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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

Θα ήζεια, αξρηθά, λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ, θπξία 

Άλλα Βαθάιε, γηα ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν θαηά ηε ζχληαμε θαη ηε δηφξζσζε 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γηα ηελ επγέλεηα θαη ηε ζπλέπεηα πνπ επέδεημε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζία καο, αιιά θπξίσο γηαηί ε ίδηα απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα 

ηνπο θνηηεηέο ηεο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπλεπηβιέπνληα θαζεγεηή 

θχξην Σξηαληάθπιιν Κσηφπνπιν, γηα ηηο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ηα 

επνηθνδνκεηηθά ζρφιηά ηνπο. 
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ηε Γηόλε κνπ! 

… ζα ήηαλ πνιχ ραξνχκελε… 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ  
 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ελφο παξακπζηνχ δηα 

κέζνπ ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Πξφθεηηαη γηα κία πξνζέγγηζε πνπ αμηνπνηεί ην ίδην πεξηερφκελν ζε 

δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο νκάδεο, κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πνπ 

αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Έρεη επηιεγεί έλα δηαειηθηαθφ 

παξακχζη πνπ ηηηινθνξείηαη «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο ε αιεπνχ θαη ην άινγν» 

ηνπ  ζπγγξαθέα Charly Mackesy, ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο.  

ην πξψην θεθάιαην παξαηίζεληαη ζηνηρεία γχξσ απφ ηνλ ελλνηνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ, ηελ ζηνρνζεζία θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. 

Δπίζεο γίλεηαη εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα κπεί ηνπο καζεηέο ζηελ επειημία ηεο 

ζθέςεο, ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία θαη απνηειεί ζηφρν ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε φηη 

αθνξά ηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Πνιιέο εξεπλεηηθέο κειέηεο ζπλεγνξνχλ γηα ηελ 

ζεηηθή εθπαηδεπηηθή αμία  ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη έηζη παξαηεξνχκε φηη ζηα 

ζχγρξνλα  Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε ε παξνπζία ηεο.  

ην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ην παξακχζη, ηελ ζέζε ηνπ 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη έθθξαζε,  θαζψο 

δεηνχκελν ηεο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο απνθιίλνπζα ζθέςε ησλ παηδηψλ.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πξνζέγγηζε καο γηα ηελ δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ ζηελ πξνζρνιηθή θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Παξαηίζεληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ θαη λα εμαζθεζνχλ ζηηο ηερληθέο γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Γεκηνπξγηθή Γξαθή, δεκηνπξγηθφηεηα, παξακχζη, δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, πξφγξακκα ζπνπδψλ 
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ABSTRACT 

The present work aims at the didactic use of a fairy tale through Creative Scripture in 

preschool and secondary school children. This is an approach that utilizes the same 

content in different educational groups, with different characteristics and following a 

different Curriculum. An age-old fairy tale entitled "The Boy, the Mole or the Fox 

and the Horse" by author Charly Mackesy has been selected and can be used in a 

variety of ways. 

 The first chapter presents information about the conceptual definition, 

purpose and historical development of the Creative Scripture. There is also more 

specific reference to the purpose of education related to creativity. Creativity inspires 

students in flexibility of thought, ingenuity and innovation and is a goal of education. 

 

 The second chapter refers to the legal framework regarding creative writing 

in pre-school education and secondary education. Many research studies advocate for 

the positive educational value of creative writing and so we observe that in modern 

curricula its presence becomes more and more intense. 

 

The third chapter presents information about the fairy tale, its place in 

education and its contribution to creative thinking and expression, as its aim is to 

cultivate the divergent thinking of children. 

The last chapter presents our approach to the didactic use of fairy tales in 

preschool and secondary education. Listed the activities designed to enhance 

children's creative thinking and practice written and oral techniques. 

 

Keywords: Creative writing, creativity, fairy tale, creative writing activities, 

curriculum 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν αξθεηά ζχλζεην. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε απνζαθήληζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ δελ είλαη αξθεηά εχθνιν λα 

δνζεί κε αθξίβεηα. Αλ θαη παξνπζηάδεηαη σο θάηη θαηλνχξγην σο επηζηεκνληθφο 

θιάδνο, θαίλεηαη λα έρεη ξίδεο απφ ην παξειζφλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ 

Ρεηνξηθή ζηελ Αξραία Διιάδα. 

Ζ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηειεί έλαλ πξφζθαην 

αθαδεκατθφ θιάδν ζηελ ζχγρξνλε επνρή κε ηηο ξίδεο φκσο λα μεθηλάλ απφ ην 

παξειζφλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο είλαη έληνλα 

ηα ζηνηρεία ηνπ παηρληδηνχ, ηνπ απζνξκεηηζκνχ, ηεο έιιεηςεο θξηηηθήο θαζψο θαη 

ησλ ζηνρεπκέλσλ αζθήζεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ιφγνπ. Μέζα 

απφ απηή ηε δηαδηθαζία ην άηνκν βξίζθεηαη ζε κηα δεκηνπξγηθή θαηάζηαζε. 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί έλα κέζν 

έθθξαζεο, παηρληδηνχ θαη πεηξακαηηζκνχ γηα θάηη λέν θαη δηαθνξεηηθφ, έλαλ 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν έθθξαζεο. Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί έλα κέζν έθθξαζεο 

ησλ ζθέςεσλ ηνπ αηφκνπ κεηαθέξνληαο ηεο ζην ραξηί. Δπηπιένλ, απφ ηελ δηδαθηηθή 

ηεο πηπρή απνηειεί έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ θαηάθηεζε ινγνηερληθψλ θαη 

ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ κέζσ δεκηνπξγηθψλ ηερληθψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

παξαγσγή ιφγνπ. Δίλαη έλα κέζν θξηηηθήο θαη αλαδεκηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο 

ινγνηερλίαο. Γηαζέηεη έλαλ ξφιν ζεξαπεπηηθφ θαη απειεπζεξσηηθφ γηαηί δηακέζνπ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ην 

παηρλίδη παξάιιεια κε ηελ δεκηνπξγία. (Μπέιινπ,2020) 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κία πξνζέγγηζε ζην πιαίζην ησλ 

ηζρπφλησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο 

Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο ζε καζεηέο 

πξνζρνιηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με βηβιίν αλαθνξάο έλα δηαειηθηαθφ 

παξακχζη, ζρεδηάδνληαη δξάζεηο γχξσ απφ ην βηβιίν ή κε αθνξκή έλα βηβιίν θαη κε 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ1. Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΥΗ  

 

1.1 ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ  

 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή σο κηα θαη εμνρήλ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία είλαη δχζθνιν λα 

νξηνζεηεζεί ζε έλα ζηελφ θαη άθακπην πιαίζην ελφο νξηζκνχ. Ο φξνο «Γεκηνπξγηθή 

Γξαθή», πξνζπάζεηα απφδνζεο ηνπ αγγινζαμνληθνχ «creative writing», 

παξαπέκπεη επζχο εμαξρήο ζε δηθνξνχκελα λνήκαηα (Κσηφπνπινο 2012).  ρεηηθά 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο ν Gary Davis (2000) αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Τπάξρνπλ ηόζνη νξηζκνί, ζεσξίεο θαη ηδέεο γηα ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα, όζνη θαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ γξάςεη ηηο ηδέεο ηνπο ζε έλα 

θνκκάηη ραξηί». Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή, είλαη κηα κνξθή θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, 

πξνζσπηθή θαη μερσξηζηή γηα ηνλ θαζέλα θαη ν κφλνο πεξηνξηζκφο πνπ έρεη 

θάπνηνο φηαλ βξεζεί κε κηα ιεπθή ζειίδα κπξνζηά ηνπ είλαη ε εηιηθξηλήο ηνπ 

πξφζεζε θαη ε ρξήζε ηεο θαληαζίαο ηνπ (Morley, 2007). 

Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα κε δηηηή ζεκαζία: ππνλνεί ηελ ηθαλφηεηα λα 

ειέγρεη θαη λα δακάδεη θαλείο ηηο δεκηνπξγηθέο ζθέςεηο θαη λα ηηο κεηαηξέπεη ζε 

γξαθή (νπιηψηεο, 2012), αιιά «εκπεξηέρεη ζηελ επξεία ηνπ ζεκαζία θαη ην 

ζχλνιν ησλ δηάθνξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαηάθηεζε ζπγγξαθηθψλ (ινγνηερληθψλ) δεμηνηήησλ»  (Καξαθίηζηνο 2012). Δίλαη 

δειαδή κηα πξνζέγγηζε ηεο γξαθήο πνπ ηελ θαζηζηά εθπαηδεπηηθή αιιά κε 

παηγληψδε ηξφπν. Πξφθεηηαη γηα ηελ «δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία δηεγείξνληαο 

θαηάιιεια ηελ παηδηθή δεκηνπξγηθφηεηα, πξνθαινχκε ηελ παξαγσγή ιφγνπ, κε 

ηξφπν παηγληψδε θαη απαιιαγκέλν απφ απζηεξά καζεζηαθά θαη αμηνινγηθά 

πιαίζηα» (νπιηψηεο, 1995). Ο Μ. νπιηψηεο έγξαςε επίζεο φηη «ε Γεκηνπξγηθή 

Γξαθή   έρεη   σο   ζηφρν   ηεο   λα   δηακνξθψζεη   επαξθέζηεξνπο   αλαγλψζηεο   

ηεο ινγνηερλίαο θαιιηεξγψληαο γισζζηθφ γνχζην θαη θαη‟ επέθηαζε αλαγλσζηηθφ 

γνχζην» (νπιηψηεο, 2012).  Μέζα απφ ηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ινηπφλ 

επηδηψθεηαη θαη ε δεκηνπξγία έκπεηξσλ θαη επαξθψλ αλαγλσζηψλ.  

ηελ αλαδήηεζε ηεο ελλνηνινγηθήο ηεο πξνζέγγηζεο ν Μαηζαγνχξαο (2004) 

αλαθέξεη φηη ε  Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί κία ελαιιαθηηθή δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ 
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καζεηψλ, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε.  Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζα εμαζθεζνχλ ζηελ ζπγγξαθή ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη φρη 

δνθηκίσλ, πεξηιήςεσλ θαη άξζξσλ. Εεηνχκελν δελ απνηειεί έλα είδνο ζπγγξαθηθνχ 

πξσηαζιεηηζκνχ, αιιά ε εμνηθείσζε κε ηε ζπγγξαθηθή θαη αλαγλσζηηθή πξάμε 

κέζα απφ ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ. Ζ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηνπ 

γξαπηνχ ιφγνπ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, ψζηε λα εληζρπζεί ε παξαγσγή κνλαδηθψλ 

θεηκέλσλ, πνπ εθθξάδνπλ ηελ ζθέςε θαη ηνλ ςπρηζκφ ηνπ θαζέλα.  

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα  ζχγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή κέζνδνο, πνπ πξνζεγγίδεη κε βησκαηηθφ ηξφπν ηα παηδηά. Ζ αθφξκεζε 

δίλεηαη απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, ζηε ζπλέρεηα κε βησκαηηθφ 

θαη παηγληψδε ηξφπν, νη καζεηέο ζα ζπλδπάζνπλ γλψζεηο, εκπεηξίεο, ελδηαθέξνληα, 

λέα εξεζίζκαηα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, κε ζθνπφ λα παξάγνπλ 

λέα θείκελα.  

χκθσλα κε ηνλ Μαλδειαξά νη ζηφρνη απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζφδνπ 

είλαη ε θαιιηέξγεηα πξνζσπηθήο ζρέζεο κε ηηο ιέμεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηέο ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα νκνηνγελέο ζχλνιν, ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ απέλαληη ζην ιεθηηθφ πιηθφ θαη ε ζπκθηιίσζή ηνπ κε 

ηελ πξαθηηθή (ηε γξαθή) πνπ ζπλήζσο ην θνβίδεη ή ην απσζεί. Αθφκα ζηφρν 

απνηεινχλ ε δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ γηα παξάιιειεο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηελ ηάμε, ε δεκηνπξγία ελφο «αληίβαξνπ θαληαζίαο» ζηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο 

θαη λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε γιψζζα θαη ηελ έθθξαζε θαη πάλσ απ‟ φια λα 

θαηαλνήζεη ην παηδί πσο ε γιψζζα πιάζεηαη θάζε ζηηγκή πνπ ηε γξάθνπκε ή ηε 

κηιάκε. Ζ γιψζζα είλαη δσληαλή θαη δηακνξθψλεηαη θαηά ηε ρξήζε ηεο, αλάινγα 

κε ηελ εμέιημε θαη ηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ιέμεσλ θαη 

φξσλ αιιά θαη κε ηελ εγθαηάιεηςε άιισλ. Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ινηπφλ απνηειεί 

εξγαιείν αλάδεημεο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.  

Ο Maley (2009) αλαθέξεη θάπνηα απφ ηα νθέιε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο γηα 

ηνπο καζεηέο: α) Βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο ζε φια ηα επίπεδα. β) 

Δλζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηε γιψζζα. γ) Γίλεη έκθαζε ζηε 

δεμηά πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ, ζηα ζπλαηζζήκαηα. δ) Δληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε. 

ε) Απμάλεη ηα θίλεηξα. ζη) Δληζρχεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο 

ζπγγξαθήο. Αμίδεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη, θαζψο ην παηρλίδη ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπξχλεη ην εχξνο ησλ επθαηξηψλ ηεο 

ζθέςεο (Csikszentmihalyi, 2002, ζ. 99), ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ε νπνία είλαη ζηελά 
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ζπλδεδεκέλε κε ην παηρλίδη, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο κε 

ηξφπν δεκηνπξγηθφ θη απνηειεζκαηηθφ (Κσηφπνπινο, 2012b). 

Απφ ηνλ Dai (2010) επηζεκαίλεηαη φηη ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζπληειεί ζηελ 

πξναγσγή ηεο θξηηηθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, θαζψο απνηειεί έλα θπζηθφ 

κέζν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο πνπ εληζρχεη ηαπηφρξνλα ηηο γλσζηηθέο θη 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ  

ηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή δελ ππάξρνπλ ιάζνο απαληήζεηο ζηα δεηνχκελα. 

Σν θαζηεξσκέλν ζρήκα ζσζηνχ-ιάζνπο δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζε απηήλ. Έηζη νη 

καζεηέο απαιιαγκέλνη απφ ην άγρνο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ηππηθήο νξζφηεηαο 

ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζα παξάγνπλ, κπνξνχλ λα εζηηάζνπλ ζην πεξηερφκελν ηνπ 

θεηκέλνπ θαη φρη ζην πψο ζα απηφ ζα γξαθεί, αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο 

δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή, πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηα 

ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία δειαδή ηελ δεκηνπξγία-δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ γξαθή. 

Γξαθή είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο γιψζζαο κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ θαη κέζα απφ 

ηελ ρξήζε ελφο ζπλφινπ ζεκείσλ ή ζπκβφισλ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα 

πνιχζεκε έλλνηα πνπ επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο, θαζψο ππάξρνπλ 

αληηθξνπφκελεο  απφςεηο κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ. Οη δπζθνιίεο ηεο νξηνζέηεζεο 

ηεο έλλνηαο δελ κεηψλνπλ φκσο ηελ αμία ηεο. Κνηλφ ζεκείσλ ησλ νξηζκψλ ηεο είλαη 

φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα παξάγεη λέεο 

ηδέεο θαη πξσηφηππεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ εμαηξεηηθά ρξήζηκεο. Ζ 

πξσηνηππία ινηπφλ απνηειεί απαξαίηεηα ζηνηρείν ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί έλα έξγν 

(έλα πξντφλ, κία ιχζε, έλα θαιιηηέρλεκα, κηα ηζηνξία θ.α.) δεκηνπξγηθφ. 

Οη έλλνηεο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ ηφζα θνηλά ζεκεία, ψζηε, θάπνηεο θνξέο, ε πεξηγξαθή ηεο κηαο 

έλλνηαο λα κελ μερσξίδεη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο άιιεο.  Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πνηθηιίαο ησλ νξηζκψλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απνηειεί ε γέλλεζε λέσλ ηδεψλ ή ν 

αλαζπλδηαζκφο δεδνκέλσλ ζε θάηη λέν. Άιισζηε σο αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βειηηψλεη ζπλεηδεηά ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ. (Amabile,1996).  

χκθσλα κε ηνλ Vernon, ε ζεκαζία ηνππξντφληνο, ηνπ απηνχ 

απνηειέζκαηνο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ζπκππθλψλεηαη ζηε θξάζε: δελ έρνπκε 

άιιε απφδεημε γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα ελφο αηφκνπ, παξά κφλν ηελ παξαηήξεζε 

θαη αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ (Vernon, 1989, ζει.96). 
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Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε θαληαζία, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ 

έκπλεπζε θαη βνεζά ηνλ άλζξσπν λα αλαθαιχπηεη  ιχζεηο πξνβιεκάησλ πνπ δελ 

ππάξρνπλ εμαξρήο ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν αιιά θαη πξσηφηππε παξαγσγή έξγσλ.  

Υάξε ζηε δεκηνπξγηθή θαληαζία θηάλνπλ νη επηζηήκνλεο ζε λέεο εθεπξέζεηο θαη 

πξσηφηππεο ππνζέζεηο.  

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή είλαη «κηα γξαθή πνπ είλαη πξσηφηππε, ζε αληίζεζε 

κε ηε κηκεηηθή γξαθή» (Dawson,2005).  Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή δελ αζρνιείηαη 

ηφζν κε ηελ ηερληθψο νξζή αλαπαξαγσγή δηαθφξσλ θεηκεληθψλ εηδψλ, αιιά θπξίσο 

εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή πξσηφηππσλ θεηκέλσλ, πνπ αληαλαθινχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα θαη πνπ θάζε θνξά πνπ απηφο ζα  γξάθεη θάηη λέν 

ζα εμειίζζεη θαη ηνλ δηθφ ηνπ  ηξφπν γξαθήο.  

«Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζεκαίλεη πάλσ απ φια δεκηνπξγηθφ ζβήζηκν», φπσο 

επηζεκαίλεη ν Μ. νπιηψηεο. Ζ παξαγσγή ιφγνπ είλαη κηα πνιπζχλζεηε θαη  

πνιιέο θνξέο δχζθνιε δηαδηθαζία ε νπνία είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ δεμηνηήησλ: 

γλσζηηθψλ, γισζζηθψλ, κεηαγλσζηηθψλ, κεηαγισζζηθψλ θαη νπηηθνθηλεηηθψλ. 

Απαηηεί ζρεδηαζκφ (γηαηί γξάθσ), απνδέθηε (γηα πνηνλ γξάθσ), θεηκεληθφ είδνο 

(πψο γξάθσ), ηδέεο (ηη γξάθσ). Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη, πέξα απφ ηηο 

λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηεο κεηαζρεκαηηζκνχ, ε επαλαζεψξεζεο θαη ε 

αλαδηάξζξσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπκε, θαη κε ηε ζχλζεζε, ηελ αλάιπζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε, ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ζθέςεο 

(Sternberg, 1985). Σέινο, σο δεκηνπξγηθέο λνεηηθέο δηαδηθαζίεο ζεσξνχληαη ε 

θαηάξξηςε παιηψλ ηδεψλ, ε δεκηνπξγία λέσλ ζπλδέζεσλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ 

νξίσλ ηεο γλψζεο (Honig, 2000: 3). 

Δπνκέλσο γηα ην δεκηνπξγηθφ ζπγγξαθέα ε έκθαζε δίλεηαη φρη ηφζν ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα φζν ζηε δηαδηθαζία, δειαδή ζε φιεο εθείλεο ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο πνπ εθηειεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο. Σα 

ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο , ζχκθσλα κε ηνλ Γξφζδν (2014) είλαη: 

 

Πποπαπαζκεςή ή Πποεηοιμαζία 
 

Ζ εκθάληζε ηνπ αξρηθνχ εξσηήκαηνο, ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 
 

•   Παπαγυγή ή Δπινόηζη  

      Ζ ηέρλε ηεο εχξεζεο ηδεψλ 
 

•   Οπγάνυζη ή Γιάηαξη 
 

Ζ ηέρλε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ  ηδεψλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζρεδίνπ 
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•   ςγγπαθή ή Παποςζίαζη 
 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ θεηκέλνπ 
 
 
 

Σα δεκηνπξγηθά πξντφληα – θείκελα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δνκή 

ηνπ θεηκεληθνχ είδνπο πνπ αλήθνπλ, ζην πιαίζην επηθνηλσλίαο κε βάζε ην νπνίν 

παξάρζεθαλ,   λα   είλαη   άξηηα   απφ   γξακκαηηθήο,   ζπληαθηηθήο   αιιά   θαη 

νξζνγξαθηθήο πιεπξάο. Χζηφζν, δηαζέηνπλ θαη θάπνηα επηπιένλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

1. Ρεπζηόηεηα – επρέξεηα 

2. Δπειημία 

3. Πξσηνηππία 

4. Οξγάλσζε – πνιππινθόηεηα 

5. Υηνύκνξ 

 

 

1.2  ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ  ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ  

 

Σα πξψηα καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο δφζεθαλ απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζην έξγν 

ηνπ «Πεξί Πνηεηηθήο», φπνπ πξφβαιε πξννπηηθέο θαη πξφηππα γηα ηε ζχλζεζε ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ινγνηερληθνχ είδνπο ηεο ηξαγσδίαο (Morley, 2007). Ο Αξηζηνηέιεο 

ππνδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηη πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ή λα απνθχγνπλ θαηά ηελ 

ζχλζεζε ησλ πνηεηηθψλ ηνπο δξακάησλ, ελψ είλαη πξνθαλέο πσο ελδηαθέξεηαη 

θπξίσο γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη αλαδεηθλχεη ηελ 

ηξαγσδία σο ιπηξσηηθή γηα ηνλ άλζξσπν, εθφζνλ απηή «θαζαίξεη» ην θνηλφ. Ο 

Αξηζηνηέιεο ζέηεη ζηελ Πνηεηηθή ηνπ έλαλ εζηθφ ζθνπφ ζηελ δηδαζθαιία ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ηνλ νπνίν πιένλ πηνζεηνχλ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο δηδαζθαιίαο 

ηεο (Κσηφπνπινο, ρ.ρ.β: 4). 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή σο ζχγρξνλνο επηζηεκνληθφο θιάδνο μεθηλά ζηα 1939  

κε ηελ ίδξπζε ηνπ Iowa Writer‟s Workshop, έλα εξγαζηήξη αλνηρηφ ζε ζπνπδαζηέο, 

νη νπνίνη ήηαλ ζε ζέζε λα απνδείμνπλ ηηο ζπγγξαθηθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

(Κσηφπνπινο, 2012). χκθσλα κε ηε άπνςε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ατφβα, ε 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή δελ κπνξεί λα δηδαρζεί, αιιά απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη, είλαη λα 

ελζαξξπλζνχλ νξηζκέλεο δεμηφηεηεο, ην ηαιέλην λα αλαδεηρζεί. Οη καζεηέο κπνξνχλ 
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λα απνθηήζνπλ κηα εηθφλα ζρεηηθά κε ην ηη ζπληζηά απνηειεζκαηηθή θαη ξεαιηζηηθή 

πεξηγξαθή, λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο αξρέο γηα ην χθνο ηεο αθήγεζεο θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο. Αθφκε, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

πψο ιεηηνπξγεί ζε κηα ηζηνξία ε θσλή, ε απαγγειία, ε  ζρεδίαζε, ε ξχζκηζε θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ. 

