδεικνύονται επικίνδυνες όταν τις μεταχειρίζονται δάσκαλοι στα σχολεία. 

Η ευρέως διαδεδομένη θέση πως η ανάγνωση αποτελεί μοχλό και παράγοντα κοινωνικής 

επιτυχίας –μολονότι ισχύει, αλλά όχι σε τέτοιο σχηματικό και ισοπεδωτικό σημείο που 

διατυπώνεται συχνά– έχει υιοθετηθεί χωρίς κριτική θεώρηση από όλους τους φορείς (γονείς, 

σχολεία, εκπαιδευτικούς, πολιτεία), οδηγώντας σε καταπιεστικές συμπεριφορές. Χωρίς να 

συνειδητοποιείται ο δυναστικός χαρακτήρας τέτοιων επιλογών, επιβάλλεται σε μαθητές να 

διαβάζουν το ίδιο βιβλίο ή συγκεκριμένα βιβλία, ανακυκλώνοντας τη βιβλιοθήκη σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις. Ακόμα χειρότερα συχνά 

οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα τυποποιημένο χαρτί βιβλιοπαρουσίασης που 

λειτουργεί ως έλεγχος και επιβεβαίωση ανάγνωσης. Έτσι η φιλαναγνωσία καταλήγει να φαίνεται 

στα μάτια των μαθητριών και των μαθητών ως μία εργασία στο σπίτι, σαν ένα ακόμη φυλλάδιο 

μαθηματικών ή γλώσσας. 

Στην εκπαιδευτική πράξη η φιλαναγνωσία και η επαφή των μαθητών με τη λογοτεχνία 

περιστέλλουν την ελευθερία του παιδιού να επιλέξει μόνο του, να ερευνήσει αυτόνομα και να 

ερμηνεύσει με τους δικούς ορίζοντες προσδοκίας το βιβλίο ξαναγράφοντάς το. Αντίθετα, οι 

αναγνωστικές εμψυχώσεις στο σχολείο πρέπει να διακρίνονται αισθητά από τις άλλες σχολικές 

δραστηριότητες παρακινώντας το δει το λογοτεχνικό βιβλίο όχι ως μάθημα, αλλά ως ευκαιρία 

δραπέτευσης, αγγίζοντας τη λογική του παιχνιδιού. Η ανθρωπολογική αντίληψη για τη 

λογοτεχνία, καθώς και η διδακτική κατεύθυνση που διαγράφει, στηρίζεται στο γνωστικό 
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υπόβαθρο πολλών ανθρωπογνωστικών περιοχών: της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της 

πολιτικής, της θεωρίας για την κουλτούρα. Δεν επιδιώκει να μεταφέρει έτοιμες γνώσεις για τις 

σχέσεις της λογοτεχνίας με τις ανθρωπογνωστικές περιοχές που προαναφέρθηκαν. Στοχεύει να 

μάθει στους μαθητές να αναγνωρίζουν και να διερευνούν κριτικά τους τρόπους με τους οποίους 

σχετίστηκαν με το ίδιο το λογοτεχνικό φαινόμενο ποικίλες κοινωνικές ομάδες σε διαφορετικές 

ιστορικές και χωροχρονικές συνθήκες (Κωτόπουλος, 2011:10).  

 

Προς ένα δημιουργικό παιχνίδι με λέξεις 

Αν και ξεπερνά την εμβέλεια της έρευνας της εργασίας ας σημειώσουμε πως οι απαρχές της 

Δημιουργικής Γραφής εντοπίζονται στην Ποιητική του Αριστοτέλη, η οποία αποτελεί 

ουσιαστικά μία γραμματολογική προσέγγιση της ποίησης προς τους μαθητές του και επίδοξους 

δραματουργούς∙ τούς υποδεικνύει τι να αναζητήσουν και τι να αποφύγουν στη σύνθεση των 

δραμάτων, σε τι να στοχεύουν και πώς να επιτύχουν τους στόχους τους. Είναι στην 

πραγματικότητα το πρώτο εγχειρίδιο Δημιουργικής Γραφής. Ως επιστημονικός κλάδος 

εμφανίζεται το 1939 με την ίδρυση του Iowa Writer’s Workshop, με πρόδρομο το 47 Workshop 

στο Harvard από τον George Baker (1906-1925) (Κωτόπουλος, 2012). Η ανάδυσή της ως 

ακαδημαϊκού κλάδου συνδέεται με την ανάδυση της Θεωρίας και με τη Νέα Κριτική, ενώ 

εδραιώνεται θεσμικά ως μία σπουδαία παιδαγωγική πρακτική. Στην Ελλάδα, παρά τη λειτουργία 

κάποιων εργαστηρίων κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 (ο ποιητής Νίκος Φωκάς στη ΧΕΝ 

Αθηνών το 1983, στη δεκαετία του 1990 στο Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα-

Κολλέγιο Αθηνών και στον νέο αιώνα ο Στρατής Χαβιαράς στο ΕΚΕΜΕΛ και στο ΕΚΕΒΙ), 

ουσιαστικά ως επιστημονικός κλάδος η Δημιουργική Γραφή εμφανίζεται με τη σύσταση του 

πρώτου ΠΜΣ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τον αείμνηστο Μίμη Σουλιώτη και 

αργότερα υπό τη διεύθυνση του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου, ο οποίος ανέλαβε και τη 

διεύθυνση του αντίστοιχου ΠΜΣ στο ΕΑΠ. 

Μια σύντομη επισκόπηση στη βιβλιογραφία που αναφέρεται στη Δημιουργική Γραφή 

αποκαλύπτει πολλαπλότητες σχετικά με τον σκοπό, τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό της 

ρόλο. Για πολλούς το δημιουργικό γράψιμο μοιάζει συνώνυμο με τη λογοτεχνική παραγωγή. Για 

άλλους η Δημιουργική Γραφή ταυτίζεται με τη δυνατότητα παραγωγής μιας πρωτότυπης 

γραπτής σύνθεσης (ή ανασύνθεσης), η οποία μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κειμενικών 

ειδών χωρίς αποκλειστικές συνδέσεις με τη λογοτεχνία (Ramet, 2004). Η Δημιουργική Γραφή 
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αποτελεί μια διαφορετική πρόταση που συνδέεται με το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα. 

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). Είναι 

όμως σαφές σε κάθε προσέγγιση πως η Δημιουργική Γραφή αντιτάσσεται στην παραδοσιακή 

έννοια της συγγραφής, με όλο το ελιτίστικο συναισθηματικό βάρος των λέξεων συγγραφέας και 

ποιητής. Στην ελληνική πραγματικότητα η μέχρι σήμερα εμπειρία της Δημιουργικής Γραφής 

αποδεικνύει ότι καλλιεργεί πολύπλευρα το παιδί, αυξάνει την αυτοπεποίθησή του, ενώ 

ταυτόχρονα δρα ως αθέατη υποστήριξη σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, βελτιώνοντας κατά πολύ 

τη γλωσσική, διανοητική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή (Benton, 1999:527 στο 

Κωτόπουλος, 2011:18). «Μπορεί να λειτουργήσει ως μία θεσμοποιημένη μαθητεία και κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία με τις ιδιαίτερες διδακτικές της παρεμβάσεις αποτελεί έναν ιδιαίτερο 

τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής ανάγνωσης» 

(Κωτόπουλος, 2012:6).  

Ως διδακτικό αντικείμενο δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση την ανεύρεση συγγραφικών 

ταλέντων, αλλά τη συμβολή στη διαμόρφωση δημιουργικού νου, όπως το θέτει ο Gianni Rodari 

ορίζοντας ως δημιουργικό νου αυτόν που 

«πάντα δουλεύει, που πάντα ρωτάει, που ανακαλύπτει προβλήματα εκεί όπου οι άλλοι βρίσκουν 

ικανοποιητικές απαντήσεις, που νιώθει άνετα σε ρευστές καταστάσεις, που διαθέτει κρίση 

αυτόνομη και ανεξάρτητη, που αρνείται το τυποποιημένο, που καταπιάνεται απ’ την αρχή με τα 

πράγματα και τις έννοιες, χωρίς να εμποδίζεται από κομφορμισμούς» (Rodari, 2003:204)∙ 

είναι συνώνυμο της «αποκλίνουσας σκέψης», αυτής που έχει την ικανότητα «να σπάει συνεχώς 

τα σχήματα της εμπειρίας». Μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της Δημιουργικής Γραφής στη 

σχολική τάξη οι μαθητές ενθαρρύνονται στον πειραματισμό πάνω σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη 

χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους (Morley, 2007:6). Για τον Winnicott το άτομο είναι 

περισσότερο δημιουργικό μέσα στο παιχνίδι. Η δημιουργική συναίσθηση κατά τον Winnicott 
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«κάνει το άτομο να αισθάνεται ότι η ζωή αξίζει να τη ζήσεις» (Winnicott, 1996:122). Η 

δημιουργικότητα, σε αντίθεση με τις ρομαντικές αντιλήψεις του παρελθόντος, δεν είναι υπόθεση 

περιορισμένων εκλεκτών ή "προικισμένων" ατόμων, αλλά χαρακτηρίζει δυνάμει οποιονδήποτε 

άνθρωπο (Carter, 2004). 

Η δημιουργικότητα, ως ένα σύνολο ατομικών γνωρισμάτων και ικανοτήτων που καθιστούν 

ένα άτομο ικανό να δημιουργήσει έργα πρωτότυπα και αξιόλογα σε ποικίλους τομείς 

δραστηριότητας, μάς φέρνει σίγουρα στο νου τη σκέψη ενός παιδιού που αγαπά να ερευνά, να 

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

ανεξαρτησία σκέψης, αντικομφορμιστικές τάσεις επιμονή, αυτάρκεια, αυτονομία, και κοινωνική 

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

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

Για τον Piaget δημιουργικότητα είναι η 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 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). 

Ζητούμενο στη σημερινή εκπαιδευτική διαδικασία είναι το δημιουργικό άτομο που διαθέτει 

φαντασία και αυτοέκφραση και μπορεί να συγκροτήσει μια πολιτισμική ταυτότητα απαλλαγμένη 

από τις μηχανικές και αυτοματοποιημένες πρακτικές και να αποτελέσει έναν πολίτη με 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Η Δημιουργική Γραφή είναι ένα δημιουργικό 

παιχνίδι. Για τον Johan Huizinga η κουλτούρα και ο πολιτισμός βασίζονται στο παιχνίδι, καθώς 

αυτό αποτελεί μια βασική ανθρωπολογική κατηγορία∙ μέσω της φαντασίας και της διαχρονικής 

γοητείας του ο άνθρωπος ξεπερνά τη μονοτονία, την ωμότητα και τη βιαιότητα της φύσης, αλλά 

και τις ασφυκτικά καταπιεστικές αιτιοκρατικές του δεσμεύσεις (Huizinga, 1949). Πλήθος 

επιστημονικών μελετών από διάφορους επιστημονικούς τομείς (ψυχολογία, παιδαγωγική, 

γλωσσολογία, φιλοσοφία) συντείνουν στο συμπέρασμα πως το παιχνίδι αφορά το σύνολο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το παιδί προσεγγίζει τη συγγραφή βιωματικά μέσα από το 

παιχνίδι και τη μάθηση του λόγου και των δυνατοτήτων του και στηρίζεται στην αναδόμηση των 
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στοιχείων της λέξης, της πρότασης και κατ’ επέκταση του κειμένου, με σκοπό την παραγωγή 

νέων κειμένων (Πασσιά & Μανδηλαράς, 2001). Με δραστηριότητες που λειτουργούν ως 

παιχνίδι με τη γλώσσα και αφορούν την κατανόηση του κειμένου, τη δομή και τις αφηγηματικές 

του τεχνικές, η μαθήτρια και ο μαθητής γνωρίζουν και οικειοποιούνται τις ιδιαιτερότητες του 

λογοτεχνικού λόγου, ταυτίζονται με τους χαρακτήρες και ταξιδεύουν στον μαγικό κόσμο της 

μυθοπλασίας. Με τρόπο ευχάριστο διερευνούν τις δικές τους μεταγνωστικές δεξιότητες και 

διατυπώνουν ελεύθερα θέσεις με δημιουργική διάθεση επειδή ακριβώς δεν φοβούνται την 

αξιολόγηση του δασκάλου και τη συμβολή της αξιολόγησης στη σχολική επίδοση. 

Η Δημιουργική Γραφή ως διδακτική τεχνική απελευθερώνει την έκφραση του μαθητή κι 

ενεργοποιεί βιωματικά την αυτοέκφραση και τη φαντασία με την ανατρεπτική δυναμική της 

ποιητικής γλώσσας. Εντάσσει το ποίημα στο κοινωνικό και πολιτισμικό παρόν του μαθητή 

επιβραβεύοντας την καινοτόμα ματιά. Η ενθάρρυνση στη γραφή έχει αποδειχθεί ως ένας από 

τους καλύτερους τρόπους για να εκτιμήσει με τρόπο ενεργητικό το παιδί την ποίηση, 

απολαμβάνοντας την ανάγνωση και καθώς εξοικειώνεται με τις τεχνικές γραφής και τα 

ερμηνευτικά εργαλεία. Αυτή η ενεργοποίηση των μαθητών πάνω στο κείμενο, οφείλει να 

εκπορεύεται από την ανταπόκρισή τους ως οξυδερκείς και ευέλικτες προσωπικότητες, μακριά 

από τις τακτικές του παρελθόντος που αναλώνονταν στην ενεργοποίηση ενός αυτόματου 

συστήματος συνηθισμένων, κλισέ απαντήσεων (Rosenblatt, 1970). Η Δημιουργική Γραφή είναι 

η συμπυκνωμένη διατύπωση μιας αντίληψης για τον βέλτιστο τρόπο διδασκαλίας της 

λογοτεχνίας. Μέσα από τεχνικές της η κατασκευή ποιητικού κειμένου είναι δυνατή στο πλαίσιο 

της εκπαίδευσης. Ο γραπτός λόγος είναι μια ικανότητα, η καλλιέργεια της οποίας αποτελεί 

πρωταρχική επιδίωξη της εκπαίδευσης. Ο μαθητής διδάσκεται να αναζητά την κατάλληλη λέξη, 

να ερμηνεύει τη χρήση κάθε λέξης σε ένα ποίημα και να βλέπει τη λειτουργικότητά της μέσα 

στο ποιητικό κείμενο. Μαθαίνει να δημιουργεί μεταφορές και να δομεί τον λόγο του με στόχο 

την έκφραση μιας αγωνίας και ενός εσωτερικού χώρου συναισθημάτων. Ο York θεωρεί πως η 

σύνδεση της Δημιουργικής Γραφής με τη διδασκαλία όλων των παραμέτρων της γλώσσας 

καθιστά τον μαθητή καλύτερο ποιητή, άρα καλύτερο εν γένει γράφοντα, εναρμονισμένο με όλες 

τις χρήσεις της γλώσσας (York, 2007:3 στο Συμεωνάκη, 2012:51). Για την Maxwell (2010:191) 

η εκτίμηση και κατανόηση της λογοτεχνίας από τους μαθητές ενισχύεται και εκτείνεται με τον 

διαλογισμό που συντελείται πάνω στο κείμενο αναφοράς μέσα από την προσωπική απόπειρα 

ποιητικής/λογοτεχνικής γραφής. 
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Η γραφή γίνεται αναπόσπαστο τμήμα της πειθαρχημένης μελέτης της λογοτεχνίας μέσα σε 

ένα εργαστήριο όπου συναντώνται άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα μέσα σε έναν μηχανισμό 

θετικής αλληλεπίδρασης και ανατροφοδότησης. Ενθαρρύνεται ο πλουραλισμός και η 

διαφορετικότητα των απόψεων μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Η Δημιουργική Γραφή 

αποτελεί έναν άλλο τρόπο διδασκαλίας της λογοτεχνίας και της ποίησης, ενσωματώνοντας τη 

γραφή στην ανάλυση και την ερμηνεία. Συμβάλλει έτσι στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου και 

ταυτόχρονα κάνει τους μαθητές μέσα από την έρευνα, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, να 

προσεγγίσουν την ποίηση επιστρατεύοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και να την 

τοποθετήσουν πλάι στις άλλες τέχνες, σε μία διάδραση με το θέατρο και τη μουσική. 

Στο μεγάλο παιχνίδι της λογοτεχνίας οι λέξεις απελευθερώνονται από τις συμβατικές τους 

χρήσεις με προφανέστερο το ποιητικό παράδειγμα (ποίηση του παράλογου, σχηματοποιημένα 

ποιήματα, λίμερικ κ.λπ.), όπου ο λόγος αναπλάθεται δημιουργικά, το νόημα μεταμφιέζεται, οι 

συμβατικές σχέσεις σησημαίνοντος-σημαινομένου ανατρέπονται, αξιοποιούνται στο έπακρο οι 

οπτικοί και ηχητικοί συνειρμοί, οι μεγάλοι γίνονται παιδιά και τα παιδιά παίζουν τους μεγάλους 

(Κωτόπουλος, 2005:6). Ο πιο σημαντικός στόχος, όταν διδάσκεται η ποίηση, είναι να εμφυσήσει 

ο δάσκαλος –κάθε βαθμίδας, κατά τη γνώμη μας– στους μαθητές μια δια βίου εκτίμηση για την 

ομορφιά του οργανωμένου λόγου (Snider, 1978:38). Η καθημερινή διδασκαλία της ποίησης 

μέσω της Δημιουργικής Γραφής, όχι μόνο αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση με 

τον γραπτό λόγο, αλλά ταυτόχρονα οξύνει την ικανότητά τους να σκέφτονται (Skelton, 

2006:28). Άλλωστε, κανένα κείμενο δεν είναι αυτάρκες∙ κάθε αναγνώστης επιστρατεύει την 

εμπειρία, τις γνώσεις του και τα ενσωματώνει ως πληροφορίες στο κείμενο, για να το 

κατανοήσει, δομώντας τελικά το νόημα του κειμένου (Anderson κ.ά., 1994). Κατά την 

αναγνωστική πράξη στη λογοτεχνία η φαντασία μεταστοιχειώνει δραστικά την πραγματικότητα 

και αίρει τους κοσμικούς χωροχρονικούς περιορισμούς, επιτρέποντας στο ενεργό υποκείμενο τη 

μεταφορά στο κατασκευασμένο σύμπαν του κειμένου. Στην ανάγνωση, όπως ακριβώς και στο 

παιχνίδι, καλλιεργείται μία ψευδαίσθηση (η λέξη σημαίνει ακριβώς αυτό, είσοδο σε παιχνίδι in – 

lusio / illusion), μία καταβύθιση στο φανταστικό χρόνο που διαρκεί όσο και οι παραπάνω 

δραστηριότητες. Κοινή λογική και εμπειρίες παραμερίζουν και ο αναγνώστης είναι έτοιμος να 

αποδεχτεί και τις πιο απίθανες μυθοπλαστικές περιπέτειες. Είναι αυτό ακριβώς που ο Jauss 

εντοπίζει στην ανάγνωση ως διαδικασία που απελευθερώνει τη συνείδηση, εκτός από την 

αισθητική απόλαυση που προσφέρει (Καλογήρου, 2004:131). Το κείμενο εγκαθιδρύει ένα 
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καινούργιο σύμπαν αναιρώντας την όποια πραγματικότητα. Η σελίδα που θα διαβαστεί συνιστά 

το υλικό σύνορο ανάμεσα στον πραγματικό κόσμο και στο επινοημένο σύμπαν. Ο αναγνώστης 

όμως, στην όποια "συναλλαγή" του με το κείμενο και τα συναισθήματα που του προκαλεί, 

συγκίνηση, άγχος, αγωνία, θαυμασμό προσδοκά ενδόμυχα στο τέλος ένα «ικανοποιητικό 

καθαρτήριο ίζημα στον εσωτερικό του κόσμο» (Καλογήρου, 2004:132). 

Έρευνες έχουν αποδείξει πως είμαστε πιο ευτυχισμένοι, όταν δουλεύουμε για κάποιο σκοπό 

και όταν το περιβάλλον για το οποίο και μέσα στο οποίο εργαζόμαστε μπορεί να μας προκαλέσει 

εκπλήξεις (Morley, 2007:4). Το γράψιμο απορροφά τον συγγραφέα τόσο ώστε να νιώσει 

ευφορία και ευεξία. Η γραφή η ίδια ως διαδικασία επιβραβεύει περισσότερο από το τελικό 

αποτέλεσμα. Κι αυτό ισχύει πιο πολύ στους μαθητές, καθώς αποτελεί μία εναλλακτική μορφή 

διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας τη στιγμή που υποστηρίζει τη δημιουργικότητά τους 

μέσα από ένα παιχνίδι με τις λέξεις. Όταν η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου ακολουθείται 

από μία δράση Δημιουργικής Γραφής, το παιδί μυείται –χωρίς να μιμείται– σε μια διαδικασία 

που σταδιακά το καθιστά ωριμότερο και επαρκέστερο ως αναγνώστη. Η συγγραφική πράξη 

συμβάλλει στην ελεύθερη έκφραση της παιδικής προσωπικότητας και λειτουργεί ως μια 

«λεκτική διατύπωση της ατομικής δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή έκφραση στην οποία τα 

παιδιά τοποθετούν στο χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματά τους και τις εντυπώσεις τους με τα δικά 

τους λόγια. Πρόκειται για μια γραφή που είναι πρωτότυπη, σε αντίθεση με τη μιμητική γραφή» 

(Dawson, 2005:21). Μολονότι οι προσωπικές ποιότητες που διέπουν το δημιουργικό γράψιμο 

δεν είναι δυνατό να κατέχονται ούτε να μεταδίδονται από τους διδάσκοντες, είναι εφικτό, 

αναφέρει ο Moxley (1989), να προπαρασκευάσουμε τους μαθητές, ώστε να μπορούν 

χρησιμοποιούν τα δικά τους δημιουργικά αποθέματα, με την εγκαθίδρυση ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό και την ανακάλυψη. Με τη Δημιουργική Γραφή 

οι μαθητές πειραματίζονται στη σχολική τάξη σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς τον φόβο 

σωστού ή λάθους (Morley, 2007:6). 

Η Δημιουργική Γραφή συνδέεται με τον κριτικό γραμματισμό. Προτείνει τρόπους 

ανάγνωσης και επεξεργασίας αυθεντικών κειμένων και τρόπους με τους οποίους τα παιδιά θα 

δημιουργήσουν δικά τους κείμενα (Κωστούλη, 2005). Ξεπερνά τις "απλές" ικανότητες 

ανάγνωσης και γραφής και απλώνεται στην ικανότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικών 

και γραπτών κειμένων, ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές περιστάσεις (Gee, Wells, 

Hasan, & Luke, 2006). Σημαίνει την εξοικείωση με είδη κειμένων και με τους τρόπους γραφής 
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τους, αλλά και με την προσέγγιση και την παραγωγή τους (Μιχάλης, 2015). Αναπτύσσει 

στρατηγικές γραφής κι αμφισβήτησης κειμένων της καθημερινής ζωής μέσα από ανάγνωση 

διαφορετικών κειμένων αντικρουόμενων ειδών (Καραντζόλα, 2004). Στην περίπτωση αυτή η 

Δημιουργική Γραφή και οι πρακτικές της συνεπικουρούν για την επιτυχία των παραπάνω 

δυνατοτήτων που μπορεί να αποκτήσει το μικρό παιδί, εφόσον συμμετέχει σε κατάλληλο 

προσχολικό περιβάλλον. Δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων κάποιου 

συγκεκριμένου είδους, αλλά σε οποιοδήποτε γράψιμο που «είναι δημιουργικό, π.χ. πρωτότυπο, 

αντισυμβατικό, εκφραστικό και που μοιάζει, πολλές φορές, να εναντιώνεται στην επίσημη 

λογοτεχνία» (Dawson, 2005:20). Θεωρείται ότι ως δημιουργικότητα απελευθερώνει τους 

μαθητές από τις παραδοσιακές τεχνικές του Λογοτεχνικού Κανόνα. Κι αυτό ακριβώς συνδέεται 

και με το προτεινόμενο πρότζεκτ και με τη διαθεματική συνάφεια προς άλλα διδακτικά 

αντικείμενα όπως τη θεατρική αγωγή και τις νέες τεχνολογίες. Η Skelton απέδειξε πως «η 

καθημερινή διδασκαλία της ποίησης μέσω της Δημιουργικής Γραφής, όχι μόνον αυξάνει την 

αυτοπεποίθηση των παιδιών σε σχέση με τον γραπτό λόγο, αλλά ταυτόχρονα οξύνει την ικανότητα 

τους να σκέφτονται» (Skelton, 2006:28), ενώ στα συμπεράσματα του Oliver καταγράφεται πως 

«όλα τα παιδιά είναι ικανά να εκφραστούν και να εντυπωσιάσουν∙ με το αποτέλεσμα της 

δουλειάς τους μας πείθουν ότι επαφίεται στον δάσκαλο να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή, 

δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα και προσφέροντας κίνητρα και εργαλεία, αφού στην 

ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν έχουν θεσμοθετηθεί μαθήματα Δημιουργικής 

Γραφής και οι αρχές της δεν εφαρμόζονται παρά μονάχα αποσπασματικά» (Κωτόπουλος, 

2011:18). 

 

Η Δημιουργική γραφή στο ελληνικό σχολείο 

Η Ελλάδα ακόμα αποτελεί τη φωτεινή εξαίρεση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διατηρώντας κατά αποκλειστικότητα ένα εγχειρίδιο για τα σχολικά μαθήματα, μέσα από τη 

μονομερή άποψη της συγγραφικής ομάδας. Οδηγεί στην αυθεντία του βιβλίου και εμποδίζει 

στην πράξη τις καινοτόμες και διαφορετικές/εναλλακτικές απόψεις και άρα τη δημιουργικότητα 

ως αποκλίνουσα ερμηνεία και προσέγγιση. Τα διδακτικά εγχειρίδια δεν εισηγούνται τη 

Δημιουργική Γραφή ως μέθοδο διδασκαλίας των ποιημάτων, πόσο μάλλον να τη συνδέσουν με 

άλλες τέχνες. Εμπεριέχουν γραμμικά μια συγκεκριμένη ύλη, η οποία μπορεί να διδαχθεί με 

ποικίλους τρόπους και πολλές παιδαγωγικές μεθόδους. Ο εκπαιδευτικός ακολουθεί μια 
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γραμμική πορεία διδασκαλίας, συχνά κειμενοκεντρική. Τα διδακτικά πακέτα και οι 

μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδακτικής προσέγγισης που προτείνονται μπορούν να καταστούν 

χρήσιμα εργαλεία, αν η χρήση τους ενταχθεί στο πλαίσιο μιας συνειδητής ανανέωσης του ρόλου 

του σχολείου, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις νέες συνθήκες. Η διαθεματική προσέγγιση 

και οι μέθοδοι που την υπηρετούν είναι και πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέσο που εξυπηρετεί 

μια συγκεκριμένη κατεύθυνση της παιδείας.  

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής χρησιμοποιούνται 

εδώ και χρόνια, όπως γνωρίζουμε από την εκπαιδευτική πράξη, συνήθως με τη μορφή της 

επαναγραφής∙ ωστόσο απουσιάζει το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο τόσο των εκπαιδευτικών 

όσο και των μαθητών. Δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής, ως μέρος της διδασκαλίας της 

γλώσσας και της λογοτεχνίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, προβλέπονται επίσης 

στα ΔΕΠΠΣ για το Δημοτικό, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Νέο Σχολείο». Για τη 

γλώσσα και τη λογοτεχνία στην ΣΤ΄ τάξη προβλέπει μία σειρά δραστηριοτήτων που στην 

πραγματικότητα, μολονότι δεν καταγράφεται ως τέτοιο περιγράφουν ασκήσεις και 

δραστηριότητες Δημιουργικής Γραφής. Έτσι στις ενδεικτικές δραστηριότητες (ΔΕΠΠΣ, 

2003:15) προτείνονται η μετατροπή διαλόγου σε συνεχή λόγο και αντίστροφα ή δραματοποίηση 

μιας ιστορίας. Προωθείται η επεξεργασία λογοτεχνικού-αφηγηματικού κειμένου (δομή των 

επεισοδίων), η μετατροπή του σε θεατρικό-διαλογικό κείμενο και η δραματοποιημένη 

παρουσίασή του (με αναφορά στα μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, Κοινωνικής και 

Πολιτικής Αγωγής, Ιστορίας, Γεωγραφίας, Αισθητικής και Μουσικής Αγωγής). Προτρέπουν 

στην περιγραφή θέματος από άλλη οπτική γωνία (λογοτεχνία) και στην αλλαγή της πλοκής μιας 

ιστορίας, τη συμπλήρωση μιας ημιτελούς ιστορίας ή τη γραπτή απόδοση μιας που απεικονίζεται 

σε σειρά εικόνων κτλ. Σε άλλες τάξεις προτείνονται 

«ημιτελείς ιστορίες που το παιδί διαβάζει ή ακούει για να μαντέψει το τέλος τους, να τις 

συνεχίσει και να τις ολοκληρώσει ή και να δημιουργήσει δικές του εκδοχές (δημιουργική 

αφήγηση)», «παιγνιώδεις ασκήσεις αντιστροφής των στοιχείων συνέχειας μιας ιστορίας (π.χ. 

κάποτε - τώρα - μετά - χθες - σήμερα - αύριο), προκειμένου να τις τακτοποιήσει με τη φυσική 

χρονολογική σειρά)», «αναδιήγηση λογοτεχνικών κειμένων (μικρών ιστοριών, διηγημάτων 

κ.τ.λ.») (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003). 
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Είναι βεβαίως προφανές ότι δεν πρόκειται για ενσωμάτωση της Δημιουργικής Γραφής ως 

αυτόνομου διδακτικού αντικειμένου, αλλά για ένταξη ορισμένων τεχνικών και μεθόδων της στο 

υφιστάμενο μάθημα της λογοτεχνίας. 

Και ενώ στα ελλαδικά Προγράμματα Σπουδών δεν καταγράφεται συστηματική αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της Δημιουργικής Γραφής, όπως συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού, στην 

Κύπρο τούτη εισάγεται οργανωμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως αποκαλύπτουν τα 

Προγράμματα Σπουδών της Μεγαλονήσου με βιβλίο αναφοράς και οδηγό στη Δημοτική και στη 

Μέση Εκπαίδευση το εγχειρίδιο του Μίμη Σουλιώτη «οδηγίες πλεύσης». Στην Ελλάδα, 

αντίθετα, ακόμη κυριαρχούν οι γλωσσικές και κειμενοκεντρικές ασκήσεις, όπως η ανάπτυξη των 

ιδεών σε κείμενο (κειμενοποίηση) και οι –στείρες– περιλήψεις διάφορων μαθημάτων, στο 

πλαίσιο ανακεφαλαιώσεων. Το ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν δίνει –ακόμα και σήμερα– 

την απαιτούμενη προσοχή στη γραπτή αποτύπωση των προσωπικών ιδεών, των συγκινήσεων 

και των συναισθημάτων του μαθητή. Σύμφωνα με το ΑΠΣ σκοπός της ποίησης/λογοτεχνίας 

είναι να μάθει το παιδί να «κρίνει το ίδιο αν χρειάζεται να ξαναγράψει ένα δύσκολα αναγνώσιμο 

κείμενο» (3759), ενώ παράλληλα «αποκτά εμπιστοσύνη στο προσωπικό του γράψιμο με το δικό 

του πρωτότυπο τρόπο» (3760)∙ «αναπτύσσει γλωσσικές αντιστάσεις και κριτική στάση απέναντι 

στο λόγο των άλλων» (3756). Οι μαθητές υποχρεώνονται σε ανέμπνευστες επιστολές σε 

ανύπαρκτους τοπικούς αξιωματούχους ή σε έναν καταιγισμό ερωτήσεων κατανόησης των 

κειμένων. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως τα Ελληνόπουλα ασκούνται αποκλειστικά στη γραφή 

πεζού κειμένου και όχι ποιητικού (Κωτόπουλος, 2011:7). Μάλιστα η σύνδεση των περιλήψεων 

με την ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων (φιλαναγνωσία) όχι απλά την απομακρύνει από την 

αισθητική πρόσληψη, αλλά την καθιστά ένα εξεταζόμενο μάθημα. Έτσι, ενώ όμως οι απαρχές 

μιας ηδονικής λογοτεχνικής ανάγνωσης εντοπίζονται στην παιδική ηλικία, η σχολική εμπειρία 

της λογοτεχνικής ανάγνωσης δεν είναι συνήθως ηδονική. Η μέχρι σήμερα επίμονη προσκόλληση 

στον Κανόνα και η πρόθεση να διδαχτούν τα παιδιά υψηλά νοήματα μέσω των κορυφαίων 

έργων της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης δε λειτουργεί ελκυστικά για τα παιδιά 

(Κωτόπουλος, 2013:6).  