Ζ ίδξπζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο σο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ζηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα ησλ Ζ.Π.Α ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 

πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο λα αληηθαηαζηαζεί ε ηζηνξηθή- 

θηινινγηθή θαη γισζζνινγηθή αλάιπζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ απφ κηα 

ινγνηερληθή θξηηηθή πνπ λα αμηνινγεί ηελ Λνγνηερλία κε φξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αηζζεηηθή ηεο πνηφηεηα. Σελ επνρή απηή θαηαγξάθεηαη ε αξρή ηεο αλφδνπ ηεο 

Θεσξίαο, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ζηαδηαθά ζηηο αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο σο κηα 

δηεζλήο lingua franca, ελψ κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ε Νέα Κξηηηθή εδξαηψλεηαη 

ζεζκηθά σο κία ζπνπδαία παηδαγσγηθή πξαθηηθή, απηή ηεο θεηκεληθήο 

απηνλνκίαο. Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή σο γλσζηηθφ πεδίν αλαπηχζζεη θαη ζπγθξνηεί 

ζηαδηαθά  ηελ  επηζηεκνληθή  ηεο  ηαπηφηεηα  κέζα  ζην  θιίκα  ηεο  

ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο ηεο αγγινζαμνληθήο  αθαδεκατθήο παξάδνζεο. 

(Κσηφπνπινο, 2012: Ζ «λνκηκνπνίεζε» ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο) 

Όζνλ αθνξά γηα ηελ ηζηνξία ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθή έρνπκε ηελ κειέηε 

ηνπ Myers κε ηίηιν: «The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880» (2006) 

Δδψ θαη ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή εληάζζεηαη ζην θίλεκα ηεο «Πξννδεπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο» θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε ηελ είζνδν ηνπ λένπ καζήκαηνο «χλζεζε 

Λφγνπ» πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο «κέζα απφ ηελ άζθεζε 

ηεο ινγνηερληθήο πξαθηηθήο» ζχκθσλα κε ηνλ Myers (2006) 

Ζ παξνπζία ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο είλαη ζεκαληηθή πηα αλά ηνλ θφζκν 

αλάκεζα ζε πνιιά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηνπ θφζκνπ, φπσο ησλ Columbia, 

Princeton, Iowa, αξγφηεξα ηνπ East Anglia ηεο Αγγιίαο θηι. Σα πξνγξάκκαηά ηεο 

είλαη πιένλ θαηνρπξσκέλα ζεζκηθά ζε πνιιά Παλεπηζηήκηα ηεο επξσπατθήο 

επείξνπ, ζηελ  Απζηξαιία, ζηελ Αζία θαη ν θαηάινγνο πξνβιέπεηαη λα είλαη 

ζχληνκα επαπμεκέλνο.  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή άξρηζε λα απνθηά ππνζηεξηθηέο 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Αξρηθά, εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο,  ιεηηνχξγεζαλ  

εξγαζηήξηα  Γεκηνπξγηθήο  Γξαθήο  ππφ  ηελ  αηγίδα  ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Βηβιίνπ (Δ.ΚΔ.ΒΗ) ην 2004, έπεηηα πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ απφ ην  Τπνπξγείν  
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Παηδείαο  θαη  Θξεζθεπκάησλ,  απφ  ηδησηηθνχο  θνξείο,  φπσο  εθδνηηθνί νίθνη ή 

κεγάια βηβιηνπσιεία, κε απνθνξχθσκα ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο. ην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή εηζάρζεθε κηα δεθαεηία αξγφηεξα. Με 

ηα Νέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην ηνπ 2011-2012, 

ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή ρξίδεηαη σο κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηεο ινγνηερλίαο, κε 

κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλάκεζα ζηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.  

ηελ Διιάδα, ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή έρεη εληαρηεί ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

ζρνιψλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

δηαζέηεη Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Γ.Γ πνπ ην δηεχζπλε ν πνηεηήο 

θαη παλεπηζηεκηαθφο Μίκεο νπιηψηεο.  

Δζηηάδνληαο ζηε Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή δελ ππάξρεη ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο νχηε ζαλ απηφλνκν κάζεκα 

αιιά θαη νχηε εληαγκέλε ζε θάπνην άιιν, εμαίξεζε απνηεινχλ ηα Καιιηηερληθά 

ζρνιεία ηεο ρψξαο (Βαθάιε, Εσγξάθνπ- Σζηαληάθε θαη Κσηφπνπινο, 2013). 

Ζ είζνδνο ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο σο απηφλνκνπ καζήκαηνο ζηηο 

ππφινηπεο βαζκίδεο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο  πξαγκαηηθφηεηαο είλαη εκθαλήο 

θαη ηζρπξή, θαζψο ήδε ζηελ Κχπξν έρεη εληαρηεί ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά  2012-

2013.(Κσηφπνπινο,2012), αιιά ηζρπξή παξνπζία έρεη  θαη ζην ειιεληθφ Αλαιπηηθφ 

Πξφγξακκα  πνπδψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 2021, φπσο απνηππψλεηαη ζην 

ΦΔΚ5871/Β/15-12-2021 θαη ζην ΦΔΚ 4402/Β/23-9-2021 γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  

 

 

1.3 Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

 

Χο βαζηθή αλάγθε ηεο θνηλσλίαο θαη ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο εθηφο ησλ άιισλ 

ζηνηρείσλ είλαη νη δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη, σο ελεξγά θαη εζηθά δξψληα ππνθείκελα  

λα κπνξνχλ  λα ζπκβάινπλ ζηελ εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο. Σν 

ζηνηρείν απηφ ηνλίδεη θαη ν Piaget (νπ. αλαθ. Ράπηεο & Ράπηεο, 2007) 

επηζεκαίλνληαο φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε αηφκσλ 

δεκηνπξγηθψλ, εθεπξεηηθψλ πνπ είλαη ηθαλά λα εμειίζζνπλ ηα επηηεχγκαηα ησλ 
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πξνεγνχκελσλ γεληψλ θαη φρη απιά λα επαλαιακβάλνπλ φ,ηη είραλ θάλεη, άθξηηα 

(Σξηιηαλφο, 1997).  

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλα δήηεκα πνπ θαίλεηαη φηη απαζρνιεί ζεκαληηθά 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ην γεληθφ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα (Ν.1566/85 

ΦΔΚ 167 Α, παξάγξαθνο 1, άξζξν 1) φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε εθπαίδεπζε νθείιεη « 

…λα ζπκβάιιεη ζηελ νιόπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθώλ 

θαη ςπρνζσκαηηθώλ δπλάκεσλ ησλ καζεηώλ ώζηε λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

εμειηρζνύλ ζε νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθόηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά». 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ Δθπαίδεπζε ινηπφλ, σο αληηθείκελν απνηειεί 

κφλν έλα κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ πεδίνπ, ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο  ζηελ 

Δθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηε ζέζπηζε λέσλ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ, 

φπσο ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ην ζχγρξνλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην. 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα κπεί ηνπο καζεηέο ζηελ επειημία ηεο ζθέςεο, ηελ 

εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Ζ απνθιίλνπζα λφεζε, φληαο ειεχζεξε 

πλεπκαηηθή δηεξγαζία, ζπλεηζθέξεη ζηε κεηαγλψζε θαη ζπληειεί ζηε ζπλέρηζε ηεο 

κάζεζεο θαη ζηε κεηαβίβαζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζε άιινπο ηνκείο. Ζ 

θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ελζαξξχλεη ηε δνθηκή, ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ απηελέξγεηα, αμηνπνηψληαο ηελ θαληαζία ηνπ αηφκνπ. Δίλαη 

κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία ε νπνία επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζε αηνκηθφ 

φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν.  

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ θαη επηδηψμεηο ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο κέζσ ηεο  

παξαγσγηθήο ζθέςεο, ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ηεο ελζάξξπλζεο ηεο έθθξαζεο θαη 

ηνπο θιίκαηνο απνδνρήο κέζα ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

εθάζηνηε δξάζεηο. Έηζη νπζηαζηηθά πεξηνξίδεηαη ν «δαζθαινθεληξηθφο» ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο θαη κπαίλεη ζε πξψην πιάλν ν καζεηήο. 

Έηζη έξρεηαη ζην πξνζθήλην  ε Γεκηνπξγηθφηεηα  ζηελ   εθπαίδεπζε. Ο 

δάζθαινο δελ ιεηηνπξγεί σο απζεληία, σο ν κνλαδηθφο θαηέρσλ ηελ γλψζε θαη ηελ 

αιήζεηα, κε ζθνπφ λα ηελ κεηαδψζεη κεησπηθά ζηνπο καζεηέο, αιιά σο ν 

δηεπθνιπληήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο έρνληαο σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα ζθέθηνληαη, λα ρεηξίδνληαη πνιχπινθεο έλλνηεο, λα εξεπλνχλ θαη λα 

θζάλνπλ νη ίδηνη ζηε γλψζε, 
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χκθσλα κε ηνπο Torrance & Myers (1974), γηα λα εληζρπζεί ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη:  

 

 Να δίλεη ρξφλν 

 Να είλαη θηιηθφο θαη ζπλεξγάζηκνο, κε ρηνχκνξ 

 Να πξνσζεί ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ παηδηψλ 

 Να εθκεηαιιεχεηαη καζεζηαθά ην «ιάζνο» 

 Να απνθεχγεη ηελ πξφσξε θξηηηθή θαη ηελ απνδνθηκαζία 

 Να ελζαξξχλεη ην παηρλίδη 

 Να εληζρχεη ηνλ πινχην ησλ πξνηεηλφκελσλ θαηαζηάζεσλ κε πνηθίιεο 

εξσηήζεηο 

 Να αθνχεη ηηο λέεο ηδέεο ησλ παηδηψλ θαη λα ζέβεηαη ηηο ιαλζαζκέλεο. 

 

ηα παηδηά πξέπεη λα παξέρνληαη ζεηηθά εξεζίζκαηα, πνπ λα ηα σζνχλ λα 

εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη ρσξίο ην θφβν ηεο ιαλζαζκέλεο απάληεζεο θαη ζηελ 

ηάμε πξέπεη λα ππάξρεη έλα   θιίκα αζθάιεηαο θαη  απνδνρήο  φισλ ησλ πηζαλψλ 

απαληήζεσλ. 

 

 

Γεκηνπξγηθφο ζεσξείηαη έλαο καζεηήο φηαλ: 

 
 

 Δίλαη πεξίεξγνο θαη αλνηθηφο ζηηο εκπεηξίεο 
 

 Τπνζέηεη θαη είλαη ελνξαηηθφο 
 

 Γελ είλαη ζπκβαηηθφο θαη εθδειψλεη αλεμαξηεζία 
 

 Γηαθηλδπλεχεη θαη είλαη αλεθηηθφο ζηα ιάζε 
 

 Δπηδηψθεη λέα ζρέδηα θαη ηα κνηξάδεηαη 
 

 Δίλαη απζφξκεηνο θαη ηνπ αξέζεη λα παίδεη 
 

 Σνπ αξέζνπλ νη εθπιήμεηο 
 

 Αηζζάλεηαη αζθάιεηα 
 

(Ξαλζάθνπ, 1998. Schirrmacher, 1998) 

 

 

Έλα δεκηνπξγηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη 

καζεηέο δξνπλ ζε έλα θιίκα απνδνρήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, πνπ 

εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε έθθξαζε ηνπο. Οη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ 

έρνπλ θεληξηθφ ξφιν, θαζέλαο πξνζεγγίδεη ηελ κάζεζε απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή 
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γσλία, αμηνπνηψληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο, εθθξάδεηαη κε κέζα θαη 

ηερληθέο πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ θαιχηεξα θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κπνξεί 

λα πάξεη πεξηζζφηεξεο απφ κία κνξθέο. Ζ πνιχπιεπξε δηεξεχλεζε θαη κειέηε ελφο 

ζέκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή θαη ην ζπληνληζκφ πνιιψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

βξίζθεη πξφζθνξν έδαθνο ζηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή, εληζρχνληαο ηελ δεκηνπξγηθή 

αιιά θαη θξηηηθή ζθέςε.  

Γεκηνπξγηθά κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα: 

ηα νη θπζηθέο επηζηήκεο, καζεκαηηθά, ε κνπζηθή, ην ζέαηξν, ε ινγνηερλία. Καη ην 

ηειεπηαίν αληηθείκελν, απηφ ηεο ινγνηερλίαο, ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα 

πξνζεγγηζηεί δεκηνπξγηθά, είηε κε ηε βνήζεηα ηεο ζεαηξηθήο ηέρλεο 

(δξακαηνπνίεζε),  είηε  κε  ηα  εηθαζηηθά,  είηε  κε  ηε  κνπζηθή.  Δδψ  έξρεηαη  

λα  ζπκπιεξψζεη  ην  πεδίν  ε  Γεκηνπξγηθή  Γξαθή,  σο  έλα  κέζν  

πξνζέγγηζεο  ηεο ινγνηερλίαο θαη, ηαπηφρξνλα, αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

κέζα ζηελ ηάμε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΥΗ 

ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Έλα εξψηεκα πνπ ηίζεηαη θαη απνηειεί ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ είλαη θαηά πφζν ε 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή είλαη ρξήζηκε ψζηε λα εληαρζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη αλ επί ηεο νπζίαο έρεη λα πξνζθέξεη κεηξήζηκα νθέιε ζηνπο καζεηέο.  ηελ 

αξρή ηεο εκθάληζήο ηεο, ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή αληηκεησπίζηεθε κε έλαλ βαζκφ 

θαρππνςίαο ή αθφκε εμνβειίζηεθε απφ ηελ εθπαίδεπζε σο εξαζηηερληθή (Morley, 

2007: 38). Σηο πξψηεο αλαθνξέο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

βξίζθνπκε απφ ην 1920 θαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα κέρξη θαη ζήκεξα έρεη δερηεί 

θξηηηθή, ζηα ζεκεία ηνπ φηη  ε δηδαζθαιία ηεο κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηελ ινγνηερλία 

ζε αθαδεκατθή άζθεζε θαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπγγξαθείο πνπ ζα έρνπλ 

ην ίδην ηππνπνηεκέλν χθνο γξαθήο.  

Οη απαληήζεηο πνπ ζπλεγνξνχλ γηα ηελ ζεηηθή εθπαηδεπηηθή ηεο αμία 

θαηαγξάθνληαη ζε πιεζψξα βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ θαη εξεπλεηηθψλ κειεηψλ.  

H Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί κηα απφ ηηο πην πξνζηηέο κνξθέο ηέρλεο 

ηφζν γηα ην παηδί φζν θαη γηα ηνλ ελήιηθν, ελψ ην κφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκάησζή ηεο είλαη έλα ραξηί θαη έλα κνιχβη (Καξαγηάλλεο, 2010). Δδψ ηα 

παηδηά απνθαζίδνπλ κφλα ηνπο ηη, πψο θαη πφζν ζα γξάςνπλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη 

ζπκκαζεηέο ηνπο ελδέρεηαη λα ιακβάλνπλ εξεζίζκαηα ή λα παίξλνπλ ηδέεο απφ 

απηνχο, ψζηε λα δνπιέςνπλ αξγφηεξα κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ηε γιψζζα. θνπφο 

ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα βγαίλεη πάληα λφεκα.  

Όπσο επηζεκαίλεη ν Μ. νπιηψηεο (2012) ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο «ν επαξθήο αλαγλψζηεο είλαη ζπζηαηηθή παξάκεηξνο γηα ηνλ 

ελεξγφ πνιίηε ηνπ αχξην». Οη ζπγγξαθηθέο αζθήζεηο ινηπφλ θαιιηεξγνχλ ην 

γισζζηθφ γνχζην, δηαπιάζνπλ απαηηεηηθφηεξνπο αλαγλψζηεο θαη εθιεπηχλνπλ ηελ 

ινγνηερληθή αλάγλσζε. Δπίζεο θαηά ηνλ ίδην, νη ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο έξρνληαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ θηινινγηθή πξνζνηθείσζε ηνπ 

ινγνηερλήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ε πξφζιεςε ηεο 

ινγνηερλίαο απφ απνθιεηζηηθά παζεηηθή γίλεηαη  θαη  ελεξγεηηθή έηζη ε εθιεθηηθή 

ζπγγέλεηα ησλ ζπγγξαθηθψλ κε  ηηο γισζζηθέο αζθήζεηο κπνξεί λ‟ απνβεί σθέιηκε 

γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο, ζην κέηξν πνπ νη νπηηθέο γσλίεο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 
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γιψζζαο απφ ηε κηα θαη ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ απφ ηελ άιιε 

παξακέλνπλ δηαθξηηέο. 

Ζ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ πιένλ ζηαζεξά δεηνχκελα θαη ζην πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο αλαδεηθλχνληαη δπλαηφηεηεο πξνψζεζήο ηνπο κέζα 

απφ βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο απνηεινχλ ην θαηεμνρήλ πεδίν ζχλδεζεο  ηεο  Λνγνηερλίαο  

κε  ηε  δεκηνπξγηθφηεηα  θαη  ηελ  αηζζεηηθή  απφιαπζε, θαζψο ζηφρνο ηεο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο βαζκηαίαο εμνηθείσζήο 

ηνπο κε ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο θαη ε δεκηνπξγία επαξθέζηεξσλ αλαγλσζηψλ κέζσ 

ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ηνξδαλίδνπ) [Αξηδαλίδνπ Δ., Κνπξάθε Υ., 2014]. 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ ζην 

δηδαζθφκελν θαη ε θηιαλαγλσζία ηνπ επηηξέπεη λα κεηεμειηρζεί ζε έλα ζνβαξφ 

αλαγλψζηε» (Καξαθίηζηνο Α. 2011: 27-28). 

Απφ ην 2001 ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα κηινχλ γηα «Πξνθνξηθφ ιφγν» θαη 

«Γξαπηφ ιφγν»- κέξνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε «Γξαθή θαη Παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ» 

θαη πιένλ ζρεηηθά κε ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη ζε «θείκελα» θαη ζπρλά 

ζε «γξαπηή επηθνηλσλία», φπνπ ν καζεηήο αληηκεησπίδεηαη θαη σο πνκπφο θαη σο 

δέθηεο. ε απηά θαη γίλεηαη θαη αλαθνξά ζε θεηκεληθά είδε θαη είδε γξαπηνχ ιφγνπ, 

φπσο θαη ζε πνιπηξνπηθά θείκελα. ηε   Γεπηεξνβάζκηα   εθπαίδεπζε   ζηα   

Αλαιπηηθά   Πξνγξάκκαηα   κεηά   ην   2002 (Γ.Δ.Π.Π.. θαη Α.Π.. 2002) 

ζπλαληνχκε σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

αηνκηθήο έθθξαζεο, ηελ απφιαπζε ηεο αλάγλσζεο θαη ηελ πλεπκαηηθή πεξηπέηεηα ηεο 

Λνγνηερλίαο. Παξαγσγή ιφγνπ ζεσξείηαη θάζε θείκελν, πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ, πνπ 

παξάγνπλ νη καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε επηθνηλσλίαο, κε ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ. (Κσηφπνπινο, 2012)  

ην Αλαιπηηθφ Πξνγξάκκα ηνπ 2021 ε ζηνρνζεζία ησλ καζεκάησλ ηεο 

Γιψζζαο θαη ηεο Λνγνηερλίαο  ζην Γπκλάζην δίλεη έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ 

καζεηψλ. Ζ αλάγλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δεκηνπξγηθή γξαθή απνηεινχλ ηνπο 

ππιψλεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνύ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο ζην 

Γπκλάζην.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη σο ζηφρνη ην λα απνθηήζνπλ επαθή θαη 

εμνηθείσζε κε ηα ινγνηερληθά θείκελα, λα νκηινχλ γηα ηα θείκελα ρσξίο ηνλ θφβν ηνπ 

ιάζνπο, λα ηξνθνδνηνχλ κε ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απνξίεο ηνπο ηνλ δηάινγν κε θαη γηα 

ηα θείκελα, ψζηε λα θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε ελζπλαίζζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/-νπζψλ,λα ρξεζηκνπνηνχλ κε αθεηεξία ηα θείκελα ηε θαληαζία ηνπο 

γηα ηελ παξαγσγή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο, π.ρ. ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, εηθαζηηθψλ 

έξγσλ, κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ δεκηνπξγηψλ θ.ά., αμηνπνηψληαο θαη 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπίζεο, πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνχ 

πλεχκαηνο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ηε δφκεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θψδηθα αμηψλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηάο ηνπο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ. 

(Πξφγξακκα πνπδψλ Λνγνηερλίαο Α, Β, Γ Γπκλαζίνπ, 2021) 

Σν ίδην πλεχκα θαιιηέξγεηαο θξηηηθήο ζθέςεο θαη θαηαλφεζεο ησλ βαζχηεξσλ 

κεραληζκψλ θαη πεξηερφκελνπ ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ απαληάηαη θαη ζην 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Λνγνηερλία ζην Λχθεην, πξνσζψληαο ηελ ζηαδηαθή 

κεηεμέιημε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζε κέιε κηαο θνηλφηεηαο αλαγλσζηψλ θαη 

αμηνπνηψληαο δξαζηεξηφηεηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζε 

απηφ «Η πνιύπιεπξε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ ππνζηεξίδεηαη θαη 

εκπινπηίδεηαη από δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε ζπλαλάγλσζε έξγσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλν 

ζεκαηηθό άμνλα, ε δεκηνπξγηθή γξαθή, ε δξακαηνπνίεζε, ε ζύγθξηζε ινγνηερληθώλ 

θεηκέλσλ κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ηνπο. Δπίζεο, ε ζπγγξαθή θξηηηθήο γηα ην 

ινγνηέρλεκα, ν εληνπηζκόο θαη ε επεμεξγαζία άξζξσλ πνπ αθνξνύλ πξνβιήκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο αλάινγεο κε απηέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη ηα πξόζσπα ησλ έξγσλ 

επηηξέπνπλ ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο λα δηεηζδύνπλ βησκαηηθά ζην ζύκπαλ ηνπ 

θεηκέλνπ. Να ζπκπιεξώλνπλ ηηο ζησπέο ηνπ. Να ην κεηαζρεκαηίδνπλ θαη λα 

ζπλαηζζάλνληαη ηηο αμίεο θαη ηε δξάζε ησλ κπζνπιαζηηθώλ ραξαθηήξσλ.» (ΦΔΚ Β 

5769/10.12.2021) 

 

Μία απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ δηαηξέρεη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα απφ ην 

2001 κέρξη θαη ην 2021 είλαη φηη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ε «αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ κέζσ ηεο βαζκηαίαο 

εμνηθείσζήο ηνπο κε ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο (Γεκηνπξγηθή Γξαθή)», νη νπνίεο 

βνεζνχλ ηνπο καζεηέο  «λα  ζπλεηδεηνπνηήζνπλ,  κε  άκεζν  ηξφπν,  θαη  λα  

επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο θαη γεληθά 

ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο σο ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα (νη δεκηνπξγνί) δελ 

„„πεξηγξάθνπλ‟‟ απιψο ην πεξηβάιινλ ηνπο, αιιά παξεκβαίλνπλ δπλακηθά ζε απηφ 

θαη ην αλαδεκηνπξγνχλ» (Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα, ζ. 75) (νπιηψηεο 2012) 

Μάιηζηα ζε όηη αθνξά ηελ Λνγνηερλία, ηίζεηαη σο ζηόρνο ε αλάππμε ηεο 

Φηιαλαγλσζίαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηόρνο δηεπξύλζεθε θαη εκπινπηίζηεθε θαη κε ην 
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πξόγξακκα Φηιαλαγλσζίαο, ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζηα 960 νινήκεξα Γεκνηηθά 

ζρνιεία κε αλακνξθσκέλν Αλαιπηηθό Πξόγξακκα, από ην ζρνιηθό έηνο 2011 – 2012 

θαη πξνώζεζε κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε πνηθίισλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζην καζεηή-αλαγλώζηε, ζην θείκελν θαη ζην 

ζπγγξαθέα. (Κσηόπνπινο Η.Σ., Βαθάιε Α., Νάλνπ Β. &νπιηώηε Γ, 2014).  

 

ε αληίζεζε κε ηα εξγαζηήξηα Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο γηα ελήιηθεο, φπνπ 

ζηφρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηεο ινγνηερληθήο γξαθήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ εθπαίδεπζε δελ  ζέηεη ζην επίθεληξν ηελ παξαγσγή 

άξηζησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Οη ζηφρνη είλαη θπξίσο καζεζηαθνί θαη 

απνηππψλνληαη απφ ηηο Βαζηιάθε θαη Γαξδηψηε (2008): 

 

 Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ 

 Ζ αλάπηπμε ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ην δέζηκν ηεο 

νκάδαο 

 Ζ αληαιιαγή ηδεψλ θαη ν δηάινγνο 

 Ζ σθέιηκε θξηηηθή θαη ν ζεβαζκφο ζηε δεκηνπξγία ηνπ άιινπ 

 Ζ αλάδεημε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

 Ζ ελζάξξπλζε ηεο πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζε 

 

Ο Μ. νπιηψηεο (2012) επηζεκαίλεη  φηη ζηφρνο ησλ δξάζεσλ, είηε 

κεκνλσκέλσλ, είηε ζπζηεκαηηθψλ, δελ είλαη πηα ε θαηάθηεζε γισζζηθψλ 

δεμηνηήησλ αιιά θαη ε ελαζρφιεζε κε πνηθηιία άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 

πξφζιεςε ηεο ινγνηερλίαο απφ παζεηηθή γίλεηαη ελεξγεηηθή κέζσ ηεο 

δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θαζψο απηή γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ ινγνηερλίαο θαη 

Γιψζζαο, θαζηζηψληαο ηελ ινγνηερλία ζπκπιήξσκα ηεο Γιψζζαο.  

Ζ πκεσλάθε (2013) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: «Πιένλ δεηνύκελν δελ είλαη 

ε απόθηεζε γλώζεσλ, ε θαηαλόεζε ελόο θεηκέλνπ, ε απάληεζε εξσηήζεσλ ή ε 

έθζεζε ηδεώλ πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ. Οη 

δξάζεηο απνζθνπνύλ ζηε δεκηνπξγία ελόο θιίκαηνο όπνπ νη καζεηέο/ηξηεο ζα 

κπνξνύλ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ έλα ζέκα, λα ζέζνπλ νη ίδηνη εξσηήζεηο, λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο, λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο, λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, λα νδεγεζνύλ 

ζε ζπκπεξάζκαηα, λα ηα αλαθνηλώζνπλ θη έπεηηα λα ζπγγξάςνπλ. Μπνξεί ν όξνο 



21 
 

«ζπγγξαθέαο» λα θαληάδεη πξώηκνο, απνπξνζαλαηνιηζηηθόο θαη δύζθνινο γηα ηα 

παηδηά, αιιά ε έλλνηα δεκηνπξγία είλαη ζύκθπηε κε ηελ ειηθία θαη ηελ έκθπηε 

ηθαλόηεηά ηνπο λα θαηαζθεπάδνπλ».  

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ εθπαίδεπζε είλαη έληνλα ζπλπθαζκέλε κε 

βησκαηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαζψο ζέηεη ηνπο καζεηέο ζην 

επίθεληξν ηνπ καζήκαηνο θαη φρη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αλαγλσξίδνληαο ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ζηνπο 

δεζκνχο κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ, θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μαο ελδηαθέξεη ην ζρνιείν λα πξνηείλεη ζηνπο 

καζεηέο, φπσο αλαθέξεη ν Charlot, κηα ζρέζε κε έλαλ θφζκν ηνπνζεηεκέλν ζε 

ιέμεηο, έλαλ θφζκν ζε απφζηαζε ή «κία ζρέζε κε ηνλ θφζκν σο ζχλνιν 

θαηαζηάζεσλ θαη ζρέζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο εκπιέθεηαη έλα ππνθείκελν 

ελζαξθσκέλν, ελεξγφ, ζχγρξνλν, πξνηθηζκέλν κε ζπλαηζζήκαηα;». Αλ είκαζηε 

ππέξ ηεο δεχηεξεο επηινγήο, ίζσο κεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη λα πξνσζήζνπκε 

βησκαηηθέο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή, ηελ απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θξηηηθήο ηνπ ζθέςεο. Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή σζεί ηνλ καζεηή λα αλαιάβεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε βησκαηηθή 

κάζεζε δίλεη έκθαζε ζην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε εκπεηξία ζηε δηαδηθαζία 

ηεο κάζεζεο. Δπηδηψθεη ηε δηαλνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ 

καζεηή, ζηνρεχνληαο ζηελ απαξηίσζε ηεο λνεηηθήο θαη ζπγθηλεζηαθήο δηεξγαζίαο  

 

ηα καζήκαηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο παξαηεξείηαη κηα έληνλε ζηξνθή πξνο 

ηηο βησκαηηθέο κεζφδνπο κάζεζεο, νη νπνίεο θαίλεηαη πσο είλαη ζε ζέζε λα 

θαιιηεξγήζνπλ  ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα πξνζφληα εθείλα, ηα νπνία  είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηνλ 21ν αηψλα. Ζ πξαθηηθή άζθεζε θαη ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε 

κε ηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή έρεη δηηηφ ζηφρν, αθελφο λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη αθεηέξνπ λα γίλνπλ  πην επαξθείο αλαγλψζηεο 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, κέζσ ηεο πιένλ βησκαηηθήο εκπεηξίαο, απηήο ηεο 

ζπγγξαθήο. Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ  2001 πξνηείλνπλ έλα ζχλνιν 

αζθήζεσλ πνπ έρνπλ σο βαζηθφ   ηνπο   ζηφρν   ηελ   θαιιηέξγεηα   ηνπ   γισζζηθνχ   

γνχζηνπ,   ηε δηάπιαζε απαηηεηηθψλ αλαγλσζηψλ θαη ηελ εθιέπηπλζε ηεο 
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ινγνηερληθήο αλάγλσζεο. Ζ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο 

θξίλεηαη απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ  (νπιηψηεο, 2012: 6, 14). 

πρλφ θαηλφκελν απνηειεί ε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κέζα 

απφ καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, ηα νπνία δελ είλαη καζήκαηα δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο. Σέηνηα καζήκαηα είλαη ε δηδαζθαιία ηεο Γιψζζαο, ηεο Λνγνηερλίαο, ηνπ 

Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ, ηεο Μνπζηθήο, ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο ή αθφκα θαη ησλ καζεκάησλ ΣΠΔ (Κσηφπνπινο, ρ.ρ.β: 7). 

Ζ αμηνιφγεζε πνπ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο νθείιεη λα ππαθνχεη ηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο, κε βαζηθφ άμνλα 

ηελ ελζάξξπλζε ηνπ καζεηή είλαη απείξσο πξνηηκφηεξε απφ ηελ επηζήκαλζε ησλ 

ιαζψλ ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε φξνπο φπσο  «πξνηηκφηεξν», 

«θαιχηεξν», «πην ελδηαθέξνλ», θιπ., ελψ ηα θαιχηεξα θείκελα πνπ πξνθχπηνπλ ζα 

πξέπεη λα αλαδεηθλχνληαη κε ςεθνθνξία απφ ηνπο καζεηέο (νπιηψηεο, 2012: 15).  

ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηε Λνγνηερλία ζην Λχθεην γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν. «κε δηαβάζκηζε 

σο πξνο ηνλ ζπλνιηθό βαζκό δεκηνπξγηθόηεηαο (Γξάθεη πνιύ δεκηνπξγηθά, Γξάθεη 

δεκηνπξγηθά, Πξνζπαζεί, κπνξεί λα γίλεη πην δεκηνπξγηθόο/-ή, Πξέπεη λα εκπιαθεί 

πεξηζζόηεξν). Πξόθεηηαη γηα θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ην πεξηερόκελν, ηε δνκή/νξγάλσζε, 

ηε γιώζζα/ύθνο, ηηο ινγνηερληθέο ζπκβάζεηο θαη ηελ θξηηηθή/ αλαηξνθνδόηεζε ζε 

αηνκηθό θαη ζπλεξγαηηθό επίπεδν» (ΦΔΚ5769/Β/21.12.2021) αιιά θαη ζην αληίζηνηρν 

Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην Γπκλάζην πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε κέζσ ηνπ αηνκηθνχ 

θαθέινπ ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο, ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο 

εκπινθήο ηνπ/ηεο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

εληζρχεη ηηο δεμηφηεηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, θαζψο ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηελ πνξεία εμέιημήο ηνπο κε βάζε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο 

ζε έλα ζχλνιν δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο δξαζηεξηνηήησλ. Πξφγξακκα πνπδψλ 

Λνγνηερλίαο γηα ηηο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ, 2021).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πξνζεγγίδεηαη ζηελ ηάμε δίλνληαο 

ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζαθψο πνιχ ιηγφηεξν ζαλ 

έλαο ηξφπνο εμάζθεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Κη φπσο ππνγξακκίδεη ν Mosley (1989) ζθνπφο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα 

πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο θαηάιιεια γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ δηθή 

ηνπο δεκηνπξγηθφηεηα ζηε γξαθή. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη νη εθπαηδεπηηθνί 
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έρνπλ θηηάμεη έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ζα αλζίζεη αλεκπφδηζηνο ν πεηξακαηηζκφο θαη 

ε αλαθάιπςε. 

 

 

2.1 ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Γξαζηεξηφηεηεο ζπλδεδεκέλεο ξεηά κε ηε δεκηνπξγηθή αθήγεζε θαη γξαθή 

εληάζζνληαη επίζεκα ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

(ΓΔΠΠ) θαη ζηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΑΠ) γηα ηε γιψζζα θαη ηε 

ινγνηερλία εδψ θαη πεξίπνπ κία δεθαεηία, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη θαη πάιη 

αληίζηνηρνο ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο εθ κέξνπο ησλ θαηαξηηδφλησλ ηα ζρεηηθά 

πξνγξάκκαηα, νχηε, βεβαίσο, πξφβιεςε γηα επηκφξθσζε ησλ εθ-παηδεπηηθψλ. 

Γξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, σο κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη 

ηεο ινγνηερλίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, πξνβιέπνληαη επίζεο 

ζηα Πηινηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ γηα ην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην, ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Νέν ρνιείν». 

ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ γηα ην 

Νεπηαγσγείν, νη επηδηψμεηο ησλ Πξνγξακκάησλ νδεγνχλ ζε θαηάιιεια 

αλαπηπμηαθέο πξαθηηθέο, ζε ρξήζηκεο θαη δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δηαζεκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά, έηζη ψζηε λα 

αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, λα θνηλσληθνπνηνχληαη θαη λα γλσξίδνπλ 

ηνλ θφζκν ζην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

θνπφο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία είλαη λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη 

θνηλσληθά κέζα ζην πιαίζην ησλ επξχηεξσλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε φηη αθνξά ηε γιψζζα, ην πξφγξακκα ηεο γηα ην 

Νεπηαγσγείν ζηεξίδεηαη ζηελ άπνςε φηη ε γλψζε θαη ε Γιψζζα νηθνδνκνχληαη 

ζηαδηαθά, κέζα απφ επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα. Έλαο απφ 

ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ηα παηδηά νηθνδνκνχλ ηε γλψζε 

θάλνληαο αλαπφθεπθηα ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία, ιάζε φκσο, πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε καο επηηξέπεη λα ηα δνχκε σο εθθξάζεηο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο λα 

θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε. Καηά ζπλέπεηα είλαη θπζηθφ απηά ηα ιάζε, πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ, λα γίλνληαη ζε έλα βαζκφ απνδεθηά, 
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απνηειψληαο παξάιιεια ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ καθξνπξφζεζκα ζηνρεχεη ζην μεπέξαζκα ηνπο. (ΓΔΠΠ,2003) 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε ηνπ 2021 

πξνβιέπεη  φηη «ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο ζην λεπηαγσγείν νξγαλψλεηαη ζε 

ηέζζεξα (4) Θεκαηηθά Πεδία ζηε βάζε ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο, κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ δηεπηζηεκνληθψλ ζπλδέζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαζεκαηηθήο εληαηνπνίεζεο»  αιιά θαη φηη «Οη θαηεγνξίεο ηθαλνηήησλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηκέξνπο ππνδνρέο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, αιιά 

αιιεινζπλδένληαη, έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο, εμππεξεηψληαο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία: α) 

εξγαιεία ζθέςεο: 1. θξηηηθή ζθέςε, 2. δεκηνπξγηθφηεηα, 3. επίιπζε πξνβιήκαηνο 

θαη ζηνραζηηθή ιήςε απνθάζεσλ β) εξγαιεία επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο: 1. 

θαηλνηνκία, 2. ππνινγηζηηθή ζθέςε, 3. ζρεδηαζηηθή θαη θαηαζθεπαζηηθή ηθαλφηεηα 

γ) εξγαιεία δσήο: 1. πξνζσπηθή ελδπλάκσζε θαη θνηλσληθή επζχλε, 2. ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε, 3. επειημία, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα δ) εξγαιεία κάζεζεο: 

1. επηθνηλσλία, 2. ζπλεξγαζία, 3. καζαίλσ πψο λα καζαίλσ – κεηαγλψζε. 

(ΦΔΚ5961/17.12.2021) 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα Γιψζζα ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, φπσο απνηππψλεηαη ζην ΦΔΚ 5961:76265 δηαπιέθνληαη αξκνληθά βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο 

θαη πξνζδηνξίδνπλ ηα πεξηερφκελα κάζεζεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηή. 

πκπιεξσκαηηθά, ελζσκαηψλνληαη αξρέο ησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ γξακκαηηζκνχ, ηνπ ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ, ηνπ νπηηθνχ 

γξακκαηηζκνχ θαη ηνπ θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ εκπινπηίδνληαο ην πεξηερφκελν ηεο 

ελφηεηαο. ην πιαίζην απηφ, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο ξφινπο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εγγξάκκαηε ηαπηφηεηά 

ηνπο. χκθσλα κε ηνλ πξψην ξφιν, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο λνήκαηνο, αιιά θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ δηαπλένπλ 

ηε δνκή ησλ δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ δεχηεξν ξφιν, ηα παηδηά 

εθπαηδεχνληαη, ψζηε λα θαηαλννχλ ηα θείκελα, ρξεζηκνπνηψληαο θαη εμειίζζνληαο 

ηα δηθά ηνπο λνεηηθά κνληέια, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηηο 

πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θαη γλψζεηο. χκθσλα κε ηνλ ηξίην ξφιν, ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη παξάγνπλ θείκελα, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

αλάγθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηα 
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δηαθνξεηηθά θείκελα εμππεξεηνχλ. Χο πξνο ηνλ ηέηαξην ξφιν, ηα παηδηά ιεηηνπξγνχλ 

σο θξηηηθνί αλαιπηέο ησλ θεηκέλσλ, θαζψο ηα εξκελεχνπλ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο θαη απνθαζίδνπλ πνην απφ ηα αλαδπφκελα λνήκαηα είλαη ζεκαληηθφ γηα 

απηά, ελψ κπνξεί λα δηαηππψλνπλ δηαθσλίεο ή ακθηζβεηήζεηο, αιιά θαη 

αληηιακβάλνληαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηε ζπγγξαθή ηνπο. ηελ ππνελφηεηα 

κάιηζηα ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο ηίζεληαη νη θάησζη ζηφρνη:  

 ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε γξαπηψλ 

θεηκέλσλ θαη ζηελ εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε πξαθηηθέο αλάγλσζεο,  

 ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζε πξάμεηο γξαθήο,  

 θαηάθηεζε ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ 

ηα παηδηά. (ΑΠ,2021) 

Ζ Θεκαηηθή Δλφηεηα Γιψζζα παξέρεη ηα εθφδηα ζηα παηδηά γηα ηελ θάιπςε 

ησλ επηθνηλσληαθψλ ηνπο αλαγθψλ, ηφζν ζε επίπεδν θαηαλφεζεο φζν θαη ζε 

επίπεδν παξαγσγήο θεηκέλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο 

αλάγθεο ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο επηθνηλσλίαο, ζε κηα 

πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία. (ΦΔΚ 5961/17.12.2021) 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή δελ έρεη εληαρζεί σο απηφλνκν δηδαθηηθφ αληηθείκελν 

ζην Νεπηαγσγείν αιιά πηνζεηνχληαη ηερληθέο θαη κέζνδνη ηεο θπξίσο ζηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα ηεο γιψζζαο.  Όπσο αλαθέξεη ε Νηθνιαίδνπ (2015) ζθνπφο ηεο Γ.Γ. είλαη 

ε εμνηθείσζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ αλαγλσζηηθή θαη ζπγγξαθηθή πξάμε πνπ ζα ην 

νδεγήζεη ζηαδηαθά θαη ζηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηα ινγνηερληθά είδε θαη θείκελα. 

Καη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα εμππεξεηεί ηνπο θάησζη επηκέξνπο ζηφρνπο: 

 Γισζζηθή θαιιηέξγεηα 

 Αλάπηπμε επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο 

 Καιιηέξγεηα δεμηφηεηαο αθήγεζεο κε βησκαηηθφ ηξφπν  

 Αλάπηπμε θξηηηθήο & δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

 Κηλεηνπνίεζε θαληαζίαο & ζπγγξαθηθήο επηλνεηηθφηεηαο  

 Γεκηνπξγία θιίκαηνο ζπληξνθηθφηεηαο & δεκηνπξγίαο εληφο 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο (Νηθνιαΐδνπ, 2015: 105-106) 

ε έλα αλνηρηφ πιαίζην δξάζεο φπνπ ην παηδί αληηκεησπίδεηαη σο δξψλ 

ππνθείκελν ηεο ίδηαο ηνπ ηεο κάζεζεο, ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα βνεζήζεη ηνλ θάζε καζεηή λα αληρλεχζεη θαη λα 

επηιέμεη ηνπο δηθνχο ηνπ κνλαδηθνχο ηξφπνπο έθθξαζεο.  Οη καζεηέο δελ 

πξνζεγγίδνπλ ηα δηάθνξα ινγνηερληθά είδε κε παζεηηθή δηάζεζε, αιιά, κέζσ ηεο 
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ζηαδηαθήο ηνπο εμνηθείσζεο κε δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, κε ηξφπν 

πνπ ελεξγνχλ πάλσ ζε απηά θαη κάιηζηα αλαδεκηνπξγψληαο ηα. Μέζσ 

νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην Νεπηαγσγείν θαη κε ηελ ρξήζε παξακπζηψλ, 

ηζηνξηψλ ή θαη πνίεζεο, νη καζεηέο βησκαηηθά θαη κε παηγληψδε ηξφπν, , 

πξνζεγγίδνπλ ηελ γιψζζα θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν.  

Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ 2021 αλαθέξεηαη θαη ζην Θεκαηηθφ Πεδίν, 

Δαπηφο θαη Κνηλσλία. Σν πεδίν απηφ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα παηδηά 

λα αληηιεθζνχλ ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνπο άιινπο, ηα 

δηάθνξα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο θαη ην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο 

εκπεηξίαο. Πξνάγεη ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ ην απαζρνινχλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηε δξάζε ηνπο, αηνκηθή θαη ζπιινγηθή, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα ζέηνπλ ζηφρνπο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηελ επεκεξία. 

Δζηηάδεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε ησλ παηδηψλ, πξνσζψληαο θαη 

ππνζηεξίδνληαο πξαθηηθέο ζπλαηζζεκαηηθνχ εγγξακκαηηζκνχ, ψζηε ηα παηδηά λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, λα θαηαλννχλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ θαη λα ζπδεηνχλ ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία, αιιά θαη ζε ζρέζε κε θνηλσληθά 

θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ ηα απαζρνινχλ. Με δεδνκέλν φηη ε δηακφξθσζε 

ηνπ ελεξγνχ πνιίηε δε ζπληζηά κία απιή αηνκηθή δηαδηθαζία, αιιά ζπληειείηαη 

κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ν θνηλσληθφο γξακκαηηζκφο παξέρεη ηα 

εξγαιεία γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία, 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηα παηδηά 

πνιηηηζκηθά εγγξάκκαηνη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη πνιίηεο, ζην πιαίζην πάληα ηεο 

αλαπηπμηαθήο ηνπο σξηκφηεηαο. Οη καζεζηαθέο εκπεηξίεο πνπ πξνσζνχληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Θεκαηηθφ Πεδίν δηακνξθψλνπλ ην θαηεμνρήλ αλζξσπνθεληξηθφ θαη 

εληαμηαθφ πιαίζην αηνκηθήο, ζπιινγηθήο έθθξαζεο θαη ζεηηθήο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη αμηνπνηείηαη 

ζε φιεο ηηο Θεκαηηθέο Δλφηεηεο.  