 

Η εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στην εκπαιδευτική πράξη 

Η εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στην παιδευτική διαδικασία βοηθά τον μαθητή να 

κατανοήσει μια ιστορία, καθώς την εξετάζει διερευνώντας τη λογική της κατασκευής της και τις 
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όποιες συγκλίσεις ή αποκλίσεις από πιθανές διαφορετικές επιλογές (ηρώων και επιλογών τους, 

χρονικότητας, αφηγηματικής πράξης κ.τ.λ.) και τελικά τις διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας και 

ερμηνείες των αναγνωστών. Δίνει την ευκαιρία στη μαθήτρια και τον μαθητή όχι απλώς να 

περιγράψουν, αλλά να επαναδημιουργήσουν το περιβάλλον τους και να το αναδιατάξουν 

(Βακάλη, Ζωγράφου-Τσαντάκη & Κωτόπουλος, 2013:88).  

«Η γνώση των λειτουργιών ενός κειμένου και η προσέγγιση της σύνθεσής του μπορεί να 

οδηγήσει στην αναδημιουργία του και από αυτή τη σκέψη ξεκινάει η Δημιουργική Γραφή, ενώ 

ταυτόχρονα ο μαθητής αναπαριστά τη ζωή με τις αντιφάσεις και τις ασυνέπειές της» 

(Κωτόπουλος, 2012:10).  

Οι ασκήσεις Δημιουργικής Γραφής υποδεικνύουν δραστηριότητες σε ένα πλαίσιο δράσης, ώστε 

τα παιδιά να παρακινούνται να συνδυάσουν τις εμπειρίες τους με τη νέα γνώση, να συγκρίνουν 

τις πληροφορίες που παίρνουν και να αξιολογήσουν τα δεδομένα, να συνδέσουν αιτία με 

αποτέλεσμα, να διατυπώσουν υποθέσεις, να εντοπίσουν καταστάσεις προβληματισμού και να τις 

λύσουν χρησιμοποιώντας εναλλακτικές λύσεις, να καταλήξουν σε θέσεις και συμπεράσματα και 

να τα διατυπώσουν με ευκρίνεια και πληρότητα (Μπιρμπίλη, 2008:83). Η επιδεξιότητα του 

εκπαιδευτικού να ενθαρρύνει τα παιδιά σε αυτές τις διαδικασίες που προάγουν την κριτική και 

δημιουργική σκέψη βασίζεται στον τύπο των ερωτήσεων που απευθύνει προς τα παιδιά κατά τις 

συνομιλίες με αυτά κατά τη διάρκεια της διδακτική της πράξη. Η Δημιουργική Γραφή επιτρέπει 

στον μαθητή να μην σχολιάσει τα κείμενα με τους συνήθεις όρους της σχολικής-φιλολογικής 

ανάλυσης, αλλά να τα συνδέσει με συναισθήματα, μνήμες, άμεσες εμπειρίες ή έμμεσα βιώματα∙ 

μπορεί να συνδέσει ένα κείμενο με την αναγνωστική εμπειρία από άλλο λογοτεχνικό έργο 

(διακειμενικότητα), κοινά χαρακτηριστικά ηρώων κτλ. Συνειδητοποιεί κι οργανώνει τα 

συναισθήματά του και την αισθητική απόλαυση αναπτύσσοντας μία προσωπική σχέση με το 

κείμενο.  

Η σχολική τάξη μπορεί, από την εμπειρία συγκεκριμένων εργαστηρίων Δημιουργικής 

Γραφής ή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Δημιουργικής Γραφής, να αντλήσει από την ποικιλία 

της διδακτικής μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στα παραπάνω πλαίσια: μετωπική διδασκαλία, 

ατομική ανάγνωση και σύνθεση, ομαδικές εργασίες, συζήτηση και έλεγχος από την ομάδα, 

ανατροφοδότηση, αναστοχασμός, πιθανή επαναγραφή (Νικολαΐδου, 2012). Σε ένα σχολικό 

εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με το κείμενο και συμμετέχει 

στη δημιουργία ενός νέου κειμένου, καθώς μετατρέπεται από αναγνώστης και 
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κριτικός/ερμηνευτής σε συγγραφέα. Στα εργαστήρια η θέση του μαθητή μεταβάλλεται μέσα από 

τη δημιουργική του συμβολή. Υιοθετεί μία ενεργή κριτική προσέγγιση απέναντι στη λογοτεχνία∙ 

επανεξετάζει, αναθεωρεί, ανασκευάζει μέρος της δουλειάς του, λειτουργεί δημιουργικά και 

σκέφτεται κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της. Προσεγγίζει βιωματικά τον 

λόγο και συνδυάζεται με ένα δημιουργικό παιχνίδι με τη γλώσσα και την ευφάνταστη 

αξιοποίηση προσωπικών εμπειριών και συναισθημάτων. Με άλλα λόγια μετατοπίζεται το κύρος 

και η αυθεντία από τον εκπαιδευτικό στη συγγραφική ομάδα του εργαστηρίου/τάξης και στον 

ίδιο τον μαθητή ως συγγραφέα. Η εργαστηριακή λογική της Δημιουργικής Γραφής σπάει τα 

καταπιεστικά δεσμά της καθιερωμένης διδακτικής της λογοτεχνίας. Επιτρέπει την αμφισβήτηση 

των κανόνων και των συμβάσεων μετατοπίζοντας την προσοχή από τη θεωρία στην πράξη, στην 

ποιητική του εργαστηρίου. Μέσα από τη Δημιουργική Γραφή ο μαθητής κάθε τάξης παίρνει 

γεύση από τη διαδικασία της σύνθεσης, απ’ την τεχνική κατασκευής των λογοτεχνικών 

κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που ενέχονται σε τέτοια εγχειρήματα. Κυρίως 

όμως αποκτά μία αδιάσπαστη συνέχεια ανάμεσα στην αναγνωστική διαδικασία και τη 

συγγραφική. Η ανάγνωση ενός κειμένου αναφοράς γίνεται αφορμή γραφής μακριά από κανόνες 

ή όπως το έθεσε ο Σουλιώτης 

«η επιτυχία της διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής […] κρίνεται από το αν και κατά πόσο 

(περισσότερους και) επαρκέστερους αναγνώστες της λογοτεχνίας μπορεί να διαμορφώσει. Οι 

συγγραφικές ασκήσεις […] καλλιεργούν το γλωσσικό γούστο, διαπλάθουν απαιτητικότερους 

αναγνώστες και εκλεπτύνουν τη λογοτεχνική ανάγνωση» (Σουλιώτης, 2012:13). 

 

Σχέδια Εκπαιδευτικής Δράσης και Δημιουργική Γραφή 

Το σχολείο οφείλει να προσφέρει σύγχρονη και εμπλουτισμένη παιδεία, προκειμένου να 

συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξή των μαθητών, με απώτερο στόχο να καταστούν ικανοί να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως υπεύθυνοι και δημιουργικοί πολίτες σε μια πολύπλοκη 

κοινωνία, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Η ανθρωπιστική 

παιδεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας τέτοιας μαθησιακής προσέγγισης. Η λογοτεχνία 

μπορεί να ξεπεράσει την κλασική κειμενοκεντρική προσέγγιση και να αποκτήσει 

χαρακτηριστικά ενιαιοποιημένης καλλιτεχνικής προσέγγισης, όπως προτείνουμε παρακάτω. 

Η βιωματική προσέγγιση της μάθησης είναι η σε βάθος μελέτη ενός θέματος από ένα ή 

περισσότερα πεδία. Μέσα από αυτήν την προσέγγιση τα παιδιά βοηθιούνται να κατανοήσουν 
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καλύτερα γεγονότα και φαινόμενα του περιβάλλοντος που χρήζουν της προσοχής τους 

(Ντολιοπούλου, 2006). Και η Δημιουργική Γραφή αποτελεί μια τέτοια βιωματική μέθοδο 

προσέγγισης της λογοτεχνίας. Σε συνδυασμό μάλιστα με άλλα καλλιτεχνικά αντικείμενα δομεί 

προσωπικότητες που τολμούν να πειραματιστούν με τα καλλιτεχνικά έργα, να σπάσουν τη 

μουσειακή προθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η Τέχνη και να την αναδομήσουν. Σφυρηλατεί 

προσωπικότητες που βλέπουν την τέχνη ως κομμάτι της ζωής κι όχι ως ανιαρό σχολικό μάθημα∙ 

ενισχύει την πολιτιστική στάθμη απέναντι στην κυριαρχία της εμπορευματοποιημένης 

υποκουλτούρας.  

Η διαθεματική προσέγγιση ως μέθοδος γλωσσικής διδασκαλίας έχει χρησιμοποιηθεί πολλές 

φορές στο πλαίσιο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Η μέθοδος project μπορεί να αποτελέσει 

τρόπο οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος ή μέθοδο διεξαγωγής της διδασκαλίας στο 

πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως πλαίσιο εφαρμογής όσων διδάχτηκαν πιο παραδοσιακούς 

τρόπους είτε ως κυρίαρχο πλαίσιο διδασκαλίας νέων γνώσεων. Σε καμιά περίπτωση, η 

βιωματική προσέγγιση της μάθησης δεν αποτελεί αναλυτικό πρόγραμμα ούτε καλύπτει την 

απαιτούμενη ύλη των διάφορων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος που 

πρέπει να κατακτήσουν τα παιδιά. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2002
α
), project ή σχέδιο 

εκπαιδευτικής δράσης ή σχέδιο εργασίας είναι κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, 

συλλογικής συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, με βάση 

προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, 

υλικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως 

άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων (Ντολιοπούλου, 2005). Τα σχέδια εκπαιδευτικής δράσης 

αποτελούν τον κύριο άξονα των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών και των δασκάλων. 

Βασίζονται στην ισχυρή πεποίθηση ότι η μάθηση μέσω της δράσης είναι πολύ σημαντική και 

είναι η σε βάθος διερεύνηση ενός θέματος για το οποίο αξίζει να μάθουμε περισσότερα 

πράγματα. Ενθαρρύνει τα άτομα να αναζητήσουν τη γνώση –και στην περίπτωσή μας την 

αισθητική απόλαυση ενός λογοτεχνικού έργου και την ψυχική ικανοποίηση της δημιουργίας 

ενός μαθητικού λογοτεχνικού κειμένου. Και διδάσκοντας κάποιος γλώσσα και λογοτεχνία 

αναπόφευκτα διδάσκει και πολιτισμό. 

Η παιδεία πρέπει να στοχεύει στη διαμόρφωση ανθρώπων με πολλαπλή νοημοσύνη, ικανών 

να αυτο-μαθαίνουν σε όλη τους τη ζωή. Αυτό θα ήταν σύστοιχο προς τη σύγχρονη κοινωνία της 
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πλαισιωμένης πολλαπλής νοημοσύνης. Και μία διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας με 

επίκεντρο τη Δημιουργική Γραφή αυτό μπορεί να το κάνει ακόμη πιο δυναμικά. Ένα project σαν 

αυτό που προτείνουμε εντάσσεται θεωρητικά στη θεώρηση της πολλαπλής νοημοσύνης του 

Gardner (2003), που υποστηρίζει πως η νοημοσύνη είναι πολλαπλή και τροφοδοτείται από 

τουλάχιστον οκτώ διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Είναι πολυπαραγοντική και 

διακρίνεται στη λογικομαθηματική, τη γλωσσική, τη μουσική και κιναισθητική, την 

ενδοπροσωπική, τη διαπροσωπική και τη φυσιογνωστική. Οι τύποι αυτοί νοημοσύνης μολονότι 

διακριτοί, δρουν συμπληρωματικά. Όταν ο μαθητής μελετά ένα ποίημα μπορεί να το 

εσωτερικεύσει να το αποδώσει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Έτσι κατά τη διαδικασία 

της διδασκαλίας είναι δυνατό με πολύ απλό τρόπο να αξιοποιηθούν και να αποτυπωθούν οι 

διάφοροι τύποι νοημοσύνης. Εκτός από τη γλωσσική νοημοσύνη, που καλλιεργείται μέσα από 

την παρατήρηση και κατανόηση της ιδιαίτερης χρήσης και των υπερβάσεων της γλώσσας στον 

ποιητικό λόγο, αναπτύσσεται η λογικομαθηματική με τον εντοπισμό των λογικών αλληλουχιών 

που διασφαλίζουν τον ρυθμό του ποιήματος και το ύφος του. Η μουσική νοημοσύνη 

αναπτύσσεται με την επισήμανση του στιχουργού ρυθμού και της ηχητικής μουσικής επένδυσης 

της σύνθεσης, ενώ η κιναισθητική με την απόδοση του ρυθμού με κίνηση και δραματοποίηση. Η 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη μπορεί να εκφραστεί μέσα από τα συναισθήματα που δημιουργεί η 

ανάγνωση του ποιήματος και την προσωπική θεώρηση των νοημάτων του εσωτερική άρχοντας 

και περιγράφοντας αξίες –ή κρίνοντας τις αξίες. Η διαπροσωπική αναπτύσσεται μέσα από την 

ομαδική εργασία για την προσέγγιση του ποιήματος, εντοπίζοντας το κοινό πολιτισμικό 

αξιολογικό και συναισθηματικό υπόβαθρο, ενώ η χωρική μπορεί να συνδυαστεί με την ανάπτυξη 

και της αστικής αντίληψης. Τέλος η φυσιογνωστική νοημοσύνη δύναται να εξασκηθεί με την 

αντιστοίχιση των εικόνων του ποιήματος προς αυτές που συναντούμε στη φύση ή την κοινωνία 

και την ταξινόμησή τους κατά την ποιητική λειτουργία. 
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Η μοντέρνα ποίηση στο δημοτικό σχολείο 

Πολλοί έχουν μιλήσει για τη λυτρωτική δύναμη της ποίησης. Η ποίηση με το μόνο 

επαναστατικό μέσο που διαθέτει, την ομορφιά του λόγου, αναδομεί και ανακατατάσσει τα υλικά 

του κόσμου. Η ποίηση είναι κατά κοινή ομολογία το είδος που προκαλεί τη μεγαλύτερη 

αμηχανία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιπλέον, είναι το πιο σχολειοποιημένο είδος, 

μολυσμένο από τη φορμαλιστική και τυποποιημένη διδασκαλία. Είναι εξορισμού δύσκολη· ο 

μύθος της δυσκολίας βραχυκυκλώνει την αναγνωστική επαφή μαθητών και δασκάλων με την 

ποίηση (Καλογήρου, 2016).  

Η ποίηση είναι παρούσα σε όλο το Δημοτικό σχολείο, το ίδιο και το τραγούδι. Πρόθεση του 

σχολείου είναι η γνωριμία των μαθητριών και των μαθητών με την ποίηση και το τραγούδι και η 

καλλιέργεια του ενδιαφέροντός τους γι’ αυτά. Τα ποιήματα προέρχονται τόσο από την ελληνική 

όσο και από την ξένη παράδοση, είναι εξίσου παραδοσιακά ή νεότροπα (δυστυχώς τα 

μεταφρασμένα ξένα ποιήματα για την ηλικία αυτή δεν είναι πολλά), εκθέτουν τους μαθητές σε 

μια ποικιλία γραφών και προσεγγίσεων, φωνών και ειδών γραφής. Η ποίηση είναι μία και δεν 

διακρίνεται σε ποίηση για παιδιά και ποίηση για ενήλικες, όπως η πεζογραφία. Όλα τα ποιητικά 

είδη, οι τεχνοτροπίες και οι ποιητές όλων των εποχών (ακόμη και ο υπερρεαλισμός) μπορεί να 

είναι κατάλληλα για παιδιά. Αρκεί το κάθε ποίημα να έχει ρυθμό και ποιητικότητα, να ξαφνιάζει 

και να αγγίζει συναισθηματικά και γλωσσικά το παιδί. 

Το ανθολόγιο ακόμη κινείται σε ένα επίπεδο αποσπασματικότητας όσον αφορά την ποίηση, 

καθώς παρατίθενται ποιήματα και όχι ποιητικές συλλογές, με αποτέλεσμα οι μαθητές να 

βλέπουν το ποίημα ως αυτόνομο έργο και όχι ως οργανικό κομμάτι μιας συγκεκριμένης 

ποιητικής συλλογής που γράφτηκε σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Μα κάθε ποίημα αποτελεί 

λειτουργικό τμήμα μιας συλλογής, ένα κενό που προσπαθεί δασκαλοκεντρικό το σύστημα να 

καλύψει μέσα από γενικές αναφορές ή μια θεωρητική προσέγγιση. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών 

θίγει το θέμα της αποσπασματικότητας των Ανθολογίων, αλλά όχι της παρουσίασης των 

ποιημάτων. Τονίζεται η ανάγκη για ανάγνωση ολόκληρων των λογοτεχνικών έργων. 

Επισημαίνεται πως λόγω των συνεχών κοινωνικών αλλαγών –άρα και οι μαθητές έχουν 

διαφορετικές ανάγκες από παλαιότερα– το σχολικό ανθολόγιο δεν μπορεί να αποτελεί πια το 

αποκλειστικό εκπαιδευτικό υλικό όσον αφορά τη λογοτεχνία. Επιπλέον, το Ανθολόγιο 

Λογοτεχνικών Κειμένων παρουσιάζει παλαιότερη λογοτεχνία, η οποία αποκλίνει από τη 
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σημερινή κοινωνική πραγματικότητα, από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών σήμερα 

(ΝΠΣ, 2011:23-25). 

Το αναλυτικό στο δημοτικό αντιμετωπίζει τη λογοτεχνία ως μία ηθικοπλαστική γνώση με 

θεωρητικό υπόβαθρο στον ποζιβιτισμό του 19
ου

 αιώνα, θέτοντας ως στόχο τη «συνειδητοποίηση, 

τη διερεύνηση και την κριτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την 

κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική μας εμπειρία και συγκροτούμε την ταυτότητά μας» (Οδηγός 

για τον Εκπαιδευτικό, 2011:4). Στη βιβλιογραφία συναντάμε συχνά ορισμούς για τη διδακτική 

της ποίησης που επικεντρώνονται σε μία στοχοκεντρική αντίληψη μακριά από την αισθητική 

απόλαυση και την ελευθερία της αναγνωστικής πρόσληψης της τέχνης, όπως αντίστοιχα 

απαντάται στα άλλα καλλιτεχνικά μαθήματα, τη θεατρική αγωγή και τη μουσική. 

«Η ποίηση βοηθάει στην έκφραση των μαθητών, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές, ταυτόχρονα, 

γνωρίζουν τη λογοτεχνική παράδοση της Ελλάδας αλλά και την παγκόσμια. Μέσα από την 

ποίηση καλλιεργείται η αγάπη για την πατρίδα και ο σεβασμός προς τους άλλους, δίνονται 

παραδείγματα υψηλής φρόνησης, παραδείγματα ήθους, δικαιοσύνης, οικολογικού πνεύματος, 

αγάπης για την αρχαία και λαϊκή τέχνη» (Μιράσγεζη, 1978:20). 

Και την ίδια στιγμή προσπαθεί να διαμορφώσει μια εθνική αντίληψη στους μαθητές 

προσπερνώντας τόσο το αισθητικό όσο και το γλωσσικό στοιχείο δημιουργίας, που αποτελούν 

την ουσία της λογοτεχνίας ως υψηλής τέχνης. Η σχέση της λογοτεχνίας, ως δημιουργίας, με το 

βίωμα του δημιουργού εκτίθεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όχι ως μία συναισθηματική 

αντίληψη και ερμηνεία, αλλά ως μία δομημένη γνώση κατά το πρότυπο των άλλων σχολικών 

αντικειμένων σε απόσταση από το πρότυπο των άλλων καλλιτεχνικών μαθημάτων του 

ωρολόγιου προγράμματος (Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2001:5). 

 

Μοντερνισμός 

Ο μοντερνισμός στην τέχνη υπήρξε μία αντίδραση στις συντηρητικές αξίες του ρεαλισμού. Η 

απόρριψη της παράδοσης αποτελεί τη σημαντικότερη τομή του μοντερνισμού σε συνδυασμό με 

την αξιοποίησή της υπό νέες οπτικές γωνίες και ερμηνείες. Στην πραγματικότητα ο 

μοντερνισμός απέρριψε κάθε βεβαιότητα και σχηματική αντίληψη που είχε αναπτυχθεί από τη 

διαφωτιστική σκέψη. Πρόβαλλε την υποκειμενικότητα και τις πολλαπλές αντικρουόμενες 

αντιλήψεις για την αλήθεια. Οι καθιερωμένες καλλιτεχνικές φόρμες αντικαταστάθηκαν με νέες, 

δίνοντας έμφαση στην επισφαλή θέση του ατόμου στον πολύπλοκο νεωτερικό κόσμο. 
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«Η προοδευτική εξαφάνιση της υποτέλειας, καθώς η κατάσταση εξελίσσεται σε μορφές πιο 

φιλελεύθερες, εύκαμπτες και συναγωνιστικές, και αυξάνονται οι κοινωνικές αλλαγές, σημαίνει 

πως οι παλιές απλές αλήθειες χάνουν λίγο-λίγο την πειστικότητά τους. Η αποδοχή της 

κοινωνικής θέσης, η υποταγή στην εξουσία, η τυφλή υπακοή, αρχίζουν να κλονίζονται· ο 

πατριωτισμός, η εκτέλεση του καθήκοντος, ακόμα και ο Χριστιανισμός, μοιάζουν τώρα 

αμφισβητήσιμα ιδανικά. Η αυτογνωσία του ανθρώπου αρχίζει να αλλάζει. […] Με απλά λόγια 

και σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε κανείς να πει πως ο κόσμος του 1910 έμοιαζε πολύ πιο 

περίπλοκος από κείνον της προηγούμενης εποχής, και ιδιαίτερα πολύ πιο περίπλοκος από τον 

πειθαρχημένο κόσμο όπως τον παρουσίαζε η Βικτωριανή λογοτεχνία. Ο πόλεμος του 1914-

1918 αποκρυστάλλωσε δραματικά και επιτάχυνε τις αλλαγές. Η έννοια του "περίπλοκου" γίνεται 

τώρα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγγραφέα του Μοντερνισμού» (Faulkner, 1982:34-35). 

Είναι σημαντικό για την παρούσα έρευνα να αποσαφηνίσουμε τους όρους που θα 

χρησιμοποιηθούν στο σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης. Η διάκριση της ποίησης σε παλαιά και νέα 

ποίηση ή σε παλαιότερη και νεότερη είναι σχηματική, σχετική και μόνο ιστορικά 

προσδιορισμένη, αφού, «κάθε φορά που ερευνούμε το φαινόμενο ποίηση, έχομε μπροστά μας μια 

σύγχρονη ποίηση και πίσω μας μια παλιά ποίηση» (Αργυρίου, 2000:6). Γενικώς θεωρείται 

δύσκολο να εντοπιστούν επ’ ακριβώς τα όρια μεταξύ παραδοσιακής και μοντέρνας ποίησης, 

παρά τη συχνή χρήση ορισμένων συμβατικών/γραμμικών ημερομηνιών. Για τον Κόκορη 

«ο καλλιτεχνικός μοντερνισμός γενικά, και ως προς την πτυχή της ποιητικής νεωτερικότητας 

ειδικότερα, επιζητεί νέες μορφές έκφρασης, προσπαθώντας να τη μπολιάσει με ανανεωτικούς 

παράγοντες, αλλά χωρίς προγραμματικά ή υποχρεωτικά να εξοβελίσει κάθε στοιχείο 

καλλιτεχνικής παράδοσης[…] Ουσιαστικά, ο μοντερνισμός εκτείνεται σε πλατιά περιοχή […] 

που περιλαμβάνει και την πρωτοποριακή καλλιτεχνική έκφραση, αλλά και "μετριοπαθέστερες" 

εκφάνσεις της τέχνης που ωστόσο, για να χαρακτηριστούν νεωτερικές, θα πρέπει κατά ένα 

τρόπο να ξαφνιάζουν και να κλονίζουν τις κατεστημένες βεβαιότητες, χωρίς κατ’ ανάγκην να 

αποκόπτουν κάθε δεσμό με την τεχνοτροπική παράδοση» (Κόκορης, 2006:15-16). 

Τα όρια μεταξύ παραδοσιακού/παλιού και νεωτερικού/μοντέρνου είναι ρευστά και δυσδιάκριτα. 

Το ίδιο το ποιητικό φαινόμενο είναι πολύπλοκο, καθώς μοντερνιστές ποιητές της νεότερης 

γενιάς συνυπάρχουν με τους γηραιότερους και παραδοσιακούς. Η μετάβαση  

«έρχεται ως τελική απόληξη μιας διαδικασίας που αρχίζει πριν από ένα και παραπάνω αιώνα. 

Το αίτημα των ποιητών για περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία στην έκφραση και στα 
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εκφραζόμενα, αρχίζει να τίθεται, σε ευρωπαϊκό πεδίο, από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα, μπαίνει 

αρκετά ζωηρά στο τέλος του αιώνα αυτού (με το κίνημα του συμβολισμού), αλλά καταλήγει σε 

σαφείς μορφές μόνο στην πρώτη εικοσαετία του επόμενου αιώνα, του 20
ού

, και μόνον όταν 

διασταυρώνεται με το πνεύμα της γενικής αμφισβήτησης [αμφισβήτησης των παραδοσιακών 

αντιλήψεων και των εκφραστικών μορφών και των άλλων τεχνών, μουσική, ζωγραφική, 

γλυπτική], που αναπτύσσεται κατά τα χρόνια λίγο πριν και στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου.» (Αργυρίου, 2000:7).  

Κύρια γνωρίσματα της μοντέρνας ποίησης αποτελούν η αμφισβήτηση της παράδοσης, η 

χρήση του ελεύθερου στίχου ή του ελευθερωμένου (Κ. Π. Καβάφης), η δραματικότητά του και η 

εμπλοκή του καθημερινού λόγου με μία συχνά ερμητικότητα/κρυπτικότητα. Για τον Νάσο 

Βαγενά η διαφορά μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού ποιήματος είναι ο τόνος. 

«Αναγνωρίζουμε ένα μοντέρνο ποίημα από τον τόνο του, από τη γεύση του» (Βαγενάς, 1984:16). 

Ο τόνος είναι αποτέλεσμα του ελεύθερου στίχου και της μεγάλης ανάπτυξης της 

δραματικότητας σε σύγκριση με τη λυρικότητα της παλαιάς ποίησης. Ο στίχος ελευθερώνεται, 

εγκαταλείποντας το μέτρο και την ομοιοκαταληξία. Ο ελεύθερος στίχος απελευθερώνει τη 

γλώσσα και ωθεί σε εκφραστική τόλμη, αμφισημία και μεταφορική χρήση του λόγου 

(ανοικείωση) με κυρίαρχη την αλογία. Η χρήση του α' ενικού, μολονότι υπάρχει και παλαιότερα 

ενισχύεται μέσα στο καθημερινό λεξιλόγιο. Η εισαγωγή του καθημερινού λεξιλογίου καταθέτει 

μία στάση αντίδρασης απέναντι στην πιο "ποιητική" γλώσσα της παραδοσιακής ποίησης∙ 

χρησιμοποιούνται λέξεις ή φράσεις από οποιαδήποτε περιοχή του προφορικού ή γραπτού λόγου, 

με πρωτότυπους συνδυασμούς λέξεων. Ο νοηματικός ρυθμός του στίχου αντικαθιστά σταδιακά 

τον έμμετρο και ομοιοκατάληκτο. Ενώ στην παραδοσιακή ποίηση το συναίσθημα μεταδίδεται με 

μια έλλογη αλληλουχία της συγκίνησης, στη μοντέρνα μεταδίδεται σε μια διαδοχή που 

συμπεριφέρεται χωρίς να σέβεται τα όρια του λογικού. Τα νοήματα δεν ακολουθούν μια φυσική 

νοηματική σειρά∙ οι στίχοι μπορεί να μην έχουν καμιά νοηματική σχέση μεταξύ τους. Οι εικόνες 

διαδέχονται η μία την άλλη με τον μηχανισμό του συνειρμού, ως επιρροή του υπερρεαλισμού 

στον οποίο ασκήθηκαν πολλοί. Κατά τον Βαγενά, η σκοτεινότητα –διανοητικής φύσεως– κάνει 

δύσκολη την περιγραφή του νοήματος (1984:16-17). Στα βασικά τους χαρακτηριστικά 

εντάσσεται και η χρήση των μύθων και της ιστορίας και η μεταφορά τους στο παρόν μέσα από 

την παρωδία ή τον συμβολισμό∙ μέσα από τους μύθους και την ιστορία οι μοντερνιστές 

εκφράζουν σύγχρονα βιώματα.  
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Η μοντέρνα ποίηση συνδέεται με τον ελευθερωμένο στίχο και την ελευθεροστιχία σε 

επίπεδο φόρμας. Στην Ελλάδα βασικοί εκπρόσωποι είναι ο Γιώργος Σεφέρης, ο Οδυσσέας 

Ελύτης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Νικηφόρος Βρεττάκος και οι υπερρεαλιστές Ανδρέας Εμπειρικός 

και Νίκος Εγγονόπουλος. Αν και ο μοντερνισμός συνδέεται άμεσα με τη γενιά του ’30, που 

έφερε και την τομή στους ποιητικούς τρόπους, ως μοντέρνα ποίηση θα δούμε και την καβαφική∙ 

ο Κ. Π. Καβάφης αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, χωρίς να ακολουθεί κάποιο ρεύμα, ενώ 

μπορεί να χαρακτηριστεί πρόδρομος του μοντερνισμού ή πρόδρομος μοντερνιστής, με έναν 

στίχο ελευθερωμένο. 

 

Μοντέρνα ποιήματα στο δημοτικό σχολείο 

Σε έρευνα που κάναμε στα σχολικά εγχειρίδια και τα ανθολογία λογοτεχνικών κειμένων σε όλες 

τις τάξεις του δημοτικού σχολείου εντοπίσαμε πολλά ποιήματα, ενταγμένα μέσα σε 

συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Δεν εντάσσονται όλα τα ποιήματα στη λεγόμενη γενιά του 

’30 και του μοντερνισμού, με βάση και τα χαρακτηριστικά που ορίσαμε πιο πάνω, που 

απασχολεί την έρευνά μας, καθώς έχουν ενσωματωθεί και νεότερα ποιήματα. Και βέβαια αυτό 

είναι θετικό καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί η παραγωγή ποιημάτων που είναι 

κοντύτερα στις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών και τα κοινωνικά τους βιώματα. 

Στην έρευνά μας στα σχολικά βιβλία της Γλώσσας, όλων των τάξεων, εντοπίστηκαν 

δεκατρία (11) ποιήματα της λεγόμενης γενιάς του ΄30 και δύο του Καβάφη και στα τρία 

ανθολόγια δεκατέσσερα (14). Εντυπωσιάζει ότι στα ανθολόγια προτιμώνται ποιήματα κλασικών 

ποιητών, αλλά όχι εκπροσώπων της α΄και β΄ μεταπολεμικής γενιάς ή της γενιάς του ’70. Σε κάθε 

περίπτωση, ένας μαθητής όταν φτάνει στη ΣΤ’ τάξη έχει έρθει σε επαφή με έναν σχετικά μικρό 

αριθμό μοντέρνων ποιημάτων. Στην ακόλουθη αναλυτική παρουσίαση καταγράφονται τα 

ποιήματα του γενιάς του ’30. Η επιλογή μας στηρίχτηκε στη ρήξη, την απόσταση που χωρίζει τα 

ποιήματα αυτά από εκείνα της προηγούμενης περιόδου, με βάση και τα χαρακτηριστικά που 

καταθέσαμε νωρίτερα. Ανάμεσα στα ποιήματα έχουμε συμπεριλάβει και ορισμένα τραγούδια 

δημιουργών της ίδιας γενιάς, καθώς αγγίζουν θεματικά και ως καλλιτεχνική αντίληψη το πνεύμα 

της ποιητικής γενιάς του ’30 (αν και ο Γκάτσος ως ποιητής αποτελεί εκπρόσωπο της γενιάς, ως 

υπερρεαλιστής, η στιχουργική του πορεία βιολογικά και ως ρήξη με την παράδοση αποτελούν 

μία σαφή μετατόπιση της ποιητικής διάκρισης της γενιάς στο τραγούδι). Πρόκειται για 

τραγούδια που επέφεραν μία ρήξη με την παλαιότερη στιχουργική τόσο στα θέματα που 
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αγγίζουν όσο και στην αποτύπωση της κοινωνικής εξέλιξης. Καθώς όμως ο στίχος είναι 

άρρηκτα δεμένος με τη σύνθεση, η ρήξη συνδέεται και με τους νέους μουσικούς τρόπους που 

υιοθετήθηκαν από τους πρώτους μεταπολεμικούς μουσικοσυνθέτες (Θεοδωράκη, Χατζηδάκι). 

 

σχολικά εγχειρίδια 

 Α΄ τάξη 

 Νίκος Γκάτσος, Μια Κυριακή του Μάρτη  

 Οδυσσέας Ελύτης, Τα τζιτζίκια  

 Β΄ τάξη 

 Γιάννης Ρίτσος, Αν όλα τα παιδιά της Γης  

 Γ΄ τάξη 

 Κωνσταντίνος Καβάφης, Σπίτι με κήπον  

 Νίκος Γκάτσος, Γεια σου χαρά σου Βενετιά  

 Δ΄ τάξη 

 Γιάννης Ρίτσος, Οκτώβρης 1940  

 T.S. Eliot, Ο Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης  

 Ε΄ τάξη 

 Οδυσσέας Ελύτης, Πορεία προς το μέτωπο (από το «Άξιον εστί») 

 Γιάννης Ρίτσος, Αν όλα τα παιδιά της γης  

 ΣΤ΄ τάξη 

 Γιώργος Σεφέρης, [Ήτανε μια κοπέλα στο Πεκίνο]  

 Κωνσταντίνος Καβάφης, το σπίτι μου  

 Γιάννης Ρίτσος, H τελευταία Π.A. εκατονταετία  

 Nικηφόρος Bρεττάκος, Γράμμα στον Tσάρλι Tσάπλιν  

 

ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων 

 Α΄–Β΄ τάξεις 

 Γιώργος Σεφέρης, [Είτανε μια κοπέλα απ’ τη Σάμο] 

 Γιάννης Ρίτσος, [Τα τζιτζίκια στήσανε χορό] 

 Γ΄–Δ΄ τάξεις 

 Νίκος Γκάτσος, Ο εφιάλτης της Περσεφόνης  
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 Γιάννης Ρίτσος, Πρωινό άστρο 

 Νικηφόρος Βρεττάκος, Η Ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί  

 Οδυσσέας Ελύτης, Ο γλάρος  

 Ε΄–ΣΤ΄ τάξεις 

 Οδυσσέας Ελύτης, Ο ήλιος ο ηλιάτορας 

 Γιάννης Ρίτσος, [Τραγουδάκια του Φωτούλη] 

 Νικηφόρος Βρεττάκος, Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας 

 Νικηφόρος Βρεττάκος, Η μητέρα μου στην εκκλησία 

 Ανδρέας Εμπειρίκος, Ο κορυδαλλός 

 Γιώργος Σεφέρης, [Ένα γράμμα στη Μίνα] 

 Νικηφόρος Βρεττάκος, Τα γόνατα του Ιησού 

 Νίκος Γκάτσος, Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη 

 

Η διδασκαλία της ποίησης στο δημοτικό σχολείο 

Η διδασκαλία της ποίησης στο δημοτικό σχολείο, προερχόμενη από τον λογοτεχνικό κανόνα, 

παραμένει δασκαλοκεντρική και στείρα γλωσσική-κειμενοκεντρική χωρίς να θέτει στο 

επίκεντρο το παιδί και την εξοικείωσή του αρχικά με την ποιητική τέχνη και την αισθητική 

απόλαυση, που μπορούν να προκαλούν έκπληξη κι ευχαρίστηση. Μα η πεζογραφία και η ποίηση 

δεν διδάσκονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι διαφορετικά είδη λόγου, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και επομένως απαιτούν διαφορετικούς παιδαγωγικούς και διδακτικούς 

χειρισμούς. Ωστόσο, η μέθοδος που προτείνει το ΠΣ αφορά περισσότερο την πεζογραφία.  

Η ποίηση στο Δημοτικό έχει –θεωρητικά– ως επίκεντρο το παιδί και στόχο της την 

εξοικείωσή του με τον ρυθμό και τα παιγνίδια της γλώσσας. Όσο προχωρούν οι τάξεις ως στόχος 

τίθεται η εξοικείωσή του με τις δυνατότητες της γλώσσας να καταγράφει, με τη συνδρομή της 

φαντασίας, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του συμπυκνωμένα κι αφαιρετικά. Στην 

πραγματικότητα όμως δεν αντιμετωπίζεται ως μία μεταγλώσσα, αλλά ως ένα γλωσσικό μάθημα∙ 

εκλαμβάνει την ποιητική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας προσπερνώντας τις θεωρήσεις των 

αρχών του Κ’ αιώνα ότι η γλώσσα της ποίησης ξεπερνά την απλή επικοινωνία. Οι Ρώσοι 

Φορμαλιστές διέκριναν την πρακτική από την ποιητική γλώσσα, καθώς η πρώτη είναι αναφορική 

και άμεσα αντιληπτή και η δεύτερη διατηρεί μια αυτοαναφορική λειτουργία, μεταγλωσσική. Κι 

όμως κατά το ΝΠΣ με την ποίηση επιδιώκεται η αποτελεσματική γλωσσική επικοινωνία των 
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μαθητών στη σχολική και στην κοινωνική τους ζωή (ΝΠΣ, 2011:8), ακόμα και αν ο Shklovsy 

έναν αιώνα νωρίτερα έγραφε πως η ποίηση δεν λέει κάτι πρακτικό ούτε πληροφορεί, απλά 

κραυγάζει για τη γλώσσα της και τραβάει την προσευχή με τη λέξη, η οποία αποκτά αυτόνομη 

αξία και η υλικότητα. Έτσι, είναι άκρως ειρωνικό ότι το ΝΠΣ εντάσσει τη διδακτική της 

λογοτεχνίας σε μία γλωσσοκεντρική σκοποθεσία με επίκεντρο την κοινωνική ζωή των μαθητών. 

Αναζητάται η γνώση ως αυτοσκοπός και δευτερευόντως τα συναισθήματα τα οποία προκάλεσε 

το ποίημα. Ακόμα και η αξιολόγηση γίνεται βάσει κάποιον δεξιοτήτων που ορίστηκαν και όχι 

στη λογική της απόλαυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του ποιητικού κείμενου. Μα «ο 

τρόπος ερμηνείας των ποιημάτων είναι θέμα προσωπικό, γι’ αυτό κάθε ποίημα επιδέχεται πολλές 

ερμηνείες. Η ερμηνεία που δίνεται από τον δάσκαλο είναι μία από τις καλές ερμηνείες, όχι όμως η 

μοναδική» (Σκαρτσής, 1984:197-198). 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας δεν αυτονομείται από τη διδασκαλία της γλώσσας, αν και 

υπάρχουν στόχοι, ενδεικτικές δραστηριότητες και μεθοδολογία χωριστά για τη λογοτεχνία. Δεν 

προβλέπεται ξεχωριστή ώρα για τη διδασκαλία της. Είναι καιρός η Λογοτεχνία ως μάθημα στο 

ωρολόγιο πρόγραμμα να αποκτήσει τη δική της υπόσταση και αυτονομία για να ανταποκριθεί 

στον σκοπό και τον ρόλο της στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο και για να μεταβαίνει ο μαθητής 

στο γυμνάσιο με καλή υποδομή. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η δημιουργία ενός λογοτεχνικού 

εργαστηρίου, καθώς ειδικά στο ολοήμερο δημοτικό ή την ευέλικτη ζώνη μπορούν να γίνουν 

ποικίλες δραστηριότητες με αφορμή λογοτεχνικά κείμενα, να εμπλακούν οι μαθήτριες και οι 

μαθητές σε μια διαδικασία οικείωσης με το λογοτεχνικό κείμενο, το παραμύθι και τη 

μελοποιημένη ποίηση. Η ποικιλία των δραστηριοτήτων θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των 

παιδιών και θα οδηγήσει σε μια δημιουργική λογοτεχνική γραφή. 

Όπως φάνηκε σε άλλες έρευνες (Δασκαλάκη, 2014β) οι μαθητές μπορούν να δείξουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ποίηση μέσα από την ενεργό εμπλοκή τους με αυτήν, ενώ 

σταδιακά η αρνητική προδιάθεση αντικαθίσταται. Τα πρόσωπα αυτενεργούν και παράλληλα 

συνεργάζονται σε επίπεδο εργαστηρίου προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το 

μελετώμενο κάθε φορά έργο και τους ποιητές. Οι μαθητές καταπιάνονται με την ποίηση ακόμα 

και εκτός σχολικού ωραρίου, καθώς παίζουν με τις δημιουργικές δραστηριότητες τα απογεύματα 

και επικοινωνούν με την ομάδα και τον εκπαιδευτικό για πληροφορίες και οδηγίες. Εργάζονται 

ομαδοσυνεργατικά με μεγάλη προθυμία, θέτουν σε σύγκριση την παραδοσιακή-

δασκαλοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας με την προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση. 
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Καταμερίζουν ρόλους, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, καλλιεργούν τη δημιουργική τους 

φαντασία. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς δύνανται να 

ενσωματωθούν στην ομάδα αρμονικά. 

Η μεταστροφή της σχολικής διαδικασίας προσέγγισης της ποιητικής τέχνης συνδέεται 

άμεσα με την ανεύρεση νέων τρόπων σύνδεσης εκπαιδευτικών και μαθητών στην παιδευτική 

διαδικασία, απεγκλωβίζοντας τη διδασκαλία από την εκβιαστική εύρεση της μιας και 

"μοναδικής" αλήθειας, του ηθικού διδάγματος και του "ορθού" μηνύματος. Η προσπάθεια του 

μαθητή για αισθητική απόλαυση συγκρούεται με τα –βλακώδη– ερωτήματα τι εννοεί ο ποιητής 

και ποια είναι η κεντρική ιδέα του ποιήματος, χάνοντας την ευκαιρία να δει τη λογοτεχνική 

ανάγνωση ως μια ελκυστική πράξη που μαγεύει με τα πιο απλά υλικά, τις λέξεις/φθόγγους. 

«Η σύγχρονη διδακτική έμφαση στον αναγνώστη καθώς και στην πολυδύναμη διαδικασία της 

ανάγνωσης του λογοτεχνικού κειμένου δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν το 

πολύπλοκο αξιακό πεδίο της λογοτεχνίας, να αλληλεπιδράσουν και να δραστηριοποιηθούν 

κοινωνικά μέσα σ’ ένα παραγωγικό και συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Μέσω της 

συστηματικής συναναστροφής με τη λογοτεχνία οι μαθητές αναπτύσσουν σταδιακά δεξιότητες 

κριτικής σκέψης καθώς και επαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές για τη 

διεξαγωγή γόνιμων και επωφελών λογοτεχνικών συζητήσεων. Η ανάγνωση όπως και η 

ερμηνευτική προσπέλαση του κειμένου προβάλλεται ως ανοιχτή, μη παγιωμένη διαδικασία που 

ανανεώνεται διαρκώς μέσα από την εναλλαγή των υποκειμένων και των συνθηκών 

επικοινωνίας» (Καλογήρου, 2016:3). 

Βέβαια στόχος δεν είναι απλά η πρόκληση συναισθημάτων. Σε ένα εργαστήρι λογοτεχνικό 

στόχος είναι μαζί την ανάδυση του συναισθήματος, να αναφανεί ο εσωτερικός κόσμος του 

μαθητή διακρίνοντας τα βασικά γνωρίσματα του ποιητικού λόγου και να συγκρίνει τα βασικά 

αισθητικά φαινόμενα σε λειτουργική συνάφεια προς τον πολιτισμό. Το ΑΠ και τα ΔΕΠΠΣ 

ξεχνούν ότι η ποίηση αποτελεί μέρος της ζωντανής πραγματικότητας. Την αντιμετωπίζουν ως 

ένα μουσειακό έκθεμα τοποθετημένο σε μία προθήκη που απαγορεύουν στα παιδιά να την 

πλησιάσει αλλά μόνο εξωτερικά και εξ αποστάσεως να την περιεργαστεί. Χάνεται έτσι η 

απελευθερωτική επίδραση της ποίησης στην ψυχολογία και την προσωπικότητα των παιδιών.  

«Το ζητούμενο είναι οι μαθητές, μαζί και ο δάσκαλος, να αφεθούν στη μαγεία της ποίησης, να 

μετατραπούν σε κοινωνούς του ποιητικού γεγονότος, να εξερευνήσουν με προθυμία τα πελάγη 

του ποιητικού λόγου, που είναι άλλωστε γεμάτα κοράλλια, και μαργαριτάρια και θησαυρούς 
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ναυαγισμένων πλοίων, χωρίς ωστόσο να παγιδευτούν στα τενάγη του στείρου σχολαστικισμού ή 

της αδιάφορης και άσκοπης φλυαρίας ή να κατατεμαχίσουν το ποίημα στο ανατομικό τραπέζι» 

(Καλογήρου, 2016:16) 
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Εκπαιδευτικό διαθεματικό σενάριο – διδακτική πρόταση 

Εισαγωγή 

Η Δημιουργική Γραφή έρχεται να φέρει μία νέα πρόταση, που με αντικειμενικότητα εστιάζει 

στην παραγωγή κειμένων τα οποία αντιμετωπίζονται ως αυτόνομα κείμενα νοήματος. Η 

αυτοέκφραση εστιάζει στον μαθητή και στην αναπαραγωγή τεχνικών συγγραφής. Σε επίπεδο 

εργαστηρίου, μέσα από την ανάγνωση στο κοινό της τάξης, δημιουργεί συνθήκες αναγνωστικής 

ανταπόκρισης, η οποία εστιάζει στην πρόσληψη του αναγνώστη κι ωθεί την κριτική 

παιδαγωγική. Στη σχολική της εφαρμογή περιλαμβάνει ασκήσεις στη λογοτεχνική ανάγνωση και 

γραφή με πρωτεύοντα στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τα προς μελέτη ποιητικά κείμενα. 

Μέσα από τις ασκήσεις και τις μεταγραφές/διασκευές/παρωδίες των ποιημάτων αναφοράς οι 

μαθήτριες και οι μαθητές αποκαλύπτουν τη συγγραφική τους ικανότητα ως μέσο αναγνωστικής 

πρόσληψης των αρχικών κειμένων και καλλιέργειας της αγάπης τους προς την ποίηση. Η 

αυτοέκφραση ως παιδαγωγικός σκοπός χρησιμοποιεί τα μαθήματα συγγραφής με στόχο να 

ενισχυθεί η εκφραστική διάθεση των μαθητών. 

«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 και μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Μπορεί δε να αναδείξει πρωτότυπο, 

ενδιαφέρον και αξιοποιήσιμο λογοτεχνικά υλικό» (Αναγνώστου, 2017:72). 

Η παιδαγωγική της αναγνωστικής ανταπόκρισης αντλεί τη δυναμική της από μια διαδικασία 

συνεχούς και εξελισσόμενης ανάγνωσης. Οι γράφοντες μετατρέπονται σε αναγνώστες και 

ταυτόχρονα σε συναναγνώστες του εαυτού τους και των άλλων, ώστε να εμπλουτιστεί ή να 

αλλάξει το κείμενο μέσα από διαφορετικές αναγνώσεις και πολλαπλές προσλήψεις 

διαφορετικών ανθρώπων και όχι απλώς οι αναγνώστες να συζητούν και να σχολιάζουν με στόχο 

τη βελτίωση, εξασκώντας την ερμηνευτική και κριτική τους στάση. Για τον Dawson (2005) 

στόχος ενός εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής δεν είναι η γραφή ως αυτοσκοπός, αλλά η 

διερεύνηση και η μελέτη των αντικρουόμενων πολιτικών και κοινωνικών λόγων, διαδικασία η 

οποία θα μείωνε την απόσταση της λογοτεχνικής γραφής από την πολιτική και την κοινωνία και 

θα της προσέφερε πολυφωνία. Η Δημιουργική Γραφή μπορεί να αποτελέσει το επίκεντρο μιας 
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νέας διδακτικής διαθεματικής προσέγγισης ανατρέποντας την παραδοσιακή διδακτική της 

λογοτεχνίας βγάζοντας έξω από την τάξη –ως συνώνυμο του δασκαλοκεντρισμού και της 

στείρας γνωσιοθηρίας– τις μαθήτριες και τους μαθητές και βάζοντάς τους σε μια διαδικασία 

έρευνας. Το προτεινόμενο σενάριο μαθήματος στοχεύει όχι μόνο στην ερμηνεία ποιημάτων, 

αλλά και τη διακλάδωση της ποίησης με άλλες τέχνες (θέατρο, μουσική, χορό) και με άλλα 

διδακτικά αντικείμενα (νέες τεχνολογίες, ιστορία κτλ) με πυρήνα την έρευνα και τη 

Δημιουργική Γραφή. 

Η συγκεκριμένη πρόταση διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας, μέσω της απαγγελίας, 

παρουσίασης, ακρόασης (μελοποιημένης) ποίησης, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, 

τοποθετεί τους μαθητές στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας αναδεικνύοντας τη βιωματική 

τους συμμετοχή, με στόχο την ενδυνάμωση της μορφωτικής τους επάρκειας, τη βελτίωση των 

επικοινωνιακών τους ικανοτήτων και της συναισθηματικής τους ανάπτυξης. Ωθεί τους μαθητές 

στην απόκτηση και ταυτόχρονα εξαγωγή γνώσεων για γεγονότα του παρελθόντος, τη σύνδεσή 

τους με το παρόν, επιτρέπει την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξοικείωσης με τα είδη και την ταυτότητα 

των ιστορικών πηγών, όπως επίσης και την ικανότητα επεξεργασίας ιστορικών πηγών και 

πληροφοριών. Επιτρέπει στους μαθητές να οικοδομήσουν μια πιο ειδική-σφαιρική γνώση 

σχετικά με τη γεωγραφία τόπων και χώρων, καθώς και να αποκτήσουν μια νοητική-εικονική 

(οπτικοποίηση) αναπαράσταση γεωγραφικών όρων–τοπωνυμίων. Η φαντασία, η έμπνευση, η 

δημιουργικότητα, η έκφραση του εσωτερικού κόσμου, η εξαγωγή συναισθημάτων και η 

ελεύθερη αγγελία σκέψεων και ιδεών, αποτελούν κινητήρια δύναμη της λογοτεχνικής 

προσέγγισης της ποίησης, αποτυπώνοντας όλα τα προαναφερόμενα σε μία και μόνη οδική 

αρτηρία που ονομάζεται Δημιουργική Γραφή. Επιπλέον, προωθώντας τη συνεργατική μάθηση 

σε ένα ευρύτερο πλαίσιο (θέατρο – μουσική – εικαστικές τέχνες), συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και της κατανόησης των εθνικών, οικουμενικών και 

διαπολιτισμικών αξιών. Αποδεσμεύει, τέλος τη λογοτεχνία από την υπαγωγή της στο μάθημα 

της διδασκαλίας της Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθιστώντας την αυτόνομο 

διδακτικό αντικείμενο. 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

του Δημοτικού σχολείου, αφού ο κεντρικός άξονάς του αναφέρεται στην ανάπτυξη της κριτικής 

δημιουργικής σκέψης. Στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού. Υποστηρίζει την 

καθοδηγούμενη ανακάλυψη-διερεύνηση. Το κοινωνικοπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλλον 
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αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας στο να γίνονται δραστηριότητες οι οποίες δίνουν έμφαση 

στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Επίσης στηρίζει 

την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Στο πλαίσιο 

του κύκλου μαθημάτων εμπλέκονται διαθεματικά τα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας, της 

Τεχνολογίας Πληροφορικής κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ), της Αισθητικής Αγωγής, της Ιστορίας, της 

Θεατρικής Αγωγής, της Γεωγραφίας, της Φυσικής Αγωγής και της Δημιουργικής Γραφής. Το 

προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου, αλλά με την κατάλληλη δόμηση και επεξεργασία του υλικού θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί και στις άλλες τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος-διδακτικού σεναρίου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί στις ώρες της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας ή στην ώρα της 

Φιλαναγνωσίας. Θα διατεθούν δύο (2) ώρες την εβδομάδα εντός του ωρολογίου προγράμματος 

καθ` όλη τη διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της εργασίας και σε χρόνο εκτός 

διδακτικού ωραρίου, σε περίπτωση που το επιτρέψουν οι συνθήκες και υπάρξει το ανάλογο 

ενδιαφέρον των μαθητών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις ειδικότητες (αγγλική γλώσσα, 

θέατρο, εικαστικά, μουσική, πληροφορική,φυσική αγωγή) μπορεί να αξιοποιηθεί και μέρος από 

τον χρόνο εκείνων των μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ουσιαστικό χρόνο για 

την επίτευξη των στόχων και προσδίδουμε στην εργασία μας την απαραίτητη ευελιξία για 

απρόσκοπτη και συστηματική ενασχόληση με τους ποιητές που ανήκουν στο ρεύμα της 

Μοντέρνας-Νεωτερικής ποίησης και το έργο τους. 

Για το σεμινάριο χρησιμοποιείται η αίθουσα της τάξης, το εργαστήριο πληροφορικής, η 

σχολική βιβλιοθήκη, αλλά και χώροι που είναι δυνατόν, μέσω επισκέψεων, να συμβάλουν στη 

συγκέντρωση του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού (δημοτική βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη, 

αίθουσα εκδηλώσεων θέατρο κτλ.). Αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή χρειάζονται 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές (αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να βοηθήσει στην 

υλοποίηση με την εμπλοκή και του εκπαιδευτικού της αντίστοιχης ειδικότητας) και 

βιντεοπροβολέας με εκτυπωτή. Τα συνηθισμένα λογισμικά και υπολογιστικά περιβάλλοντα είναι 

αρκετά, όπως φυλλομετρητές (google chrome ή Mozilla ή internet explorer), προγράμματα 

γραφιστικής (MS Paint, GIMP 2 ή Windows Paint ή Google image), κειμενογράφοι (word) και 

λογισμικό παρουσιάσεων (powerpoint) και τα –προτεινόμενα– Photo Story 3 και Free YouTube 

Download convert to MP3 ή VLC Free You Tube Download. Θα χρειαστεί και ένας πίνακας 
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ανακοινώσεων χωρισμένος σε τέσσερα μέρη, στα οποία η κάθε ομάδα θα μπορεί να αναρτήσει 

μέρος ή το σύνολο των εργασιών της, αν και όταν το θελήσει. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των έξι ατόμων (ανάλογα τη δυναμική της τάξης, αλλά 

όχι λιγότερα από τέσσερα άτομα ανά ομάδα) στις οποίες κάθε φορά και όταν απαιτείται θα 

ορίζεται ένας μαθητής ως παρουσιαστής και θα παρουσιάζει την εργασία ή τα αποτελέσματα της 

ομάδας. 

 

Διδακτικοί στόχοι 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Εκπαιδευτικής Δράσης ικανοποιεί ένα πλήθος διδακτικών στόχων και 

σκοπών, όπως τίθενται από το Αναλυτικό πρόγραμμα και το ΔΕΠΠΣ, χωρίς να απειλείται από 

την αποσπασματικότητα των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων, αφού παραμένει διαρκώς 

διαθεματικό. Υλοποιούνται στόχοι γνωστικοί τόσο ως προς τη γλώσσα όσο και αναφορικά με 

τα άλλα αντικείμενα. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με Έλληνες ποιητές, αρκετά από τα έργα 

των οποίων έχουν μελοποιηθεί. Κατανοούν τη φύση και τη θέση της γλώσσας γενικά στον 

πολιτισμό, τη σημασία της στον λογοτεχνικό και προφορικό λόγο και έρχονται σε επαφή με 

πολιτιστικά στοιχεία μέσα από μια μορφή τέχνης (ποίηση) που κατέχει δευτερεύουσα θέση στη 

γλωσσική διδασκαλία στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα εξασκούνται στη σύνθεση 

και παραγωγή του δικού τους προφορικού και γραπτού λόγου/σχολίου για ποιητικά έργα. Και 

την ίδια στιγμή, τα παιδιά εξασκούνται στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, ως πεδίο λογοτεχνικής 

έκφρασης μέσα από μεταφράσεις ελληνικών έργων. 

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας των λογοτεχνικών κειμένων/ποιημάτων και προκαλείται το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Εξοικειώνονται με το περιβάλλον των λογισμικών και δημιουργούν σε αυτά κείμενα, 

εικόνες, σχέδια και παρουσιάσεις. Έτσι, αποκτούν ικανότητα αποτελεσματικότερης χρήσης και 

διαχείρισης Η/Υ και δεξιότητες στοχευμένης πλοήγησης στο διαδίκτυο. Συνειδητοποιούν τη 

χρησιμότητα των ΤΠΕ ως εργαλείων αναζήτησης εποπτικού υλικού, συλλογής, ανάλυσης, 

αποκωδικοποίησης και αξιολόγησης πληροφοριών μέσα από την ασφαλή πλοήγηση-αναζήτηση 

στο διαδίκτυο. 

Μέσα από το project οι μαθήτριες και οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης αναπτύσσουν την 

ικανότητα στοιχειώδους έρευνας σχετικά με τη γεωγραφία τόπων και χώρων, καθώς και 

αποκτούν μια νοητική-εικονική (οπτικοποίηση) αναπαράσταση γεωγραφικών όρων/τοπωνυμίων. 
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Ερευνούν την ονομασία πόλεων, και τη συσχέτισή τους με την ιστορία και τη μυθολογία και 

κατηγοριοποιούν τις πληροφορίες και να προσπαθήσουν να μάθουν να χαρτογραφούν τις 

έννοιες. Αναλόγως, ανιχνεύουν το παρελθόν, αναπτύσσουν δεξιότητες αναγνώρισης και 

επεξεργασίας της ταυτότητας και των ειδών των ιστορικών πηγών και πληροφοριών και 

θυμούνται τα –διδαγμένα από παλαιότερες τάξεις– ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα (ναυμαχία 

της Σαλαμίνας, Θεμιστοκλής κτλ.) και οικοδομούν μια νέα γνώση μελετώντας παράλληλα 

κείμενα κι ενσωματώνουν νέες γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες. 

 Στόχος του σεμιναρίου, μεταξύ άλλων, είναι και να γεφυρώσει στη συνείδηση των 

μαθητριών και των μαθητών την ποίηση με τις άλλες τέχνες ως διδακτικά αντικείμενα. Έρχονται 

σε επαφή, με έναυσμα τη μελοποιημένη ποίηση, και με άλλα είδη καλλιτεχνικής δημιουργίας, 

όπως τη μουσική, την εικαστική απεικόνιση και το θέατρο. Η παρακολούθηση και η συγγραφή 

θεατρικής παράστασης βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν και να εξερευνήσουν τις τεχνικές 

συνόλου, μέσα από διασκεδαστικές ασκήσεις ενδυνάμωσης της ομάδας, συντονισμού και 

συνεργασίας. Στόχος είναι να γίνει δημιουργική η εύρεση και η χρήση των μουσικών-

αφηγηματικών δράσεων, ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές στην κατανόηση, προετοιμασία για το 

μουσικό χαρακτήρα του ποιητικού έργου και να εμβαθύνουν περισσότερο στη γραφή και στο 

πνεύμα των παραγόντων που συντελούν στη δημιουργία και παραγωγή του αποδιδόμενου έργου 

(ποιητής-τραγουδιστής-σκηνοθέτης-ο ίδιος ο μαθητής κτλ.). 

Το σεμινάριο θέτει σε μία νέα οπτική τη λογοτεχνία και τη Δημιουργική Γραφή στην 

πρόσληψη της ποιητικής γλώσσας βαθαίνοντας την κατανόηση της συγκινησιακής πλευράς της 

λογοτεχνίας. Τα παιδιά γνωρίζουν τη συγγραφική τέχνη γράφοντας οι ίδιοι και προσεγγίζουν τις 

συγγραφικές επιλογές του ποιητή. Εξοικειώνονται με τη γραμματική της ποιητικής γλώσσας και 

οδηγούνται στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και πρόσληψης, ενώ ταυτόχρονα 

καλλιεργείται το ενδιαφέρον τους για ποιητές και ποιήματα. Ασκούνται σε συγγραφικές 

τεχνικές, έτσι ώστε να επιτευχθεί η συμβολή στην κατανόηση και την πρόσληψη του κρυμμένου 

ποιητικού νοήματος, σύμφωνα πάντα με την αντίληψη του καθενός∙ και μέσα από τη σύνθεση 

ποιημάτων τελικά οδηγούνται στην προσοικείωση και την απόλαυση του ποιητικού λόγου. 

Απαγκιστρώνονται από τον παραδοσιακό ποιητικό λόγο και προσανατολίζονται προς το 

μοντέρνο-νεωτερικό ρεύμα της ποίησης και τις τεχνικές και χαρακτηριστικά που το διέπουν, 

γνωρίζοντας άλλες ποιητικές φόρμες (χαϊκού, λιμερίκια κτλ). Μέσα από τη βιωματική μάθηση 

και γραφή τελικά κατανοούν καλύτερα τον κόσμο, τον εαυτό τους και τους άλλους. 
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Η εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης φέρνει σε επαφή τα παιδιά με το 

αρχαίο δράμα και την κωμωδία, ώστε να γνωρίσουν μέσα από την προβολή και –ένα μικρό– 

κομμάτι του έργου σημαντικών δραματουργών της κλασσικής εποχής, του Αισχύλου και του 

Αριστοφάνη. Μελετώντας ποιήματα παραδοσιακής και μοντέρνας γραφής κατανοούν τις μεταξύ 

τους διαφορές ως προς το ύφος και προς τα χαρακτηριστικά τους (ελεύθερος στίχος, άλογο 

στοιχείο, δραματικότητα, καθημερινό λεξιλόγιο). Μαθαίνουν βεβαίως σημαντικούς ποιητές, 

όπως τον Κ. Π. Καβάφη, τον Τ. Λειβαδίτη, Ο. Ελύτη, Γ. Ρίτσο, ως σημαντικούς εκπροσώπους 

της μοντέρνας-νεωτερικής ποίησης. Εντοπίζουν, κατανοούν και σχολιάζουν τη λειτουργία των 

ποιητικών και καθημερινών λέξεων και διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης∙ 

αισθάνονται τον ρυθμό του ελεύθερου στίχου, πειραματίζονται με τις δυνατότητες της γλώσσας, 

δημιουργούν δικά τους πολυτροπικά κείμενα και ασκούνται στην παραγωγή-γραφή ποιημάτων. 

Ακούν και σχολιάζουν μελοποιημένα ποιήματα, συνδέουν έννοιες όπως η φιλία, η αλαζονεία, η 

ειρήνη, η οικογένεια, ο έρωτας κτλ. με το παρελθόν και το παρόν και ανταλλάσσουν σκέψεις και 

απόψεις. Με έναυσμα τα ποιήματα αναφοράς αναπτύσσουν τον δικό τους ποιητικό λόγο, 

διασκευάζουν και πειραματίζονται, προσθέτοντας ένα κομμάτι αισθητικής αντίληψης στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. 