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζσπηθή θαη 

θνησληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Μέζα απφ νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηερληθέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, έλα παηδί κπνξεί λα γλσξίζεη 

θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, λα ληψζεη αςηοπεποίθηζη, θαζψο θαη λα 
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θαηαλνήζεη θαη λα ζπκθηιησζεί κε ηα ζςναιζθήμαηά ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζπκβάιεη ζηε θαιιηέξγεηα ολοκληπυμένυν αηόμυν, ηθαλψλ λα δεκηνπξγνχλ 

νπζηψδεηο ζρέζεηο θαη ενεπγών πολιηών κε απμεκέλε ελζπλαίζζεζε, πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ηφρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

απηψλ είλαη έλα παηδί κπνξεί λα απνθηήζεη ηηο γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο ψζηε: 

 λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

 λα ζέηεη θαη λα πεηπραίλεη ζηφρνπο 

 λα αλαπηχμεη ηελ αξεηή ηεο ελζπλαίζζεζεο 

 λα δνκεί θαη λα δηαηεξεί γφληκεο ζρέζεηο 

 λα παίξλεη ππεχζπλεο θαη ζσζηέο απνθάζεηο 

 λα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηηο δηαπξνζσπηθέο θαηαζηάζεηο 

Μέζα απφ ην ινγνηερληθφ θείκελν, έλα παξακχζη, κηα ηζηνξία, ν 

αλαγλψζηεο αληηκεησπίδεη ζέκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή ζε έλα «αζθαιέο» 

πεξηβάιινλ θαη βάδεη ζε ηάμε ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηά κε γνξγφ ξπζκφ, 

κεηαηξέπνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην βηβιίν ζε «εθπαηδεπηηθφ πεδίν ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο» (May P.J. 1995: 40). Οη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε 

πξνβιήκαηα, φπσο απηέο δνκνχληαη θαη πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ πινθή, ηνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη θαηαζηάζεηο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο δηθέο 

ηνπ, λα αλαγλσξίζεη ηε ζνβαξφηεηα ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα 

ζθεθηεί ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ. Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηελ 

ελαιιαγή νπηηθήο γσλίαο ζηελ αθήγεζε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη 

ην ίδην ζπκβάλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο (Καξπφδεινπ Μ. 1994), γεγνλφο πνπ ηνλ 

βνεζά λα θαηαλνήζεη ηελ ππνθεηκεληθή ζέαζε κηαο θαηάζηαζεο θαη λα ηελ 

απνδερζεί.  

 

 

2.2 ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ην πην πξφζθαην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ησλ Α‟, 

Β‟ θαη Γ‟ ηάμεσλ Γπκλαζίνπ «ε παξνπζία ηεο ινγνηερλίαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, εηδηθφηεξα ζην Γπκλάζην, απνζθνπεί ζηελ ελεξγφ εκπινθή ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ κε ηελ εκπεηξία ηεο αλάγλσζεο(...) Μέζσ ηεο ινγνηερληθήο 
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αλάγλσζεο θαη γξαθήο νη καζεηέο/-ηξηεο εθθξάδνπλ ηηο βαζχηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θνηλσληθά ζε έλα 

ζπλεξγαηηθφ θαη παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο.» (ΦΔΚ5871/Β/15-12-2021) 

αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Φηιαλαγλσζίαο.  

 

ην Πξφγξακκα πνπδψλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή: 

«Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε ζέζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαηέρεη ε άζθεζε ζηε 

Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ε νπνία μεθηλά κε απιέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά, πνπ 

εμειίζζνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζην είδνο ησλ θεηκέλσλ θαη ζηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ. Αθφκε, επηιέγεηαη ε παηγληψδεο πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο/εξγαζίεο πνπ ηέξπνπλ θαη θηλεηνπνηνχλ ηνπο/ηηο 

καζεηέο/-ηξηεο»  

Πξνηείλεηαη κάιηζηα ε πηνζέηεζε ηερληθψλ Γεκηνπξγηθή Γξαθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζεαηξηθέο θαη άιιεο θαιιηηερληθέο δξάζεηο  έηζη ψζηε νη καζεηέο 

ζηαδηαθά λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαγλσζηηθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε σο 

πξφθιεζε, σο δεκηνπξγηθφ πξφβιεκα θαη σο παηρλίδη εμππεξεηψληαο ηνλ απψηεξν 

ζηφρν πνπ «είλαη ε ζρνιηθή ηάμε λα κεηαηξαπεί ζηαδηαθά ζε κηα πινπξαιηζηηθή 

θαη αλεζπραζηηθή θνηλφηεηα ελεξγεηηθψλ θαη θξηηηθψλ αλαγλσζηψλ θαη 

αλαγλσζηξηψλ πνπ ζα εμειηρζνχλ, ελ ηέιεη, ζε εγγξάκκαηνπο, ειεχζεξα 

ζθεπηφκελνπο θαη ζπλεηδεηνχο πνιίηεο», ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα 

πνπδψλ.  

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζε απηφ, « ζεκαληηθή ελίζρπζε 

πξνζθέξνπλ νη ηερληθέο ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ Θεάηξνπ ζην λα εκπιέθνληαη νη 

αλαγλψζηεο/-ζηξηεο καζεηέο/-ηξηεο ζηε δηαδηθαζία βίσζεο ηνπ θφζκνπ ησλ θεηκέλσλ, 

ζηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή, ζηνλ δηάινγν κε ηα θείκελα θαη ηνπο/ηηο ζπκκαζεηέο/-ηξηεο 

ηνπο (πεδίν θνηλφηεηαο αλαγλσζηψλ/-ζηξηψλ) (...) Ζ αλάθιεζε ησλ βησκάησλ, ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο θαη ε πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

καζεηψλ/-ηξηψλ (θαη κέζσ πνηθίινπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ) αθνινπζείηαη απφ ηε 

ζηαδηαθή αλάγλσζε θαη κειέηε ηνπ βηβιίνπ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ θχιια εξγαζίαο (ίδηα ή δηαθνξεηηθά γηα θάζε νκάδα). Ζ 

επεμεξγαζία ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ νινθιεξψλεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε 

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (γξαπηή, πξνθνξηθή, ζεαηξηθή, εηθαζηηθή)». (ΦΔΚ5871/Β/15-

12-2021) 
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ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθή Γιψζζα θαη Λνγνηερλία γηα 

ηελ Β θαη Γ Λπθείνπ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην πην πξφζθαην Πξφγξακκα 

πνπδψλ ηνπ 2021, ε λενειιεληθή γιψζζα θαη ε ινγνηερλία ζπλεξγνχλ, ψζηε νη 

καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάζε γεγνλφο γξακκαηηζκνχ, είηε 

απηφ ζπκβαίλεη ζηνλ δεκφζην είηε ζηνλ ζρνιηθφ ή ηδησηηθφ ρψξν, ηφζν ζην επίπεδν 

θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο φζν θαη ζην επίπεδν παξαγσγήο ιφγνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζηεξίδεηαη ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

εληζρχνληαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο, ψζηε λα ραξάμνπλ ηε δηθή ηνπο 

εγγξάκκαηε πνξεία. 

Σν ελ ιφγσ Πξφγξακκα πνπδψλ είλαη «αλνηθηφ» σο πξνο ηα πεξηερφκελα, 

ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή 

ηνπ θεηκεληθνχ πιηθνχ (ΦΔΚ 4402/Β/23-9-2021). Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζην 

Πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο κέζα 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη φρη 

λα θαηαθηνχλ ηππνπνηεκέλεο γλψζεηο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα αλαπαξάγνπλ 

κεραληζηηθά ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο/ζηεξεφηππα. 

Σν Νέν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Λνγνηερλίαο πξνβιέπεη: «Ο ζθνπφο 

ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζην Λχθεην είλαη ε επηθνηλσλία -θαηαλφεζε, 

δηάινγνο, αηζζεηηθή απφιαπζε- ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ κε ηα ινγνηερληθά 

θείκελα σο έξγα γισζζηθνχ, θαιιηηερληθνχ, ζηνραζηηθνχ θαη, επξχηεξα, 

πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο: (...)- Να ζέηνπλ θξίζηκα 

γηα εθείλνπο/εθείλεο εξσηήκαηα/ζέκαηα ζπδήηεζεο, ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ηα θείκελα· ηα εξσηήκαηα λα ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπλέρεηα σο άμνλεο 

ή θέληξα αιιειεπηδξάζεσλ θαη ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, 

ειεχζεξσλ ηφζν ζηε δηαλνεηηθή φζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο δηάζηαζε.-Να 

πξαγκαηεχνληαη ηηο ππνζέζεηο ηνπο ζην πιαίζην κηαο αλαγλσζηηθήο/εξκελεπηηθήο 

θνηλφηεηαο». (ΦΔΚ 4402/Β/23-9-2021) 

 

Καη πην ζπγθεθξηκέλα, ηα φζα αλαθέξνληαη ζε άιιν ζεκείν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ 2021 (ζει 58469) γηα ηε Λνγνηερλία, θσηνγξαθίδνπλ 

νπζηαζηηθά δξαζηεξηφηεηεο θαη ηερληθέο ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο: «Ζ ινγνηερλία 

πξνζεγγίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε ζρνιηθή ηάμε λα απνβαίλεη εξγαζηήξην 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Έηζη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα αλνηθηέο αλαγλσζηηθέο - εξκελεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο κε ηηο νπνίεο, πξντφληνο νπ ρξφλνπ, επηδηψθεηαη ζην Λχθεην νη καζεηέο 
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θαη νη καζήηξηεο:- Να αλαδηεγνχληαη ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη ην θείκελν, ρσξίο λα 

εξκελεχνπλ ηα γεγνλφηα.- Να πξνζεγγίδνπλ ηνπο ραξαθηήξεο κε βάζε ηα δεδνκέλα 

ηνπ θεηκέλνπ (φλνκα, εμσηεξηθή εκθάληζε, ελέξγεηεο, ζρέζεηο κε άιια πξφζσπα, δηθά 

ηνπο ιφγηα θαη ζθέςεηο, ιφγηα θαη ζθέςεηο άιισλ πξνζψπσλ γη‟ απηνχο θαη ζηάζε 

ηνπ αθεγεηή), κε ζθνπφ λα εληνπίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνηρεία πνπ θσηίδνπλ 

ηε δξάζε ηνπο.- Να πεξηγξάθνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ησλ πξνζψπσλ 

ζηεξηδφκελνη ζηα ζχκβνια θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο (γξακκαηηθά πξφζσπα, 

ρξφλνη, εγθιίζεηο ησλ ξεκάησλ, ζηίμε). - Να εληνπίδνπλ θαη λα ζπζρεηίδνπλ ηα 

θεηκεληθά ζηνηρεία πνπ νξγαλψλνπλ ην θείκελν σο ζεκαζηνδνηεκέλε θαηαζθεπή. 

Γειαδή, λα εληνπίδνπλ κέζα ζην θείκελν ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ ησλ πξνζψπσλ, 

αθεγεκαηηθνχο ηξφπνπο, αθεγεκαηηθέο ηερληθέο, ξεκαηηθά πξφζσπα θαη εθθξαζηηθά 

κέζα θαη λα αλαγλσξίδνπλ πψο απηά παξάγνπλ λφεκα.- Να ζπλππνινγίδνπλ ηηο 

απφςεηο/εξκελείεο ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ζπκκαζεηξηψλ ηνπο θαη λα νδεγνχληαη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο πην πνιχπιεπξεο εξκελείαο.- Να κηινχλ θαη λα γξάθνπλ κε φξνπο 

ππφζεζεο θαη φρη εξκελεπηηθήο βεβαηφηεηαο.- Να αλαζπλζέηνπλ ζε γξαπηφ 

εξκελεπηηθφ ζρφιην ηελ νπηηθή πνπ νη ίδηνη δηακφξθσζαλ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαιφγνπ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ ηάμε.- Να ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά 

απξνζδηνξηζηίαο ηνπ θεηκέλνπ.- Να πξνζζέηνπλ έλαλ ήξσα ή έλα πεξηζηαηηθφ ζηελ 

αξρηθή ηζηνξία.- Να ζπλερίδνπλ ηελ ηζηνξία ή λα γξάθνπλ έλα ελαιιαθηηθφ ηέινο ή 

λα ζπλζέηνπλ έλα δηθφ ηνπο πνηεηηθφ ή αθεγεκαηηθφ θείκελν.- Να θαιιηεξγήζνπλ ην 

γισζζηθφ ηνπο αίζζεκα θαη λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηνλ 

πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν.- Να απνβνχλ αλαγλψζηεο/αλαγλψζηξηεο θνηλσληθά 

εγγξάκκαηνη/-εο πνπ κεηέρνπλ ζηνλ θνηλσληθφ βίν κε ζπλείδεζε επζχλεο θαη 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ, ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηα έξγα ηνπ αλζξψπνπ. (ΦΔΚ 4402) 

 

Μέζα απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ησλ Α΄, 

Β΄ θαη Γ΄ ηάμεσλ Γεληθνχ Λπθείνπ. (ΦΔΚ 5769/Β/10-12-2021) δηαθαίλεηαη ν 

ζεκαληηθφο ξφινο πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή ζηελ επίηεπμε 

ησλ ελ γέλε ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ηφζν ζε επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, φζν 

θαη ζε επίπεδν ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη ν δεκηνπξγηθφο 

ξφινο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θξηηηθά ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ. Γίλεηαη ξεηή αλαθνξά 

ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ζηελ Γεκηνπξγηθή Γξαθή: «Ζ άζθεζε, ζηελ εξγαζηεξηαθή 

ινγηθή ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζπκβάιιεη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο θξηηηθήο 
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ηθαλφηεηάο ηνπο. Οη καζεηέο/- ηξηεο ιεηηνπξγνχλ ζε δχν αιιεινζπκπιεξνχκελα 

πεδία: γξάθνπλ δεκηνπξγηθά θαη ζθέθηνληαη θξηηηθά ηελ πξάμε ηεο γξαθήο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, αλαπηχζζνληαο έλα είδνο κεηαγλψζεο. 

Ζ Γεκηνπξγηθή Γξαθή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο καζεηέο/-ηξηεο λα 

πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά ηνλ ιφγν θαη λα πεηξακαηίδνληαη ζε πνηθίια ινγνηερληθά 

είδε ρσξίο ηνλ θφβν ηνπ ιάζνπο. Γίλεη έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ 

απηνγλσζία κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ζηελ αμηνπνίεζε κέζσ ηεο θαληαζίαο 

πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Γεκηνπξγηθή 

Γξαθή κπεί ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, πνπ δξνπλ ζπγγξαθηθά, ζηε δεκηνπξγία 

θαη ζηελ πξαγκάηεπζε ησλ λνεκάησλ πνπ απνθσδηθνπνηνχλ σο πξψηνη/-εο 

αλαγλψζηεο/-ζηξηεο ηνπ έξγνπ ηνπο. 

Ζ πνιπζεκία ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

πξνζθέξνπλ, ε παξνπζίαζε αλζξψπηλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ απφ 

δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, ε πινθή, ην χθνο θαη ε εθθξαζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή 

ηδηφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζπληεινχλ ζηαδηαθά ζηε δηακφξθσζε 

ελεξγεηηθψλ αλαγλσζηψλ/-ζηξηψλ θαη θξηηηθά ζθεπηφκελσλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ». 

(ΦΔΚ 5769/Β/10-12-2021). 

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη ζην Π ηεο Λνγνηερλίαο ηνπ Λπθείνπ ν 

δεκηνπξγηθφο ιφγνο, πξνθνξηθφο, γξαπηφο θαη πνιπηξνπηθφο, απνηειεί ηελ άιιε φςε 

θαη ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο αλάγλσζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ   

 

3.1  ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

 

Μέζα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ην παξακχζη απνηέιεζε κία αλεμάληιεηε πεγή 

θαληαζίαο, έκπλεπζεο, έθθξαζεο αιιά θαη δηδαζθαιίαο αθνχ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν γηα λα δηδάμεη, λα πεξάζεη ηδέεο, αληηιήςεηο αιιά θαη 

πνιιέο θνξέο λα εμππεξεηήζεη πνηθίιεο ηδενινγίεο ηεο εθάζηνηε επνρήο. ήκεξα, 

πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσηνηππία, απνηειεί 

εξέζηζκα γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη έθθξαζε, ζπάδνληαο ηα ζηεξεφηππα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη θαιιηεξγψληαο ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε ησλ παηδηψλ.  

Σν παξακχζη είλαη κηα ζχληνκε ή ιατθή ηζηνξία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αξραία ειιεληθή ιέμε «παξακχζηνλ» πνπ ζήκαηλε παξεγνξηά ,αλαθνχθηζε θαη 

ελζάξξπλζε. Βέβαηα κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έιαβε θαη ηε ζεκαζία ηεο 

θαληαζηηθήο ηζηνξίαο, ε νπνία είρε ην ίδην απνηέιεζκα. O θνξπθαίνο Ακεξηθάλνο 

παξακπζνιφγνο Smith Thopson (1885-1976)   ραξαθηήξηζε ην παξακχζη σο «κηα 

αθήγεζε κε θάπνην κήθνο, ε νπνία εκπεξηέρεη δηαδνρή κνηίβσλ ή επεηζνδίσλ. 

Κηλείηαη ζε έλα πιαζηφ θφζκν, ρσξίο ζπγθεθξηκέλε ηνπνγξαθηθή αλαθνξά θαη ρσξίο 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε πξφζσπν». ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο πξνέθπςε  ε 

αλάγθε λα βξεζεί έλαο φξνο πνπ λα δηαθνξνπνηεί ην παξακχζη απφ άιια, ζπλαθή είδε 

πξνθνξηθήο ιατθήο ινγνηερλίαο (κχζνο, παξάδνζε) θηι. χκθσλα κε ηνλ Γεκήηξην 

. Λνπθάην (1908-2003) « Σν παξακχζη είλαη ε ιατθή δηήγεζε, πνπ κνηάδεη κε 

κεγάιν κχζν πεξηπέηεηαο »
1
. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο νξηζκνχο πνπ 

δφζεθαλ θαηά δηαζηήκαηα ππάξρνπλ ζεκεία ζχγθιηζεο αλάκεζα ζην καγηθφ θαη 

ππεξθπζηθφ πεξηερφκελν. 

Σν παξακχζη αιιάδεη ηνλ θφζκν. Ο Μέγαο γξάθεη φηη «ν θφζκνο ηνπ 

παξακπζηνχ είλαη θαληαζηηθφο, εληειψο ηδηφξξπζκνο, απηφρξεκα νλεηξψδεο δελ έρεη 

ζρέζε κε ηελ πεδφηεηα ηεο δσήο. Σνλ ραξαθηεξίδεη ε παηδηθή αληίιεςεο ,δειαδή 

παξνπζηάδεη ηα γεγνλφηα ,φπσο ηα βιέπεη ε θαληαζία ηνπ παηδηνχ πνπ ζηεξείηαη ηεο 

πείξαο ηεο δσήο». 
                                                           

 



33 
 

ην παξακχζη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ν πακςπρηζκφο θαη ε κεηακφξθσζε.  ΄ 

απηφ ην ζεκείν φια απνθηνχλ δσή, ηα δψα θαη ηα αληηθείκελα κηιάλε, ν άλζξσπνο 

αιιάδεη πνιιέο κνξθέο θαη φια απηά γηα λα ππάξρεη κηα ζπλερήο ξνή ζηελ αθήγεζε 

θαη λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν ήξσαο θάπνηεο θαηαζηάζεηο ( π.ρ.  φηαλ πξέπεη λα 

δηαθχγεη). Οη ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ δελ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ιεθηηθά 

αιιά κέζα απφ ηηο πξάμεηο ηνπο, κε ζηφρν λα δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δξάζεο θαη εζσηεξηθφηεηαο, πνπ δηακνξθψλεη ηε 

ζρεκαηηθφηεηα ηεο πεξηγξαθήο. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παξακπζηνχ είλαη 

ην επηπρηζκέλν ηέινο, ην πλεχκα ηεο νινθιεξσηηθήο επηπρίαο πνπ θαηαθιχδεη ηνπο 

ήξσεο θαη ηνπο πξσηαγσληζηέο. Όπνηα θαη αλ είλαη ηα δεηλά ησλ εξψσλ ζην ηέινο κε 

κηα καγηθή δχλακε φια ηα άζρεκα εμαθαλίδνληαη θαη νη ήξσεο δνπλ επηπρηζκέλνη. 

Ο παηδαγσγηθφο ραξαθηήξαο ηνπ παξακπζηνχ αλαδχεηαη κε ηελ απφθηεζε 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αλαγλσζηψλ. Αθελφο, ν αλαγλψζηεο έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηελ παξάδνζε θαη ηνλ πλεπκαηηθφ καο πνιηηηζκφ, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη 

ηθαλφο λα θαηαλνεί πην εχθνια ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα, θαη αθεηέξνπ καζαίλεη ην 

δηάινγν σο δηαδηθαζία κάζεζεο. Οη απνξίεο πνπ γελληνχληαη ζε θάζε παηδί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο, ζα ιπζνχλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζε πνκπφ θαη δέθηε. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εξψηεζεο-απάληεζεο, ζα θαιιηεξγήζεη ζην παηδί ηελ αλάγθε 

εμεξεχλεζεο θαη άιισλ ζεκάησλ. Θα ηνπ δεκηνπξγεζεί ε αίζζεζε πσο νη απνξίεο ηνπ 

κπνξνχλ λα ιπζνχλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ.  

Σν παηδί αλαθαιχπηεη ηνλ θφζκν κέζα απφ ην παηρλίδη θαη κέζα απφ ηε 

θαληαζία. Ζ θαληαζία απνηειεί ηνλ θχξην κνριφ κε ηνλ νπνίν θάπνηνο κπνξεί λα 

αλαθαιχςεη πξάγκαηα ηα νπνία ζα ήηαλ δχζθνιν λα αλαθαιχςεη κφλν κε ηα ζηνηρεία 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα παηδηά έηζη παίξλνπλ ηα θαληαζηηθά ζηνηρεία ελφο 

παξακπζηνχ θαη ηα πξνζαξκφδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ζηγά-ζηγά 

λα καζαίλνπλ ηε δσή, αμηνπνηψληαο ηνλ ςπραγσγηθφ ηνπ ραξαθηήξα.   

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηζηνξίαο, πνπ ζα πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη ζα παξνπζηάζεη κε ζαθή ζεηξά ηα γεγνλφηα ηεο 

αθήγεζεο χκθσλα κε ηελ Κ. Βέιθνπ (2005) «κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ησλ 

ηδεψλ, ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη 

ηνπ θαληαζηηθνχ πνπ ελππάξρνπλ ζην παξακχζη, δεκηνπξγείηαη έλα θαηάιιειν 

πιαίζην ην νπνίν εληζρχεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ, κε ζθνπφ ηελ 
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ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπκκεηνρηθφηεηα ηνπ  ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο αθξφαζεο 

ηνπ, θαζψο θαη ηηο λνεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο 

ζεηξνζέηεζεο, ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο αληηζηνίρεζεο». Έηζη, ην παξακχζη απνηειεί 

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε γλσζηηθή, γισζζηθή θαη αηζζεζηνθηλεηηθή θαιιηέξγεηα 

ηνπ παηδηνχ.  