Το προτεινόμενο project ικανοποιεί και μια σειρά αξιακών στόχων της ελληνικής 

εκπαίδευσης. Οι μαθητές κι οι μαθήτριες διαμορφώνουν θετική στάση απέναντι στη Λογοτεχνία 

και ειδικότερα σε ένα από τα είδη έκφρασής της (ποίηση). Στόχος είναι να οδηγηθούν να 

αγαπήσουν τον ποιητικό λόγο, όχι σαν κάτι απόμακρο και ξένο, αλλά σαν κάτι στο οποίο όλοι 

μπορούν να συμμετέχουν και να δημιουργήσουν το δικό τους έργο, αποτιμώντας έτσι την αξία 

την ομορφιά και τη διαφορετικότητα του ποιητικού λόγου. Διαγράφουν από το μυαλό τους 

στερεοτυπικές αντιλήψεις ότι ποίηση γράφουν μόνο ειδικά εκπαιδευμένοι, οι ευαίσθητοι 

άνθρωποι και συνειδητοποιούν ότι όλοι μπορούν να γράψουν ξεκινώντας από τους ίδιους. 

Κατανοούν την ορθή και με μέτρο χρήση των λέξεων, τη λειτουργία της λογοτεχνικής 

μεταφοράς∙ αξιοποιώντας την κατάλληλα οδηγούνται στη συγγραφή ενός νέου είδους γραφής 

(ποίηση), στη Δημιουργική Γραφή. Καλλιεργείται η αισθητική παιδεία/αντίληψη των μαθητών, 

τα οποία αποκτούν ποιοτικά αισθητικά κριτήρια όσον αφορά την επιλογή των μουσικών τους 

προτιμήσεων και βιώνουν την αισθητική απόλαυση των ποιημάτων μέσα από την ελεύθερη 

δημιουργία∙ βρίσκουν διέξοδο για προσωπική έκφραση, ανακαλύπτουν ότι η πρωτοτυπία, η 

συνεργασία, η επικοινωνία αναμεταξύ τους, η ανταλλαγή απόψεων, θέσεων, προτάσεων 
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σκέψεων αποτελούν ουσιαστικά και απαρέγκλιτα στοιχεία της δημιουργικής έκφρασης και 

γραφής. Επεκτείνουν τα όρια και τις εναλλακτικές δυνατότητες της γλώσσας. 

Επιχειρηματολογούν θέτοντας αξιολογικές κρίσεις για λογοτεχνικά κείμενα μέσα από συζήτηση, 

μέσω απαγγελίας ποιημάτων και χρήση της μελοποιημένης ποίησης, της σύγκρισης ποιημάτων 

διαφορετικών ποιητών και περιόδων, τόσο ως προς το θέμα και την ποιητική γραφή, όσο και ως 

προς την οπτική γωνία μέσα από την οποία ένας ποιητής παρουσιάζει ένα θέμα ή ένα πρόβλημα. 

Η από κοινού εργασία σε κάθε διαδοχική φάση των εργασιών αναπτύσσει τη συνεργατικότητα.  

Στους συναισθηματικούς στόχους το σεμινάριο αποβλέπει στην απόκτηση ερεθισμάτων 

για μια διαφορετική στάση απέναντι στη Λογοτεχνία γενικά, και ειδικότερα στην ποίηση, και 

στα πνευματικά αγαθά που μας προσφέρει. Να νιώσουν ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους 

στην έρευνα, στη συγγραφή ποιημάτων και στην τελική τους παρουσίαση. Να αισθανθούν τη 

χαρά της συνεργασίας με τους συμμαθητές τους και την αξία της ομαδικής προσπάθειας και να 

ενθαρρυνθούν στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην ενεργητική συμμετοχή στην αναζήτηση 

της γνώσης. Ταυτόχρονα, προσεγγίζουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης και δημιουργίας. 

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν με ευκολία διάφορα λογισμικά και περιβάλλοντα Η/Υ, 

αναπτύσσουν μεταξύ τους κλίμα φιλίας, συνεργασίας και εποικοδομητικής συζήτησης. 

Σχεδιάσουν, ζωγραφίζουν σύμβολα, εικόνες και οτιδήποτε έρχεται στη φαντασία τους σχετικό 

με το υλικό ποιημάτων δικών τους ή Ελλήνων ποιητών.  

Μέσω της ενασχόλησής τους με θεατρικά δρώμενα εμπλέκονται δημιουργικά στις έννοιες 

της ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης και της συσχέτισής μας με τους άλλους. Απελευθερώνεται 

η φαντασία των μαθητών, η επινοητικότητά τους και αντιλαμβάνονται τον σημαντικό ρόλο που 

έχουν αυτά στην κατανόηση της έννοιας της θεατρικής συνθήκης. Η παρακολούθηση, συγγραφή 

και συμμετοχή σε μια θεατρική παράσταση στόχο έχει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ 

τους, την παρακίνησή τους να αναστοχαστούν και να διερευνήσουν τα σημεία του έργου και τις 

θεματικές του ενότητες, να φέρουν στην επιφάνεια στοιχεία συγκίνησης και προβληματισμού, 

να εμβαθύνουν δημιουργικά και να ανταποκριθούν θετικά στις διαφορετικές περιοχές της 

παράστασης. Με την αναστοχαστική συζήτηση θα κατανοήσουν και θα εμβαθύνουν σε έννοιες 

όπως η φιλοδοξία, η γενναιότητα, το καθήκον, η ελευθερία σκέψης και λόγου, το κοινό 

συμφέρον, η φιλία, η οικογένεια κτλ.  
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η οργάνωση της διδασκαλίας  

Ο δάσκαλος, στο πλαίσιο αυτού του είδους της διδασκαλίας πρέπει να είναι πολύ καλά 

προετοιμασμένος στο γνωστικό επίπεδο του αντικειμένου που πραγματεύεται, ώστε να μπορεί 

να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που θα παρουσιαστούν έχοντας γνώση των επιμέρους 

στοιχείων. Αυτός είναι η κινητήριος δύναμη στο μαθησιακό περιβάλλον. Ο διδάσκων έχει την 

ευθύνη του διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον Vygotsky (2000), του υποκινητή στη μάθηση, 

συνθήκη απαραίτητη για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης διδασκαλίας του λογοτεχνικού 

μαθήματος (Παπαντωνάκης & Κωτόπουλος, 2011:21-36). Καθώς απώτερος στόχος είναι η 

ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, ο ρόλος του είναι περισσότερο του εμψυχωτή. H 

στάση του είναι διακριτική∙ δεν λειτουργεί ως Δάσκαλος παντογνώστης∙ ως εμψυχωτής έχει 

ρόλο βοηθητικό (όταν τον χρειάζονται οι μαθητές), καθοδηγητικό (σε κάποια σημεία της 

πορείας είτε γιατί παρουσιάζουν δυσκολίες που δεν μπορούν να υπερβούν οι μαθητές, είτε γιατί 

η πορεία της εργασίας τείνει να ξεφύγει ή να παρεκκλίνει από τους στόχους). Στο επίκεντρο της 

προσοχής του είναι μόνο τα παιδιά∙ τα βοηθά να εκφράζουν αυτά που κατανοούν, χωρίς να θέτει 

ως αναγκαία τη δική του –υποκειμενική πάντα– καλλιτεχνική άποψη.  

Διατηρεί έναν ρόλο συμβουλευτικό, όπου και όταν χρειάζεται, και πρέπει με τη στάση του 

να οδηγεί τους μαθητές και τι μαθήτριες να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση, καθώς επίσης 

και να αναπτύξουν στοιχεία, όπως η κριτική σκέψη, η αφαιρετική ικανότητα και η μέθοδος της 

σύλληψης και σύνθεσης, όπου και όταν είναι απαραίτητο. Απώτερος σκοπός και στόχος είναι η 

ανάπτυξη και η καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους. Εφευρίσκει μορφές 

παρακίνησης αποφεύγοντας να δώσει έμφαση σε εξωτερικούς παράγοντες με στόχο να δώσει 

λύσεις στην καλλιτεχνική εξωτερίκευση των συναισθημάτων των μαθητών. Στην εκπαίδευση, 

όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, η έμφαση του προγράμματος και 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας γενικότερα επικεντρώνεται στον εκπαιδευόμενο και όχι στον 

επιμορφωτή. 

Αναγκαίος είναι ο καλός λόγος. Στη Δημιουργική Γραφή δεν υπάρχουν "πρέπει" και 

κανόνες ή μία άποψη∙ η αξιολόγηση αλλάζει χαρακτήρα. 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 (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 ποιητική 
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ειλικρίνεια αποκαλύπτει τις δικές του ανάγκες. Αποφεύγει να κρίνει ως "λάθος" ή να διορθώσει, 

αλλά μόνο προτείνει βελτιωμένες εκδοχές σε τεχνικά ζητήματα ή θέματα ύφους. Την τελική 

απόφαση έχουν πάντα οι μαθητές. Και βέβαια κάθε επισήμανση λειτουργεί ως αφορμή για 

όλους, απευθύνεται σε όλη την τάξη ενισχύοντας την κριτική οπτική και των άλλων. 

Ο εκπαιδευτικός, για να προσελκύσει τους μαθητές προς το λογοτεχνικό είδος της Ποίησης 

και να την καταστήσει πιο προσιτή και ενδιαφέρουσα προς αυτούς, πρέπει «να μετατρέψει την 

ποίηση σε σαγηνευτικό "όραμα" και "άκουσμα"». Να αξιοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, 

«για τη διακαλλιτεχνική προσέγγιση της ποίησης, όπως ο συνδυασμός του ποιήματος με 

πολύμορφο οπτικοακουστικό υλικό (εικαστικά έργα, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, εφαρμογές 

πολυμέσων κ.ά.) και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (εικαστικού, μουσικού, κ.ά.) με 

αφορμή το ποίημα. Η συνδυαστική παρουσίαση και χρήση ποίησης -εικαστικού έργου-μουσικής 

στη διδασκαλία παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλία μορφών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

χρησιμοποιήσει, ως υποστηρικτικά της διδακτικής προσέγγισης του ποιήματος, εικόνες, πίνακες, 

φωτογραφίες, μουσική, τραγούδια, για να αναδείξει τη θεματική-νοηματική τους συνάφεια με το 

κείμενο και να κάνει πιο ευχάριστη τη λογοτεχνική ανάγνωση» (Καλογήρου, 2016:1). 

Στόχος είναι ο μαθητής-αναγνώστης με αναβαθμισμένο ρόλο στη διδακτική πράξη, να 

εμπλακεί ενεργά στην ανάγνωση, να αυτενεργήσει και να αλληλεπιδράσει με το ποίημα, 

ακολουθώντας τις δικές του σκέψεις, διαθέσεις και ικανότητες (Καλογήρου, 2016:3). Ο 

δάσκαλος για να συνδράμει στην επιτυχία του σχεδίου-σεναρίου της διδασκαλίας της ποίησης 

στους μαθητές, ως υποχρεωτικό, βασικό και όχι μόνο, υποστηρικτικό εργαλείο χρησιμοποιεί τις 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

«Ερευνητές έδειξαν πως στα πλαίσια της σύγχρονης και συνεχώς εξελισσόμενης παιδείας και 

κοινωνίας, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών συμβαίνει προς όφελος της λογοτεχνίας, καθώς 

ικανοποιούνται σύγχρονοι διδακτικοί στόχοι που εκσυγχρονίζουν την εκπαίδευση» 

(Δασκαλάκη, 2014β:1). «Οι μαθητές δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για την Ποίηση όταν τη 

συναντούν μέσα από παιγνιώδεις ψηφιακές δραστηριότητες, προγραμματισμένες σε διαδραστικά 

περιβάλλοντα μάθησης» (Δασκαλάκη, 2014α). 

Προτού ξεκινήσει η παρουσίαση, ο δάσκαλος καλό είναι να ξεκαθαρίσει κάποια βασικά 

σημεία, που θα βοηθήσουν τους μαθητές στην παρακολούθηση των ποιημάτων αλλά και 

μετέπειτα στο δημιουργικό κομμάτι της συγγραφής και της δημιουργίας.  
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«Είναι η ανάγκη όταν δημιουργηθεί ένα ποίημα να έχει ξεκάθαρο αποδέκτη. Να καταδειχθεί 

δηλαδή ποιο είναι το εσύ προς το οποίο γίνεται η αποστροφή. Μπορεί να έχουμε αποστροφή 

στον αναγνώστη, πράγμα εύκολο και σύνηθες, σε έναν συνάνθρωπο, στην ανθρωπότητα, στον 

εαυτό μας, σε οτιδήποτε έμψυχο ή άψυχο, στην Μούσα, στον Θεό τον ίδιο, πάντως σε κάτι ή σε 

κάποιον οπωσδήποτε. Συμπέρασμα: γρήγορα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το ποιητικό 

υποκείμενο και σε ποιον απευθύνεται» (Σουλιώτης, 2012:64). 

Αναλόγως σημαντικό είναι να αντιληφθούν οι μαθητές την αφαιρετική διάσταση της μοντέρνας 

ποίησης και την κρυπτικότητα μέσα από την αλληγορία και τα υπονοούμενα. Το υπονούμενα 

είναι ένα ελεύθερο πεδίο στοχασμού είτε ρεμβώδους έκστασης. Αναλόγως να τονιστεί η 

σημασία των αντιθέσεων και της επιλογής των λέξεων ώστε να υλοποιηθεί το συναίσθημα και 

το μήνυμα του δημιουργού. Και βέβαια η ποίηση είναι ήχος. 

«Ποιες λέξεις, πόσες λέξεις, με ποια σειρά, με ποιο δέσιμο. Μικροί στίχοι, μεγάλοι στίχοι, 

ομοιοκαταληξία, διασκελισμός; Το υποκείμενο θα κατονομάζεται ή θα εννοείται; Πού 

βρίσκονται τα ρήματα, σε ποιους χρόνους. Ενεργητική φωνή ή παθητική; Ασύνδετα σχήματα, 

στίξη; Επίθετα; Θα προηγούνται ή θα έπονται του ουσιαστικού; Πόσο ελλειπτικός θα είναι ο 

λόγος; Να προτιμηθεί επίρρημα ή ένα πιο ισχυρό ρήμα; Πώς θα δημιουργήσουμε αντιθέσεις; 

Όλα αυτά είναι επιλογές. Και το παιδί θα μάθει σιγά σιγά να επιλέγει, όπως επιλέγει να βάψει 

αυτό που ζωγράφισε κόκκινο και όχι μπλε» (Σουλιώτης, 2012:64). 

 

Στο προτεινόμενο project oι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις (4) ομάδες (ανάλογα και τη 

δυναμική της τάξης). Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να δώσουν ένα όνομα στην ομάδα τους. 

Οι μαθητές διαλέγουν ονόματα συμβολικά, που έχουν σχέση με τη γη (στεριά), τον αέρα, τη 

θάλασσα∙ έχει προηγηθεί συζήτηση. Στο δικό μας, τα ονόματα που επέλεξαν οι μαθητές για τις 

ομάδες τους ήταν πεταλούδες (ομάδα Α), δελφίνια (ομάδα Β), λιοντάρια (ομάδα Γ), μέλισσες 

(ομάδα Δ). 

Προτείνεται να διδαχθούν οι Κωνσταντίνος Καβάφης («Ιθάκη»), Γιάννης Ρίτσος 

(«Επιτάφιος»), Οδυσσέας Ελύτης («Η Ποδηλάτισσα») και Τάσος Λειβαδίτης («Αν θέλεις να 

λέγεσαι άνθρωπος»). Οι τέσσερις ποιητές διατηρούν όλα τα αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά 

μιας ποιητικής που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε την τέχνη, με βάση και τις παιδικές 

εμπειρίες κι αναζητήσεις. Το ύφος του ενός συμπληρώνει του άλλου, διαμορφώνοντας 

συνδυαστικά μία ενιαία αντίληψη για τη μοντέρνα ποίηση. Δεν αποτελούν, όμως, μέλη της ίδιας 
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λογοτεχνικής γενιάς και στην πραγματικότητα καλύπτουν όλη την ποιητική εμπειρία του 20
ού

 

αιώνα. 

Η «Ιθάκη» του Κ. Π. Καβάφη επελέγη ως ένα από το κορυφαία έργα του Αλεξανδρινού. 

Ένα έργο που εμπνέει ακόμα καλλιτέχνες από κάθε χώρο της τέχνης. Μολονότι το ποίημα θα το 

διδαχθούν στο λύκειο και ενδεχομένως να κριθεί σχετικά δύσκολο για να το συλλάβουν σε όλο 

του το βάθος μαθητές του δημοτικού, η ροή του στίχου και οι συμβολικές αναφορές στη 

μυθολογία προσφέρουν ένα πλήθος υλικού για δραστηριότητες. Σημαντικό είναι όμως ότι οι 

μαθητές μέσα από τον πρόδρομο του μοντερνισμού εισάγονται ευκολότερα στην ελευθερόστιχη 

και τη μοντέρνα ποίηση. 

Ο «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου προτείνεται ως ένα από τα βασικά δείγματα 

μοντερνισμού. Με τον μακροσκελή στίχο του και τον έντονο λυρισμό του σε συνδυασμό με τον 

ελεύθερο στίχο και τον εσωτερικό ρυθμό αποτελεί ένα πρότυπο μοντερνιστικής στιχουργικής. Ο 

έντονα δραματικός χαρακτήρας του ποιήματος και το συναισθηματικό βάθος ενισχύουν την 

παραπάνω σκέψη. Παράλληλα, δίνει ευκαιρίες να συνδιαλλαγεί το έργο με άλλα ποιήματα ή 

πεζά που αφορούν τη μάνα ή να συνδεθεί με τη σύγχρονη ιστορία του έθνους και το ελληνικό 

μεσοπόλεμο. Το γεγονός ότι μελοποιήθηκε και αγαπήθηκε από τους Έλληνες, επίσης, βοηθά στη 

διδακτική προσέγγιση. 

«Η Ποδηλάτισσα» του Ελύτη είναι ένα ποίημα που ελκύει το μαθητικό ενδιαφέρον. Το 

ηχητικό αποτέλεσμα και ο λυρισμός μαζί με τις εικόνες που δημιουργεί προσελκύουν την 

προσοχή των παιδιών και μπορούν εύκολα να ταυτιστούν με το κορίτσι μέσω των δικών τους 

βιωμάτων. Πρόκειται για μια μικρή αφήγηση που αφορά μια μικρή ποδηλάτισσα, της οποίας η 

βόλτα τελείωσε τραγικά στη Γη και συνεχίζεται στον ουρανό. Όλα τα στοιχεία ενός τροχαίου 

είναι παρόντα κι όλα τα σύμβολα που το υπαινίσσονται. Ο ελεύθερος στίχος και οι μικρές 

στροφές προσφέρουν και μία ευκαιρία για δημιουργικές ασκήσεις ως φόρμα. Ταυτόχρονα 

προσφέρει ένα πλήθος υλικού για παράλληλες δραστηριότητες τόσο σε εικαστικό επίπεδο όσο 

και με συζητήσεις για την οδική ασφάλεια. 

Ο Τάσος Λειβαδίτης, μολονότι νεότερος από τους άλλους, έχει έναν λόγο πιο οικείο, πιο 

καθημερινό, κάτι που πλησιάζει τη γλωσσική εμπειρία των μαθητών. Η επιλογή του ποιήματος 

«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» έγινε ακριβώς λόγω του ουμανιστικού και φιλειρηνικού 

περιεχομένου του ποιήματος. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ποιήματά του· για μια 

σύνθεση η οποία, πέρα και πάνω από την απαράμιλλη ποιητική δεινότητα, υπογραμμίζει το 
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ηθικό ανάστημα και το ψυχικό μεγαλείο του κορυφαίου μας ποιητή. Ο άνθρωπος σύμφωνα με 

τον ποιητή πρέπει να ενεργεί με γνώμονα το καλό κοινό και δεν πρέπει να ενδιαφέρεται μόνο για 

το προσωπικό του συμφέρον αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Όλες οι ενέργειές του πρέπει να 

είναι ενάντια στον πόλεμο και την αδικία. Πρέπει να προβληματίζεται και να δίνει καθημερινό 

αγώνα για τα δικαιώματα και την ελευθερία όλων, προσφέροντας πλούσιο διδακτικό υλικό για 

τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ειρήνη. Οι εμφατικές επαναλήψεις δίνουν την ευκαιρία να 

συζητηθεί ο ρόλος των επαναλήψεων στη μοντερνιστική ρητορική∙ ο τίτλος του ποιήματος 

επαναλαμβάνεται ως επωδός και αποτελεί τον πρώτο και τον τελευταίο στίχο της κάθε στροφής, 

τη στερεή βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» το εκπληκτικό νοηματικό «οικοδόμημα» της 

σύνθεσης. Το δε μέγεθος του ποιήματος ευνοεί τον διαμοιρασμό του στις μαθητικές ομάδες. 

 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται τα ποιήματα ή όποια άλλη σύνθεση για την οποία γίνει 

σχετική αναφορά. Στο Παράρτημα ΙΙ καταθέτουμε τα φύλλα εργασίας που σχεδιάστηκαν για το 

εν λόγω project. Κατατίθενται αναλυτικά, με βάση τις διδακτικές ενότητες. Υπηρετούν τους 

διαθεματικούς στόχους του ΔΕΠΠΣ και εκείνους της Δημιουργικής Γραφής. Οι εργασίες 

απευθύνονται στις προαναφερθείσες ομάδες κι ενίοτε σε όλες μαζί, σε μία ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση. Όλες διατηρούν έναν συντελεστή δυσκολίας σταδιακά ενισχυμένο.  
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Το διδακτικό σενάριο 

Η διδακτική των ποιημάτων γίνεται με ελεύθερο διάλογο στην τάξη. Κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης υιοθετείται η λογική της συζήτησης μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου με 

αφορμή τα όσα παρακολουθούν. Ο δάσκαλος κατευθύνει τη συζήτηση, όταν υπάρχει περίπτωση 

να ξεφύγει, και κατά διαστήματα δίνει πληροφορίες στους μαθητές σχετικά με το αντικείμενο 

προβολής (περί ποίησης) για ανατροφοδότηση της συζήτησης. Οι πληροφορίες που αντλούν οι 

μαθητές από την παρουσίαση και τη συζήτηση που ακολουθεί "εγγράφονται" στη μνήμη τους 

και ανασύρονται με τη μορφή γνωστικών και εννοιολογικών σχημάτων όποτε χρειαστεί στη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η έρευνα και η εξαγωγή πληροφορίων μπορεί να γίνει 

στη βιβλιοθήκη του σχολείου και στο διαδίκτυο. Ο υποψήφιος μεταπτυχιακός και διδάσκων 

έδινε τις κατάλληλες ιστοσελίδες οι οποίες έχουν την αιγίδα επίσημων φορέων (πανεπιστημίου, 

δήμου, κρατικών φορέων, ιδρυμάτων επίσημα αναγνωρισμένων), για την ασφάλεια και την 

εγκυρότητα των πληροφοριών που πρόκειται να αντλήσουν. Ενδεικτικά καταθέτουμε την 

«ανεμόσκαλα (συμφραστικοί πίνακες λέξεων για μείζονες νεοέλληνες ποιητές)»
1
 και το 

«Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού»
2
. Στην εισαγωγική ενότητα, σύνδεσης της αρχαίας τραγωδίας 

με τη σύγχρονη ποίηση, προτείνεται φύλλο εργασίας με το οποίο καλούνται οι μαθητές να 

διερευνήσουν και να γράψουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο ποιητών της αρχαίας 

Ελλάδας, κάτι όμως που δεν προτείνεται για τους εξεταζόμενους ποιητές∙ στην επαφή με τους 

σύγχρονους ποιητές μάς είναι αδιάφορη η βιογραφία∙ εμμένουμε πρωτίστως στη δημιουργική 

προσέγγιση εκ μέρους των ίδιων των παιδιών. 

 

Από την αρχαία τραγωδία στη μοντέρνα ποίηση 

Μολονότι οι μαθητές έχουν επαφή με την ποίηση, μέσα από τα σχολικά εγχειριδία ή τις 

σχολικές εκδηλώσεις και εθνικές επετείους, και με το τραγούδι, κρίνεται καλό να φέρει ο 

διδάσκων σε επαφή την ποίηση του Καβάφη, της λεγόμενης γενιάς του ’30 κτλ, με την αρχαία 

ποιητική. Για το σκοπό επιλέχθηκε η προβολή της αρχαίας τραγωδίας «Πέρσαι» του Αισχύλου. 

Ήδη από τη Γ’ τάξη του δημοτικού οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τους Περσικούς Πολέμους 

ως ιστορική αφήγηση. Τώρα πλέον συνδέουν την τέχνη με την ιστορική εμπειρία. Σκοπός της 

                                                 

1
 Στον σύνδεσμο: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html 

2
 Στον σύνδεσμο: http://www.snhell.gr/index.asp. 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/index.html
http://www.snhell.gr/index.asp
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δραστηριότητας είναι να έρθουν σε επαφή –έστω και μέσω προβολής– με το αρχαίο δράμα, να 

διερευνήσουν και να εξαγάγουν τα ιστορικά δρώμενα και να εκφραστούν με κριτική σκέψη 

απέναντι σε έννοιες όπως η έπαρση, η φιλοδοξία και η αλαζονεία της εξουσίας, η ελευθερία, η 

ειρήνη κτλ. Η προβολή της αρχαίας τραγωδίας, λοιπόν, λειτουργεί σαν προοργανωτής∙ οι 

μαθητές δέχονται οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα έτσι ώστε να αναπτυχθούν σε αυτούς 

νοητικές λειτουργίες και γνωστικές δεξιότητες, καθώς επίσης και να αντιληφθούν την πλοκή της 

οπτικοακουστικής αφήγησης και των διαλόγων του αρχαίου δράματος ως θεατρική παράσταση. 

Σε συνεργασία με τον/τη θεατρολόγο του σχολείου έγινε μία προσπάθεια συγγραφής 

θεατρικού έργου με θέμα «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» με βάση κειμένου, την ιστορία που 

έγραψε η ομάδα "πεταλούδες" για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). 

Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές. Με συζήτηση μεταξύ των μαθητών, έγινε ανταλλαγή απόψεων και 

ιδεών. Ο διδάσκων έθεσε κάποια βασικά σημεία/αρχές που διέπουν τη θεατρική γραφή (επιλογή 

έργου, προσανατολισμός στα βασικά σημεία της ιστορίας, επιλογή ρόλων-χαρακτήρων, κύριων 

και δευτερευόντων, αφήγηση αν υπάρχει, δημιουργία διαλόγων∙ εμπλουτισμός της παράστασης 

με μουσική, ήχους, κατασκευή μακετών, σκηνικών που έχουν σχέση με την υπόθεση της 

θεατρικής παράστασης, ενασχόληση με την ενδυματολογία ως βασικό και συμπληρωματικό 

στοιχείο του θεατρικού δρώμενου∙ να γνωρίσουν τον βασικό ρόλο που παίζει ο φωτισμός, η 

διαφήμιση και η προβολή της παράστασης, συμπληρωματικά στοιχεία για την επιτυχία της∙ να 

εκφραστούν ως καλλιτέχνες ως προς την τέχνη της συγγραφής, της σκηνοθεσίας και της 

κατανομής ρόλων και υποκριτικής). 

Σε επόμενη συνάντηση του ποιητικού εργαστηρίου αξιοποιήθηκε το διασκευασμένο 

απόσπασμα της κωμωδίας του Αριστοφάνη «Όρνιθες» από τον Δημήτρη Ποταμίτη, που 

περιέχεται στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων με τον τίτλο «Τα πουλιά» (σελ. 52). Η 

διδασκαλία έγινε υπό τη μορφή θεατρικού δρώμενου, μοιράζοντας τους ρόλους στους μαθητές 

οι οποίοι διάβασαν το κείμενο από μέσα (θέατρο από αναλόγιο). Εξηγήθηκε τι σημαίνει 

διασκευή, τι είναι η παρωδία (το παραπάνω κείμενο είναι διασκευή με τη μορφή παρωδίας, ο 

συγγραφέας παρωδεί το πρωτότυπο κείμενο «Όρνιθες» του Αριστοφάνη). Η επεξήγηση, 

αποσαφήνιση, των παραπάνω όρων από τον δάσκαλο, με όσο το δυνατόν απλά λόγια και 

παραδείγματα, είναι αναγκαία, διότι θα κληθούν να διασκευάσουν, αν επιθυμούν, και με τη 

μορφή παρωδίας ποιήματα (σε μελλοντικές εργασίες). Οι μαθητές παρακολούθησαν τη θεατρική 

παράσταση με τίτλο: «Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη» του Δημήτρη Ποταμίτη, σε απόδοση 
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και σκηνοθεσία της Νανάς Νικολάου, που φιλοξενήθηκε στο «Θέατρον» του Κέντρου 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Τέσσερα έργα του Αριστοφάνη –«Ειρήνη», «Αχαρνείς», 

«Πλούτος», «Όρνιθες»– συνδιαλέγονται μεταξύ τους παρουσιάζοντας στα μάτια των θεατών τα 

αιώνια και τόσο σύγχρονα θέματα που απασχολούν τις κοινωνίες και αφορούν: την κοινωνική 

δικαιοσύνη, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, τον ρόλο των συκοφαντών και των κολάκων 

στους κυβερνώντες, τον πόλεμο και την αγωνιώδη αναζήτηση των ανθρώπων για την ειρήνη και 

τέλος τον καταλυτικό ρόλο της κάθε μορφής εξουσίας στη διαμόρφωση των κοινωνιών και κατ’ 

επέκταση στη ζωή των ανθρώπων, με τη συνήθη αριστοφανική προσέγγιση της διακωμώδησης 

των κακώς κειμένων. 
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Μοντερνιστική ποίηση 

Η ποίηση συχνά στη συνείδηση των μαθητών συνδέεται με το μέτρο και την ομοιοκαταληξία. 

Πριν προχωρήσουμε στη διδασκαλία των εξεταζόμενων ποιητών, είναι αναγκαίο να 

παρουσιαστούν μέσω μιας συγκριτικής διάταξης οι διαφορές παραδοσιακής και μοντέρνας 

ποίησης. Επιλέχθηκε «Η καταστροφή των Ψαρών» του Διονύσιου Σολωμού και ενός νεωτερικού 

του Μίλτου Σαχτούρη (από τη συλλογή «Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο», 1958). Το 

σολωμικό επίγραμμα είναι ήδη γνωστό στους μαθητές από την εμπειρία των εθνικών επετείων, 

ενώ λόγω του απαπαιστικού μέτρου έχει έντονο επιτονισμό και ρυθμό. Το σαχτουρικό ποίημα 

επιλέχθηκε επειδή είναι ένας ποιητής τον οποίο οι μαθητές θα μάθουν αργά στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και κρίνουμε σκόπιμο να αποκτήσουν μία –έστω επιφανειακή– εικόνα για τον 

ποιητή οι μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκτιμάται ότι στην ΣΤ' τάξη είναι αρκετά 

ώριμοι, ώστε να αντιληφθούν τον ιδιαίτερο τρόπο του Σαχτούρη. Οι μαθητές με τη βοήθεια του 

δασκάλου εντόπισαν τα κύρια χαρακτηριστικά, καθώς και τις διαφορές που προκύπτουν στο 

κάθε ένα από τα δύο είδη ποίησης που μελετάμε. 

Σε αυτή τη διάκριση βοηθά και η επαφή με το έργο ποιητών που θα συναντήσουν κι 

αργότερα στον σχολικό τους βίο, ακόμα κι αν ξεφεύγει από την ακριβή θεματική του σχεδίου 

μαθήματος, όπως οι Κ. Π. Καβάφης, Κ. Γ. Καρυωτάκης, Γ. Ρίτσος, Ο. Ελύτης. Κ. Βάρναλης, Γ. 

Σεφέρης, Μ. Αναγνωστάκης, Τ. Λειβαδίτης, οι οποίοι αποτελούν μαζί με άλλους τους 

"στυλοβάτες" της νεωτερικής ποίησης στον 20
ό
 αιώνα. Ο Βάρναλης και ο Καρυωτάκης δεν 

είναι, βέβαια, μοντερνιστές• επιλέχθηκαν λόγω της παραδοσιακής φόρμας που υιοθετούν ως 

Παράλληλα Κείμενα, βοηθώντας να γίνει σαφέστερη η στιχουργική διάκριση των δύο 

καλλιτεχνικών περιόδων. Αναλόγως οι Λειβαδίτης και Αναγνωστάκης δεν ανήκουν στη γενιά 

του ’30, αλλά τους φέρονται ως Παράλληλα Κείμενα, βοηθούν στις δραστηριότητες, ενώ 

ταυτόχρονα καταστούν οικεία τα ονόματα των ποιητών στους μαθητές. 

Σε επόμενη δίωρη συνάντηση επιλέχθηκε η ακρόαση (μελοποιημένη ποίηση), ανάγνωση και 

αφήγηση ως Παράλληλων Κειμένων των Κώστα Καρυωτάκη, Γιώργο Σεφέρη, Μανόλη 

Αναγνωστάκη. Πρόκειται για ποιήματα με τα οποία θα έρθουν σε επαφή σε επαφή τα επόμενα 

χρόνια. Με τη χρήση του διαδικτύου άκουσαν: 

 την «Πρέβεζα» του Κ. Γ. Καρυωτάκη σε μελοποίηση Γιάννη Γλέζου κι ερμηνεία του 

Β. Παπακωνσταντίνου και σε απαγγελία από τον Γ. Π. Σαββίδη, από ανέκδοτη 

ηχογράφηση (1962).  
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 την «Άρνηση» του Γ. Σεφέρη σε μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη κι ερμηνεία του 

Γρηγόρη Μπιθικώτση και σε ανέκδοτη ηχογράφηση (Woodberry Poetry Room, 

1952) από τον ίδιο τον ποιητή.  

 το ποίημα του Μ. Αναγνωστάκη «Όταν μια Άνοιξη» σε μελοποίηση και ερμηνεία 

του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και το ποίημα «Δρόμοι παλιοί που αγάπησα» σε 

μελοποίηση Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεία της Μαργαρίτας Ζορμπαλά και το 

«Eπιτύμβιον» σε απαγγελία του ποιητή. 

 το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη «Αλλά τα Βράδια» σε μελοποίηση του Γιώργου 

Τσαγκάρη, ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και διαβάζει ο ηθοποιός 

Γιώργος Μιχαλακόπουλος (βλ. σχετ. Παράρτημα Ι). 

Η ακρόαση κεντρίζει πιο άμεσα το ενδιαφέρον των μαθητών. Ακολουθεί ανάγνωση των 

ποιημάτων και συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με αυτό, όπου εξηγείται η έννοια και η 

σημασία άγνωστων ή παλαιών γλωσσικών τύπων που συναντιούνται. Τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται με τον τρόπο αυτό τη γλωσσική συνέχεια της ελληνικής και δείχνει τη 

δυνατότητα ενός ποιητή να επιλέγει λέξεις από κάθε γλωσσικό τύπο. Η συνάντηση τελείωσε με 

αφήγηση∙ εμμένουμε στην αφήγηση (ηχογράφηση ή ηχογραφημένη προβολή video), καθώς η 

ποίηση είναι μια ακουστική τέχνη. Εκτός από την εξοικείωση των μαθητών με τον ποιητή (ως 

φωνή), όπου υπάρχει, αντιλαμβάνονται ηχητικά και τον ρυθμό του στίχου.  
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Κωνσταντίνος Π. Καβάφης «Ιθάκη» 

Ο εκπαιδευτικός σε δύο διδακτικές ώρες παρουσίασε το ποίημα «Ιθάκη» του Κ. Καβάφη, με τη 

μορφή αφήγησης, μελοποιημένης ποίησης, ανάγνωσης (βλ. σχετ. Παράρτημα Ι). Ως μέσο 

χρησιμοποίησε από το διαδίκτυο ιστοσελίδες που έχουν σχέση με το θέμα. Οι μαθητές άκουσαν 

την απαγγελία του Γρηγόρη Βαλτινού και τη μελοποίηση του Κώστα Πουλή
3
 με τη φωνή της 

Έλλης Λαμπέτης. Επελέγη επίσης η ανέκδοτη ηχογράφηση του Μίμη Σουλιώτη (Αθήνα, 2002) 

με μουσική του Χρήστου Λέκκα. 

Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές σε δύο σκέλη: στο πρώτο μέρος έγινε συζήτηση ως 

προς την εικόνα, την επιλογή των λέξεων και το ηχητικό και συναισθηματικό αποτέλεσμα. Οι 

μαθητές εύλογα παραλήρησαν το ποίημα με την «Οδύσσεια» του Ομήρου. Ο αποδέκτης στο 

ποίημα του Κ.Π. Καβάφη είναι ο κάθε άνθρωπος και το ταξίδι του στη ζωή, με τις καλές και 

άσχημες στιγμές και η κατάληξη του καθενός η δική του Ιθάκη, που θα του αφήσει ως δώρο τις 

εμπειρίες και τις γνώσεις που απέκτησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπου αυτό τελειώνει (τα 

υπονοούμενα), σε αντίθεση με το κεντρικό νόημα της Οδύσσειας, στο οποίο ο κεντρικός ήρωας 

ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του αποκλειστικό στόχο και επιδίωξή τους είναι η νοσταλγία και 

επιστροφή στην πατρίδα τους της Ιθάκης. Στη συνέχεια ο δάσκαλος καθοδηγεί τους μαθητές να 

εντοπίσουν και να δουλέψουν αντιθέσεις, εικόνες, λεκτικά σχήματα, λέξεις που έχουν έναν 

ηχητικό/μουσικό ρυθμό, αν υπάρχουν, καθώς επίσης και τα σημεία στίξης με όσο το δυνατόν πιο 

απλό τρόπο, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη δομική κατασκευή του 

ποιήματος. 

Στην επόμενη συνάντηση σε μία ώρα δόθηκε στις ομάδες ακροστοιχίδα με επιλεγμένες 

λέξεις από το ποίημα (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Η ακροστιχίδα δημιουργείται όταν το πρώτο 

γράμμα κάθε στίχου, αν διαβαστεί κάθετα, συνδιαμορφώνει με τα προηγούμενα και τα επόμενα 

μία λέξη ή μία φράση, ανάλογα με την έκταση του ποιήματος. Αποτελεί ένα εύκολο μέσο 

γνωριμίας. Μπορεί να ζητηθεί με οποιαδήποτε λέξη, με ελαφρύ, ασυνάρτητο ή δραματικό 

περιεχόμενο. Οι λέξεις μπορεί να είναι άσχετες με το νόημα της ακροστοιχισμένης λέξης, μα και 

σχετικές. Οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν οποιαδήποτε λέξη του ποιήματος επιθυμούν για να 

εκτελέσουν την άσκηση. Το φύλλο εργασίας απευθύνεται σε στους μαθητές όλων των ομάδων. 

Τα παραπάνω αποτελούν υπενθύμιση, διότι τη μέθοδο της ακροστοιχίδας την έχουν δουλέψει σε 

                                                 

3
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=M2tttzvmZkE 

https://www.youtube.com/watch?v=M2tttzvmZkE
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φύλλο εργασίας. 

Στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου ο διδάσκων έδωσε τέσσερα (4) φύλλα 

εργασίας, διαφορετικού περιεχομένου στην κάθε ομάδα (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Στις 

πεταλούδες ζητήθηκε να ανατρέξουν στο φύλλο εργασίας Α της προηγούμενης ενότητας, στο 

οποίο είχαν γράψει πληροφορίες σχετικές με τη ζωή και το έργο του Κ. Π. Καβάφη. Βλέπουν 

στο κείμενό τους να αναφέρονται οι πόλεις Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Λονδίνο, 

το νησί Ιθάκη. Με το Google Earth ερεύνησαν τις τοποθεσίες στην υδρόγειο και παρουσίασαν 

τα ευρήματά τους στην τάξη. Η ομάδα δελφίνια ανέτρεξε στο διαδίκτυο και αναζήτησε 

πληροφορίες για το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο των παραπάνω τοποθεσιών. Τα λιοντάρια 

έγραψαν περιληπτικά την υπόθεση της «Οδύσσειας» του Ομήρου και για τον κεντρικό ήρωα του 

έργου, τον Οδυσσέα. Οι μέλισσες αναζήτησαν στο ποίημα «Ιθάκη» τα επεισόδια που 

παραπέμπουν στην Οδύσσεια του Ομήρου και έγραψαν περιληπτικά τις σκηνές που 

αναφέρονται στα επεισόδια και να βρουν ανάλογα video-comics στο διαδίκτυο. Όλες οι εργασίες 

παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης μόλις ολοκληρώθηκαν. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας σε δύο ώρες οι μαθητές, με την «Ιθάκη» σε οθόνη, άρχισαν να 

δοκιμάζουν τις πρώτες τους ποιητικές τους σκέψεις και τις ερμηνευτικές τους απόπειρες. Η 

εργασία δόθηκε σε όλες τις ομάδες και προέκυψε ένα ποίημα για κάθε ομάδα ως αποτέλεσμα 

ομαδικής συνεργασίας. Στην αίθουσα Πληροφορικής παρουσιάστηκε βίντεο στο οποίο ο 

ηθοποιός Sean Connery απαγγέλει το ποίημα «Ιθάκη» του Κ. Π. Καβάφη, με μουσική 

υπόκρουση του Βαγγέλη Παπαθανασίου και είδαν ένα βίντεο κόμικ με το ίδιο θέμα στην 

αγγλική γλώσσα. Τα παιδιά έμαθαν ότι ποιήματα του Καβάφη μεταφράστηκαν σε όλες σχεδόν 

τις γλώσσες του κόσμου. Τα δύο βίντεο αποτέλεσαν αφορμή για να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους, 

ώστε να δουλευτεί το ποίημα στην αγγλική γλώσσα μέσα στην τάξη. Τους δόθηκε μία 

φωτοτυπία του ποιήματος στην ελληνική και την αγγλική για να κάνουν, αν θέλουν, συγκριτική 

προσέγγιση. Οι μαθητές τραγούδησαν, με τη μελοποίηση του Κώστα Πουλή σε μορφή karaoke
4
 

για μία πιο διασκεδαστική εμπειρία και βιωμένη επαφή με το ποίημα. Έγιναν αρκετές πρόβες 

και ζητήθηκε και η συνδρομή-βοήθεια της καθηγήτριας της μουσικής του σχολείου, που είναι 

ειδική στα μουσικά δρώμενα για καλύτερο αποτέλεσμα. Προτάθηκε από τον δάσκαλο να 

πλαισιώσουν οι μαθητές τη χορωδία τους με χορογραφία, δική τους ή να ζητήσουν βοήθεια από 

                                                 

4
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=CEDMg1ndxv0 

https://www.youtube.com/watch?v=CEDMg1ndxv0
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την καθηγήτρια της Φυσικής Αγωγής. Στόχος είναι να ταξιδέψουμε μουσικά με τους στίχους του 

ποιήματος.  

Σε επόμενη διδακτική ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας ασκήθηκαν στην παρωδία με φύλλο 

εργασίας, όπου δόθηκε η αρχή σε ένα παράδειγμα παρωδίας της «Ιθάκης» έτσι ώστε να 

βοηθηθούν να ξεκινήσουν. Το φύλλο εργασίας ήταν κοινό σε όλες τις ομάδες (βλ. σχετ. 

Παράρτημα ΙΙ). Συνεργάστηκαν μεταξύ τους ώστε κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα ποίημα με 

τη μορφή παρωδίας. Στους μαθητές έχει γίνει επεξήγηση-αποσαφήνιση των όρων διασκευή και 

παρωδία σε προηγούμενη ενότητα. 

«Δεν είναι ιεροσυλία να τολμήσουν οι μαθητές να παρωδήσουν ακόμη και έναν ποιητή του 

διαμετρήματος του Καβάφη. Έτσι οι μαθητές οικειώνονται το ποίημα, βιώνουν τον σαρκασμό 

του ποιητή και μαθαίνουν να διατυπώνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με λεπτότητα 

και χιούμορ» (Σουλιώτης, 2012:93). 

Οι μαθητές μπορούν να στηρίξουν με τη βοήθεια του διδάσκοντος κι ένα μικρό θεατρικό 

δρώμενο, με αφορμή το επεισόδιο της Οδύσσειας, «ο Οδυσσέας στο νησί των Κυκλώπων». 
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Γιάννης Ρίτσος «Ἐπιτάφιος» 

Σε μία δίωρη συνάντηση στο εργαστήριο Πληροφορικής έγινε παρουσίαση-διδασκαλία των 

αποσπασμάτων I και IV του ποιήματος «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου (βλ. σχετ. Παράρτημα Ι). 

Ο δάσκαλος με τη χρήση Η/Υ έδειξε στους μαθητές κάποιες πληροφορίες που αφορούν το 

ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής, έτσι ώστε να κατανοήσουν τους λόγους και την αφορμή 

που ώθησαν τον ποιητή να γράψει το συγκεκριμένο ποίημα. Ο δάσκαλος ενημέρωσε τους 

μαθητές ότι στη βιβλιοθήκη της τάξης, βρίσκονται βιβλία με ποιήματα του Γ. Ρίτσου, καθώς και 

η ποιητική σύνθεση «Επιτάφιος», που επρόκειτο να ασχοληθούμε και τα δανειστήκαμε. Έγινε 

παρουσίαση των αποσπασμάτων σε μορφή αφήγησης, μελοποίησης και ανάγνωσης. Ακούστηκε 

απαγγελία από τον ίδιο τον ποιητή και μελοποιημένα αποσπάσματα σε μουσική Μίκη 

Θεοδωράκη και εκτέλεση Γρηγόρη Μπιθικώτση
5
. Έγινε και προσπάθεια απαγγελίας από τους 

ίδιους τους μαθητές. Ζητήθηκε να γράψουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους έχουν 

δημιουργηθεί και δόθηκε ένα κοινό φύλλο εργασίας προς όλα τα παιδιά (βλ. σχετ. Παράρτημα 

ΙΙ). 

Αφού χωρίστηκαν τα δύο αποσπάσματα σε τέσσερα μέρη με ισάριθμες στροφές δόθηκε από 

ένα μέρος σε κάθε ομάδα. Ζητήθηκε σε μία διδακτική ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας από τους 

μαθητές να τα διαβάσουν προσεκτικά και να δημιουργήσουν ένα είδος αφήγησης, μια ιστορία, 

που η κεντρική της ιδέα να στηρίζεται στο νόημα των αποσπασμάτων. Έμφαση δόθηκε στην 

εξιστόρηση, με μια ορισμένη σειρά, των συμβάντων, στις πληροφορίες για τους ποιητικούς 

"ήρωες", τον χώρο, τον χρόνο και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Κάθε ομάδα μετά από 

συνεργασία μεταξύ των μελών της παρουσίασε το κείμενό της. Όταν ολοκληρώθηκαν οι 

εργασίες, ενώθηκαν και προέκυψε μια τελική ενιαία ιστορία. Δόθηκαν και σχετικά φύλλα 

εργασίας ως δημιουργική ομαδική εργασία (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ) ζητώντας από τους μαθητές 

να δοκιμάσουν τη συνέχιση του ποιήματος, αν είναι δυνατόν (στις ομάδες πεταλούδες και 

δελφίνια δόθηκε το απόσπασμα I και στα λιοντάρια και τις μέλισσες το απόσπασμα VI). 

Αφού προηγηθεί η επεξεργασία του ποιητικού κειμένου στην τάξη, ο εκπαιδευτικός ζητεί 

από τους μαθητές, σε ένα δίωρο, να συνομιλήσουν με τον ποιητή μέσα από τη δική τους 

ποιητική δημιουργία. Οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν, να ζητήσουν περισσότερες 

πληροφορίες, να πουν τις απορίες τους, να θέσουν ερωτήματα, να πουν τη δική τους άποψη, να 

                                                 

5
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=gpvdwICkY7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=gpvdwICkY7Y
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διαφωνήσουν ακόμα, απευθυνόμενοι στον ποιητή, «μέσα από ελεύθερο ποιητικό λόγο» 

(Σουλιώτης, 2012:71) Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει μία εργασία. 

Στο εργαστήριο Πληροφορικής σε ένα δίωρο, αφού οι μαθητές άκουσαν το «Μέρα Μαγιού 

μού μίσεψες»
6
 (σε σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη κι ερμηνεία Γρηγόρη Μπιθικώτση), δοκίμασαν οι 

ίδιοι να τραγουδήσουν το ίδιο έργο από έτοιμη μορφή karaoke
7
, ώστε οιονεί παιχνιδιού να 

ασκηθούν στην εκμάθηση του τραγουδιού. Έγιναν αρκετές πρόβες και ζητήθηκε και η συνδρομή 

της καθηγήτριας της μουσικής αγωγής. Μετά από πρόταση του δασκάλου, πλαισίωσαν τη 

χορωδία τους με χορογραφία δική τους (μπορεί να ζητηθεί και η βοήθεια ενός εκπαιδευτικού 

ειδικότητας Φυσικής Αγωγής). Όταν τα παιδιά ήταν έτοιμα, ως προς το μουσικό κομμάτι, 

ηχογραφήθηκε η χορωδία με το σύστημα ηχογράφησης του διαδραστικού πίνακα. Στόχος είναι 

να μάθουν τα παιδιά να τραγουδούν το συγκεκριμένο τραγούδι, αν είναι δυνατό πλαισιωμένο και 

με την ανάλογη χορογραφία και σε άλλη εργασία να φτιάξουν το δικό τους μουσικό βίντεο. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας σε δύο διδακτικές ώρες δίνονται ως Παράληλα Κείμενα έργα, 

που κέντρο θεματικό έχουν τη μάνα, ακόμα κι αν δεν αποτελούν έργα του μοντερνισμού: 

1. στα δελφίνια το απόσπασμα του ποιήματος του Κώστα Βάρναλη, «Η μάνα του Χριστού». 

2. στα λιοντάρια το ποίημα «Το ψωμί της μάνας μου», του Παλαιστίνιου ποιητή Mαχμούτ 

Νταρουίς. 

3. και στις μέλισσες ένα απόσπασμα από το διήγημα «Αναφορά στο Γκρέκο» του Ν. 

Καζαντζάκη, «Η μάνα μου». 

4. στις πεταλούδες, δίνονται οι τίτλοι των έργων, ώστε μετά την ανάγνωση των 

συμμαθητών του από τις άλλες ομάδες να μοιραστούν τα θέματα και να ζωγραφίσουν την 

έμπνευσή τους, ανάλογη με τον τίτλο και το νοηματικό περιεχόμενο των έργων.  

Τους ζητείται να εξετάσουν παράλληλα τα κείμενα αυτά με τα αποσπάσματα από τον 

«Επιτάφιο» του Γ. Ρίτσου, να βρουν ομοιότητες-διαφορές: 

(1)  ως προς την τεχνική συγγραφής των έργων (ομοιοκαταληξία, ελεύθερο στίχο κλπ.) 

(2)  ως προς το νόημα, και σε ποια σημεία, να γράψουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα, 

που τους γεννιούνται μέσα τους, όταν τα διαβάζουν. 

                                                 

6
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=gpvdwICkY7Y 

7
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=t0JaCpf50 

https://www.youtube.com/watch?v=gpvdwICkY7Y
https://www.youtube.com/watch?v=t0JaCpf50
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(3)  να βρουν έναν στίχο ή μια λέξη από τα παραπάνω έργα που θα χρησιμεύσει ως τίτλος, 

στα εικαστικά δημιουργήματα των συμμαθητών τους, στην ομάδα πεταλούδες. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται παρουσίαση και έκθεση των έργων στην 

ολομέλεια της τάξης. 

Σε φύλλα εργασίας ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει έργα τέχνης-πίνακες ζωγραφικής, 

χαρακτική σε ξύλο κλπ., φιλοτεχνημένα από καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τον «επιτάφιο» 

του Ρίτσου, με θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του ποιήματος. Αυτά τα έργα μαζί με κάποια 

άλλα, δίνονται φωτοτυπημένα ως φύλλο εργασίας (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Αφού τα 

παρατηρήσουν και αναπτύξουν διάλογο μεταξύ τους σχετικά με το εικονοπλαστικό περιεχόμενο 

των έργων, τους ζητήθηκε να σκεφτούν και να γράψουν ένα ποίημα δύο έως πέντε στίχων, που 

να ανταποκρίνεται στο νόημα του κάθε έργου, σύμφωνα με τη σκέψη και τα συναισθήματά που 

τους δημιουργούνται όταν παρατηρούν το κάθε έργο ξεχωριστά. Η γραφή των στίχων έγινε 

χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή και στο τέλος παρουσιάστηκαν στο σύνολο των μαθητών και 

αναρτήθηκαν σε διάφορα σημεία της τάξης. 

Οι μαθητές όλων των ομάδων εκλήθησαν να ενεργοποιήσουν λογοτεχνικά τη σκέψη, τη 

φαντασία και το συναίσθημα και να δημιουργήσουν ο καθένας το δικό του ποίημα. Η 

προσπάθεια συγγραφής ποιημάτων από τους μαθητές μπορεί να συνεχιστεί και στο σπίτι τους, 

διότι δεν θέλουμε η πίεση του χρόνου να σταθεί εμπόδιο στη δημιουργική σκέψη τους. Τα 

παιδιά 

«πιο εύκολα χρησιμοποιούν ως δομικό υλικό την εικόνα, παρά τις ιδέες. Οι εικόνες μπορούν να 

είναι απλές, περιγραφικές ή πιο σύνθετες και συχνά κινούμενες σε επίπεδο συμβόλου. Η 

υλοποίηση βέβαια αυτής της ποίησης γίνεται μέσα από ένα συγκεκριμένο λεκτικό(…) Και κάτι 

εξίσου σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο διαβάζεται ένα ποίημα είναι η στίξη, που ανήκει 

στο κειμενικό σώμα και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Έχοντας λοιπόν υπόψη τις βασικές 

αυτές διαπιστώσεις, μπορεί ο εκπαιδευτικός να καθοδηγήσει τους μαθητές του στη δημιουργία 

κειμένου με αξιώσεις μιας στοιχειώδους ποιητικότητας» (Σουλιώτης, 2012:64). 
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Οδυσσέας Ελύτης «Η ποδηλάτισσα»  

Το διδακτικό σενάριο ξεκίνησε με την προβολή βίντεο
8
, στο οποίο ο Οδυσσέας Ελύτης διαβάζει 

απόσπασμα από το «Άξιον εστί». Οι μαθητές έτσι γνωρίζουν τη φυσιογνωμία και τη φωνή του 

Ελύτη, σε μια προσπάθεια εξοικείωσης προς τον ποιητή. Έπειτα παρουσιάστηκε «Η 

ποδηλάτισσα» (βλ. σχετ. Παράρτημα Ι). Αρχικά το διάβασε ο δάσκαλος και μετά ορισμένοι 

μαθητές. Ακολούθησε σύντομη ανάπτυξη πάνω στο ποίημα, ώστε να υπάρξει μια σχετική 

κατανόηση από την πλευρά των μαθητών ως προς τα λόγια του ποιήματος. και ακολούθως 

προβλήθηκε, μέσα στο διδακτικό δίωρο, η μελοποιημένη εκδοχή
9
 (σε μουσική Μιχάλη 

Τρανουδάκη και εκτέλεση Αφροδίτης Μάνου), για να ανοίξει ένας νέος κύκλος συζήτησης 

μεταξύ των μαθητών, σχετικός με ζητήματα τεχνικής ή θεωρητικής φύσεως που αφορούν την 

οπτική επεξεργασία και την ακουστική εμπειρία τους από το συγκεκριμένο ποίημα. 

Στην επόμενη δίωρη συνάντηση δόθηκε στους μαθητές φύλλο εργασίας στο οποίο τους 

ζητήθηκε, αφού διαβάσουν προσεκτικά το ποίημα, να γράψουν μια ιστορία, η οποία αποτέλεσε 

και την πιθανή αφορμή κατά τη γνώμη τους ώστε να γράψει το σχετικό ποίημα ο Ελύτης. Στο 

δεύτερο σκέλος της εργασίας τους, επιμένουν στα συναισθήματα και τις σκέψεις που τους 

δημιουργήθηκαν διαβάζοντας και ακούγοντας στη μελοποιημένη του μορφή το ποίημα. Το 

φύλλο εργασίας είναι κοινό για όλες τις ομάδες (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Όταν ολοκληρώνονται 

οι εργασίες παρουσιάζονται στην ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές με την καθοδήγηση της 

μουσικολόγου του σχολείου, αφού άκουσαν ξανά τη μελοποιημένη εκδοχή του ποιήματος, 

δοκίμασαν να ασκηθούν ως χορωδία. Μετά ακολούθησε ηχογράφηση με το σύστημα 

ηχογράφησης του διαδραστικού πίνακα. Στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά να τραγουδούν το 

συγκεκριμένο τραγούδι και σε άλλη εργασία να φτιάξουν το δικό τους μουσικό βίντεο. 

Δόθηκαν στις ομάδες τέσσερα φύλλα εργασίας. 

(1)  στα δελφίνια ζητείται να αναζητήσουν στο διαδίκτυο τέσσερα άλλα ποιήματα του Ο. 

Ελύτη, να αναφέρουν τους τίτλους και από ποιο βιβλίο προέρχονται. 

(2)  στα λιοντάρια να αναζητήσουν στο διαδίκτυο δύο μελοποιημένα ποιήματα του Ο. Ελύτη, 

να τα επικολλήσουν στο φύλλο εργασίας με τη μέθοδο φωτογράφισης της επιφάνειας 

                                                 

8
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=H66Rq4QWkVw. Πρόκειται για απόσπασμα από την 

εκπομπή των Γιώργου και Ηρούς Σγουράκη με τον ποιητή να απαγγέλει στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης. 
9
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=mmIDaL-c4Qo 

https://www.youtube.com/watch?v=H66Rq4QWkVw
https://www.youtube.com/watch?v=mmIDaL-c4Qo
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εργασίας και να τα παρουσιάσουν στην τάξη. Στόχος η ανακάλυψη-αναζήτηση του έργου του 

Ο. Ελύτη. 

(3)  στις μέλισσες, τους ζητείται να βρουν λέξεις που έχουν σχέση με την ποδηλάτισσα, να τις 

γράψουν και στη συνέχεια να φτιάξουν το δικό τους πεζό κείμενο, αποτυπώνοντας και εκεί το 

ίδιο νόημα με το ποίημα του Ελύτη. 

(4)  στις πεταλούδες δίνεται το ποίημα ποδηλάτισσα και ζητείται ανάμεσα από τους στίχους 

να γράψουν ένα δικό τους. Στόχος η νοηματική και αισθητική διερεύνηση του ποιήματος-

δημιουργική γραφή (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). 

Σε άλλη συνάντηση δόθηκαν στους μαθητές φωτογραφίες τυπωμένες σε χαρτί μεγέθους Α4 

από πίνακες ζωγραφικής με θέμα τον τίτλο του ποιήματος «Η ποδηλάτισσα» του Ο. Ελύτη (βλ. 

σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Οι πίνακες προβάλλονται στον διαδραστικό πίνακα για όποιον μαθητή 

θέλει να παρατηρήσει από κοντά κάποιο έργο σε μεγαλύτερη διάσταση. Τους ζητείται να 

παρατηρήσουν τα έργα τέχνης, και ανάλογα με τα συναισθήματα και τις σκέψεις που τους 

δημιουργούνται να γράψουν ένα δικό τους ποίημα, ως κοινή εργασία για όλες τις ομάδες σε 

ατομικό επίπεδο. Σε επόμενο μάθημα οι μαθητές δοκίμασαν να κάνουν δικά τους 

καλλιγραφήματα, ζωγραφίζοντας ένα ποδήλατο. Βλέποντας οι μαθητές τα καλλιγράμματα του 

Απολλιναίρ
10

 κατάλαβαν το είδος. 

«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). 

 

  

                                                 

10
 Στον σύνδεσμο: https://wordsandeggs.wordpress.com/2008/10/27/apollinaires-calligrammes/  

https://wordsandeggs.wordpress.com/2008/10/27/apollinaires-calligrammes/
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Τάσος Λειβαδίτης «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» 

Η παρουσίαση στο πρώτο δίωρο ξεκινά με την προβολή βίντεο στο οποίο ο ποιητής Τάσος 

Λειβαδίτης διαβάζει ένα απόσπασμα από το ποίημα «Ασφαλής κατεύθυνση»
11

. Η ενέργεια στόχο 

έχει να γνωρίσουν οι μαθητές τη φυσιογνωμία και τη φωνή του Τάσου Λειβαδίτη σε μια 

προσπάθεια εξοικείωσης. Έπειτα παρουσιάζεται και διαβάζεται, πρώτα από τον δάσκαλο και 

μετά από μαθητές, το ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» (βλ. σχετ. Παράρτημα Ι). 

Ακολουθεί σύντομη ανάπτυξη σχετική με το νόημα του ποιήματος, ώστε να υπάρξει μια σχετική 

κατανόηση. Προβλήθηκε η ανάγνωση του ποιήματος από τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο
12

 και 

ακολούθησε συζήτηση σχετική με ζητήματα τεχνικής ή θεωρητικής φύσεως που αφορούν την 

οπτική επεξεργασία και την ακουστική εμπειρία τους από το συγκεκριμένο ποίημα. Το ποίημα 

μοιράστηκε σε όλους τους μαθητές. 

Στην επόμενη ώρα στην αίθουσα διδασκαλίας οι μαθητές καταγράφουν σε φύλλο εργασίας 

τις πρώτες εντυπώσεις τους που τους δημιούργησε το ποίημα (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Σε μία 

άσκηση εκφραστικής ανάγνωσης μπορεί να ζητηθεί από μαθητές να απαγγείλουν αποσπάσματα. 

Στο ακόλουθο διδακτικό δίωρο στις ομάδες δίνονται διαφορετικά φύλλα εργασίας (βλ. σχετ. 

Παράρτημα ΙΙ). Από τα δελφίνια ζητείται να αφιερώσουν το ποίημα σε ένα φιλικό πρόσωπο και 

να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα έπρεπε να το διαβάσει. Οι πεταλούδες 

προσκαλούν τον ποιητή και προετοιμάζουν ερωτήσεις για επικείμενη συνέντευξη μαζί του. Οι 

μέλισσες αναζητούν στοιχεία του ποιήματος που έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα 

και σε ποια σημεία συνδέονται με τη ζωή τους, ενώ απ’ τα λιοντάρια ζητείται να βρουν τις πιο 

έντονες λεκτικές επιλογές του ποιητή (συμβάντα, προτάσεις, λέξεις, συνθήματα) και να τα 

σχολιάσουν. 

Σε άλλο δίωρο, τα δελφίνια αναλαμβάνουν να περιγράψουν γραπτά τμήμα του ποιήματος 

που αποτελεί το "αγαπημένο τους". Οι πεταλούδες παρεμβαίνουν στο ποίημα και το 

"βελτιώνουν", ενώ οι μέλισσες εισηγούνται στον Διευθυντή του σχολείου τους λόγους για τους 

οποίους η ποιητική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει το ποίημα, πρέπει να αποκτηθεί για τη 

σχολική βιβλιοθήκη. Τα λιοντάρια κάνουν μια λίστα των προτάσεων του ποιήματος, που τους 

προκάλεσαν το ενδιαφέρον ή ήταν σημαντικές και θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέμα 

                                                 

11
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=pmBL6ut6tow 

12
 Στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=JX7guuf-3UU 

https://www.youtube.com/watch?v=pmBL6ut6tow
https://www.youtube.com/watch?v=JX7guuf-3UU
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μουσικής σύνθεσης ή ζωγραφικού πίνακα (ρυθμικότητα στίχου και λεκτικές εικόνες). 