 

3.2  Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ  

 

Ζ αθήγεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα γλσξίδεη ηδηαίηεξε απνδνρή απφ ηηο θνηλσληθέο θαη 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, ελψ ε ρξήζε ηεο αμηνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. νη ρξήζεηο ηνπ αθεγήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο είλαη θπξηνιεθηηθά απεξηφξηζηεο, αθνχ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

άπεηξεο εθθξάζεηο ηεο εξκελεπηηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ, ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αθεγήκαηνο. Σν παξακχζη, σο κηα 

ηδηαίηεξε κνξθή αθήγεζεο, ζπγθεληξψλεη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ 

ηε δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο ηδηαίηεξα ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα (εξαθεηκίδνπ, 

Υαηδεπαλαγησηίδε Υξίζηνπ2003).  

Μέζσ ηεο εηζαγσγήο ηνπ παξακπζηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν 

καζεηήο θαιείηαη λα δψζεη ηελ δηθή ηνπ εξκελεία, ηφζν αηνκηθά φζν θαη ζε νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ κε ηελ ρξήζε γιψζζαο πξνθνξηθά 

αιιά θαη κε ηελ παξαγσγή δηθψλ ηνπ θεηκέλσλ θαη λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Ζ αθξφαζε παξακπζηψλ 

ζεσξείηαη σο κηα αιιειεπηδξαζηηθή θαη ζπλδεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνθαιέζεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ, λα ηα εμαζθήζεη 

ζηελ αθξφαζε θαη ζηε ιεθηηθή έθθξαζε θαζψο επίζεο ζεσξείηαη εξγαιείν γηα ηε 

γεθχξσζε ησλ πνιηηηζκψλ (Griva & Chostelidou, 2012). Οη ηζηνξίεο πνπ κπνξεί λα 

παξαρζνχλ κεηά απφ έλα παξακχζη ή θαη ηα παηρλίδηα παξέρνπλ ζηα παηδηά ηε 

ζθαισζηά γχξσ απφ ηελ νπνία ε γιψζζα νηθνδνκείηαη θαη αλαπηχζζεηαη.  

Σν παξακχζη, ην αξραηφηεξν ίζσο είδνο ηεο ινγνηερληθήο παξάδνζεο, έρεη 

παηδεπηηθή ιεηηνπξγία αθελφο σο αηζζεηηθή εκπεηξία (ν αθξναηήο ελφο παξακπζηνχ 

πξνζδνθά ην απξφβιεπην θαη ηελ έθπιεμε ζηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο), αθεηέξνπ σο 

καζεηεία ζηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ (ζχγρξνλεο κειέηεο κάιηζηα απνθαίλνληαη φηη πξέπεη 
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λα δηαβάδνπκε ζηα κσξά ήδε απφ φηαλ είλαη δχν κελψλ), δηαζθαιίδνληαο ηελ 

πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ, κε ηε δηεχξπλζε ηεο 

θαληαζίαο ηνπο θαη, παξάιιεια, ηελ αλαγλψξηζε ησλ νξίσλ ηνπ θφζκνπ. Σν 

παξακχζη, ζπκβάιιεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ θαη, ηαπηφρξνλα, 

θαηαδεηθλχεη θαη ηνπο «θνηλνχο ηφπνπο» κηαο θνηλσλίαο, ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

δειαδή. Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν έρεη ζπζηεκαηηθά αμηνπνηεζεί απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη εμαθνινπζεί λα αμηνπνηείηαη ζε απηήλ.  

Με ηξφπν επράξηζην θαη ειθπζηηθφ, ν πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο θαηαθηά 

ηνλ αθξναηή ή αλαγλψζηε,  κεηαθέξνληαο ην ζε έλαλ θφζκν ν νπνίνο πξνζθέξεη 

δηδάγκαηα, δηαζθέδαζε, θαη ζπγρξφλσο αλαπηχζζεη ηελ κλήκε ηνπ, ηελ πξνζνρή ηνπ 

θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ηνπ. Σν παξακχζη αλνίγεη λένπο δξφκνπο ζηε ζθέςε ησλ 

παηδηψλ θαη ηα δηδάζθεη ρσξίο δηδαθηηζκφ κε απνηέιεζκα λα απνηειεί έλα απφ ηα 

θαιχηεξα κέζα θνηλσληθήο κάζεζεο. Μέζα απφ ηα παξακχζηα, ηα παηρλίδηα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ αθήγεζε, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ κηα ηζρπξή 

αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ηνλψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ελζαξξχλνληαη λα 

αθνχλ θαη λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ, λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζην θαιφ θαη 

ην θαθφ, λα γλσξίδνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηελ πεηζαξρία, λα καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, (Kariuki, et al., 2007 ζην Griva & Chostelidou, 2012). 

Σν παξακχζη έρεη πνιιαπιέο σθέιεηεο γηα ηα παηδηά. Αλνίγεη δξφκνπο 

ζθέςεο, θαληαζίαο θαη δξάζεο, επαηζζεηνπνηεί θαη αλαδεηθλχεη ην αλεμάληιεην 

πεδίν δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Ζ κάζεζε πνπ ζπληειείηαη κέζα απφ επράξηζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξακπζηνχ έρεη απνθαζηζηηθή 

ζεκαζία γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. (Νηίλαο- 

Μνχζηνπ- Αλησλνγηάλλε  2013). 

Σα παξακχζηα απνηεινχλ θείκελα κε δπλαηφηεηεο αλαπαξαγσγήο, κε 

παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο, κε θάπνηα ζθελνζεζία, πνπ απνθαιχπηνπλ ελδερνκέλσο 

θαη πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ καζεηή. Απνηεινχλ θείκελα πνπ πξνθαινχλ ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ καζεηή θαη κπνξνχλ, πέξα απφ ηελ επραξίζηεζε, λα ζπκβάιινπλ 

θαη ζηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, κέζσ ηερληθψλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο.  

Σν παξακχζη, φηαλ ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ δηδαζθαιία είλαη ζρεδηαζκέλε 

ζσζηά θαη αληαπνθξίλεηαη, ζεκαηνινγηθά, ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε θαξέηξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ επηδηψθεη 
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ηνλ ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ζπλνδεχνληαη απφ επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθφ θιίκα. Ζ δεκηνπξγία επράξηζηνπ 

θιίκαηνο θαη δεκηνπξγηθήο αηκφζθαηξαο, απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη 

θαη επέθηαζε ηελ εκπινθή θαη δέζκεπζε ηνπο ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηηο 

επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο Tsang (ζην Γξίβα & έκνγινπ, 2013) 

ππνζηεξίδεη φηη «ε θαληαζία θαη ε θηλεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε κπνξνχλ 

λα εληζρπζνχλ κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο» 

Δπηπξφζζεηα, έλα παξακχζη  εμππεξεηεί εχθνια ηελ δηαζεκαηηθφηεηα πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ.  Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Μ. Μεξαθιή 

(1999), κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε δηαζεκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 

(Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθά, θ.η.ι.).  ρξεζηκφηεηά ηνπ είλαη κεγάιε θαη ε 

ρξήζε ηνπ εμππεξεηεί πνιιαπινχο ζθνπνχο ηφζν γλσζηηθνχο φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ςπρνθηλεηηθνχο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ επνκέλσο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπζηεκαηηθή.  

Μέζα απφ ηα παξακχζηα δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ κε 

ην ιφγν αιιά θαη κε ην ζψκα ηνπο, λα δηαηππψζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο, λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα αλαδείμνπλ ηηο θιίζεηο θαη ηα 

ηαιέληα ηνπο (Griva & Chostelidou, 2012).  Σν παξακχζη κπνξεί λα απνηειέζεη 

κέζν, ηφζν γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ, φζν θαη σο δηδαθηηθφ κέζν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο ηνπο, κε ηελ παξαγσγή δηθψλ ηνπο 

πξσηφηππσλ θεηκέλσλ γηα παξάδεηγκα.  

Γεληθά, ην παξακχζη πξνζθέξεηαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε ηφζν γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ φζν θαη γηα ηε γιψζζα ηνπ. Ζ γιψζζα ηνπ είλαη απιή, θαηαλνεηή, 

κεζηή απφ ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ ελέξγεηα θίλεζε. Γη‟ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ην 

παξακχζη ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη αγαπεηφ απφ φινπο θαη ηδίσο απφ ηα κηθξά 

παηδηά, γηα ηα νπνία πξνζθέξεηαη πεξηζζφηεξν. Με ηε ρξήζε θαηάιιεινπ 

ιεμηινγίνπ, κε ην νπνίν νη καζεηέο έρνπλ εμνηθεησζεί κέζα απφ ηελ επαθή θαη 

γλσξηκία κε ην παξακχζη, κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ έλα  εκπεξηζηαησκέλν θείκελν, 

νινθιεξσκέλν λνεκαηηθά θαη δνκεκέλν ζσζηά. 
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 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηελ Α. Νηνχιηα (2010) ζην Πιαίζην 

ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δθαξµνζµέλεο 

Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.): «Σν παηδί µέζα απφ ηελ εηθφλα 

(ή θαη ην θείµελν παξάιιεια) ελεξγνπνηεί φιν ην ςπρνδηαλνεηηθφ ηνπ δπλαµηθφ ζε 

µηα πξνζπάζεηα λα εξµελεχζεη θαη λα αλαζπλζέζεη ηα δεδνµέλα. Δλδνθεηµεληθά 

θαη εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία απνηεινχλ εξέζηζµα γηα ηνπο µαζεηέο, νη νπνίνη µε 

θαηάιιειε παξψζεζε θαη εθπαίδεπζε πξνζπαζνχλ λα ηα εξµελεχζνπλ θαη λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ». Σν παξακχζη ινηπφλ ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ θαη ηεο εκπινθήο ηνπ ζηελ 

παξαγσγή θεηκέλσλ κε πξσηφηππν πεξηερφκελν.  

Σν θείκελν θαη ε εηθφλα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα 

ζπδήηεζε θαη δηεξεχλεζε απφςεσλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

έλαξμε γηα αηνκηθή ή νκαδνζπλεξγαηηθή δξάζε ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο 

θαιιηέξγεηαο ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο.  Σα παηδηά, ελζαξξχλνληαη λα 

θαηαγξάςνπλ ηα ζηάδηα ησλ δηεξεπλήζεσλ ηνπο -ή ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζαλ 

γηα ηελ εμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο ηνπο- κε δηάθνξα κέζα θαη ηξφπνπο  έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλνληαη ν αλαζηνραζκφο θαη ε αλάπηπμε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ 

θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο, ε εμάζθεζε κλήκεο, ε εξκελεία αλζξψπηλσλ 

πξάμεσλ, ε εθκάζεζε ελλνηψλ, ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ είλαη κεξηθνί 

κφλν απφ ηνπο πξνζδνθψκελνπο αιιά θαη ξεαιηζηηθά επηηεχμηκνπο ζηφρνπο κηαο 

πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ελφο παξακπζηνχ.  

Ζ ρξήζε ηνπ παξακπζηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δχλαηαη λα 

σθειήζεη πνηθηινηξφπσο ηνπο καζεηέο θάζε ειηθίαο, νη νπνίνη κέζα απφ ηελ 

αθήγεζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αλαδηήγεζε απηνχ, καζαίλνπλ, εμαζθνχληαη θαη 

βειηηψλνληαη ζε πνιινχο ηνκείο, παηδαγσγηθνχο, ςπρνινγηθνχο αιιά θαη 

γισζζηθνχο. Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη πσο φια ηα πξναλαθεξζέληα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε έλα παηγληψδεο θαη ηδηαίηεξα επράξηζην πεξηβάιινλ 

γηα ηα παηδηά. 

Οη αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ αθνινπζνχλ σο ζπλέρεηα  κηαο 

ηζηνξίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επαλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο κε ρξνληθή αθνινπζία 

θαη αηηηνινγηθέο ζρέζεηο ή επαλαδηήγεζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο 

ήξσα,  ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο θαη ηεο 

Λνγνηερλίαο δειαδή ζηελ «θαηάθηεζε ζπγγξαθηθώλ δεμηνηήησλ πνπ θαζηζηνύλ ηθαλά 

όια ηα παηδηά, εθηόο ηνπ λα θαηαλννύλ κέζσ ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο, λα 
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κπνξνύλ λα γξάθνπλ δπν-ηξεηο ζηίρνπο ή έλα παξακύζη ή έλα δηάινγν, όπσο 

καζαίλνπλ ζε άιιεο ηέρλεο λα θάλνπλ κηα δσγξαθηά ή λα παίδνπλ έλα ηξαγνύδη, ρσξίο 

θαλείο λα πηζηεύεη όηη είλαη παηδηά – ζαύκαηα». (Καξαθίηζηνο, 2013) 

Με ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή ε ινγνηερλία παχεη λα είλαη «κνπζεηαθφ» 

κάζεκα, νη  καζεηέο,  δειαδή,  δε  δηαβάδνπλ  «κεγάινπο»  ζπγγξαθείο,  θη  

αδηακθηζβήηεηα «αξηζηνπξγήκαηα», ηα νπνία νθείινπλ λα ζαπκάζνπλ, λα 

αλαιχζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ   κε   ηε   βνήζεηα   ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη καζεηέο 

γίλνληαη εξεπλεηέο θαη ζπλνηθνδφκνη ηεο γλψζεο, ζπλεξγάδνληαη, 

απεπιεπζεξψλνπλ ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο, δνθηκάδνπλ, εθθξάδνληαη, 

πεηξακαηίδνληαη, «πεηξάδνπλ»  έλα πξσηφηππν έξγν θαη ην κεηαζρεκαηίδνπλ κε 

βάζε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε ηξφπν πνπ λα ηνπο 

εθθξάδεη θαη θαηαιήγνπλ ζε κνλαδηθέο δηαηππψζεηο, ελάληηα ζηελ επνρή  πνπ 

επλνεί ηελ ηππνπνίεζε ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ζθέςεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΥΗ 

 

4.1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ελφο δηαειηθηαθνχ 

παξακπζηνχ, ζε παηδηά πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο θαη 

ηεο Λνγνηερλίαο.  

Γεδνκέλνπ φηη ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή απνηειεί κηα ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

κέζνδν, ε νπνία θηινδνμεί λα απνδψζεη θαη λα κεηαδψζεη νξζά ηνλ πξσηεχνληα 

ξφιν ηεο έθθξαζεο, ηεο γξαθήο θαη ηνπ ιφγνπ ζηνπο καζεηέο, ζα επηρεηξήζνπκε 

κέζα απφ ηηο ζρεδηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ηελ επίηεπμε ηεο θαηάιιειεο δηέγεξζε 

ηεο παηδηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε παηγληψδε θαη απαιιαγκέλν απφ απζηεξά 

καζεζηαθά θαη αμηνινγηθά πιαίζηα, ηξφπν. Δπηδίσμε απνηειεί ν καζεηήο λα 

αλάπηπμε ηε δηθή ηνπ ινγνηερληθή θσλή θαη λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί ηα δηθά ηνπ 

λνήκαηα κε δεκηνπξγηθφ θη επθάληαζην ηξφπν. 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο παξαγσγήο απζεληηθψλ ηδεψλ, αιιά θαη ζπγγξαθήο λέσλ 

θεηκέλσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηηο πνιχπινθεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη δεμηφηεηεο, 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο παξνρήο ησλ θίλεηξσλ, αιιά θαη κεηαγλσζηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη απνηειεί επίζεο δεηνχκελν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο καο. Με ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αλνηθηνχ ηχπνπ δεκηνπξγηθήο γξαθήο αλαπηχζζεηαη ε αηνκηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα, θαζψο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εμαίξεζε πνιιαπιψλ ιχζεσλ, κε 

απνηέιεζκα λα επηδέρνληαη πνηθίιεο θαη πξνζσπηθέο ελλνηνινγηθέο εξκελείεο. 
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4.2 ΣΟ ΑΓΟΡΙ Ο ΣΤΦΛΟΠΟΝΣΙΚΑ, Η ΑΛΔΠΟΤ ΚΑΙ ΣΟ 

ΑΛΟΓΟ 

 

Σίηινο: «Σν αγφξη ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν» 

πγγξαθέαο: Charlie Mackesy 

 Tν παξακχζη ηνπ Charlie Mackesy «Σν αγφξη ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην 

άινγν» δελ αθνινπζεί ηελ ηππηθή δνκή ελφο παξακπζηνχ, θαη πξνζεγγίδεη 

αλαγλψζηεο φισλ ησλ ειηθηψλ, απφ κηθξή ειηθία κέρξη θαη ελήιηθεο. Αλάινγα κε 

ηελ ειηθία θαη ζπλεπψο ην ςπρνδπλακηθφ θαη λνεηηθφ δπλακηθφ θαζελφο, ην ίδην 

πεξηερφκελν, έρεη δηαθνξεηηθέο αλαγλψζεηο.  

Έλα ζθίηζν ηνπ κ‟ έλα άινγν πνπ ηνικά λα παξαδερηεί πσο ην πην γελλαίν 

πξάγκα πνπ έρεη θάλεη ζηε δσή ηνπ ήηαλ λα δεηήζεη βνήζεηα φηαλ ηε ρξεηάζηεθε, 

ήηαλ απηφ πνπ έδσζε ηελ αθνξκή λα γίλεη απηφ ην βηβιίν. Σν ζθίηζν αλέβεθε ζην 

Instagram ηνπ Mackesy θαη έγηλε ην έκβιεκα πνιιψλ αλζξψπσλ πνπ βαζαλίδνληαη, 

θπξίσο κε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο· ην κνηξάζηεθαλ νξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ 

βεηεξάλνπο πνιέκνπ κε δηαηαξαρέο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, λνζνθνκεία σο κέζν 

ελζάξξπλζεο ησλ αζζελψλ ηνπο θαη απινί άλζξσπνη ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Απηφ 

πνπ μεθίλεζε σο κηα πξνζπάζεηα λα εμσηεξηθεχζεη ν δεκηνπξγφο ηνπ φια ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε απψιεηα ελφο θαινχ ηνπ θίινπ, έγηλε  βηβιίν 

πνπ γλψξηζε παγθφζκηα επηηπρία.  

Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξία ηεζζάξσλ θαηλνκεληθά άζρεησλ κεηαμχ ηνπο 

ραξαθηήξσλ πνπ δηαλχνπλ κηα πνξεία δσήο καδί απφ ηελ νπνία αλαδχνληαη πνηθίια 

λνήκαηα γηα ηνπο αλαγλψζηεο. Οη πξσηαγσληζηέο, έλα αγφξη, έλαο ηπθινπφληηθαο, 

κηα αιεπνχ θη έλα άινγν, κέζα απφ ηελ γξαθή θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο 

ζπλαληηνχληαη θη αξρίδνπλ λα κνηξάδνληαη ηε δσή ηνπο, ηε θηιία ηνπο θαη ηελ αγάπε 

ηνπο ζε κηα θνηλή δηαδξνκή. Οη ραξαθηήξεο είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, Σν παηδί 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε πεξηέξγεηα λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν, ν ηπθινπφληηθαο 

είλαη έληνλα θηλεηηθφο, ιαίκαξγνο θαη γεκάηνο ιαρηάξα γηα δσή, ε αιεπνχ είλαη 

θνπξαζκέλε απφ ηηο θαθνπρίεο θαη ην άινγν είλαη ζνθφ θαη επγεληθφ θαη ήξεκν ζαλ 

εκπεηξφηεξν απφ ηε δσή.  

Έλα κηθξφ αγφξη ζπλνκηιεί δηαδνρηθά κε έλαλ ηπθινπφληηθα, κηα αιεπνχ θαη 

έλα άινγν, πιάζκαηα πνπ ζπλαληάεη θαζψο ραξάδεη ηνλ δηθφ ηνπ δξφκν ζηε δσή, 

απνθνκίδνληαο εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη κηα πνξεία αιιεγνξηθή αιιά θαη 
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θπξηνιεθηηθή, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην παηδί καζαίλεη λα εθηηκά ζεκαληηθέο αμίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλχπαξμε ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, φπσο είλαη ε θαινζχλε, 

ε επγέλεηα, ε αιιειεγγχε, αιιά θαη άιιεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαζελφο πξνζσπηθά, φπσο ε επηκνλή ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ θαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ λα κπνξεί θαλείο λα καζαίλεη απφ ηηο δπζθνιίεο, λα κελ ηηο αθήλεη λα ηνλ 

απνγνεηεχνπλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζαλ εθαιηήξην γηα κηα θαηλνχξηα αξρή. 

Σν θάζε έλα απφ απηά ηα πιάζκαηα έρεη θαη θάηη δηαθνξεηηθφ λα πξνζθέξεη 

ζην παηδί. Ο ηπθινπφληηθαο δεη θάησ απφ ηε γε θαη δελ κπνξεί λα δεη κε ηα κάηηα, 

κπνξεί σζηφζν λα αηζζάλεηαη θαη λα δηαηζζάλεηαη φ,ηη βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα. Ζ αιεπνχ, γλσζηή γηα ηελ πνλεξηά ηεο, είλαη παξάιιεια έλα πιάζκα 

παλέμππλν πνπ κεραλεχεηαη ζπλερψο ηερλάζκαηα γηα λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη. Σν 

άινγν, δψν αξρνληηθφ πνπ απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα ζπληξνθεχεη ηνλ άλζξσπν, 

θνπβαιάεη κηα δηθή ηνπ ζνθία, ράξε ζηελ ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε λνεκνζχλε ηνπ, ηε 

ζσκαηηθή δχλακε θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνλαδηθφ θηινζνθηθφ εγρεηξίδην γεκάην ζθέςεηο, 

απνθζέγκαηα, αθνξηζκνχο, ελλνηνινγηθέο ραξηνγξαθήζεηο θαη αλαδεηήζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα ζηάζε δσήο ε νπνία ζέηεη ην άηνκν ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ ηνπνζεηεί ηε θηιία θαη ηε ζπληξνθηθφηεηα ζηελ θνξπθή ησλ αμηψλ. 

Μέζα απφ απηήλ ηελ ζηαδηαθά αλαδπφκελε θηιία κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

πιαζκάησλ αλαδχνληαη έλλνηεο θαη θαηαζηάζεηο φπσο: Φηιία, κνλαρηθφηεηα, 

ζπλνδνηπνξία, δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπινθψλ, θφβνο, 

φλεηξα, αιιειεγγχε, εζσηεξηθή γαιήλε, ζπγρψξεζε, θαινζχλε, γελλαηφηεηα θαη 

δεηιία, ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άιιν θαη ηνλ θφζκν, βνήζεηα, ζπίηη/παηξίδα, αγάπε, 

ζπκβίσζε, πξνζπάζεηα, πίζηε, ηειεηφηεηα, απηνπεπνίζεζε, εηιηθξίλεηα, νκνξθηά, 

ππνκνλή, αλαγλψξηζε, επγλσκνζχλε, δσή. 