Καθώς τα παιδιά έδειξαν μία τάση για την επιτοίχια ποίηση, μετά από συνεννόηση με τον 

διευθυντή του σχολείου, πήραν την άδεια να γράψουν στίχους από το ποίημα σε συγκεκριμένο 

τμήμα του τοίχου της τάξης τους (με πινέλο ή μαρκαδόρο πίνακα). Διακόσμησαν με διάφορα 

ζωγραφικά σχέδια. Προηγήθηκε επίσημο έγγραφο αίτησης προς τον διευθυντή που συνέταξαν 

όλα τα παιδιά. Σε επόμενο διδακτικό δίωρο οι μαθητές έγραψαν το δικό τους ποίημα, έχοντας ως 

οδηγό την ποιητική διαδρομή που έκαναν εξετάζοντας το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη. Δόθηκε 

κοινό φύλλο εργασίας για όλους τους μαθητές (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). «Κάτι ακόμη αγαπητό 

στους μαθητές είναι να εντοπίζουν και να δουλεύουν με αντιθέσεις: ένα πράγμα μικρό κι ένα 

μεγάλο, το παρελθόν και το παρόν, εγώ κι εσύ, η επανάσταση και ο συμβιβασμός εύκολα 

αξιοποιούν τη νεανική τους ορμή» (Σουλιώτης, 2012:64). 
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Συνθετικές εργασίες και παρουσίαση 

Μετά το πέρας του βασικού κορμού του εξάμηνου project και καθώς οι μαθητές έχουν 

αποκτήσει μία οικειότητα με τη μοντέρνα ποίηση και τη σύνθεση ποιημάτων, έγιναν αναφορές 

με τη μορφή συζήτησης σε άλλους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ποίησης (Νίκος 

Εγγονόπουλος, Μανόλης Αναγνωστάκης, Κική Δημουλά, Νίκος Καββαδίας –παρά τον 

παραδοσιακό στίχο του τελευταίου). Παρουσίασαν σε μορφή απαγγελίας ή μελοποίηση, όπου 

υπήρχε, ποιήματά τους. Σε μία λογική ανακεφαλαίωσης ζητήθηκε οι μαθητές να συγκεντρώσουν 

το φωτογραφικό υλικό από τις προηγούμενες εργασίες τους και να δημιουργήσουν κολάζ στον 

Η/Υ (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Η τάξη συζήτησε το ενδεχόμενο να δημιουργήσει και μία δική 

της ταινία. Με βάση επιλεγμένα ποιήματα και φωτογραφίες, που άπτονται του νοηματικού ή 

συναισθηματικού πεδίου των συνθέσεων, και μουσική που μπορούν να επιλέξουν από το 

διαδίκτυο, είναι δυνατό να δημιουργήσουν ένα βίντεο, στο οποίο θα παρουσιάσουν δικός τους ή 

αγαπημένο ποίημα που διάλεξαν (βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Δεδομένης της προτίμησης των 

μαθητών στα κόμικς, μπορούν σε ένα δικό τους σενάριο, από προηγούμενες δραστηριότητες, ή 

δικά τους ποιήματα να δημιουργήσουν ένα κόμικ με τη βοήθεια του αντίστοιχου λογισμικού. 

Στο τέλος του κύκλου δίνεται στους μαθητές φύλλο αξιολόγησης για το σχέδιο συνολικά 

(βλ. σχετ. Παράρτημα ΙΙ). Στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά να συνδυάζουν, να ξεχωρίζουν και 

να συμπεραίνουν πάνω σε τρόπους και μεθόδους σκέψης και πράξης σχετικά με τη εφαρμογή 

της Αξιολόγησης-Αποτίμησης της συνολικής πορείας της διαδικασίας της εργασίας-

προσπάθειας που καταπιάστηκαν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η ελευθερία της γνώμης, 

που αντιδιαστέλλεται τοις πράγμασι με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο και την αυθεντία, 

διαμορφώνει πολιτική συνείδηση στους ανήλικους. Έτσι, αισθάνονται πρωταγωνιστές και εν 

δυνάμει συνεργάτες με το δάσκαλο. Με την αξιολόγηση διερευνάται ο ψυχικός τους κόσμος και 

ανακαλύπτουν τα συναισθήματά που τους διακατείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

σεναρίου. 

 

Παρουσίαση δράσης 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία οι μαθητές μπορούν σε μια εκδήλωση, που θα διοργανωθεί 

εντός της σχολικής μονάδας, να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από την ποιητική διαδρομή 

που πορεύτηκαν και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

παρουσία γονέων, συμμαθητών και εκπαιδευτικών και το θεματικό της μέρος μπορεί να 
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περιλαμβάνει: θεατρικά δρώμενα που έχουν συγγράψει (ναυμαχία της Σαλαμίνας), δικά τους 

ποιήματα, παρουσίαση κάποιου ποιητή, μουσική επένδυση (τραγούδια-χορογραφίες), προβολή 

ταινιών. Ο περιβάλλων χώρος μπορεί να είναι διακοσμημένος με έργα των μαθητών (συνθέσεις 

ή έργα από τη ζωγραφική- καλλιτεχνική ενασχόλησή τους κατά τη διάρκεια του σεναρίου). 

 

Αξιολόγηση, αποτίμηση εκπαιδευτικού σεναρίου 

Ως αποτίμηση της εφαρμογής του σεναρίου θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν οι γενικοί στόχοι και οι 

σκοποί που εξαρχής ετέθησαν. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι μαθητές 

έμαθαν να συνεργάζονται σε ομαδικό επίπεδο και ικανοποιήθηκαν από τον τρόπο εργασίας τους 

κατά τη διάρκεια του σεναρίου αλλά και από το τελικό αποτέλεσμα. Η δυνατότητα να 

εκφράσουν τη γνώμη τους και να πουν τις απόψεις τους σχετικά με ευαίσθητα θέματα που 

αφορούν τον άνθρωπο μέσα από την Ποίηση. Βγήκαν στην επιφάνεια συναισθήματα και 

συμπεριφορές εξ αφορμής της συνεργασίας, της συζήτησης και της εργασίας στο πνεύμα του 

σεναρίου, αλλά και στη διαδικασία εφαρμογής του, που αποτελεί κάτι ξεχωριστό και 

διαφορετικό σε σχέση με τη συνηθισμένη και πολλές φορές μονότονη καθημερινή διδασκαλία. 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές έκαναν βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της 

δημιουργικής, κριτικής σκέψης και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 
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Συμπεράσματα 

Η εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο άλλαξε τον τρόπο που οι μαθητές βλέπουν 

τη λογοτεχνία. Η εφαρμογή της στο δημοτικό σχολείο, μέσα από ασκήσεις και κείμενα 

αναφοράς, βοηθά τους μαθητές να εξοικειωθούν με την ποίηση (και άλλα είδη) και σταδιακά 

αποκτούν μία επαφή με τη θεωρία της λογοτεχνίας, καλλιεργώντας πρωτίστως την αναγνωστική 

ικανότητα από μικρή ηλικία. Η αυτοέκφραση δεν καλλιεργεί μόνο την αυτοπεποίθηση της 

μαθήτριας και του μαθητή, αλλά και τους δείχνει τρόπους αναγνωστικής αποκρυπτογράφησης 

του λογοτεχνικού κειμένου. 

«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). 

Ελέγχοντας το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές ενώ πριν ήταν 

παθητικοί μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια του project ενεργοποιήθηκαν. Οι μικροί 

συγγραφείς αποτελούν αναγνώστες που κρίνουν τους συμμαθητές τους και τον εαυτό τους ή το 

πρωτότυπο κείμενο, ενσωματώνοντας τελικά στο δικό τους ποιητικό κείμενο διαφορετικές 

αναγνωστικές ερμηνείες. Η παθητική αποδοχή της ανάγνωσης του ποιήματος από τον δάσκαλο 

και η επανάληψη από τους μαθητές ως αναγνωστική διαδικασία, αντικαταστάθηκε από μία 

διαθεματική προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου, ελκύοντας την προσοχή των παιδιών και 

παρακινώντας τα να συμμετάσχουν στο μάθημα, γράφοντας, τραγουδώντας κτλ. 

Με τη διαθεματική προσέγγιση των ποιημάτων, με τρόπο βιωματικό και διακαλλιτεχνικό οι 

μαθήτριες και οι μαθητές κατανόησαν βαθύτερα τα έργα και ένιωσαν βαθύτερη τη συγκινησιακή 

χρήση της ποιητικής γλώσσας. Ήρθαν αντιμέτωπα, στο στάδιο της γραφής, με την 

αφαιρετικότητα και άλλα ποιοτικά στοιχεία της ποιητικής γραφής αποκαλύπτοντας με τρόπο 

βιωματικό ότι η γλώσσα της ποίησης προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής πρωτότυπων ιδεών 

και συναισθημάτων. Η διαθεματική αντιμετώπιση της ποίησης λειτουργεί θετικά στην 

αυτοπεποίθηση των μαθητών, στον τρόπο προσέγγισης και πρόσληψης της ποίησης, 
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ενισχύοντας το ενδιαφέρον τους για τη διδακτική παρέμβαση. Τα παιδιά αντιμετώπισαν την 

ποίηση μέσα από μία ολιστική οπτική (μουσική, εικαστικά, απαγγελία), βλέποντας ότι τελικά 

δεν πρόκειται για ένα μουσειακό είδος που απαγορεύεται να αγγίξουν. Ακολουθήθηκε μια 

ερμηνευτική μέθοδος που προσεγγίζει πληρέστερα το σύνολο του κειμένου, προκειμένου να 

γίνει η επεξεργασία τόσο των ενδοκειµενικών όσο και των εξωκειµενικών στοιχείων. Σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας που επενδύει σε στόχους γνωστικούς, 

αξιακούς και αισθητικούς, το δικό μας σχέδιο προάγει τη δημιουργική επαφή των μαθητών με 

την ποίηση και τις διεπαφές της με άλλες τέχνες.  

Η Δημιουργική Γραφή με τον παιχνιώδη χαρακτήρα της και την πτυχή της διασκέδασης που 

εμπεριέχει κάνει το μάθημα πιο αγαπητό. Οι μαθητές ελεύθεροι, χωρίς τον φόβο του λάθους και 

της βαθμολογικής αξιολόγησης, γράφουν και πειραματίζονται γλωσσικά, κρίνουν τις 

δημιουργίες των συμμαθητών τους και αφομοιώνουν ό,τι τους/τις ενδιαφέρει για το δικό τους 

έργο. Επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι  

«η σχέση ανάμεσα στις εφαρμογές της δημιουργικής γραφής και το δημιουργικό κλίμα είναι 

αμφίδρομη. Δεν νοείται αυθόρμητη και ελεύθερη έκφραση, απελευθέρωση της φαντασίας και 

των δημιουργικών αποθεμάτων των παιδιών χωρίς το αίσθημα της ασφάλειας, της ανοχής και 

της αποδοχής των απόψεων, της κριτικής αμφισβήτησης, της αυτοεκτίμησης και της 

αναγνώρισης που προσφέρει η συμμετοχή στην ομάδα των συνομηλίκων, αυτό που ονομάζεται 

ανοιχτό και θετικό ψυχολογικό κλίμα» Γρόσδος, 2015:235). 

 

Προτάσεις 

Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης που υλοποιήσαμε απέδειξε ότι η διαθεματική προσέγγιση 

γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή από τους μαθητές. Ειδικά στην περίπτωση της τέχνης, η 

διαθεματικότητα συνδέθηκε με την αντίληψη ότι οι τέχνες μπορούν να έχουν επαφή μεταξύ 

τους, αναδεικνύοντας τελικά κάθε νέο έργο ως αυτόνομη μονάδα, αλλά σε δημιουργικό διάλογο 

με τις άλλες. Είναι σημαντικό, θεωρούμε, η ποίηση –πέρα από τη μελοποιημένη, όπως τούτη 

διδάσκεται στο ΑΠ του δημοτικού– εκθέτει τους μαθητές στην αναζήτηση πληροφοριών και στη 

μεταγνώση διαχείρισης του τεράστιου υλικού που εισπράττουν από το διαδίκτυο, ακόμα και με 

αφορμή ένα ποίημα. Η ερευνητική διαδικασία παρακινεί τα παιδιά και τα βοηθά να 

προσεγγίσουν βαθύτερα τη λογοτεχνία. 
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Η λογοτεχνία όμως δεν αποτελεί ένα γλωσσικό μάθημα. Παρά τις θετικές επιρροές της στη 

γλωσσική ανάπτυξη του μαθητή, πρέπει να διδάσκεται ως αυτόνομο μάθημα, όπως αναλόγως 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Είναι καιρός πια η ποίηση να πάψει να αντιμετωπίζεται ως 

χώρος ανεύρεσης γλωσσικών φαινομένων. Ο τρόπος αυτός χειραγωγεί τον γλωσσικό 

πειραματισμό με μία στρουκτουραλιστική λογική ευνουχίζει τη γλωσσική ελευθερία που θα 

έπρεπε να διδάσκει η ποίηση. Όταν εκατό χρόνια πριν διαχωρίστηκε η επικοινωνιακή χρήση της 

γλώσσας από την ποιητική της λειτουργία, δεν είναι δυνατόν το ελληνικό σχολείο να επιμένει σε 

έναν απαρχαιωμένο διδακτικό στόχο κατά τον οποίο στόχος της διδακτικήςτης ποίησης είναι να 

εμπλουτιστεί η γλώσσα του μαθητή και να καλλιεργηθούν ήθη. Η λογοτεχνία ως αυτόνομο 

μάθημαζ όμως, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των 

μαθητών. Η λογοτεχνία συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια της ταυτότητας, αποκαλύπτοντας 

πτυχές της προσωπικότητας των ηρώων, ενώ δείχνει τρόπους ερμηνείας μέσα από το 

συναίσθημα των προβλημάτων των Άλλων. Συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κριτικής 

τους σκέψης και της κατανόησης των εθνικών, οικουμενικών και διαπολιτισμικών αξιών. 

Θεωρούμε, λοιπόν, σημαντικό να επεκταθεί η έρευνα στο πεδίο της διερεύνησης της 

αυτονόμησης της λογοτεχνίας ως διδακτικού αντικειμένου στο ωρολόγιο πρόγραμμα και της 

δημιουργίας ενός κατάλληλου corpus λογοτεχνικών κειμένων, κατάλληλων για την ηλικία και 

την αναγνωστική εμπειρία των εκάστοτε μαθητών και των μαθητριών. Και αυτό το νέο 

διδακτικό αντικείμενο θα πρέπει στο πλαίσιο της διαθεματικότητας να συνδεθεί με άλλα 

καλλιτεχνικά διδακτικά αντικείμενα (μουσική, εικαστική αγωγή, χορός). 
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Παράρτημα I – ποιήματα αναφοράς 

«Πρέβεζα», Κώστας Καρυωτάκης 

Θάνατος είναι οι κάργες που χτυπιούνται 

στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια, 

θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται 

καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια. 

 

Θάνατος οι λεροί, ασήμαντοι δρόμοι 

με τα λαμπρά, μεγάλα ονόματά τους, 

ο ελαιώνας, γύρω η θάλασσα, κι ακόμη 

ο ήλιος, θάνατος μέσα στους θανάτους. 

 

Θάνατος ο αστυνόμος που διπλώνει,  

για να ζυγίσει, μια "ελλιπή" μερίδα, 

θάνατος τα ζουμπούλια στο μπαλκόνι 

κι ο δάσκαλος με την εφημερίδα. 

 

Βάσις, Φρουρά, Εξηκονταρχία Πρεβέζης. 

Την Κυριακή θ' ακούσουμε την μπάντα. 

Επήρα ένα βιβλιάριο Τραπέζης, 

πρώτη κατάθεσις δραχμαί τριάντα.  

 

Περπατώντας αργά στην προκυμαία, 

"υπάρχω;" λες, κι ύστερα "δεν υπάρχεις!" 

Φτάνει το πλοίο. Υψωμένη σημαία. 

Ίσως έρχεται ο κύριος Νομάρχης.  

 

Αν τουλάχιστον, μέσα στους ανθρώπους 

αυτούς, ένας επέθαινε από αηδία... 

Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σεμνούς τρόπους, 

θα διασκεδάζαμε όλοι στην κηδεία.  
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«Άρνηση», Σεφέρης Γιώργος 

Στο περιγιάλι το κρυφό 

κι άσπρο σαν περιστέρι 

διψάσαμε το μεσημέρι· 

μα το νερό γλυφό. 

 

Πάνω στην άμμο την ξανθή 

γράψαμε τ' όνομά της· 

ωραία που φύσηξεν ο μπάτης 

και σβύστηκε η γραφή. 

 

Mε τι καρδιά, με τι πνοή, 

τι πόθους και τι πάθος, 

πήραμε τη ζωή μας· λάθος! 

κι αλλάξαμε ζωή. 
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«Όταν μιαν άνοιξη», Μανόλης Αναγνωστάκης 

Όταν μιαν άνοιξη χαμογελάσει 

θα ντυθείς μια καινούργια φορεσιά 

και θα `ρθεις να σφίξεις τα χέρια μου 

παλιέ μου φίλε. 

  

Κι ίσως κανείς δε σε προσμένει να γυρίσεις 

μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου 

κι ένα άνθος φυτρωμένο στην ώριμη, 

πικραμένη σου μνήμη. 

  

Κάποιο τρένο, τη νύχτα, σφυρίζοντας, 

ή ένα πλοίο, μακρινό κι απροσδόκητο 

θα σε φέρει μαζί με τη νιότη μας 

και τα όνειρά μας. 

  

Κι ίσως τίποτα, αλήθεια, δεν ξέχασες 

μα ο γυρισμός πάντα αξίζει περισσότερο 

από κάθε μου αγάπη κι αγάπη σου 

παλιέ μου φίλε. 

 

«Δρόμοι παλιοί που αγάπησα», Μανόλης Αναγνωστάκης 

Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα  

κάτω απ' τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ  

νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες κι η πόλη νεκρή. 

Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά 

κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου κι εγώ. 

Ξεχασμένος κι ατίθασος να περπατώ 

κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες. 

Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα  

κι ούτε κανένας κι ούτε κανένας με γνώριζε με γνώριζε. 
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«Επιτύμβιον», Μανόλης Αναγνωστάκης 

Πέθανες – κι έγινες και συ: ο καλός, 

Ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 

Τριάντα έξη στέφανα σε συνοδέψανε, τρεις λόγοι αντιπροέδρων, 

Εφτά ψηφίσματα για τις υπέροχες υπηρεσίες που προσέφερες. 

Α, ρε Λαυρέντη, εγώ που μόνο το ’ξερα τι κάθαρμα ήσουν, 

Τι κάλπικος παράς, μια ολόκληρη ζωή μέσα στο ψέμα 

Κοιμού εν ειρήνη, δεν θαρθώ την ησυχία σου να ταράξω. 

(Εγώ, μια ολόκληρη ζωή μες στη σιωπή θα την εξαγοράσω 

Πολύ ακριβά κι όχι με τίμημα το θλιβερό σου το σαρκίο). 

Κοιμού εν ειρήνη. Ως ήσουν πάντα στη ζωή: o καλός, 

Ο λαμπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης. 

Δε θα ’σαι ο πρώτος ούτε δα κι ο τελευταίος. 
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«Αλλά τα βράδια», Τάσος Λειβαδίτης 

Και να που φτάσαμε εδώ 

Χωρίς αποσκευές 

Μα μ’ ένα τόσο ωραίο φεγγάρι. 

Και εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο 

φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες 

ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. 

Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο 

ταξιδεύει η γηραιά μας ήπειρος. 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη... 

Βέβαια αγάπησε 

τα ιδανικά της ανθρωπότητας, 

αλλά τα πουλιά 

πετούσαν πιο πέρα. 

Σκληρός, άκαρδος κόσμος, 

που δεν άνοιξε ποτέ μιαν ομπρέλα 

πάνω απ’ το δέντρο που βρέχεται. 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη... 

Ύστερα ανακάλυψαν την πυξίδα 

για να πεθαίνουν κι αλλού 

και την απληστία 

για να μένουν νεκροί για πάντα. 

Αλλά καθώς βραδιάζει 

ένα φλάουτο κάπου 

ή ένα άστρο συνηγορεί 

για όλη την ανθρωπότητα. 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη... 

Καθώς μένω στο δωμάτιο μου, 

μου ’ρχονται άξαφνα φαεινές ιδέες. 

Φοράω το σακάκι του πατέρα 

κι έτσι είμαστε δυο, 

κι αν κάποτε μ’ άκουσαν να γαβγίζω 

ήταν για να δώσω 

έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο. 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη... 

Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη 

μ’ ένα άστρο ή μ’ ένα γιασεμί 

σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει 

παίρνει το μέρος των φτωχών. 

Αλλά τα βράδια τι όμορφα 

που μυρίζει η γη! 

Δως μου το χέρι σου... 

Δως μου το χέρι σου...
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«Ἐπιτάφιος» (ἀποσπάσματα Ι & VI), Γιάννης Ρίτσος 

 

(Ι) 

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου, 

πουλάκι τῆς φτωχιᾶς αὐλῆς, ἀνθὲ τῆς ἐρημιᾶς μου, 

πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου καὶ δὲ θωρεῖς ποὺ κλαίω 

καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γρικᾷς τὰ ποὺ πικρὰ σοῦ λέω; 

Γιόκα μου, ἐσὺ ποὺ γιάτρευες κάθε παράπονό μου, 

Ποὺ μάντευες τί πέρναγα κάτου ἀπ᾿ τὸ τσίνορό μου, 

τώρα δὲ μὲ παρηγορᾶς καὶ δὲ μοῦ βγάζεις ἄχνα 

καὶ δὲ μαντεύεις τὶς πληγὲς ποὺ τρῶνε μου τὰ σπλάχνα; 

Πουλί μου, ἐσὺ ποὺ μοῦ ῾φερνες νεράκι στὴν παλάμη 

πῶς δὲ θωρεῖς ποὺ δέρνουμαι καὶ τρέμω σὰν καλάμι; 

Στὴ στράτα ἐδῶ καταμεσὶς τ᾿ ἄσπρα μαλλιά μου λύνω 

καὶ σοῦ σκεπάζω τῆς μορφῆς τὸ μαραμένο κρίνο. 

Φιλῶ τὸ παγωμένο σου χειλάκι ποὺ σωπαίνει 

κι εἶναι σὰ νὰ μοῦ θύμωσε καὶ σφαλιγμένο μένει. 

Δὲ μοῦ μιλεῖς κι ἡ δόλια ἐγὼ τὸν κόρφο δές, ἀνοίγω  

καὶ στὰ βυζιὰ ποὺ βύζαξες τὰ νύχια, γιέ μου μπήγω. 

  

«Μάνα με παιδί» (1963), του Α. Τάσσου. 

Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο 
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(VI) 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, 

άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω 

Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις 

άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης 

Και με το δάχτυλο απλωτό μου τάδειχνες ένα-ένα 

τα όσα γλυκά, τα όσα καλά κι αχνά και ροδισμένα 

Και μούδειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα, λάδι, 

και τα δεντρά και τα βουνά στο γαλανό μαγνάδι  

Και τα μικρά και τα φτωχά, πουλιά, μερμήγκια, θάμνα, 

κι αυτές τις διαμαντόπετρες που ίδρωνε δίπλα η στάμνα. 

Μα, γιόκα μου, κι αν μούδειχνες τ' αστέρια και τα πλάτια, 

τάβλεπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. 

Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκειά, ζεστή κι αντρίκια 

τόσα όσα μήτε του γιαλού δε φτάνουν τα χαλίκια 

Και μούλεες, γιε, πως όλ' αυτά τα ωραία θάναι δικά μας, 

και τώρα εσβήστης κ' έσβησε το φέγγος κ' η φωτιά μας. 

 

  

Ξυλογραφία του Α. Τάσσου 
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«Η ποδηλάτισσα», Οδυσσέας Ελύτης 

Το δρόμο πλάι στη θάλασσα 

περπάτησα που `κανε κάθε 

μέρα η ποδηλάτισσα. 

 

Βρήκα τα φρούτα που `χε 

στο πανέρι της, το δαχτυλίδι 

που `πεσε απ’ το χέρι της. 

 

Βρήκα το κουδουνάκι και το 

σάλι της, τις ρόδες,  

το τιμόνι, το πεντάλι της. 

 

Τη ζώνη της, τη βρήκα σε 

μιαν άκρη, μια πέτρα διάφανη 

που `μοιαζε με δάκρυ. 

 

Τα μάζεψα ένα ένα και τα 

κράτησα κι έλεγα πού `ναι 

πού `ναι η ποδηλάτισσα. 

 

Την είδα να περνά πάνω 

απ’ τα κύματα, την άλλη μέρα 

πάνω από τα μνήματα. 

 

Την τρίτη νύχτωσ’ έχασα 

τ’ αχνάρια της, στους ουρανούς 

άναψαν τα φανάρια της. 
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«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος», Τάσος Λειβαδίτης 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. 

Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα 

ματώσουν απ’ τις φωνές 

το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες — μα ούτε βήμα πίσω. 

Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων 

Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζεις την αδικία. 

Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή. 

Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια 

αφίνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες 

μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα 

αύριο οι άνθρωποι θα χάνουνται στη νύχτα του πολέμου 

έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς 

εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω απ' τις οβίδες. 

Δεν έχεις καιρό 

δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

μπορεί να χρειαστεί ν’ αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη 

ή το παιδί σου. 

Δε θα διστάσεις. 

Θ’ απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου 

θ’ απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι 

για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο. 

Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. 

Το ξέρω, είναι όμορφο ν’ ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδι, 

να κοιτάς έν’ άστρο, να ονειρεύεσαι 

είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ’ το κόκκινο στόμα της αγάπης σου 

να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. 

Μα εσύ πρέπει να τ’ αποχαιρετήσεις όλ’ αυτά και να ξεκινήσεις 

γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τ’ άστρα, για όλες 
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τις λάμπες και για όλα τα όνειρα 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για είκοσι ή και περισσότερα χρόνια 

μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, 

τη μάνα σου και τον κόσμο. 

Εσύ και μες απ’ το τετραγωνικό μέτρο του κελλιού σου 

θα συνεχίζεις τον δρόμο σου πάνω στη γη. 

Κι’ όταν μες στην απέραντη σιωπή, τη νύχτα 

θα χτυπάς τον τοίχο του κελλιού σου με το δάχτυλο 

απ’ τ’ άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. 

Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου και ν’ ασπρίζουν τα μαλλιά σου 

δε θα γερνάς. 

Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος 

Αφού όλο και νέοι αγώνες θ’ αρχίζουνε στον κόσμο 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. 

Αποβραδίς στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου 

θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τ’ αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη: Ειρήνη 

σα να ’γραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. 

Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό 

να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξη ντουφέκια 

σα να στεκόσουνα μπροστά σ’ ολάκαιρο το μέλλον. 

Να μπορείς, απάνω απ’ την ομοβροντία που σε σκοτώνει 

εσύ ν’ ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την 

ειρήνη. 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
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Παράρτημα II – φύλλα εργασίας 

αρχαίοι ποιητές 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – πεταλούδες, λιοντάρια, δελφίνια, μέλισσες 

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Να διερευνήσετε, να βρείτε και 

να γράψετε πληροφορίες που αφορούν 

τη ζωή και το έργο των αρχαίων Ελλήνων ποιητών που βλέπετε (300-400 λέξεις). 

Η κάθε ομάδα θα επιλέξει έναν ποιητή. Να προσέξετε οι ομάδες να μη διαλέξετε τον ίδιο 

ποιητή. 

Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα κείμενά σας με φωτογραφίες-εικαστικό υλικό.  

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη βιβλιοθήκη του σχολείου, επίσης μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ιστοσελίδες από το διαδίκτυο. 

Oποιαδήποτε πληροφορία-εικόνα-φωτογραφία χρησιμοποιείτε για τις εργασίες σας, είτε 

είναι από το διαδίκτυο, είτε από βιβλίο, να αναφέρετε πάντα την πηγή προέλευσης και να τη 

σημειώνετε εντός του φύλλου εργασίας. 

Οι ομάδες συγκεντρώνουν τις εργασίες, τις εκδίδουν ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή 

(κειμενογράφο: Microsoft Word, γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος 

γραμματοσειράς: 11), αποθήκευση στο φάκελο, εκτύπωση, ανάρτηση στον πίνακα 

αναρτήσεων, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – πεταλούδες 

Αισχύλου «Πέρσες» 

Nα γράψετε ένα κείμενο, στο οποίο να αναφέρεστε στην υπόθεση του έργου (300-500 

λέξεις). 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – δελφίνια 

ΠΕΡΣΕΣ του Αισχύλου  

Αναζητήστε στο διαδίκτυο λέξεις που να έχουν σχέση με τη ναυμαχία της Σαλαμίνας 

(π.χ. Ξέρξης, Θεμιστοκλής, ναυμαχία της Σαλαμίνας κτλ). Επισκεφτείτε ιστοσελίδες που 

αναφέρονται στους όρους, περιηγηθείτε σε αυτές, 

βρίσκοντας εικόνες και πληροφορίες σχετικές με το 

θέμα.  

Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα φάκελο με 

όνομα «Πέρσες», στον οποίο αποθηκεύστε τμήματα 

από τις ιστοσελίδες που πιστεύετε ότι θα σας 

βοηθήσουν στην επεξεργασία του θέματος, κάνοντας 

αντιγραφή επιλεγμένου μέρους είτε πρόκειται για κείμενο είτε πρόκειται για φωτογραφία, 

από μια ιστοσελίδα και μετά επικόλλησή του στο φάκελο που δημιουργήσατε. Οργανώστε το 

σχέδιό σας στο φύλλο εργασίας. Μην ξεχάσετε να δώσετε τίτλο στο έργο σας. 

Με το πρόγραμμα Power Point, δημιουργήστε μια παρουσίαση που να αποτελείται από 

8-10 διαφάνειες με εικόνα, κείμενο, ήχο (μουσική ή αφήγηση). Αποθηκεύστε στον φάκελο 
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εργασίας σας στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας και σε εξωτερική συσκευή 

αποθήκευσης (usb). 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – λιοντάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας, Wilhelm von Kaulbach 

Να αποδώστε το ιστορικό γεγονός της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας με τη μορφή ενός 

παραμυθιού-ιστορίας. 

Εισάγετε ήρωες από την αρχή μέχρι το τέλος του γεγονότος-παραμυθιού-ιστορίας: 

Θεμιστοκλής, Αδείμαντος, Ευρυβιάδης, Ξέρξης, Αρτεμισία, Σίκιννος. Μπορείτε να 

εμπλουτίσετε το κείμενό σας με εικόνες (700-1000 λέξεις). 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – μέλισσες 

η ναυμαχία της Σαλαμίνας στη ζωγραφική-γλυπτική 

Ζωγράφοι και γλύπτες όπως ο Wilhelm von Kaulbach, ο 

Κωνσταντίνος Βολανάκης, ο Αχιλλέας Βασιλείου, έχουν 

εμπνευστεί από τη τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μπορείτε 

να δείτε τους πίνακες στο διαδίκτυο. Αφού ερευνήσετε με 

μία μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο και άλλα παρόμοια 

έργα (δίνοντας ως λέξεις-κλειδιά, ναυμαχία της Σαλαμίνας 

ή ήρωες), να αποτυπώσετε με εικόνες μια εργασία με 

θέμα: «η ναυμαχία της Σαλαμίνας στη ζωγραφική-γλυπτική» σε φύλλο εργασίας 

κειμενογράφου Microsoft Word. Μπορείτε να εκτυπώσετε τους πίνακες και να τους εκθέσετε 

στην τάξη σας 

Στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Power Point για να κάνετε παρουσίαση 

της εργασίας σας στην τάξη σας.  
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Κάποιοι μαθητές από την ομάδα σας μπορούν να εκφράσουν το καλλιτεχνικό τους 

ταλέντο στη ζωγραφική, με θέμα από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – μέλισσες, λιοντάρια, δελφίνια, πεταλούδες 

Θεατρική γραφή 

Αφού διαβάσετε προσεκτικά την ιστορία για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας που έγραψε η 

ομάδα λιοντάρια να 

προσπαθήσετε να την αποδώσετε 

ως θεατρικό δρώμενο, 

δημιουργώντας μία θεατρική 

αφήγηση, η οποία θα είναι 

βασισμένη στο κείμενο των 

συμμαθητών σας, θα περιέχει 

κομμάτια αφήγησης, καθώς επίσης και τους ήρωες-πρωταγωνιστές που συμμετέχουν στην 

ιστορία δρώντας με τη μορφή διαλόγου. 