 

4.3 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ 

απεπζχλνληαη ζε παηδηά Νεπηαγσγείνπ θαη ζε καζεηέο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

κε άμνλα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξακπζηνχ «Σν αγφξη ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη 

ην άινγν» ηνπ Charlie Mackesy ψζηε λα εμππεξεηεζεί ν ζηφρνο ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο θηιαλαγλσζίαο.  Ζ πξνζέγγηζε 
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ηεο θηιαλαγλσζίαο κε βησκαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν, απνηειεί 

αδηακθηζβήηεηα κηα θαιή επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε ζηελφηεξε επαθή 

κε ηελ γιψζζα θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηηο γισζζηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. ηελ 

Δπξσπατθή πξαθηηθή άιισζηε ππάξρεη πιεζψξα πξνγξακκάησλ  θαιιηέξγεηαο ηεο 

θηιαλαγσζίαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή βέιηηζησλ καζεζηαθψλ επθαηξηψλ ζηα παηδηά 

θαη ηνπο εθήβνπο φπσο θαη ζηνπο ελήιηθεο, πξνηείλνληαο έλα νξγαλσκέλν ηξφπν 

επεμεξγαζίαο εμσζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνρεχνληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θηιαλαγλσζίαο.  

Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ είλαη κηα ειεχζεξε θαη δεκηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ςπραγσγεί ηα παηδηά θαη ηαπηφρξνλα είλαη έλα πνιχκνξθν 

καζεζηαθφ παηρλίδη ην νπνίν κνηξάδνληαη φινη νη αλαγλψζηεο, καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί. ην πιαίζην απηφ επηρεηξνχκε ηελ νξγάλσζε καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ 

πνπ ζα θέξνπλ ηνπο καζεηέο θνληά ζην βηβιίν, ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη 

απειεπζέξσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηνπο δπλάκεσλ. Γξάζεηο γχξσ απφ ην βηβιίν ή κε 

αθνξκή έλα βηβιίν θαη ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή. Αξρηθά ινηπφλ παξαηίζεληαη 

εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εβδνκάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο 

Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο κε ζθνπφ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ, ζηελ εμάζθεζε ηνπο ζε νκαδνζπλεξγαηηθέο 

κνξθέο δηδαζθαιίαο, ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθνχ πλεχκαηνο θαη ελζπλαίζζεζεο.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζεσξεηηθέο παξαδνρέο καο 

βξίζθνληαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ (Piaget) θαη ηνλ θνηλσληθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ 

(Vigotsky). Δπηδίσμε καο είλαη ηα παηδηά λα κάζνπλ κε βησκαηηθφ ηξφπν, 

εξγαδφκελα ζε νκάδεο κε ζπλεξγαηηθφ ηξφπν θαη λα ζπλδηακνξθψζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηνπο ηεο κάζεζεο καδί κε ηελ παηδαγσγφ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

έρεη ηνλ ξφιν ηνπ εκςπρσηή θαη φρη ηνπ θαζνδεγεηή, είλαη ζπλνηθνδφκνο ηεο 

γλψζεο θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο απνδνρήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, φπνπ ηα παηδηά 

αληηκεησπίδνληαη σο ηζφηηκνη ζπλνκηιεηέο. Οη καζεηέο είλαη ππνθείκελα κε ελεξγφ 

ξφιν, ιέλε ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζε δηάινγν, επηρεηξεκαηνινγνχλ 

θαη ζπλαπνθαζίδνπλ θαη ε κάζεζε ζεσξνχκε φηη είλαη κηα ζπιινγηθή δηαδηθαζία 

αιιεεπίδξαζεο. 
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Οη ζρεδηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ινηπφλ, γίλνληαη κε επηδίσμε ηελ 

ζπγθξφηεζε ελφο αλαπηπμηαθνχ-καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν αθνινπζεί 

αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο πξαθηηθέο θαη εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηε ζπλνιηθή 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ (θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή, γλσζηηθή), δίλνληαο 

έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο θαη ζηελ πξνψζεζε 

ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ιηγφηεξν ζηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο.  

ΣΙΣΛΟ:  

Μ’ ΔΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΦΣΔΡΑ Ο ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ ΠΧ ΠΔΣΑ! 

 

ΥΡΟΝΟ: 1 Δβδνκάδα 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 

 

ΖΜΔΡΑ 1
Ζ
  

 

1
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Κπςτώνα μςζηική 

Οη ζπληειεζηέο ηνπ βηβιίνπ 

 

Νηπιαγυγείο 

 

ηόρνη: 

 Να εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο ηνπο 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ βηβιίνπ θαη ηη αθξηβψο θάλνπλ ζηελ  

εξγαζίαο ηνπο 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζηάδηα παξαγσγήο ελφο έληππνπ ή ςεθηαθνχ βηβιίνπ 

 Να αλαπηχμνπλ ιφγν κε επηρεηξήκαηα 

 Να εληζρπζεί ε άπνςή ηνπο γηα ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο  

 

Τιηθά/Μέζα: 

Έληππν βηβιίν κε αλαθνξά ζην πψο θηηάρλεηαη έλα βηβιίν.   
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Δθδφζεηο Νεθέιε  

Πεξηγξαθή: 

 Πξνηνχ ζπγθεληξψζνπκε ηνπο καζεηέο ζηελ παξενχια, θέξλνπκε ηε 

βηβιηνζήθε ζηε γσληά ψζηε λα έρεη θπξίαξρε ζέζε. Δπηδηψθνπκε λα μεθηλήζεη 

ζπδήηεζε, δεηψληαο απφ ηα παηδηά λα καο πνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ βηβιίν, ην εμψθπιιν, ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Machesy ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα βηβιία ηεο βηβιηνζήθεο 

 Δλζαξξχλνπκε ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν θαη έπεηηα ηνπο εμεγνχκε γηαηί 

καδεπηήθακε ζε έλαλ απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο θίινπο ηνπ θφζκνπ: ηε 

βηβιηνζήθε. 

 Γηαβάδνπκε ην «πψο θηηάρλεηαη έλα βηβιίν» κε ηε βνήζεηα ηνπ βηβιίνπ «πψο 

θηηάρλεηαη έλα παηδηθφ βηβιίν». 

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε ησλ παηδηψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ βηβιίνπ: πεξηερφκελν θαη 

εηθφλεο θαη εθ λένπ παξαηήξεζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Mackesy θαη δηαηχπσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπο. Τπάξρεη θάηη πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε έθπιεμε; 

 

 

Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

ηόρνη: 

 Να εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο ηνπο 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ βηβιίνπ θαη ηη αθξηβψο θάλνπλ ζηελ  

εξγαζίαο ηνπο 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζηάδηα παξαγσγήο ελφο έληππνπ ή ςεθηαθνχ βηβιίνπ 

 Να αλαπηχμνπλ ιφγν κε επηρεηξήκαηα 

 Να εληζρπζεί ε άπνςή ηνπο γηα ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο  
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Τιηθά/Μέζα: 

Έξεπλα ησλ καζεηξηψλ/ψλ ζην δηαδίθηπν ζε απνζεηήξηα, ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά, 

ηζηνιφγηα θαη ηζηφηνπνπο γηα πιηθφ πνπ κηιά γηα ην βηβιίν. Δλδεηθηηθά απφ ηηο 

εθδφζεηο Κέδξνο. 

 

https://issuu.com/kedrospbl/docs/20090907_pos_ftiaxnetai_ena_vivlio 

 

Πεξηγξαθή: 

 Με αξρηθφ εξέζηζκα ην βηβιίν ηνπ Mackesy θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζην πιαίζην 

ζπδήηεζεο γηα ηελ πξνζεγκέλε κνξθή ηνπ, εηθνλνγξάθεζε, γξακκαηνζεηξά θηι. 

Πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη λα δηαηππψζνπλ απφςεηο γηα ηα 

ζηάδηα παξαγσγήο ελφο βηβιίνπ θαη ησλ ζπληειεζηψλ πνπ απαηηνχληαη.  

 ηελ αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ή κε ε ρξήζε ιάπηνπ θαη πξνηδέθηνξα δηαβάδνπκε 

ην ςεθηαθφ βηβιίν «πψο θηηάρλεηαη έλα βηβιίν».  

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηα επαγγέικαηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηνπο.  

 Ρσηάκε ηνπο καζεηέο αλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή πνηέ κε θάπνην απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα επαγγέικαηα θαη αλ λαη, λα πεξηγξάςνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη 

λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ζπκβνιή ηνπ θαζελφο ζε ζρέζε κε ην βηβιίν ηνπ Machesy.  

 Σνλίδνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπλαληήζακε ζην βηβιίν 

θαη επηθεληξσλφκαζηε ζην ζθεπηηθφ πσο ε παξαγσγή ελφο βηβιίνπ, είλαη 

απνηέιεζκα ζπιινγηθήο δνπιεηάο.  

 

 

2
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Αρ γνυπιζηούμε καλύηεπα 

 

Νηπιαγυγείο 

 

https://issuu.com/kedrospbl/docs/20090907_pos_ftiaxnetai_ena_vivlio
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ηόρνη: 

 Να βάδνπλ γεγνλφηα ζε κηα ινγηθή ζεηξά  

 Να αληηζηνηρνχλ ιέμεηο/ηδηφηεηεο κε εηθφλεο 

 Να εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά 

 Να εξεπλνχλ θαη λα δηαηππψλνπλ ππνζεηηθφ ιφγν  

 Να δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Δθηππψλνπκε θαη πιαζηηθνπνηνχκε εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν ή ζθίηζα ηα νπνία 

έρνπκε δσγξαθίζεη θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηα επαγγέικαηα δεκηνπξγίαο ελφο έληππνπ 

βηβιίνπ. Σνπνζεηνχκε ζρξαηο ζην πίζσ κέξνο ηνπο θαη κηα κεγάιε ισξίδα ζρξαηο 

ζηνλ ηνίρν. 

 

Πεξηγξαθή: 

 πγθεληξσλφκαζηε ζηελ παξενχια.  

 Αλαθαηεχνπκε ηηο εηθφλεο.  

 Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα ηηο απιψζνπλ ηπραία ζην ηξαπεδάθη πνπ βξίζθεηαη 

ζηε κέζε ηεο παξενχιαο. 

 Έπεηηα αξρίδνπκε λα ηνπνζεηνχκε ζην ζρξαηο ηνπ ηνίρνπ κε πνηα ζεηξά 

πηζηεχνπκε πσο δεκηνπξγείηαη έλα βηβιίν απφ ηα κέρξη ηψξα είπακε.  

 Αλ θάπνην παηδί βάιεη κία εηθφλα ζε άιιε ζέζε, ην επηβξαβεπνχκε γηα ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ θαη γηα  φζεο ζσζηέο εηθφλεο θαηάθεξε λα ηνπνζεηήζεη ζηε 

ζσζηή ζεηξά θαη έπεηηα 

 Ρσηάκε ηελ ππφινηπε ηάμε αλ ζα άιιαδε θάηη θαη αλ είλαη ζχκθσλε. 

 Ζ ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη αθφκε θαη ζηηο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, γηα ην πψο 

ζα ήηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα αλ αθνινπζνχζακε ηα βήκαηα φπσο 

πεξηγξάθεθαλ.    

 

Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

ηόρνη: 

 Να βάδνπλ γεγνλφηα ζε κηα ινγηθή ζεηξά  

 Να αληηζηνηρνχλ ιέμεηο/ηδηφηεηεο κε εηθφλεο 



47 
 

 Να εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά 

 Να εξεπλνχλ θαη λα δηαηππψλνπλ ππνζεηηθφ ιφγν  

 Να δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο 

 

Τιηθά/Μέζα: 

 Αηνκηθή έξεπλα ζηνλ ππνινγηζηή.  

 Γηακνηξαζκόο πιεξνθνξηώλ κέζσ θνηλσληθνύ ηζηνύ (όπσο νκάδα ζην viber). 

 

Πεξηγξαθή: 

 Οη καζήηξηεο/ηέο ηεο ηάμεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Σφζεο φζα θαη ηα 

επαγγέικαηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ.  

 Ζ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα πάξεη ζπλέληεπμε απφ έλαλ ζπγγξαθέα, 

εθδφηε, επηκειεηή θηι. θαη λα ηελ παξνπζηάζεη ηηο επφκελεο κέξεο ζην 

ππφινηπν ηκήκα. Οη εξσηήζεηο ζα πξνθχςνπλ απφ ηα κέιε ηεο εθάζηνηε 

νκάδαο έπεηηα απφ ζπδήηεζε.  

 

 

3
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Ο θάπορ ηυν βιβλίυν 

 Υεηξνπνίεηνο ζειηδνδείθηεο 

 

Νηπιαγυγείο 

 

ηόρνη: 

 Να αθεγνχληαη κηα ηζηνξία κε ινγηθή ζεηξά 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ έλλνηα ηεο αιιεινπρίαο ζε κηα ηζηνξία 

 Να ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθά πιηθά   

 Να εληάμνπκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ηελ έλλνηα – κε ρξήζηκα πιηθά θαη 

λα ηα αμηνπνηνχλ  

 Να θαηαλνήζνπλ πσο ε νπηηθή είλαη πνιπδηάζηαηε  

 Να αλαπηχμνπλ ιεπηή θηλεηηθφηεηα  

 

Τιηθά/Μέζα: 
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Υξσκαηηζηνχο ζπλδεηήξεο  – ηνπιάρηζηνλ φζα θαη ηα παηδηά, ξνχρα πνπ κίθξπλαλ,  

πνπ θζάξζεθαλ,  θνξδέιεο πεξηηπιίγκαηνο θαη ξνχρα θζαξκέλα, ςαιίδη, θφια, 

γισζζνπίεζηξα, εθηχπσζε ησλ θηγνχξσλ ηνπ βηβιίνπ «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε 

αιεπνχ θαη ην άινγν». 

Πεξηγξαθή: 

 Σα ζξαλία ηνπνζεηεκέλα κε αλάινγν ηξφπν ψζηε λα εθαξκφζνπκε 

νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία. Σα παηδηά έρνπλ κπξνζηά ηνπο ςαιίδη, θφια θαη 

κία θνξδέια. Ζ έηνηκε θνξδέια ζα ζηαζεί ηδαληθή επηινγή γηα ηα πξνλήπηα 

θαη ηα θνκκάηηα πθάζκαηνο ζα ρξεζηκέςνπλ ζηα λήπηα γηα ηε δεκηνπξγία 

θνξδέιαο.  

 Ζ θνξδειίηζα πεξληέηαη απφ ην πάλσ κέξνο ηνπ ζπλδεηήξα θαη ελψλνληαη νη 

εζσηεξηθέο ηεο πιεπξέο κε θφια. 

 Δάλ ζέινπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ πνπ ζηάζεθε 

αθνξκή γηα ηελ εβδνκάδα θηιαλαγλσζίαο ηφηε κπνξνχκε λα εθηππψζνπκε 

ηνπο ηέζζεξεηο ήξσεο, ηα παηδηά λα ηνπο θφςνπλ θαη λα ηνπο θνιιήζνπλ ζε 

γισζζνπίεζηξα.  

 Οη θάξνη ησλ βηβιίσλ έηνηκνη  φηαλ ζα είλαη γηα ρξήζε, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δξαηεζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί. Σα παηδηά ζε ζπκκεηέρνπλ ζε αθήγεζε ηνπ 

παξακπζηνχ «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν» κε βάζε 

ηελ πινχζηα εηθνλνγξάθεζε ηνπ. Ξεθηλά ην πξψην παηδί θαη ζηακαηψληαο ζε 

θάπνην ζεκείν ηνπ, βάδεη ηνλ ζειηδνδείθηε θαη θιείλεη ην βηβιίν. Σελ ζέζε 

ηνπ παίξλεη ην επφκελν παηδί θαη πξέπεη λα ζπλερίζεη ηελ αθήγεζε απφ ην 

ζεκείν πνπ ζηακάηεζε ην πξνεγνχκελν. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηή ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ζειηδνδείθηε αιιά θαη εμαζθνχληαη ηα παηδηά ζηελ 

αθήγεζε, αμηνπνηψληαο ηελ θαληαζία ηνπο θαη εκπινπηίδνληαο ηελ κε δηθέο 

ηνπο ηδέεο θαη πεξηγξαθέο. 

 

 

Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

ηόρνη: 

 Να αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα επεμεξγαζίαο, ζε ρξνληθή ζεηξά 

 Να αθεγνχληαη ηελ ίδηα ηζηνξία κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέζσλ 
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 Να κεηαζρεκαηίδνπλ ην πεξηερφκελν κηαο ηζηνξίαο αλάινγα κε ηα κέζα πνπ 

δηαζέηνπλ 

 Να εμαζθεζνχλ ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε 

 Να κπεζνχλ ζηελ ηέρλε ηεο ραξηνδηπισηηθήο 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο κε θαληαζία θαη ειάρηζηε πξνζπάζεηα εθείλα πνπ 

έρνπκε είλαη θαη εθείλα πνπ καο ρξεηάδνληαη. 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Υξσκαηηζηά θχιια νξηγθάκη ή ρξσκαηηζηά θχιια κεγέζνπο Α4 ή ιεπθά θχιια πνπ 

ζα ρξσκαηίζνπκε κε μπινκπνγηέο, θπξνκπνγηέο, λεξνκπνγηέο, ηέκπεξεο ή 

καξθαδφξνπο, θφια, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

 

Πεξηγξαθή: 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα ζα γίλεη είηε ηξνπνπνηψληαο ηα ζξαλία ή ζα πινπνηεζεί ζην 

αλαγλσζηήξην-βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ψζηε λα επλνείηαη ε 

νκαδνζπλεγαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.  

 Αλ ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ δελ είλαη εθηθηφ ηφηε κηα θαιή επθαηξία νη 

καζεηέο κε ηελ/ηνλ ππεχζπλν εθπαηδεπηηθφ λα νινθιεξψζνπλ ηε δξάζε ζηελ 

πιεζηέζηεξε δεκνηηθή βηβιηνζήθε.  

 Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα αλαπαξαζηήζεη 

έλαλ ήξσα απφ ην παξακχζη «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην 

άινγν» ή επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο πινθήο κε ηελ ηέρλε ηνπ νξηγθάκη, ψζηε λα 

«δσληαλέςνπλ ηελ ηζηνξία» θαη ηειηθά λα ηελ αθεγεζνχλ «αιιηψο»! Οη 

καζεηέο εξεπλνχλ ζην δηαδίθηπν γηα ηελ εχξεζε βίληεν κε νδεγίεο 

ραξηνδηπισηηθήο ηέρλεο.  

 

Παξάδεηγκα ζειηδνδείθηε: αιεπνύ https://www.youtube.com/watch?v=Q--uchYsKYk 

Παξάδεηγκα ζειηδνδείθηε: άινγν https://www.youtube.com/watch?v=WWVX1iE5xzU 

Παξάδεηγκα ζειηδνδείθηε: θαξδηά https://www.youtube.com/watch?v=RoE1tQwc51I 

 

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηελ ρξήζε απιψλ πιηθψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπο θαη ηα παηδηά κε ηελ πξνηξνπή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ 

απνθαζίδνπλ πψο ζα ζπλερίζνπλ: είηε κε ηελ δεκηνπξγία βίληεν γηα ην πψο 
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έθηηαμαλ ηνπο ήξσεο (ςεθηαθή αθήγεζε), είηε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

παξακπζηνχ κε ηελ βνήζεηα ησλ έξγσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ. Αλακέλνπκε θαη 

πξνσζνχκε αθφκε, ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ηζηνξίαο πνπ ζα πξνθχςεη θαηά 

ηελ αλαπαξάζηαζε, αλάινγα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε. 

ΖΜΔΡΑ 2
Ζ
  

 

1
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Η ηέσνη ηηρ μίμηζηρ 

«Κη αλ ζνπ κηιώ κε παξακύζηα», θη αλ ζνπ κηιώ κε ηε ζησπή, κε ηα κάηηα, κε ηα ρέξηα, 

κ’ έλα ρακόγειν… δηθαίσκά κνπ! 

 

Νηπιαγυγείο, Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

ηόρνη: 

 Να κάζνπλ ηα αλαγλσζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

 Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά 

 Να έξζνπλ επαθή κε ηελ ηέρλε ηεο ππνθξηηηθήο – κίκεζεο  

 Να εξκελεχζνπλ ηελ έλλνηα «δηεθδηθψ» 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ κηθξνχ αλαγλψζηε ζα εθηππσζνχλ ζε κηθξά 

αηνκηθά αθηζάθηα 
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Πεξηγξαθή: 

 Μαδεπφκαζηε ζηελ παξενχια φζνλ αθνξά ην λεπηαγσγείν θαη βγαίλνπκε ζην 

πξναχιην ή ζην κηθξφ ζεαηξάθη-θεξθίδεο ηνπ ζρνιείνπ αλ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 Μνηξάδνπκε ην πιηθφ πνπ έρνπκε πξνεηνηκάζεη ζηα παηδηά.  

 Δλζαξξχλνπκε λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζην εξψηεκά καο αλ 

γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε. Απφ ηα παηδηά ηνπ 

γπκλαζίνπ δεηάκε επηπιένλ λα απνπεηξαζνχλ λα καο δψζνπλ έλαλ νξηζκφ ησλ 

ελλνηψλ ειεπζεξία θαη δεκνθξαηία, ζεβαζκφο, δηαθνξεηηθφηεηα, έλλνηεο πνπ 

λνεκαηηθά πεξηιακβάλνληαη ζην βηβιίν πνπ έρνπκε δηαβάζεη.  

 Ξεθηλάκε λα δηαβάδνπκε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη δεηνχκε απφ 

ηα παηδηά λα ηνπνζεηεζνχλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο σο αλαγλψζηεο έρνπλ 

βηψζεη θάηη αλάινγν.  

 Ακέζσο κεηά μεθηλά ην δηαζθεδαζηηθφ θνκκάηη ηεο δξαζηεξηφηεηαο: ε ηέρλε 

ηεο ππνθξηηηθήο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο, βξίζθνπλ εθθξαζηέο 

κέζα απφ ηα παηδηά. Υσξίο ιφγηα κφλν κε εθθξάζεηο θαη θηλήζεηο 

πξνζπαζνχκε λα πεξηγξάςνπκε ην θάζε δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε  κε βηβιίν 

αλαθνξάο ην «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν». Πρ 

κπαίλσ ζηε ζέζε ηνπ ήξσα, λα μεθηλψ ηελ αθήγεζε/δηάβαζκα θαη λα 

ζηακαηψ ζε θάπνην ζεκείν, λα ςάρλσ πιεξνθνξίεο  γηα ην βηβιίν θηι.. Οη 

ζεαηέο πνπ δελ είλαη άιινη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

μεθηλνχλ ηηο ππνζέζεηο. 