Χαρακτήρες-Ήρωες: Αφηγητής, Θεμιστοκλής, Ευρυβιάδης, Αδείμαντος, Σίκινος, 

Ξέρξης, Αρτεμισία, Στρατηγός Περσών. 

Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά σας. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – μέλισσες, λιοντάρια, δελφίνια, πεταλούδες 

Να γράψετε ένα κείμενο στο 

οποίο θα αναφέρετε τα θέματα 

που πραγματεύεται ο 

Αριστοφάνης στα έργα του στη 

θεατρική παράσταση «Ιστορίες 

του παππού Αριστοφάνη» του 

Δημήτρη Ποταμίτη, που παρακολουθήσατε και αν κατά τη γνώμη σας είναι σύγχρονα και 

σχετίζονται με τη σημερινή εποχή (250-300 λέξεις). 
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μοντέρνα – νεωτερική ποίηση  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – πεταλούδες, λιοντάρια, δελφίνια, μέλισσες 

 

 Να αναζητήσετε πληροφορίες για 

τους ποιητές Κ. Π. Καβάφη (Πεταλούδες), Ο. Ελύτη (Λιοντάρια), 

Γ. Ρίτσο (Δελφίνια) και Τ. Λειβαδίτη (Μέλισσες). 

 Να προτείνετε και να παρουσιάσετε 

ένα ποίημα του καθενός σε μορφή ακρόασης (μελοποιημένη 

ποίηση), Ανάγνωσης, Αφήγησης. 

 Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα 

κείμενά σας με φωτογραφίες-εικαστικό υλικό. 

 Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

ιστοσελίδες από το διαδίκτυο. 

 Οι ομάδες συγκεντρώνουν τις εργασίες, τις εκδίδουν 

ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή (κειμενογράφο Microsoft Word, γραμματοσειρά: Times 

New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς: 11) ή παρουσίαση Power Point, αποθήκευση στον 

φάκελο, εκτύπωση, ανάρτηση στον πίνακα αναρτήσεων, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

σχολείου.  

 Να παρουσιάσετε το έργο σας στην 

ολομέλεια της τάξης.  

 Κάντε τα βήματα της εργασίας σας με 

σειρά και μεθοδικότητα.  

 Οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν για όλες τις 

εργασίες, κατά περίπτωση.  

 

 

  

Ελύτης, 1980 (σχ. 

Παναγιώτης Γράββαλος) Γιάννης Ρίτσος (σχ. Μπάμπης 

Ζαφειράτος) 

Τάσος Λειβαδίτης, σχέδιο 

του Γιάννη Ρίτσου 

 Κωνσταντίνος Καβάφης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 - Πεταλούδες, Λιοντάρια, Δελφίνια, Μέλισσες 

 

 Μπορείτε να γράψετε ένα ποίημα με τα χαρακτηριστικά της νεωτερικής ποίησης, 

χρησιμοποιώντας τα αρχικά του ονόματός σας (ακροστιχίδα). Σας δίνεται το 

παρακάτω παράδειγμα: 

Χαμένος στα σύννεφα της μοναξιάς 

Ροές ανέμου στροβιλίζονται 

Ήθελα να ήσουν μαζί μου 

Σήμερα, αύριο και για πάντα 

Το μυαλό μου χάνεται μονομιάς 

Όταν η σκέψη σου 

Σαν όνειρο εμφανίζεται… 

 Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα ποιήματά σας με φωτογραφίες-εικαστικό υλικό. 

 Η εργασία σας να αποτυπωθεί σε κειμενογράφο Microsoft Word, γραμματοσειρά: 

Times New Roman, μέγεθος γραμματοσειράς : 11 

 Να παρουσιάσετε το έργο σας στην ολομέλεια της τάξης. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 - Πεταλούδες, Λιοντάρια, Δελφίνια, Μέλισσες 

Δίνονται τα παρακάτω ποιήματα παραδοσιακής ποίησης. Αφού τα διαβάσετε και τα 

μελετήσετε προσεχτικά να τα διασκευάσετε σε ποιήματα μοντέρνας–νεωτερικής γραφής. 

 

Πεταλούδες 

Στο Καλοκαίρι 

Ανδρέας Λασκαράτος 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Ε & ΣΤ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή – σελ. 27 

 

Λιοντάρια 

Η μάνα μου 

Λευτέρης Παπαδόπουλος 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Ε & ΣΤ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή – σελ. 81 

 

Μέλισσες 

Νανούρισμα 

Ναζίμ Χικμέτ 

μετάφραση: Γιάννης Ρίτσος 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Ε & ΣΤ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή – σελ. 88 

 

Δελφίνια 

Η καλόγρια η τσιγγάνα 

Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

μετάφραση: Οδυσσέας Ελύτης 

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Ε & ΣΤ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή – σελ. 153 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – πεταλούδες 

 

Αφού το ακούσετε «Δέησις» του Κων/νου 

Καβάφη με τη μορφή αφήγησης στην 

ιστοσελίδα Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού 

(http://www.snhell.gr/lections/content. 

asp?id=148&author_id=60&page=anthology) 

και το διαβάσετε προσεχτικά να το μετατρέψετε 

σε πεζό λόγο.  

 

 

 

 

Δέησις 

Η θάλασσα στα βάθη της πήρ’ έναν ναύτη.— 

Η μάνα του, ανήξερη, πηαίνει κι ανάφτει 

 

στην Παναγία μπροστά ένα υψηλό κερί 

για να επιστρέψει γρήγορα και νάν’ καλοί καιροί — 

 

και όλο προς τον άνεμο στήνει τ’ αυτί. 

Aλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, 

 

η εικών ακούει, σοβαρή και λυπημένη, 

ξεύροντας πως δεν θάλθει πια ο υιός που περιμένει. 

 

_____________ 

δέομαι: αναπέμπω δέηση προς το Θεό, παρακαλώ θερμά το Θεό για κτ.: Xιλιάδες πιστοί στις 

εκκλησίες δέονται για τη σωτηρία της πόλης από το σεισμό. ~ και ικετεύω, θερμοπαρακαλώ. 

 

Χαλκογραφία του Γιάννη Κεφαλληνού (1921) 

http://www.snhell.gr/lections/content.%20asp?id=148&author_id=60&page=anthology
http://www.snhell.gr/lections/content.%20asp?id=148&author_id=60&page=anthology
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – μέλισσες 

Δίνεται το ποίημα «Μαρίνα - Μαρίνα» του Oδυσσέα Ελύτη. Αφού 

το ακούσετε (μελοποιημένη ποίηση) στην ιστοσελίδα You Tube 

(https://www.youtube.com/watch?v=KIrXzG_4GpI) και το 

διαβάσετε προσεχτικά  

 να το μετατρέψετε σε διήγημα ή παραμύθι. 

 προσέχουμε τα βασικά στοιχεία του διηγήματος/παραμυθιού: την πλοκή της ιστορίας, 

τον χώρο δράσης, τον αφηγηματικό χρόνο, το χτίσιμο των ηρώων και την αφηγηματική 

φωνή. 

 

Δώσε μου δυόσμο να μυρίσω,  

Λουίζα και βασιλικό  

Μαζί μ ‘αυτά να σε φιλήσω, 

 και τι να πρωτοθυμηθώ  

Τη βρύση με τα περιστέρια,  

των αρχαγγέλων το σπαθί  

Το περιβόλι με τ' αστέρια,  

και το πηγάδι το βαθύ  

Τις νύχτες που σε σεργιανούσα,  

στην άλλη άκρη τ' ουρανού 

 Και ν' ανεβαίνεις σε θωρούσα,  

σαν αδελφή του αυγερινού 

 Μαρίνα πράσινο μου αστέρι  

Μαρίνα φως του αυγερινού  

Μαρίνα μου άγριο περιστέρι  

 Και κρίνο του καλοκαιριού 

 

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης  

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης  

εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KIrXzG_4GpI
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – λιοντάρια 

Δίνεται το ποίημα «Πρωινό άστρο» του Γιάννη Ρίτσου. Αφού το 

διαβάσετε προσεχτικά 

 να το μετατρέψετε σε θεατρικό δρώμενο. 

 σκεφτείτε και καταγράψτε αναλυτικά τα στοιχεία που θα 

απαρτίζουν τη θεατρική παράσταση που θα δημιουργήσετε 

(σκηνοθεσία, σκηνογραφία και αντικείμενα στη σκηνή, μουσική υπόκρουση, ενδυμασία, 

χαρακτήρες, χώρος). 

 

Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω 

τα φαναράκια των κρίνων 

να σου φέγγουν τον ύπνο σου. 

Θέλω να σου φέρω 

ένα περιβολάκι 

ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη 

πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας 

για να σεργιανάει το γαλανό όνειρό σου. 

Θέλω να σου φέρω 

ένα σταυρουλάκι αυγινό φως 

δυο αχτίνες σταυρωτές απ’ τους στίχους μου 

να σου ξορκίζουν το κακό 

να σου φωτάνε 

μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι, 

έτσι γυμνόποδο και τρυφερό 

στ’ αγκάθι κ’ ενός ίσκιου. 

Κοιμήσου. 

Να μεγαλώσεις γρήγορα. 

Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι, 

κ’ έχεις δυο πεδιλάκια μόνο από ουρανό. 

Κοιμήσου. 

Το πρόσωπο της μητερούλας φέγγει 

πάνω απ’ τους ρόδινους λοφίσκους 

του ύπνου σου 

εαρινό φεγγάρι 

ανάμεσα από τα στάχυα της έγνοιας της 

και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου 

 

Κοιμήσου, κοριτσάκι. 

Είναι μακρύς ο δρόμος. 

Πρέπει να μεγαλώσεις. 

Είναι μακρύς μακρύς μακρύς ο δρόμος. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – δελφίνια 

Δίνεται το ποίημα «Εκείνο» του Τάσου Λειβαδίτη. Αφού το 

ακούσετε (στο YouTube https://www.youtube.com 

/watch?v=MMTIcT6wTYE&index=9&list= RD5De03bMHacs) και 

το διαβάσετε προσεχτικά, να γίνει εικονοποίηση–παρουσίαση σε 

powerpoint. Nα προσθέσετε στο έργο σας και την αφήγηση του 

Δημήτρη Καταλειφού (Microsoft Office Powerpoint, Free YouTube Download convert to 

MP3). 

 

Σκίτσο του Τάσου Λειβαδίτη, 

φιλοτεχνημένο από τον Γιάννη Ρίτσο 

 

Έρχονται ώρες, που ξαφνικά σε πλημμυρίζει ολάκαιρο 

η νοσταλγία του ανέκφραστου -σαν τη θολή, αόριστη ανά- 

μνηση απ’ τη γεύση ενός καρπού, 

πούφαγες κάποτε, πριν χρόνια, σαν ήσουνα παιδί, 

μια μέρα μακρινή, λιόλουστη - και θέλεις να τη θυμηθής 

κι όλο ξεφεύγει. Τα μάτια σου 

γεμίζουν τότε απόνα θάμπος χαμένων παιδικών καιρών. 

Ή ίσως κι από δάκρυα. 

 

Γι’ αυτό, σας λέω, πιστεύετε πάντοτε έναν άνθρωπο που 

κλαίει. 

Είναι η στιγμή που σας απλώνει το χέρι του, 

φιμωμένο και γιγάντιο, 

Εκείνο που ποτέ δε θα ειπωθεί». 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – πεταλούδες, λιοντάρια, δελφίνια, μέλισσες 

 

 Να προβείτε στη σύνθεση ενός μοντέρνου ποιήματος. 

 Βάλτε έμπνευση, δημιουργικότητα, φαντασία και εργατικότητα και θα αντικρύσετε 

το θαύμα της δημιουργικής-ποιητικής γραφής. 

 Μπορείτε να εμπλουτίσετε το ποίημα σας με ζωγραφικά σχέδια ή εικόνες. 
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Κωνσταντίνος Καβάφης «Ιθάκη» 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – μέλισσες-λιοντάρια-δελφίνια-πεταλούδες 

 

Μπορείτε να γράψετε ένα ποίημα με τα χαρακτηριστικά 

νεωτερικής ποίησης, χρησιμοποιώντας τα αρχικά λέξεων που θα 

βρείτε στο ποίημα του Κ. Καβάφη «Ιθάκη» (ακροστιχίδα). 

 

Λέξεις: Ιθάκη, Κύκλωπας, ψυχή, μυρωδικά, ταξείδι, λιμένας, 

γέρος.  

Μπορείτε να διαλέξετε όποια λέξη νομίζετε για να εργαστείτε. 

 

Σας δίνεται το παρακάτω παράδειγμα: 

Χαίρομαι που ταξίδευα τόσα χρόνια 

Ανάμεσα σε χώρες άγνωστες 

Ρυάκια δακρύων με πλημμυρίζουν 

Αυτή την ώρα του τέλους… 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – πεταλούδες 

Να ανατρέξετε στο φύλλο εργασίας Α της προηγούμενης 

ενότητας, στο οποίο έχετε γράψει πληροφορίες σχετικές με 

τη ζωή και το έργο του Κ.Καβάφη. Βλέπετε στο κείμενό σας 

ότι να αναφέρονται οι πόλεις Αλεξάνδρεια, 

Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, Λονδίνο, το νησί Ιθάκη. 

Μεταβείτε στο φυλλομετρητή Chrome, ανοίξτε το 

πρόγραμμα Google Earth. 

Να ερευνήσετε, να βρείτε τις παραπάνω τοποθεσίες στην Υδρόγειο. Κατόπιν θα πάρετε 

φωτογραφία την επιφάνεια εργασίας όσο είναι στο πρόγραμμα Google Earth και με τη 

μέθοδο της αντιγραφής–επικόλλησης θα φτιάξετε το φύλλο εργασίας σας, ύστερα θα 

παρουσιάσετε τα ευρήματά σας, στο σύνολο της τάξης. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – λιοντάρια 

Αναζητείστε πληροφορίες για το ιστορικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο των πόλεων 

Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Αθήνα, 

και για το νησί Ιθάκη. Το κείμενο που θα 

αναφέρεται σε κάθε τοποθεσία ας είναι 

250-350 λέξεις. 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – λιοντάρια 

Να γράψετε περιληπτικά την υπόθεση 

της «Οδύσσειας» του Ομήρου και 

λίγα λόγια για τον κεντρικό ήρωα του 

έργου τον Οδυσσέα σε 300-500 

λέξεις. 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2– μέλισσες 

Αναζητήστε στο ποίημα 

«Ιθάκη» τα επεισόδια που 

παραπέμπουν στην Οδύσσεια 

του Ομήρου. Να γράψετε 

περιληπτικά τις σκηνές που 

αναφέρονται στα επεισόδια και 

να βρείτε ανάλογα Video-

comics, με τα συγκεκριμένα 

θέματα στο διαδίκτυο και να τα 

προβάλετε στην ολομέλεια της 

τάξης. 
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123 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 - μέλισσες, πεταλούδες, δελφίνια, λιοντάρια 

Σας δίνεται το ποίημα «Ιθάκη» του 

Κ. Π. Καβάφη. Να το διαβάσετε 

προσεκτικά και με ένα μολύβι να 

γράψετε αυθόρμητα στο περιθώριο της 

φωτοτυπίας τις σκέψεις που σας γεννά 

και την εξήγηση που εσείς δίνετε. 

Στη συνέχεια να μεταφέρετε τις 

σκέψεις σας, όπως είναι καταγεγραμμένες, σε ένα λευκό χαρτί. Μπορεί να προκύψει ένα νέο 

ποίημα; 

 

Ἰθάκη 

  
Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,  

νὰ εὔχεσαι νἆναι μακρὺς ὁ δρόμος,  

γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,  

τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι,  

τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς,  

ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ  

συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει. 

Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,  

τὸν ἄγριο Ποσειδώνα δὲν θὰ συναντήσεις,  

ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου,  

ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου. 

Νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος.  

Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωϊὰ νὰ εἶναι  

ποὺ μὲ τί εὐχαρίστηση, μὲ τί χαρὰ  

θὰ μπαίνεις σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους· 

νὰ σταματήσεις σ᾿ ἐμπορεῖα Φοινικικά,  

καὶ τὲς καλὲς πραγμάτειες ν᾿ ἀποκτήσεις,  

σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριμπάρια κ᾿ ἔβενους,  

καὶ ἡδονικὰ μυρωδικὰ κάθε λογῆς,  

ὅσο μπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ μυρωδικά. 

 

Σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾷς,  

νὰ μάθεις καὶ νὰ μάθεις ἀπ᾿ τοὺς σπουδασμένους.  

Πάντα στὸ νοῦ σου νἄχῃς τὴν Ἰθάκη.  

Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισμός σου. 

Ἀλλὰ μὴ βιάζῃς τὸ ταξείδι διόλου.  

Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει.  

Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί,  

πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο,  

μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη. 

Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι.  

Χωρὶς αὐτὴν δὲν θἄβγαινες στὸν δρόμο.  

Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά. 

Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρῇς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε.  

Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πείρα,  

ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες τί σημαίνουν. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – μέλισσες, πεταλούδες, δελφίνια, λιοντάρια 

 

ACTIVITY A 

Listen and fill in the gaps using the words from the word banks 

Ithaka (Constantine P. Cavafy) 
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As you set out for __________________ (1)  

hope that your __________________ (2) is a long one,  

full of adventure, full of _____________________ (3). 

Laistrygonians and Cyclops, _____________ (4) Poseidon 

do not be afraid of them:  

you’ll never _____________(5) things like that on your way 

as long as you keep your thoughts raised _____________(6), 

as long as a rare sensation 

touches your _____________(7) and your ____________(8). 

Laistrygonians and Cyclops, wild Poseidon 

you won’t encounter them 

unless you bring them along inside your _______________ (9),  

unless your soul sets them up in ______________ (10) of you. 

 

Hope that your journey is a _________________ (11) one. 

May there be many _________________(12)mornings when, 

with what pleasure, what joy, 

you come into harbors seen for the first ______________(13); 

may you _____________(14) at Phoenician trading stations 

to buy fine things, 

mother of pearl and coral, amber and ebony, 

sensual perfume of _______________(15) kind 

as many sensual perfumes as you _______________(16); 

and may you _________________(17) many Egyptian cities 

to _______________(18) and learn again from those who know. 

  

Keep Ithaka always in your _________________ (19).   

 

Arriving there is what you are destined for.  

But do not ________________ (20) the journey at all. 

Better if it lasts for ________________ (21),so that you are  

_________ (22) by the time you reach the ____________ (23),  

wealthy with all you have ______________ (24) on the way,  

body 

high 

discovery 

angry 

journey 

Ithaka 

find 

spirit 

soul 

front 

stop 

summer 

can 

learn 

long 

time 

every 

visit 

old 

hurry 

gained 

rich 

mind 

years 

island 
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not expecting Ithaca to make you _______________ (25). 

 

 Ithaka gave you the ___________________ (26) journey. 

Without her you would not have set out. 

She has ________________ (27) left to give you now. 

  

And if you find her poor, Ithaka won’t have fooled you. 

_______________ (28) as you will have ______________ (29),  

so full of experience, you will have _________________ (30) 

 by then what these Ithakas mean. 

  

become 

nothing 

understoo

d 

wise 

marvelous 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – μέλισσες, πεταλούδες, δελφίνια, λιοντάρια 

 

Να συνεργαστείτε μεταξύ σας, ώστε η κάθε ομάδα να δημιουργήσει 

ένα ποίημα με τη μορφή παρωδίας, βασισμένο στην «Ιθάκη» του 

Κ. Π. Καβάφη. 

 Δίνεται ένα παράδειγμα για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε. 

Μπορείτε να παρωδήσετε το ποίημα με οποιοδήποτε θέμα σας 

επιβάλει η έμπνευση και η φαντασία σας. 

 

 

Σαν βγεις στο πηγαιμό για το σχολείο 

να εύχεσαι να είναι πολύ, πολύ, πολύ μακρύς ο δρόμος 

γεμάτος πέτρες και γαϊδουράγκαθα 

τους φωνακλάδες δασκάλους και καθηγητές  

και το θυμωμένο διευθυντή 

Μην τους φοβάσαι……….. 

……………. …………….. 

……………. ………………  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – μέλισσες, λιοντάρια, δελφίνια, πεταλούδες 

Θεατρική γραφή 

Να προσπαθήσετε να αποδώσετε ως 

θεατρικό δρώμενο, δημιουργώντας μία 

θεατρική αφήγηση, το επεισόδιο της 

Οδύσσειας «ο Οδυσσέας στο νησί των 

Κυκλώπων». Θα περιέχει κομμάτια 

αφήγησης, καθώς επίσης και τους ήρωες-

πρωταγωνιστές που συμμετέχουν στην 

ιστορία δρώντας με τη μορφή διαλόγου. 

Χαρακτήρες-Ήρωες: 

Αφηγητής, Οδυσσέας, Πολύφημος, Ποσειδώνας,σύντροφοι του Οδυσσέα. 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 – πεταλούδες, λιοντάρια, δελφίνια, μέλισσες 

Με βάση τη μέχρι τώρα εμπειρία 

και ενασχόλησή σας με την ποίηση 

και ειδικότερα το ποίημα «Ιθάκη» 

του Κων/νου Π. Καβάφη 

προσπαθήστε να γράψετε ένα δικό 

σας ποίημα.  

 

 

 

  

Γράφω ένα 

ποίημα 
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Γιάννης Ρίτσος «Ἐπιτάφιος» 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – δελφίνια -λιοντάρια-μέλισσες-πεταλούδες 

 

Διαβάζουμε προσεκτικά τα δύο αποσπάσματα I και VI 

του ποιήματος «Επιτάφιος» του Γ. Ρίτσου και 

αποτυπώνουμε τις σκέψεις, συναισθήματα, εικόνες, που 

μας γεννιούνται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Το 

κείμενό σας μπορείτε να το εμπλουτίσετε με εικόνες ή να 

κάνετε δικά σας ζωγραφικά σχέδια. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – δελφίνια 

Να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω 

απόσπασμα του ποιήματος «Επιτάφιος» 

του Γ. Ρίτσου και να δημιουργήσετε ένα 

είδος αφήγησης, μια ιστορία. Η κεντρική 

της ιδέα να στηρίζεται στο νόημα και 

στο περιεχόμενο του αποσπάσματος. 

Στην εξιστόρηση, να υπάρχει μια 

ορισμένη σειρά των συμβάντων που 

αφηγείσθε (πληροφορίες για τους 

"ήρωες", το χώρο, το χρόνο και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται, 

επίσης μπορεί να περιέχει σκέψεις, συναισθήματα αλλά και την κριτική σας άποψη για τα 

γεγονότα). 

I 

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου, 

πουλάκι τῆς φτωχιᾶς αὐλῆς, ἀνθὲ τῆς ἐρημιᾶς μου, 

πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου καὶ δὲ θωρεῖς ποὺ κλαίω 

καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γρικᾷς τὰ ποὺ πικρὰ σοῦ λέω; 

Γιόκα μου, ἐσὺ ποὺ γιάτρευες κάθε παράπονό μου, 

Ποὺ μάντευες τί πέρναγα κάτου ἀπ᾿ τὸ τσίνορό μου, 

τώρα δὲ μὲ παρηγορᾶς καὶ δὲ μοῦ βγάζεις ἄχνα 

καὶ δὲ μαντεύεις τὶς πληγὲς ποὺ τρῶνε μου τὰ σπλάχνα; 

Η μάνα του δολοφονημένου καπνεργάτη Τάσου Τούση, 

θρηνεί πάνω απ’ το άψυχο σώμα του παιδιού της. 

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη της 10/5/1936 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – λιοντάρια 

Να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω 

απόσπασμα του ποιήματος «Επιτάφιος»του Γ. 

Ρίτσου και να δημιουργήσετε ένα είδος αφήγησης, 

μια ιστορία, που η κεντρική της ιδέα να 

στηρίζεται στο νόημα και στο περιεχόμενο του 

αποσπάσματος. Στην εξιστόρηση, να υπάρχει μια 

ορισμένη σειρά των συμβάντων που αφηγείσθε 

(πληροφορίες για τους "ήρωες", τον χώρο, τον 

χρόνο και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, 

επίσης μπορεί να περιέχει σκέψεις, συναισθήματα 

αλλά και την κριτική σας άποψη για τα γεγονότα). 

 

I 

Πουλί μου, ἐσὺ ποὺ μοῦ ῾φερνες νεράκι στὴν παλάμη 

πῶς δὲ θωρεῖς ποὺ δέρνουμαι καὶ τρέμω σὰν καλάμι; 

Στὴ στράτα ἐδῶ καταμεσὶς τ᾿ ἄσπρα μαλλιά μου λύνω 

καὶ σοῦ σκεπάζω τῆς μορφῆς τὸ μαραμένο κρίνο. 

Φιλῶ τὸ παγωμένο σου χειλάκι ποὺ σωπαίνει 

κι εἶναι σὰ νὰ μοῦ θύμωσε καὶ σφαλιγμένο μένει. 

Δὲ μοῦ μιλεῖς κι ἡ δόλια ἐγὼ τὸν κόρφο δές, ἀνοίγω  

καὶ στὰ βυζιὰ ποὺ βύζαξες τὰ νύχια, γιέ μου μπήγω. 

  

«Pieta» (1945), του Γ. Κεφαλληνού 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – μέλισσες 

Να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω απόσπασμα 

του ποιήματος «Επιτάφιος» του Γ. Ρίτσου και να 

δημιουργήσετε ένα είδος αφήγησης, μια ιστορία, που 

η κεντρική της ιδέα να στηρίζεται στο νόημα και στο 

περιεχόμενο του αποσπάσματος. Στην εξιστόρηση, 

να υπάρχει μια ορισμένη σειρά των συμβάντων που 

αφηγείσθε (πληροφορίες για τους "ήρωες", τον χώρο, 

τον χρόνο και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, 

επίσης μπορεί να περιέχει σκέψεις, συναισθήματα 

αλλά και την κριτική σας άποψη για τα γεγονότα). 

 

 

VI 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, 

άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω 

Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις 

άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης 

Και με το δάχτυλο απλωτό μου τάδειχνες ένα-ένα 

τα όσα γλυκά, τα όσα καλά κι αχνά και ροδισμένα 

Και μούδειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα, λάδι, 

και τα δεντρά και τα βουνά στο γαλανό μαγνάδι  

  

Χαρακτικό – αφιέρωμα του Γ. Φαρσακίδη 

στο Μπλόκο της Κοκκινιάς 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – πεταλούδες  

Να διαβάσετε προσεκτικά το 

παρακάτω απόσπασμα του 

ποιήματος «Επιτάφιος» του 

Γ. Ρίτσου και να 

δημιουργήσετε ένα είδος 

αφήγησης, μια ιστορία, που η 

κεντρική της ιδέα να 

στηρίζεται στο νόημα και στο 

περιεχόμενο του αποσπάσματος. Στην εξιστόρηση, να υπάρχει μια ορισμένη σειρά των 

συμβάντων που αφηγείσθε (πληροφορίες για τους "ήρωες", τον χώρο, τον χρόνο και την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται, επίσης μπορεί να περιέχει σκέψεις, συναισθήματα αλλά 

και την κριτική σας άποψη για τα γεγονότα). 

 

VI 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες 

Και τα μικρά και τα φτωχά, πουλιά, μερμήγκια, θάμνα, 

κι αυτές τις διαμαντόπετρες που ίδρωνε δίπλα η στάμνα. 

Μα, γιόκα μου, κι αν μούδειχνες τ' αστέρια και τα πλάτια, 

τάβλεπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. 

Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκειά, ζεστή κι αντρίκια 

τόσα όσα μήτε του γιαλού δε φτάνουν τα χαλίκια 

Και μούλεες, γιε, πως όλ' αυτά τα ωραία θάναι δικά μας, 

και τώρα εσβήστης κ' έσβησε το φέγγος κ' η φωτιά μας. 

 

  

ξυλογραφία του Γιώργη Δήμου 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – πεταλούδες, δελφίνια 

Σας δίνεται το απόσπασμα Ι του ποιήματος «Επιτάφιος» 

του Γ. Ρίτσου. Να γράψετε τη συνέχεια του ποίηματος σε 

ανάλογες στροφές και ύφος. Απαιτείται ομαδική δουλειά 

και συνεργασία. Μπορείτε να δώσετε στο έργο σας μια 

ζωγραφική απεικόνηση. 

 

Γιάννης Ρίτσος - Ἐπιτάφιος (ἀποσπάσματα) 

I 

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου, 

πουλάκι τῆς φτωχιᾶς αὐλῆς, ἀνθὲ τῆς ἐρημιᾶς μου, 

πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου καὶ δὲ θωρεῖς ποὺ κλαίω 

καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γρικᾷς τὰ ποὺ πικρὰ σοῦ λέω; 

Γιόκα μου, ἐσὺ ποὺ γιάτρευες κάθε παράπονό μου, 

Ποὺ μάντευες τί πέρναγα κάτου ἀπ᾿ τὸ τσίνορό μου, 

τώρα δὲ μὲ παρηγορᾶς καὶ δὲ μοῦ βγάζεις ἄχνα 

καὶ δὲ μαντεύεις τὶς πληγὲς ποὺ τρῶνε μου τὰ σπλάχνα; 

Πουλί μου, ἐσὺ ποὺ μοῦ ῾φερνες νεράκι στὴν παλάμη 

πῶς δὲ θωρεῖς ποὺ δέρνουμαι καὶ τρέμω σὰν καλάμι; 

Στὴ στράτα ἐδῶ καταμεσὶς τ᾿ ἄσπρα μαλλιά μου λύνω 

καὶ σοῦ σκεπάζω τῆς μορφῆς τὸ μαραμένο κρίνο. 

Φιλῶ τὸ παγωμένο σου χειλάκι ποὺ σωπαίνει 

κι εἶναι σὰ νὰ μοῦ θύμωσε καὶ σφαλιγμένο μένει. 

Δὲ μοῦ μιλεῖς κι ἡ δόλια ἐγὼ τὸν κόρφο δές, ἀνοίγω  

καὶ στὰ βυζιὰ ποὺ βύζαξες τὰ νύχια, γιέ μου μπήγω. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

  

Βάσω Κατράκη: Μάνα, θρήνος (ξυλογραφία) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – λιοντάρια, μέλισσες 

Σας δίνεται το απόσπασμα VI του ποιήματος 

«Επιτάφιος» του Γ. Ρίτσου. Να γράψετε τη 

συνέχεια του ποίηματος σε ανάλογες στροφές και 

ύφος. Απαιτείται ομαδική δουλειά και συνεργασία. 

Μπορείτε να δώσετε στο έργο σας μια ζωγραφική 

απεικόνηση. 

 

VI 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, 

άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω 

Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις 

άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης 

Και με το δάχτυλο απλωτό μου τάδειχνες ένα-ένα 

τα όσα γλυκά, τα όσα καλά κι αχνά και ροδισμένα 

Και μούδειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα, λάδι, 

και τα δεντρά και τα βουνά στο γαλανό μαγνάδι  

Και τα μικρά και τα φτωχά, πουλιά, μερμήγκια, θάμνα, 

κι αυτές τις διαμαντόπετρες που ίδρωνε δίπλα η στάμνα. 

Μα, γιόκα μου, κι αν μούδειχνες τ' αστέρια και τα πλάτια, 

τάβλεπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. 

Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκειά, ζεστή κι αντρίκια 

τόσα όσα μήτε του γιαλού δε φτάνουν τα χαλίκια 

Και μούλεες, γιε, πως όλ' αυτά τα ωραία θάναι δικά μας, 

και τώρα εσβήστης κ' έσβησε το φέγγος κ' η φωτιά μας. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….. 

  

Έργο της Αλεξίας Τάγκα 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – λιοντάρια, μέλισσες, δελφίνια, πεταλούδες 

Να συνομιλήσετε με τον ποιητή μέσα από τη δική 

σας ποιητική δημιουργία. Μπορείτε να σχολιάσετε, 

να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες, να πείτε τις 

απορίες σας, να θέσετε ερωτήματα, να πείτε τη δική 

σας άποψη, να διαφωνήσετε ακόμα, απευθυνόμενοι 

στον ποιητή, μέσα από ελεύθερο ποιητικό λόγο. 