 

 

2
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Σο ποηήπι ξεσείλιζε 
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Νηπιαγυγείο, Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

ηόρνη: 

 Να δεκηνπξγνχλ κηα ηζηνξία αμηνπνηψληαο βηψκαηα ηνπο 

 Να αθεγνχληαη κηα ηζηνξία 

 Να εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά  

 Να εζηηάδνπλ ζηελ αηζηφδνμε έθβαζε κηαο ηζηνξίαο ή πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο 

 

Τιηθά/Μέζα: 

 Γπν κεγάια ράξηηλα βηνδηαζπψκελα πνηήξηα.  

 Γπν θπβάθηα απφ ηεηξάγσλα ραξηάθηα ζεκεηψζεσλ θαη έλαλ καξθαδφξν 

καχξνπ ρξψκαηνο θαη έλαλ πξάζηλν. 

 

Πεξηγξαθή: 

 ηελ δξαζηεξηφηεηα βαζηδφκαζηε ζην απφζπαζκα απφ ην βηβιίν (…)«φινη 

θνβνχληαη ιηγάθη» «φκσο καδί θνβφκαζηε ιηγφηεξν». Καη «ην πνηήξη ζνπ 

είλαη κηζνάδεην ή κηζνγεκάην;»  Σνπνζεηνχκε ηα δχν πνηήξηα ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηεο ηάμεο θαη δεηάκε απφ ηα παηδηά λα ηα γεκίζνπλ κε ιέμεηο θαη 

δσγξαθηέο. Με καχξν ρξψκα γξάθνπκε ή δσγξαθίδνπκε φ,ηη άζρεκν ζέινπκε 

λα θχγεη   απφ κέζα καο ή ηηο θνβίεο καο θαη γεκίδνπκε ην έλα πνηήξη θαη κε 

ην πξάζηλν, ην ρξψκα ηεο ειπίδαο, ζεκεηψλνπκε κφλν ιέμεηο ή δσγξαθηέο κε 

ζεηηθφ πξφζεκν θαη γεκίδνπκε ην άιιν πνηήξη. 

 Αθνινπζεί αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πνηεξηψλ θαη ζπδήηεζε. 

 ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο θαη αλαιακβάλνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κία ηζηνξία αθνχ έρνπλ ιάβεη κε ηπραίν ηξφπν ζεκεηψκαηα 

θαη απφ ηα δχν πνηήξηα. Ζ ηζηνξία κπνξεί λα αθνξά ηελ ηνπο ήξσεο ηνπ 

παξακπζηνχ «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν» ή λα είλαη 

εμ νινθιήξνπ λέα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ αθεγεζνχλ. 
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3η οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Βημαηιζμοί ηηρ εςηςσίαρ 

 

Νηπιαγυγείο, Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

ηόρνη: 

 Να βηψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψσλ κηαο ηζηνξίαο 

 Να δξακαηνπνηήζνπλ κηα ζθελή ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ 

 Να αζθεζνχλ ζηελ αιιαγή ηεο πινθήο κηαο ηζηνξίαο 

 Να εληζρπζεί θαη ε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

 Να εληζρπζεί ε ζπλεξγαηηθή δξάζε 

 Να αληηιεθζνχλ ηελ ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Μπάιεο, θνξδέιεο, ζθνηληά, ζηεθάληα, θνξίλεο, θαξέθιεο, καληήιη 

 

Πεξηγξαθή: 

 ηελ δξαζηεξηφηεηα βαζηδφκαζηε ζην απφζπαζκα απφ ην βηβιίν (…)«έρνπκε 

πνιχ δξφκν αθφκα κπξνζηά καο αλαζηέλαμε ην αγφξη». «Ναη, δεο φκσο πφζν 

καθξηά έρνπκε θηάζεη είπε ην άινγν».  

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ, ηηο πξνζσπηθφηεηεο ηνπο 

θαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ηνπο.  Δζηηάδνπκε ζηα ζεκεία ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δξάζεο πνπ αλαδχνληαη απφ ην απφζπαζκα.  

 ην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ έρνπκε ζρεδηάζεη κία δηαδξνκή κε ζεκείν 

εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκφ ζην νπνίν φκσο ππάξρνπλ εκπφδηα (κε κπάιεο, 

θνξίλεο, ζρνηληά, θαξέθιεο θηι). Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ παηδηψλ είλαη λα 

θηάζνπλ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα ζηνλ ηεξκαηηζκφ.  

 Παξαιιαγή 1: ην θάζε παηδί θάλεη ηελ δηαδξνκή κφλν ηνπ θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

ρξνλνκεηξά. ηελ ζπλέρεηα θάλεη ηελ ίδηα δηαδξνκή αιιά κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ λα ην ελζαξξχλνπλ θαη λα ηνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο. Δπίζεο 

γίλεηαη ρξνλνκέηξεζε. Αθνινπζεί ζπδήηεζε, κε ζχγθξηζε ησλ ρξφλσλ, 

απνηχπσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο.  
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 Παξαιιαγή 2: δηακνξθψλνπκε ηελ δηαδξνκή έηζη ψζηε λα έρεη πςειφηεξα 

εκπφδηα, ή/θαη λα απαηηεί ηζνξξνπία (πρ πεξπάηεκα πάλσ ζε ζθνηλί ζην 

έδαθνο) ή/θαη λα απαηηεί έιμε (ηξάβεγκα θάπνηνπ λα βγεη απφ έλα εκπφδην). 

Σν θάζε παηδί θάλεη ηελ δηαδξνκή κφλν ηνπ θαη ην ρξνλνκεηξνχκε. ηε 

ζπλέρεηα επηιέγεη έλαλ βνεζφ θαη δηαλχεη μαλά ηελ δηαδξνκή καδί ηνπ. Δπίζεο 

γίλεηαη ρξνλνκέηξεζε. Αθνινπζεί ζπδήηεζε, κε ζχγθξηζε ησλ ρξφλσλ, 

απνηχπσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ απφςεσλ ηνπο.  

 

 Παξαιιαγή 3 γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα: Ζ νινκέιεηα ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ησλ 

δχν αηφκσλ. Εεηείηαη απφ ην έλα κέινο ηεο νκάδαο λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ 

ηπθινχ, δει. λα έρεη θιεηζηά ηα κάηηα ηνπ θαη απφ ην άιιν κέινο λα αλαιάβεη 

ηνλ ξφιν ηνπ κνπγθνχ, δει. λα κελ κηιάεη. ηελ ζπλέρεηα νη ξφινη 

ελαιιάζζνληαη. Ο έλαο θξαηά ηνλ άιιν θαη δεηείηαη ν ηπθιφο λα θαζνδεγήζεη 

ηνλ άιιν θηλνχκελνη ζηνλ ρψξν. Αθνχ νινθιεξσζεί ε άζθεζε αθνινπζεί 

ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφο. 

 

 Αλακέλνπκε φηη νη καζεηέο ζα βηψλνπλ έληνλν άγρνο αξρηθά αλαιακβάλνληαο 

έλαλ ξφιν κε έρνληαο θάπνηα απφ ηηο βαζηθέο ηνπο αηζζήζεηο. Πξέπεη επίζεο 

λα βαζηζηνχλ ζηελ κε ιεθηηθή επηθνηλσλία γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλελλνεζνχλ, πξάγκα πνπ θαίλεηαη δχζθνιν αξρηθά. ηελ αξρή ην κέινο 

πνπ έρεη θιεηζηά κάηηα ληψζεη κεγαιχηεξν θφβν γηαηί αθήλεηαη ζηελ 

θαζνδήγεζε ηνπ άιινπ κέινπο ην νπνίν κάιηζηα δελ κπνξεί κε ιεθηηθφ ηξφπν 

λα ηνπ κεηαθέξεη ζεκεία πξνζνρήο θαη ηπρφλ εκπφδηα. Νηψζεη ινηπφλ άγρνο 

θαη θφβν. Σαπηφρξνλα ην κέινο πνπ δελ κηιάεη αξρηθά δηαθαηέρεηαη απφ 

αίζζεκα επζχλεο θαη θφβν γηα λα κελ πξνθιεζεί θάπνην αηχρεκα. ηελ 

ζπλέρεηα δηαθαίλεηαη φηη θάζε δεπγάξη βξίζθεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο  θαη θαηαθέξλεη λα θηλείηαη ζηνλ ρψξν κε αζθάιεηα θαη κε 

άλεζε. Ζ επηθνηλσλία είλαη απνηειεζκαηηθή θαη πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ 

κέζσλ, δει, ησλ ιεθηηθψλ κελπκάησλ.  

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε ηφζν γηα ηελ αμία ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθφηεηαο, 

ηεο ελζάξξπλζεο φζν θαη γηα ηνλ βνεζεηηθφ ξφιν ζπγθεθξηκέλσλ εξψσλ, πνπ 

κπνξεί αθφκε θαη λα κελ είλαη πξσηαγσληζηέο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

πνπ έρεη ζέζεη ν ήξσαο ή γηα ηελ αηζηφδνμε έθβαζε ηεο ηζηνξίαο.  
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 Γίλνπκε ζηα παηδηά ηελ ζειίδα ηεο ηζηνξίαο απφ ην βηβιίν «Σν αγφξη, ν 

ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν» πνπ έρεη ην αλάινγν απφζπαζκα θαη 

ηνπο δεηάκε λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ πινθή ηεο 

ηζηνξίαο,  ππνζέηνληαο φηη ην άινγν δελ ζα ελζάξξπλε ην αγφξη. Σα παηδηά ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ εηθαζηηθά θαη λα απνδψζνπλ ηελ 

ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο πξνθνξηθά ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

ΖΜΔΡΑ 3
Ζ
  

 

1
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Σο δακηςλίδι ηυν ζςναιζθημάηυν  

 

 

Νηπιαγωγείο, Δευηεροβάθμια Εκπαίδευζη 

 

ηόρνη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ εξψλ κηαο ηζηνξίαο θαη ηελ εμέιημε 

ηνπο  

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ελφο πξσηαγσληζηή 

 Να εμαζθεζνχλ ζην θεηκεληθφ είδνο ηεο ιίζηαο 

 Να κάζνπλ (ηα ρξψκαηα) θαη ηελ ζπκβνιηθή αμία ηνπο 

 Να εμαζθεζνχλ ζε ρεηξνλαθηηθέο θαηαζθεπέο 

 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Υξσκαηηζηά θχιια νξηγθάκη, ρξσκαηηζηά ραξηφληα α4, ςαιίδη, θφια, πιηθά 

ρεηξνηερλίαο , μπινκπνγηέο, ραξηί Α4 

 

Πεξηγξαθή: 

 Ζ ηδέα είλαη λα θηηάμνπκε δαθηπιίδηα ζε δηάθνξα ρξψκαηα. Κάζε ρξψκα 

ζπκβνιίδεη πψο αηζζαλφκαζηε θαη ζπλεπψο ην θάζε ρξψκα απνθηά έλα 

ζεκεηνινγηθφ πεξηερφκελν. Αλ κηα κέξα ληψζνπκε έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη 
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δελ κπνξνχκε λα ηα εθθξάζνπκε, ηφηε ζα θνξάκε ην αλάινγν δαθηπιίδη θαη 

φινη ζα γλσξίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή καο θαηάζηαζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ην εμεγήζνπκε. Έηζη κε παηγληψδε ηξφπν ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ 

κπνξνχλ  λα θαηαιάβνπλ ηελ ζπκβνιηθή ηνπο αμία.  

 Οη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ ζα θηηάμνπλ δαθηπιίδηα απφ ισξίδεο ησλ 

νπνίσλ ζα θνιιήζνπλ ηελ άθξε θαη ζην πάλσ κέξνο ζα θνιιήζνπλ, ζην ίδην 

ρξψκα κα ην ραξηφλη, πεηξάδη! Καιφ ζα είλαη λα είλαη ελσκέλα ηα ηξαπέδηα 

ζε νξηδφληηα δηάηαμε ψζηε φινη λα βιέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθφ.  

 Οη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ ζα εξγαζηνχλ ζηελ αίζνπζα ησλ ππνινγηζηψλ ή 

ζηελ ηάμε κε ιάπηνπ θαη πξνηδέθηνξα αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ βίληεν. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1eu9fzPKoc 

 

 Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα έρνπλ δηαζέζηκα ηα δαρηπιίδηα πνπ έθηηαμαλ, έλα 

απφ θάζε ρξψκα.  

 Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα παηδηά λα επηιέμνπλ  έλαλ ήξσα απφ απηνχο 

πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζην παξακχζη «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ 

θαη ην άινγν» θαη λα ηνλ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο θαζψο απηφο/απηή ζα 

δηαβάδεη ηελ ηζηνξία.  

 Κάζε παηδί, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ζα θνξά θαη έλα δαρηπιίδη 

αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα πνπ έρεη ν ήξσαο.  

 Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηα επξήκαηα, ζπγθξίζεηο, δηαηχπσζε εξσηήζεσλ, 

ζρνιηαζκφο, ζχλζεζε ζπκπεξαζκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ.  

 Αλακέλνπκε φηη ζα αλαδεηρζεί σο εχξεκα ε πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

θάζε ήξσα, ν πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηνπ θαζελφο θαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο.  

 ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα παηδηά λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, 

αλάινγα κε ηνλ ήξσα πνπ κειέηεζαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα θαη λα 

απνδψζνπλ (γξαπηά ή εηθαζηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα πξνθνξηθά ζηελ 

https://www.youtube.com/watch?v=S1eu9fzPKoc
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νινκέιεηα) ηνλ ραξαθηήξα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ έληαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαζελφο, κε ηελ κνξθή ιίζηαο θαη ζπκβνιηζκψλ, θαη 

ηέινο λα γίλεη παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 

2η οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Ποιορ λείπει; Ποιορ ήπθε; 

 

Νηπιαγωγείο, Δευηεροβάθμια Εκπαίδευζη 

 

ηόρνη: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν θάζε ραξαθηήξα ζε κηα ηζηνξία 

 Να δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ραξαθηήξα  

 Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά ζηελ αλαδηαηχπσζε κηαο ηζηνξίαο 

 Να εξγαζηνχλ ζπλεξγαηηθά 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Βηβιίν, ραξηί, ζηπιφ, ρξψκαηα 

 

Πεξηγξαθή: 

 ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα 

παηδηά λα ζθεθηνχλ ηελ έθβαζε ηεο ηζηνξίαο Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε 

αιεπνχ θαη ην άινγν»  αλ αθαηξέζνπκε ή πξνζζέζνπκε έλαλ ήξσα ζηελ 

ηζηνξία.   

 Σα παηδηά ζα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη θαινχληαη λα μαλαγξάςνπλ ηελ 

ηζηνξία κε ην παξαπάλσ δεδνκέλν. (άζθεζε ραξαθηήξσλ). 

Απνθξππηνγξαθνχλ ινηπφλ ηνλ θάζε ραξαθηήξα, ζπδεηνχλ γηα απηφλ, 

αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ πινθή ηεο ηζηνξίαο θαη ζπλαπνθαζίδνπλ 

πσο ζα θηλεζνχλ. Σα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ κπνξνχλ λα απνηππψζνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο πξνθνξηθά ή εηθαζηηθά.  

 Μεηά ηελ επεμεξγαζία λέσλ θεηκέλσλ, απηά παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα 

θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. 
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3η οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Οι ήπυερ μαρ! 

 

Νηπιαγυγείο, Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 

 

ηόρνη: 

 λα πεξηγξάθνπλ έλαλ ήξσα 

 λα αληηιεθζνχλ απφ πνηα ζηνηρεία ζπληίζεηαη κηα πξνζσπηθφηεηα 

 λα αθεγνχληαη ηζηνξίεο 

 λα κεηαζρεκαηίδνπλ κηα ηζηνξία αιιά θαη ην ιφγν θαη χθνο ηεο αθήγεζεο, 

αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή πεξίζηαζε 

Τιηθά/Μέζα: 

Υαξηί Α4, ρξψκαηα, πιαζηειίλεο, πειφο, πιηθά θαηαζθεπψλ 

 

Πεξηγξαθή: 

 Σα παηδηά θαινχληαη λα απνηππψζνπλ κε δσγξαθηθή, γξαθή ή κε φπνην άιιν 

εηθαζηηθφ κέζν επηζπκνχλ, ηνλ ήξσα πνπ ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν, κεηά ηελ 

αθήγεζε ηνπ παξακπζηνχ. Έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο πνηθηιία πιηθψλ γηα 

δσγξαθηθή ή θαηαζθεπέο.   

 Σα παηδηά θαινχληαη λα ζθεθηνχλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ηνλ ήξσα πνπ 

ηνπο άξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα.  

 Ζ Νεπηαγσγφο/εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη  ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ πνιιέο 

παξακέηξνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ήξσα,  αιιά λα 

ηνλ κεηαθέξνπλ ζην «ζήκεξα» ζαλ λα είλαη έλαο απφ εκάο. Βνεζά κε ηελ 

δηαηχπσζε εξσηήζεσλ πρ «πψο ιέλε ηνλ ήξσα;», «ηη ειηθία έρεη;», «ηη ηνπ 

αξέζεη λα θάλεη;;» «πψο θαληάδεζαη φηη πεξλάεη ηελ εκέξα ηνπ;» , «πνην είλαη 

ην αγαπεκέλν ηνπ κέξνο», «κε πνηνπο ζέιεη λα θάλεη παξέα;» « είλαη ήξεκνο ή 

λεπξηθφο;» «είλαη επγεληθφο ή αγελήο», «κε πνηνλ ραξαθηήξα πνπ μέξεηο απφ 

ηελ νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο ζνπ κνηάδεη;» θηι.  

 ηελ παξνπζίαζε ηνπ ήξσα ν θάζε καζεηήο θαιείηαη λα πεξηγξάςεη ηνλ ήξσα 

πνπ επέιεμε θαη κηα ζχληνκε ηζηνξία κε απηφλ ζε κηα ζπλζήθε πνπ νξίδεηαη 

απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πρ ζε κηα νηθνγελεηαθή ζπλάληεζε, ζε έλα πάξηπ, 

ζε κία εθδξνκή, ζην ζρνιείν θηι. Μπνξεί λα «δσληαλέςεη» ηνλ ήξσα 
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βάδνληαο ηνλ λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο, πνπ επηηάζζεη θάζε 

πεξίζηαζε. 

 

 

ΖΜΔΡΑ 4
Ζ
  

 

1
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Να ζαρ πυ μια μοναδική ιζηοπία! 

 

Νηπιαγωγείο, Δευηεροβάθμια Εκπαίδευζη 

 

ηόρνη: 

 Να επηλννχλ ηζηνξίεο κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. 

 Να νμχλνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη – θαιιηέξγεηα ηεο 

θαληαζίαο.  

 Να δνπιεχνπλ κε θαξηέιεο παξακπζηαθνχ ιφγνπ (εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη) 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Καξηέιεο παξακπζηαθνχ ιφγνπ 

 

http://enakeimenomiaeikona.blogspot.com/2018/02/blog-post.htm  

 

πιαζηηθνπνηεκέλεο εηθφλεο απφ ην βηβιίν, καγλεηηθφο πίλαθαο, θνπηί 

 

Πεξηγξαθή: 

 Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ ηα παηδηά ζηελ νινκέιεηα, ηνπο παξνπζηάδνπκε έλα 

κεγάιν θνπηί κε ζρηζκή, πνπ πεξηέρεη ηηο εηθφλεο απφ ην βηβιίν πνπ έρνπκε 

εηνηκάζεη. Σα παηδηά δελ βιέπνπλ ην πεξηερφκελν ησλ εηθφλσλ.  
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 Εεηάκε απφ ην θάζε παηδί λα δηαιέμεη 4 θάξηεο θαη λα ηηο βάιεη ζηνλ πίλαθα, 

έηζη ψζηε λα είλαη νξαηέο ζε φινπο, θαη λα ηηο ηνπνζεηήζεη κε φπνηα ζεηξά 

επηζπκεί.  

 ηε ζπλέρεηα ηνπ δεηάκε λα αθεγεζεί κία ηζηνξία κε ηε ζεηξά ησλ γεγνλφησλ 

πνπ ζα αθνινπζνχλ ηε ζεηξά ησλ εηθφλσλ. Έηζη ζα πξνθχςνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο θαη ηα παηδηά ζα εθθξαζηνχλ είηε εκκέλνληαο ζηελ 

ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ, αιιά πξνθαλψο ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά, είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ήξσεο ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην πνπ απνθιίλεη απφ ηελ 

ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ.   

 Ζ ίδηα άζθεζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε πεξηζζφηεξεο θάξηεο αιιά θαη κε ηελ 

θάησζη παξαιιαγή: Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Ζ νκάδα  Α 

πεγαίλεη ζην θνπηί θαη ηξαβά κία θάξηα ηελ νπνία θαη αλαξηά ζηνλ πίλαθα. Ζ 

νκάδα  Β θαιείηαη, αθνχ ζπδεηήζνπλ ηα κέιε ηεο, λα αθεγεζεί έλα κέξνο 

κηαο ηζηνξίαο κε βάζε απηφ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα. ηε ζπλέρεηα ε 

νκάδα Β πεγαίλεη ζην θνπηί θαη ηξαβά κηα θάξηα. Σψξα ε κάδα Α θαιείηαη λα 

ζπλερίζεη ηελ ηζηνξία. Ζ δξαζηεξηφηεηα ζπλερίδεηαη κέρξη λα ηειεηψζνπλ νη 

θάξηεο. Σα παηδηά ινηπφλ ζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα πξσηφηππε ηζηνξία, πνπ 

ζα έρεη πξνθχςεη απφ ηελ ηπραία επηινγή εηθφλσλ.  Ζ άζθεζε ζα κπνξνχζε 

λα ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαη αλακέλνπκε φηη ζα θαηαιήμεη ζε κηα λέα 

εθδνρή ηεο ηζηνξίαο, θαηαδεηθλχνληαο έηζη ηηο αλεμάληιεηεο επηινγέο πνπ 

δίλνληαη ζηελ αλακφξθσζε κηαο ηζηνξίαο κέζσ ηεο παξαπάλσ δεκηνπξγηθήο 

δηαδηθαζίαο.  Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα εθηειεζηεί, δεηψληαο απφ ηνπο καζεηέο 

λα θάλνπλ ηελ ηζηνξία λα αξρίδεη απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή (άζθεζε 

χθνπο). 

 

2η οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Βιβλίο, βιβλιαπάκι μος! 