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει μία εργασία. 

  

Θρήνος γυναικών 

(Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο του Κάνθου Τηλέμαχου) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – δελφίνια  

Ως παράλληλο κείμενο δίνεται το απόσπασμα 

του ποιήματος του Κώστα Βάρναλη, «Η μάνα 

του Χριστού». Να εξετάσετε παράλληλα, το 

ποίημα αυτό με τα αποσπάσματα από τον 

«Επιτάφιο» του Γ. Ρίτσου, που έχουμε κάνει. 

Να βρείτε ομοιότητες-διαφορές, 

α) ως προς την τεχνική συγγραφής των 

έργων (ομοιοκαταληξία, ελεύθερο στίχο κλπ.) 

β) ως προς το νόημα, και σε ποια σημεία. 

Να γράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα, 

που σας γεννιούνται μέσα σας, όταν το 

διαβάζετε. 

Επίσης να βρείτε ένα στίχο ή μια λέξη από το παραπάνω έργο, που θα χρησιμεύσει ως 

τίτλος, στα εικαστικά δημιουργήματα των συμμαθητών σας, στην ομάδα πεταλούδες.   

 

Κώστας Βάρναλης, «Η μάνα του Χριστού» (απόσπασμα) 

  

“Η Μάνα Παναγιά της Γυάρου”, 

πυρογραφία του Γιώργου Φαρσακίδη 

Κατεβάζω στα μάτια τη μαύρην ομπόλια,  

για να πάψει κι ο νους με τα μάτια να βλέπει… 

Ξεφαντώνουν τ’ αηδόνια στα γύρω περβόλια 

λεϊμονιάς σε κυκλώνει λεπτή μοσκοβόλια. 

  

Φεύγεις πάνου στην άνοιξη, γιε μου καλέ μου, 

Άνοιξη μου γλυκιά, γυρισμό που δεν έχεις. 

Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη, γιε μου, 

δε μιλάς, δεν κοιτάς, πώς μαδιέμαι, γλυκέ μου! 

 

 Καθώς κλαίει, σαν της παίρνουν το τέκνο, η δαμάλα, 

ξεφωνίζω και νόημα δεν έχουν τα λόγια. 

Στύλωσέ μου τα δυο σου τα μάτια μεγάλα: 

τρέχουν αίμα τ’ αστήθια, που βύζαξες γάλα. 

Κει στο πλάγι δαγκάναν οι οχτροί σου τα χείλη… 

Δολερά ξεσηκώσανε τ’ άγνωμα πλήθη 

κι όσο ο γήλιος να πέσει και να ‘ρθει το δείλι 

το σταυρό σου καρφώσαν οι οχτροί σου κ’ οι φίλοι. 

  

Μα γιατί να σταθείς να σε πιάσουν! Κι ακόμα, 

σα ρωτήσανε: «Ποιος ο Χριστός;» τι πες «Να με»! 

αχ! δεν ξέρει, τι λέει το πικρό μου το στόμα! 

Τριάντα χρόνια παιδί μου δε σ’ έμαθ’ ακόμα. 

 

(Κώστας Βάρναλης, Ποιητικά, εκδ. Κέδρος) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – λιοντάρια  

Δίνεται το ποίημα «Το ψωμί της μάνας 

μου», του Παλαιστίνιου ποιητή Mαχμούτ 

Νταρουίς. Να εξετάσετε παράλληλα, το 

ποίημα αυτό με τα αποσπάσματα από τον 

«Επιτάφιο» του Γ. Ρίτσου, που έχουμε 

κάνει. Να βρείτε ομοιότητες-διαφορές, 

α) ως προς την τεχνική συγγραφής των 

έργων (ομοιοκαταληξία, ελεύθερο στίχο 

κλπ.) 

β) ως προς το νόημα, και σε ποια σημεία. Να γράψετε τις σκέψεις και τα συναισθήματα, 

που σας γεννιούνται μέσα σας, όταν το διαβάζετε. 

Επίσης να βρείτε ένα στίχο ή μια λέξη από το παραπάνω έργο, που θα χρησιμεύσει ως 

τίτλος, στα εικαστικά δημιουργήματα των συμμαθητών σας, στην ομάδα πεταλούδες.  

 

«Το ψωμί της μάνας μου», Mαχμούτ Νταρουίς 

Δίχως την ευχή σου 

Είμαι πολύ αδύναμος για να σταθώ 

Μεγάλωσα πολύ 

Δώσε μου πίσω τους χάρτες των αστεριών που είχα παιδί» 

Μου λείπει το ψωμί της μάνας μου 

Ο καφές της μάνας μου 

Το άγγιγμά της 

Φουσκώνουν μέσα μου οι παιδικές μου αναμνήσεις 

Μέρα τη μέρα 

Πρέπει να δώσω αξία στη ζωή μου 

Την ώρα του θανάτου μου 

Πρέπει να αξίζω τα δάκρυα της μάνας μου 

Και αν έρθω πίσω κάποια μέρα 

Βάλε με σα μαντήλι στα βλέφαρά σου 

Τα κόκαλά μου σκέπασε με χλόη 

Που την αγίασαν τα βήματά σου 

Δέσε μας μαζί 

Γάζα, Παλαιστίνη. Μάνα 
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Με μια μπούκλα απ’ τα μαλλιά σου 

Με μια κλωστή που κρέμεται από το φόρεμά σου 

Μπορεί να γίνω αθάνατος 

Μπορεί να γίνω Θεός 

Εάν αγγίξω τα βάθη της καρδιάς σου 

Αν καταφέρω και γυρίσω 

Κάνε με ξύλα να ανάψεις τη φωτιά σου 

Σκοινί για να απλώνεις τα ρούχα σου στην ταράτσα του σπιτιού σου 

Δίχως την ευχή σου 

Είμαι πολύ αδύναμος για να σταθώ 

Μεγάλωσα πολύ 

Δώσε μου πίσω τους χάρτες των αστεριών που είχα παιδί 

Για να βρω με τα χελιδόνια 

Το δρόμο πίσω 

Στην άδεια σου αγκαλιά. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – μέλισσες  

Δίνεται το απόσπασμα «Η μάνα μου» από 

το μυθιστόρημα «Αναφορά στον Γκρέκο» 

του Νίκου Καζαντζάκη. 

Να εξετάσετε παράλληλα το πεζό κείμενο 

με τα αποσπάσματα από τον «Επιτάφιο» 

του Γ. Ρίτσου, που έχουμε κάνει. Βρείτε 

ομοιότητες-διαφορές, ως προς το νόημα, 

και σε ποια σημεία. Γράψτε τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα, που σας γεννιούνται μέσα σας, όταν το διαβάζετε. Επίσης, βρείτε μία 

πρόταση ή μια λέξη από το παραπάνω έργο, που θα χρησιμεύσει ως τίτλος, στα εικαστικά 

δημιουργήματα των συμμαθητών σας, στην ομάδα πεταλούδες. 

 

Η μάνα μου 

Η μάνα μου, μια άγια γυναίκα. Με υπομονή, μ’ αντοχή κι όλη τη γλύκα της γης απάνω 

της. Όλοι από το αίμα της μάνας μου οι πρόγονοι ήταν χωριάτες. Σκυμμένοι στο χώμα, 

κολλημένοι στο χώμα, τα πόδια τους, τα χέρια τους, τα μυαλά τους γεμάτα χώματα. 

Αγαπούσαν τη γης και της εμπιστεύουνταν όλες τις ελπίδες. Είχαν γίνει, πάππου προς 

πάππου, ένα μαζί της. Στην αβροχιά, κοράκιαζαν κι αυτοί μαζί της, κι όταν ξεσπούσαν τα 

πρωτοβρόχια, τα κόκαλά τους έτριζαν και φούσκωναν σαν καλάμια. Κι όταν αλέτριζαν και 

χαράκωναν βαθιά την κοιλιά της με το γενί, ξαναζούσαν στα στήθια και στα μεριά τους την 

πρώτη νύχτα που κοιμήθηκαν με τη γυναίκα τους…. 

 Ποτέ δεν είχα δει τη μητέρα μου να γελάει, χαμογελούσε μόνο, και τα βαθουλά, μαύρα 

μάτια της κοίταζαν τους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαινοέρχονταν σαν 

πνέμα αγαθό μέσα στο σπίτι, κι όλα τα πρόφταινε ανέκοπα κι αθόρυβα, σαν να ‘χαν τα χέρια 

της μια καλοπροαίρετη μαγική δύναμη, που κυβερνούσε με καλοσύνη την καθημερινή 

ανάγκη. Μπορεί και να ‘ναι η νεράιδα συλλογιζόμουν κοιτάζοντάς τη σιωπηλά…. 

 Οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας 

αντίκρα στον άλλο, εκείνη σε καρέκλα πλάι στο παράθυρο, εγώ στο σκαμνάκι μου, κι 

ένιωθα, μέσα στη σιωπή, το στήθος μου να γεμίζει και να χορταίνει, σαν να ‘ταν ο αγέρας 

ανάμεσά μας γάλα και βύζαινα. 

«Μάνα με παιδί» (1963), του Α. Τάσσου. 

Ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο 
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Από πάνω μας ήταν η γαζία, κι όταν ήταν ανθισμένη, η αυλή μας μοσκομύριζε. 

Αγαπούσα πού τα ευωδάτα κίτρινα λουλούδια της, τα ’βαζε η μητέρα μου στις κασέλες και 

τα σώρουχά μας, τα σεντόνια μας, όλη μου η παιδική ηλικία μύριζε γαζία. 

Μιλούσαμε, πολλές ήσυχες κουβέντες, πότε η μητέρα μού διηγόταν για τον πατέρα της, 

για το χωριό που γεννήθηκε, και πότε ’γω της στορούσα τους βίους των αγίων που ‘χα 

διαβάσει, και ξόμπλιαζα τη ζωή τους με τη φαντασία μου. Δεν έφτανα τα μαρτύριά τους, 

έβαζα κι από δικού μου, ωσότου έπαιρναν τη μητέρα μου τα κλάματα, τη λυπόμουν, κάθιζα 

στα γόνατά της, της χάιδευα τα μαλλιά και την παρηγορούσα: Μπήκαν στον παράδεισο, 

μητέρα, μη στεναχωριέσαι, σεριανίζουν κάτω από ανθισμένα δέντρα, κουβεντιάζουν με τους 

αγγέλους και ξέχασαν τα βάσανά τους. Και κάθε Κυριακή βάζουν χρυσά ρούχα, κόκκινα 

κασκέτα με φούντες και πάνε να κάμουν βίζιτα στο Θεό. 

Κι η μητέρα σφούγγιζε τα δάκρυά της, με κοίταζε σαν να μου έλεγε: Αλήθεια λες; Και 

μου χαμογελούσε. 

 Και το καναρίνι, μέσα στο κλουβί του, μας άκουγε, σήκωνε το λαιμό του και 

κελαηδούσε μεθυσμένο, ευχαριστημένο, σαν να ‘χε κατέβει από τον παράδεισο, σαν να ‘χε 

αφήσει μια στιγμή τους αγίους κι ήρθε στη γης να καλοκαρδίσει τους ανθρώπους. 

 Η μητέρα μου, η γαζία, το καναρίνι, έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μέσα στο μυαλό 

μου, δεν μπορώ πια να μυρίσω γαζία, ν’ ακούσω καναρίνι, χωρίς ν’ ανέβει από το σπλάχνο 

μου η μητέρα μου και να σμίξει με τη μυρουδιά τούτη και με το κελάηδημα του 

καναρινιού… 

(Νίκος Καζαντζάκης, Αναφορά στο Γκρέκο) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – πεταλούδες  

Σας δίνονται οι τίτλοι των έργων, «Η μάνα του 

Χριστού», «Το ψωμί της μάνας μου», «Η μάνα μου». 

Μετά την ανάγνωση των έργων που θα ακούσετε από 

τους συμμαθητές σας, των άλλων ομάδων, και με 

βάση τον τίτλο του κάθε κειμένου, καλείστε να 

μοιραστείτε τα θέματα και να ζωγραφίσετε σε χαρτί 

μεγέθους Α3, την έμπνευσή σας, ανάλογη με τον τίτλο 

και το νοηματικό περιεχόμενο των έργων. 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 – λιοντάρια, μέλισσες, δελφίνια, πεταλούδες 

Δοκιμάστε να γράψετε ένα δικό σας ποίημα με φαντασία και συναίσθημα με θέμα τη μάνα. 

 

 

 

  

Κώστας Μαλάμος: Ξεκλήρισμα, 1946 (Παστέλ) 

Η δημιουργική γραφή συνεχίζεται. Σκέψη, φαντασία, συναίσθημα !!! 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 – δελφίνια  

Παρατηρείστε και αναπτύξτε διάλογο μεταξύ σας, σχετικά με το εικονοπλαστικό 

περιεχόμενο των εικαστικών έργων που σας δίνονται. Να σκεφτείτε και να γράψετε ένα 

ποίημα δύο στίχων, που να ανταποκρίνεται στο νόημα του κάθε έργου, σύμφωνα με τη 

σκέψη και τα συναισθήματά που σας δημιουργούνται όταν παρατηρείτε το κάθε έργο 

ξεχωριστά. Η γραφή των στίχων θα γίνει χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Pablo Pıcasso "La Soupe" 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Στην Πολύτεκνη Μάνα 

Η Αθωότητα, William A. Bouguereau 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Μητέρα με παιδί στην παραλία, Pablo 

Pıcasso 

 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 - λιοντάρια 

Παρατηρείστε και αναπτύξτε διάλογο μεταξύ σας, σχετικά με το εικονοπλαστικό 

περιεχόμενο των εικαστικών έργων που σας δίνονται. Να σκεφτείτε και να γράψετε ένα 

ποίημα δύο στίχων, που να ανταποκρίνεται στο νόημα του κάθε έργου, σύμφωνα με τη 

σκέψη και τα συναισθήματά που σας δημιουργούνται όταν παρατηρείτε το κάθε έργο 

ξεχωριστά. Η γραφή των στίχων θα γίνει χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή. 

   

Ο Φόνος των Αθώων, Leon Cogniet 

 …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Pablo Picasso, Mother and Child 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Pieta, El Greco 

 …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Η αυτοθυσία, Εμίλ ντε Λανσάκ 

 …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 – μέλισσες  

Παρατηρείστε και αναπτύξτε διάλογο μεταξύ σας, σχετικά με το εικονοπλαστικό 

περιεχόμενο των εικαστικών έργων που σας δίνονται. Να σκεφτείτε και να γράψετε ένα 

ποίημα δύο στίχων, που να ανταποκρίνεται στο νόημα του κάθε έργου, σύμφωνα με τη 

σκέψη και τα συναισθήματά που σας δημιουργούνται όταν παρατηρείτε το κάθε έργο 

ξεχωριστά. Η γραφή των στίχων θα γίνει χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή. 

 

 

  

African mother, Paula Berteotti 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Mother and daughter, Karen Tarlton 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Mother Art Sagarika Sen 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Mother against the war, Andrea Gomez 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 – πεταλούδες  

Παρατηρείστε και αναπτύξτε διάλογο μεταξύ σας, σχετικά με το εικονοπλαστικό 

περιεχόμενο των εικαστικών έργων που σας δίνονται. Να σκεφτείτε και να γράψετε ένα 

ποίημα δύο στίχων, που να ανταποκρίνεται στο νόημα του κάθε έργου, σύμφωνα με τη 

σκέψη και τα συναισθήματά που σας δημιουργούνται όταν παρατηρείτε το κάθε έργο 

ξεχωριστά. Η γραφή των στίχων θα γίνει χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή. 

 

 

 

  

Vintage Mother and Child,  Van Rees 

 …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Mothers Lap, Sagarika Sen 

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Modern mother, Bill Ross 

 …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Mother, Katie m. Berggren 

 …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 



147 

 

Οδυσσέας Ελύτης «Η ποδηλάτισσα»  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – δελφίνια, πεταλούδες, λιοντάρια, μέλισσες 

Αφού διαβάσετε προσεκτικά το ποίημα «Η ποδηλάτισσα» 

του Ο. Ελύτη να γράψετε μια ιστορία, η οποία κατά τη 

γνώμη σας, στάθηκε η αφορμή να γράψει το σχετικό 

ποίημα ο ποιητής. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας σας, 

θέλουμε να αναφέρετε τα συναισθήματα και τις σκέψεις 

σας, που σας δημιουργήθηκαν διαβάζοντας και 

ακούγοντας στη μελοποιημένη του μορφή το ποίημα. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – δελφίνια, πεταλούδες, λιοντάρια, μέλισσες 

Δίνεται το ποίημα «Η ποδηλάτισσα» του Ο. Ελύτη. Να 

υπογραμμίσετε λέξεις ή φράσεις που σας φέρνουν στο 

μυαλό εικόνες. Στη συνέχεια θα ζωγραφίσετε σε χαρτί 

μεγέθους Α4 ή Α3 τις εικόνες αυτές. Όποιοι μαθητές 

επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό 

Microsoft Paint για να εργαστούν. Στην παρουσίαση 

προσπαθήστε να έχετε τις ζωγραφικές δημιουργίες σας με σειρά, σύμφωνα με τη νοητική 

σειρά του ποιήματος. 

 

 

  Η ποδηλάτισσα 

 

Το δρόμο πλάι στη θάλασσα 

περπάτησα που `κανε κάθε 

μέρα η ποδηλάτισσα. 

 

Βρήκα τα φρούτα που `χε 

στο πανέρι της, το δαχτυλίδι 

που `πεσε απ’ το χέρι της. 

 

Βρήκα το κουδουνάκι και το 

σάλι της, τις ρόδες,  

το τιμόνι, το πεντάλι της. 

 

Τη ζώνη της, τη βρήκα σε 

μιαν άκρη, μια πέτρα διάφανη 

που `μοιαζε με δάκρυ. 

Τα μάζεψα ένα ένα και τα 

κράτησα κι έλεγα πού `ναι 

πού `ναι η ποδηλάτισσα. 

 

Την είδα να περνά πάνω 

απ’ τα κύματα, την άλλη μέρα 

πάνω από τα μνήματα. 

 

Την τρίτη νύχτωσ’ έχασα 

τ’ αχνάρια της, στους ουρανούς 

άναψαν τα φανάρια της. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – δελφίνια  

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο τέσσερα άλλα ποιήματα του 

Οδυσσέα Ελύτη, να αναφέρετε τους τίτλους και από πιο 

βιβλίο προέρχονται. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – λιοντάρια 

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο δύο 

μελοποιημένα ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη, να 

τα επικολλήσετε στο φύλλο εργασίας με τη 

μέθοδο φωτογράφισης της επιφάνειας εργασίας 

και να τα παρουσιάσετε στην τάξη. 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – μέλισσες  

Να βρείτε λέξεις 

που έχουν σχέση με 

την «Ποδηλάτισσα», 

μέσα στο ποίημα, να 

τις γράψετε και στη συνέχεια να φτιάξετε το δικό σας πεζό κείμενο, αποτυπώνοντας και εκεί 

το ίδιο νόημα με το ποίημα του Ελύτη. 

ΛΕΞΕΙΣ: 

ΠΕΖΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – πεταλούδες  

Δίνεται το ποίημα «Η ποδηλάτισσα». Ανάμεσα από τους στίχους να γράψετε ένα δικό σας 

στίχο. 

 

 

 

 

 

 

  

Η ποδηλάτισσα 

Το δρόμο πλάι στη θάλασσα 

……………………………….. 

περπάτησα που `κανε κάθε 

………………………………..  

μέρα η ποδηλάτισσα. 

……………………………….. 

 

Βρήκα τα φρούτα που `χε 

………………………………. 

στο πανέρι της, το δαχτυλίδι 

………………………………. 

που `πεσε απ’ το χέρι της. 

………………………………. 

 

Βρήκα το κουδουνάκι και το 

………………………………. 

σάλι της, τις ρόδες,  

……………………………… 

το τιμόνι, το πεντάλι της. 

……………………………… 

 

Τη ζωνη της, τη βρήκα σε 

…………………………………  

 

μιαν άκρη, μια πέτρα διάφανη 

………………………………… 

που `μοιαζε με δάκρυ. 

………………………………… 

 

Τα μάζεψα ένα ένα και τα 

………………………………… 

κράτησα κι έλεγα πού `ναι 

………………………………… 

πού `ναι η ποδηλάτισσα. 

………………………………… 

 

Την είδα να περνά πάνω 

………………………………… 

απ’ τα κύματα, την άλλη μέρα 

………………………………… 

πάνω από τα μνήματα. 

……………………………........ 

 

Την τρίτη νύχτωσ’ έχασα 

………………………………… 

τ’ αχνάρια της, στους ουρανούς 

………………………………… 

άναψαν τα φανάρια της. 

………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – μέλισσες, λιοντάρια, δελφίνια, πεταλούδες 

Παρατηρείστε τους πίνακες ζωγραφικής με αφορμή το ποίημα «Η ποδηλάτισσα» του Ο. 

Ελύτη. (α) Με τη μέθοδο αντιγραφής–επικόλλησης να αποτυπώσετε τη εικόνα του πίνακα 

που σας ενέπνευσε, (β) ανάλογα με τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας 

δημιουργούνται, να γράψετε ένα δικό σας ποίημα και (γ) να αναφέρετε σε λίγες γραμμές, για 

ποιο λόγο διαλέξατε το συγκεκριμένο πίνακα και τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε για τη 

συγγραφή του ποιήματός σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Η ποδηλάτισσα, Alan Kingsbury 
Riding into the sunset, Connie Schaertl 

νεαρή ποδηλάτισσα, Lilla Cabot Perry 

Έργο μαθητών  

The girl with the bicycle, Alexi Zaitsev Η ποδηλάτισσα, Α. Ανδρουλάκης 
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Όνομα: …………………… Επώνυμο: ………………………………  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

 ΠΟΙΗΜΑ 

 

 Τίτλος: 

σκεπτικό της εργασίας: 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – μέλισσες, λιοντάρια, δελφίνια, πεταλούδες 

Ένα ποίημα μπορεί να γραφτεί και ως καλλιγράφημα. 

Βλέποντας τα καλλιγράμματα του Απολλιναίρ στο διαδίκτυο και 

τα παρακάτω 

παραδείγματα, μπορείτε 

να καταλάβετε τι είναι το καλλιγράφημα. Ένα 

σχέδιο, ανάλογα με το νόημα του ποιήματος, και 

μέσα σε αυτό ή 

περιμετρικά, 

γράφουμε το ποίημα 

μας. Αν γράφουμε ένα αισθηματικό ποίημα τού δίνουμε το 

σχήμα της καρδιάς, αν γράφουμε για ένα μπαλόνι, για ένα 

καράβι, δίνουμε το αντίστοιχο σχήμα. Μπορείτε να 

ζωγραφίσετε αδέσμευτα και να συνδυάσετε το σχήμα με τον 

λόγο όπως επιθυμείτε. Θέλουμε να μεταφέρετε τα ήδη 

υπάρχοντα ποίηματά σας, σε καινούριο χαρτί, προσδίδοντάς τους έτσι και την εικαστική 

διάσταση. 

 

Επιλέγοντας την εικόνα που σας 

"μίλησε" ζωγραφίστε τη, 

χρησιμοποιώντας λέξεις ή στίχους από 

το ποίημα σας... 
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Τάσος Λειβαδίτης «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – λιοντάρια, μέλισσες, δελφίνια, 

πεταλούδες 

Γράψτε γρήγορα χωρίς προσχεδιασμένο θέμα, τις πρώτες 

εντυπώσεις, ιδέες, σκέψεις, εικόνες που σας έρχονται στο 

νου όταν διαβάζετε ή ακούτε το ποίημα «Αν θέλεις να 

λέγεσαι άνθρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ακούστε το συμμαθητή σας που διαβάζει και απαγγέλει το ποίημα. Απολαύστε το με όλες τις 

αισθήσεις σας και γράψτε τι συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν όταν τον ακούγατε. Σας 

άρεσε το ποίημα ή όχι και γιατί; 

..…………………………………………………………………………………………………

……………..................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

…………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………......................................

......................................................................................................................................................  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – δελφίνια  

Να αφιερώσετε το ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι 

άνθρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη σε ένα φιλικό σας 

πρόσωπο και να εξηγήσετε τους λόγους για τους 

οποίους κάποιος θα έπρεπε να το διαβάσει. 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – μέλισσες  

Να βρείτε στοιχεία του ποιήματος που έχουν σχέση με τη 

σημερινή πραγματικότητα, και σε ποια σημεία πιστεύτε ότι 

συνδέονται με τη ζωή σας. 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – πεταλούδες   

Να προσκαλέσετε τον ποιητή Τάσο Λειβαδίτη και να 

προετοιμάσετε ερωτήσεις για μια επικείμενη συνέντευξη 

μαζί του. 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – λιοντάρια 

Να βρείτε στο ποίημα συναρπαστικά-σημαντικά κατά τη 

γνώμη σας συμβάντα-γεγονότα-προτάσεις-λέξεις-συνθήματα, 

να τα αναφέρετε και να τα σχολιάσετε. 

  

«Τάσος Λειβαδίτης» χαρακτικό σε 

λινόλεουμ, 2007, Γιάννης Στεφανάκης 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – δελφίνια  

Να κάνετε γραπτή περιγραφή του τμήματος του ποιήματος που αποτελεί 

το «αγαπημένο (σας)». Μπορείτε να εμπλουτίσετε την περιγραφή σας με 

ζωγραφιές. 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – λιοντάρια  

Να κάνετε μια λίστα των προτάσεων του ποιήματος 

που σας προκάλεσαν το ενδιαφέρον ή ήταν 

σημαντικές και θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέμα 

μουσικής σύνθεσης ή ζωγραφικού πίνακα.  

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – μέλισσες  

Να κάνετε μια εισήγηση προς τον Διευθυντή του σχολείου, στην 

οποία θα αναφέρετε τους λόγους, σύμφωνα με τους οποίους, το 

βιβλίο που περιέχει το ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» 

του Τάσου Λειβαδίτη, πρέπει να αποκτηθεί για τη σχολική 

βιβλιοθήκη.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – πεταλούδες  

Ο ποιητής Τ. Λειβαδίτης μετά τη 

συνέντευξη μαζί του, σάς δίνει το παρακάτω 

απόσπασμα του ποιήματος και σας ζητά να 

το βελτιώσετε ή να το ξαναγράψετε με δική 

σας έμπνευση. 

 

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

μπορεί να χρειαστεί ν’ αφίσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη 

ή το παιδί σου. 

Δε θα διστάσεις. 

Θ’ απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου 

θ’ απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι 

για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο. 

Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς. 

Το ξέρω, είναι όμορφο ν’ ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδι, 

να κοιτάς έν’ άστρο, να ονειρεύεσαι 

είναι όμορφο σκυμένος πάνω απ’ το κόκκινο στόμα της αγάπης σου 

να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. 

Μα εσύ πρέπει να τ’ αποχαιρετήσεις όλ’ αυτά και να ξεκινήσεις 

γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τ’ άστρα, για όλες 

τις λάμπες και για όλα τα όνειρα 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – δελφίνια, πεταλούδες, μέλισσες, λιοντάρια 

Να γράψετε μία επιστολή-

αίτημα προς τον Διευθυντή του 

σχολείου, στην οποία θα 

ζητάτε να σας παραχωρηθεί 

ένα κομμάτι του τοίχου της 

τάξης, πάνω στην επιφάνεια 

του οποίου θα γράψετε με 

πινέλο ή μαρκαδόρο πίνακα, 

στίχους από το ποίημα «Αν 

θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος» 

του Τάσου Λειβαδίτη και θα το 

διακοσμήσετε με ζωγραφικά 

σχέδια. Προτείνεται ο 

ποιητικός – λογοτεχνικός 

λόγος στη σύνταξη της 

επιστολής-αιτήματος. Να 

συνεργαστείτε όλοι μεταξύ σας 

για καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – δελφίνια, πεταλούδες, μέλισσες, λιοντάρια 

Πορευτήκαμε σε ένα ποιητικό μονοπάτι και ανακαλύψαμε 

ιδέες, ακούσαμε προτάσεις, μας γεννήθηκαν σκέψεις, νιώσαμε 

συναισθήματα. εξετάζοντας το ποίημα «Αν θέλεις να λέγεσαι 

άνθρωπος» του Τάσου Λειβαδίτη. Μπορείτε όλα τα παραπάνω 

να τα μεταφέρετε στο χαρτί, γράφοντας το δικό σας ποίημα.  
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Συνθετικές εργασίες 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – δελφίνια, πεταλούδες, λιοντάρια, μέλισσες 

Να συγκεντρώσετε το φωτογραφικό υλικό από τις προηγούμενες εργασίες σας και να 

φτιάξετε κολάζ-ένωση πολλαπλών φωτογραφιών, ανά θεματική ενότητα. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε και δικές σας φωτογραφίες ή να βρείτε κι άλλες στο διαδίκτυο. Δώστε 

τίτλο στη θεματική ενότητα που επιλέξατε και τα τελικά έργα σας θα τα εκτυπώσετε σε χαρτί 

μεγέθους Α4 ή Α3. Θα χρησιμοποιήσετε τα λογισμικά Photoscape και Picasa. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – δελφίνια, πεταλούδες, λιοντάρια, μέλισσες 

Με τις φωτογραφίες και τα μουσικά κομμάτια που 

έχετε στο φάκελό σας, να φτιάξετε μία ταινία. 

Χρησιμοποιήστε ένα ποίημα δικό σας ή ένα 

ποίημα, ενός από τους ποιητές που διδαχθήκατε 

και σας αρέσει. Να βάλετε στην ταινία, 

φωτογραφίες που να έχουν σχέση με το νοητικό 

περιεχόμενο του ποιήματος, όπως επίσης να 

επιλέξετε και ένα μουσικό κομμάτι είτε από τη 

δικιά σας μουσική συλλογή, είτε να το κάνετε 

λήψη από το διαδίκτυο, είτε ένα από τα τραγούδια που ηχογραφήσατε, εάν πρόκειται να 

επιλέξετε ποίημα από αυτά που διδαχθήκατε, ως μουσικό χαλί. Λογισμικά που θα 

χρησιμοποιήσετε είναι το Photo Story 3 for Windows, Free YouTube Download convert to 

MP3, σύστημα ηχογράφησης του διαδραστικού υπολογιστή του εργαστηρίου πληροφορικής. 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – δελφίνια, πεταλούδες, λιοντάρια, μέλισσες 

Να δημιουργήσετε μια ιστορία Comic. 

Το σενάριο της ιστορίας σας μπορεί να είναι 

κάποιο από τα θεατρικά δρώμενα που έχετε 

γράψει σε προηγούμενες ενότητες («Η 

ναυμαχία της Σαλαμίνας», «ο Οδυσσέας στο 

νησί των Κυκλώπων»), δικά σας ποιήματα ή 

ποιήματα ποιητών, χωρισμένα σε στροφές ή 

ενότητες με φιγούρες μαθητών να 

απαγγέλουν ή οτιδήποτε θέμα θελήσετε και 

να έχει σχέση με την ποιητική διαδρομή που 

έχετε ακολουθήσει μέχρι τώρα. Η ιστορία 

Comic που θα δημιουργήσετε μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί μεγέθους Α4 ή να γίνει ταινία με 

το λογισμικό Photo Story 3 for Windows. Λογισμικά που θα σας βοηθήσουν στην εργασία 

σας είναι το Photo Story 3 for Windows, Gimp2, MS Paint. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – αξιολόγηση σεμιναρίου 

Μπορείς να γράψεις τη γνώμη σου αν σου άρεσε η όλη διαδικασία στην οποία πήρες μέρος, 

αν είχε ενδιαφέρον, αν σου προσέφερε επιπλέον γνώση. 

 

 

Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές ή κάτι επιπλέον που κατά τη γνώμη σας υπήρχε 

έλλειψη; 

 

 

Υπήρξαν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που νιώσατε κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων και ποια είναι αυτά; 

 

 

 

 

 

 