«ζπίηη κνπ, ζπηηάθη κνπ 

θησρνθαιπβάθη κνπ…» 

 

Νηπιαγυγείο, Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη 
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ηόρνη: 

 λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο ηζηνξία  

 λα αθεγεζνχλ ην δηθφ ηνπο ηέινο ζε κηα ηζηνξία 

 λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ πινθή κηαο ηζηνξίαο 

 λα αληηιεθζνχλ ηα ρξνληθά κέξε κηαο ηζηνξίαο, αξρή-κέζε-ηέινο 

 λα ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα ηελ απνηχπσζε κηαο ηζηνξίαο 

 λα εμαζθεζνχλ ζηηο ρεηξνηερλίεο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ρεηξνπνίεηνπ 

βηβιίνπ 

 λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Υξσκαηηζηά ή ιεπθά θχιια α3 ή α4, εηθφλεο γηα ην θνιάδ, ρξψκαηα, πιηθά 

ρεηξνηερλίαο, ςαιίδη, θφια, μπινκπνγηέο, πηλέια, ηέκπεξεο, λεξνκπνγηέο, κνιχβηα, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά 

 

Πεξηγξαθή: 

 Ξεθηλάκε λα δηπιψλνπκε ηηο ζειίδεο φπσο ζηηο εηθφλεο. 

 Δίκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη πσο ίζσο θάπνπ ζθαιψζνπλ. Θα ηα ελζαξξχλνπκε 

σζφηνπ ην θαηαθέξνπλ.  Να πξνζπαζήζνπκε κε φζα θχιια ρξεηάδεηαη. 

 Όπνην παηδί νινθιεξψζεη ζε απηφ ην βήκα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, γίλεηαη 

απηφκαηα βνεζφο καο ψζπνπ ε νκάδα λα ζπκβαδίζεη. 

 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/470485492302969100/ 

 

https://gr.pinterest.com/pin/470485492302969100/
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 Γείρλνπκε ζηα παηδηά ηελ εηθφλα ηνπ παξακπζηνχ πνπ έρεη ζβεζκέλε ηελ ιέμε 

«ηέινο» θαη ηνπο δεηάκε λα ζθεθηνχλ αξρηθά γηαηί ζπκβαίλεη απηφ ην 

παξάδνμν. «Γηαηί είλαη ζβεζκέλε ε ιέμε;», «Πψο ηειεηψλνπλ ζπλήζσο ηα 

παξακχζηα;», «ε απηήλ ηελ ηζηνξία ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ηψξα;», «Πψο 

κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ηελ ηζηνξία;»  

 Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα απνθαζίζνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο θαη λα ηελ 

απνηππψζνπλ εηθαζηηθά, δσγξαθίδνληαο αιιά θαη κε θνιάδ, κε παξαζηάζεηο 

πνπ ζα κπνξνχλ λα θφςνπλ απν εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.  

 Έρνπκε πξνεηνηκάζεη ζε ραξηί κέηξνπ, ηελ εθηχπσζε ηεο ζειίδαο πνπ έρεη 

ζβεζκέλε ηελ ιέμε «ηέινο» , θαη δίλνπκε ζε θάζε παηδί ην ραξηί, ψζηε λα 

ζπλερίζεη ηελ ηζηνξία ζε κνξθή ζεκεηψζεσλ, ψζηε λα κεηαθέξεη κεηά ην 

πεξηερφκελν ζην βηβιίν ηνπ.   

 ην ηέινο ηεο δσγξαθηθήο απνηχπσζεο (λεπηαγσγείν) , δεηείηαη απφ θάζε 

παηδί λα αθεγεζεί ζηελ νινκέιεηα ηελ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο πνπ 

δεκηνχξγεζε, επηδεηθλχνληαο ην έξγν ηνπ. Σα παηδηά ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πεηξακαηίδνληαη κε ην λα ζπλερίζνπλ ζην κνηίβν γξαθήο ηνπ 

ζπγγξαθέα. Ζ/ν εθπαηδεπηηθφο αλ ζέιεη κπνξεί λα ηνπο δψζεη θάπνηα 

ζηνηρεία, ιέμεηο θιεηδηά  γηα λα απνπεηξαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηαιφγνπο 

κε βάζε απηά. Όπσο ζθηά, θεγγάξη, αγθάζη, ηξηαληάθπιιν. 

 

 

3η οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

αν!  

 

Νηπιαγυγείο 

 

ηόρνη: 

 Να γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο παξνκνίσζεο  

 Να ρξεζηκνπνηνχλ παξνκνηψζεηο ζηνλ αθεγεκαηηθφ ηνπο ιφγν 

 Να εκπινπηίζνπλ ηνλ ιφγν ηνπο κε ηελ ρξήζε επηζέησλ 

 Να εληζρπζεί ε δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε 

 

Τιηθά/Μέζα: 
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παξακχζη, θάξηεο κε εηθφλεο 

 

Πεξηγξαθή: 

 Γίλνπκε ζηα παηδηά ιέμεηο απφ θείκελν θαη δεηάκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ  ζε 

πξνηάζεηο κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηνπο έλλνηα αιιά θαη ζε πξνηάζεηο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ κε ηελ ιέμε «ζαλ», ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

παξνκνίσζεο θαη λα κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζηνλ 

γξαπηφ ηνπο ιφγν. Ζ Νεπηαγσγφο δίλεη παξαδείγκαηα γηα ηελ θαηαλφεζε πρ 

θίηξηλνο ζαλ ην ιεκφλη.  Πρ γιπθφο, πεξίεξγνο, φλεηξν, πνλεξφο, κηθξφο 

 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε έλα παηρλίδη: ε Νεπηαγσγφο έρεη 

πξνεηνηκάζεη θάξηεο κε εηθφλεο πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξακχζη.  

 Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Ζ κία νκάδα ηξαβά κηα θάξηα θαη 

πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ην πξφζσπν κε παξνκνηψζεηο, ψζηε ε άιιε νκάδα 

λα ην αλαγλσξίζεη Σν παηρλίδη ελαιιάζζεηαη αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην πξφζσπν. ε επφκελν επίπεδν δπζθνιίαο, ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη ε ίδηα άζθεζε κε παξνκνηψζεηο γηα αληηθείκελα.  

Πρ.  Άινγν 

Δίλαη ζνθόο ζαλ .... 

Δίλαη κεγάινο ζαλ ..... 

Δίλαη δπλαηόο ζαλ.... 

 

Δευηεροβάθμια Εκπαίδευζη 

 

ηόρνη: 

 Να εμαζθεζνχλ ζηελ δηαηχπσζε θπξηνιεθηηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ πξνηάζεσλ 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ δεκηνπξγηθή ηνπο ζθέςε. 

Τιηθά/Μέζα: 

Υαξηί, ζηπιφ 

 

Πεξηγξαθή: 

Γίλνπκε ζηνπο καζεηέο ιέμεηο απφ ην θείκελν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπο δεηάκε λα 

γξάςνπλ δχν πξνηάζεηο γηα θάζε ιέμε: ζηε κία πξφηαζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε 
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κε ηελ θπξηνιεθηηθή ηεο ζεκαζία θαη ζηελ δεχηεξε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ 

κεηαθνξηθή ηεο έλλνηα. Πρ. 

 

Γιπθό 

Ραγίδεη 

Πεηάσ 

Πξνρσξάσ 

Υακέλνο 

Σξώσ 

 

ΖΜΔΡΑ 5
Ζ
  

 

1
η
 οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Γιαλέγυ εγώ για αςηούρ! 

απνθάζεηο πνπ αιιάδνπλ ηελ ξνή ηεο ηζηνξίαο 

 

Νηπιαγωγείο, Δευηεροβάθμια Εκπαίδευζη 

 

ηόρνη: 

 Να εληζρπζεί ν δηάινγνο 

 Να ζπλαπνθαζίδνπλ  

 Να επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

 Να δεκηνπξγνχλ αηηηνινγηθέο πξνηάζεηο 

 Να αλαδεκηνπξγνχλ κηα ηζηνξία 

 

Τιηθά/Μέζα: 

Παξακχζη, ραξηί, κνιχβη, πίλαθαο 

 

Πεξηγξαθή: 

 Αθνχ έρνπκε ζπδεηήζεη γηα ηνπο ηέζζεξεηο ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ 

«Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν»,  ηα παηδηά 

ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο θαη θάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλαλ απφ 

ηνπο ραξαθηήξεο.  

 Ο/ε εθπαηδεπηηθφο  έρεη εηνηκάζεη γηα θάζε ήξσα κηα ζειίδα πνπ 

απνηππψλεη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ιάβεη απνθάζεηο, 

δηιιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ ηα παηδηά 
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Π.ρ Ο  ηπθινπφληηθαο ζα επηιέμεη λα βνεζήζεη ηελ αιεπνχ πνπ είλαη παγηδεπκέλε ή 

ζα πξνηηκήζεη λα θάεη ην αγαπεκέλν ηνπ γιπθφ; Γηαηί; 

Πρ. «κεξηθέο θνξέο αλεζπρψ κήπσο φινη δείηε πσο είκαη ζπλεζηζκέλνο είπε ην 

αγφξη». Ση ηνπ πξνηείλεηε λα θάλεη; Να ζπλερίζεη λα είλαη φπσο ληψζεη; Να θξχςεη ην 

φηη είλαη ζπλεζηζκέλνο; Να πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη ηαιέληα θαη λα μερσξίζεη; 

Γηαηί; 

 Σα παηδηά εξγάδνληαη ζπλεξγαηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδεηνχκε φινη καδί 

ζηελ νινκέιεηα ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ ζα είλαη αηηηνινγεκέλεο. ηελ 

ζπδήηεζε αλακέλνπκε φηη ζα δηαθαλεί ε πνηθηιία απφςεσλ, ε ρξήζε 

αηηηνινγηθψλ πξνηάζεσλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε πινθή κηαο ηζηνξίαο 

κπνξεί λα αιιάμεη κεηά απφ κηα δηιιεκαηηθή θαηάζηαζε. 

 

 

2η οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Γώζε θυνή ζε ό,ηι ζυπαίνει 

Κάηη κνπ ζπκίδεη! 

 

Νηπιαγωγείο, Δευηεροβάθμια Εκπαίδευζη 

 

ηόρνη: 

 Να θαηαλνήζνπλ βησκαηηθά ηνλ φξν «καγηθφο ξεαιηζκφο», δίλνληαο 

αλζξψπηλε δηάζηαζε ζε θάπνην απφ ηα αληηθείκελα/πιάζκαηα/ζηνηρεία ηεο 

ηζηνξίαο (γπκλάζην, λεπηαγσγείν) 

 Να κάζνπλ ηη ζεκαίλεη δηαθεηκεληθφηεηα (Οη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ είλαη ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηνλ φξν, ζηνπο καζεηέο ηνπ λεπηαγσγίνπ ζα δψζνπκε 

έκθαζε ζηελ έθθξαζε «πνπ ζπλαληήζακε μαλά») 

 Να εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά θαη πξσηφηππα 

 Να εμαζθεζνχλ ζηηο θαηαζθεπέο κε δηάθνξα πιηθά 

 

Τιηθά/Μέζα:  

Σν βηβιίν «Ο κηθξφο πξίγθηπαο», ππνινγηζηήο-δηαδίθηπν, πιαζηειίλεο, πειφο, 

ηέκπεξεο. 

 

Πεξηγξαθή: 

 Φξνληίδνπκε λα εκπινπηίζνπκε ηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε κε ην παξακχζη ηνπ 

Αληνπάλ ληε αηλη-Δμππεξχ          «Ο κηθξφο πξίγθηπαο». 
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https://www.patakis.gr/product/503168/vivlia-paidika--efhvika-vivlia-gia-mora-_-

mikra-paidia/O-mikros-prigkipas-me-kinoumenes-eikones/ 

 

 Εεηάκε απφ έλαλ καζεηή λα ην θέξεη.  

 

 Γηαβάδνπκε φινη καδί ηελ ηζηνξία. (Νεπηαγσγείν – παξενχια. Γπκλάζην – 

βηβιηνζήθε, αλαγλσζηήξην.) 

 Αλ ζέινπκε λα εληάμνπκε ζηε δξαζηεξηφηεηα πνιπκέζα, ηφηε επηιέγνπκε έλα 

απφζπαζκα φπνπ ν κηθξφο πξίγθηπαο κηιά κε ηελ αιεπνχ απφ ζεηξά 

θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Νεπηαγσγείν – γσληά ππνινγηζηή. Γπκλάζην – αίζνπζα 

πιεξνθνξηθήο. 

https://www.youtube.com/watch?v=BATALc7ReSw 

 Ξεθηλάκε ζηα ζξαλία λα θηηάρλνπκε ηελ αιεπνχ απφ πιαζηειίλεο ή πειφ. Αλ 

είλαη απφ πειφ, φηαλ ζηεγλψζεη ηε βάθνπκε. Παξνηξχλνπκε ηα παηδηά λα 

κνηξαζηνχλ κε ηελ ππφινηπε ηάμε ηη αθξηβψο ζα έιεγε ε αιεπνχ αλ ήηαλ 

ζπκκαζήηξηά καο. Πνηνη ζα ήηαλ νη πξνβιεκαηηζκνί ηεο; Ση ζα ηεο άξεζε 

πεξηζζφηεξν απφ φζα καζαίλνπλ νη ίδηνη;  

 Έπεηηα ξσηάκε ηα παηδηά, ζε πνην άιιν παξακχζη ζπλάληεζαλ πξφζθαηα κηα 

αιεπνχ λα κηιάεη θαη λα γίλεηαη θίιε κε έλα αγφξη;  

 πδεηάκε γηα ηε δηαθεηκεληθφηεηα. Ζ ζεσξία ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο 

πξεζβεχεη φηη δχν θείκελα κπνξεί λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, ρσξίο απηφ λα 

νθείιεηαη θαη‟ αλάγθε ζε  κηα ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ νη 

δεκηνπξγνί λα αγλννχλ ηελ χπαξμε ν έλαο ηνπ άιινπ ή ηα θείκελά ηνπο λα 

έρνπλ γξαθεί ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο. Δπνκέλσο, ηα θείκελα ελδέρεηαη λα 

“ζπλνκηινχλ” κεηαμχ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ δεκηνπξγψλ 

ηνπο. 

 Αλαδεηνχκε θαη θαηαγξάθνπκε κε ηνπο καζεηέο ηελ χπαξμε, ηνλ ξφιν, ην 

χθνο, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο αιεπνχο αλάκεζα ζηηο δχν ηζηνξίεο: «Ο κηθξφο 

πξίγθηπαο» & «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν» θαη 

αλαδεηνχκε ζηνηρεία δηαθεηκεληθφηεηαο.  

 

https://www.patakis.gr/product/503168/vivlia-paidika--efhvika-vivlia-gia-mora-_-mikra-paidia/O-mikros-prigkipas-me-kinoumenes-eikones/
https://www.patakis.gr/product/503168/vivlia-paidika--efhvika-vivlia-gia-mora-_-mikra-paidia/O-mikros-prigkipas-me-kinoumenes-eikones/
https://www.youtube.com/watch?v=BATALc7ReSw
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3η οπγανυμένη μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα/εμπειπία 

Φυηεινόρ αζηέπαρ ή από ηο ζκοηάδι ζηο θυρ 

Ιρλειαηώληαο ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ 

 

ηόρνη: 

 Να κάζνπλ ην έξγν θαη ηε δσή ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ παξακπζά φισλ ησλ 

επνρψλ  

 Να εμαζθεζνχλ ζηελ αθήγεζε  

 Να δεκηνπξγνχλ κηα δηθή ηνπο νινθιεξσκέλε ηζηνξία 

 Να εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο. 

 

Τιηθά/Μέζα:  

Βηβιία, ππνινγηζηήο 

 

Πεξηγξαθή: 

 Με αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα παηδηθνχ βηβιίνπ, ζπγθεληξσλφκαζηε ζηελ 

παξενχια. 

 Ρσηάκε ηα παηδηά αλ γλσξίδνπλ γηα πνηνλ ιφγν ηε γηνξηάδνπκε 2 Απξηιίνπ θαη 

μεθηλάκε ηε ζπδήηεζε.  

 

 Παξνπζηάδνπκε ην βηβιίν-αθηέξσκα ζηνπο καζεηέο. (Κείκελν βαζηά 

αλζξψπηλν θαη ζπγθηλεηηθφ) 

 

 

  
 

 https://www.politeianet.gr/books/9789601613994-chang-jung-li-patakis-

chans-kristian-antersen-1805-1875-148064 

 Δζηηάδνπκε ζηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ θαη πσο πνηέ δελ 

ζηακάηεζε λα θπλεγά ηα φλεηξά ηνπ.  

 Εεηνχκε λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη παξαιιειηζκνχο κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

παξακπζηνχ «Σν αγφξη, ν ηπθινπφληηθαο, ε αιεπνχ θαη ην άινγν»   

 Γαλείδνπκε ζηνπο καζεηέο ηζηνξίεο ηνπ απφ ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο (γηα ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ) πξνζπαζνχλ ηα 

παηδηά λα απνδψζνπλ ηελ ηζηνξία κε δηθά ηνπο ιφγηα δίλνληαο έκθαζε ζην 

πψο ζα απνηππσζνχλ νη ζπγθηλεηηθέο ζηηγκέο ηεο πνξείαο ηνπ. ην ηέινο ηεο 

https://www.politeianet.gr/books/9789601613994-chang-jung-li-patakis-chans-kristian-antersen-1805-1875-148064
https://www.politeianet.gr/books/9789601613994-chang-jung-li-patakis-chans-kristian-antersen-1805-1875-148064
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παξνπζίαζεο ηνπ αθηεξψκαηνο νη καζεηέο παίξλνπλ ηνλ ιφγν θαη καο 

αθεγνχληαη έλα παξακχζη ηνπο.  

 Σέινο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ην θεληξηθφ λφεκα ηεο ηζηνξίαο ηνπο κε έλα 

«θαιιηγξάθεκα».  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Βαζηθφο άμνλαο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ ήηαλ νη 

επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ κε ελεξγή βησκαηηθή κάζεζε, δειαδή 

ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ-παηδηνχ, θαη θπζηθά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ  αμηνπνηνχλ ηελ θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ. ηα παηδηά 

δίλνληαη επθαηξίεο (παξνηξχλνληαη) λα εξεπλήζνπλ, λα ξσηήζνπλ, λα επηιέμνπλ, λα 

πξνηείλνπλ, λα δνθηκάζνπλ θαη ηειηθψο λα αλαδηακνξθψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Γεχηεξνο βαζηθφο άμνλαο είλαη ε ζχλδεζε 

παηρληδηνχ θαη κάζεζεο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. Σν παηρλίδη 

ζεσξείηαη ε θπξίαξρε δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. 

Μέζσ ησλ παηρληδηψλ πνπ εκπεξηέρνπλ εμεξεχλεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

βειηηψλεηαη ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ αιιά θαιιηεξγνχληαη θαη δεμηφηεηεο 

ηνπο.  

Μέζα απφ ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνηείλνληαη, 

πξνζδνθνχκε ηελ αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε, ηε ζχδεπμε δηαθνξεηηθψλ πεδίσλ θαη 

ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο πσο ε αλάγλσζε είλαη πάλσ απ‟ φια απφιαπζε. Ζ δε 

παξαγσγή ιφγνπ, ε αλαδεκηνπξγία ηζηνξηψλ, ν ζρνιηαζκφο, ν δνκεκέλνο ιφγνο κε 

επηρεηξήκαηα-κε ηελ αμηνπνίεζε δηαθφξσλ εξεζηζκάησλ θαη ηελ πξνζσπηθή νπηηθή 

ηνπ θάζε καζεηή- ηνλψλεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη απειεπζεξψλεη  ηηο 

δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ καζεηή.  

Σν βηβιίν πεξηθιείεη θαη έρεη πξνεθηάζεηο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο. 

Υξένο καο λα εκθπζήζνπκε ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο πσο: «Σν βηβιίν δελ είλαη 

απιψο έλα αληηθείκελν αλάκεζα ζηα άιια. Δίλαη έλα δσληαλφ θχηηαξν πνπ ελψ δεη 

θαη ηξέθεηαη απφ εκάο, έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ λα καο αλαηξνθνδνηεί κε εκπεηξίεο, 

ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο!» 

Οη δξαζηεξηφηεηεο αλ εθαξκνζηνχλ ζε έλα αλνηρηφ πιαίζην δξάζεο, φπσο 

άιισζηε πξνηείλεηαη,, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ ελζάξξπλζε ηεο απηελέξγεηαο 

ησλ καζεηψλ, θαιιηεξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ζην γξάςηκν (αιιά θαη ζην «δεκηνπξγηθφ 

ζβήζηκν»), απνθαιχπηνπλ λνεηηθέο δεμηφηεηεο θαη εληζρχνπλ  ηελ επηθνηλσληαθή 

ιεηηνπξγία ηεο δηδαζθαιίαο. Δδψ ε Γεκηνπξγηθή Γξαθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλνίμεη 

δξφκνπο κειέηεο ηεο Λνγνηερλίαο εθ ησλ έζσ.  
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Οη δξαζηεξηφηεηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο πνπ εληάζζνληαη ζηνλ παξφληα 

εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ, ελεξγνπνηνχλ θαη θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία, ηελ 

πνιπθσλία, θαζψο πξνάγνπλ ηνλ ζηνραζκφ. Σα παηδηά κε αξρηθφ εξέζηζκα έλα 

παξακχζη κπνξνχλ λα θάλνπλ παξαιιειηζκνχο κε ηελ δηθή ηνπο δσή θαη λα 

αληηιεθηνχλ φηη ε Λνγνηερλία δελ «κηιά κφλν γηα ηηο δσέο ησλ άιισλ» αιιά θαη γηα 

ηηο δηθέο ηνπο θαη κάιηζηα λα εθθξαζηνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο.  

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ πξνσζείηαη ε δηεχξπλζε, ε απνθάιπςε θαη 

έθθξαζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ. Γειαδή κέζα απφ πνηθίινπο ηξφπνπο θαη 

κεζφδνπο ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ψζηε 

λα κηιάκε γηα ζπκκεηνρηθή θαη δεκνθξαηηθή εθπαίδεπζε. Σξφπνο αθξφαζεο είλαη ε 

ζπλνκηιία κε ηα παηδηά ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ζηνπο 

ηξφπνπο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ εηθαζηηθή 

αλαπαξάζηαζε. Δπίζεο,  πξνσζεί ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζηελ 

ηάμε, ηελ ζπκκεηνρή θαη θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ ζπλεξγαζία. ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ 2021 άιισζηε, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε 

καζεζηαθή εκπεηξία, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε 

δξψληα ππνθείκελα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο κάζεζεο είλαη ηα δεηνχκελα.  

Ζ ειεχζεξε δηαηχπσζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ απφςεψλ ηνπο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ησλ βησκάησλ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

επηιέγνπλ ειεχζεξα (κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο) ηηο κνξθέο (ιεθηηθή, ζσκαηηθή, 

δξακαηηθή, εηθαζηηθή, κνπζηθή) θαη ηα πιηθά κε ηα νπνία ζα εθθξαζηνχλ απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ελφο παηδαγσγηθνχ θιίκαηνο ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Οη ραξαθηήξεο ηνπ παξακπζηνχ: 

   

 

 

 

 


